บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 นํามาสูการสรางกรอบ
แนวความคิดการวิจัยสําหรับการศึกษาถึงแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกายภาพ
ของศูน ยรวมรานคาชุมชน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ไวดังภาพที่ 3.1 ซึ่งจาก
การศึกษาขอกําหนดรานคาชุมชนจากกรมพัฒนาธุรกิจและการคาพบวา พื้นที่โครงการศูนยรวม
รานคาชุมชนสําหรับการวิจัยควรมีลักษณะดังนี้ พื้นที่ที่ตั้งตองตั้งอยูในเขตชานเมือง ชุมชนในพื้นที่
ตองมีไมนอยกวา 80 ครัวเรือน ชุมชนแสดงวัตถุประสงคในการจัดตั้งรานคาอยางชัดเจน สินคาที่
จําหนายสวนใหญเ ปน สิน คาอุป โภค บริโภค และประเภทของพื้น ที่อยูภายในโครงการตองมี
กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูใหชุมชนได
3.2 แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเนนการเก็บ
รวมรวมขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย
เทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบ และการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณา เพื่อนําไปสู
การสรางขอสรุปและยืนยันสมมติฐาน โดยมีกระบวนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1) ศึกษานโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 และวิเคราะหหาขอสรุปเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการอธิบายถึงลักษณะ
ของศูนยรวมรานคาชุมชน
2) ศึก ษาขอมูล จากแหลงขอมูลทุติย ภูมิ เชน แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ วิท ยานิพนธ
และสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเชิงกายภาพ ไดแก ทําเลที่ตั้ง สถานที่ตั้ง การ
จัดผัง หลัก การพิจารณาการออกแบบ เพื่อนํามาเปน การออกแบบของศูนยรวมรานคาชุมชน
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ภาพที่ 3.1
กรอบแนวความคิดการวิจัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10

+

นําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป
ลักษณะของธุรกิจคาปลีกที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาภาค
ธุรกิจบริการและพัฒนาชุมชน

ทฤษฎีการบริหารจัดการ
เชิงทางกายภาพ
- ทําเลที่ตั้ง
- สถานที่ตั้ง
- การจัดผัง
- หลักพิจารณาการออกแบบ
- ระบบบริการสนับสนุนพื้นที่
ใชสอย

รายละเอียดของ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบ กรณีศึกษา

สรางเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม:
ผูประกอบธุรกิจรายยอย
แบบสอบถาม:
ผูอยูอาศัยภายในชุมชน

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก
- องคการที่ทําการคาปลีก
- การบริหารรานคาปลีก
- ระบบบริหาร
- ความตองการผูมีสวนเกี่ยวของ
ในรานคาปลีกที่มีพื้นที่เชา
- ประเภทของสิ นค าในรา นค า
ปลีก
- ต นทุ น และค า ใช จ า ยในการ
พัฒนา
แนวคิดบริหาร

การออกแบบ

ลักษณะเบื้องตน

บริหาร
“รานคาชุมชน”
“ศูนยสินคาชุมชน”
“Sunset Community
centre”
“อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ”

+

ประเภทของ
กิจกรรมตางๆ

* คัดเลือกพื้นที่โดยใช
หลักเกณฑการเลือกพื้นที่และ
เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน
เลือกพื้นที่แบบเจาะจง
เฉพาะที่มีศักยภาพมา 1 พื้นที่

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น ที่
สั ม พั น ธ กั บ องค ป ระกอบ
พื้นฐานของมนุษย”
- ลักษณะกิจ กรรมชุมชน
ชนบท
- ลักษณะกิจ กรรมชุมชน
เมือง

ศึกษาขอมูลเบื้องลึกของพื้นที่
เพื่อหาบริเวณที่เหมาะสม
เก็บขอมูลดวยการสํารวจ การ
สอบถาม และการสัมภาษณ

การบริหารจัดการ

ลักษณะทางกายภาพ

สรุปลักษณะทางกายภาพและการบริหาร
เสนอการออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน
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3) ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก ไดแก องคการที่ทํา
การคาปลีก การบริหารรานคาปลีก ระบบบริหาร ความตองการผูมีสวนเกี่ยวของในรานคาปลีกที่มี
พื้นที่เชา ประเภทของสินคาในรานคาปลีก เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการบริหาร
4) ศึก ษาข อมูล จากแหลง ขอมู ลทุ ติย ภู มิที่ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะกิ จ กรรมของชุม ชนที่
สัมพันธกับองคประกอบพื้นฐานของมนุษย ไดแก ลักษณะกิจกรรมชุมชนชนและลักษณะกิจกรรม
ชุมชนเมือง เพื่อนํามาเปนแนวคิดการออกแบบพื้นที่สําหรับชุมชนนอกเหนือจากรานคาชุมชน
5) ศึ ก ษาข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ กี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารร า นค า ชุ ม ชนที่
ดําเนินการโดยประชาชน นําขอมูลมาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งไดมา
จากเครื่องมือวิจัยที่มีลักษณะเปนแบบสอบถาม จากนั้นนํามาวิเคราะหรายละเอียดตาง ๆ
6) คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดของพื้นที่ศึกษาในการ
สรางศูนยรวมรานคาชุมชน
7) คัดเลือกพื้นที่ในตําบลบานคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการแลวศึกษาขอมูลเบื้อง
ลึกของพื้นที่เพื่อหาบริเวณที่เหมาะสม พรอมกับดําเนินการสรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
โดยใชขอมูลจากการศึกษาขอที่ 1-2 แบงไดดังนี้
(1) สอบถามผูประกอบธุรกิจขนาดยอย (ภายในชุมชน) เกี่ย วกับลักษณะทาง
กายภาพและการบริหารโครงการฯ ของศูนยรวมรานคาชุมชน
(2) สอบถามผูอยูอาศัย ภายในชุมชนเกี่ย วกับ ลัก ษณะทางกายภาพศูน ย รวม
รานคาชุมชนเพื่อทราบถึงทัศนคติที่เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพและการบริหารโครงการฯ นํา
ขอมูลทีไ่ ดจากการดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลจาก
ขอ1-2
8) นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากขอ 7 มาสรุปเปนแนวทางการออกแบบและการ
บริหารจัดการเชิงกายภาพโครงการฯ
9) นําเสนอรูปแบบโครงการและการบริหารจัดการเชิงกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน
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3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่กําหนดไวในการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่เปนพื้นที่และ
ประเภทที่เปนบุคคล
1) พื้นที่ศึกษา
ประชากรพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ เขตอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปน
เขตชานเมืองที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีแผนที่จ ะ
พัฒนาพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งเปนเขตที่มีสัดสวนการจัดสรรที่ดินมาก
ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังถู ก กําหนดเปน พื้นที่สีเขีย วเขตการเกษตรและเขต
ปองกันน้ําทวมลอมรอบ ในพื้นที่เขตอําเภอพระสมุทรเจดีย มีทั้งสิ้น 5 ตําบล ไดแก ตําบลในคลอง
บางปลากด ตําบลปากคลองบางปลากด ตําบลนาเกลือ ตําบลแหลมฟาผา และตําบลบานคลองสวน
กลุมตัวอยางพื้น ที่ศึกษาในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ตํา บลบานคลองสวน เขตอําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางเฉพาะเจาะจง ตามความตองการ
ของผูสนับสนุนโครงการวิจัย
2) บุคคลที่ศึกษา
ประชากรบุคคล ในการวิจัยนี้ประกอบดวย
(1) ผูป ระกอบธุรกิจ ขนาดยอยในตําบลบานคลองสวน จํานวน 50 ราย ใช
ประชากรในการศึกษา
(2) ผูอยูอาศัยในชุมชนซึ่งอยูภายในบริเวณพื้นที่การคาซึ่งในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก
สถานที่ตั้งศูนยฯ จํานวน 4,920 คน
กลุมตัวอยางผูอยูอาศัยในชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 222 คน ซึ่งไดมาจากการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางอยางงาย ตามสัดสวน ภายใตการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ชวงความ
เชื่อมั่น 95% โดยผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะผูที่ใหขอมูลไดครบถวนเทานั้น
3.4 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรศึกษาในการวิจัย ไดแก
1) ชุดตัวแปรการบริหารจัดการเชิงกายภาพ ซึ่งมีตัวแปรยอย ไดแก ทําเลที่ตั้ง สถาน
ที่ตั้ง การจัดผัง และหลักการพิจารณาในการออกแบบ
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2) ชุดตัวแปรการบริหารการคาปลีก ซึ่งมีตัวแปรยอย ไดแก ระบบบริหาร
3) ชุดตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและระบบ
บริหารโครงการฯ
3.5 เครื่องมือและวิธีการรวบรวมขอมูล
3.5.1 เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมี 2 ชุด โดยมีเนื้อหาสวนตาง ๆ ดังนี้
ชุดที่ 1 สําหรับผูประกอบธุรกิจขนาดยอย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารและลักษณะทางกายภาพของ
ศูนยรวมรานคาชุมชน
ชุดที่ 2 สําหรับผูอยูอาศัยภายในชุมชน
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน
3.5.2 วิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณโดยมีขั้นตอนตอไปนี้
1) เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารอางอิง บทความวิจัยและวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งการบริหารจัดการเชิงกายภาพ
2) เลื อกพื้น ที่ ศึก ษาแลว ศึก ษาข อมู ล เบื้ องลึก และติด ต อบุ คคลที่ศึ ก ษาได แก ผู
ประกอบธุรกิจขนาดยอย และผูอยูอาศัยภายในชุมชนโดยใชแบบสอบถาม
3) ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถาม
4) นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวนําไปใชในการวิเคราะหดวยเทคนิค
การวิเคราะหเนื้อหาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการออกแบบทางสถาปตยกรรม และการวิเคราะหดวย
สถิติบรรยาย เชน จํานวน รอยละ และฐานนิยม
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5) เสนอรูป แบบโครงการและการบริหารจัดการเชิงกายภาพของศูน ยรวมรานคา
ชุมชน
3.6 วิธีการวิเคราะหและสถิตทิ ี่ใช
การบริหารจัดการเชิงกายภาพจัดทําโดยการนําขอมูลทุติยภูมิมาประกอบกับขอมูล
ปฐมภูมิมาจัดเรียบเรียงตามหัวขอเรื่องทําเลที่ตั้ง สถานที่ตั้ง การจัดผัง หลักการพิจารณาในการ
ออกแบบ
การบริหารการคาปลีกจัดทําโดยการนําขอมูลทุติยภูมิมาจัดเรียบเรียงตามหัวขอเรื่อง
ไดแก ระบบบริหาร
ทัศนคติของประชาชนจัดทําโดยการนําขอมูลปฐมภูมิมาจัดเรียบเรียงตามหัวขอเรื่อง
ไดแก ลักษณะทางกายภาพและระบบบริหารศูนยรวมรานคาชุมชน
ตัวแปรทั้ง 3 ชุดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)
และจัดทําการแสดงขอมูลในรูปแบบตารางแผนภูมิ พรอมคําบรรยายในเชิงพรรณนาโดยใชเหตุผล
ประกอบ ขอมูลที่ไดขางตน นํามาออกแบบลักษณะทางกายภาพและสรุปเปนแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน

