
บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองการสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ ์      
การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ของชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อพฒันากลยุทธ์        
ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ของชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ 
จังหวดัเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research-PAR) ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ รายงานการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
โดยวิธีการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์ผูรู้้ ผูน้  าของกลุ่ม สมาชิก มีการเขา้ร่วมกิจกรรมการสังเกตการณ์  เก็บ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์   การท าโฟกสักรุ๊ป การจดักิจกรรมกลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูร่้วมกระบวนการวิจยัและให้ขอ้มูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน 
และนอกจากน้ียงัศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีการสร้างแบรนด์และ
บรรจุภณัฑ์ จากต ารา งานวิจยั อินเทอร์เน็ต ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทีมวิจยัจะเขา้ไป
ศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน ปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานวเิคราะห์เพื่อหาวธีิการในการช่วยกลุ่มชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ให ้มีแบรนด ์และบรรจุภณัฑแ์ละ
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การตีเงินปักผ้าและเขียนลายผ้า ท าให้ผลิตภัณฑ์มี           
ความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยเ์พื่อเพิ่มยอดขายสินคา้ไดต่้อไป    
 
แหล่งข้อมูลในการท าวจัิย 

  แหล่งขอ้มูลในการท าวิจยัประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บขอ้มูลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และการจดักิจกรรมกลุ่มโดยมีชนเผา่มง้
บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูร่้วมกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม และให้ขอ้มูลตลอดเวลาของ
การด าเนินงานโครงการเก่ียวกบัการสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสมทางการตลาด 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบรนด ์บรรจุภณัฑ์และกลยทุธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดจากต ารางานวจิยั และส่ือทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ  
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ขอบเขตการวจัิย   

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ
ดา้นจิตวญิญาณของชุมชน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาผลิตภณัฑ์ชุมชนตั้งแต่ยคุอดีต
จนถึงปัจจุบนัของชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่   

2. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีข้อมูลด้านองค์ความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้แก่     
กลุ่มชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนรวมทั้งส้ิน 40 ราย 

3. ขอบเขตด้านการศึกษา  คือ กระบวนการศึกษาใช้เคร่ืองมือ ได้แก่  การสัมภาษณ์ เชิงลึก             
การสนทนากลุ่มยอ่ยโดยใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองบนัทึกภาพและเคร่ืองบนัทึกเสียงในการเก็บขอ้มูล และการอบรม
เชิงปฏิบติัการในการบูรณาการองคค์วามรู้การตลาดผสมผสานเทคโนโลยสีมยัใหม่ใหก้บัชุมชน  นอกจากน้ี
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบโจทยง์านวิจยัไดน้ าเคร่ืองมือต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพมาใช้
ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาของชนเผา่มง้ ทั้งในรูปแบบหนงัสือ 
บทความ งานวิจยั รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูล         
ท่ีสามารถสะทอ้นภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  และน าขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าวเิคราะห์และตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ของข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาท า        
การวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นกลยุทธ์การตลาดในแต่ละดา้น และน าขอ้มูลมาท าการประมวลผลขอ้มูล และ     
เขียนสรุปผลการศึกษาวจิยัแบบบรรยายเชิงพรรณนา ซ่ึงการวิเคราะห์เน้ือหาใชเ้ทคนิคทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  เพื่อน ามาเช่ือมโยงกันของข้อมูล และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฟังแนวทาง     
การพฒันากลยุทธ์การตลาดจากชุมชน โดยให้ชุมชนช่วยกนัคิดวิเคราะห์รวมทั้งเสนอแนวคิดของตนเอง           
ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลในขั้นเบ้ืองตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 1. ระยะก่อนด าเนินการวิจัย กิจกรรมในระยะน้ีเพื่อให้ได้ขอ้มูลด้านบริบทด้านการตลาดของ  
กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กิจกรรม 1: การส ารวจภาคสนามด้านการตลาดท่ีท าอยู่ของกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการตลาด  

 2. ระยะด าเนินการวิจัย กิจกรรมในระยะน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ ์     
และการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)   
อ  าเภอแม่ริม เชียงใหม ่



51 
 

  กิจกรรมท่ี 2 : การเปิดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์โปรแกรมการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคตดว้ยเคร่ืองมือ SWOT. Analysis   
 กิจกรรมท่ี 3 : การสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่มผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ ์  
 กิจกรรมท่ี 4 : การท าโฟกสักรุ๊ปกบัผูน้ ากลุ่มและตวัแทนกลุ่มบา้นมง้ แม่ส่าใหม่ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และวางกลยุทธ์           
ส่วนประสมทางการตลาด  
 กิจกรรม 5 : การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ บรรจุภณัฑ ์
และวธีิการจดัการประสมทางการตลาด  
 กิจกรรมท่ี 6 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และก าหนด        
กลยุทธ์ 4 P’S ส าหรับใช้ในการแข่งขนัแก่กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่    
 กิจกรรมท่ี 7 : การสร้างแบรนด์พร้อมท าผลิตภณัฑ์ตน้แบบแก่กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่      
 กิจกรรมท่ี 8 : การติดตามผลการสร้างแบรนด ์ 
    
 การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีทีมวิจยัไดท้  าการวิเคราะห์องคป์ระกอบของขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้
จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป็นหลกั  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนจริงตามความตอ้งการ
และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ของกลุ่ม ใช้แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่ง        
การประมวลขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่  การสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ และ      
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด แล้วน าผลสัมฤทธ์ิของ การด าเนินงานการของกลุ่มตวัอย่างมาแปล
ความหมาย เพื่อตอบจุดประสงคข์องการวิจยั สรุปขอ้คน้พบ วธีิการบูรณาการ และการวิจยั ดว้ยการบรรยาย 
น าเสนอ และเผยแพร่ผลการวจิยั โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ   
 
ระยะเวลาและสถานที่ท าการวิจัย 

 ระยะเวลาท าการวิจยั ระยะเวลาในการท าวิจยั 12 เดือน สถานที่ท าวิจยั คือ บ้านมง้ แม่สาใหม่
ตั้งอยูต่  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
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แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจัิย 

กจิกรรม   ระยะเวลา (เดือนที)่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเปิดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์โปรแกรม
 การตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
 ดว้ยเคร่ืองมือ SWOT. Analysis   

  
          

2.  การสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์  
     หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์อ าเภอแม่ริม  
     จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน 
     การสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ ์  

            

3. การท าโฟกสักรุ๊ปกบักลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์
     หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม  
     จงัหวดัเชียงใหม่และหน่วยงานทอ้งถ่ินของ 
     รัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลท่ีเป็น 
     ประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด ์บรรจุภณัฑ์ 
     ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละวางกลยทุธ์ส่วน 
     ประสมทางการตลาดแก่ผลิตภณัฑโ์อทอป 

            

4. การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างองค ์
     ความรู้ในการสร้างแบรนด ์บรรจุภณัฑ์  
     และวธีิการจดัการประสมทางการตลาดแก่  
     กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง 
     ผลิตภณัฑ ์อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่    

            

5. การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อร่วมกนัสร้าง      
     แบรนด ์บรรจุภณัฑแ์ละก าหนดกลยทุธ์  
     4 P’S ส าหรับใชใ้นการแข่งขนั     

            

6. การสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑต์น้แบบ       
     แก่กลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึง 
     ผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่      

            

7. การติดตามผลการสร้างแบรนด ์       
 เชิงพาณิชย ์  
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กจิกรรม   ระยะเวลา (เดือนที)่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. การจดัเวทีน าเสนอผลของการวิจยัแก่กลุ่ม  
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อรายงานผลการวิจยั       
 การก ากบั ติดตาม และทบทวน และสรุป
 บทเรียนจากกระบวนการวจิยั 

            

9. การเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวจิยัสู่สังคม
 และชุมชน ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อ
 น าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
 ประโยชน์ในเชิงพาณิชยห์รือการท าธุรกิจ 

            

10. จัดท ารายงาน /บทเรียนผลการติดตาม
 ประเมินผล โครงการฉบบัสมบูรณ์ 

            

 
  




