
 
 

 

บทที ่3  

วธีิด าเนินการวจิยั  

 

3.1 ระเบียบวธีิวจิัย  

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, 
PAR)  ของผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน  ผูป้ระกอบการ OTOP  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอแม่ริม  ทีมนกัวิจยั  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

3.1.1 ศึกษาบริบทของชุมชน 
ในการศึกษาบริบทของชุมชน ไดจ้ากศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์

หน่วยงานในชุมชน 
3.1.2 วางแผนการตลาดดิจิทลั 

ไดว้างแนวทางการตลาดดิจิทลั โดยไดศึ้กษาจากผูป้ระกอบการดงัน้ี 
3.1.2.1 ศึกษาการด าเนินงานดา้นตลาดของชุมชนเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของอ า เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   โดยใช้เค ร่ืองมือ
แบบสอบถามผูป้ระกอบการจ านวน 31 คน 

3.1.2.2 ศึกษาการตลาดดิจิทัล จากกรณีศึกษาผู ้ประกอบการ 2 ธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดคือ  

1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไป 
2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
3) การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
4) แผนธุรกิจ Business Model Canvas 
5) การวิเคราะห์ Digital CRM 

3.1.3 สร้างส่ือขายสินคา้ออนไลน์   
เน่ืองจากธุรกิจ OTOP ในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีความหลากหลายและ

เป็นจ านวนมาก จึงเลือกกรณีศึกษาธุรกิจท่ีในการสร้างส่ือขายสินคา้ออนไลน์ ไดเ้ลือกสร้างจาก
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กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อชุมชนจ านวน 2 ธุรกิจ โดยไดศึ้กษารายละเอียดของผลิตภณัฑ ์และเลือกส่ือการ
ขายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจนั้น 

3.1.4 การโปรโมทธุรกิจผา่นส่ือออนไลน์   
3.1.5 จดัอบรมถ่ายทอดความรู้การท าตลาดดิจิทลั 
3.1.6 จดัประชุมเพื่อประเมินผลการวิจยั 
3.1.7 สรุปผลการวิจยั 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

3.2.1 แบบสอบถามศึกษาการด าเนินงานด้านตลาดของชุมชนเก่ียวกับการจ าหน่าย

ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อศึกษาบริบท

ของชุมชนและน ามาวางแผนดา้นการตลาดดิจิทลั 

3.2.2 การพฒันาส่ือการขายสินคา้ออนไลน์  เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจสินคา้ 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการ OTOP ในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเป็นจ านวนมากและหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์  ในการวิจัยคร้ังน้ีได้เลือกพัฒนาส่ือการขายสินค้าออนไลน์กรณีศึกษาจากธุรกิจ

ผูป้ระกอบการ OTOP  2 ประเภทคือ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม  เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจท่ีไม่เนน้ผลก าไรแต่เป็นการให้ความรู้แก่ผูส้นใจงานศิลปะลายตอ้งและไดส้ร้างเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้ท าให้มีผลผลิตสินคา้มีจ านวนมากแต่การตลาดไดจ้  าหน่ายเฉพาะกลุ่มลูกคา้ประจ า ยงัไม่มี

การส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีแพร่หลาย         และ 2) วิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้  ซ่ึงเป็น

ธุรกิจแบบรวมกลุ่มของชุมชนบา้นแม่สาใหม่ของกลุ่มชนเผา่มง้ การจ าหน่ายสินคา้ไดจ้ากลูกคา้ท่ีมา

ท่องเท่ียวในชุมชนเท่านั้น ยงัไม่มีการท าตลาดการคา้ขายภายนอกชุมชน 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1  ประชากรคือ ผูป้ระกอบการ OTOP ในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากขอ้มูล
ส านกังานพฒันาชุมชน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ระกอบการ OTOP มีจ  านวน 74 กลุ่ม  

3.3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ 
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1) กลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีใช้ในการศึกษาการด าเนินงานดา้น
ตลาดของชุมชนเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของอ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวน 30 คน   

2) กลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีน ามาพฒันาส่ือการขายสินคา้ออนไลน์  
จ  านวน 2 ธุรกิจ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม และ วิสาหกิจชุมชนผา้ปักชาวมง้ 

 
3.4 การรวบรวมข้อมูล 

  3.4.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลบริบทชุมชนและศกัยภาพทางการตลาดของชุมชน   
โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากการจดักิจกรรมกลุ่มการประชุม ผูป้ระกอบการ OTOP  ผูน้ า
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.4.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูลผูป้ระกอบการ OTOP  ตลอดจนศึกษาขอ้มูล
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการ
สืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1)  ขอ้มูลพื้นฐานของสถิติประชากร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

จดัเป็นหมวดหมู่  จะไดท้ราบลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  และท าการวิเคราะห์ขอ้มุลโดยใช้

สถิติไดแ้ก่  

     1.1) ค่าร้อยละ (Percentage)  ใชใ้นการรายงานผลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป และใชพ้รรณนา

ในการศึกษา 

      1.2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รายงานผล

ค่าเฉล่ียและจดัอนัดบัความพึงพอใจโดยการรับรู้ 

2)  การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ไดแ้ก่ แบบฟอร์มป้อนขอ้มูล

น าเขา้มีความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลน าเขา้ การออกแบบหนา้จอ

เพื่อป้อนขอ้มูลน าเขา้แต่ละแบบมีรูปแบบและลกัษณะเหมาะสมกบัการใชง้าน   ในการท างานมีการ

ออกแบบการใชปุ่้มเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อการน าเขา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก และลดปัญหาในการท างาน
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เอกสารคู่มือช่วยใหผู้ใ้ช ้  แกปั้ญหาในการท างานของระบบไดด้ว้ยตนเอง เอกสารคู่มือท าใหเ้ขา้ใจ

ถึงภาพรวมของระบบและน าไปประกอบการใชง้าน 

      3) เกณฑก์ารวิเคราะห์ขอ้มูล 

ในการตดัสินความพึงพอใจในการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ พิจารณาจาก

ค่าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขอ้  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการตอบ

แบบสอบถาม  ออกเป็น 5 ระดบั   ดงันั้นแต่ละระดบัจะมีคะแนนแตกต่างกนั (Class Interval) โดย

ค านวณค่าอตัราภาคชั้นดงัน้ี 

อตัราภาคชั้น    = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 

                   จ  านวนชั้น 

แทนค่า  

อตัราภาคชั้น   = 
5−1

5
  = 0.8 

   

- เกณฑเ์ปรียบเทียบความพึงพอใจ 

ระดับคุณภาพ      ช่วงคะแนน 

มากท่ีสุด        4.51-5.00 

มาก         3.51-4.50 

ปานกลาง        2.51-3.50 

นอ้ย         1.51-2.50 

นอ้ยท่ีสุด        1.00-1.50 




