
บทที่ 3 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

 การด าเนินการศึกษาในโครงการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ใช้กรอบในการด าเนินการศึกษาตามแนวความคิดการ             
มีส่วนร่วมของชุมชน ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยั ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ใน    
การวจิยั วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ขอบเขต ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานของโครงการ ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาตลอดโครงการวิจยัน้ี ได้แก่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวนประมาณ 50 คน 

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย 

 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัไดม้าจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตน ้ ามนังา   ถัว่
แปหล่อ แปย ีผา้ไต ถัว่เน่าแผน่บา้นปางหมู และบา้นสบสอย 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่ ถัว่แปหล่อแปย ีและน ้ามนังาบา้นปางหมู และบา้นสบสอย 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยใช้
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups) และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และการสังเกตใน
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การศึกษาดูงานเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการ
จดัการการตลาดในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 1.1 สภาพและศกัยภาพของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
 1.2 การบริหารจดัการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
 1.3 ความตอ้งการในการพฒันาการท าตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
 1.4 รูปแบบการจดัการตลาดของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของกลุ่ม เช่น ทะเบียนกลุ่ม เอกสารบนัทึกการประชุมกลุ่ม บญัชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม   

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) รายงานผลเป็นการบรรยายประกอบการวเิคราะห์  
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ใชว้ธีิการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รายงานผล
เป็นการบรรยายประกอบการวเิคราะห์  

 

ขั้นตอนในการท าการวจิัย 

 การปฏิบติัการและการด าเนินการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี  

 1. ศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับริบทชุมชน   
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3. ใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่ม ผูรู้้ในชุมชน ผูข้ายสินคา้ ผูซ้ื้อสินคา้ รวมทั้งการ
สนทนากลุ่ม เพื่อรวมรวมขอ้มูลการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน ความรู้ดา้นการตลาด ความตอ้งการ
สินคา้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใ์นการจ าหน่ายสินคา้ ใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการการตลาด การร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดแผนการตลาด การจดัการบรรจุภณัฑ์ การ
สร้างตราสินคา้ รวมทั้งการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 4. หลงัจากไดข้อ้มูลแลว้จึงน ามาจดัท าเป็นกิจกรรมโดยจดัแบ่งออกเป็นโครงการยอ่ย ๆ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) ดงัน้ี  



 69 

 4.1 การศึกษาดูงานดา้นการตลาด 
 4.2 การใหค้วามรู้ดา้นการตลาดประกอบดว้ย 
 4.2.1 การบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจใหย้ ัง่ยนื 
 4.2.2 วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางการตลาด 
 4.2.3 การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
 4.2.4 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ และแผน่ป้ายฉลาก 
 4.2.4 การท าการตลาดทางตรง 
 4.2.5 การเจรจาต่อรองในภาวะตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 4.3 กิจกรรมการทดสอบตลาด 

 5. น าแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ โดยเป็นการผสมผสาน    
ความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยั สมาชิกกลุ่มและร้านคา้ 

 6. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการวจิยั  

 7. น าเสนอการสรุปผลการวิจัยให้กับกลุ่มได้รับทราบ ถึงผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ รวมถึงเชิญชวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดในการวจิยั หรือปรับปรุงงานวจิยัในคร้ังต่อไป 

 8. เผยแพร่ข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัในรูปของซีดี วีซีดี เอกสารรายงานการวิจยั และ    
ทางอินเทอร์เน็ตให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชนท่ีสนใจในการน าเอาขอ้มูลจากการวิจยั
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม หรือหน่วยงาน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 1. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล และความคิดเห็น
แบบมีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมการตลาดจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง
ประกอบการสนทนากลุ่มยอ่ย  
 2. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างสอบถาม และผูรู้้ในชุมชน
เก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน 
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 3. การจดัให้ความรู้ด้านการตลาด เป็นการน าเสนอความรู้ วิชาการด้านการตลาดแก่
กลุ่มวิสาหกิจตามสภาพปัญหา และความตอ้งการของกลุ่มวิสาหกิจฯเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจบูรณาการ
ร่วมกบัประสบการณ์ทางการตลาดของตน และสามารถใชใ้นการก าหนดกิจกรรมการตลาดต่อไป 

แผนการด าเนินงานโครงการวจิัย 

 แผนการด าเนินงานมีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 3.1 ต่อไปน้ี 

ตารางที ่3.1 แผนการด าเนินงานมีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน  

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ศึกษาสภาพ ศกัยภาพดา้น
 การตลาดของกลุ่มแบบมีส่วน
 ร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม 

 
 

           

2. จดัเวทีชาวบา้นเพื่อระดม
 ความคิดดา้นสภาพปัญหาและ
 ความตอ้งการดา้นการจดัการ
 ดา้นตลาดของกลุ่ม   

 
 
 
 

          

3. ศึกษาการบริหารจดัการดา้น
 การตลาดของกลุ่ม  

  
 

 
 

         

4. พฒันารูปแบบกลยทุธ์การตลาด
 ของกลุ่มแบบมีส่วนร่วม   

            

5.  จดัเวทีชาวบา้นเพื่อทบทวน 
 เก่ียวกบัทิศทางการท าตลาดใน
 ปัจจุบนัและในอนาคต  

            

6.  พฒันารูปแบบกลยทุธ์ส่วน
 ประสมทางการตลาด คือ 
 ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
 จ าหน่าย และการส่งเสริม
 การตลาดของกลุ่มในการผลิต
 และจ าหน่ายผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสง 
 ถัว่เหลือง และน ้ ามนังา  
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กจิกรรม 
ระยะเวลา 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

7.  ติดตามและประเมินผล   
 การด าเนินงานของทุกฝ่าย  

       
 

 
 

    

8. สงัเคราะห์และถอดบทเรียน     
  การด าเนินโครงการ 

         
 

   

9. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
 งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน 

          
 

  

10. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ             
11. จดัท ารายงาน/บทเรียน            
  ผลการติดตามประเมินผล
 โครงการฉบบัสมบูรณ์ 

           
 
 
 

   

 จากตารางท่ี 3.1 แผนการด าเนินงาน กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการวิจยัในชุดน้ี จะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึง 30 กนัยายน 2552 โดยเร่ิมจากการศึกษา
สภาพและศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มแบบมีส่วนร่วม จากนั้นน าเอาขอ้มูลไปจดัเวทีชาวบา้นเพื่อ
ระดมความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการดา้นการตลาดของกลุ่ม ต่อมาจดัโครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการเพื่อศึกษาการบริหารจดัการด้านการตลาดของกลุ่ม และจดัเวทีชาวบา้นเพื่อทบทวน
เก่ียวกับทิศทางการท าตลาดในปัจจุบันและในอนาคต พฒันารูปแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มท่ีเข้า ร่วมโครงการ จากนั้ นติดตามและประเมินผล                
การด าเนินงานของทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สังเคราะห์และถอดบทเรียน เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน น าเสนอผลการด าเนินโครงการ จดัท ารายงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ 

   




