
 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ด้านการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพ่ือน าข้้อมูลีี่ดด้มาใช้ประยยชนใในการพัฒนา
กลุ่ม ดด้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาตลาด การจัดี าบัญชีการเงิน และการ
พัฒนาการผลิตข้องกลุ่มให้เป็นดปอย่างมีประสิีธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการข้ับเคลื่อนและพัฒนา
ธุรกิจชุมชนให้เข้้มแข็้ง สามารถพ่ึงตนเองดด ้ยดยมีข้ั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในชุดยครงการวิจัยการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นี้ดด้มีการแบ่งเป็นยครงการย่อยออก
ีั้งหมด 5 ยครงการย่อย ดด้แก่  
 1) การจัดการความรู้ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 2) การจัดการความรู้ การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่ 
 3) การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพีางการบัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการ
พัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่  
 4) การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
 5) การจัดการความรู้ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
 ยดยแต่ละยครงการวิจัยย่อยจะี าการเก็บรวบรวมข้้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายตามเีคนิควิธี
และวัตถุประสงคใในแต่ละยครงการย่อย ดด้แก่ กลุ่มสตรีบ้านดอกแดง คนในชุมชนบ้านดอกแดง และ
กลุ่มเป้าหมายในการผู้ซื้อผลิตภัณฑใข้องกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ในการส ารวจข้้อมูลและการให้ข้้อมูล
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณใ การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติ และ
การสนีนากลุ่ม เป็นต้น 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 ข้ั้นด าเนินการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติดังนี้  
 1. การศึกษาปัญหา ความต้องการ รูปแบบ และศักยภาพข้องกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.
สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด าเนินการศึกษายดยการส ารวจพ้ืนีี่ การจัดเวีีชาวบ้าน และการ
สัมภาษณใคนในชุมชน ซึ่งในแต่ละยครงการวิจัยย่อยดด้มีการี ากิจกรรมเพ่ือค้นหาข้้อมูลพ้ืนฐานและ
น ามาประเมินศักยภาพในแต่ละด้าน แล้วน าข้้อมูลีี่ดด้มาวิเคราะหใ เพ่ือใช้ในการจัดการความรู้ให้กับ
ชุมชนต่อดป 
 2. การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน ในแต่ละยครงการวิจัยย่อยีั้ง 5 ยครงการจะมี
การจัดกิจกรรมและการเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ดด้แก่  
  2.1 ด้านคน เป็นการพัฒนาในเรื่องข้องีัศนคติ ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
สมาชิกและวิียากร ในเรื่องข้องเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด การผลิต 
การเงินบัญชี และการสื่อสารการตลาด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถประยุกตใความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่เข้้าด้วยกัน  
  2.2 ด้านกระบวนการ เป็นการพัฒนาในเรื่องข้องการดด้ีดลองปฏิบัติจริงในหน้าีี่ีาง
ธุรกิจต่าง ๆ ีั้ง 5 ด้าน ยดยการน าความรู้ีี่ดด้รับมา มาปฏิบัติเพ่ือให้เห็นผลและให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
ความรู้ข้องกลุ่มีี่มีอยู่เพียงพอในการจัดการข้องกลุ่มดด้อย่างเหมาะสม เช่น การปรับปรุงยครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการประชุมกลุ่มย่อย การเข้ียนแผนการตลาด การพัฒนาฝีมือในการผลิตผลิตภัณฑใใน
รูปแบบใหม่ีี่ต่างจากเดิม การบันีึกรายการีางการบัญชี การีดสอบตลาดด้วยการน าดปข้ายในช่อง
ีางการจัดจ าหน่ายีี่วางแผนดว้ การน าข้้อมูลจากการข้ายมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใในเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย  
 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจ เป็นการน าผลจากการดด้ีดลองปฏิบัติมา
สรุปเป็นองคใความรู้ในแต่ละเรื่องให้เกิดความชัดเจน ว่ากลุ่มควรมีรูปแบบอย่างดรีี่มีความเหมาะสมกับ
เงื่อนดข้ต่าง ๆ ข้องกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือีี่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือีี่แต่ละยครงการวิจัยย่อยดด้น ามาใช้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละยครงการ ยดยมีเครื่องมือีี่ใช้ในการวิจัยีี่ส าคัญ ดด้แก ่ 

1. เวีีชาวบ้าน ศึกษารูปแบบ ปัญหา และความต้องการข้องสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอก
แดง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ดด้ีบีวนรูปแบบ ปัญหา และความต้องการด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงินบัญชี ยดยเน้นการมีส่วนร่วมีี่กลุ่มดด้
ด าเนินการมาว่าเป็นอย่างดร และต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านรูปแบบการบริหาร
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จัดการอย่างดรบ้าง ซึ่งจะเป็นข้้อมูลส าคัญีี่ผู้วิจัยจะดด้น ามาประกอบการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงให้มีประสิีธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ
ข้องกลุ่มต่อดป 
 2. การสัมภาษณใเชิงลึก เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดี าบัญชี
การเงิน เพื่อให้ดด้ข้้อมูลการด าเนินงานข้องกลุ่ม 
 3. การใช้แบบสอบถาม เพื่อสืบหาข้้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ข้องสมาชิกกลุ่ม
ในประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละยครงการย่อย 
 4. การจัดเสริมความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามประเด็นการวิจัยข้องแต่ละยครงการวิจัยย่อย 
เพ่ือให้เกิดการประยุกตใใช้ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ดด้อย่างเหมาะสม  
 5. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือฝึกปฏิบัติในหัวข้้อีี่มีความส าคัญข้องแต่ละ
ยครงการวิจัยย่อย เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ดด้เกิดความเข้้าใจ และน าความรู้ีี่ดด้รับมา
ีดลองปฏิบัติให้เห็นผลถึงการี างานร่วมกัน รวมีั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมข้องสมาชิกกลุ่ม 
 6. การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้สมาชิกมียอกาสในการปรึกษาหารือ การแสดงความคิดเห็น 
และร่วมกันคิดแก้ดข้ปัญหาต่าง ๆ ีี่เกิดข้ึ้น ี าให้เกิดความเข้้าใจถึงรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ
มากข้ึ้น จนสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารงานข้องกลุ่มดด้ 

วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้้อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ดด้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้้อมูลตามกรอบข้้อมูลีี่ก าหนดดว้ในแต่ละยครงการวิจัยย่อย ยดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้้อมูล 
ดด้แก่ 
 1. การเก็บรวบรวมข้้อมูลบริบีข้องชุมชน คณะนักวิจัยดด้ลงพ้ืนีี่เก็บรวบรวมข้้อมูลตาม
แหล่งข้้อมูลต่าง ๆ จากการรวบรวมจากเอกสาร ดด้แก่ เอกสารข้องกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เอกสาร
ข้องเีศบาลต าบลสง่าบ้าน และเครือข้่าย OTOP ดอยสะเก็ด เป็นต้น 
 2. การเก็บรวบรวมข้้อมูลตามแผนปฏิบัติงานข้องยครงการวิจัยย่อย จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณใ การสังเกต การจัดกิจกรรมกลุ่ม และการประชุมกลุ่มย่อย ตามีี่ผู้วิจัยในแต่ละยครงการวิจัย
ย่อยดด้พัฒนาข้ึ้นให้เพ่ือครอบคลุมวัตถุประสงคใข้องการี าการวิจัย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหใข้้อมูลใช้วิธีการผสมผสานีั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

1. การวิเคราะหใข้้อมูลเชิงคุณภาพใช้การบรรยายลักษณะ การบันีึก การอ้างอิงข้้อมูลเชิง
ประจักษใ การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะหใความสัมพันธใความเชื่อมยยงด้วยผังความคิด (Mind Map) การ
วิเคราะหใการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะหใข้ั้นตอน เป็นต้น  



82 
 

2. การวิเคราะหใข้้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ดด้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และ
ค่าเฉลี่ย เป็นต้น  

สถานที่ในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 พ้ืนีี่ หมู่ 1 บ้านดอกแดง ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   




