บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
จากการตรวจสอบเอกสารและแนวคิดของการวิเคราะห์ตน้ ทุนฐานกิจกรรมรวมถึง
งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทก่อนหน้านี้ ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการดาเนิ นการศึกษารวม
ทั้งสิ้ น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ดาเนินการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

สถานที่ดาเนินการวิจัย
สถานที่ ในการศึ กษาครั้ งนี้ ใช้สถานที่ ในการศึ กษาและดาเนิ นการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากพื้นที่ที่นักศึกษาดาเนิ นโครงงานธุ รกิ จโดยกาหนดขอบเขตสถานที่ ดาเนิ นธุ รกิ จในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษากลุ่ มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงแบบมี วตั ถุประสงค์ โดย
ประชากรที่จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กลุ่มนักศึกษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการ ชั้นปี ที่ 4 ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา โครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ทั้งหมู่
เรี ยน จานวน 30 คน ที่ได้ดาเนินการธุรกิจจาลองจานวน 12 กลุ่ม ใน 3 หมวดธุรกิจ ได้แก่
1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์ ได้แก่ ธุรกิจ ต.เนื้อย่าง
2.หมวดธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ได่แก่ ธุ รกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด, ธุ รกิจ
Chicken Q, ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว, ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด, ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI), ธุรกิจ
ขนม ค.ร.ก และ ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต
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3. หมวดธุ รกิ จออนไลน์ ได้แก่ ธุ รกิ จ Jarid Handmade Jewely, ธุ รกิ จจาหน่ า ย
ตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก, ธุรกิจจาหน่ายรองเท้า Out let Online และ ธุรกิจ Cokyqler
โดยสามารถเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ได้ จานวน 12 กลุ่ม โดย คิดเป็ น 100 %
ของจานวนประชากร

ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างธุ รกิจและการพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการในอนาคต กรณี ศึกษา นักศึ กษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา
2561 โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยสู่ ความสาเร็ จในการเริ่ มต้นธุรกิจของนักศึกษาใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความสาเร็จด้านการจัดการ ว่านักศึกษาสามารถบริ หารจัดการธุรกิจให้ดาเนินไป
ได้ดว้ ยความราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพเพียงใด
2. ความสาเร็ จด้านการตลาดและการขาย จะทาการศึกษาว่าปัจจัยที่ทาให้โครงงาน
ธุ รกิจของนักศึกษาประสบความสาเร็ จมาจากปั จจัยทางการตลาดใด และมีรูปแบบหรื อเทคนิ ค
วิธีการขายอย่างไร
3. ความสาเร็ จด้านการบริ หารเงิ นทุน ทาการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบการ
บริ หารจัดการเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนและหมุนเวียนในกิจการของนักศึกษา ว่ามีการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิ ทธิภาพเพียงใด และเมื่อเกิดปัญหาด้านเงินทุน นักศึกษามีวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างไร
4. ความสาเร็ จด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปั ญหา เป็ นการศึกษาถึง
รู ปแบบการแก่ไขปั ญหาที่พบในระหว่างการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการปฏิบตั ิ

การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเรื่ อง โอกาสในการสร้างธุรกิจของนักศึกษาและการพัฒนา
สู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการในอนาคต กรณี ศึกษา นักศึ กษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ปี
การศึกษา 2561 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวมรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสังเกตกับนักศึกษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 ที่ดาเนินธุรกิจ
จาลองในรายวิชาโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
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2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้ว อยู่ในรู ป
ทฤษฎี และแนวคิดโดยการรวบรวมจากการค้นคว้าเอกสารที่เป็ นบทความทางวิชาการ หนังสื อ
วารสาร สิ่ งพิมพ์ ซึ่ งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจ เป็ นต้น

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน ดังต่อไปนี้
1. แบบสังเกต (Observation Form) เพื่อใช้ในการสังเกตพฤติกรรมการทางานงาน
ร่ วมกันในกลุ่มโครงงานธุรกิจแต่ละกลุ่ม ว่าสามารถจัดสรรและแบ่งหน้าที่ช่วยกันบริ หารธุรกิจให้
สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นได้หรื อไม่ และพบปัญหาใดจากการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ถึงผลการ
ดาเนินงานในแต่ละด้านและความก้าวหน้าของธุรกิจที่นกั ศึกษาดาเนินอยู่ ทั้งด้าน การบริ หารจัดการ
การตลาด การเงิน และการจัดการความเสี่ ยงและปั ญหาที่พบในระหว่างดาเนินธุ รกิจ ซึ่งจะทาการ
สัมภาษณ์ยอ่ ยในชัว่ โมงเรี ยนทุก ๆ วัน พฤหัสบดี เวลา 12.00 น. – 15.00 น. อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
3. แบบประเมิ นการปฏิ บัติ (Performance Assessment Form) คือ เครื่ องมื อที่ ใ ช้
ประกอบการประเมินผลจากการลงมือปฏิบตั ิงานโครงงานธุรกิจในแต่ละกลุ่ม เพื่อวัดความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานและความก้าวหน้าของธุ รกิจ ซึ่ งจะทาการวัดผลประเมินผลในช่วงปลายเดือน
สิ ง หาคมเพื่ อประเมิ นผลในช่ ว งครึ่ งภาคการศึ ก ษาแรก และเดื อนตุล าคม เพื่ อประเมิ นผลการ
ดาเนินงานในครั้งสุ ดท้าย

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ภายหลัง จากการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยการสั ม ภาษณ์ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งแล้ว ผูว้ ิ จัย
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มหรื อบุคคล จะ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนข้อมูลเชิ งคุณภาพ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบ
อุปนัย (Analytic Introduction) คือ การตีความสร้างข้อมูลสรุ ปจากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมหรื อปรากฏการ
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ที่ ม องเห็ น เช่ น การดาเนิ นธุ รกิ จและพฤติ กรรมการบริ หารจัดการภายในกลุ่มของนัก ศึก ษาใน
โครงงานธุรกิจ ตั้งแต่เริ่ มต้นดาเนินการในเดือน กรกฎาคม ไปจนถึงการสรุ ปผลการดาเนินโครงการ
ในเดือน ตุลาคม โดยเมื่อได้ขอ้ มูลการดาเนินงานครบถ้วนแล้ว จึงทาการวิเคราะห์และสรุ ปผลต่อไป
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานธุ รกิจตั้งแต่เริ่ มต้น ระหว่างดาเนิ นงาน ไปจนถึง
การสรุ ปผลการประกอบการในระยะที่ 1 จะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์นกั ศึกษาสาขา
การเป็ นผูป้ ระกอบการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างเครื่ องมือสาหรับการวิจยั และหาปัจจัยที่มีผลต่อ
การประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิจ ส่ วนในระยะที่ 2 จะเป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ โดยใช้
แบบสอบถามในการถามความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
หารู ปแบบการประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
การเก็ บ ข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จ ะเป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล จากสถานที่
ปฏิบตั ิงานธุ รกิจจาลอง โดยทาการลงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน สังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาผูป้ ฏิบตั ิงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนดาเนินงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งและมีคุณภาพ

