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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจยัชุดแผนงานโครงการวิจยัท่ี

ประกอบดว้ยงานวิจยัเด่ียว จาํนวน 3 เร่ือง โดยกาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวิจยัชุดโครงการ 

จาํนวน 3 ขอ้ คือ1)เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑข์อง

วิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2) เพื่อพฒันากระบวนการ

เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม และ3) เพ่ือจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขต

ธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมการวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology) ดงัน้ี 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 การดาํเนินงานวิจยัการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจัยชุดแผนงาน
โครงการวิจยัท่ีประกอบดว้ยงานวิจยัเด่ียว จาํนวน 3 เร่ือง ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัชุดโครงการ
ตามลาํดบัดงัน้ี (ตามภาพประกอบท่ีแสดงในภาคผนวก ค) 
 งานวิจยัเร่ืองท่ี 1 การพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานวิจยัเร่ืองท่ี 2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 งานวิจยัเร่ืองท่ี 3 การจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน
ตน้แบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
ใชว้ิธีวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นการวจิยัท่ี

ผสมผสานการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Research) รวมทั้งวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขา้ดว้ยกนั 

 
แผนปฏิบตัิการวจัิย 

 ระยะเวลาในการวิจยัปี พ.ศ2557–พ.ศ.2559  โดยดาํเนินการวิจยัตามแผนปฏิบติัการวจิยัของชุด
โครงการ ดงัน้ี 

ลาํดบัที ่ กจิกรรม ช่วงเวลา วธีิดาํเนินการ ผลผลติ ผู้รับผดิชอบ 
1 ประชุมนกัวิจยั ผูช่้วยวิจยั 

ผูแ้ทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนการ
วิจยั 

พ.ย 
2557    

-ประสานงาน 
-ทาํหนงัสือเชิญ 
ประชุม 

1.รายงาน
การประชุม 
2.แผนการ
ปฏิบติัการ
วิจยั 

นกัวิจยัชุด
โครงการ 
ทุกคน 

2 สาํรวจสภาพทัว่ไป/ขอ้มูล
พื้นฐาน สภาพปัญหา/ความ
ตอ้งการเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ธนบุรี 

ธ.ค. 
2557 - 
ม.ค. 
2558 

-ศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ลงพ้ืนท่ีสาํรวจสภาพทัว่ไป 
-สมัภาษณ์เชิงลึก 
ผูแ้ทนกลุ่มวิสาหกิจตาม
ประเดน็สาํคญัท่ีกาํหนดไว ้
-ขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม
วิเคราะห์สรุปผล 
 
 
 
 
 
 

รายงาน
การศึกษา 

-นกัวิจยัชุด
โครงการ     
ทุกคน 
-ผูช่้วยวจิยั 
-ผูแ้ทนกลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน 
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ลาํดบัท่ี กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีดาํเนินการ ผลผลิต ผูรั้บผดิชอบ 
3 การศึกษาดูงานโครงการ

ส่วนพระองค ์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กพ. 
2558 

-ทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์เขา้ชมและฟัง
การบรรยายจากคณะ
วิทยากรของโครงการส่วน
ส่วนพระองค ์สาํนกั
พระราชวงั สวนจิตรลดา 
-ประสานกลุ่มวิสาหกิจไป
ศึกษาดูงาน 
 
 

-สรุป
รายงานผล
การพฒันา
กระบวนการ
เรียนรู้การ
ดาํเนินงาน
ของวิสาหกิจ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-นกัวิจยัชุด
โครงการ 
-สมาชิกกลุ่ม 
วิสาหกิจ 
ชุมชน 
-ผูช่้วยวจิยั 
 
 
 

4 -ศึกษาสภาพและปัจจยั
เง่ือนไขการบริหารจดัการ
และการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
-ศึกษาสภาพและความ
ตอ้งการการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในการ
บริหารจดัการและการ
ออกแบบผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ม.ค.–
มิ.ย 
2558 
 

-ลงพ้ืนท่ีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา โดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก และ
การสงัเกต 
-วิเคราะห์ขอ้มูล 

รายงานผล
การศึกษา 

-นกัวิจยั 
โครงการ ท่ี 1 
ดร.สมจินตนา 
จิรายกุลุ 
ดร.วิสิทธ์ิ 
โพธิวฒัน ์
-ผูช่้วยวจิยั 
-ผูแ้ทนกลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

5 -การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ
การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งเสริม
การตลาด 
-ศึกษาความตอ้งการหวัขอ้
ในการจดัอบรมปฏิบติัการ 

ม.ค.-มิย 
 2558 

-ลงพ้ืนท่ีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา โดย
การสมัภาษณ์ และการ
สงัเกต 
-วิเคราะห์ขอ้มูล 

รายงานผล
การศึกษา 

นกัวิจยั
โครงการท่ี 2 
อ.วรรณภา, 
อ.สมิทธ์ิและ 
อ.ณรงคพ์ล   
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ลาํดบัท่ี กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีดาํเนินการ ผลผลิต ผูรั้บผดิชอบ 
6 -การเกบ็รวมรวมขอ้มูล 

สร้างองคค์วามรู้ ถอดองค์
ความรู้ การจดัการความรู้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หตัถกรรมของจ๋ิวและสร้าง
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละวิดิทศัน ์

ม.ค.  –
มิ.ย 
2558 

-การศึกษาเอกสาร 
-การลงพ้ืนท่ีศึกษากลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็น
กรณีศึกษาโดยสมัภาษณ์
อยา่งมีโครงสร้าง 
-บนัทึกจดัทาํส่ือส่ิงพิมพ์
และวิดิทศัน์ 

การรายงาน
ผลการศึกษา  

นกัวิจยั
โครงการท่ี 3 
ดร.วินยัธร 
วิชยัดิษฐ ์
ดร.จิตณรงค์
เอ่ียมสาํอางค ์

7 พฒันากระบวนการเรียนรู้
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
การตลาด โดยการจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการ 

พ.ค 
2558 

-เชิญวิทยากร 
-เชิญสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มท่ีเป็นกรณีศึกษา
เขา้รับการอบรม 
-จดัเตรียมเอกสารการอบรม 
-ดาํเนินการอบรม/
ประเมินผล 
-วิเคราะห์ขอ้มูล 

-สรุป
รายงานผล
การศึกษา 

นกัวิจยั 
โครงการท่ี 2 
อ.วรรณภา , 
อ.สมิทธ์ิและ 
อ.ณรงคพ์ล 

8 -การประชุมติดตาม
ผลการวจิยั  

มิ.ย. 
2558 

-รายงานความกา้วหนา้การ
วิจยั 

-รายงานผล
การศึกษา 

นกัวิจยัทุกชุด
โครงการ 

9 พฒันากระบวนการเรียนรู้
ดา้นการบริหารจดัการและ
การออกแบบผลิตภณัฑ ์
โดยการจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนดใหก้บัสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ก.ค.-ส.ค 
2558 

-เชิญวิทยากร 
-เชิญสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มท่ีเป็นกรณีศึกษา
เขา้รับการอบรม 
-จดัเตรียมเอกสารการอบรม 
-ดาํเนินการอบรม/
ประเมินผล 
-วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปรายงาน
ผลการ
ปฏิบติัการ
พฒันา 

นกัวิจยั 
โครงการท่ี1 
ดร.สมจินตนา 
จิรายกุลุ และ
ดร.วิสิทธ์ิ 
โพธิวฒัน ์
 

10 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลและ
สงัเคราะห์ขอ้มูลชุด
โครงการ 

ส.ค – 
ธ.ค 
2558 

-ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหาตาม
ประเดน็สาํคญัท่ีคน้พบ 
-สรุปรายงาน 

รายงานการ
วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์
ประเมินผล 

นกัวิจยัทุก
โครงการ 
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ลาํดบัท่ี กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีดาํเนินการ ผลผลิต ผูรั้บผดิชอบ 
11 
 
 
 
 
 
 

การติดตามสรุปผลสะทอ้น
ความคิดการพฒันาการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน
อยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง
การนาํปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบติัใน
ประเดน็ท่ีกาํหนด 

ธ.ค. 
2558 
- ม.ค. 
2559 
 
 
 

-จดัประชุมอภิปรายกลุ่ม 
(focus group discussion) 
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูแ้ทนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน นกัวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 

-สรุป
รายงานผล
สะทอ้น
ความคิดเพื่อ
การพฒันา 
 
 

-นกัวิจยัชุด
โครงการ 

 
 
 
 
 

12 จดัทาํรายงานตน้ฉบบั 
และตรวจสอบ 

ก.พ.-ม.ย
2559 

-จดัพิมพร์ายงานตน้ฉบบั 
ตรวจสอบแกไ้ข 

-รายงาน
ตน้ฉบบั 

นกัวิจยัชุด
โครงการ 

13 เผยแพร่ผลงานวิจยั พ.ค- 
ก.ย.2559 

รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ รายงานการ
วิจยั  

นกัวิจยัชุด
โครงการ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี จาํนวน 13 กลุ่ม ท่ีไดท้าํการจด
ทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชนในเขตธนบุรีโดยขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีอา้งอิงจากขอ้มูล
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ สุภางค ์จนัทวานิช (2547) ท่ีกล่าววา่ในการ
เลือกพื้นท่ีเพื่อศึกษานั้นจะตอ้งพิจารณาพื้นท่ีท่ีสามารถตอบปัญหาของการวิจยัได ้ ความเป็นไปไดข้อง
สนามท่ีจะเขา้ไปศึกษา คือขนาดจะตอ้งไม่ใหญ่จนเกินไป ในแง่ของความสะดวกของผูว้ิจยั พื้นท่ีอยู่
ไกลเกินไปหรือไม่ สามารถเดินทางไปติดต่อลาํบากหรือไม่ ในแง่ของความปลอดภยัของผูว้จิยั และ 
ความร่วมมือของพื้นท่ีในการทาํวิจยั   ผูว้ิจยัมุ่งพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตธนบุรี  
โดยพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่วิสาหกิจชุมชน
ในเขตธนบุรี จาํนวน  2 กลุ่ม  พฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการตลาด 
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1.1 เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษาคณะผูว้ิจยัทาํหนงัสือขอขอ้มูลกลุ่ม   
วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนในเขตธนบุรีจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร  
ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานและลงสาํรวจพื้นท่ีเพื่อคดัเลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง (purposive random 
sampling)  จาํนวน 5กลุ่ม ตามเกณฑด์งัน้ี 
  1)  เป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีเขตธนบุรี ท่ีคงอยู่และมีผลงานต่อเน่ืองในปีท่ีดาํเนินการ
วิจยั(พ.ศ.2557-พ.ศ.2558)ความคงอยู่ของวิสาหกิจชุมชน นั่นคือวิสาหกิจชุมชนนั้นจะตอ้งยงัคงจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและยงัดาํเนินงานในลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนอยู ่ซ่ึงพบว่าหลายวิสาหกิจ
ชุมชนได้เปล่ียนแปลงไปจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแลว้ บางวิสาหกิจชุมชนอยู่ในรูปของ
บริษทั บางวิสาหกิจชุมชนไม่ไดท้าํการจดทะเบียนต่ออาย ุและบางวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถติดต่อเพื่อ
ขอขอ้มูลได ้
  2) ความพร้อมต่อการเขา้ร่วมโครงการวิจยั ไดแ้ก่ ความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนไดแ้ก่ 
        2.1) ดา้นบุคคล ตอ้งเป็นผูมี้ความสนใจในการรับการส่งเสริมและพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ในการบริหารจดัการและการออกแบบผลิตภณัฑก์ารพฒันากระบวนการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการตลาด และสนใจในการการจัดการความรู้และเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบใน
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน 
   2.2) ดา้นสถานท่ีและการเดินทางเพื่อลงพื้นท่ีวิจยัมีความสะดวกและความปลอดภยัต่อ
การลงพื้นท่ีวิจยั  
  3) การให้ความสมคัรใจและความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการวิจยัในคร้ังน้ีซ่ึงไดจ้าก

การสมัภาษณ์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ขอ้มูลเบ้ืองตน้บางวิสาหกิจชุมชนไม่มีความสนใจและ

ไม่สมคัรใจต่อการเขา้ร่วมโครงการวิจยัในคร้ังน้ี  

4) เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมในการออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์จาก
การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบในทีมวจิยั 
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     จากเกณฑ์ดงักล่าว ผลการพิจารณาพบว่าไดก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดทุกขอ้ ในแต่ละวตัถุประสงคด์งัน้ี 

- การพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑ ์จาํนวน 2  
กลุ่ม  คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร   

- การพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาด จาํนวน  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจียระไนพลอยอญัมณี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลาย
วิจิตร  

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตน้แบบท่ีอยูใ่นการเกณฑ ์ท่ีมีผลการดาํเนินงานระดบัดีเด่นท่ี 
ไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาในการจดัการความรู้
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน คือ ศูนยฝึ์กวิชาชีพหัตถกรรมของจ๋ิวชุมชนวดั
บางนํ้าชน  

รวมกลุ่มตวัอยา่งในการพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี ในดา้นต่างๆ ตาม
วตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้ จาํนวน 4 กลุ่ม  
 ผู้ให้ข้อมูล   
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ( key informants) คือผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรีซ่ึงเป็น
พื้นท่ีกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บเลือกเป็นกสุ่มตวัอยา่ง 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างการพฒันากระบวนการเรียนรู้และการ
บริหารจดัการท่ีดี คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลาย
วิจิตรผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบ snowball samplingผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมบดิน จาํนวน 7 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร จาํนวน 
13 คน รวมจาํนวน 20 คน 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างการพฒันากระบวนการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดคือ กลุ่มวิสาหกิจเจียระไนพลอย อญัมณีเขตธนบุรี ผูน้าํ
และสมาชิกกลุ่ม 8 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร จาํนวน 13 คน 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการ
บริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ คือ ประธานกลุ่มและสมาชิก จาํนวน 9 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ลกัษณะของแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้างใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ผูน้าํ ประธานกลุ่ม และ
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และขอ้มูลเก่ียวกบัความ
เป็นมาและการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 2.แบบสงัเกต สภาพโดยทัว่ไปและการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 3.การจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของสํานักพระราชวงัในการดาํเนินโครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผูแ้ทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นกัวิจยั และผูช่้วยวิจยัร่วมโครงการ 
 4.การจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม สรุปผลการดาํเนินงาน และแนวทางการพฒันาการดาํเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนตามอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบติัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 
  1. การศึกษาสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกต 
  2. การจดักิจกรรมโครงการศึกษาดูงานส่วนพระองคต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวบรวมขอ้มูลจากกการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงานและการติดตามผลการนาํไปปฏิบติั 
  3. การจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion)รวบรวมขอ้มูลตามประเด็นท่ี
กาํหนดท่ีไดจ้ากการอภิปรายในการประชุม 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.การศึกษาสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี 
ศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์เชิงลึก ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ตาม
ประเดน็ท่ีคน้พบและการสงัเกต โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) สรุปผลการ
วิเคราะห์จาํแนกเป็นหมวดหมู่เพื่อมุ่งตอบตามประเดน็คาํถามนาํมาสรุปเป็นประเดน็หลกัท่ีสาํคญัและ
เขียนบรรยายสรุปเป็นความเรียง 
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  2.ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมอภิปรายกลุ่ม สรุปสะท้อนความคิดผลการพัฒนาการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์
เน้ือหา(content analysis) สรุปวิเคราะห์ประเดน็ท่ีสาํคญัและบรรยายสรุปเป็นความเรียง  
  
 วิธีดาํเนินการวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัตามวตัถุประสงค ์นาํเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ที ่1เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทีด่ีและการออกแบบผลติภัณฑ์ของ

วสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

โดยศึกษาในประเดน็ยอ่ย 3 ขอ้ และมีวิธีดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศึกษาสภาพปัจจัยเง่ือนไขการบริหาร
จัดการและการออกแบบผลติภัณฑ์ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีวิธีดาํเนินการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ประกอบดว้ย  การสมัภาษณ์เชิงลึก(indept  interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม(group interview) ร่วมกบั
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม(participation observation) และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม (non - 
participation observation)โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึก และแบบสงัเกต 
 1.1 การเข้าถึงพืน้ทีว่จัิยในการเกบ็ข้อมูล ผูว้ิจยัประสานงานกบัผูป้ระกอบการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อช้ีแจง และขอความร่วมมือในการดาํ เนินการวิจยั แลว้คณะผูว้ิจยั ลงพื้นท่ี
เพื่อศึกษาสภาพจริงของวิสาหกิจชุมชนการพบปะกบับุคคลในกลุ่มในพื้นท่ี  เพื่อทาํความคุน้เคย  ทาํให้
เกิดความไวว้างใจและการยอมรับและเตม็ใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม  โดย สํารวจขอ้มูลทัว่ไป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างการพฒันาการดาํเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน จาํนวน 4 กลุ่ม และศึกษาสภาพการบริหารจดัการดา้นต่างๆการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละ
ปัจจยัเง่ือนไขของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 2 กลุ่ม ตามกรอบการวิจยัระยะเวลาใน
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต(โดยให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง ท่ีผูว้ิจยัเป็นอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2557 ไดร่้วมเก็บขอ้มูลจริงพร้อม
กบัผูว้ิจยั) ระหวา่งวนัท่ี   8 ธนัวาคม 2557 –20 มกราคม 2558 
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 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ดาํเนินการดงัน้ี 
  1) นดัหมายวนัเวลาท่ีผูว้จิยัและนกัศึกษาผูร่้วมวิจยัไปสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
  2) ดาํเนินการลงพื้นท่ีภาคสนามเพ่ือสมัภาษณ์เชิงลึก สงัเกตแบบมีส่วนร่วม

และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ขอ้มูลทัว่ไป ความเป็นมา และวิถีการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สภาพการบริหารจดัการดา้นต่างๆการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัเง่ือนไขของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
2. เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทีด่ีของวิสาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชน

มีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงใชว้ิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action 
research ) โดยผูป้ระกอบการของวิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในเขตธนบุรีซ่ึงเป็นพื้นท่ีการวิจยั 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา(content analysis)สรุปรายงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 
2.1 พืน้ทีศึ่กษาคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาจาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร จากการเลือกตามเกณฑข์า้งตน้ 
เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดี  

2.2ดําเนินการวจัิยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  ใชห้ลกัการตามแนวคิดของKemmis and 
McTaggart (2000: 505) ตามวงจรวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
วางแผน (plan)2)  ขั้นปฏิบติัการและสงัเกตผล(act and observe)และ 3)ขั้นสะทอ้นความคิด (reflect)  
โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.2.1การวางแผน(planning) เป็นขั้นตอนของการกาํหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา และ
แนวทางเพื่อแกปั้ญหานั้น  โดยการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล ประชุมและวางแผนร่วมกนัของคณะผูว้จิยั
และผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 

2.2.2ขั้นปฏิบัติการและสังเกตผล(act and observe)เป็นการปฏิบติัการตามแนวทางท่ีได้
กาํหนดไวต้ามขั้นตอนการวางแผน และสงัเกต ติดตาม และประเมินผล โดยดาํเนินการในขั้นปฏิบติัการ
และสงัเกตประเมินผลในโครงการ ดงัน้ี 

1)  นาํผูแ้ทนและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งศึกษาดูงาน 
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การดาํเนินงานของโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดีและการ
ออกแบบผลิตภณัฑต์ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บักลุ่มตวัอยา่งและการสังเกตติดตามผลการ
นาํไปใช ้

2)จดัโครงการอบรมและฝึกปฏิบติัการ การบริหารจดัการ เพื่อพฒันากระบวนการ 
เรียนรู้การบริหารจดัการตามแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ หัวขอ้และเน้ือหาในการอบรมเกิดจากการเสนอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และไดพ้ิจารณาร่วมกนักบัคณะผูว้ิจยั  ประกอบดว้ยการบริหารจดัการท่ีครอบคลุม การบริหารจดัการ
ดา้นการเงิน การบริหารดา้นการตลาด และการฝึกอบรมให้กบับุคลากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละโครงการจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจและการสมัภาษณ์เพิ่มเติม    

2.2.3 สะท้อนความคดิ(reflect)จดัประชุมกลุ่ม (focus group discussion) ระดมความคิด และ 
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน
ท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพฒันาต่อไป 

3. เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรี ใชว้ิธี
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ((participatory action research ) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 

วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม ท่ีเป็นกรณีศึกษาตามวตัถุประสงค์
ยอ่ยขอ้ท่ี 1และ2 ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลาย
วิจิตรในการพฒันากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะยกมาตรฐานการ
ส่ือสารภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑผ์่านการออกแบบตราสัญลกัษณ์ (logo) ทศันศิลป์อตัลกัษณ์ (visual 
elements) และชุดบรรจุภณัฑ ์ (packaging) โดยการทาํงานแบบความร่วมมือระหว่างผูว้ิจยัและเจา้ของ
ผลิตภณัฑโ์ดยมีกระบวนการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม  ใชห้ลกัการตามแนวคิดของ Kemmis and 
McTaggart (2000: 505) ตามวงจรวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
วางแผน (plan)2)  ขั้นปฏิบติัการและสังเกตผล(act and observe)และ 3)ขั้นสะทอ้นความคิด (reflect)  
ดงัน้ี 

3.1  การวางแผน(planning) ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและวางแผนร่วมกนัของคณะผูว้จิยัและ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ท่ีเป็นกรณีศึกษา  โดยดาํเนินการดงัน้ี 
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 ขั้นตอนการศึกษาทาํความเข้าใจเบ้ืองต้น การศึกษาและทาํความเขา้ใจผลิตภณัฑเ์พื่อ

ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑข์อ้มูลทางการตลาดเกบ็ตวัอยา่งผลิตภณัฑแ์ละทาํความเขา้ใจ

กบัเจา้ของผลิตภณัฑ ์ โดยมีประเดน็สรุปของการทาํความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

  1) ทาํใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์  
2) เจา้ของผลิตภณัฑจ์ะสามารถเพ่ิมราคาสินคา้ไดห้ากภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์

ไดรั้บการพฒันา 
  3) ลดการเกิด brand parity หรือ ความเหมือนซ่ึงมีเจา้อ่ืนๆทาํในลกัษณะเดียวกนั 

4) ผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑโ์ดยดูจากความโดดเด่น (salient) จาํได ้
(memorable) โด่งดงั(noteworthy) 

5) ผลิตภณัฑเ์ม่ือมีตราสินคา้ของผลิตภณัฑมี์ความหมายเชิงบวกในสายตา 
ผูบ้ริโภคจะทาํใหเ้กิดช่องทางทางการตลาดมากข้ึน 
   ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบพฒันาผลติภัณฑ์ 
   กระบวนการน้ีเป็นการจดัระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ เพื่อสังเคราะห์ให้ไดข้อ้มูล
สาํคญัท่ีจะใชใ้นการออกแบบ โดยการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์ในส่วนท่ีจะ
สามารถนาํมาใชใ้นการกาํหนดจุดเด่นของมูลฐานทางการออกแบบ เพื่อส่ือสารส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์รวมถึงศึกษาถึงแผนงานในอนาคตเพ่ือมองทิศทางของการออกแบบท่ียืดหยุ่นสําหรับการ
เปล่ียนแปลงหรือการขยายตวัในอนาคต  โดยมีประเด็นสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ออกแบบพฒันาผลิตภณัฑด์งัน้ี 
   1) การวิเคราะห์ประวติัความเป็นมากาํเนิดมาอยา่งไรมีพฒันาการสาํคญัเป็นอยา่งไร 

 2) การวิเคราะห์แผนงานในอนาคตแนวโนม้การขยายตวัทางธุรกิจเช่นเพิ่มชนิดของ 
ผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ 

 3) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งสภาพตลาดในธุรกิจเดียวกนัเป็น 
อยา่งไรคู่แข่งเป็นใคร (จุดเด่น / เอกลกัษณ์ดา้นภาพลกัษณ์เช่นตราสญัลกัษณ์บรรจุภณัฑ)์ 
   4) การวิเคราะห์ขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณาหมายถึงส่ิงท่ีตอ้งระวงัอะไรบา้งในการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ออกแบบบรรจุภณัฑ ์
   5) การวิเคราะห์ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์พื่อให้การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์
สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด 
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   6) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดซ่ึงในท่ีน้ีไดว้ิเคราะห์ 2 มิติคือเชิงกายภาพ 
(demographics) เพศ / อาย ุ / การศึกษา / อาชีพ / รายได ้ / สถานภาพทางสังคม / ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและเชิง
จินตภาพ (psychographics) วิถีชีวิต / ความคิด / ความเช่ือ / อดุมคติ 
   7) การวางตาํแหน่งหรือการกาํหนดแนวคิดในการออกแบบโดยวิเคราะห์จากจุดขาย / ความ
โดดเด่น / จุดแตกต่างของผลิตภณัฑ ์
   8) การกาํหนดอารมณ์ความรู้สึกและรูปแบบของงานออกแบบ 
 3.2 การปฏิบัติการและสังเกตผล(actand observe)  
   การปฏิบัติการ(act)  โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดอบรมเชิงปฏิบติังานพฒันา
กระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑ ์ โดยครอบคลุมหวัขอ้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้งตน้ และปฏิบติัการจริงควบคู่ไปกบัการไดรั้บความรู้จากการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 

ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาแบบ  
     กระบวนการน้ีเป็นขั้นตอนของการกาํหนดงานออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัและเจา้ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ย 
     1) การออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
     2) การออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยแยกตามชนิด และขนาดบรรจุขนาดต่างๆ 
     3) การออกแบบบรรจุภณัฑร์วม หรือ shopping bag เพื่อความสะดวกในการ แบ่งเป็น
ขนาดต่างๆ 
     ขั้นตอนการผลติ 
     กระบวนการน้ีเป็นขั้นตอนของการเตรียมตน้ฉบบังานพิมพ์ ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูแ้นะนํา
ขั้นตอนการทาํงาน และประสานงานเบ้ืองตน้กบัเครือข่ายผูผ้ลิตงานพิมพ ์ต่อจากนั้นเจา้ของผลิตภณัฑ์
เป็นผูด้าํเนินการจนไดผ้ลผลิตท่ีตอ้งการ 

การสังเกตผล(observe) โดยการสงัเกต ติดตาม และประเมินผลจากการพฒันากระบวนการ           
 เรียนรู้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ช้ินงานท่ีไดจ้ากการออกแบบและการนาํไปใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์
สินคา้เพื่อจาํหน่าย 

3.3 สะท้อนความคิด(reflect) โดยการจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด และ ร่วม
แลกเปล่ียน เรียนรู้ สรุปบทเรียนจากการพฒันากระบวนการเรียนรู้การการออกแบบผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจากผลการวิจยั และแนวทางการพฒันาต่อยอดต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตและการสนทนากลุ่ม ใชว้ธีิการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา(content analysis) สรุปผลการวิเคราะห์จาํแนกเป็นหมวดหมู่เพื่อมุ่ง
ตอบตามประเดน็คาํถาม 
 
วตัถุประสงค์ข้อที ่2  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาด

ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 ในการวิจยัเพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชน 
และการส่งเสริมใหว้ิสาหกิจชุมชนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่
วิสาหกิจชุมชนได ้โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
           1. พืน้ทีศึ่กษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี จาํนวน 13 แห่งพื้นท่ีศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมีจาํนวน 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิกรวมกนัทั้งส้ินจาํนวน 21 คน ไดแ้ก่ 
กลุ่มเจียระไนพลอย อญัมณี เขตธนบุรี มีสมาชิกกลุ่ม 8 คน และกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร มี
สมาชิกกลุ่ม 13 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวจัิย 

  เคร่ืองมือในการวจัิย ประกอบดว้ย 

  1)  แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ส่งเสริมการตลาด 

  2)  การฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการตลาด 

  3)  แบบทดสอบวดัความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

  4) แบบประเมินโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่งเสริมการตลาด 

  5)  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการตลาด

เพื่อติดตามผลหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรม 
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 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวจัิย 

  1)  แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ส่งเสริมการตลาด  

  การสร้างแบบสมัภาษณ์ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์จากหนงัสือ เอกสารและบทความต่างๆ  

  1.2)  สร้างแบบสมัภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการส่งเสริมการตลาด โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล

เก่ียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด

ของวิสาหกิจชุมชนโดยแบบสมัภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก ค  

 1.3 ) นาํแบบสัมภาษณ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบขอ้คาํถามเพ่ือตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค(์IOC) โดยผูว้ิจยักาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  

 1.4)  นาํแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ 

 1.5)  นาํแบบสมัภาษณ์ไปใชส้มัภาษณ์ผูน้าํหรือตวัแทนของวิสาหกิจชุมชน 

 2)  การฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการตลาด 

  การจดัการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการตลาด

ใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชนผูว้ิจยัไดก้าํหนดหวัขอ้ในการจดัฝึกอบรมดว้ยดว้ยวิธีการดงัน้ี  

  วิธีการดาํเนินการในการกาํหนดหวัขอ้และเน้ือหาในการฝึกอบรม 

  2.1)  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชม มาวิเคราะห์ความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมของวิสาหกิจชุมชน 

  2.2)  กาํหนดหัวขอ้ฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและความตอ้งการของวิสาหกิจชุมชนมากาํหนดเป็นหัวขอ้ในการฝึกอบรม 

จากนั้นนําหัวขอ้ในการฝึกอบรมนําเสนอให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมกันพิจารณาหัวขอ้ถึงความ

เหมาะสม ความจาํเป็น ความตอ้งการและกาํหนดวนัเวลาท่ีจะใชใ้นการจดัการฝึกอบรม 
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  2.3)  ผูว้ิจยัไดน้าํหวัขอ้ท่ีไดจ้ากการร่วมกนัพิจารณาระหว่างผูว้ิจยัและผูน้าํหรือตวัแทนจาก

วิสาหกิจชุมชนไปกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีใช้ในการฝึกอบรม ซ่ึงได้แก่หัวขอ้ในการฝึกอบรม

ต่อไปน้ี  (1) ความสาํคญัของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด (2)Social Media 

กบัการส่งเสริมการตลาด (3) การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Facebook เพื่อการส่งเสริมการตลาด         

(4) การใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซต ์youtube เพื่อการส่งเสริมการตลาด (5) การใช้ Line เพื่อการ

ติดต่อส่ือสาร (6) การสร้างร้านคา้ดว้ย Lineshop (7)การใชป้ระโยชน์จากโปรแกรม Instagram เพื่อการ

ส่งเสริมการตลาด 

  2.4)นาํหัวขอ้ท่ีไดก้ลบัมาร่วมกนัพิจารณาระหว่างผูว้ิจยัและผูน้าํหรือตวัแทนจากวิสาหกิจ

ชุมชนอีกคร้ังเพื่อยนืยนัถึงความถูกตอ้งเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของวิสาหกิจชุมชน 

 2.5)ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการจดัการฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากร อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร 

อาจารยชิ์โนรส  ถ่ินวิไลสกุล และคณะทีมวิทยากร จากคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎั     

สวนสุนนัทา และกาํหนดวนัเวลาและสถานท่ีในการจดัฝึกอบรม ในวนัท่ี 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้ง  274 อาคาร 2 ชั้น 7 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยไดเ้ชิญตวัแทนจาก

วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย วสิาหกิจชุมชมอ่ืนและผูท่ี้มีความสนใจเขา้ร่วมในโครงการอบรม  

 3)แบบทดสอบวดัความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การจดัฝึกอบรมโดยมีวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

  3.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความรู้ 

  3.2) วิเคราะห์โครงสร้าง ใหค้่านํ้ าหนกัและกาํหนดจาํนวนขอ้สอบ 

  3.3) จดัทาํขอ้คาํถามและนาํมาสร้างเป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 

ขอ้คาํถาม 

  3.4) นาํแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใหแ้ก่ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (IOC) ) เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขโดยผูว้ิจยักาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  
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 3.5) ผูว้ิจยันาํคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยเลือกเฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่ง 0.60 – 1.00 และไดน้าํขอ้คาํถามมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

 4) แบบประเมินโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริม

การตลาด 

  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งเสริมการตลาด โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  4.1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสารงานวิจยัและจากอินเทอร์เน็ต 

  4.2) กาํหนดหวัขอ้ท่ีในการสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งขอ้คาํถามออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 

   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรมในภาพรวมประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 

จาํนวน 20 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ตอนท่ี 2.1 ความพร้อมของการจัดอบรมจํานวน 6 ข้อคาํถาม    

ตอนท่ี 2.2 การประเมินผลการอบรมจาํนวน  5 ขอ้คาํถาม ตอนท่ี 2.3 การประเมินวิทยากร จาํนวน 9 ขอ้

คาํถาม  โดยแบ่งเป็นระดบัความถึงพอใจจาํนวน 5 ระดบั 

   ตอนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาด 

ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 12 ขอ้ โดยแบ่งเป็นระดบัความถึงพอใจจาํนวน 5 ระดบั 

  4.3) นาํแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คาํถาม 

  4.4) นาํแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.5) นาํแบบประเมินท่ีไดม้าใชใ้นการประเมินโครงการฝึกอบรม  

  ซ่ึงแบบประเมินโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่งเสริมการตลาดดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก ค 

 5)  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการตลาดเพื่อ

ติดตามผลหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรม 

  การสร้างแบบสมัภาษณ์ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
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  5.1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์จากหนงัสือ เอกสารและบทความต่างๆ  

  5.2)  สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามผลของวิสาหกิจชุมชนต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่งเสริมการตลาด  

 5.3)  นาํแบบสัมภาษณ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบขอ้คาํถามเพื่อตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค(์IOC) โดยผูว้ิจยักาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  

 5.4) นาํแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ 

 5.5) นาํแบบสมัภาษณ์ไปใชส้มัภาษณ์ผูน้าํหรือตวัแทนของวิสาหกิจชุมชน 

3.การดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนการดาํเนินการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

  ระยะที ่1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

    1)การเก็บรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี ผูว้ิจยัได้

ทาํการคน้หาขอ้มูลของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีดว้ยการคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต ์

www.smce.doae.go.th ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน และทาํหนงัสือราชการไปยงั

กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอขอ้มูลวิสาหกิจชุมชนในติดต่อเพื่อสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการ

เกบ็รวมรวมขอ้มูล และเพื่อเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีจะมาเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

    2)  ผูว้ิจยัทาํการเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีจะมาเขา้ร่วมโครงการวิจยัตามจาก

ปัจจยัความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน   

    3)  ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ ดว้ยการสัมภาษณ์แบบก่ึง

ทางการโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่งเสริมการตลาด 

    4)นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ถึงความตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศของวิสาหกิจชุมชน เพื่อกาํหนดหวัขอ้ในการจดัฝึกอบรม   

    5)  ลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อนําหัวขอ้ในการจัดฝึกอบรมให้วิสาหกิจชุมชน
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    6) นาํหัวขอ้การจดัฝึกอบรมและเน้ือหาบางส่วนให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่อ

ร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสมใจการจดัการฝึกอบรมอีกคร้ัง รวมทั้งกาํหนดการจดัการฝึกอบรม วนั 

เวลา และสถานท่ี ท่ีวิสาหกิจชุมชนสะดวกในการจดัการฝึกอบรม 

    7)  จดัการฝึกอบรมใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชนตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด 

    8) วดัและประเมินผลหลงัการจดัการฝึกอบรม โดยใชแ้บบทดสอบและแบบ

ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัฝึกอบรม 

  ระยะที ่2 การติดตามผลจากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

    1)  การติดตามผลจากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการสังเกต และ

ติดตามจากผลการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใชเ้วบ็ไซต ์ www.facebook.com ในการ

ประชาสมัพนัธ์สินคา้ การใชโ้ปรแกรมไลน์ (Line Application) ในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ เป็นตน้   

    2)  ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลจาการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึน เพื่อช่วยดาํเนินการแกไ้ขปัญหา แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผูว้ิจยัและวิสาหกิจชุมชนดว้ยวิธีการ

สงัเกต ซกัถาม  

    3) ลงพ้ืนท่ีเพื่อติดตามผลท่ีไดจ้ากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ดว้ยวิธีการ

สมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

    3)  จดัประชุมกลุ่มยอ่ยระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทดลองกบัทีมวิจยัเพื่อทาํ

การสรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการวิจยั 

    4) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานวิจยัทั้งหมดมาทาํการวิเคราะห์ และจดัทาํ

รายงานการวิจยั 

4.การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัน้ีใชว้ิธีในการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงมีทั้งการวิเคราะห์มูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  การคาํนวณค่าความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย               
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วตัถุประสงค์ข้อที3่ เพ่ือจัดการความรู้กระบวนการผลติและการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชนต้นแบบ

เขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 วธีิดําเนินการวจัิย 

ดาํเนินการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mix-method Research) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการความรู้

กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมซ่ึงได้

กาํหนดวิธีดาํเนินการวิจยัท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัพื้นท่ีทาํการศึกษาประชากรและ

กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์

ขอ้มูลและสถิติท่ีใชโ้ดยนาํเสนอตามลาํดบังานวิจยัในแต่ละเร่ืองซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนดงัน้ี 

 การวิจยัการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขต
ธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษาศูนยฝึ์กอาชีพหตักรรมของจ๋ิวเขตธนบุรี 

เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวผู้ว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยั
ออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นการวิจยั 1 (Research 1 : R1 : การสร้างความรู้ ) คือขั้นตอนของการคดัเลือกและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัวิสาหกิจชุมชนไดรั้บรางวลัวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 3 ปีติดต่อกนัซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีทาํ
การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพกบัเจา้ของกิจการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมของจ๋ิวดา้นการผลิตการ
บริหารจดัการโดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีมีแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best practice) เพื่อสกดัองคค์วามรู้จาก
ตวับุคคลสู่การจดัการองคค์วามรู้ในรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 

2. ขั้นการพฒันา 1 (Development : D1 : การประมวลและจดัเก็บความรู้) คือขั้นตอนของการจดั
ขอ้มูลและประมวลและจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งใหเ้ป็นสารสนเทศโดยจดัทาํเป็นร่างเอกสารและส่ือวีดีทศัน์และตรวจสอบหาประสิทธิภาพของ
สารสนเทศท่ีรวบรวมองคค์วามรู้ทั้งในรูปของส่ิงพิมพแ์ละวีดิทศัน์ก่อนนาํไปสู่การทดลองใชร้วมถึง
การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ขั้นการวิจยั 2 ( Research 2: R2 : การเผยแพร่และใชค้วามรู้) คือขั้นตอนของการหา
ประสิทธิผลของนวตักรรมโดยการนาํสารสนเทศท่ีจดัทาํข้ึนทั้งในรูปแบบของเอกสารและส่ือวีดิทศัน์
ให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ งกลุ่มนักวิชาการนักศึกษา ชุมชนและผูเ้ก่ียวข้องกับวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็น
อาสาสมคัร 

4. ขั้นการพฒันา 2 (Development 2 : D2) คือขั้นตอนของการนาํผลการทดลองใชม้าสู่การ
ปรับปรุงองค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์และวีดิทศัน์มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
ภาพ 15 สรุปขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัการจดัการความรู้ 

ขั้นตอน การดําเนินงาน ผลลพัย์ 

ขั้นการวจัิย 1 

- ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (Document Research) 
- การศึกษาองคค์วามรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้การถอด
บทเรียนของคณะผูว้จิยั 
 

ขอ้มูลองคค์วามรู้จาก
ตวับุคคลเก่ียวกบัการ
ผลิตการจดัการ 

ขั้นการพฒันา 1 

ประมวลและจดัเกบ็ขอ้มูล 
• ส่ือส่ิงพิมพ ์
• ส่ือวดีีทศัน์ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
นวตักรรม

องคค์วามรู้ท่ีจดัทาํ
สารสนเทศท่ีจดัทาํ
ข้ึนทั้งในรูปแบบ
ของแอกสารและ
ส่ือวดีีทศัน์ 

ขั้นการวจัิย 2 

ทดลองใชแ้ละหาประสิทธิผล
ของนวตักรรม 

• ส่ือส่ิงพิมพ ์
• ส่ือวดีีทศัน์ 

องคค์วามรู้ท่ีจดัทาํ
สารสนเทศท่ีจดัทาํข้ึน
ทั้งในรูปแบบของแอก
สารและส่ือวดีีทศัน์ 

• 

ปรับปรุงองคค์วามรู้ท่ี
เผยแพร่ใหส้มบูรณ์ 

ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือวดีีทศัน์ 

องคค์วามรู้ท่ีเผยแพร่
ในรูปแบบของส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละวดีีทศัน์มี
ความสมบูรณ์ 

• 
ขั้นการพฒันา 2 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

156 
 

การวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ
เขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือและแนวทางการพฒันาเคร่ืองมือตามขั้นตอน
ของการวิจยัซ่ึงแบ่งเคร่ืองมือตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นการวจัิย 1 (Research 1 : R1 : การสร้างความรู้ )คือขั้นตอนของการคดัเลือกและเกบ็
รวบรวมขอ้มูลกบัวิสาหกิจชุมชนไดรั้บรางวลัวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 3 ปีติดต่อกนัซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีทาํ
การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพกบัเจา้ของกิจการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหตัถกรรมของจ๋ิวดา้นการผลิตการ
บริหารจดัการโดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีมีแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best practice) เพื่อสกดัองคค์วามรู้
จากตวับุคคลสู่การจดัการองคค์วามรู้ในรูปแบบสาระสนเทศท่ีเป็นประโยชน์โดยการถอดบทเรียน การ
สมัภาษณ์เชิงลึกและการบนัทึกภาพและเสียงซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือและวิธีการสร้างและพฒันา
ดงัน้ี 

1.1 พืน้ทีท่าํการศึกษา 
โดยการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกถอดองคค์วามรู้จากวสิาหกิจชุมชนท่ีมีผลการดาํเนินงาน

ระดบัดีท่ีไดรั้บการประเมินจากของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยศูนยฝึ์กวิชาชีพหตัถกรรม
ของจ๋ิวชุมชนวดับางนํ้าชนบา้นเลขท่ี 563 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรีกรงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นวิสาหกิจชุมชนในเขตธนบุรีเป็นพื้นท่ีทาํการศึกษา 

1.2 แหล่งข้อมูลและประชากร 

ศูนยฝึ์กวิชาชีพหตัถกรรมของจ๋ิวชุมชนวดับางนํ้าชนบา้นเลขท่ี 563 ถนนเจริญนคร แขวงบุคค
โล เขตธนบุรีกรงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นวิสาหกิจชุมชนในเขตธนบุรีซ่ึงไดม้ากจากการเลือกแบบเจาะจง
ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม 1 คนสมาชิกของกลุ่ม 1 คนซ่ึงเป็นผูท่ี้ยนิดีและเตม็ใจในการเผยแพร่องค์
ความรู้ต่อคณะผูว้ิจยัและปฏิบติังานในศูนยห์ตัถกรมของจ๋ิวมากกวา่ 10 ปี 

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.3.3 ในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลภาคสนามดว้ยตนเองโดยใชก้ารสมัภาษณ์
เชิงลึกและการบนัทึกเสียงการสนทนาตลอดจนถ่ายทาํกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการตาม
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพท่ีผูว้ิจยัตอ้งทาํอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษาออยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรง
กบัสภาพความเป็นจริงท่ีเป็นอยู ่

1.3.2 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาแบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 
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1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัการแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการสมัภาษณ์เพื่อสกดัองคค์วามรู้ในตวั
ของบุคคลเพ่ือนาํมากาํหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

2) สร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(best practice) ของวิสาหกิจชุมชน
ของจ๋ิวในดา้นการผลิตและการจดัการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

3) นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่านโดยใชด้ชันีความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)  

ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลผลการประเมิน
พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในเกณฑ์
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (มาเรียมนิลพนัธ์ุ, 2551: 179)  เพื่อนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซ่ึงผลการ
ตรวจสอบพบวา่แบบสมัภาษณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลเพื่อการพฒันารูปแบบการโคช้ทางปัญญาแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั = 4.60-5.00 ,S.D. = 0.00 – 0.57 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

หลงัจากตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแลว้นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุง
แกไ้ขเคร่ืองมือดา้นการจดัรูปแบบและความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชก่้อนนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจริง 

1.3.3 แบบวิเคราะห์เอกสารในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาแบบวิเคราะห์เอกสาร
ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

1) ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 

2) สร้างแบบวเิคราะห์เอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนศูนย์
วิสาหกิจชุมชนหตัถกรรมของจ๋ิวเขตธนบุรี ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการจดัการและการมีส่วนร่วม 

3) นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านใชด้ชันีความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  

ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชใ้น
การศึกษาขอ้มูลผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตามความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญกาํหนดเกณฑ ์(มาเรียมนิลพนัธ์ุ, 2551: 247) 
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เกณฑค่์าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวจิยัคร้ังน้ีคือค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (มาเรียมนิลพนัธ์ุ, 2551: 179) เพื่อนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวม
และประเมินขอ้มูลซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา่แบบวิเคราะห์เอกสารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั = 5.00 ,S.D. = 0.00 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

หลงัจากตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแลว้นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุง
แกไ้ขเคร่ืองมือดา้นความถูกตอ้งของรูปแบบและเน้ือหา ก่อนนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง 

1.3.4 เคร่ืองบนัทึกภาพและเสียงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองบนัทึกภาพและเสียงในการบนัทึกภาพและ
เสียงเพื่อนาํไปสู่การจดัทาํสารสนเทศประเภทวดีีทศัน์ในการเผยแพร่องคค์วามรู้ทั้งภาพและเสียงท่ีมี
ความสมบูรณ์ 

1.3.5 เคร่ืองบนัทึกเสียงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงในการสนทนากบั
กลุ่มเป้าหมายเพื่อนาํไปสู่การถอดบทเรียนจากการสมัภาษณ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้าการถอดบทเรียนจะนาํไปสู่
การสกดัและประมวลความรู้เพื่อนาํไปสู่การสร้างสารสนเทศในการเผยแพร่องคค์วามรู้ทั้งในรูปแบบ
ของส่ือส่ิงพิมพแ์ละวีดีทศัน ์

2. ขั้นการพฒันา 1 (Development : D1 : การประมวลและจัดเกบ็ความรู้)คือขั้นตอนของการ
จดัขอ้มูลและประมวลและจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งใหเ้ป็นสาระสนเทศโดยจดัทาํเป็นจดัทาํร่างเอกสารและส่ือวีดีทศัน์และตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพของสารสนเทศท่ีรวบรวมองคค์วามรู้ทั้งในรูปของส่ิงพิมพแ์ละวีดีทศันโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 5 คนซ่ึงแบ่งเป็น ดา้นเน้ือหา 3 คนดา้นการจดัการองคค์วามรู้ 1 คนและดา้นส่ือเทคโนโลยกีาร
สอน 1 คนก่อนนาํไปสู่การทดลองใชร้วมถึงการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือตรวจสอบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งเหมาะสมเป็นไปได ้
และเป็นประโยชน์ขององคค์วามรู้ท่ีจดัรวบรวมเป็นสารสนเทศในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละวดีีทศัน์ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบตรวจสอบ 

3. ขั้นการวจัิย 2 ( Research 2: R2 : การเผยแพร่และใช้ความรู้)คือขั้นตอนของการหา 
ประสิทธิผลของนวตักรรมโดยการนาํสารสนเทศท่ีจดัทาํข้ึนทั้งในรูปแบบของเอกสารและส่ือวีดีทศัน์
ใหก้บัผูก้ลุ่มตวัอยา่งโดยกทั้งกลุ่มนกัวิชาการนกัศึกษา และชุมชนซ่ึงเป็นผูอ้าสาสมคัรจาํนวน 15 คนซ่ึง
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบประเมินสารสนเทศการจดัการองคค์วามรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละ   
วีดีทศัน ์
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4. ขั้นการพฒันา 2 (Development 2 : D2)คือขั้นตอนของการนาํผลการทดลองใชม้าสู่การ

ปรับปรุงองค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์และวีดีทศัน์มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ ดาํเนินการดงัน้ี สาํรวจแนวคิด ทฤษฎี ท่ีสนใจศึกษา กาํหนด 

ประเดน็ปัญหาท่ีจะใชเ้ป็นกรณีศึกษาสาํรวจขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ี
กาํลงัศึกษาสร้างตวัแบบสาํหรับการศึกษาวสิาหกิจชุมชน ร่วมกบัการลงพื้นท่ีวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็น
กรณีศึกษา การสาํรวจขอ้มูลในรายละเอียด การถอดองคค์วามรู้ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จดัการ 

2. เรียบเรียงจดัเป็นชุดความรู้รูปแบบส่ือการเรียนรู้ต่างเช่นวีดีทศัน์ บทความ ฯลฯและหา
ประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งเหมาสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชนข์องสารสนเทศท่ีเรียบเรียงจดัเป็น
ชุดความรู้ในรูปแบบของวีดีทศัน์และส่ือส่ิงพิมพ ์

3. นาํสารสนเทศท่ีเรียบเรียงจดัเป็นชุดความรู้ในรูปแบบของวีดีทศัน์ไปหาประสิทธิผลโดย
ทดลองใหก้ลุ่มนกัวิชาการชุมชน นกัศึกษาไดท้ดลองศึกษาความรู้จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละวดีีทศัน์ท่ีรวบรวม
องคค์วามรู้และประเมินผลจากการศึกษาโดยใชแ้บบประเมินสารสนเทศการจดัการองคค์วามรู้ใน
รูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละวีดีทศัน์ 

4. นาํผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขสารสนเทศท่ีเรียบเรียงจดัเป็นชุดความรู้ในรูปแบบ
ของวีดีทศันแ์ละส่ือส่ิงพิมพใ์หมี้ความสมบูรณ์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. การวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการองคค์วามรู้วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมของจ๋ิวสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
การวิเคราะห์เน้ือหา (content Analysis) และการสรุปอุปมาน(analytic induction) 

2. การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั แหล่งขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือการ
วิเคราะห์เน้ือหา (content Analysis) และการสรุปอุปมาน(analytic induction) 
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3.วิเคราะห์ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งเหมาะสม เป็นไปไดแ้ละเป็น 

ประโยชน์ของสารสนเทศการจดัการองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละวีดีทศัน์สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. วิเคราะห์ประสิทธิผลของสารสนเทศการการจดัการองคค์วามรู้ท่ีพฒันาข้ึนดา้นเน้ือหาสาระ 

ดา้นดึงดูดใจและดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 




