
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยั
และพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ ง 10 ประเด็น มีวิธีการวิจยั 
ประกอบไปดว้ย ประชากรและตวัอยา่ง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล กรอบ
แนวคิดของการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (Purposive 
Sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 32 ชุมชน และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศกัยภาพท่ีจะพฒันา
มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชนในระดบัอาเซียนได ้ โดยมี
ต าบลท่ีสนใจประเด็นการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 17 ต าบล 20 กลุ่มเกษตรกร 
ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันา
 ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 หางดง ทต.แม่ท่าชา้ง เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์
6 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
7 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
8 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
9 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
10 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
11 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
13 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
14 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้น

สันกอเก็ต 
15 สันป่าตอง ทต.ยหุวา่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. 

ฟาร์ม) 
16 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์

17 พร้าว อบต.น ้าแพร่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
18 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
19 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
20 แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด 

(หอมหวัใหญ่) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
20 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ประเด็นมูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3) แบบฟอร์มวเิคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตทั้ง 9 โครงการไดแ้ก่ 
 โครงการย่อยท่ี 1 การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการย่อยท่ี 2 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการยอ่ยท่ี 3 การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้

เกษตรใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการย่อยท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐใน

ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน 
 โครงการย่อยท่ี 5 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการยอ่ยท่ี 6 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่

ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการย่อยท่ี 7 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการย่อยท่ี 8 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของ

ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 โครงการยอ่ยท่ี 9 การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  
3.3 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ 
การแข่งขนัในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดังแผนภาพท่ี 3.1 
และมีแผนงานวจิยัดงัแผนภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี  
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แผนภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากแผนภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) เป็นพื้ นฐานของการพัฒนาในทุก
กระบวนการของโครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพัฒนาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจัยใน 
การสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัใหเ้กิดการต่อยอด
ภูมิปัญญา (Wisdom) อีกทั้งการพฒันาองค์กร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขข้อจ ากดัให้เกิด 
การพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอด
ภูมิปัญญา (Wisdom) ยงัเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ท่ี
ส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร 
(Agriculture Product) ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

อยา่งไรก็ตามการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตรของชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจัย 4 ด้าน ท่ีเสริมหนุนและควบคู่กันไปนั่นคือ ระบบมาตรฐาน 
(Standard System) ระบบตลาด (Marketing System) ความ เป็นมาตรฐานของธุรกิจชุมชน 
(Business Communities) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นความท้าทาย 
(Challenge) ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

สมมติฐานของการวจิยั 
 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 

จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ภาคการเกษตรในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 



54 

 

แผนภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวจิยั (3ปี) 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนวทางการส ารวจ 

วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยทุธ์, เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั, ปัจจยัเก้ือหนุน,  
องคค์วามรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ demand ของกลุ่มประเทศในอาเซียน, การส ารวจเชิง

สงัเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แขง่) 
) 

สรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุน
และการฝึกอบรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จและ 
เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันา
โครงการวิจยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการเพ่ิม
ศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอ และขยายผลสู่

ปีท่ี 3  

สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพ่ือขยายผลงานวิจยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพ่ือก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
ดา้นการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือการแข่งขนัในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 

แนวคิดการวเิคราะห์มูลค่าเพ่ิมของการวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร 
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตรวจสอบเอกสาร 

แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) 

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

วเิคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวจิยั
และพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน

กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
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 จากแผนภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดแผนงานวิจยัการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยั
และพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีกระบวนการ 10 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบเอกสาร 
2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 

(1) คุณบุญสม ธญัญานิธิวฒัน์   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
   (2) คุณวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง นายกสมาคม SME แห่งประเทศไทย 
   (3) รศ.ดร.พรหทยั ตณัฑว์ติานนท ์มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา 
   (4) อ.ดร.กญัญพ์สัว ีกล่อมธงเจริญ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
   (5) อ.กุลฉตัร ฉตัรกุล ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัพายพั 
   (6) ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   (7) อ.ดร.ภาวนีิ จนัทร์วจิิตร มหาวทิยาลยัพะเยา 
   (8) อ.ดร.พนินท ์เครือไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
   (9) อ.ดร.สุเทพ น่ิมสาย  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
   (10) อ.ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

(11) คุณอุทยัวรรณ มินสุวรรณ ส านัก งานพัฒน าชุมชนจังห วัด
เชียงใหม่ 

(12) คุณธีรยทุธ อินตะ๊เสน ผจก.โครงการพิเศษสวนเกษตรเมือง
งายในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 

(13) คุณประจวบ สวสัด์ิประสงค ์ ส านักงาน  ปปช.เชียงใหม่  เขต 5 
(เชียงใหม่) 

(14) คุณจงรักษ ์พนัธ์ไชยศรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์ 

(15) คุณวชุิชดา กนัตีวงศ ์ ก ลุ่ ม แผน พัฒ น า เข ต เศ รษ ฐ กิ จ
การเกษตร 

   (16) คุณศกัด์ิด าเนิน นนทกิ์ติ เศรษฐกรช านาญการ 
(17) คุณวฒันา ศรีวรัิช พัฒนาชุมชน  อ า เภอสั นก าแพ ง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 
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4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนว
ทางการส ารวจ 

5) วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยุทธ์, เง่ือนไข/
ขอ้จ ากดั, ปัจจยัเก้ือหนุน, องคค์วามรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ demand ของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แข่ง) 

6) การสรุปแนวทางการพัฒนา การเสริมหนุนและการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่
ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

7) แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ
ความส าเร็จและเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

8) แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) 
9) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวิจยั ปีท่ี 2 ต้นแบบ  

การปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด
บทเรียน จดัท าตวัช้ีวดั และการวิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น “การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวจิยั
และพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”  

10) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบาย
ระดับจังหวดัเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 3.4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจยั (แต่ละชุมชน) “แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละ
ชุมชน) “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” และแบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละชุมชน) 
“แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและการให้ความคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” โดยการหาขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
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ลดลงในลักษณะของสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) ซ่ึงจะใชท้ฤษฎีการแจกแจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่ละช่วงของลกัษณะ
ท่ีสนใจ โดยแบ่งระดบัคะแนนตามเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียของบุญชม ศรีสะอาด (2532) เป็น  
5 ชั้น ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 3.4.2 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช ้
การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนั
หรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 3.4.3 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1) การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกับ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงับทท่ี 2 
  2) การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนมาอภิปรายผลเทียบกบัการวิเคราะห์ SWOT 
โดยพิจารณาจาก (1) จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ (2) โอกาสในการพฒันาสินคา้ของ
กลุ่ม (3) จุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ และ (4) อุปสรรคในการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม  
  3) การอภิปรายผลแบบประเมินโครงการ ทั้ง 3 โครงการ (ซ่ึงไดจ้ากผลสรุปจาก
โครงการก่อนการวิจยัจริง ในการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ และทิศทางการวิจยัของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการปรับตวัในอาเซียน) และ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องมูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 




