
 
 

บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย  
 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมนักวิจัย  
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น นำไปพัฒนาวางแผนการผลิตลำไย การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด  
การเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนอกฤดู วิธีการดำเนินการ
วิจัย คือ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ดำเนินการวิจัยในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
3.1.2 ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน  

ตัวแทนผู้สนใจ ตัวแทนหน่วยงานด้านเกษตร 
3.1.3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน  

ตัวแทนผู้สนใจ ตัวแทนหน่วยงานด้านเกษตร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 
- แบบสัมภาษณ์ เพ่ือหาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และด้านการตลาด 
- แบบสอบถาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาด  

จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ระบบ 
- ประเมินความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัลชุมชน  
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้  

สู่ชุมชน 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เป็นต้น 
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3.3 วิธีการดำเนินงาน 

 1) ศึกษาบริบทชุมชน ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลทางการตลาด โดยการสำรวจ สังเกต และ
สัมภาษณ์ชุมชน 
 2) ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตและการตลาดชุมชนประชุมกลุ่มโดยการส่วนร่วมของ
ชุมชน สัมภาษณ์ จัดกลุ่มกิจกรรมโฟกัส เป็นต้น 
 3) สร้างโมเดลธุรกิจตลาดดิจิทัลนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวางแผน สร้างโมเดลธุรกิจ
ตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ วางแผนการดำเนินงานตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับชุมชน 
 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาด การพัฒนาระบบ เช่น 1. การสร้างเว็บไซต์
เพื ่อเปิดร ้านบนโลกออนไลน์ 2. สร้างสื่ อวีด ิท ัศน์เพ ื ่อนำองค์ความรู ้ผล ิตภ ัณฑ์มาเผยแพร่  
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 3. การเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เข้ากับโซเซียลมีเดีย 4. สร้างกิจกรรม
เรื่องราวให้ลูกค้าติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดดิจิทัลการโปรโมทระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลด้วย  
สื่อโซเซียลมีเดีย เว็บไชต์ และอ่ืน ๆ ตรวจสอบ และควบคุม ประเมินความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัล
ชุมชน 
 6) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู ้ถ่ายทอดความรู ้ด้านการตลาดและ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาด และการนำหลักของศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 7) สรุปและประเมินผล 

3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล    

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม การสัมภาษณ์    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ่งเชิงลึก เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ 
บ้านโฮ่ง รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับชาวบ้านรวมถึงผู้ประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 
 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทฤษฏีการบริหารจัดการ
โครงการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล จากตำรา เอกสารที่เกี ่ยวข้ องกับงานวิจัย 
รายงานเผยแพร่ต่าง ๆ ตลอดจนสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเอกสารที่ได้ในข้อมูลทุติยภูมินั้น จะมีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ตำรา หนังสือ งานวิจัย รายงาน
ทางสถิติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้องการจัดสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล 
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3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 
- แบบสัมภาษณ์ เพ่ือหาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และด้านการตลาด 
- แบบสอบถาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ระบบ 
- ประเมินความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัลชุมชน  
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้  

สู่ชุมชน 
ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เป็นต้น 
3.4.4 การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู  

การพัฒนาระบบมี 3 ส่วนได้แก่ 
 -  การสร้างเว็บไซต์ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาด  
 -  สร้างสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำองค์ความรู้และแนะนำสถานที่ สินค้าของวิสาหกิจชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

 -  การประชาสัมพันธ์และโปรโมทระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลด้วยโซเซียลมีเดียนำ
ข้อมูลพร้อมระบบไปใช้งาน  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ข ้อม ูลพ ื ้นฐานของสถ ิต ิประชากร ใช ้สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ือจัดเป็นหมวดหมู่ จะได้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ได้แก่  

     1.1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการรายงานผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และใช้พรรณนา
ในการศึกษา 
      1.2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รายงานผล
ค่าเฉลี่ยและจัดอันดับความพึงพอใจโดยการรับรู้ 

2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  
การหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ

และผู้ใช้งานโดยประเมินด้านกระบวนการ ขั้นตอนการใช้ระบบด้านคุณภาพของระบบ 2) ประเมิน
ความพึงพอใจการอบรม ได้จัดอบรมให้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ โดยประเมินด้านการถ่ายทอด
ความรู ้และการนำไปใช้งาน ด้านคุณภาพของระบบประโยชน์การใช้งาน องค์ประกอบของงาน  
ความถูกต้องระบบ 
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3) เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการตัดสินความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ พิจารณาจากค่าคะแนนของผู้ตอบ

แบบสอบถามในแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้กำหนดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถาม ออกเป็น 5 
ระดับ ดังนั้นแต่ละระดับจะมีคะแนนแตกต่างกัน (Class Interval)  
โดยคำนวณค่าอัตราภาคชั้นดังนี้ 

อัตราภาคชั้น    = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ำสุด 
               จำนวนชั้น 
แทนค่า  

อัตราภาคชั้น   = 
5−1

5
  = 0.8 

- เกณฑ์เปรียบเทียบความพึงพอใจ 
ระดับคุณภาพ      ช่วงคะแนน 
มากที่สุด        4.51-5.00 
มาก         3.51-4.50 
ปานกลาง        2.51-3.50 
น้อย         1.51-2.50 
น้อยที่สุด        1.00-1.50




