
 

 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

  จากการตรวจสอบเอกสารและแนวคิดของการวิเคราะห์ตน้ทุนฐานกิจกรรมรวมถึง
งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบทก่อนหน้าน้ี ในบทน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการศึกษารวม
ทั้งส้ิน 6 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

  1. สถานท่ีด าเนินการวิจยั 
  2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
  3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

สถานที่ด าเนินการวิจัย 

  สถานท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้สถานท่ีในการศึกษาและด าเนินการเก็บรวมรวม

ขอ้มูลจากพื้นท่ีท่ีนักศึกษาด าเนินโครงงานธุรกิจโดยก าหนดขอบเขตสถานท่ีด าเนินธุรกิจในเขต 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงแบบมีวตัถุประสงค์ โดย

ประชากรท่ีจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ  กลุ่มนกัศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการ ชั้นปีท่ี 4 ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา โครงงานการเป็นผูป้ระกอบการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมู่

เรียน จ านวน 30 คน ท่ีไดด้ าเนินการธุรกิจจ าลองจ านวน 12 กลุ่ม ใน 3 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่  

 1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์ ไดแ้ก่ ธุรกิจ ต.เน้ือยา่ง 

 2.หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ได่แก่ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด, ธุรกิจ 
Chicken Q, ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว, ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด, ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI), ธุรกิจ
ขนม ค.ร.ก และ ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต 
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 3. หมวดธุรกิจออนไลน์ ได้แก่  ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely, ธุรกิจจ าหน่าย
ตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก, ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online และ ธุรกิจ Cokyqler  
 โดยสามารถเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีได ้จ านวน 12 กลุ่ม โดย คิดเป็น 100 %  

ของจ านวนประชากร  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัโอกาสในการสร้างธุรกิจและการพฒันาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการในอนาคต กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2561 โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัสู่ความส าเร็จในการเร่ิมตน้ธุรกิจของนกัศึกษาใน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
 1. ความส าเร็จดา้นการจดัการ วา่นกัศึกษาสามารถบริหารจดัการธุรกิจใหด้ าเนินไป
ไดด้ว้ยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพเพียงใด  
 2. ความส าเร็จดา้นการตลาดและการขาย จะท าการศึกษาว่าปัจจยัท่ีท าให้โครงงาน
ธุรกิจของนักศึกษาประสบความส าเร็จมาจากปัจจยัทางการตลาดใด และมีรูปแบบหรือเทคนิค
วิธีการขายอยา่งไร  
  3. ความส าเร็จด้านการบริหารเงินทุน ท าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการ
บริหารจดัการเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุนและหมุนเวียนในกิจการของนกัศึกษา วา่มีการบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด และเม่ือเกิดปัญหาดา้นเงินทุน นกัศึกษามีวิธีการจดัการกบัปัญหาอยา่งไร  
   4. ความส าเร็จด้านการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา เป็นการศึกษาถึง
รูปแบบการแก่ไขปัญหาท่ีพบในระหว่างการด าเนินโครงงานธุรกิจของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมต้นจน
ส้ินสุดระยะเวลาการปฏิบติั 

การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเร่ือง โอกาสในการสร้างธุรกิจของนกัศึกษาและการพฒันา
สู่การเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2561 ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก การสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสังเกตกบันกัศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ท่ีด าเนินธุรกิจ
จ าลองในรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไวแ้ลว้ อยู่ในรูป 
ทฤษฎี และแนวคิดโดยการรวบรวมจากการคน้ควา้เอกสารท่ีเป็นบทความทางวิชาการ หนังสือ 
วารสาร ส่ิงพิมพ์  ซ่ึงประกอบไปด้วย ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการธุรกิจ เป็นตน้   

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  การวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน  ดงัต่อไปน้ี  

  1. แบบสังเกต (Observation Form) เพื่อใชใ้นการสังเกตพฤติกรรมการท างานงาน
ร่วมกนัในกลุ่มโครงงานธุรกิจแต่ละกลุ่ม ว่าสามารถจดัสรรและแบ่งหนา้ท่ีช่วยกนับริหารธุรกิจให้
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนไดห้รือไม่ และพบปัญหาใดจากการปฏิบติังานร่วมกนั 

   2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ถึงผลการ
ด าเนินงานในแต่ละดา้นและความกา้วหนา้ของธุรกิจท่ีนกัศึกษาด าเนินอยู ่ทั้งดา้น การบริหารจดัการ 
การตลาด การเงิน และการจดัการความเส่ียงและปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะท าการ
สัมภาษณ์ยอ่ยในชัว่โมงเรียนทุก ๆ วนั พฤหสับดี เวลา 12.00 น. – 15.00 น.  อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง  

  3. แบบประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment Form) คือ เคร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบการประเมินผลจากการลงมือปฏิบติังานโครงงานธุรกิจในแต่ละกลุ่ม เพื่อวดัความสามารถ
ในการปฏิบติังานและความกา้วหน้าของธุรกิจ ซ่ึงจะท าการวดัผลประเมินผลในช่วงปลายเดือน
สิงหาคมเพื่อประเมินผลในช่วงคร่ึงภาคการศึกษาแรก และเดือนตุลาคม เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานในคร้ังสุดทา้ย    

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ภายหลังจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มหรือบุคคล จะ
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ 
  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
อุปนยั (Analytic Introduction) คือ การตีความสร้างขอ้มูลสรุปจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือปรากฏการ
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ท่ีมองเห็น เช่น การด าเนินธุรกิจและพฤติกรรมการบริหารจัดการภายในกลุ่มของนักศึกษาใน
โครงงานธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้ด าเนินการในเดือน กรกฎาคม ไปจนถึงการสรุปผลการด าเนินโครงการ
ในเดือน ตุลาคม โดยเม่ือไดข้อ้มูลการด าเนินงานครบถว้นแลว้ จึงท าการวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป   
  3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานธุรกิจตั้งแต่เร่ิมตน้ ระหว่างด าเนินงาน ไปจนถึง
การสรุปผลการประกอบการในระยะท่ี 1 จะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์นกัศึกษาสาขา
การเป็นผูป้ระกอบการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัและหาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ส่วนในระยะท่ี 2 จะเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
แบบสอบถามในการถามความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
หารูปแบบการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
  การเก็บข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นการเก็บข้อมูลจากสถานท่ี
ปฏิบติังานธุรกิจจ าลอง โดยท าการลงพื้นท่ีปฏิบติังาน สังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาผูป้ฏิบติังาน
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนด าเนินงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงและมีคุณภาพ 
 

 

 




