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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เป็นชุดโครงการวิจัย มีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการคือ (1) แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและ (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนา
แผนธุรกิจ มีวิธีด าเนินการศึกษาวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากร 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกร 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ  คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบางพลี  ปุณณิกา                      
เดคูพาจทั้งหมด จ านวน 12 คน (Nastasi and Schensul, 2005) 
 
3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
3.2.1 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 

ประเด็นข้อค าถามประกอบด้วย 
 1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการผลิต 
- ด้านการตลาด 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ด้านราคา 
กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 
กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย 

2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 

3. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน

การท าวิจัย 
2. สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
3. น าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แก้ไขความถูกต้อง ความ
ชัดเจน และความเหมาะสมในเนื้อหา หลังจากนั้นน าไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 

3.2.2  แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน าแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มาให้ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) โดยจะเลือก
ศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา จ านวน 7 คน มาร่วมวิพากษ์แนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ  เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และคุณภาพ
ของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่นิยมใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการโดยละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการ
ตรวจสอบคือ การสอบแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาที่จะพิจารณาตรวจสอบ ได้มาจากแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ 
และแหล่งบุคคล แหล่งเวลา หมายถึง ว่า ถ้าข้อมูล ต่างเวลากัน จะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานที่ 
หมายถึงว่า ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูล
เปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย คือ การตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกัน 
อย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคน 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจาก
เดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจท าได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว
และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความ สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้า
ด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น 
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4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเรื่อง เดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกัน นั้นคือศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งเอกสารประกอบด้วย 
 
3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 

2. ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี                     
ปุณณิกาเดคูพาจ โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา
เดคูพาจ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยการสร้างแนวค าถามอย่างกว้างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า ข้อค าถามต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ไม่ก าหนดตายตัวและปรับเปลี่ยนล าดับได้ตามความเหมาะสม ใช้
การสนทนาอย่างเป็นกันเองเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 

     1) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเบี้องต้น เกี่ยวกับ แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การเก็บข้อมูลในขั้นต่อไปดังนี้คือ 

     2) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็นวิธีการหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ และใช้วิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สามารถตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี                     
ปุณณิกา เดคูพาจ 

     3) การจดบันทึกระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยได้จดบันทึกและบันทึกเสียง เพ่ือเก็บข้อมูล ค าตอบ 
ความคิดเห็น จากการสัมภาษณ์ และสังเกตโดยละเอียด โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็น เช่น 
ดินสอ ปากกา สมุดโน้ต เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือเก็บข้อมูล ให้ครบถ้วนอย่างถูกต้อง โดยน าข้อมูลที่ได้มา
ท าการศึกษาต่อไป 

  3. น าแนวทางที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชิญผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ มาสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือวิพากษ์แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ  

  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ได้น าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) มีการด าเนินการ ดังนี้  
3.4.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจดบันทึก มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3.4.2 น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping) 
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3.4.3  ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล อภิปรายผลโดยการพรรณนาความ 
3.4.4 น าแนวทางท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเชิญผู้ทรงคุณวุมิมาสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เพ่ือวิพากษ์และกลุ่มเป้าหมายได้น าไปใช้ต่อไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




