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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการศกึษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกจิชุมชนรองรบัการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบรุ ี เพื่อใหบรรลจุุดมุงหมาย

ที่กําหนดไวผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 

 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

   ประชากรที่ใชในการศึกษา การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี คือ 

1. ประชากร หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

ประกอบการจริงในฝงธนบุรีจํานวน 139 แหง  

 2. การสุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณ  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ จํานวน 17 

เขต ในแตละเขตใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จํานวน 90 แหง 

                  การสุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ  กําหนดใหเปนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 10 แหง 

โดยจะเนนเฉพาะเจาะจงที่ผูบริหารวิสาหกิจชุมชนใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณอยางไมมี

โครงสราง (Unstructured interview form) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball 

Sampling) สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

 1.  แบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของ

วิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อหาคา IOC จากความคิดเห็นของ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 47 

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน คือ ผศ. สายพิณ ธรรมบํารุง ผศ.ลัดดา เสนาวงษ และ ผศ.ดรนิศารัตน 

ศิลปเดช  
 2.  แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน

ของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก ช่ือ นามสกุลของผูตอบแบบประเมิน 

ช่ือวิสาหกิจชุมชน ที่อยู การดําเนินงาน การจดทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนและการริเริ่มจัดต้ัง ผลการ

ดําเนินงาน และรายช่ือคณะกรรมการและสมาชิก 

  สวนที่ 2  แบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน ไดแก  ดานความพอประมาณ ดาน

ความมีเหตุผล ดานการสรางภูมิคุมกัน ดานความ (รอบ) รูคูคุณธรรม และดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยใชวิธีของ likert เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับกําหนดใหคําตอบเปนแบบมาตรา

สวนประเมินคา (rating scale) ซึ่งใหผูตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตัวเอง โดยแบงออกเปน 5 

ระดับ 

 3. แบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวยความเสี่ยงดานตาง ๆ ไดแก การจัดหาวัตถุดิบ การ

ดําเนินงาน (การผลิต ภูมิอากาศ โรคระบาดของพืชและสัตว และมีผูเช่ียวชาญมาแนะนํา) การตลาด 

บุคลากร (ความรวมมือ) คูแขงขัน อํานาจตอรองทั้งภายในและภายนอก (การกําหนดราคา) การจัดทํา

บัญชีและดานการเงิน เทคโนโลยีการผลิต ดานกฎระบบ กฎหมาย และการสนับสนุนของหนวยงาน

ภาครัฐ การเขาสูตลาด AEC (ตราสินคา การสงเสริมการตลาด กลยุทธในการผูกมัดลูกคา การขยาย

ฐานการจําหนาย) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball Sampling) สําหรับการสัมภาษณ

เชิงลึก (Indepth interview) 
 

 การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity Test) และความนาเช่ือถือ (Reliability 

Test) ในสวนของแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของ

วิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ผูวิจัยทดสอบหาความเที่ยงตรงและความ

เช่ือมั่น ดังน้ี 

     1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูวิจัยไดนําแบบประเมินที่สรางข้ึนไปเสนอตอ

ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา รูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ และผูเช่ียวชาญแบบ

ประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับ

การเขาสู AEC เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของคําถามในแตละ

ขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีหรือไม แลวนํามาแกไขปรับปรุงกอนนําไปดําเนินการใช

จริง 
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                2. การหาคาความเช่ือมั่น ผูวิจัยนําแบบประเมินที่ไดทําการปรับปรุงแลวไป ทดสอบ 

นํารอง (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงหรือเหมือนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

แลววิเคราะหหาคา Cronbach’s Alpha ไดคาเทากับ .9747 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการศึกษาสืบคนผานทางเว็บไซต เอกสาร บทความ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหทราบขอมูลดานการประเมินความเสี่ยงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่

ฝงธนบุรี ดังกลาว โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา 2 สวน คือ 

  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามโดยใชแบบ

ประเมินความเสี่ยง และแบบสัมภาษณ วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ฝงธนบุรี จํานวน 17 เขต จํานวน 

90 แหง คือ  

 1.1 เขตธนบุรี 

 1.2 เขตบางกอกใหญ 

 1.3 เขตคลองสาน 

 1.4 เขตตลิ่งชัน 

 1.5 เขตบางกอกนอย 

 1.6 เขตบางขุนเทียน 

 1.7 เขตภาษีเจริญ 

 1.8 เขตหนองแขม 

 1.9 เขตราษฎรบูรณะ 

 1.10 เขตบางพลัด 

 1.11 เขตจอมทอง 

 1.12 เขตบางแค 

 1.13 เขตทวีวัฒนา 

 1.14 เขตทุงครุ 

 1.15 เขตบางบอน 

 1.16 เขตสาทร 

 1.17 เขตสัมพันธวงศ 
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  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไมไดรวบรวมจากกลุมเปาหมายโดยตรง 

แตรวบรวมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ไดแก ศึกษาจากเอกสาร ตําราวิชาการ บทความ ทั้งแนวคิดและ

ทฤษฎีตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของ สิ่งพิมพรัฐบาล วารสารตาง ๆ ตลอดจนการสืบคนขอมูลผาน

เว็บไซต 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

 แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของ

วิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี โดยกําหนดใหคําตอบเปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งใหผูตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตัวเอง โดยกําหนดใหตัวเลข

จาก 1-5 แสดงปริมาณของระดับการเกิดข้ึนของเหตุการณและระดับความรุนแรงของเหตุการณ

ขางตน 

 

   1  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 

   2  หมายถึง  ระดับนอย 

   3  หมายถึง   ระดับปานกลาง 

   4  หมายถึง  ระดับมาก 

   5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

 

เกณฑการประเมินระดับการเกิดข้ึนของเหตุการณและระดับความรุนแรงของเหตุการณ 

4.50 – 5.00 หมายถึง  มีระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง  มีระดับมาก 

2.50 – 3.49       หมายถึง มีระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49  หมายถึง  มีระดับนอย 

1.00 – 1.49  หมายถึง  มีระดับนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหความตองการของผูใช (พวงรัตน ทวีรัตน, 2535) ไดแก คํานวณหา

คารอยละ 




