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ระเบียบวธิีวจิัย 

     
การด าเนินการศึกษาวจิยัในโครงการน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยั

เชิงคุณภาพผนวกกบัการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาวจิยั วธีิด าเนินการศึกษาวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การก าหนดจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มประชากร
ทั้งหมด สอบถามผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ในเขตพื้นท่ีบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 
19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 43 ครัวเรือน ซ่ึงแบ่งเป็นครัวเรือนท่ีผลิตล าไย
อบแหง้เน้ือสีทองจ านวน 37 ครัวเรือนและอบแหง้ทั้งเปลือก 6 ครัวเรือน  
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประเภทของขอ้มูลท่ีท าการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง จ านวน 43 ครัวเรือน 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารรายงานการวิจยั 
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ตลอดจนขอ้มูลในหมู่บา้นจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ี
ด าเนินการ รวมทั้งไดจ้ากสถิติท่ีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งท่ีเป็นเอกสารและเผยแพร่ในเวบ็ไซด์
ขององคก์รและหน่ายงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การศึกษาขอ้มูลกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดจ้ากการเปิดเวทีสาธารณะหรือการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participation Action Research: PAR)รับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

3.3 วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิด าเนินการวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานชุมชนและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ยการเปิดเวทีสาธารณะรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไ้ขตลอดจนเขา้ร่วมประชุมสังเกตการณ์ร่วมกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

2) รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและขอ้มูลของชุมชนจากกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนและผูน้ าชุมชน 

3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการรวบรวมเอกสาร และศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั ไดแ้ก่ สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการระดมทุนในทอ้งถ่ินเพื่อ
พฒันาวสิาหกิจชุมชนผลิตล าไยอบแหง้สีทอง ตลอดจนทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการ
วจิยั 

5) เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ 
6) วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล 
7) น าเสนอขอ้มูลใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนและตรวจสอบผลการศึกษาขอ้มูลวา่มีความ

ถูกตอ้ง ใกลเ้คียงกบัสภาพความจริงมากนอ้ยเพียงใด 
8) เปิดเวทีสาธารณะสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบการพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากร
ภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 

9) จดัท าโครงการศึกษาดูงานตวัอยา่งการผลิตและการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 

10) จดัท าโครงการอบรมและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันากระบวนการผลิตล าไย
อบแหง้สีทองใหไ้ดม้าตรฐานอาหารและยาและมาตรฐานGMP 

11) ด าเนินการสร้างบรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกัและ
ด าเนินการคดั แยก บรรจุสินคา้เพื่อการขายปลีกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
อาหารและยา 

12) สรุปผลการวจิยั เขียนรายงานการวจิยั จดัประชุมสัมมนาน าเสนอผลการวิจยัและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยการน าขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน
กลบัไปสอบถามเพิ่มเติมแลว้จึงน ามาวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ดว้ยการค านวณหาค่าและอธิบายผลการศึกษา โดยใชส้ถิติ
ในการทดสอบและมีการใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปความถ่ี(Frequency), ร้อยละ(Percentage), 
ค่าเฉล่ีย(Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวดัประสิทธิภาพการผลิต
โดยใชฟั้งกช์นัเส้นพรมแดนการผลิต(Stochastic Frontier Function) นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้  าการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิดเวทีสาธารณะ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
ด าเนินการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ยการเปิดโลกทรรศน์ต่างๆ คือ การจดัท าโครงการศึกษาดูงาน
การผลิตและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นป่าไผ ่หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอย
สะเก็ด และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตมนัฝร่ังทอดกรอบบา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่14 ต าบลแม่แฝก
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ใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมและอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแหง้สีทองเพื่อใหไ้ดรั้บมาตรฐานอย.และGMP 

3.4.1 การวดัประสิทธิภาพของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองดว้ยวธีิการ Data Envelopment 
Analysis (DEA) 

การวเิคราะห์เพื่อประเมินระดบัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis 
(DEA) เป็นวธีิการ Non – Parametric ซ่ึงไม่ตอ้งมีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ วธีิการน้ีสามารถ
วเิคราะห์ไดท้ั้งในกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) และยงัเป็น
วธีิการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองไดโ้ดยในวธีิการน้ีตอ้งการ
ทราบแต่เพียงวา่ อะไรเป็นปัจจยัน าเขา้ อะไรเป็นผลผลิตท่ีไดรั้บ เพื่อความเขา้ใจในการอธิบายใน
ท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งในการอธิบายดงัน้ี 

เม่ือสมมุติวา่ ในการวจิยัมีค าถามอยูว่า่ “ผูผ้ลิตล าไยอบแห้งสีทองในจงัหวดัล าพนูมีระดบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งไร” 

จากค าถามงานวจิยัขา้งตน้ท่ีตอ้งการหาระดบัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต คือ ผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทอง ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้พียง 37 รายเท่านั้น ส าหรับเคร่ืองมือท่ีตอ้งการใชใ้นงานวจิยั 
ก็จะใชว้ธีิการวดัประสิทธิภาพตามแนวคิดของ M.J. Farrell Stochastic Frontier Approach(SFA) 
และ Data Envelopment Analysis (DEA) แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนตวัอยา่งเพียง 
37 รายเท่านั้น และในการวจิยัคร้ังน้ียงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองได ้นอกจากน้ี
ผูว้จิยัเองตอ้งการผอ่นคลายเง่ือนไขภายใตท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเง่ือนไขทางสถิติ ดงันั้นจึง
ไดเ้ลือกวธีิการวดัประสิทธิภาพแบบ DEA 

3.4.2 การก าหนดตวัแปรในแบบจ าลอง 
ส าหรับแบบจ าลองท่ีใชใ้นงานวจิยัมีดงัน้ี 

1) ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
- ปัจจยัน าเขา้ในแบบจ าลองน้ี ประกอบดว้ย 

- จ านวนล าไยสด  หน่วย : กก. 
- ปริมาณเน้ือล าไยสด หน่วย : กก. 
- ปริมาณฟืน  หน่วย : คนัรถบรรทุก 
- ปริมาณไฟฟ้า  หน่วย : หน่วยมิเตอร์ 

- ผลผลิตในแบบจ าลองน้ี คือ 
-      รายไดร้วม   หน่วย : บาท 

2) เง่ือนไขและขอ้สมมุติท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.1) เป็นการพิจารณาทางดา้นปัจจยัการผลิต(input – orientated) 
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2.2) ใชข้อ้สมมุติ Variable Return to Scale(VRS) เน่ืองจากตอ้งการทดสอบวา่ใน
กลุ่มผูผ้ลิตท่ีก าลงัพิจารณาอยูน้ี่มีประสิทธิภาพดา้นใด ระหวา่ง 

 
- ประสิทธิภาพทางเทคนิค(TE) 
- ประสิทธิภาพโดยรวม(AE) 
- ประสิทธิภาพทางตน้ทุน(CE) 

3) จ านวนตวัอยา่ง  37   ตวัอยา่ง 
ประเด็นปัญหา : ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพทางดา้น

ตน้ทุนและประสิทธิภาพโดยรวมอยา่งไรบา้ง 
วธีิการทีใ่ช้ : การวดัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis 
ปัจจัยน าเข้า : ปริมาณล าไยสด, ปริมาณล าไยเน้ือท่ีแกะเปลือกและเมล็ดแลว้, ปริมาณฟืนท่ีใช,้ 

ปริมาณไฟฟ้า, ราคาล าไยสด, ค่าจา้งแกะ, ค่าฟืนต่อหน่วยและค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 
ผลผลติ  : รายไดร้วม 
เงื่อนไข  : ใหค้วามส าคญัทางดา้นปัจจยัการผลิต (input – orientated) 
ข้อสมมติ : Variable Return to Scale (VRS) 




