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บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากการผลิตกาแฟ มีทุกพื้นในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการการวิจยัในคร้ังน้ีจะเนน้ให้เกิด

ผลลพัธ์คือ รูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั ดังนั้นการศึกษาจะเน้นการ

วเิคราะห์แนวทางการลดตน้ทุนของกิจกรรมการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ใหม่ของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกและผูแ้ปรรูปกาแฟในพื้นท่ีเป้าหมาย 2 พื้นท่ี คือ อ าเภอแม่สะเรียง และ

อ าเภอแม่ลาน้อย ดงัตารางท่ี 3.1 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในโครงการวิจยัไดท้  าการคดัเลือกโดย

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ  านวน 200 คน เพื่อใชว้ิเคราะห์ความ

คุม้ค่าในการลงทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟโดยมีเง่ือนไขคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้จะตอ้งเป็น

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ในพื้นท่ีเป้าหมาย (ตารางท่ี 3.1)  

ตารางที ่3.1 พื้นท่ีเป้าหมายของการวจิยั 

อ าเภอ 
ประชากรครัวเรือน 
ทีป่ลูกกาแฟ (คน) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง 
โดยก าหนดโควตา 200 คน (คน) 

อ าเภอแม่สะเรียง 418 37 74 
อ าเภอแม่ลาน้อย 725 63 126 

รวม 1,143 100 200 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดัประชุม
ระดมความคิดเห็นกลุ่ม จากผู ้ผลิตกาแฟในพื้นท่ีตัวอย่างของการศึกษาและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง 
ประกอบดว้ย บริบทของพื้นท่ี ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต แหล่งท่ีมาของปัจจยั ความพอเพียงของปัจจยั



27 
 

ในการผลิต ปัญหาและอุปสรรคดา้นปัจจยัการผลิต สถานการณ์การผลิตและการตลาด กระบวนการ
แปรรูป ตน้ทุนและผลตอบแทน และปัญหาและอุปสรรคในการผลิต/แปรรูป 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  
ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเอกสารท่ีได้มีการเก็บรวบรวมไวแ้ล้ว อาทิเช่น หนังสือ งานวิจยั 

รายงานทางสถิติต่าง ๆ ตลอดจนขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวขอ้งการการวิเคราะห์ความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการจดัการ การวิเคราะห์ทางด้าน
การเงิน กระบวนการแปรรูป และการวิเคราะห์ความไหวตวัต่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลง (Sensitivity 
Analysis) 

3.3 วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ส าหรับวธีิการด าเนินงานวจิยั สามารมอธิบายตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 วัตถุประสงค์ข้อที ่1: ศึกษาสถานภาพองค์ประกอบของปัจจัยท่ีใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลงานวิจยัขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและประสานงานกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการวิจยัรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและ จดัเวทีท าความเขา้ใจกบัสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯและศึกษา

บริบทชุมชนดา้นการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟ 

  ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์สถานภาพองค์ประกอบของปัจจยัท่ีใช้ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์

กาแฟอาราบิกา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตกาแฟ แหล่งท่ีมา

ของปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตในปัจจุบนั ความพอเพียงของปัจจยัในการผลิต ปัญหาและอุปสรรคดา้น

ปัจจยัการผลิต เพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์ตน้ทุนโดยเปรียบเทียบของผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้รูป

แบบเดิม กบัผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้รูปแบบใหม่ ของแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจาก

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 วัตถุประสงค์ข้อที ่2: วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในการแปรรูปกาแฟกะลาสู่ผลิตภัณฑ์

กาแฟอาราบิก้า 
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  ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จากการ

แปรรูปกาแฟกะลาเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟรูปแบบอ่ืนๆ โดยขอ้มูลไดม้าจากแบบสอบถามจากสมาชิก

กลุ่มวสิาหกิจผูป้ลูกและแปรรูปกาแฟ โดยมีประเด็นท่ีจะวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดกาแฟกะลา กระบวนการแปรรูป 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิต/แปรรูป และตน้ทุนและผลตอบแทนการท ากาแฟกะลา 

 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด ประกอบดว้ย โอกาสทางการตลาด สถานการณ์ดา้นตลาด ผลิตภณัฑ์ การแข่งขนั การจดั
จ าหน่าย และด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
นอกจากน้ี ยงัไดว้ิเคราะห์การวางแผนการตลาด ประกอบดว้ย การก าหนดวตัถุประสงค์ทางการ
ตลาด และการก าหนดส่วนประสมการตลาด  

 วเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค โดยวเิคราะห์ ระบบการผลิต ผลิตภณัฑแ์ละ
ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การค านวณหาก าลงั
ของการผลิตท่ีตอ้งการ และท าเลท่ีตั้ง 

 วิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ  โดยวิเคราะห์การประสานงานต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การสั่งการ การติดตามผลการปฏิบติังาน และการบริหารงานบุคคล  

 วิเคราะห์ทางดา้นการเงิน การตดัสินใจในการลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ
อาราบิกา้จะวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost-benefit analysis) การวเิคราะห์
ทางการเงิน (Financial analysis) ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

1) การประมาณผลตอบแทนและตน้ทุนของการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอารา
บิกา้ โดยจะค านวณตน้ทุนและผลตอบแทน และการวเิคราะห์ทางการเงิน ดงัน้ี 

1.1) การวเิคราะห์ทางดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน เช่น ค่าใชจ่้าย
ในการก่อสร้างโรงเรือน ค่าอุปกรณ์การผลิต เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าวตัถุดิบ
ในการท าการแปรรูปฯ ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าเช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การ
ผลิต ค่าวสัดุในการผลิตและบรรจุ ค่าแรงงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

1.2) การวิเคราะห์ทางด้านผลตอบแทน ได้แก่ ผลตอบแทนจากการขาย
ผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้ใหม่  

2) การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิก้า 
เช่น การวเิคราะห์ระยะเวลาคืนทุน อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน เป็นตน้ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความคุม้ค่าในการลงทุนของผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้แต่ละ

รูปแบบของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ขั้นตอนท่ี 3 วเิคราะห์ความไหวตวัต่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis)  

 วัตถุประสงค์ข้อที ่3: น าเสนอรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอนเพ่ิมขดีความสามารถทางการแข่งขนั 

 ขั้นตอนท่ี 1 น าขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 ถึง ขั้นตอนท่ี 5 มาสังเคราะห์เพื่อหา

รูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุนของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

 ขั้นตอนท่ี 2 จดัการประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผลการวิเคราะห์จากนั้นจึงร่วมกนัจดัท า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯของแต่

ละพื้นท่ีเป้าหมาย ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 




