
 
 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

3.1  ระเบียบวธีิวจัิย (Research Methodology) 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ดสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน
และทอ้งถ่ิน (OTOP)” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis Research) และการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis Research) อาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งการส ารวจ  การบรรยาย
และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยการวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมจากการออกแบบสอบถาม ส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนไทล้ือในหมู่บา้นลวงเหนือ หมู่บา้นลวงใต ้หมู่บา้นโป่งกุ่ม
และหมู่บา้นป่าคา  เพื่อตอ้งการขอ้มูลพื้นฐานของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา  นอกจากน้ียงัศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของพื้นท่ีท าการวจิยัโดยอาศยัขอ้มูลท่ีสืบคน้จากหอ้งสมุด website ขอ้มูลในส่วนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ข้อมูลในส่วนของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ดและขอ้มูลในส่วน
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่เพิ่มเติม  หลังจากนั้นก็ท าการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ประเมินการวิจยัร่วมกันระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าชุมชนไทล้ือกับนักวิจยัและองค์กรในท้องถ่ิน       
(ท า Work shop) ทั้งน้ีไดมี้การน าเอาเคร่ืองมือจากการท า Work shop ไปใชก้บักลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน
ไทล้ือท่ีท าการศึกษา  หลังจากนั้นตามไปเก็บข้อมูล ประเมินผลการด าเนินงานวิจยัโดยดูได้จาก
เอกสารการด าเนินงานของกลุ่มหรือประเมินจากดา้นกายภาพ (Physical) ของการผลิตและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชนไทล้ือและประเมินจากสภาพแวดลอ้มของกลุ่มผูผ้ลิต เช่น สมาชิกกลุ่มและ
ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.2  วธีิกำรเกบ็ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

3.2.1  ประชากรศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ทั้งหมดในชุมชนไทล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทั้ง 4 หมู่ชุมชน คือ ชุมชนไทล้ือ 
หมู่ท่ี 4    บา้นลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
หมู่ท่ี 4    บา้นป่าคา ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
หมู่ท่ี 8    บา้นลวงใต ้ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
หมู่ท่ี 4,7 บา้นโป่งกุ่ม ต าบลป่าเม่ียง  อ าเภอดยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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โดยแยกกลุ่มผูผ้ลิตออกได ้4 ประเภท คือ   
1.  ผูผ้ลิตอาหาร 

 2.  ผูผ้ลิตศิลปประดิษฐแ์ละเคร่ืองใช ้
 3.  ผูผ้ลิตสมุนไพร 
 4.  ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือพื้นเมือง 
 

3.2.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ  
 ได้แก่การสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มผูผ้ลิต โดยการจดบนัทึก ประกอบกับ

วิธีการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผูผ้ลิต โดยมีสมาชิกของกลุ่มเป็นผูร่้วม
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) และให้ข้อมูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน 
(Participatory research)  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ 
เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นการบริหารการจดัการองคก์าร 

ขอ้มูลดา้นการผลิตและการตลาด ขอ้มูลดา้นการบริหารการเงินและการจดัท าบญัชีของกลุ่มผูผ้ลิต 
อาทิเช่น แหล่งผลิต เทคโนโลยีการผลิต วิธีการผลิต มาตรฐานผลิตภณัฑ์ แหล่งเงินทุน ปริมาณการ
ซ้ือ เป็นตน้ ซ่ึงจะได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) เป็นตน้ โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาแบบการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) ดงันั้น จึงมี
ส่วนราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ถือวา่เป็นผูร่้วมวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ยไดแ้ก่  

 1. กลุ่มงานพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
โครงสร้างใหม่ท่ีมีนกัวิชาการเคหกิจการเกษตร ท างานร่วมกบัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล ซ่ึงมีเกษตรกรเป็นประธานศูนย ์
   2. ส่วนส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน ส านกัส่งเสริมวสิาหกิจ
ชุมชน กรมการพฒันาชุมชน 
   3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนน าร่องเกือบทุก
จงัหวดั ท างานร่วมกบัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

 4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีโครงการยกระดบัวิสาหกิจชุมชนและสินคา้
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
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 5. ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มีแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) มียุทธศาสตร์
ส่งเสริมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนซ่ึงถือเป็นรากฐานส าคญัของเศรษฐกิจในภูมิภาคและทอ้งถ่ิน โดยใชอ้งค์
ความรู้และทรัพยากรท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและ
เทคโนโลยพีื้นฐานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
   6. โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน อย. 
สนบัสนุนกระบวนการการผลิตท่ีดี GHP/GMP การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ดา้นอาหาร สมุนไพร 
และเคร่ืองส าอาง  

3) ชนิดของเคร่ืองมือ  
       ใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสังเกต (Interview schedule) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค าถามซ่ึงก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Close ended questions) 
และค าตอบแบบให้เติมค าตอบ (open ended questions) โดยนกัวิจยัจะเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์และ
สังเกต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มผูผ้ลิตโดยแบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน 

1. ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มผูผ้ลิต 
2. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปดา้นการบริการการจดัการองคก์าร ขอ้มูลดา้นการผลิต 

ขอ้มูลดา้นการตลาด และขอ้มูลการจดัท าการเงินการบญัชีของกลุ่ม 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีกลุ่มเผชิญอยู ่ การแกไ้ขปัญหา ความส าเร็จในการ

แกไ้ขปัญหา รวมถึงส่ิงท่ีกลุ่มตอ้งการใหช่้วยเหลือ  
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์และสังเกตแลว้การท่ีจะไดข้อ้มูลใหค้รบถว้นจ าเป็นตอ้ง

เก็บขอ้มูลโดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 
  1. การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอ้ตกลง  
  2. การจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล  

 3. การสังเกตเป็นการสังเกตการท างานในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ  
  4. การอบรม โดยใหค้วามรู้แก่แกนน ากลุ่มผูผ้ลิต 

5. การศึกษาดูงาน กลุ่มผูผ้ลิตท่ีประสบความส าเร็จ  
6. การวางแผน การพฒันาระบบการจดัการ เครือข่ายผูผ้ลิต 

   7. แต่ละกลุ่มร่วมกนัด าเนินการพฒันาระบบการจดัการกลุ่มผูผ้ลิต 
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3.3 กรอบของกำรวจัิย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี 
- ประมวลสภาพปัญหา และความตอ้งการของกลุ่ม

ผูผ้ลิตสินคา้ไทยล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ด 

- ส ารวจขอ้มูลการบริหารจดัการของชุมชน   
   สะทอ้นปัญหา ผา่นเวทีชาวบา้น  
 

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
- ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม 
- จดัท า แผนการปฏิบติังานร่วมกนั 

ปัญหา 
1. สินคา้ไม่มีความหลากหลาย 
2. ขาดการพฒันารูปแบบสินคา้  
3. เกิดการลอกเลียนแบบไดง่้าย  
4. ไม่มีความเป็นเอกลกัษณ์ 
5. ขาดการสร้างการตลาด  
6. ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ 

ความตอ้งการของชุมชน 
1. ดา้นการบริหารการจดัการองคก์ร 
2. ดา้นการวางแผนธุรกิจ 
3. ดา้นการเงินการบญัชี 
4. ดา้นการตลาด 
5. ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
6. อ่ืนๆ 

ทราบปัญหาเพ่ิมเติมผ่านการจดัท าเวทีชาวบา้น 
เช่น ปัญหาการบริหารการจัดการเครือข่าย
ชุมชนและธุรกิจชุมชน 
 

- ประชุมเชิงปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
- ทบทวนตวัเอง (ประเมินตนเอง)  
- จดัอบรมให้ความรู้ (ตามความตอ้งการ) 
- ศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบ

ความส าเร็จ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
จริง (ตามความตอ้งการของชุมชน) 

แกไ้ขและพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 
- วิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงาน  
-  ร่วมกันวิ เคราะห์เ พ่ือเ ลือกรูปแบบการ

จดัการท่ีเหมาะสม ส าหรับการพฒันา 
- ด าเนินการตามรูปแบบการพฒันา  

ร่วมกนัติดตามและประเมินผล 
ตรวจสอบ โดยชุมชน + คณะวิจยัและทีมงานภาคสนาม 

เพื่อหาบทสรุปของการพฒันา 

แนวทำงในกำรพฒันำธุรกจิชุมชน ปัญหำ + อุปสรรค 
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3.4  แผนกำรวจัิย 
 

กิจกรรม 
ช่วง 
เวลา  

สถานท่ี ผูด้  าเนินการ 
ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 

วธีิการ 
และ 

เคร่ืองมือ 
1.  ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน
และศกัยภาพการ
บริหารจดัการกลุ่ม
ผูผ้ลิตจากการสัมภาษณ์
และการสังเกต 

มิ.ย. 
2550 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั  
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  

ขอ้มูลบริบท
และศกัยภาพ
การบริหาร
จดัการผูผ้ลิต  

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
 

2. จดัเวทีชาวบา้นเพื่อ
ระดมความคิดเก่ียวกบั
สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์ร 

ก.ค. 
2550 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั   
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  

- จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
- ประเภทของ
คนเขา้ร่วม
ประชุม   
- สภาพปัญหา
ของการบริหาร
จดัการ 
- รายงานผลการ
วเิคราะห์จุดเด่น
จุดดอ้ยของการ
บริหารจดัการ  

- การจดัเวที
ชาวบา้น 
- วเิคราะห์สภาพ
การบริหารจดัการ 
(SWOT) 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม  

3. การศึกษา 
สังเกตการณ์บริหาร
จดัการของกลุ่มผูผ้ลิต 

ส.ค. 
2550 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั   
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  

 - แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ช่วง 
เวลา  

สถานท่ี 
ผูด้  าเนิน 
การ 

ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

วธีิการ 
และ 

เคร่ืองมือ 
4. จดัเวทีชาวบา้น 
เพื่อใหก้ลุ่มทบทวน
ตนเอง เก่ียวกบัความ
ตอ้งการในการพฒันา
กระบวนการบริหาร
จดัการ  

ก.ย.
2550 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั   
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  

- แผนปฏิบติัการ 
การพฒันา
กระบวนการ
บริหารจดัการ  

ประชุมกลุ่ม 

 
ปีที ่1  ระยะที ่2 

กิจกรรม 
ช่วง 
เวลา  

สถานท่ี ผูด้  าเนินการ 
ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 
วธีิการ 

และเคร่ืองมือ 
1. จดัประชุมกลุ่ม 
เพื่อใหก้ลุ่มทบทวน
ตนเอง เก่ียวกบั
แผนการด าเนินงาน  

ต.ค. 
2550 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั   
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  

แผนปฏิบติัการ
พฒันาการ
บริหารจดัการ   

 

2. ศึกษาดูงานกลุ่ม
ผูผ้ลิตท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

ต.ค. 
2550 

 ทีมวจิยักลาง 
กลุ่มผูผ้ลิต 

เรียนรู้
กระบวนการ
ท างานของกลุ่ม
ผูผ้ลิตท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
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ปีที ่1  ระยะที ่2 (ต่อ) 

กิจกรรม 
ช่วง 
เวลา  

สถานท่ี ผูด้  าเนินการ 
ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 
วธีิการ 

และเคร่ืองมือ 
3. น าผลการศึกษามา
จดัเวทีประชุม
แลกเปล่ียนความรู้ 
จากการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันา   
ผลิตภณัฑ ์  

เม.ย. 
2551 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั   
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  

- ถ่ายทอดการ
เรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน
สู่กลุ่ม  
- น าผลจาก
การศึกษาดูงาน
มาพฒันา    
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่ม 
- ไดข้อ้สรุป        
ผลิตภณัฑแ์ละ
รูปแบบท่ี
ตอ้งการพฒันา  

 

4. จดักิจกรรมการวิจยั 
เชิงปฏิบติัการในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่  
1.การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการดา้นการ 
2.การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการดา้น
การตลาด 
3.การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการดา้นการ
พฒันา ผลิตภณัฑสู่์
สากล 
 

 
 
 
ธ.ค. 
2550 
ม.ค. 
2551 
 
 

  
 
 
- วทิยากร  
   ผูเ้ช่ียวชาญ 
- ทีมวจิยั   
   กลาง 
- ทีมวจิยั
ทอ้งถ่ิน 

- นกัศึกษา 
 

 
 
 
ผูเ้ขา้รับการ
อบรมเชิง
ปฏิบติัการ
ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
สามารถ
น าไปใชก้บัการ
บริหารและการ
จดัการผูผ้ลิต
ของตนเองได ้
เช่น การเขียน
แผนธุรกิจ  
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การวเิคราะห์
และการจดัการ
ดา้นการตลาด 
รวมถึงสามารถ
พฒันา
ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มสู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน  

5. พฒันากระบวนการ
จดัการกลุ่มผูผ้ลิต  

ก.พ.-
ม.ค. 
2551 

 ทีมวจิยักลาง  
ทีมวจิยั  
ทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา  
ตวัแทนกลุ่ม 

ไดต้วัอยา่ง
รูปแบบการ
พฒันา
กระบวนการ
บริหารจดัการ 
จากกลุ่มผูผ้ลิต   
ไดข้อ้สรุปใน
กระบวนการวิจั
ยการผลิตสินคา้
ท่ีพร้อมเขา้สู่
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑส์ากล  

 

6. ประเมินผล ตลอด
โครง 
การ 

 ทีมวจิยักลาง ไดผ้ลการ
ประเมินทุกๆ 
โครงการยอ่ย  
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3.5  ระเบียบวธีิวจัิย 
งานวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาสินค้าชุมชนไทล้ือ อ าเภอ           

ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ไดม้าตรฐาน OTOP โดยผูผ้ลิตทั้งหมดใน4 หมู่บา้น จดัประเภทได ้          
4 ประเภท ท่ีจะท าการศึกษาและหาทางพฒันาไดแ้ก่ 

1. ผูผ้ลิตอาหาร 
2. ผูผ้ลิตศิลปประดิษฐแ์ละเคร่ืองใช ้
3. ผูผ้ลิตสมุนไพร 
4. ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือพื้นเมือง 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาถึงศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนทั้ง 4 เพื่อท่ีจะไดน้ าไปหา
แนวทางร่วมกนัเพื่อพฒันาการบริหารการจดัการธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ อยา่งเขม้แข็งและย ัง่ยืน 
การศึกษาจะอาศยัวธีิการแบบการวจิยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันา
ตนเองอยา่งแทจ้ริง การศึกษาจะใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 1 ปี (แบ่งเป็น 3 ระยะ) กล่าวคือ ระยะแรกจะให้
เวลาทั้งส้ิน 12 เดือน ในการศึกษาแนวทางในการพฒันาสินคา้ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน OTOP 
 
3.6  กำรวเิครำะห์และประมวลผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ  จดัประเภทขอ้มูลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล  
และสร้างเป็นขอ้มูล  เขียนเชิงพรรณนาตามประเด็นท่ีศึกษาตามแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




