
 

 
บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 นักวิจัยไดมีการวางแผนการดําเนินงานวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” โดยอาศัยวิธีการปฏบัติการแบบมีสวนรวม ท้ัง
ในสวนของนักวิจัย เกษตรกรและหนวยงานภาคีรวมในการดําเนินการวิจัย ตามวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
  
3.1    ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
สินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” มีประชากรท่ี
ศึกษาและกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 3.1.1  ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 (1)   ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม ท้ังหมด 24 อําเภอ     
 (2)   การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 
random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเกษตรกรตัวอยางใชวิ ธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
sampling) จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการท้ังหมด 24 อําเภอ  
 ข้ันตอนท่ี 2   กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง 
ตามวัตถุประสงค (Purposive sampling) โดยแยกกลุมออกได 2 ประเภท ตามระบบการจัดการการ
ผลิต คือ   
 1)  เกษตรกรรายเดี่ยวที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2)  กลุมเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ  
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3.2  ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.2.1  ขอมูลปฐมภูมิ  
  ไดแกการสืบคนขอมูลของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
โดยการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณเจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุม
เปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน 
(Participatory research)  
 3.2.2  สวนขอมูลทุติยภูมิ 
   เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูล
การผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา ปริมาณซ้ือ
สินคา และการตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน สินคาท่ีไมไดมาตรฐาน และความตองการของ
กลุม เปนตน ซ่ึงจะไดจากแหลงตางๆ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม 
(PAR) ดังนั้น จึงมีสวนราชการและองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  
 (1)  กรมสงเสริมการเกษตร เปนโครงสรางใหมที่มีนักวิชาการเคหกิจการเกษตร 
ทํางานรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซ่ึงมีเกษตรกรเปนประธานศูนย 
 (2)  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน อย. 
สนับสนุนกระบวนการการผลิตท่ีดี GHP/GMP การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑดานอาหาร 
 3.2.3  ชนิดของเคร่ืองมือ  
 (1)  ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต (Interview schedule) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (Close ended 
questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ (open ended questions) โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการ
สัมภาษณและสังเกต เพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุมโดยแบงเนื้อหาของแบบสัมภาษณเปน 3 ตอน 
 1)  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูลการผลิต 
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน ปริมาณ
ซ้ือสินคาและขอมูลการตลาด 
 3)  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีเกษตรกรเผชิญอยู การแกไขปญหา ความสําเร็จใน
การแกไขปญหา รวมถึงส่ิงท่ีเกษตรกรตองการใหชวยเหลือ 
 4)  ขอมูลการประเมินกิจกรรมตามโครงการวิจัยยอยท้ัง 3 โครงการ ไดแก 
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 4.1)  โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล 
 4.2)  โครงการวิจัย การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 4.3)  โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของการผลิต 
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  
  เพื่อประเมินผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ยอยแตละโครงการ ใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนงานวิจัย 
 (2) นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การท่ีจะไดขอมูลใหครบถวน
จําเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ 
 1)  การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลง  
 2)  การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล และ
รวมกันแกไขปญหา 
 3)  การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตในข้ันตอนตางๆ  
 4)  การศึกษาดูงาน เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ  
 5)  การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการ  
 6)  การอบรม โดยใหความรูแกเกษตรกร ในดานตางๆ ไดแก การจัดการการ
ผลิตท่ีดี กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา การบรรจุภัณฑ การขนสง 
การตลาด และการแปรรูปสินคาเกษตร เปนตน  
 
3.3  การวิเคราะหขอมูล  
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้จะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล  2 สวน ดังนี้ 
 (1)  การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)   จากการสัมภาษณ และสอบถาม ดวย
วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ดานขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ของ
เกษตรกร อธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   คาสถิติรอยละ และคาเฉล่ีย 
 (2)   การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative analysis) เกี่ยวกับผลการประเมิน
การดําเนินงานตลอดชวงการวิจัย 
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3.4  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” มีกรอบ
แนวคิดของการวิจัยแสดงไดดังแบบจําลองดังนี้ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ชุดโครงการวิจัย “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” 

ประชุมวางแผนการดําเนินงานวิจัย 

ทบทวนผลการดําเนินงานวิจัยโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริม 
การวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” ในป 2550 

กําหนดพื้นที่เปาหมายของการวิจัย ศึกษาบริบทของกลุมเปาหมาย 

จัดประชุมวางแผนงานวิจัยรวมกันแบบบูรณาการกับทุกฝาย เพื่อวางแผนการดําเนินงาน โครงการตางๆ 

ดําเนินการตามโครงการยอย ภายใตชดุโครงการวิจัย 

1.  โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล  
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาแนวทางใน
การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษให
ไดมาตรฐานสากลและสรางตลาดผัก
ปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม  
วิธีการ: บูรณาการรวมกับหนวยงาน
ภาคี เกษตรกรและระดับจังหวัด 

2.  โครงการวิจัย การศึกษาตนทุนและ
ผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม  
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาตนทุนและ
ผลสัมฤทธ์ิในการลงทุนทําการเกษตร
ปลอดสารพิษของใหเหมาะสมตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  
วิธีการ: บูรณาการรวมกับหนวยงาน
ภาคี เกษตรกรและระดับจังหวัด  
 

3.  โครงการวิจัย การสรางศูนยขอมูล
สารสนเทศ การเกษตรผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม  
วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาแหลงขอมูล
สารสนเทศ ดานการเกษตรปลอดสารพิษ  
วิธีการ: บูรณาการรวมกับหนวยงาน
ภาคี เกษตรกรและระดับจังหวัด  
 

รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการวิจัยตามโครงการ 

ปรับและพัฒนาโครงการใหไดผลตามเปาหมายของทุกโครงการยอย 

ประชุมและสรุปผลการวิจัย 
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3.5  แผนการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” มี
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยดังนี้ 
 

ชวงเวลา 
(เดือนท่ี)  

กิจกรรมการวิจัย สถานท่ี 

1 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีชุดโครงการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
2 2.  ทบทวนผลการดําเนินงานในระยะท่ี1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
3 3.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานวิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

3-4 4.  กําหนดพื้นท่ีเปาหมายของการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
4 5.  ศึกษาบริบทของกลุมเปาหมาย พื้นท่ีเปาหมายในจังหวดั

เชียงใหม 
5 6.  จัดประชุมวางแผนงานวิจัยรวมกันแบบบูรณา

 การกับทุกฝาย เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 โครงการตางๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

5 – 10 7.  ทุกโครงการดําเนินการวิจยั ระยะท่ี 2 พื้นท่ีเปาหมายในจังหวดั
เชียงใหม 

11 8. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรายงานผล
 การดําเนนิงานโครงการวิจยั ระยะท่ี 2 

พื้นท่ีเปาหมายในจังหวดั
เชียงใหม 

12 9.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินผล
 การดําเนินงานโครงการวิจยั สรุปผลการ
 ดําเนินงาน และเผยแพรงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
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3.6   แผนการเผยแพรงานวิจัย 
 ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน 
จังหวัดเชียงใหม ป 2551” ในครั้งนี้ คณะวิจัยไดทําการเผยแพรองคความรูและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเกษตรปลอดสารพิษท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย โดยแผนการเผยแพรงานวิจัย ประกอบดวย 
 (1)  การเผยแพรงานวิจัยผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
  ผลการวิจัยตามโครงการวิจัยท้ังหมดไดทําการเผยแพรผานทางเว็ปไซตของ  
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (OKRD) หรือ http://www.mcs.okrd.org 
 (2)  การเผยแพรงานวิจัยผานทางส่ือส่ิงพิมพ 
  ผลการวิจัยท่ีไดจากการโครงการวิจัยท้ังหมดไดทําการเผยแพรผานทางหนังสือถอด
องคความรูท้ังหมด 6 เลม ประกอบดวย 
 1) มาตรฐานผักปลอดสารพิษกับชีวิตท่ีพอเพียง (Standardization for Clean vegetable 
and life Sufficiency) 
 2)  วิถีชีวิตของเกษตรกับบทสรุปของกําไรและความพอเพียง (Way of life for 
agriculturists: a summary of benefit and sufficiency) 
 3)  ตลาดชุมชน วิถีแหงความพอเพียง กรณีศึกษาตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม (Community Market: The way of sufficiency: A case study of Chiang mai clean 
vegetable market) 
 4)  จุดวิกฤต คนกินผัก (Critical point for vegetable consumer) 
 5)  เครือขายผูผลิตผักปลอดสารพิษ จุดเร่ิมตนท่ีดีของความพอเพียง (Network of 
clean vegetable agriculturists: A good start for sufficiency) 
 6)  ศูนยขอมูลสารสนเทศผักปลอดสารพิษ (Clean Vegetable Information Center)
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3.7  ตารางแสดงแผนงานวิจัย 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีชุด
โครงการวิจัย 

เพื่อใชเปนแนวทางในการรวบรวม ชุด
โครงการวิจัย 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จาก
งานวิจยัทั้ง 3 เรื่อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชประกอบใน 
ชุดโครงการวจิัย 

ทบทวนผลการดําเนินงานใน
ระยะที่ 1 

เพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา ประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนผลการ
ดําเนินงานในระยะที่ผานมา 

ความคืบหนาของการดําเนนิงานใน
ระยะที่ผานมา 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
วิจัย 

เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
โครงการวิจัย 

จัดประชุมรวมกันระหวางนักวจิัย ขอสรุปของแผนการดําเนนิงานวิจยัที่
ถูกตองและเหมาะสม 

กําหนดพื้นที่เปาหมายของการ
วิจัย 

เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการ
ศึกษาวจิัย 

คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเขารวม
โครงการ 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น  
33 ราย 

ศึกษาบริบทของกลุมเปาหมาย เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชน 

สํารวจสภาพบริบทของชุมชนโดย
การลงพื้นที่สํารวจขอมูล 

ศักยภาพในการจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรที่เปนอยู
ในปจจุบัน 

จัดประชุมวางแผนงานวิจัย
รวมกันแบบบูรณาการกับทุกฝาย 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
โครงการตางๆ 

เพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคีเพื่อรวมกนัในการดําเนนิงานวจิัย 

จัดประชุมวางแผนรวมกนัระหวาง
นักวจิัยและหนวยงานภาคี 

แผนการดําเนนิโครงการวิจยัแบบมี
สวนรวม 
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3.7  ตารางแสดงแผนงานวิจัย (ตอ) 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ทุกโครงการดําเนินการวิจยั  
ระยะที่ 2 

เพื่อดําเนนิงานใหเกิดสืบเนื่องและ
เชื่อมโยงจากระยะแรก 

ดําเนินการวิจยัตามแผนงานที่วาง
ไว 

ผลสําเร็จของงานวิจยัที่ตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวของแตละ
โครงการ 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการวิจัย ระยะที่ 2 

เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของ
โครงการวิจัยในระยะที่ 2 

จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงาน 

รับทราบถึงผลการดําเนนิงานของทุก
โครงการในระยะที่ 2 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการวิจัย สรุปผลการ
ดําเนินงาน และเผยแพรงานวิจัย 

เพื่อสรุปผลการวิจัยและเผยแพร
โครงการวิจัยในระยะที่ 2 

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุปผลงานวิจัยและจัทําเอกสาร
เพื่อเผยแพรงานวิจัย 

ผลสําเร็จของโครงการวิจัยที่ทําการ
เผยแพรสูสาธารณชน 

 




