
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็ง
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนมีวิธีการวิจยั ประกอบไปด้วย 
ประชากรและตวัอย่าง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกรอบแนวคิดของการ
วจิยัการวเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผลมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 25 อ าเภอ รวม 2,064 ชุมชน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยคดัเลือกจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2560 โดยวิธี
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (specific random sampling)ได้อ าเภอสันป่าตอง คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลน ้ าบ่อหลวง ประกอบดว้ย 11 ชุมชน และเทศบาลต าบลสันผกัหวาน ประกอบดว้ย 7 ชุมชน  
ประกอบดว้ย 9 ชุมชน  
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 7ชุมชน 
  2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจยั ผลการด าเนินงานเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1)  แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
  2)  แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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  3) แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจก ลุ ่มธุรก ิจชุมชนท อ้ งถิ ่น ในอาเซียน  
(แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) มี 5 หวัขอ้ คือ 
   3.1) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอาเซียน ได้แก่ ความเป็นมา จุดประสงค์หลกัของ
อาเซียน ภาษาอาเซียน ค าขวญัของอาเซียน อตัลกัษณ์อาเซียน สัญลกัษณ์อาเซียน ธงอาเซียน และ
วนัอาเซียน กฎบตัรอาเซียน  
   3.2) ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะไดรั้บจากประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
   3.3)  ความตระหนัก และความ ต่ืนตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน มี  
8 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   (1) การเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบท่ี
ตามมา เช่น การใหค้วามรู้ดา้นภาษา/อาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรใน อปท. 
   (2)  การจา้งงาน/การเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว 
   (3) เศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศ 
   (4)  การใชเ้ทคโนโลย ี
   (5)  การท่องเท่ียวในชุมชน 
   (6)  มีการจดัการศึกษาดูงานจากประเทศในอาเซียน 
   (7)  สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การป้องกนัปัญหาโรคติดต่อ 
   (8)  สังคมและวฒันธรรม เช่น ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด 
 3.4) ข่าวสารเก่ียวกับรัฐบาลกบัการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน มี 17 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   (1)  การประชาสัมพัน ธ์/การให้ความ รู้ทั่วไปเก่ียวกับอาเซียน  เช่น 
วฒันธรรมอาเซียน ธงชาติ    
   (2)  เศรษฐกิจและการลงทุน 
   (3)  การเมืองและสังคม 
   (4)  ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
   (5)  การคมนาคมและโลจิสติกส์ 
   (6)  การวางนโยบายของภาครัฐ 
   (7)  ดา้นเกษตรกรรม 
   (8)  การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   (9)  ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ภาษาอาเซียน 
   (10)  การเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว 
   (11)  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
   (12)  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเปิดประชาคมอาเซียน 
   (13)  ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
   (14)  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   (15)  พฒันาฝีมือแรงงานไทย 
   (16)  พฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษา โดยเฉพาะภาษา 
   (17)  การท่องเท่ียวในชุมชน 
   3.5)  ข่าวสารเก่ียวกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือ เทศบาล) และการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชน มี 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   (1)  การประชาสัมพนัธ์ 
   (2)  เพิ่มและบรรจุโครงการเก่ียวกบัอาเซียนลงในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พฒันาชุมชน เช่น การจดักิจกรรม/โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน/เศรษฐกิจ/สังคมและ
วฒันธรรม 
   (3)  อบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา เช่น โครงการครูสอนภาษาต่างประเทศ 
   (4)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อสร้างอาชีพและส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชน 
   (5)  การให้ความรู้เก่ียวกบัการท างานในประเทศอาเซียน รวมถึงการจา้ง
งาน และแรงงานต่างดา้ว 
   (6)  การพฒันาและใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
   (7)  การสร้างภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน 
  4)  แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน” แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คือ 
   4.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    (1)  สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจัดตั้ งและพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยเน้นสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
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    (2)  ให้ความรู้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเร่ืองการ
ส่งเสริมธุรกิจชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ 
    (3) การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของ
ชุมชนใหเ้ป็นท่ียอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ ์
    (4)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายใน
ชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
    (5)  ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน 
    (6)  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองของอาเซียน 
    (7)  การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน 
    (8)  การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและ
ภายนอก 
    (9)  พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ิน 
    (10)  การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจ 
   ส่วนแนวทางแกไ้ขของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 11 ประเด็น คือ  
   (1)  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา 
   (2)  ส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นธรรม 
   (3)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
   (4)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (5)  การประชาสัมพนัธ์ 
   (6)  พฒันาคุณภาพสินคา้ 
   (7)  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต 
   (8)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพใหก้บัประชาชนในชุมชน 
    (9)  อบรมและพฒันาทกัษะแรงงาน 
    (10)  ควรมีนโยบายจากภาครัฐรองรับ 
    (11) ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
  4.2)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   (1)  ประชาชน/บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เช่น ความรู้ด้านภาษา/
อาเซียน 
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   (2)  ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
   (3)  นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 
   (4)  ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม 
   (5)  ขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
   (6)  สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 
   (7)  เกิดสินคา้ลอกเลียนแบบ 
   (8)  ค่าจา้งแรงงานสูงข้ึน 
   (9)  ขาดช่องทางทางการตลาด 
   (10) ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
   (11) การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไม่เขม้แขง็ 
   (12) เกิดสินคา้ลน้ตลาด 
   (13) บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
   (14) การแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน 
   (15) ขาดฐานขอ้มูลในการผลิต 
   (16) แรงงานในทอ้งถ่ินขาดความเช่ียวชาญ 
   ส่วนแนวทางแกไ้ขของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 12 ประเด็น คือ 
   (1)  การสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มทางธุรกิจ 
   (2)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
   (3)  อบรมใหค้วามรู้บุคลากร เช่น ภาษา อาเซียน 
   (4)  การประชาสัมพนัธ์ 
   (5)  ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินคา้ 
   (6)  ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
   (7)  จดัหาช่องทางทางการตลาด 
   (8)  สนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
   (9)  ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยตรวจสอบ
มาตรฐานสินคา้ 
    (10)  จดัท ารายงานขอ้มูลชุมชน 
   (11) จดัระบบการผลิตสินคา้ 
   (12)  นโยบายภาครัฐควรมีการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 
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  5)  แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน” 
แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คือ 
   5.1)  วธีิเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 
21 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    (1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
    (2)  การประชาสัมพนัธ์ 
    (3)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายใน
ชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
    (4)  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
    (5)  จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจ
ในชุมชน 
    (6)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
    (7)  พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน     
    (8)  สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ 
    (9)  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจ 
    (10) ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชน 
    (11) การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองคก์ร 
    (12) จดัระบบความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
    (13) เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
    (14) พฒันาฝีมือแรงงานในทอ้งถ่ิน 
    (15) ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง 
    (16) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑ ์
    (17) จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงาน 
    (18) วเิคราะห์ผกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
    (19) ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
    (20) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคม  
    (21) เตรียมความพร้อมรับในเร่ืองของแรงานต่างดา้ว 
   ส่วนแนวทางแกไ้ขของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 11 ประเด็น คือ  
   (1)  พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
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   (2)  ส่งเสริมดา้นเทคโนโลยใีนการผลิต 
   (3)  ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มาช่วยเหลือในการพฒันาและ
ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชน 
   (4)  จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
   (5)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจดัหาวิทยากรเขา้มาให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน พร้อมทั้งสนบัสนุนเศรษฐกิจอาเซียน 
   (6)  จดัระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
   (7)  เช่ือมโยงภาคธุรกิจ 
   (8)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 
   (9)  สร้างเอกลกัษณ์ในผลิตภณัฑ์ 
   (10) การประชาสัมพนัธ์ 
   (11) ส่งเสริมการประยกุตใ์ชแ้นวคิดตามภูมิปัญญา 
   4.2)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 15 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    (1) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
    (2)  การรวมกลุ่มไม่เขม้แขง็ 
    (3)  ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
    (4)  ขาดความร่วมมือและความสนใจ 
    (5)  ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลย/ีการตลาด ท าใหก้ารผลิตไม่มีประสิทธิภาพ 
    (6)  ขาดช่องทางทางการตลาด 
    (7)  ขาดแคลนวทิยากร/บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
    (8)  ค่าจา้งแรงงานไทยเพิ่มสูงข้ึน 
    (9)  ขาดเอกลกัษณ์ในสินคา้/ผลิตภณัฑ์ 
    (10) ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    (11) ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพ 
    (12) แรงงานขาดทกัษะอาชีพ 
    (13) ระบบดูแลความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง 
    (14) คู่แข่งทางการคา้เพิ่มสูงข้ึน 
    (15) ขาดความรู้ทางดา้นภาษา 
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   ส่วนแนวทางแกไ้ขของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 11 ประเด็น คือ  
   (1) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
   (2)  ส่งเสริมเทคโนโลยใีนการผลิต 
   (3)  ประสานความร่วมมือกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนในพื้นท่ี 
   (4)  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
   (5)  การประชาสัมพนัธ์ 
   (6)  จดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ 
   (7)  ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   (8)  พฒันาฝีมือแรงงาน 
   (9)  จดัระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
   (10) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
   (11) มีกฎระเบียบบริหารจดัการเร่ืองหน้ีสินของประชาชนในพื้นท่ี 
  5)  แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) “ความช่วยเหลือท่ี
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน” มีทั้งหมด 
4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   5.1)  เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน/ภาษา/กระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึง
โอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 
   5.2)  แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างด้าว/
โรคติดต่อ 
   5.3)  เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
   5.4)  ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวธีิแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  6) แบบฟอร์มการจัดท าโครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีกรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.1 และมีแผน

งานวจิยัดงัภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี 
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ปัจจัยภายนอก 

 

 

แผนภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

แผนภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

การส ารวจเชิง

สงัเกตการณ์ 

 

 

 

 

P การส ารวจ
เชิง

สงัเกตการณ์ 
 

แนวโนม้ demand ของ

กลุ่มประเทศใน AC 

 

สถิติ 

 

กลยทุธ์

คู่แข่ง 

 

ปัจจัยภายใน  

บริบท, โครงสร้าง และกลยทุธ์

ของชุมชนทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั 

ของชุมชนทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 

ปัจจยัเก้ือหนุน 

6) แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถและแผน 

การพฒันากลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถฯ 

 

 

7) เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

8) แปลงแผนสู่การปฏิบติั 

9) การวเิคราะห์การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน 

ดา้นท่ี 1 (ดา้นของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน) 

รัฐบาล 

5) วิเคราะห์สถานการณ์ ผลได ้

และแนวโนม้ผลกระทบต่อชุมชน

เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ 

4) การวิเคราะห์สถานการณ์ 

(SWOT) 

3) ก าหนดแนวทางการส ารวจ 

2) ระดมความคิดเห็นเพื่อ

ออกแบบการบริหารโครงการ 

1) ตรวจสอบเอกสาร 



74 

 

 จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั เร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี นักวิจยัจะมีการตรวจสอบเอกสารท่ีจะน าไปใช้ในการวิจยัทั้ง 9 ด้าน มีการระดม
ความคิดเห็นเพื่อออกแบบในการบริหารโครงการให้บรรลุผลส าเร็จพร้อมทั้งก าหนดแนวทางท่ีจะ
ท าการวจิยัต่อไป การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของจงัหวดัเชียงใหม่ มาก าหนดเป็น
กรอบการวิจยั โดยจะวิเคราะห์สถานการณ์ ผลได ้และแนวโน้มผลกระทบเพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ชุมชน โดยพิจารณาทั้งปัจจยัภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโน้ม Demand ของกลุ่มประเทศใน AC, 
การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ และกลยุทธ์คู่แข่ง) และปัจจยัภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยุทธ์ 
เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั และปัจจยัเก้ือหนุน) น าขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ การ
น าเสนอต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อให้มีความเห็นท่ีตรงกนั และเต็มใจท่ีจะน าไปปฏิบติั  จึงเร่ิม
แปลงแผนสู่การปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

แผนภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวิจยัในปีท่ี 1 – 3 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนวทางการส ารวจ 

วเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ Demand ของกลุ่มประเทศใน AC, การส ารวจเชิง

สงัเกตการณ์ และกลยทุธ์คู่แข่ง) และภายนอก (บริบท, โครงสร้าง, กลยทุธ์ เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั และปัจจยั

เก้ือหนุน) 
สรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรม 

ฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถชุมชน 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (ปีท่ี 1) 

 

 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมิน

วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จ 

และเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันา

โครงการวจิยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการ

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนระดบัอ าเภอ 

สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพ่ือขยายผลงานวจิยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพ่ือก าหนดเป็น

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ ปีท่ี 3 

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดัขอ้มูล

แนวคิดโครงการยอ่ยท่ี 1 แผนกลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน  

ตรวจสอบเอกสาร 

 

เง่ือนไขดา้นอุปสรรค 

ภายใตก้รอบอาเซียน ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 

ของชุมชน 

ของชุมชน 

 

วเิคราะห์การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของชุมชนดา้นท่ี 1 

 

วเิคราะห์การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของชุมชนดา้นท่ี 2 

 

จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตป้ระชาคมอาเซียน 
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จากแผนภาพท่ี 3.2 แนวคิดโครงการย่อยท่ี 1 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ

กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียนภายใตค้วามร่วมมือทาง

วชิาการกบัมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่” โดยมีกระบวนการ 13 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบเอกสาร 

(2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั  

(3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25อ าเภอ และก าหนดแนว

ทางการส ารวจ 

 (5) วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (ขอ้มูลสถิติ, แนวโน้ม Demand ของ

กลุ่มประเทศใน AC, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ และกลยุทธ์คู่แข่ง) และภายนอก (บริบท , 

โครงสร้าง, กลยทุธ์ เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั และปัจจยัเก้ือหนุน) 

 (6) การสรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่

โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (ปีท่ี 1) 

 (7) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 

(8) แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ

ความส าเร็จและเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

(9) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

(10) แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2)  

(11) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 

 (12) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวจิยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการ

ปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น

ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด

บทเรียน จัดท าตัวช้ีวดั และวิเคราะห์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านท่ี 1 พร้อมทั้ ง

ประเมินผล System analysis ทั้ง 3 คร้ัง 
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 (13) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวจิยัสู่นโยบาย

ระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถระดบัจงัหวดั

เชียงใหม่ ปีท่ี 3 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการวเิคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
อาเซียน” แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความพร้อมใน
องค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” 
แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” และแบบสอบถาม
งานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อ
การเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น” โดยการการหาขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)ซ่ึงจะใช้ทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่
ละช่วงของลักษณะท่ีสนใจ (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2545) โดยแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ชั้น ดังน้ี
 ความกวา้งแต่ละชั้นจากสูตร  = (max-min)/จ  านวนชั้น  
       = (100 – 1)/5 = 19.8 
  1.00 - 19.79 นอ้ยมาก 
  19.80–39.59 นอ้ย 
  39.60 – 59.69 ปานกลาง 
  59.70 – 79.19 มาก 
  79.20 – 100.00 มากท่ีสุด 
 3.4.2 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนัหรือ
เสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 3.4.3 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1)  การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจและผลกระทบของชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงับทท่ี 2 
  2)  การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนมาอภิปรายผลเทียบกบัการวิเคราะห์ SWOT 
โดยพิจารณาจาก 1) ปัจจยัภายใน ได้แก่ บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เง่ือนไข ขอ้จ ากดัและปัจจยั
เก้ือหนุนของชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ขอ้มูลแนวโน้มความ
ตอ้งการของกลุ่มประเทศอาเซียน การส ารวจเชิงสังเกตการณ์และกลยทุธ์คู่แข่ง 
  3) การอภิปรายแนวทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ดา้นองค์กรการศึกษาจะใช้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก ท าการประมวลผลการวิเคราะห์ SWOT แล้วระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์ ศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
เทียบกบัพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

 
 

 




