
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

 
 

การด าเนินการศึกษาในโครงการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  ใช้กรอบในการด าเนินการศึกษาตามแนวความคิด                  
การมีส่วนร่วมของชุมชน  ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขอบเขต  ระยะเวลา  และแผนการด าเนินงาน              
ของโครงการ  ดงัน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีศึกษาตลอดโครงการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้ หมู่ 6  

บา้นดงเจริญชยั ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัไดม้าจาก 2 แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ การจดั

เวทีชาวบา้น  การสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่ม  การสนทนากลุ่ม  และการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแบบ                 
มีส่วนร่วม 5 โครงการ โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้ หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบล               
หนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นผูร่้วมกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  และ
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการจดัการความรู้การตลาดในหัวขอ้ต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี  

1.1  สภาพและศกัยภาพของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
1.2   การบริหารจดัการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
1.3   ความตอ้งการในการพฒันาการท าตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
1.4   รูปแบบการจดัการตลาดของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม 
1.5  รูปแบบการจดัการบญัชีครัวเรือน 
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2.   ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  รายงานการวิจยั 
วิทยานิพนธ์  อินเทอร์เน็ต  และการคน้ควา้อิสระ  ตลอดจนขอ้มูลของหมู่บา้นจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผา้ หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  รวมทั้ง
ได้จากสถิติท่ีพิมพ์เผยแพร่ทั้งท่ีเป็นเอกสารและเผยแพร่ในเว็บไซต์  อาทิ  เอกสารของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีรวมตวักนัในชุมชน  เอกสารของเทศบาลต าบล  ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั  ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค  ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและส านักงานเลขานุการวิสาหกิจ
ชุมชน  รวมถึงขอ้มูลจากส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอ เป็นตน้ 

 
ขั้นตอนในการท าการวจัิย 

การปฏิบติัการและการด าเนินการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี  

1.  ศึกษาและวเิคราะห์ประสิทธิภาพดา้นการตลาด เพื่อการพึ่งพาตนเองของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  โดย
การเปิดเวทีชาวบา้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่ม   

2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใชใ้นการวจิยัจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ
ต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพื่อน าไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัขอ้มูลปฐมภูมิต่อไป 

3.  ใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่ม  ผูรู้้ในชุมชน  ผูข้ายสินคา้  ผูซ้ื้อสินคา้  รวมทั้ง 
การสนทนากลุ่ม  เพื่อรวมรวมขอ้มูลการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน  ความรู้ดา้นการตลาด  ความ
ตอ้งการสินคา้  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใ์นการจ าหน่ายสินคา้ใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการการตลาด  การร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดแผนการตลาด  การจดัการ
บรรจุภณัฑ ์ การสร้างตราสินคา้  รวมทั้งการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.  หลงัจากไดข้อ้มูลแลว้จึงน ามาจดัท าเป็นกิจกรรมโดยจดัแบ่งออกเป็นโครงการยอ่ย ๆ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) ดงัน้ี  

4.1  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 
  การบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจใหย้ ัง่ยนื 
  วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางการตลาด  กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
  การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
  การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ และแผน่ป้ายฉลาก 
  การท าบญัชีครัวเรือน 
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4.2   การศึกษาดูงานดา้นการตลาดจากวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 
4.3   กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยการน าผลิตภณัฑข์องทางกลุ่มฯ ท่ีไดรั้บการพฒันา

แลว้ไปขายท่ีจุดหรือแหล่งขายท่ีคณะผูว้จิยัก าหนด 
5.  น าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้โดยเป็นการผสมผสานความ

ร่วมมือระหวา่งคณะนกัวิจยั  ชุมชน  สมาชิกกลุ่มและร้านคา้  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และผูท่ี้มี             
ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีเพื่อใหกิ้จกรรมดงักล่าวบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

6.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการวจิยั  
7. น าเสนอการสรุปผลการวิจยัให้กับกลุ่มได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานตลอด

โครงการ รวมถึงเชิญชวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีสนใจเขา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ  เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดในการวิจยั หรือปรับปรุงงานวิจยั                
ในคร้ังต่อไป 

8.  เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในรูปของซีดี วีซีดี เอกสารรายงานการวิจยั และทาง
อินเทอร์เน็ตใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และสาธารณชนท่ีสนใจในการน าเอาขอ้มูลจากการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  หรือหน่วยงาน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  การจดัเวทีชาวบา้น  เพื่อศึกษาและรับฟังสภาพ  ศกัยภาพและบริบทของชุมชน             
ในการท าการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ทอของกลุ่มในปัจจุบนัและในอนาคต  ตลอดจนรับฟังปัญหา
และอุปสรรคการท าตลาดท่ีผา่นมา  รวมถึงความตอ้งการความช่วยเหลือของกลุ่มในดา้นการตลาด 
จุดแขง็  จดัอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคในการท าการตลาดปัจจุบนั  

2.  การสัมภาษณ์  เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างสอบถามผูน้ ากลุ่มในประด็น
เก่ียวกบัการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน  สภาพการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน  ปัญหาท่ีพบขณะก่อตั้ง
วสิาหกิจชุมชน เป็นตน้ 

3.  การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ   เพื่อจดัอบรมและบรรยายแนวทางในการท าธุรกิจและ
การท าการตลาดสมยัใหม่  เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดความรู้  ความเขา้ใจถึงรูปแบบการท า
การตลาดท่ีตอ้งอาศยักลยุทธ์และยุทธวิธีต่าง ๆ  จึงจะสามารถแข่งขนัและสร้างความเติบโตให้กบั
กลุ่มได ้ อีกทั้งจดัให้มีการระดมสมองร่วมกนัเพื่อให้กลุ่มไดร่้วมแสดงแนวคิด  อภิปราย  และเกิด
กระบวนการในการวางแผนการตลาดให้กบัผลิตภณัฑ์ผา้ทอของกลุ่ม  อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้
แกไ้ขปัญหาทางการตลาดดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 
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4. การสนทนากลุ่มดว้ยการจดัการประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ร่วมกนัคิดหาแนวทางในการท า
บรรจภัณัฑแ์ละการสร้างตรายี่ห้อส าหรับใชก้บัผลิตภณัฑ์ผา้ทอของกลุ่ม  แทนการจ าหน่ายแบบใส่
ถุงเหมือนท่ีผ่านมา  จากนั้นร่วมกันสรุปว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าแบบใดในการท า
การตลาดใหก้บัผลิตภณัฑผ์า้ทอต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลจากการจดัเวทีสาธารณะ การ

สนทนากลุ่มยอ่ย (focus group) รายงานผลเป็นการบรรยายประกอบการวเิคราะห์  
2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) รายงานผล

เป็นการบรรยายประกอบการวเิคราะห์  

 
แผนการด าเนินงานโครงการวจัิย 

แผนการด าเนินงานมีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 3.1 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3.1  แผนการด าเนินงานมีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ 2553 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พค. มิ.ย. กค. สค. กย. 

1. ศึกษาสภาพ ศกัยภาพการบริหาร
จดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม             

2.  ระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม 
เพ่ือปรับแนวคิดใหส้อดคลอ้งกบั
แนวคิดวสิาหกิจชุมชนเพ่ือการ
พึ่งตนเอง 

            

3. พฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการผลิต
และจ าหน่ายผา้ทอกลุ่มทอผา้บา้น
ดงเจริญชยั 

            



 78 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ 2553 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พค. มิ.ย. กค. สค. กย. 

4. ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน 
ของทุกฝ่าย 

                        
 

     

5.  สงัเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 

                         
  

  
 

6.  เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน 

      
                   

 

7.  น าเสนอผลการด าเนินโครงการ             

8.  จดัท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลโครงการฉบบัสมบูรณ์             

 
จากตารางท่ี 3.1 แผนการด าเนินงาน  กิจกรรม  และระยะเวลาในการด าเนินงานของ

โครงการวิจยัในชุดน้ี  จะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 2553  โดยเร่ิมจากการศึกษา
สภาพและศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มแบบมีส่วนร่วม  จากนั้นน าเอาขอ้มูลไปจดัเวทีชาวบา้น
เพื่อระดมความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการดา้นการตลาดของกลุ่ม  ต่อมาจดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อศึกษาการบริหารจดัการดา้นการตลาดของกลุ่ม  และจดัเวทีชาวบา้นเพื่อ
ทบทวนเก่ียวกบัทิศทางการท าตลาดในปัจจุบนัและในอนาคต  พฒันารูปแบบกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ  จากนั้นติดตามและประเมินผล                
การด าเนินงานของทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  สังเคราะห์และถอดบทเรียน  เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
งานวิจยัสู่ทอ้งถ่ิน  น าเสนอผลการด าเนินโครงการ  จดัท ารายงาน  และการติดตามประเมินผล
โครงการ 
   




