
 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

     
การด าเนินการศึกษาวิจยัในโครงการน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั

เชิงคุณภาพผนวกกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาวจิยั วธีิด าเนินการศึกษาวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การก าหนดจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มประชากร
ทั้ งหมด สอบถามผูผ้ลิตผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่นบ้านปางหมู หมู่  1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง        
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 8 ครัวเรือน สอบถามผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ และถัว่ลิสงคัว่ จ  านวน 
3 ครัวเรือนและสอบถามผูผ้ลิตน ้ามนังาบา้นปางหมูและบา้นสบสอย จ านวน 3 ครัวเรือน 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประเภทของขอ้มูลท่ีท าการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 14 
ครัวเรือน 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ได้จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารรายงานการวิจยั 
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ตลอดจนขอ้มูลในหมู่บา้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี
ด าเนินการ รวมทั้งไดจ้ากสถิติท่ีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งท่ีเป็นเอกสารและเผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ขององคก์รและหน่ายงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การศึกษาข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้จากการเปิดเวทีสาธารณะหรือการวิจัย           
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participation Action Research: PAR)ดว้ยการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
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3.3 วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิด าเนินการวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานชุมชนและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ยการเปิดเวทีสาธารณะรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค          
แนวทางแกไ้ขตลอดจนเขา้ร่วมประชุมสังเกตการณ์ร่วมกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

2) รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและขอ้มูลของชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผูน้ าชุมชน 

3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการรวบรวมเอกสาร และศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั ไดแ้ก่ สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการระดมทุนในทอ้งถ่ินเพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อ  ถั่วลิสงคั่วและ
น ้ามนังา ตลอดจนทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 

5) เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ 
6) วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล 
7) น าเสนอข้อมูลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตรวจสอบผลการศึกษาข้อมูลว่ามีความ

ถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัสภาพความจริงมากนอ้ยเพียงใด 
8) เปิดเวทีสาธารณะสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ        

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่ งพา
ทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ิน การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิด   
เวทีสาธารณะ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการด า เ นินการของกลุ่ม        
วิสาหกิจชุมชนดว้ยการเปิดโลกทรรศน์ต่างๆ คือ การจดัท าโครงการศึกษาดูงานการ
ผลิตและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง   
อ า เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงท าการผลิตเต้าเ จ้ียวและซี อ้ิวขาว การผลิต
กระเทียมดองและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่  หมู่  2            
ต  าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตถัว่เหลืองแผ่น
ทรงเคร่ืองของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นก่ิวม่ืน ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง และกลุ่ม
ผู ้ผลิตและจ าหน่ายผ้าฝ้าย ทอมือบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ า เภอป่าซาง        
จงัหวดัล าพูน หลังจากนั้นได้จดัท าโครงการฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันากระบวนการผลิต ถัว่เหลืองแผ่น ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  ถัว่ลิสงคัว่และน ้ ามนังา
เพื่อใหมี้คุณภาพดีข้ึนไดรั้บมาตรฐานสูงข้ึน 
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9) จัดท าโครงการศึกษาดูงานตัวอย่างการผลิตและการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี   
ประสบผลส าเร็จ 

10) จัดท าโครงการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ ผลิต                
ถัว่เหลืองแผน่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  ถัว่ลิสงคัว่และน ้ามนังาใหไ้ดม้าตรฐานอาหารและ
ยา 

11) ด าเนินการสร้างบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน           
บ้านปางหมูและด าเนินการคัด แยก บรรจุสินค้าเพื่อการขายปลีกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตอาหารและยา 

12) สรุปผลการวิจยั เขียนรายงานการวิจยั จดัประชุมสัมมนาน าเสนอผลการวิจยัและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งด้วยการน าขอ้มูลท่ีไม่ชัดเจน
กลบัไปสอบถามเพิ่มเติมแลว้จึงน ามาวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ดว้ยการค านวณหาค่าและอธิบายผลการศึกษา โดยใชส้ถิติ
ในการทดสอบและมีการใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปความถ่ี(Frequency), ร้อยละ(Percentage), 
ค่าเฉล่ีย(Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวดัประสิทธิภาพการผลิต
โดยใชฟั้งกช์นัเส้นพรมแดนการผลิต(Stochastic Frontier Function)  

3.4.1 การวดัประสิทธิภาพของผูผู้ผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นดว้ยวิธีการ Data Envelopment 
Analysis (DEA) เน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังามี
จ านวนตวัอยา่งนอ้ยเกินไปเพียงกลุ่มละ 3 ตวัอย่างจึงไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ผลิตไดมี้เพียงกลุ่มผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่เท่านั้นท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินระดบัประสิทธิภาพดว้ยวิธีการ  Data Envelopment Analysis 
(DEA) เป็นวิธีการ Non – Parametric ซ่ึงไม่ตอ้งมีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ วิธีการน้ีสามารถ
วเิคราะห์ไดท้ั้งในกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) และยงัเป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองไดโ้ดยในวิธีการน้ีตอ้งการ
ทราบแต่เพียงวา่ อะไรเป็นปัจจยัน าเขา้ อะไรเป็นผลผลิตท่ีไดรั้บ เพื่อความเขา้ใจในการอธิบายใน
ท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งในการอธิบายดงัน้ี 

เม่ือสมมุติว่า ในการวิจัยมีค าถามอยู่ว่า “ผู ้ผลิตถั่วเหลืองแผ่น ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อ            
ถัว่ลิสงคัว่และน ้ ามนังาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีระดบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานแตกต่างกนั
อยา่งไร” 
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จากค าถามงานวิจยัข้างตน้ท่ีตอ้งการหาระดับประสิทธิภาพของหน่วยผลิต คือ ผูผู้ผ้ลิต     
ถัว่เหลืองแผน่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  ถัว่ลิสงคัว่และน ้ ามนังา ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้พียง 14 ราย
เท่านั้น ส าหรับเคร่ืองมือท่ีตอ้งการใช้ในงานวิจยั ก็จะใช้วิธีการวดัประสิทธิภาพตามแนวคิดของ            
M.J. Farrell Stochastic Frontier Approach (SFA) และ Data Envelopment Analysis (DEA) แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนตวัอย่างเพียง 14 รายเท่านั้น และในการวิจยัคร้ังน้ียงัไม่
สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองได ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัเองตอ้งการผ่อนคลายเง่ือนไขภายใต้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเง่ือนไขทางสถิติ ดงันั้นจึงไดเ้ลือกวธีิการวดัประสิทธิภาพแบบ DEA 

3.4.2 การก าหนดตวัแปรในแบบจ าลอง 
ส าหรับแบบจ าลองท่ีใชใ้นงานวจิยัมีดงัน้ี 

1) ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
- ปัจจยัน าเขา้ในแบบจ าลองน้ี ประกอบดว้ย 

- มูลค่าเมล็ดถัว่เหลือง  หน่วย : บาท 
- ปริมาณแรงงานครัวเรือน  หน่วย : คน 
- ค่าฟืนท่ีใชต่้อการผลิตหน่ึงคร้ัง หน่วย : บาท 
- ค่าไฟฟ้าท่ีใชต่้อคร้ัง  หน่วย : บาท 
- ค่าน ้าประปาท่ีใชต่้อคร้ัง  หน่วย : บาท 

- ผลผลิตในแบบจ าลองน้ี คือ 
-      รายรับจากการขายถัว่เหลืองแผน่ต่อคร้ัง หน่วย : บาท 

เง่ือนไขและขอ้สมมุติท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.1) เป็นการพิจารณาทางดา้นปัจจยัการผลิต(input – orientated) 
2.2) ใชข้อ้สมมุติ Constant Return to Scale(CRS)  
2.3) จ านวนตวัอยา่ง  8   ตวัอยา่ง 

ประเด็นปัญหา : ผูผู้ผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค อยา่งไรบา้ง 
วธีิการทีใ่ช้ : การวดัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis 
ปัจจัยน าเข้า : มูลค่าเมล็ดถัว่เหลืองท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ, ปริมาณแรงงานครัวเรือนท่ีใชใ้นการผลิต, 
  ค่าฟืนท่ีใช้ต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง, ค่าไฟฟ้าท่ีใช้ต่อคร้ัง, ค่าน ้ าประปาท่ีใช้ต่อคร้ัง
ผลผลติ  : รายไดร้วมต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง 
เงื่อนไข  : ใหค้วามส าคญัทางดา้นปัจจยัการผลิต (input – orientated) 
ข้อสมมติ : Constant Return to Scale (CRS) 
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3.5 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติ 

     การศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนในการผลิตจะใช้วิธีการค านวณดงันี ้

3.5.1  ตน้ทุนรวมต่อคร้ังการผลิต 

 ตน้ทุนรวมต่อคร้ัง = ตน้ทุนผนัแปรต่อคร้ัง +ตน้ทุนคงท่ีต่อคร้ัง 

          3.5.2 ตน้ทุนต่อหน่วย 

      ตน้ทุนต่อหน่วย = ตน้ทุนรวมต่อคร้ัง / ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง 

3.5.3  ผลตอบแทนสุทธิต่อคร้ังการผลิต 

      ผลตอบแทนสุทธิต่อคร้ังการผลิต = รายไดร้วมต่อคร้ัง – ตน้ทุนรวมต่อคร้ัง 

3.5.4  ผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วย 

      ผลตอบแทนสุทธิต่อหน่อย = ผลตอบแทนสุทธิต่อคร้ัง / ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง 

          3.5.5 ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรต่อคร้ัง 

 ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรต่อคร้ัง = รายไดร้วมต่อคร้ัง – ตน้ทุนผนัแปรต่อคร้ัง 

 




