
  

 

 
บทที ่3 

วธีิการวจิัย 
 
 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคประชาคม
อาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  และเพื่อวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขัน  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริม 
ภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน มีวิธีการ
วิจยั ประกอบไปด้วย ประชากรและตวัอย่าง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
กรอบแนวคิดของการวิจยั 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 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ต าบล และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพฒันา
ส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในระดบัอาเซียนได้  โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการ
ส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน จ านวน 5 ต าบล 6 กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ
 ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ิน

ต าบลชมภู 
3 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
4 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
5 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
6 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
6 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (documentary analysis) ได้แก่  
(1) บริบทของชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา พื้ น ท่ี  อาณาเขต การปกครอง เศรษฐกิจ   
สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร (2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องค์ความรู้ใน
การผลิต การวางแผนในการจดัการฟาร์ม และบญัชีฟาร์ม การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  2) การสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะเจาะจง (focus group discussion) เพื่อวิ เคราะห์
ประเด็นองคค์วามรู้ในการผลิต ไดแ้ก่ การเลือกใช้พนัธุ์พืช (การคดัเลือกพนัธุ์พืช) การจดัการดิน 
น ้า ปุ๋ ย (การเตรียมดิน การจดัการน ้ า ดิน ) การจดัการศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว เทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการ 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดงัภาพท่ี 3.1 และมีแผน
งานวิจยัดงัภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี  
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ภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกกระบวนการของ
โครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพฒันาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจยัในการสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญา (Wisdom) อีก
ทั้ งการพัฒนาองค์กร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขข้อจ ากัดให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอดภูมิปัญญา (Wisdom) 
 ยงัเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ท่ีส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือ
เป็นทั้งปัจจยัสนบัสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) ให้
ย ั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 ารวจเชิง

สังเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แขง่) 
) 

 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) 
 

 

 

 

P  

แนวคิดการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคภ์าครัฐในชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 2 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

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

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การส่งเสริมภาค
การเกษตรขององคภ์าครัฐในชุมชน ในกรอบ

ประชาคมอาเซียน” 
ในอาเซียน” 

ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การส่งเสริมภาค
การเกษตรขององคภ์าครัฐในชุมชน ในกรอบ

ประชาคมอาเซียน” 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 
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 จากภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดแผนงานวิจัยโครงการย่อยท่ี 4 การส่งเสริมภาค
การเกษตรขององค์ภาครัฐในชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน โดยมีกระบวนการ 13 ขั้นตอน
ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบเอกสาร 
2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 

1) คุณบุญสม ธญัญานิธิวฒัน์   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
   2) คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง นายกสมาคม SME แห่งประเทศไทย 
   3) รศ.ดร.พรหทยั ตณัฑว์ิตานนท ์ มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา 
   4) อ.ดร.กญัญพ์สัวี กล่อมธงเจริญ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
   5) อ.กุลฉตัร ฉตัรกุล ณ อยธุยา มหาวิทยาลยัพายพั 
   6) ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   7) อ.ดร.ภาวินี จนัทร์วิจิตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
   8) อ.ดร.พนินท ์เครือไทย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
   9) อ.ดร.สุเทพ น่ิมสาย  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
   10) อ.ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

11) คุณอุทยัวรรณ มินสุวรรณ ส านั ก งานพัฒน าชุมชน จังห วัด
เชียงใหม่ 

12) คุณธีรยทุธ อินต๊ะเสน ผจก.โครงการพิเศษสวนเกษตรเมือง
งายในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 

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

14) คุณจงรักษ ์พนัธ์ไชยศรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

15) คุณวิชุชดา กนัตีวงศ ์ กลุ่ ม แ ผน พัฒ น า เข ต เศ รษ ฐ กิ จ
การเกษตร 

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

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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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
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์ภาครัฐในชุมชน ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน” 

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 าเร็จของการพฒันาโครงการวิจัย ปีท่ี 2 ต้นแบบ 

การปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์
ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด
บทเรียน จดัท าตวัช้ีวดั และการวิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น “การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์
ภาครัฐในชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน” พร้อมทั้งประเมินผล System analysis ทั้ง 3 คร้ัง 

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

(1) ใชก้ารวิเคราะห์และประเมินผลเชิงระบบ System analysis ประกอบดว้ย  
  Input ปัจจยัน าเขา้ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
โครงการ ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน รวมถึงนกัวิจยัท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  
  Process ไดแ้ก่ กระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม  
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  Output ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน ตามตวัช้ีวดัของแบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Philips Porter 

(2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน และบริบทกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 ชนิด ไดแ้ก่ (1) ล าไย และ (2) ปลานิล ดว้ยการ
วิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่ม (จุดแข็งและโอกาส) กบัปัจจยัท่ี
ไม่ส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน (จุดอ่อนและอุปสรรค) 
 (3) การอภิปรายผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง 
 




