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ภาคผนวก  ก. 

โครงการวจิัยทีไ่ด้รับการจัดสรรทุน 

ช่ือโครงการวจัิย   การสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

   The Brand and Marketing Mix Building of One Tambon One Product (OTOP) at Mae 
Rim District, Chiang Mai  

ช่ือแผนงานวจัิย    การพฒันาระบบบญัชี การสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑห์น่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

   The Development of Accounting System and Brand and Marketing Mix Building of One 
Tambon One Product (OTOP) at Mae Rim District, Chiang Mai 

ส่วน ก:  ลกัษณะโครงการวจัิย  
  โครงการวจิยัใหม่  

                   โครงการวจิยัต่อเน่ืองระยะเวลา...ปี ปีน้ีเป็นปีท่ี...รหสัโครงการวจิยั....... 
 I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา 
  เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 II ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบันโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติ  
 III ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบัยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติรายประเด็น* 

 - ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติรายประเด็นท่ี 40 วสิาหกิจชุมชนและวสิาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดยอ่ม (SME) 
 - กรอบวจิยัท่ี 4 การวจิยัเพื่อพฒันาดา้นการเงินและการตลาดโอกาสทางการตลาดและ 
  โครงสร้างพื้นฐานการตลาด (Marketing infrastructure) 
 IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบัยุทธศาสตร์ประเทศ 
 - ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth)  
 - ประเด็นหลกัท่ี 4 การสร้างโอกาสและรายไดแ้ก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน 
 V ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบันโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
 - นโยบายรัฐบาลท่ี 6 การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ส่วน ข:  องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวจัิย  
 1.  ผู้รับผดิชอบประกอบด้วย 
 1.1 หัวหน้าโครงการ อาจารยจิ์นดาภา  ศรีส าราญ 
   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
  โทรศพัทมื์อถือ 095-6875353   
  Email: srisamran@hotmail.com 
   สัดส่วนการท าวจิยั 25% 
  ผู้ร่วมงานวจัิย ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ ชุ่มอุ่น  
    คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
    โทรศพัทมื์อถือ 081-2889094 
   E-mail: manop.teya@gmail.com 
   สัดส่วนการท าวจิยั 25% 

 ผู้ร่วมงานวจัิย อาจารยเ์กษม  กุณาศรี   
                           คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
                           โทรศพัทมื์อถือ 081-0325055   
                             E-mail: noom.kasem@gmail.com 
                         สัดส่วนการท าวจิยั 25% 

 ผู้ร่วมงานวจัิย ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รสา สอนศรี 
   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
   โทรศพัทมื์อถือ 081-0226863  
   E-mail: sirasapai@hotmail.com  

                       สัดส่วนการท าวจิยั 25% 
  1.2 หน่วยงานหลัก คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    202 ถนนชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
    โทรศพัท ์053-885800,  โทรสาร 053-885809 
  1.3 หน่วยงานสนับสนุน สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    202 ถนนชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300  
    โทรศพัท ์053-885950, โทรสาร 053-885950 
 2. ประเภทการวจัิย การวจิยัประยกุต ์(Applied research) 
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 3. สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาที่ท าการวจัิย สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
  (การตลาด เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์) 
 4. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวจัิย 
       แบรนด ์ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
 5.  ความส าคัญ และทีม่าของปัญหา 
 ตามความเช่ือท่ีว่าตน้ไมจ้ะปกป้องคุม้ครองหมู่บา้นชนเผ่ามง้ในไทย ซ่ึงชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ เผ่าน้ีมีวิถีชีวิต ความเช่ือ และจิตวิญญาณท่ีเขม้ขน้ อย่างเช่นการตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ 
ไดรั้บการยกยอ่งเป็นอยา่งมากในเร่ืองความประณีตและสวยงาม ปัจจุบนัการอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมดั้งเดิม 
ก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และมีแนวโนม้มากข้ึน ดงันั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลกัษณ์และ
ตราสัญลกัษณ์สินคา้ทางวฒันธรรม ธรรมชาติของประเทศไทยให ้เป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  

 บ้านม้ง แม่ส่าใหม่ตั้ งอยู่ หมู่ ท่ี  6 ต.โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ 35 กิโลเมตร จึงท าให้เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนเผา่ดั้งเดิม 
พร้อมกบัธรรมชาติท่ีเเสนจะงดงามของหมู่บา้น  โดยลกัษณะของบา้นเเต่ละหลงัในหมู่บา้นจะยงัคงเป็นบา้นไม้
เเบบดั้ งเดิม โดยจะมีบางหลังท่ีสร้างด้วยคอนกรีต ซ่ึงชุมชนแม่ส่าใหม่นั้ นถือว่าเป็นชุมชน  ขนาดใหญ่               
ท่ีประกอบไปดว้ยชาวมง้สองกลุ่ม คือ มง้ลายและมง้ขาว โดยพวกเขายงัคงวิถีชีวิตเเบบดั้งเดิมในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยู ่และยงัคงมีชีวิตแบบเก่าให้เห็น เช่น การท าขา้วซ้อมมือ การละเล่น เคร่ืองมือยงัชีพ และ
หตัถกรรมต่าง ๆ และชมอาคารวฒันธรรมชุมชนท่ีจดัแสดงภาพประวติัหมู่บา้น มีเคร่ืองมือในการท าผา้ใยกญัชง 
และวธีิการทอบา้นผานกกก มีอีกทั้งยงัมีศูนยว์ฒันธรรม และพิพิธภณัฑ์ ทอผา้ใยกญัชง และท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงก็คือ บ้านม้ง แม่ส่าใหม่ เป็นหน่ึงในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ       
เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมกบัการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งหน่ึงของเชียงใหม่ โดยนักท่องเท่ียวจะได้
สัมผสักบัความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ ชนเผ่ามง้ ซ่ึงจุดท่ีน่าสนใจอย่างมากจะเป็นวิธี
สร้างงานศิลปหตัถกรรมของคนชุมชนนั้น ทั้งผา้ท่ีน ามาทอ  ก็จะเป็นผา้ใยกญัชง ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาของชาวมง้
ท่ีสืบทอดกนัมานานหลาย ชัว่คน เเละไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวในการซ้ือหาไปเป็นของฝากอยา่งมาก 

 นกัวิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ของ

ผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และ เขียนลายผา้ของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่

และรักษาเอกลกัษณ์และตราสัญลกัษณ์สินคา้ทางวฒันธรรมและสามารถใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยไ์ด้ 
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 6. วตัถุประสงค์หลกัของโครงการวจัิย 

 6.1  เพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และ เขียนลายผา้ของชนเผ่าม้ง 
บา้นแม่สาใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6.2 เพื่อพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และ เขียนลายผา้
ของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
 

 7.  ขอบเขตของโครงการวจัิย 
 7.1 ขอบเขตเน้ือหา การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์และกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์ราคา กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายและกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จ. เชียงใหม่ 
 7.2 ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั บา้นมง้ แม่ส่าใหม่หมู่ท่ี 6 ต.โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 8.  ทฤษฎ ีสมมติฐาน และ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวจัิย  

 8.1 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย 

 8.1.1 การแบ่งส่วนตลาด สแตนตนัและฟุทเรลล์ (Stanton and Futrell, 1987, p. 158) ไดใ้ห้
ความหมายของการแบ่งส่วนตลาดไวว้่า หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งตลาดรวมออกเป็นส่วน
ตลาดย่อย ๆ หลายส่วนตลาด ซ่ึงในแต่ละส่วนตลาดย่อยจะมีลกัษณะเหมือนกนั หรือคล้ายคลึงกนัในแง่ใด        
แง่หน่ึงขณะท่ีพิษณุ  จงสถิตวฒันา (2542, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของการแบ่งส่วนตลาดไวว้่า หมายถึง      
การแบ่งตลาดของผลิตภณัฑ์ใดผลิตภัณฑ์หน่ึงออกเป็นตลาดย่อย หรือเป็นส่วนตลาดทั้ งน้ีเพื่อง่ายต่อการ
วิเคราะห์ และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของลูกค้า และเม่ือได้แบ่งตลาดเป็นส่วนแล้ว 
ขั้นตอนต่อไป ก็คือ การเลือกส่วนตลาดท่ีแบ่งนั้นมาเป็นตลาดเป้าหมาย ซ่ึงอาจเลือกเพียงหน่ึงส่วนตลาดหรือ
อาจเลือกหลายส่วนตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมายของกิจการก็ไดแ้ละช่ืนจิตร  แจง้เจนกิจ (2544, หนา้ 15) กล่าววา่ 
การแบ่งส่วนตลาดเป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์ในการแบ่งกลุ่มหรือสินค้าออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยท่ีกลุ่มย่อย
เหล่านั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ แต่ทั้งน้ีสมาชิกในกลุ่มตลาดและสินคา้เดียวกนัจะมีลกัษณะท่ี
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั และแนวคิดการแบ่งส่วนตลาดได้ถูกน ามาใช้เพื่อคน้หาตลาดส่วนย่อยท่ียงัไม่เคยมี
ผูผ้ลิตรายใดเขา้ไป และยงัใชป้้องกนัส่วนแบ่งจากคู่แข่งขนั และใชค้น้หาฐานของตลาดใหม่ไดอี้กดว้ย  

 8.1.2 การเลือกตลาดเป้าหมาย จากการท่ีธุรกิจมีทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีจ ากัด     

ท าให้ธุรกิจไม่สามารถผลิตสินคา้หรือบริการไปตอบสนองต่อทุกส่วนตลาดได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีการแบ่งส่วน



82 
 

ตลาดกลุ่มใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนตลาดก่อน จากนั้นจึงค่อยพิจารณาเลือกตลาดใดตลาดหน่ึง หรือหลาย ๆ ส่วน

ตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการปฏิบติัการทางการตลาด เพราะเป็นงานขั้นแรก

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ก่อนท่ีกิจการจะไดพ้ฒันาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ตลาดเป้าหมายนั้ นซ่ึง แบร์เดนและลาฟอร์ง (Bearden & LaForge, 2004, p. 152) กล่าวว่าการเลือกตลาด           

เป็นความพยายามท่ีบริษัทจะปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือเข้าหาและจูงใจ        

กลุ่มลูกคา้ท่ีมุ่งหวงัของตน ซ่ึงกลุ่มตลาดดงักล่าว ก็คือ กลุ่มตลาดเป้าหมายนัน่เอง ซ่ึงกลุ่มผูมุ้่งหวงัอาจ จะไดแ้ก่ 

กลุ่มของผู ้บริโภค หรือกลุ่มขององค์กร กลุ่มผู ้สู งอายุ    หรือกลุ่มนักศึกษา ท่ีบริษัทต้องการจะสร้าง                 

การแลกเปล่ียนทางการตลาดดว้ย โดยท่ีในแต่ละกลุ่มจะตอ้งการสินคา้ บริการ และโปรแกรมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั นอกจากน้ีแลว้การเลือกตลาดเป้าหมาย อาจเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตลาดเพียงบางกลุ่มจากตลาดรวม

ทั้งหมด หรือการเลือกตลาดเพียงส่วนเดียว หรือตลาดทั้งหมดก็ได ้  

  องค์ประกอบพืน้ฐานของแบรนด์ 

  เน่ืองจากแบรนด์มิใช่แค่เพียงช่ือ โลโก ้บรรจุภณัฑ์หรือเคร่ืองหมายการคา้ อีกทั้งการสร้างจุดขาย 
และความแตกต่างในผลิตภณัฑ์เพียงอยา่งเดียว ก็คงไม่เพียงพอต่อการน าไปเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขนัไดเ้พราะ
ปัจจุบนัเป็นจุดส้ินสุดของยุคผูผ้ลิต ท่ีเคยท าการตลาดแบบมวลชน ฉะนั้นผูส้ร้างตราสินคา้จึงเปล่ียนจากการ
สร้างแต่ความแตกต่างในผลิตภณัฑเ์พียงอยา่งเดียวไปเป็นการสร้างความแตกต่างในการรับรู้ของผูบ้ริโภคให้กบั
กลุ่มตลาดเป้าหมายแทน หรือในอนาคตจะเป็นยคุแห่งการสร้างแรนด ์องคป์ระกอบพื้นฐานของแบรนดมี์ ดงัน้ี 
 2.1  ช่ือตราสินค้า นับได้ว่ามีความส าคัญต่อการสร้างตราสินค้าเป็นอย่างยิ่งเพราะช่ือตรานั้ นมี
ความหมายมากกวา่การใช้เรียกช่ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง หรือบริการใดบริการหน่ึงเท่านั้นยิ่งสามารถท าให้ช่ือมี
ความแตกต่างและมีท าให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายจดจ าได้มากเพียงใดแล้ว โอกาสในการชนะคู่แข่งขนัก็มีสูงข้ึน
เท่านั้น การตั้งช่ือตราสินคา้ท่ีดีควรส่ือความหมายของตราสินคา้ เอกลกัษณ์ หรือบุคลิกภาพให้ชดัเจนมากท่ีสุด 
หรือสามารถส่ือถึงคุณสมบติัท่ีสามารถจบัตอ้งได้ เช่น พรานทะเล ซ่ึงช่ือนั้นส่ือว่าเป็นอาหารทะเลแช่แข็งท่ี
เลือกสรรมาดว้ยคุณภาพฝีมือระดบันายพราน ซีเล็คทูน่าท่ีช่ือส่ือวา่เป็นปลาทูน่าท่ีคดัสรรมาอยา่งดีจากทะเล และ
เฮดแอนดโ์ชวเ์ดอร์ท่ีส่ือถึง ความเป็นแชมพูขจดัรังแคตั้งแต่ศีรษะจรดไหล่   
 2.2  เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) หมายถึง ส่วนหน่ึงของตราสินค้าท่ีได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายให้ผูมี้สิทธิเท่านั้นท่ีสามารถใชเ้คร่ืองหมายน้ีไดแ้ละหา้มมิให้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตใชเ้คร่ืองหมายการคา้
น้ี เช่น เบนซ์และเชลล์ เรียกวา่ช่ือของตราสินคา้ แต่ถา้เคร่ืองหมายดาวสามแฉกของเบนซ์ เรียกวา่ตราสินคา้และ
เม่ือตราสินคา้หรือส่วนหน่ึงของตราสินคา้ไดรั้บการจดทะเบียนและลิขสิทธ์ิแลว้ ก็จะเรียกวา่เคร่ืองหมายการคา้ 
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ดงันั้น เคร่ืองหมายการคา้ หรือยี่ห้อ จึงหมายถึงเคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมาย หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ 
เพื่อแสดงวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น แตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ของบุคคลอ่ืน โดยสัญลกัษณ์อาจจะประกอบไปดว้ย ช่ือ ขอ้ความ วลี สัญลกัษณ์ ภาพงานออกแบบ หรือหลาย
ส่วนร่วมกนั โดยมีความหมายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงช่ือสินคา้เฉพาะอยา่ง หรือ
ทุกประเภท ในเคร่ืองหมายการคา้จะเป็นการแสดงภาพเคร่ืองหมาย ช่ือ ตราสัญลกัษณ์เพื่อแสดงถึง อา้งถึงมี
ความหมายถึงสิงใด ๆ ก็ตามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีแลว้ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จะจะแสดง
ถึงสิทธิและความเป็นเจา้ของผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียน ซ่ึงจะไดสิ้ทธิประโยชน์คุม้ครองตามกฎหมาย   
  2.3  โลโก ้(Logo)หมายถึง สัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงลกัษณะขององคก์ร หรือตราสินคา้ 
ดงันั้นโลโกจึ้งเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นช่ือของตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายของตราสินคา้ หรือ
ทั้งสองส่ิงร่วมกนัก็ได ้นอกจากน้ีโลโกย้งัใชป้ระโยชน์ส าหรับการก าหนดแนวคิดในการโฆษณาสินคา้นั้นดว้ย 
อาทิ โลโกรู้ปดาวห้าแฉกของร้านสตาร์มาร์ท นอกจากน้ี ยงัมีโลโกอ่ื้นท่ีมีความหมายเหมือนช่ือตราสินคา้ อาทิ 
โลโกข้องกระทิงแดง ชอ้นตราหวัมา้ลาย ผกักาดดองตรานกพิราบ หรือสบู่นกแกว้นอกจากน้ี  โลโกท่ี้ใชอ้าจจะ
อุปมาอุปมยัถึง อ านาจ ความแรง ความเร็ว เช่น สิงโต สิงห์ กระทิง อินทรี หวัลูกศร เสือ งูโลโกท่ี้ใชอุ้ปมาอุปมยั
ถึงความแข็งแรง เช่น แรดและชา้ง  หรือโลโกข้องรถยนตก์็มีหลายทิศทาง เช่นเป็นเคร่ืองหมายของความมีฐานะ 
ความร ่ ารวย ความมีอ านาจ วุฒิภาวะ ถนนแห่งความสุขและสนุกสนาน ความต่ืนเต้น ท้าทาย ความสุขของ
ครอบครัวการผจญภยั อิสรภาพ การปกป้อง และความงดงามโลโกรู้ปมา้บินของเฟอร์ราร่ีแทนความเร็ว 
 2.4  สโลแกน (Slogan)หรือค าขวญั (นิยมเรียกว่าสโลแกน) เป็นข้อความหรือวลีสั้ น ๆ ท่ีแสดงถึง
ลกัษณะเฉพาะตวัของผลิตภณัฑ์ ส่ือถึงบุคลิกภาพของแบรนด์และแก่นแท้ของความเป็นแบรนด์นั้น ท าให้
ผูบ้ริโภคจดจ าแบรนด์นั้นไดง่้ายข้ึน ดงันั้นสโลแกนจึงตอ้งจริงใจและมีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้เป็นอย่างดี
ดว้ย นอกจากน้ีแลว้ ยงันิยมน าเอาสโลแกนของตราสินคา้ไปใชใ้นการวางแผนโฆษณาใหส้อดคลอ้งกบัสโลแกน
นั้นดว้ย เช่น บาร์บีคิวพลาซ่าตวัจริงเร่ืองป้ิงยา่งเอ็มเค ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นสีฟ้า อยา่ลืมสีฟ้าเวลาหิวเป็นตน้ 
ในการสร้างตราสินคา้ของหลายธุรกิจ ต่างพยายามสร้างสโลแกน หรือค าพูดท่ีติดปากผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพื่อท าให้
พวกเขานึกถึงสินคา้หรือบริการไดโ้ดยง่าย เช่น ในสมยัก่อนมีค าพูดท่ีติดปากผูบ้ริโภคในสินคา้ประเภทสบู่ยี่ห้อ
ไลฟ์บอยว่า พูดไปก็ไลฟ์บอยหรือด่ืมกระทิงแดง ซู่ซ่า ซู่ซ่าฉะนั้นสโลแกนท่ีดีควรสั้ น กระชับ จดจ าได้ง่าย          
มีความหมายดี สอดคลอ้งกนั เร้าอารมณ์ไดดี้และมีเอกลกัษณ์  
 2.5  บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) จะเป็นส่ิงท่ีบรรยายถึงความเป็นตราสินคา้ของสินคา้
หน่ึง ๆท่ีกิจการสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาด  โดยบุคลิกภาพของตราสินคา้อาจจะสะทอ้นออกมาใน
รูปของอายุ เพศ เช้ือชาติ วิถีชีวิต ความเร้าใจ   ความสนุกสนาน ความต่ืนเตน้ ความน่าเช่ือถือ ความพิถีพิถนั 
ความหรูหรา ความมีระดบั ความน่ารัก ความไร้เดียงสา หรือความเขม้แข็งก็ได ้อาทิ ตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพโก้
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หรู มีระดบั เช่น เบนซ์ เล็กซสั ตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพอดทน เขม้แข็ง ชอบผจญภยั แสดงถึงความเป็นลูกผูช้าย 
เช่น มาร์ลโบโร ฮาร์เล-เดวิดสันบุคลิกภาพหรูหรา ฟู่ฟ่า เช่น ทิฟฟาน่ี พราดา้ ดูเป็นผูใ้หญ่และมีประสบการณ์สูง 
เช่น ไอบีเอม็ เชฟโรเล็ต โกดกัและตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพสดใสและร่าเริง เช่น ทเวลพลสั เซ็นเตอร์พอ้ยส์     
 2.6  เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Identity) คือ ภาพของตราสินคา้ท่ีเจา้ของตราสินคา้หรือผูส้ร้าง 
ตราสินค้าต้องการให้เกิดข้ึนในใจของลูกค้า ซ่ึงอาจสร้างได้จากคุณสมบติัท่ีเด่นของผลิตภณัฑ์หรือองค์กร 
หรือโลโก้และสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ก็ได้ แต่ทั้งน้ีเอกลกัษณ์นั้น จะตอ้งมีคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการด้วย ส่วน
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) คือ ภาพของตราสินคา้ในใจลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคจะรู้จกั
รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ในฐานะท่ีเป็นสินคา้ท่ีประหยดั ทนทาน และเป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึง เอเคอร์ 
(Aaker, 1996:68) กล่าวว่า เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบหลาย ๆ 
อยา่งท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัตราสินคา้หน่ึง ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมา ซ่ึงเอกลกัษณ์ของตราสินคา้น้ีจะบ่งบอกใหท้ราบ
วา่สินคา้น้ีคืออะไร และใหค้  ามัน่สัญญาอะไรไวก้บัผูบ้ริโภค และยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคดว้ยการ
เสนอคุณค่าแก่ผูบ้ริโภคทั้งประโยชน์ทางการใชส้อยและคุณค่าทางดา้นอารมณ์ โดยท่ีเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ 
จะถูกส่ือสารผา่นไปยงัผูบ้ริโภคผา่นต าแหน่งของตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้นั้น  
  2.7  บรรจุภณัฑ์ (Packaging)  ในยุคหินเม่ือมนุษยล่์าสัตวไ์ด้ พวกเขาก็จะใช้หนังสัตวห์รือใบไม้
ห่อหุ้มสัตวท่ี์ล่ามาไดเ้พื่อป้องกนัพวกแมลง แสงแดดและฝนนอกจากน้ี ในการพกพาอาหารหรือวตัถุท่ีตอ้งการ 
ส่ิงท่ีใชใ้นการห่อหุม้จะเป็น ใบไม ้เปลือกไม ้เปลือกหอย กระบอกไม ้กระเพาะสัตว ์หนงัสัตว ์ฯลฯ เป็นตน้การ
รู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยการน าเอาวตัถุดิบจากธรรมชาติเจา้มาเป็นอุปกรณ์ช่วยเคล่ือนยา้ยวตัถุมวลสารการกระท า
ดงักล่าวจึงนบัวา่เป็นท่ีมาของการบรรจุ ต่อมามนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการประดิษฐ์คิดคน้ภาชนะบรรจุดว้ยการดดัแปลง
คุณสมบติัทางกายภาพของวสัดุธรรมธรรมชาติให้มีรูปร่างและหน้าท่ีใชส้อยเพิ่มข้ึน จึงจดัว่าเป็นการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ดั้ งเดิม ท่ีมนุษย์ในสมัยก่อนได้กระท าข้ึนตามสภาพการเรียนรู้และการค้นพบวสัดุในแต่ละ                
ยุค สมยัก่อนบรรจุภณัฑ์ก็ถูกผลิตข้ึนมาเพื่อเพื่อเก็บรักษาสินคา้ให้คงสภาพเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือมีการแข่งขนั
ทางการคา้มากข้ึนบรรจุภณัฑ์จึงมีบทบาทส่งเสริมการตลาด เร่ิมเน้นไปท่ีความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจน    
ความสะดวกในการน าไปใช้ฉะนั้น บรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัจึงท าหน้าท่ีท่ีส าคญัในการสนับสนุนแบรนด์ และ
สนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการตลาด 
 
 3. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

  ส่วนประสมทางการตลาด การตลาด (Marketing Mix Strategy) หมายถึง การประสมท่ีเขา้กนัได้
อย่างดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ดงันั้น 
กลยทุธ์ส่วนประสมทาง ประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 (1)  กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ส่วนประสมผลิตภณัฑ์เป็นประเภทและจ านวน
รายการของสินคา้และบริการทั้งหมดท่ีกิจการน าเสนอต่อตลาด ภายใตค้วามสามารถในการผลิตสินค้าและ
บริการ ไปตอบสนองต่อความตอ้งการของส่วนตลาดท่ีกิจการไดเ้ลือกไว ้ 
 (2)  กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) แมจ้ะมีวธีิการตั้งราคาสินคา้ไดห้ลายวิธี แต่ในการจ าหน่ายสินคา้
จริงในตลาด อาจจะไม่จ  าหน่ายสินค้าตามราคาท่ีค านวณไวก้็ได้ ทั้ งน้ีเพราะกิจการ ยงัมีกลยุทธ์ราคาต่าง ๆ 
ส าหรับใชใ้นการแข่งขนั และการแยง่ชิงลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือท่ีจ ากดั  
 (3)  กลยุทธ์ช่องทาง การจดัจ าหน่าย (Place Strategy) ในการจดัจ าหน่ายสินคา้จะเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจว่า กิจการจะใช้ระดบัของช่องการจดัจ าหน่ายอย่างไร ซ่ึงระดบัของช่องทางการจดัจ าหน่ายหมายถึง 
จ านวนของคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ี หรือท ากิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
กรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น ทั้งน้ีเพื่อให้ผลิตภณัฑ์และบริการนั้น สามารถเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัตลาดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ    
 (4)  การประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าว (Public Relation)คุณลกัษณะเด่นของการประชาสัมพนัธ์
และการให้ข่าวท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆไดแ้ก่มีเป็นเร่ืองราวน าเสนอเป็นข่าว บทความ
ตีความ ซ่ึงจะมีประโยชน์เม่ือผนวกใชก้บัสวนประสมการตลาดอ่ืนๆโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ท่ี
ส าคญั คือ การเผยแพร่ข่าวสาร ซ่ึงเป็นการเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั ผ่าน
ส่ือมวลชนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวสารนั้ น ฉะนั้ นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมยอดจ าหน่ายสินคา้ใหสู้งข้ึน  

 9.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 9.1 ชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์
ของผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ 
 9.2 ชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้ และ เขียนลายผา้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย  ์
 
 10.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวจัิยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่          

การจดัประชุมสัมมนาเพื่อระดมสมองของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัท า Work Shop เพื่อสรุปผล

การท าวิจยั และสามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการพฒันาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้ โดยผูว้ิจยัจะ

เผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารการวิจยัและธุรกิจ ส่ือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทาง
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วิชาการต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้กับผูท่ี้สนใจ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจยัใน       

การประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ 

 11. วธีิการด าเนินการวจัิยและสถานทีท่ าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 

 11.1  แหล่งข้อมูล 
 (1) ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บขอ้มูลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และการจดักิจกรรม 
กลุ่มโดยมีชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูร่้วมกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม และให้ขอ้มูล
ตลอดเวลาของการด าเนินงานโครงการ เก่ียวกบัการสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสมทางการตลาด 
 (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบรนด์ บรรจุภณัฑ์และกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด 

 11.2 วธีิการด าเนินการวจัิย 
 (1) ระยะก่อนด าเนินการวิจัย กิจกรรมในระยะน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านบริบทด้าน
การตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กิจกรรมท่ี 1: การส ารวจภาคสนามด้านการตลาดท่ีท าอยู่ของกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการตลาด  
 (2) ระยะด าเนินการวิจัย กิจกรรมในระยะน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างแบรนด ์        
บรรจุภณัฑ์ และการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 
  กิจกรรมท่ี 1 : การเปิดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์โปรแกรมการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคตดว้ยเคร่ืองมือ SWOT. Analysis   
 กิจกรรมท่ี 2 : การสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์
(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ ์  
 กิจกรรมท่ี 3 : การท าโฟกสักรุ๊ปกบักลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่และหน่วยงานทอ้งถ่ินของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบรนด ์
บรรจุภณัฑ ์และวางกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด  
 กิจกรรม 4 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด ์   
บรรจุภณัฑ ์และวธีิการจดัการประสมทางการตลาด  
 กิจกรรมท่ี 5 : การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อร่วมกันสร้างแบรนด์ บรรจุภณัฑ์ และ
ก าหนดกลยทุธ์ 4 P’S ส าหรับใชใ้นการแข่งขนัแก่กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์อ าเภอแม่ริม   
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 กิจกรรมท่ี 6 : การสร้างแบรนด์พร้อมท าผลิตภณัฑ์ตน้แบบแก่กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่   
    กิจกรรมท่ี 7 : การติดตามผลการสร้างแบรนด ์    
 (3) ระยะหลงัการวิจยั กิจกรรมในระยะน้ีเพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนจาการท าวิจยั 
และน าเสนอต่อ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
 กิจกรรมท่ี 1 : การจดัเวทีน าเสนอผลของการวิจยัแก่กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
รายงานผลการวจิยั การก ากบั ติดตาม และทบทวน และสรุปบทเรียนจากกระบวนการวจิยั 
 กิจกรรมท่ี 2 : การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัสู่สังคมและชุมชน ตลอดจน            
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อน าเอาองคค์วามรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการท าธุรกิจ 
 11.2 วธีิการประมวลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ใช้แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งการประมวลขอ้มูลและ

วิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่  การสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ และกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด แลว้น าผลสัมฤทธ์ิของ การด าเนินงานการของกลุ่มตวัอยา่ง มาแปลความหมาย เพื่อตอบจุดประสงค์

ของการวจิยั สรุปขอ้คน้พบ วธีิการบูรณาการ และการวจิยั ดว้ยการบรรยาย น าเสนอ และเผยแพร่ผลการวจิยั 

 12. ระยะเวลา และสถานที่ท าการวิจัย 
     12.1 ระยะเวลาท าการวจัิย 

 ระยะเวลาในการท าวิจยั 12 เดือน สถานที่ท าวิจยั คือ บา้นมง้ แม่ส่าใหม่ตั้งอยู ่ ต.โป่งแยง 
อ.แม่ริม จ. เชียงใหม ่  
 12.2 แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจัิย 

กจิกรรม (ปีทีเ่สนอขอทุน) 
ระยะเวลา (เดือนที)่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเปิดเวทีชุมชนเพื่อวเิคราะห์โปรแกรม
 การตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตดว้ย
 เคร่ืองมือ SWOT. Analysis   

  

          

2.  การสมัภาษณ์ผูน้ ากลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึง
 ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์อ าเภอแม่ริมจงัหวดั
 เชียงใหม่ เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบรนด์
 และบรรจุภณัฑใ์หก้บัสินคา้   
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กจิกรรม (ปีทีเ่สนอขอทุน) 
ระยะเวลา (เดือนที)่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. การท าโฟกสักรุ๊ปกบักลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึง
 ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม จงัหวดั
 เชียงใหม่และหน่วยงานทอ้งถ่ินของรัฐท่ี
 เก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้าง       
 แบรนด ์บรรจุภณัฑแ์ละวางกลยทุธ์ส่วนประสม
 ทางการตลาดแก่ผลิตภณัฑโ์อทอป 

            

4. การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ดา้น
 การสร้างแบรนด ์บรรจุภณัฑ ์และวธีิการ
 จดัการประสมทางการตลาดแก่ กลุ่มผูผ้ลิต
 ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์อ าเภอ  
 แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่    

            

5. การอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือร่วมกนัสร้าง         
 แบรนด ์บรรจุภณัฑแ์ละก าหนดกลยทุธ์ 4 P’S 
 ส าหรับใชใ้นการแขง่ขนั     

            

6. การสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑต์น้แบบ        
 แก่กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง
 ผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่      

            

7. การติดตามผลการสร้างแบรนดใ์นเชิงพาณิชย ์              

8. การจดัเวทีน าเสนอผลของการวจิยัแก่กลุ่ม 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือรายงานผลการวจิยั       
 การก ากบั ติดตาม และทบทวน และสรุป
 บทเรียนจากกระบวนการวจิยั 

            

9. การเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวจิยัสู่สงัคมและ
 ชุมชน ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือน าเอา    
 องคค์วามรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ใน
 เชิงพาณิชยห์รือการท าธุรกิจ 

            

11. จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการติดตาม
 ประเมินผล โครงการฉบบัสมบูรณ์ 
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 13. งบประมาณของโครงการวจัิย 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1. งบบุคลากร  
 - - 
2.  งบด าเนินงาน  
 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  
 2.1.1  ค่าตอบแทน  
 1) ค่าตอบแทนนกัวจิยั 1 คน X 15,000 บาท 
  (ไม่เกิน 10 % ของวงเงินงบประมาณโครงการ) 

15,000 

 2) ค่าตอบแทนมหาวทิยาลยั (5%จากงบประมาณท่ีเสนอขอ) 7,500 
 2.1.2 ค่าใช้สอย    
 1) ค่าพาหนะเดินทาง  20,000 
 2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและการฝึกอบรม/ค่าวทิยากร 8,000 
 3) ค่าเช่าอุปกรณ์ส าหรับการจดัเวทีชุมชน 3,000 
 4)   ค่าอาหารในการจดัอบรมสมัมนาตลอดโครงการ 10,000 
 5)  ค่าใชจ่้ายในการสร้างแบรนด ์บรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑต์น้แบบ 
  พร้อมตวัอยา่งสินคา้ส าหรับน าไปทดสอบตลาด  

45,000 

 6) ค่าใชจ่้ายในการทดสอบตลาด   20,000 
 7) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาด  11,500 
 8)  ค่าถ่ายเอกสารและเขา้รูปเล่มตลอดโครงการ 2,000 
 9) ค่าจา้งพิมพง์าน แกไ้ขงาน และวเิคราะห์ขอ้มูล 3,000 
 10) ค่าจา้งเก็บขอ้มูลและช่วยกิจกรรมเวทีชุมชน 3,000 
 2.1.3 ค่าวสัดุ    
 1) วสัดุส านกังาน 1,000 
 2) วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 1,000 
 2.2 ค่าสาธารณูปโภค - 
3.  งบลงทุน - 

รวมงบประมาณทีเ่สนอขอทั้งหมด (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 150,000  
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 14.  ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของงานวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ  

 ระดับผลผลิต (I) ชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีแบรนด์ และบรรจุภณัฑ์และกล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ ท าให้ผลิตภณัฑ์มีความน่าเช่ือถือ

และสามารถน าไปใชป้ระโยชฯเชิงพาณิชยเ์พื่อเพิ่มยอดขายสินคา้ได ้   

           15. ลงลายมือช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย   

 

(ลงช่ือ)           .                                                   
      (อาจารยจิ์นดาภา  ศรีส าราญ)      

     หวัหนา้โครงการวจิยั   
                             วนัท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข.  
ประวตัินักวจิัย 

 
1. ดร. จินดาภา ศรีส าราญ (Dr. Jindapa Srisamran) 
 1.1  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3 1009 0573 0635  
 1.2  ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาด  คณะวทิยาการจดัการ  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 1.3 หน่วยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก   
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
  เลขท่ี 202  ถนนชา้งเผือก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  โทรศพัท ์ 053-885-800 มือถือ 095-6875353   โทรสาร  053-885-809,  
  Email: srisamran@hotmail.com 
 1.4  ประวติัการศึกษา   
 (1) บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัพายพั 
 (2) ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 1.5  สาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
 (1) การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 (2) กลยทุธ์การตลาด 
 1.6  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
 1.6.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั :  
           - 

1.6.2 หวัหนา้โครงการวจิยั 
 (1) แนวโน้มและแนวทางการพฒันาการตลาดผลิตภณัฑ์หัตถกรรมกระดาษสาของ
ผูป้ระกอบการ ในเขตอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่. เผยแพร่วารสารวิจยั แหล่งทุน : มหาวิทยาลัย     
ราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2551 
 (2) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคาโดย
การบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการตลาด โดยใช ้Experience Marketing. แหล่งทุน : มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่ปีงบประมาณ 2551 
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1.6.3 นกัวจิยัร่วม/ผูช่้วยนกัวจิยั 
 (1) โครงการวิจยัและพฒันาระบบการจดัการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน : น ้ าพริกตาแดงจงัหวดัเชียงใหม่ แหล่งทุน : สกอ.
ปีงบประมาณ 2546 
 (2) การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการการตลาดและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ของกลุ่มพฒันาสตรีบา้นตน้โจก้ (ค าซาว) ต. สันก าแพง อ. สันก าแพง จ. เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554 
 (3) การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555 
 1.6.4 งานวจิยัท่ีตีพิมพ/์เผยแพร่ 
 (1) การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาผลิตภณัฑ์
ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่  อ าเภอแม่ ริม จังหวดัเชียงใหม่  . การประชุมวิชาการระดับชาติ  2018 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (Proceeding) 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น (Assist. Prof. Manop Chum-un) 
 2.1 เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3-5106-00549-04-6  
 2.2  ต าแหน่งปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และอาจารยป์ระจ าภาควชิาการตลาด  
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 2.3 หน่วยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก   
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
  เลขท่ี 202  ถนนชา้งเผือก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  โทรศพัท.์ (053) 885555 ต่อ 5803, มือถือ 081-2889094, โทรสาร. (053) 885809 
  E-mail: manop.teya@gmail.com  
 2.4  ประวติัการศึกษา 
 (1) บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัพายพั   
 (2) วท.บ (จิตวทิยา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 2.5. สาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
 (1) การสร้างบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ ์   
 (2) การวางแผนกลยทุธ์และการวางแผนยทุธศาสตร์ 
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 2.6  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวจิยั    
 2.6.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั    

 (1) การจดัการความรู้เพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนในผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา:           
  กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 
  แหล่งทุน : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 
 (2) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละขยายโอกาสทางการตลาดสินคา้กาแฟอาราบิกา้ของกลุ่ม 
  วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  แหล่งทุน : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 
 (3) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละขยายโอกาสทางการตลาดสินคา้กาแฟอาราบิกา้ของกลุ่ม 
  วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  แหล่งทุน : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 
 2.6.2 หวัหนา้โครงการวจิยั 
 (1) การจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑจ์าก        
  ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังาบา้นปางหมู ต. ปางหมู อ. เมือง จ.  แม่ฮ่องสอน  
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552   
 (2) การจดัการความรู้เพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนในผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา:           
  กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต. แม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553   
 (3) การพฒันากระบวนการจดัการทางการตลาดในผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ  
  กรณีศึกษา: กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต. แม่แรง อ. ป่าซาง จ. ล าพูน  
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553   
 (4) การจดัการทางการตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัเพื่อการพึ่งพาตนเองได ้    
  อยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มผูผ้ลิตไมแ้กะสลกั ต. ทาทุ่งหลวง อ. แม่ทา จ. ล าพูน  
  แหล่งทุน: เครือข่ายบริหารการวจิยัภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2553  
 (5) การจดัการสายผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่ายในผลิตภณัฑถ์ัว่เน่าแค่บ  
  ถัว่แปหล่อ ถัว่แปย ีและน ้ามนังาบา้นปางหมู ต. ปางหมู อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554   
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 (6) การพฒันาการตลาดและการท่องเท่ียวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดบัสู่วสิาหกิจ 
  ชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่   
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554  
 (7) การยกระดบัสินคา้ชุมชนสู่แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล ์ภายใตชุ้ดวจิยั การพฒันา        
  บรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ 7 อ าเภอ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555   
 (8) การสร้างและพฒันาตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และส่วนประสมทางการตลาดใน 
  ผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560  
 (9) การจดัการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัพืชเศรษฐกิจในเขตอ าเภอเมือง 
  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 
 (10) การออกแบบตราสินคา้และบรรจุภณัฑเ์พื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชยข์อง 
  ผลิตภณัฑจ์ากมะเก๋ียงในจงัหวดัเชียงใหม่   
  แหล่งทุน: กองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 
 (11) การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอยา่งสร้างสรรคบ์นฐานอตัลกัษณ์ 
  และทุนทางวฒันธรรมของธุรกิจชุมชนต าบลออนใต ้อ. สันก าแพง จ. เชียงใหม่ 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 
 (12) การสร้างโมเดลธุรกิจและตราสินคา้กิจท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ส าหรับผลิตภณัฑจ์ากยางนาในจงัหวดัเชียงใหม่  
   แหล่งทุน: กองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
 (13) การพฒันาและการยกระดบัเครือข่ายการผลิตและการตลาดขา้วอินทรียใ์น 
  พื้นท่ี อ. สันก าแพง จ. เชียงใหม่เพื่อการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสู่ตลาด 
  พิเศษ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการขอทุนสนบัสนุน)     
   แหล่งทุน: (วจิยัมุ่งเป้า) ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 

 2.6.3 นักวจัิยร่วมในโครงการวจัิย 

 (1) การบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการตลาดเพื่อพฒันาการท าการตลาดวสิาหกิจชุมชน       
  อยา่งย ัง่ยนืของชุมชนบา้นสันทรายตน้กอก ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่  
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555   
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 (2) การศึกษาต าแหน่งทางการตลาดและรูปแบบการท่องเท่ียวฮาลาลในจงัหวดั 
  เชียงใหม่”  
  แหล่งทุน: (วจิยัมุ่งเป้า) ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 
 (3) การจดัการโซ่อุปทานพริกข้ีหนูสวนอ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558   
 (4) กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของวสิาหกิจชุมชน 
  ล าไย อบแหง้เน้ือสีทองในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน  
  แหล่งทุน: (วจิยัมุ่งเป้า) ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 
 (5) การบูรณาการการตลาดดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง 
  ผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559   
 (6) การสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง 
  ผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 แหล่งทุน: กองทุนวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

  2.6.4 งานวจิยัท่ีตีพิมพ/์เผยแพร่ 

ช่ือผลงาน ปี พ.ศ. การตีพิมพเ์ผยแพร่ 
1. การจดัการความรู้เพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนใน
 ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือกรณีศึกษา: กลุ่มผา้ฝ้าย 
 ทอมือบา้นดอนหลวง ต. แม่แรง อ. ป่าซาง จ. ล าพูน 

2553 วารสารวิจยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
เมษายน-กนัยายน 2555 

2. การยกระดบัสินคา้ชุมชนสู่แม่ฮ่องสอน ไซเบอร์มอลล ์
 ชุดโครงการ “การพฒันาตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์
 สินคา้ชุมชน 7 อ าเภอในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2555 การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจดัการวิชาการ 2014” 
(Proceeding) 

3. บทความวชิาการ “การพฒันาธุรกิจชุมชนดว้ย 
 การใชอ้งคค์วามรู้ดา้นการคลาด” 

2555 วารสารวทิยาการจดัการ  
ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 มิ.ย. 2555 

4. การพฒันาการตลาดและการท่องเท่ียวของธุรกิจ ชุมชน เพื่อการยกระดบัสู่วสิาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชน 
 เทศบาลเมืองแกนพฒันา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่   

2561 การประชุมวชิาการระดบัชาติพิบูล
สงครามวจิยั คร้ังท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (Proceeding) 
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5. การบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการตลาดเพื่อพฒันา 
 วสิาหกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนบา้นสันทราย 
 ตน้กอก ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

2561 การประชุมวชิาการระดบัชาติพิบูล
สงครามวจิยั คร้ังท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (Proceeding) 

6. การบูรณาการกลยทุธ์การตลาดเชิงจิตวญิญาณเพื่อ 
 สืบทอดภูมิปัญญาผลิตภณัฑชุ์มชนมง้บา้นแม่สาใหม่  
 อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

2561 การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
2018 มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร (Proceeding) 

7. การจดัการทางการตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทาง 
 การแข่งขนัเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืของ 
 กลุ่มผูผ้ลิตไมแ้กะสลกั ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา  
 จงัหวดัล าพูน 

2561 การประชุมสัมมนาวชิาการและ 
การวจิยัระดบัชาติฯ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัภาคเหนือ คร้ังท่ี 18  และ
ล าปางวจิยั คร้ังท่ี 4 

8.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทาง
 การตลาดในการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
 เส้นทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในจงัหวดั
 เชียงใหม่ 

2561 การประชุมสัมมนาวชิาการและ 
การวจิยัระดบัชาติฯ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัภาคเหนือ คร้ังท่ี 18  และ
ล าปางวจิยั คร้ังท่ี 4 

 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรี (Assist. Prof. Sirasa Sornsri) 
 3.1 เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3-5015-00531-76-6 
 3.2  ต าแหน่งปัจจุบนั หวัหนา้ภาควชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และอาจารยป์ระจ าภาควชิานิเทศศาสตร์  
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 3.3 หน่วยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก   
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
  เลขท่ี 202  ถนนชา้งเผือก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  โทรศพัท.์ (053) 885555 ต่อ 5803, มือถือ 081-0226863, โทรสาร. (053) 885809 
  E-mail: sirasapai@hotmail.com  
 3.4 ประวติัการศึกษา 

(1) ศศบ. (นิเทศศาสตร์) สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่   
 (2) นศ.บ. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 3.5. สาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
 (1) การประชาสัมพนัธ์ 
 3.6 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
 3.6.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั :  
 - 
 3.6.2 หวัหนา้โครงการวจิยั 
 - 
 3.6.3 นกัวจิยัร่วม 
 (1) การสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง 
  ผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 แหล่งทุน: กองทุนวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

 (2) การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอยา่งสร้างสรรคบ์นฐานอตัลกัษณ์ 
  และทุนทางวฒันธรรมของธุรกิจชุมชนต าบลออนใต ้อ. สันก าแพง จ. เชียงใหม่ 
  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 
 2.6.4 งานวจิยัท่ีตีพิมพ/์เผยแพร่ 
 (1) การจดัการทางการตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัเพื่อการพึ่งพาตนเองได ้
  อยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มผูผ้ลิตไมแ้กะสลกั ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 (Proceedings) 
 

4. นายเกษม กุณาศรี (Mr.Kasem Kunasri) 
 4.1  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 1-5009-00094-65-0     
 4.2 ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร์  
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 4.3 หน่วยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก   
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
  เลขท่ี 202  ถนนชา้งเผือก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  โทรศพัท.์ (053) 885837, มือถือ 081-0325055, โทรสาร. (053) 885809 
  E-mail: noom.kasem@gmail.com 
 4.4 ประวติัการศึกษา 
 (1) เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

mailto:noom.kasem@gmail.com
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 (2) เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 4.5. สาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
 (1) เศรษฐศาสตร์    
 4.6 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
 4.6.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั :  
 - 
 4.6.2 หวัหนา้โครงการวจิยั/นกัวจิยัร่วม 
 (1) การพฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดบนพื้นฐานเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่นของวิสาหกิจชุมชน   
กลุ่มประดิษฐ์ของช าร่วยบา้นห้วยชมพู แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปีงบประมาณ 2557    
 (2) การคน้หาอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ใน อ.    
แม่แตง จ. เชียงใหม่แหล่งทุน งบประมาณแผน่ดินมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 
 (3) การวิเคราะห์ตวัเลือกดา้นการเกษตรของจงัหวดัน่าน: การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
แหล่งทุนส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ปีงบประมาณ 2558 
 

 4.6.3 งานวจิยัตีพิมพ ์
  (1) ช่ือ     The value perceptions and consumption: Indigenous vegetable 
   ปีท่ีพิมพ ์   2013 

   การเผยแพร่   The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters  
(EEQEL) Volume 2, Number 1 (March 2013) 

   แหล่งทุน   งบประมาณแผน่ดินมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
   สถานภาพ   ผูว้จิยัร่วม 
  (2) ช่ือ     Consumer preferences, willingness to pay and ability to pay for 

fresh organic vegetables in Chiang Mai province 
   ปีท่ีพิมพ ์   2013 

   การเผยแพร่ The  Empirical Econometrics and Quantitative Economics   
        Letters (EEQEL) Volume 2, Number 2 (June 2013) 

   แหล่งทุน   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   สถานภาพ   ผูว้จิยัร่วม 
 



99 
 

  (3) ช่ือ     Efficiency and Total Factor Productivity Analyses of 
          Highland Saving Groups  
    การเผยแพร่   Presentation on 10th International Conference on  
          Business and Information (BAI 2014), Osaka, Japan.  
          July 03- 05, 2014 
   แหล่งทุน   ส่วนตวั 
   สถานภาพ   หวัหนา้โครงการ 
  (4) ช่ือ     Efficiency and Technology Gap Ratio of Loan  
          Performance of Micro Credit Institutions in Thailand:  
          The Meta-frontier Analysis  
 
    การเผยแพร่   Presentation on 18th International Academic Conference.  
         London, United Kingdom. August 25-28, 2015 
   แหล่งทุน   ส่วนตวั 
   สถานภาพ   หวัหนา้โครงการ 
  (5) ช่ือ     การศึกษาศกัยภาพการแข่งขนัของกาแฟอราบิกา้ท่ีผลิตในระบบท่ีเป็น 
          มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยกลุ่มวสิาหกิจผูผ้ลิตกาแฟอราบิกา้  
    การเผยแพร่   ประชุมวชิาการผลงานวจิยัของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบนัวจิยั 
          และพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   แหล่งทุน   สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
 




