
 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 
 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 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 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชน และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตในระดับอาเซียนได้  โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน จ านวน  
9 ชุมชน 10 กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของ
 ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ สินค้า อ าเภอ ต าบล ช่ือกลุ่มเกษตรกร (ชุมชน) 
1 ล าไย สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
  สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
  สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงั

พร้าว 
  สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
2 เสาวรส แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
3 หอมหวัใหญ่ สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
4 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
  แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
  หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
  สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 6 อ าเภอ 
9 ชุมชน และจดักลุ่มเกษตรกรตามชนิดพืช 4 ชนิดท่ีส าคัญของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ (1) ล าไย  
(2) เสาวรส (3) หอมหวัใหญ่ และ (4) ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (documentary analysis) ได้แก่  
(1) บริบทของชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา พื้ น ท่ี  อาณาเขต การปกครอง เศรษฐกิจ   
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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 การจดัการศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการ 
  3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและตน้ทุนในการผลิตของกลุ่มเกษตรกร อาศัย
วิธีการ การวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) น ามาใช้ในการพิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิต และค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากการประเมินก็สามารถน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิต 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1) ดา้น
เทคนิคการจดัการดิน 2) เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 3) การลดตน้ทุน 

ผลผลิต (Output) 
กลุ่มเกษตรกรท่ีท าการผลิตมีศกัยภาพสูงของจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสามารถแข่งขนัในระดบัอาเซียนได ้

การวิเคราะห์ศกัยภาพการ
ผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่ม
เกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ 

(SWOT)  
 

ผลลพัธ์ (outcome) ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่  
 

Tambon Profile 
(Input) 

 

Agriculture group Profile 
(Input) 
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 จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยมีกระบวนการ 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1) บริบทชุมชน (Tambon Profile) คือ ปัจจัยน าเข้า (Input1) ประกอบไปด้วย 1) ประวติั
ความเป็นมา 2) พื้นท่ี 3) อาณาเขต 4) การปกครอง 5) จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 6) อาชีพ
หลกัและอาชีพเสริม 7) ดา้นสาธารณูปโภค 
 2) บริบทกลุ่มเกษตรกร (Agriculture group Profile) คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input2) ประกอบไป
ดว้ย 1) พื้นท่ีกลุ่ม 2) จ านวนสมาชิก 3) ระบบการผลิต 4) ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต 5) เทคนิคในการผลิต 
6) ระยะเวลาละผลิต 7) ปริมาณผลผลิต 8) ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 9) ค่าสารชีวภาพและอินทรียวตัถุ 
10) ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต 11) ปัญหาการผลิตทางการเกษตร 
 3) การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่ 
(SWOT) 
 4) ผลผลิต (Output) กลุ่มเกษตรกรท่ีท าการผลิตมีศักยภาพสูงของจังหวดัเชียงใหม่ ท่ี
สามารถแข่งขนัในระดบัอาเซียน 
 5) การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3ดา้น 
ได้แก่ 1) ด้านเทคนิคการจดัการดิน 2) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) การลดตน้ทุน 
(ค่าใชจ่้ายในการผลิต) 
 6) ผลลพัธ์ (Outcome) ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
เม่ือมีการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี นักวิจยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและการอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 การวิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพละเชิงปริมาณ โดยใชแ้นวคิดดงัน้ี 

(1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน และบริบทกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ล าไย เสาวรส หอมหัวใหญ่ และ
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่ม (จุดแข็ง
และโอกาส) กบัปัจจยัท่ีไม่ส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน (จุดอ่อนและอุปสรรค) 

(2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลงั
การน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการผลิตพืชทั้ ง 4 ชนิดของเกษตรกรว่ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากนอ้ยเท่าใด ดงัน้ี 
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𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
∆𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 × 100

∆𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 โดย output คือ ผลผลิตของเกษตรกร (ตามชนิดพืช) หลงัจากท่ีเกษตรกรไดน้ าเอาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
 โดย Input คือ การเปรียบแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิต เม่ือมีการน าเอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายสารเคมีเพื่อการผลิต 2) ค่าใช้จ่ายสารชีวภาพและ
อินทรียวตัถุ 3) ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต 
 (3) อภิปรายผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในแต่ละกลุ่ม เกษตรกร และการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลังการน าเอา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการผลิต 




