
 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 
การศึกษาโครงการวิจยัเร่ือง “ศักยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือ

ตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. การก าหนดขอบเขตการศึกษา 
2. การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ในพื้นท่ี 
3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
5. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

กำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาคือ พื้นท่ีการคา้ชายแดนไทย – จีน
ตอนใต ้(นครคุนหมิงและเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา) และงานหตัถกรรมช่าง 10 สาขา ในเขต
ภาคเหนือตอนบน อนัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ประชากรท่ีท าการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้ระกอบการงานช่างหัตถกรรม                
10 สาขาของภาคเหนือตอนบน ผูป้ระกอบธุรกิจการส่งออกบริเวณการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต้
และผูบ้ริโภคในพื้นท่ีการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
 3. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  โครงการวิจยัเร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมทอ้งถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ มีเน้ือหาท่ีท าการศึกษาดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาศกัยภาพด้านการส่งออก ได้แก่ การบริหารจดัการ แหล่งวตัถุดิบ การผลิต 
แรงงาน การขนส่ง  และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง                
10 สาขาในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการส่งออกสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
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  3.2 ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในด้านการส่งออกของผู ้ประกอบการงาน
หัตถกรรมช่าง 10 สาขาในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการส่งออกสู่การค้าชายแดนไทย – จีน         
ตอนใต ้
  3.3 การพฒันาศกัยภาพดา้นการส่งออกของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา
ของภาคเหนือตอนบนไปสู่ตลาดการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
 
กำรส ำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นในพืน้ที ่
  โครงการวิจยั เร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ ไดมี้การลงพื้นท่ีก่อนการเขียนโครงร่างงานวิจยั เพื่อหาขอ้มูล
เบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน สถิติ 
บทความ และการขอความร่วมมือจากผูที้่เกี่ยวขอ้งที่เป็นหน่วยงานราชการ เพื ่อศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ดา้นการคา้ชายแดน และไดร้ับขอ้มูลที่ส าคญัหลายส่วน โดยมีผูป้ระสานงานโครงการ
เขา้ร่วมลงพื้นจริงก่อน ดงัภาพท่ี 3.1 
 

 
 

  ภาพท่ี 3.1  การลงพื้นท่ีปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ 
    ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ของผูป้ระสานงานของโครงการวิจยั  
   (เส้ือสีน ้าตาลอ่อน) 
  
 ในการส ารวจพื้นท่ีในระดบักวา้งก็เพื่อให้ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นการคา้ชายแดน เห็นสภาพ
ทั่วไปทางกายภาพและมิติอ่ืน ๆ ของพื้นท่ี เป้าหมายมากข้ึน และสามารถโยงใยเข้าสู่พื้น ท่ี                      
ในการศึกษาก่อนท่ีจะท าการศึกษาเจาะลึกในพื้นท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้คือ นครคุนหมิงและเขตปกครอง
ตนเองสิบสองปันนา 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ผูว้ิจยัได้เลือกกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 1) ผูป้ระกอบการงานช่างหัตถกรรม                 
10 สาขาของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ สาขางานเคร่ืองหนัง สาขางานกระดาษ สาขาผา้ทอ สาขา
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ สาขางานโลหะ สาขางานจกัสาน สาขางานไมแ้กะสลกั สาขา           
งานเคร่ืองเขินและเคร่ืองรัก สาขางานเคร่ืองเงิน และสาขาศิลปะประดิษฐ์  2) ผูป้ระกอบธุรกิจ                
การส่งออกบริเวณการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้และ 3) ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีการคา้ชายแดนไทย – 
จีนตอนใต ้ซ่ึงการเลือกตวัอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) เป็น
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นใครก็ไดท่ี้มีลกัษณะตามความตอ้งการของผูว้ิจยั โดยอาจจะก าหนด
เป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีก าหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูป้ระกอบการงานช่างหตัถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) หรือเขา้ร่วมคดัสรรค์สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยระดบัจงัหวดั ส่วนผูป้ระกอบ
ธุรกิจการส่งออกบริเวณการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ท าธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  เพราะ                   
มีความตั้งใจ ความเช่ียวชาญ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี และผูบ้ริโภคในพื้นท่ี
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ทีมีความรู้ความเขา้ใจและพร้อมให้ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบของ             
งานหตัถกรรม                
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้หค้วามส าคญักบัการศึกษาขอ้มูลในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ 
เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพหตัถกรรมทอ้งถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่
การค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ทั้ งข้อมูลปฐมภูมิ ทุ ติยภูมิ  และได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช ้                      
ในการศึกษาไดแ้ก่ 

1. แบบสอบถำมเพ่ือวัดศักยภำพของผู้ประกอบกำรในดา้นการส่งออกสินคา้สู่จีนตอนใต้
ในดา้นต่าง ๆ เพื่อวดัศกัยภาพผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในภาคเหนือตอนบน เพื่อ
น ามาใหเ้ป็นขอ้มูลในการน าไปพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการขั้นต่อไป ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม            
ในภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลในดา้นการด าเนินธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการ
งานหตัถกรรมในภาคเหนือตอนบน ประกอบไปดว้ยขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นวตัถุดิบ ดา้นแรงงาน 
ดา้นการบริหารจดัการ การบริหารสินคา้คงคลงั ดา้นการเงิน การบญัชี และการตลาด ฯลฯ 



 60 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
2. แบบสอบถำมเพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบด้านการส่งออกของ

ผูป้ระกอบการในภาคเหนือตอนบน อีกทั้ง การศึกษาจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสรุปผลปัญหา อุปสรรค และผลกระทบฯ เพื่อน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการต่อไป แบบสอบถามประกอบดว้ย ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการส่งออก
สินคา้จากชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค และผลกระทบของการส่งออก
สินคา้จากชายแดนไทย – จีนตอนใต ้

 ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำร หลงัจากเขา้รับการพฒันาตามแนวทาง

ของโครงการวิจยั โดยมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และแบ่งขอบเขตเน้ือหาออกเป็นส่วน ได้แก่ กิจกรรมการให้
ความรู้ เน้ือหา ส่ือและอุปกรณ์ การวดัและประเมินผล เป็นตน้ 
 แบบสอบถามท่ีใช้ เป็นเค ร่ืองมือในการเก็บข้อมูล เม่ือสร้างเส ร็จแล้วได้น าเสนอ                  
ต่อผู ้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบและให้ค  าแนะน า จากนั้ นผู ้ศึกษาได้น ามาปรับปรุงแก้ไข            
ความถูกตอ้งและความเหมาะสมก่อนน าไปใช ้  
    

วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 

โดยคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัได้แก่ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนังสือ วารสาร รายงาน
ประจ าปี และรายงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานศุลกากร ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั และหอการคา้จงัหวดั รวมถึงขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต
เป็นตน้  

2. กำรเกบ็ข้อมูลภำคสนำม (Field Study) 
 ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู ้วิจ ัยได้ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงในการเก็บข้อมูลของ

แบบสอบถามนั้น ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการงานช่างหัตถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือ
ตอนบน ผูป้ระกอบธุรกิจการส่งออกบริเวณการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้และผูบ้ริโภคในพื้นท่ี
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้หลงัจากท่ีไดแ้บบสอบถามทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัจึงท าการตรวจเช็ค
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ความถูกตอ้งและความครบถว้นของแบบสอบถาม จากนั้นจึงไดส้รุปขอ้มูลเพื่อจะน าไปประมวลผล
ต่อไป 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัเร่ือง ศกัยภาพหัตถกรรมทอ้งถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือ

ตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด
เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพดา้นการส่งออก ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในดา้น
การส่งออกของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา และการพฒันาศกัยภาพดา้นการส่งออก
ของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนไปสู่ตลาดการค้าชายแดน           
ไทย – จีนตอนใต ้

 
 




