
 
บทที ่3 

วธีิการวจิัย 
 
 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพชุมชน
เกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิจยัและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่ อการแข่งขัน 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิธีการวิจยั ประกอบ 
ไปดว้ย ประชากรและตวัอย่าง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  กรอบแนวคิด
ของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 207 ต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ต าบล และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพฒันา 
การต่อยอดภาคการเกษตรในระดับอาเซียนได้  โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการต่อยอด 
ภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ านวน 2 ต าบล 2 กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิง
 พาณิชยแ์ละสาธารณะของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
2 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์บริบทชุมชนและ
บริบทกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) บริบทชุมชน ไดแ้ก่ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง และ ต าบลแม่
ทา อ าเภอแม่ออน 
   2) บริบทกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
   3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
  3) แบบฟอร์มการประเมิน การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในประเด็น 
ประเด็น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” “การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
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(Internal Control System : ICS)” และ “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice 
: GAP)” (ภาคผนวก ก) 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่ งขัน ในอาเซี ยน  มี กรอบทฤษ ฎี ชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดังภาพ ท่ี  3 .1  
กรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.2 และมีแผนงานวิจยัดงัภาพท่ี 3.3 ดงัน้ี  
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 จากภาพที่ 3 .1  แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวิจ ัยและพ ัฒนาศ ักยภาพ  
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรคเ์พื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency economy) เป็นพื้ นฐานของการพัฒนาในทุก

ภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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กระบวนการของโครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพัฒนาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจัยใน 
การสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัให้เกิดการต่อยอด
ภูมิปัญญา (Wisdom) อีกทั้งการพัฒนาองค์กร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขข้อจ ากัดให้เกิด 
การพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอด
ภูมิปัญญา (Wisdom) ยงัเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี (Technology)  
ท่ีส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร 
(Agriculture Product) ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจยั 4 ดา้น ท่ีเสริมหนุนและควบคู่กนัไปนั่นคือ ระบบมาตรฐาน 
(Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ความเป็นมาตรฐานของธุรกิจชุมชน (Business 
Communities) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นความทา้ทาย (Challenge) 
ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
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ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวิจยั (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 ารวจเชิงสังเกตการณ์, 

กลยทุธ์ของประเทศคู่แข่ง) 
) 

สรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จและ 

เสนอเวทีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันา
โครงการวิจยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการเพ่ิม
ศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอ และขยายผลสู่

ปีท่ี 3  

สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
ดา้นการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 

แนวคิดการวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์ 
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีท่ี 2 

ตรวจสอบเอกสาร 

แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การวิจยัเพื่อต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ “การวิจยัเพื่อต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 
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 จากภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดแผนงานวิจยัโครงการย่อยท่ี 10 การวิจยัเพื่อต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีกระบวนการ 13 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบเอกสาร 
(2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 
(3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 
(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 “การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

(7) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 
(8) แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ

ความส าเร็จและเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 
(9) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 
(10) แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) 
(11) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 
(12) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวิจยั ปีท่ี 2 ตน้แบบ  

การปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด
บทเรียน จดัท าตวัช้ีวดั และการวิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น “การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตร
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” พร้อมทั้งประเมินผล System analysis ทั้ง 3 คร้ัง 

(13) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบาย
ระดับจังหวดัเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
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3.4 การวิเคราะห์และประเมินผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 3.4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจัย (แต่ละกลุ่มเกษตรกร) “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ”  
แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละกลุ่มเกษตรกร) “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS)” แบบสอบถามงานวิจัย (แต่ละกลุ่มเกษตรกร) “การ
จดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” และ แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละ
กลุ่มเกษตรกร) “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” โดยการหา
ขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนาดว้ย
ค่าความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ซ่ึงจะใช้ทฤษฎีการแจก
แจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่ละช่วงของลักษณะท่ีสนใจ โดยแบ่งระดับคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมินค่าเฉล่ียของบุญชม 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 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 

ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช้  

การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนัหรือ

เสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

3.4.3 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1) การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทท่ี 2 
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  2) การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนมาอภิปรายผลเทียบกบัการวิเคราะห์ SWOT 
โดยพิจารณาจาก (1) จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ (2) โอกาสในการพฒันาสินคา้ของ
กลุ่ม (3) จุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ และ (4) อุปสรรคในการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม  
  3) การอภิปรายผลแบบประเมิน เชิงพรรณนา และอธิบายขอ้มูล เชิงปริมาณ 




