
 

บทที� 3 

ระเบียบวธีิดําเนินการวจิัย 
 
ประเภทของการวจัิย  

เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพรูปแบบการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnographic study) เพื-อมุ่ง
อธิบายและตีความจากทศันคติ ความเชื-อ ความรู้สึกและพฤติกรรมของคนในชุมชนในพื<นที-ผลิต    
ผา้ไหมสันกาํแพงรวมทั<งผูมี้ส่วนเกี-ยวขอ้งในการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพง 

 

การเลอืกพื�นที�ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 

1. พื<นที-เป้าหมายของการวจิยั 
พื<นที-วิจยัในการศึกษาครั< งนี< เป็นพื<นที-กลุ่มผลิตผา้ไหมสันกาํแพง ชุมชนสันกาํแพง 

อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
2. กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั  

กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัประกอบดว้ย ประชาชนที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งในการผลิตผา้ไหม
สันกาํแพง ทั<งในพื<นที-และนอกพื<นที- จาํนวน 25 ราย ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์ จาํนวน 12 
ราย เจา้หนา้ที-ภาครัฐและเอกชนที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงจาํนวน 10 ราย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการสํารวจภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดั

ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่ม เพื-อให้ไดข้อ้มูลบริบทชุมชนด้านวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลาย   
สันกาํแพง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงของชุมชน เพื-อนาํ
ขอ้มูลมาทาํการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ-งบ่งชี< ทาง
ภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกาํแพง 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ กระบวนการบริหารผลิตภณัฑ์
ที-เคยไดรั้บการพฒันาเพื-อขึ<นทะเบียนสิ-งบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษาอื-น ๆ โดยเป็นการมองจาก
หลายแง่มุมการศึกษาที-จะให้ขอ้มูลในหลากหลายดา้นและวิธีการจดัการต่าง ๆ ขอ้มูลที-ไดส้ามารถ
ทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื-อเป็นการตรวจเช็คขอ้มูลซึ- งจะทาํให้ได้ขอ้มูลที-ไม่ผิดพลาดหรือ
ผิดพลาดน้อยที-สุดเพื-อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ-งบ่งชี<
ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกาํแพง 
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การดําเนินงานวจัิย 

ผูว้ิจยัดาํเนินงานในแนวทางของการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเริ-มจากการศึกษาขอ้มูลพื<นฐานที-
เกี-ยวขอ้งกบับริบทชุมชนดา้นวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
จากนั<นสร้างเครื-องมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนามและดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื<นที-จริง
ตามรูปแบบการวิจยักรณีชาติพนัธ์วรรณนา (Ethnographic Case) เพื-อให้ไดข้อ้มูลที-ชดัเจนตรงตาม
กรอบแนวความคิดของการวิจยั โดยอาศยัเทคนิคในการเก็บขอ้มูลผ่านการพูดคุยกบัชุมชนพื<นที-
ผลิตผา้ไหมสันกาํแพง รวมทั<งการสัมภาษณ์ผูที้-มีส่วนในการส่งเสริมการพฒันาต่อการขึ<นทะเบียน
สิ-งบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลที-ไดเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Empirical evident) ดา้นบริบทชุมชนดา้นวฒันธรรม
การผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพง
ของชุมชน และเสนอแนวทางการพฒันาผา้ไหมสันกาํแพงเพื-อให้สามารถขึ<นทะเบียนสิ-งบ่งชี<ทาง
ภูมิศาสตร์  

จากขอ้มูลบริบทชุมชนดา้นวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิจยัสนาม (Field Research) โดยนกัวิจยัจะเป็นส่วนหนึ-งในวิถีการดาํรงชีวิตของ
แต่ละชุมชนในพื<นที- ทาํให้เห็นปรากฏการณ์ในบริบททางการผลิตตลอดโซ่อุปทานและประเพณี
วฒันธรรมการดาํเนินดาํรงชีวิตที-สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ (Checkland, 1995) เพื-อให้ขอ้มูลที-ไดมี้
ความเชื-อถือได้ (Credibility) และให้ได้วิธีการเก็บข้อมูลที-มีความเหมาะสมตามลักษณะของ
ประชากรเป้าหมายจึงเลือกใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดงันี<  

1) การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นการสัมภาษณ์เพื-อเจาะลึกประเด็นดา้นรูปแบบการจดัการ
ของชุมชนต่อการผลิตผา้ไหมสันกาํแพง  แบบแผนการดาํเนินชีวิต ปัญหาและอุปสรรคที-มีต่อ
ดาํเนินกิจกรรมการผลิตตั<งแต่ตน้นํ<าจนถึงปลายนํ< า โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Interviews) กลุ่มประชาชนในชุมชนและผูผ้ลิตในแต่ละพื<นที-การผลิตเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key 
Informant Interviews) รวมทั<งผูป้ระกอบการคา้การแปรรูปผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกาํแพง เจา้หนา้ที-
ภาครัฐและเอกชน ซึ- งเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการตะล่อมถาม 
(Probe) เพื-อใหไ้ดข้อ้มูลที-เกี-ยวขอ้ง 

2) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation 
Observation) โดยวิธีการที-ผูว้ิจยัเขา้ไปสังเกตบริบทชุมชนด้านวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลาย      
สันกาํแพง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงของชุมชน และทาํ
การจดบนัทึกเพื-อนาํขอ้มูลการดาํเนินงานของกลุ่ม ปัญหาในการผลิตที-จะกระทบต่อการยื-นขอ      
จดทะเบียนสิ-งบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์ของผลิตภณัฑชุ์มชน และสรุปปัญหาและอุปสรรคที-เกิดขึ<น 

3) การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) เป็นการจดัเวทีสนทนาทศันคติและ
ความคิดเห็นของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมในชุมชนสันกาํแพง ผูที้-มีส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้กี-ยวขอ้ง ต่อการ
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กาํหนดกลยุทธ์รูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ-งบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์ 
ของชุมชนสันกาํแพง โดยการให้คนในกลุ่มพูดในประเด็นที-กาํหนดและผูว้ิจยัจะเป็นผูด้าํเนินการ 
(Moderator) สนทนาโดยปล่อยใหก้ลุ่มสรุปประเด็นของการสัมภาษณ์และยืนยนัขอ้มูลที-ไดจ้ากการ
สนทนากลุ่มก่อนสิ<นสุดการสัมภาษณ์ 

 การศึกษาข้อมูลในเวทีแลกเปลี-ยนเรียนรู้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบเชิง
คุณภาพ เป้าหมายของการรวบรวมขอ้มูลในส่วนนี< จะเป็นการศึกษาขอ้มูลจากผูที้-มีส่วนในการ
ขบัเคลื-อนสู่การขึ<นทะเบียนสิ-งบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์ของผา้ไหมลายสันกาํแพง เนน้เจาะลึกถึงปัญหา
และขอ้คิดเห็นเพื-ออธิบายความและนาํไปประกอบคาํอธิบายขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยเน้นวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพ จากการจดัสนทนากลุ่ม (Group discussion) การระดมสมองดว้ย 
METAPLAN ในทา้ยที-สุดผูว้ิจยัทาํการการจดัเวทีเพื-อหาขอ้สรุปในการเสนอแนวทางการบริหาร
จดัการผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายสันกาํแพงที-ชุมชนมีส่วนร่วม เพื-อหาขอ้สรุปเป็นแนวทางในการพฒันา
และนาํไปปฏิบติัเพื-อให้เกิดความย ั-งยืนหลงัจากที-โครงการวิจยัเสร็จสิ<น (Sadler, 2000) โดยมี
กิจกรรมดงัต่อไปนี<  
 
 1. จดัประชุมทีมวิจยั และคณะทาํงานในโครงการ กลุ่มสมาชิกเป้าหมาย เพื7อสร้างความ
เขา้ใจเกี7ยวกบัโครงการวจิยั 
 วตัถุประสงค ์เพื7อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งทีมวจิยักบักลุ่มเป้าหมายให้เขา้ใจการ
พฒันาดว้ยกระบวนการวจิยั 
 ขั?นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

1. ประสานงานคนในชุมชนและหน่วยงานที7เกี7ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลสันกาํแพง 
ผูป้ระกอบการและมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. จดัประชุมชี?แจงความเป็นมา วตัถุประสงค ์กิจกรรมการทาํงานวจิยั  
3. กาํหนดผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื7อเป็นที7ปรึกษาในการพฒันาทั?งดา้น การเตรียมขึ?น

ทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์และการสนบัสนุนอาํนวยความสะดวกใน
การจดักิจกรรม 

4. รับฟังข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากที7ประชุม โดยการใช้การสนทนากลุ่ม และ
ระดมความคิดในรูปแบบของ METAPLAN  

ผลจากการดาํเนินกิจกรรม ที7ประชุมไดก้าํหนดปัญหาในการดาํเนินงานในหลากหลาย
ประเด็น แต่ประเด็นที7กลุ่มเห็นตรงกนัว่าควรกาํหนดเป้าหมายว่าจะเป็นการขึ?นทะเบียนอย่างไร  
โดยไดข้อ้สรุปวา่จะเป็นการขึ?นทะเบียนลายผา้ไหมโดยใช้คาํว่าผา้ไหมลายสันกาํแพง และทาํการ
พฒันาในจุดที7ยงัไม่สมบูรณ์เช่นกระบวนการตน้นํ? า โดยขอความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และ
ไดก้าํหนดผูร่้วมดาํเนินทีมวิจยั รวมถึงบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมพฒันากลุ่มไดแ้ก่ 
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อาํเภอสันกาํแพง เทศบาลตาํบลสันกาํแพง ผูป้ระกอบการผา้ไหมในสันกาํแพงและมหาวิทยาลยั  
ราชภฏัเชียงใหม่  

 

 
 
ภาพที� 3.1 การสนทนากลุ่มนกัวจิยัเพื7อวางแผนงานวจิยั 

 

2. การจดัเวทีใหค้วามรู้เกี7ยวกบัการขึ?นทะเบียนสิ7งบ่งชื7อทางภูมิศาสตร์ 
วตัถุประสงค์  เพื7อให้กลุ่มสมาชิกมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์ของโครงการ และศึกษา  

พื?นฐานความรู้ของสมาชิกกลุ่มที7เขา้ร่วมโครงการในเรื7องศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มรวมถึง
ประเมินสภาพ ทุนเดิมของชุมชน รวมถึงปัญหาโดยกลุ่มมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพื7อเป้าหมาย
การจดัทาํคาํขอขึ?นทะเบียนสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 
 ขั?นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

1. ประสานงานคนในชุมชนและหน่วยงานที7เกี7ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลสันกาํแพง 
ผูป้ระกอบการและมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. จดัประชุมชี?แจงความเป็นมา วตัถุประสงค ์กิจกรรมการทาํงานวจิยั  
3. กาํหนดผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื7อเป็นที7ปรึกษาในการพฒันาทั?งดา้น การเตรียมขึ?น

ทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์และการสนบัสนุนอาํนวยความสะดวกใน
การจดักิจกรรม 

4. รับฟังข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากที7ประชุม โดยการใช้การสนทนากลุ่ม และ
ระดมความคิดในรูปแบบของ METAPLAN  

ผลจากการดาํเนินกิจกรรม ที7ประชุมไดก้าํหนดปัญหาในการดาํเนินงานในหลากหลาย
ประเด็น แต่ประเด็นที7กลุ่มเห็นตรงกนัว่าควรกาํหนดเป้าหมายว่าจะเป็นการขึ?นทะเบียนอย่างไร  
โดยไดข้อ้สรุปวา่จะเป็นการขึ?นทะเบียนลายผา้ไหมโดยใช้คาํว่าผา้ไหมลายสันกาํแพง และทาํการ
พฒันาในจุดที7ยงัไม่สมบูรณ์เช่นกระบวนการตน้นํ? า โดยขอความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และ
ไดก้าํหนดผูร่้วมดาํเนินทีมวิจยั รวมถึงบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมพฒันากลุ่มไดแ้ก่ 
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อาํเภอสันกาํแพง เทศบาลตาํบลสันกาํแพง ผูป้ระกอบการผา้ไหมในสันกาํแพงและมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 
 

ภาพที� 3.2 การจดัอบรมใหค้วามรู้เกี7ยวกบัการขอขึ?นทะเบียนสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์แก่ชุมชน 

 
3. เวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี7ยนเพื7อถอดบทเรียนและทบทวนองค์ความรู้เรื7 องการ

บริหารจดัการเตรียมขึ?นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 
วตัถุประสงค ์เพื7อถอดบทเรียนและทบทวนองคค์วามรู้เรื7องการบริหารจดัการเตรียมขึ?น

ทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 
ขั?นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. ทีมวิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการจดัเวทีครั? งที7แลว้เพื7อจดัเตรียมเนื?อหาที7เป็นประโยชน์

ในการเสริมความรู้ดา้นการบริหารจดัการเตรียมขึ?นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี? ทาง
ภูมิศาสตร์ 

2. นัดหมายวนัเวลาในการจดักิจกรรมการฝึกอบรม และจดัทีมงานในการดาํเนิน
กิจกรรมใหค้วามรู้ 

3. ผูเ้กี7ยวขอ้งในการเตรียมขอ้มูลเพื7อเขา้สู่การจดทะเบียนสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ เขา้ร่วม
กิจกรรมเพื7อพฒันาทกัษะความรู้การขอขึ?นจดทะเบียนสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ และนดัหมายในการ
ขยบัครั? งต่อไป 

ผลจากการดาํเนินกิจกรรม 
การจดักิจกรรมเริ7มตน้จากกิจกรรมการผอ่นคลายเพื7อให้สมาชิกที7เขา้ร่วมรู้สึกถึงความ

ไวว้างใจและกลา้ที7จะแสดงความคิดเห็นสําหรับการปฏิบติัที7ผา่นมา  จากนั?นวิทยากรเริ7มทบทวน
องค์ความรู้เรื7 องการบริหารจัดการเตรียมขึ? นทะเบียนผ้าไหมลายสันกําแพงเป็นสิ7 งบ่งชี? ทาง
ภูมิศาสตร์ หลังจากนั? นช่วงบ่ายจึงให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเพื7อวางบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลาย            
สันกาํแพงเพื7อเตรียมขึ?นทะเบียนเป็นสิ7งบ่งชี? ทางภูมิศาสตร์ โดยนักวิจยัให้กาํหนดแนวทางการ
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พฒันาสินค้าสินค้าที7ผลิตโดยผา้ไหมลายสันกาํแพงให้แต่ละกลุ่มลองกาํหนดดูว่า ลูกค้าควรมี
ลักษณะอย่างไร ควรวางจาํหน่ายที7ใด และกาํหนดแผนว่าจะวางแผนการตลาดสําหรับสินค้า
เหล่านั?นอยา่งไร 

 

 

 
 

ภาพที� 3.3 เวทีแลกเปลี7ยนเรียนรู้เพื7อสกดัปัญหาในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 
 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื7อการเตรียมขึ?นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี?ทาง
ภูมิศาสตร์ 

วตัถุประสงค ์เพื7อแลกเปลี7ยนเรียนรู้จากชุมชนที7มีประสบการณ์และหาแนวทางในการ
นาํเอาความรู้มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการทาํประวติัความเป็นมาของผา้ไหมลายสันกาํแพง 

ขั?นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. ประชุมทีมวจิยัและผูรู้้ในชุมชนเพื7อคน้หากาํหนดสถานที7ที7มีความเกี7ยวขอ้ง  
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั?งภาครัฐและเอกชนรวมทั?งผูที้7มีความรู้หรือปราชญ์

ชุมชนที7มีความรู้เกี7ยวกบัความเป็นมาของการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงในอดีต 
3. ทีมวิจยัและคณะกรรมการดาํเนินการขอขึ?นจดทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพง ลง

พื?นที7เพื7อสัมภาษณ์ผูมี้ความรู้เกี7ยวกบัผา้ไหมลายสันกาํแพงในอดีต 
ผลจากการดาํเนินกิจกรรม 
ทีมวจิยัสามารถเก็บประเด็นที7น่าสนใจของการดาํเนินงานของปราชญชุ์มชนและธุรกิจที7

ยงัคงดาํเนินกิจการเกี7ยวกบัผา้ไหมลายสันกาํแพงที7จะเป็นประโยชน์ในประเด็นดงัต่อไปนี?  
1. การคน้หาประวติัความเป็นมาของชุมชนมีความสาํคญั 

2. สามารถนาํประวติัของทอ้งถิ7นหรือสินคา้ในทอ้งถิ7นมาเป็นจุดขายได ้

3. หาดาวเด่นจริงๆ ในทอ้งถิ7นใหเ้จอ 

4. มีขอ้มูลอา้งอิงที7น่าเชื7อถือจะเพิ7มความสาํคญัใหก้บัขอ้มูล 

5. คนในชุมชนส่วนใหญ่ตอ้งมีส่วนร่วม 
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6. คนในชุมชนเห็นผลประโยชน์ร่วมกนัที7จะเกิดขึ?นกบัชุมชน 

7. จุดเล็กๆ แต่น่าสนใจ ดีกวา่จุดใหญ่ๆ แต่ไม่โดดเด่น 

8. วฒันธรรมทางภาคเหนือมีจุดขายเสมอขึ?นอยูว่า่จะดึงจากจุดไหนมาขาย 

9. สินคา้เหมือนๆกนั แต่สร้างใหไ้ม่เหมือนไดด้ว้ยการสร้างเรื7องราวน่าสนใจ 

10. หน่วยงานภาครัฐตอ้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดจึงจะประสบความสําเร็จ
ไดใ้นช่วงแรก 

11. หลงัจากนั?นชุมชนตอ้งเป็นคนรักษาชื7อเสียงดงักล่าวเอง 

12. การตั?งราคาสินคา้ใหต้ํ7าเพื7อกระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ไม่มีผลดีกบักลุ่มสมาชิก 

13. การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ ์เพื7อสร้างการเติบโตของธุรกิจชุมชนอยา่งย ั7งยนื 

 

 
 

 
 
 

ภาพที� 3.4 กระบวนการลงพื?นที7เพื7อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเยาวชนในชุมชนสันกาํแพง 
 

5. ทบทวนและประมวลข้อมูลที7ได้จากการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื7อจดัทาํคาํขอขึ? น
ทะเบียนสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 

วตัถุประสงค ์เพื7อประมวลขอ้มูลจากการดาํเนินกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื7อการ
เตรียมขึ?นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี? ทางภูมิศาสตร์ เพื7อวางแผนการดาํเนินงาน
ต่อไป 
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ขั?นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. รวบรวมขอ้มูลที7ไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมทั?งหมด 
2. นักวิจยัสรุปและประมวลขอ้มูลที7ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื7อการเตรียมขึ? น

ทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 
ผลจากการดาํเนินกิจกรรม 
จากการศึกษาระบบการตลาดซึ7 งนาํกลุ่มไปสู่การพฒันาที7ย ั7งยืน  โดยอาศยัองค์ความรู้

จากอัตลักษณ์ท้องถิ7นของการผลิตผา้ไหมลายสันกําแพงในอดีตของชุมชน อาํเภอสันกาํแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้าํเนินการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื7อประเมินการวิจยัร่วมกนัระหวา่งกลุ่มชุมชน
กบันกัวิจยัและองคก์รในทอ้งถิ7นในประเด็นการคน้หาอตัลกัษณ์ของผา้ไหมลายสันกาํแพง ซึ7 งทาง
ทีมผูว้จิยัไดเ้พิ7มเติมองคค์วามรู้เกี7ยวกบัการขอขึ?นจดทะเบียนสิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ ในลกัษณะการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบชุมชนมีส่วนร่วม  ซึ7 งไดรั้บความร่วมมือจากทางชุมชนและผูเ้กี7ยวขอ้ง
เป็นอยา่งดี โดยมีประเด็นขอ้สงสัยไดซ้กัถามและมีการแลกเปลี7ยนความคิดเห็นในหลายๆ ประเด็น
อาทิเช่น 

1.1  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารผลิตภณัฑ์และการคุม้ครองหลงัจากการขอขึ?น
จดทะเบียนสินคา้สิ7งบ่งชี? ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การพฒันาที7ย ั7งยืน  โดยอาศยัองคค์วามรู้จากอตัลกัษณ์
ทอ้งถิ7นอาํเภอสัน-กาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จะไปในทิศทางใด 

1.2  ระบบการตลาดจะสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  การตั?งราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการขายใหก้บัทางกลุ่มไดอ้ยา่งไร 

1.3  ปัญหาดา้นวตัถุดิบจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

1.4  การพฒันาดา้นรูปแบบของสินคา้ปัจจุบนัมีความสาํคญัอยา่งไรต่อการเพิ7มยอดขาย 

1.5  จะสามารถแกปั้ญหาดา้นการลอกเลียนแบบสินคา้ไดอ้ยา่งไร 
1.7  หากตั?งราคาสินคา้เพิ7มสูงขึ?นจะมีผลดี/ผลเสียต่อยอดขายอยา่งไร 

1.8 อะไรคือจากอตัลกัษณ์ทอ้งถิ7นของผา้ไหมลายสันกาํแพงในชุมชน  
1.15 ทางชุมชนจะสามารถสร้างคุณค่าจากจากอัตลักษณ์ท้องถิ7นของผา้ไหมลาย          

สันกาํแพงไดอ้ยา่งไร   
 
ผลปรากฏวา่ชุมชนอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัขาดองคค์วามรู้ดา้นการพฒันา  

ผา้ไหมลายสันกาํแพงซึ7 งเป็นผลิตภณัฑ์ดั? งเดิมของทอ้งถิ7น สูตรและแนวคิดภูมิปัญญาดั?งเดิมของ
ท้องถิ7น ซึ7 งสิ7 งเหล่านี? ล้วนสามารถต่อยอดธุรกิจและองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ นอกเหนือจากนี? ยงั
สามารถเพิ7มมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑ์พื?นบา้นเหล่านี? ไดด้ว้ย โดยอาศยักระบวนการหรือระบบการ
ทางด้านการบริหารผลิตภัณฑ์  อันจะสามารถนําพาให้เกิดการพฒันาผลิตภัณฑ์ผา้ไหมลาย           
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สันกาํแพงไปสู่การพฒันาที7ย ั7งยืนได้ในอนาคตจนสามารถขอขึ?นจดทะเบียนสิ7งบ่งชี? ทาง จึงจะ
สามารถเห็นผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   

 

   
 
ภาพที� 3.5 การจดัเวทีเพื7อสรุปขอ้มูลและวางแผนการวจิยัระยะต่อไป 
 

 6. การจดัเวทีแลกเปลี7ยนเรียนรู้ เพื7อคน้หาวิธีปฏิบติัที7เหมาะสม (good practice) ของการ
เตรียมความพร้อมสู่การพฒันาการดาํเนินการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงสําหรับการขอขึ?นทะเบียน
เป็นสินคา้สิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 
 วตัถุประสงค์ คน้หาวิธีปฏิบติัที7เหมาะสม (good practice) ของการเตรียมความพร้อม     
สู่การพฒันาการดาํเนินการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงสําหรับการขอขึ?นทะเบียนเป็นสินคา้สิ7งบ่งชี?
ทางภูมิศาสตร์ โดยกาํหนดกิจกรรมที7ตอ้งการพฒันาใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
   - สรุปแนวปฏิบติัดา้นการรื?อฟื? นผา้ไหมลายสันกาํแพง 
   - การวางแผนการสืบทอดการดาํเนินการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง 
 ขั?นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

1. จดัเวทีให้สมาชิกกลุ่มร่วมสรุปแนวทางปฏิบติัที7เหมาะสมในการวางแผนการรื?อฟื? น
ใหผ้า้ไหมสันกาํแพงเป็นที7รู้จกัในชุมชนและการพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 

2. ทีมวจิยัและสมาชิกกลุ่มร่วมสรุปขอ้มูลจากการดาํเนินการที7ผา่นมาเพื7อกาํหนดระบบ
การบริหารผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพงที7เหมาะสมสาํหรับกลุ่ม 

3. กลุ่มผูเ้กี7ยวขอ้ง ร่วมคิดเพื7อกาํหนดโครงการเพื7อพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ผา้ไหม
ลายสันกาํแพง 
 ผลจากการดาํเนินกิจกรรม  
 1. ชุมชนไดแ้นวทางการรื?อฟื? นผา้ไหมลายสันกาํแพงที7เหมาะสมในการดาํเนินงานของ
ชุมชนและผูมี้ส่วนเกี7ยวขอ้ง 
 2. ชุมชนมีแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลาย         
สันกาํแพงในการสร้างมูลค่าเพิ7มจากการไดขึ้?นทะเบียนสินคา้สิ7งบ่งชี?ทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพที� 3.6 แผนผงัแสดงแนวทางการพฒันากลยทุธ์ผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายสันกาํแพง 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  (Instrument) 

1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ-งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการจดัการของชุมชนต่อการผลิตผา้ไหมสันกาํแพง  แบบแผนการดาํเนินชีวิต ปัญหาและ
อุปสรรคที-มีต่อดาํเนินกิจกรรมการผลิตตั<งแต่ตน้นํ<าจนถึงปลายนํ<า จากการสร้างคาํถามปลายเปิดที-มี
รูปแบบและตอบคาํถามแบบเรียงความสั<น ๆ การสัมภาษณ์ประชาชนที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งในการผลิต
ผา้ไหมสันกาํแพงทั<งในพื<นที-และนอกพื<นที- ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์ รวมทั<งเจ้าหน้าที-
ภาครัฐและเอกชนที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งกับการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงเป็นการสนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการรวมทั<งการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interviews) ซึ- งเป็นวิธีการที-เหมาะสมกบัการศึกษา
กรณีศึกษา  

2. แบบสังเกตการณ์ (Observation) หรือการจดบนัทึก (Note taking) ผูว้ิจยัใช้การ
สังเกตการณ์ถึงบริบทชุมชนด้านวฒันธรมการผลิตผา้ไหมลายสันกําแพง รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงของชุมชน เพื-อเป็นการสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือ
การปฏิบติับางอยา่งที-ไม่ไดก้ล่าวถึงหรือบิดเบือนจากขอ้มูลที-ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ที-สําคญัคือการ
สังเกตการณ์จะทาํเห็นสภาพแวดลอ้มที-จะทาํให้เขา้ใจการสัมภาษณ์มากขึ<น ซึ- งมีความเป็นไปไดว้า่
ขอ้มูลที-ไดจ้ากการสนทนาไม่มีความแน่นอนหรือเกิดขึ<นจากการความเป็นอคติในความคิดของผูใ้ห้
ขอ้มูล 

3. การทบทวนเอกสาร (Document reviews) ผู ้วิจ ัยทาํการศึกษาเอกสารเกี-ยวกับ
กระบวนการขอยื-นจดทะเบียนสิ- งบ่งชี< ทางภูมิศาสตร์ รวมทั< งเงื-อนไขข้อจาํกัดต่าง ๆ รวมถึง
กรณีศึกษาอื-นๆ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยันี< ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื-อให้เหมาะสมกบัขอ้มูล ซึ- งมี
วธีิการวเิคราะห์ดงันี<  

1. การวิเคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) จากขอ้มูลที-ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกต ผูว้จิยัและกลุ่มเป้าหมายจะนาํมาหาบทสรุปของบริบทชุมชนดา้นวฒันธรรมการผลิต
ผา้ไหมลายสันกาํแพง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงของ
ชุมชนร่วมกนั (Bloomberg and Volpe, 2012) 

2. การวเิคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) สรุปปัญหาและอุปสรรคที-มีต่อ
การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ-งบ่งชี<ทางภูมิศาสตร์ ของ
ชุมชนสันกาํแพง 

 


