
 
บทที ่3  

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 ในการศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง โดยใชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ขอบเขตประชากร การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปาง 
มะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนโดยการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชแ้ละแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง มีผลมาจากกระบวนการ
บริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด
ดา้นการเงิน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม ไดแ้ก่ 1) ความรู้ 
ความเขา้ใจ 2) ความคิดเห็น และ3) พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการบริหารจดัการและสร้าง
แนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชน เป็นการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นความพอประมาณ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวั ความมีเหตุผล รวมทั้งการใชค้วามรู้ คู่กบัคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและ
การกระท า เพื่อให้ไดร้ะบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเขม้แข็งในชุมชน เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป ดงักรอบแนวคิดของการวจิยั ภาพท่ี 3.1 
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           ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                
 
 

 
 
 
 

  
 

 แนวทางการจดัการวสิาหกจิชุมชน 
อุตสาหกรรมเห็ดหอมบ้านปางมะโอ 

อ. แม่ทะ  จ. ล าปาง 
 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- การมีภูมิคุม้กนั 
- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

ก า รบ ริห า ร ง านขอ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
อุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ขอ้มูลดา้นการจดัการ 
 - ขอ้มูลดา้นการผลิต 
 - ขอ้มูลดา้นการตลาด 
 - ขอ้มูลดา้นการเงิน 

ทศันคตขิองชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อ
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 - ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม 
 - ความ รู้  ความเข้า ใจ เ ก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ชุ ม ช น
อุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น
อุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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 จากภาพท่ี 3.1 แนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ 
ต าบลวงัเงิน อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปางโดยใชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้น
การเงิน 

2. สอบถามสมาชิกเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความคิดเห็น พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัการวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  
 
3.2 ขอบเขตประชากร  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
 1. ผูน้ าชุมชนทั้งหมด จ านวน 3 ราย ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อแนวทางการจดัการ

โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) อบต.ต าบลวงัเงิน 2) พฒันาชุมชน และ               
3) ผูใ้หญ่บา้น บา้นปางมะโอ ต าบลวงัเงิน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 

 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพยเ์พื่อการผลิตเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ 
จงัหวดัล าปาง ซ่ึงมีสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจ านวน 93 ราย ทั้งน้ีผูศึ้กษาสามารถทราบจ านวน
สมาชิกท่ีแน่นอน จึงเลือกใช้การศึกษาโดยส ามะโนประชากร (Census) จากประชากรทั้งหมด 93 
ราย 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ์ เก่ียวกบัแนวทางการจดัการอุตสาหกรรมเห็ดหอมบา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั
ล าปาง โดยใชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ อบต. นักพฒันาชุมชน และผูใ้หญ่บ้าน 
จ านวน 3 ราย 

2. แบบสอบถาม สมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมเห็ดหอมบา้นปางมะโอ อ าเภอ    
แม่ทะ จงัหวดัล าปาง จ านวน 93 ราย  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลสถิติต่างๆ จากเอกสาร รายงาน บทความ 
วารสาร ต ารา ส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
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3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

   1. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม  
ส่วนที ่2 ขอ้มูลดา้นการจดัการ 
ส่วนที ่3 ขอ้มูลดา้นการผลิต 
ส่วนที ่4 ขอ้มูลดา้นการตลาด 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นการเงิน 
ส่วนที ่6 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ส่วนที ่2 ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ส่วนที ่5 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอม  บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 
 3.3.3 การทดสอบของแบบสอบถาม 
 ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลเบ้ืองตน้มาสร้างแบบสอบถามโดยไดท้  าการทดลองแจกแบบสอบถาม 
(Pre-test) จ  านวน 10 ชุด กบัสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม แลว้น าผลท่ีได้
ไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย แลว้วิเคราะห์ความเช่ือถือไดโ้ดยใชว้ิธี
ของ Cronbach’s Alpha แสดงค่า Alpha = 0.699 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีความน่าเช่ือถือ (ศิริชยั พงษ์
วชิยั, 2552) 
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3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ จะน ามาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิค การวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม ดา้นการ
จดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน 

3.4.2 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือสถิติท่ีใชคื้อ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อสรุปขอ้มูลขา้งตน้จากแบบสอบถามท่ีเก็บได ้

การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดก้  าหนดเกณฑ์
โดยใชช้ั้นคะแนน (The Method of Equal Appearing Interval) ท่ีคะแนนร้อยละ 60 เป็นเกณฑ์
ตดัสินว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเขา้ใจขั้นต ่าท่ียอมรับได้ จึงแบ่งช่วงเกณฑ์วดัระดบั 
ความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี (นิโลบล น่ิมก่ิงรัตน์, 2543) 

 
         ระดับความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์ทีใ่ช้         จ านวนข้อทีต่อบถูก 
  มากท่ีสุด  > 80.00%   > 10 ขอ้ 
  มาก  70.00-79.99%   8-9 ขอ้ 

ปานกลาง 50.00-69.99%   6-7 ขอ้ 
  นอ้ย   25.00-49.99%   3-5 ขอ้ 
  ไม่เขา้ใจ  < 25.00%   0-2 ขอ้ 

 

การวดัระดบัความคิดเห็น และพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้มาตรวดัของ 5 ระดบั (Rating Scale) (กุณฑลี เวชสาร, 
2545) โดยค าถามแต่ละขอ้ท่ีใช้รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดโดย แต่ละระดบัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี    

การแปลผล    ระดับคะแนน 
        มากท่ีสุด             5 
     มาก              4 
     ปานกลาง             3 
     นอ้ย              2 
      นอ้ยท่ีสุด             1 
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  การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อวิเคราะห์และแปลผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมี
ค่าเฉล่ียต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง  มาก  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง  นอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 
3.5  สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
  3.5.1 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิย 

คณะบริหารธุรกิจ  และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3.5.2 สถานทีร่วบรวมข้อมูล 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

 
3.6  ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2556  


