
 
บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย    
 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัด
เชียงใหม  มีวิธีดําเนินการวิจัยอันประกอบดวยไปดวย ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง  ขอมูล
และเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  กรอบการวิจัย แผนการวิจัยและกิจกรรมของการ
วิจัย ในระยะท่ี 2 เพ่ือการติดตามประเมินและวิเคราะหความคุมคาของตนทุนและผลสัมฤทธ์ิใน
รอบของการผลิตของพืชผักแตละชนิด เพ่ือนําไปสูคําตอบของการทําการเกษตรปลอดสารพิษท่ี
มีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้ 

 

3.1 วิธีการดําเนินวิจัย 
 
 3.1.1 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 

(1) ประชากร คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม  จากพื้นที่ที่มีศักยภาพบุคลากร  ที่มีความพรอมในการดําเนินการผลิตผักปลอด
สารพิษ ท่ีเหมาะสม มาเปนกรณีศึกษาเพื่อเขารวมกระบวนการติดตามประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิการ
ลงทุนในขนาดท่ีแตกตางกันวาจะมีลักษณะของการลงทุนและความคุมคาพอเพียงที่จะพึ่งตนเอง
ของเกษตรกรไดหรือไมในตลอดระยะเวลา 12 เดือน 

    (2) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 
random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

       ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดกลุมเกษตรกร ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 24 
อําเภอ โดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค (Purposive sampling) โดยแยกกลุมออกได 2 
ประเภท ตามระบบการจัดการการผลิต คือ เกษตรกรรายเดี่ยว และกลุมเกษตรกรท่ีทําการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาถึงความคุมคาของการผลิตผักปลอดสารพิษ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน มี
กลุมตัวอยางจากเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษเขารวมจากพ้ืนท่ี 10 อําเภอ 15 ตําบล และ 30 
กลุมตัวอยาง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางผูผลิตผักปลอดสารพิษแยกเปนรายอําเภอ 
 
ท่ี อําเภอ ตําบล กลุมตัวอยาง 
1 สารภี ยางเนิ้ง 1. กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษบานดงสวรรค  
  ยางเนิ้ง  2. กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษพระนอนปาเก็ดถ่ี  
  หนองแฝก  3. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก  
  ยางเนิ้ง  4. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรพอเพียงบานทรายทอง  
  ทาวังตาล  5. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานสันปากวาว  
2 สันกําแพง ออนใต  6. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ 1 ฟารม 1 ตําบล บานแมผาแหน 
3 สันปาตอง ทุงตอม  7. กลุมชมรมรักษสมุนไพรบานไร 
  น้ําบอหลวง  8. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานจอมแจง  
  แมกา  9. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต  
4 หางดง บานปง 10. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานแมฮะเหนือ  
  สบแมขา 11. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานทาศาลา 
5 เมือง สันผีเส้ือ 12. กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษปาขอยเหนือ  
6 แมริม โปงแยง 13. นายตอม เหลาเสือ 
7 แมแตง ชอแล 14. กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษบานชอแล 
8 ดอยสะเก็ด สงาบาน 15. นายเกษม พานวนทิศ 

  ปาปอง 16. นางสิริกร พวงยอยแกว 
  เชิงดอย 17. กลุมเกษตรอินทรียบานโพธ์ิทองเจริญ 
9 สันทราย แมแฝกใหม 18. กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานแมแฝกใหม 
  เจดียแมครัว 19. กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานเจดยีแมครัว 

10 พราว น้ําแพร 20. กลุมเกษตรอินทรียบานดอกคํา 
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        ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค (Purposive sampling) โดยคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่สนใจเขารวมการผลิตผักปลอด
สารพิษในแปลงสาธิต ตามกลุมของประเภทผักเศรษฐกิจจํานวน 33 ชนิด ที่ไดรับความสนใจ
จากเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค (วีระศักดิ์ สมยานะ 2550)   เพื่อนํามาวางแผนการผลิตและหา
ผลตอบแทนความคุมคาภายใตการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP   

  
ตารางท่ี 3.2 แสดงขอมูลรายช่ือชนิดผักพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรที่เขารวมแปลงสาธิต 

 
ที่ ชนิดผัก ชื่อ - สกุล ชื่อกลุม 
1 ผักกาดกวางตุง  นายจรินทร   แสงแกว   กลุมชุมชนศรลีานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
2 คะนา  นางจันทรต๊ิบ   คําเรือง กลุมชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
3 บร็อคโคลี่  นางสมศร ี  นันติ กลุมชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
4  สลัดใบ  นางชวย    โหมดกลิ่น กลุมชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
5  กะหลํ่าปลี  นางจงกล   ชัยอุดม   กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
6   ปวยเลง  นางสุวรรณา   ใจใฝ กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
7 แตงกวา   นายจรัส   เงาคํา กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
8 มะเขือยาว  นางวรรณา  ไชยวรรณา กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
9 มะเขือเจาพระยา  นางเครือวัลย   อังพฤษ กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
10 ผักกาดฮองเต  นายเรอืงเดช  ยาวิชัย   กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
11 ต้ังโอ  นางศรีวรรณา   ปนมงคล กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
12 มะเขือเทศ  น.ส.อรุณี   อินทรชัย กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
13 ค่ึนชาย  นายอุดม  อภิชัย กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
14 ถั่วแขก  นางวันด ี  ไชยวรรณ กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
15 กระเทียมตน  นายสุทัศน   จันทมา   กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
16 กะหล่ําดอก  นายชูศักดิ์   บุญสม กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
17 ถั่วพ ู  นายจรูญ   ปงชัย กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
18 พริกข้ีหนู  นายประพัฒน   ชุมแสง กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
19 ถั่วฝกยาว  นางทัศนีย   ไฮคํา   กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
20 บวบเหลี่ยม  นายรังสรรค   กันวิยะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
21 ผักโขมจีน  นายทอน   บุญทา กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
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ตารางท่ี 3.2 แสดงขอมูลรายช่ือชนิดผักพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรที่เขารวมแปลงสาธิต (ตอ) 
 
ที่ ชนิดผัก ชื่อ - สกุล ชื่อกลุม 
22 ถั่วลันเตา  นางสีลา  รัตนะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
23 ผักกาดขาว  นางลลิตา  กันวิยะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
24 มะระจีน  นางศิริลักษณ   ศิริมโน   กลุมบานปาขอยเหนอื ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
25 ผักชี  นางออนศร ี  พรหมมินทร กลุมบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
26 ผักบุงจีน  นางผองพรรณ   คําเปง กลุมบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
27 พริกหนุม  นางเจียมตา   ปญญานะ กลุมบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
28 เห็ดนางฟา  นางบัวคํา   ขุยอาภัย   กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  
29 เห็ดลม  นาบานเย็น  รัญจวรรณ   กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  
30 ผักกาดหางหงษ  นายธิติพงษ  ไชยประคอง   กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  
31 หัวไชเทา  นางอารยี  เสารแกว   กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อ.พราว 
32 แครอท  นางดาววภิา  ปนศาสตร   กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อ.พราว 
33 กุยชาย  นายณรงคชัย  ปาระโกน   กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อ.พราว 

 
3.1.2 ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1)  ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสังเกต จดบันทึก และการสัมภาษณแบบเจาะลึก
จากเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และให
ขอมูลตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน 

(2) ขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานการจัดการการ
ผลิต อันไดแก ขอมูลประวัติความเปนมา การผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต 
เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานการผลิตภายใตระบบ จี เอ พี  แหลงเงินทุน ปริมาณซ้ือสินคา และ
การตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน สภาพพ้ืนดิน น้ํา ฤดูกาล โรคและแมลง ผลผลิตไมได
ตามท่ีตองการ หรือสินคาท่ีเหลือจากการจําหนาย และความตองการของกลุม เปนตน ซ่ึงจะได
จากแหลงตางๆ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เปน
ตน โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมีสวน
ราชการและองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  
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 (2.1) สํานักงานเกษตรในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เปนผูสนับสนุน
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท้ังในดานการผลิต การดูแล การจัดการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP  
  (2.2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีศูนยการดําเนินงานดาน
การตรวจระดับความปลอดภัยของอาหาร พืชผัก “อาหารปลอดภัยเชียงใหม” 

(2.3) หนวยงานมหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (MCC) ท่ี 
เปนหนวยงานทางดานวิชาการเกษตร ที่สามารถสนับสนุนใหความรูตาง ๆ ใหกับเกษตรกร 
   
 (3) ชนิดของเคร่ืองมือ  

(3.1) ใชแบบบันทึกขอมูลตนทุนกาผลิต รายรับ รายจายประจําวัน และการ
บันทึกเหตุการณประจําวันท่ีเกิดข้ึนในขณะทําการผลิตบนแปลงการผลิตปกติและการผลิตบน
แปลงสาธิต เพื่อใหทราบรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ และทราบถึงเหตุและผลของการผลิตเพื่อวัดและ
วิเคราะหคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสูระบบการผลิตใหไดมาตรฐานของ GAP เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทน โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการติดตาม สัมภาษณและ
สังเกต เพื่อตรวจบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุมเกษตรกร โดยแบงเนื้อหาของแบบบันทึกทําใหทราบ
ขอมูล เปน 3 ตอนดังนี้  

 1) ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางการผลิตเบ้ืองตน เกี่ยวกับเกษตรกร ขนาด
พื้นท่ี สภาพแวดลอมในการเพาะปลูก เพื่อใหไดมาตรฐานตามระบบของ GAP 

 2) ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูลการผลิต 
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน 
ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด 

 3) แบบบันทึกขอมูลการทํางานรายวัน สําหรับการบันทึกรายรับ 
รายจาย นํามาวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต และผลตอบแทนภายใตแปลงสาธิตการเกษตร
ปลอดสารพิษ ใหไดมาตรฐาน GAP 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงตัวอยางแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรการปรับสภาพดิน 
 

รุน 
จํานวน
แปลง 

การปรับสภาพดิน/ ความช้ืน/การดูแลรักษา  

วันที่ วิธีการ เวลาทํางาน สิ่งของอุปกรณที่ใช 
จํานวน
เงิน 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงตัวอยางแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรการหวานและ 
  การเก็บเกีย่ว 
 

การหวาน/ปลูกผัก…………………… การเก็บเก่ียว 

รุน วันที่ 
จํานวน
ตน 

สิ่งของ 
ที่ใช 

จํานวน
เงิน รุน วันที่ 

ผลผลิตตอ
รอบ 

ราคาขาย/
ก.ก 

จํานวน
เงิน 
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นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การที่จะไดขอมูลให
ครบถวนจําเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ 
   1. การจัดเวที เพื่อระดมความคิดเห็นแสดงสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไข  
   2. การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล และ
รวมกันแกไขปญหา 

  3. การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตในข้ันตอน
ตางๆ  

  4. การศึกษาดูงาน เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ  
5. การสรุปความรู ดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกรดวยกัน 

เพื่อหารูปแบบการผลิตท่ีไดทําการแกไข และปญหาท่ีพบ   
    

3.1.3 การวิเคราะหขอมูล  
สําหรับการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้จะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล  

2 สวน ดังนี้ 
(1) การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากการสอบถาม ดวยวิธีการเชิง

คุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กับกลุมเกษตรกร 
อธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติรอยละ และคาเฉล่ีย 

(2)  การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative analysis) เกี่ยวกับผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ภายใตแปลงการผลิตสาธิตของพืชเศรษฐกิจ เพ่ือหาผลตอบแทน ตนทุนและความ
คุมคา  
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3.2 กรอบของการวิจัย 
 

การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม ได
กําหนดกรอบของการศึกษาวิจัยไวในคร้ังนี้ ดังตอไปนี ้

 

 

    คัดเลือกกลุมตัวอยาง ศึกษารูปแบบ
ความรู ภูมิปญญา สํารวจศักยภาพของ
เกษตรกรท่ีเอื้อตอการทําการเกษตร
ปลอดสารพิษ  

กิจกรรมการเกษตร 
-การจัดสรรใชที่ดิน 
-การทําการเกษตร 
-การใชภูมิปญญา  
-การลดคาใชจาย 
-การเพิ่มรายได 
-การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สรางกระบวนการพัฒนาความรู 
ความเขาใจ  ดวยกระบวนการเรียนรู
รวมกัน (PAR) เรื่อง การทําเกษตร 
ปลอดสารพิษ แนวคิดดานเศรษฐกิจ
พอเพียงและการศึกษาดูงานสาธิต 

กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตระบบจี เอพี 
กับการเกษตรปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจ
พอเพียง  
-  การวางแผนการผลิต 
-  การจัดการแปลงสาธิต 
- การจดบันทึกตนทุนและผลตอบแทน 
- การวิเคราะหตนทุนประเมิน
ผลตอบแทน 

ผลสัมฤทธิ์ของการลงทุน 
  - มีรายไดตอเน่ือง พ่ึงพาตนเองได 
  - มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  - มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การเกษตรทฤษฎีใหม 

สํารวจขอมูล  สภาพปญหาของเกษตรกร 
   -ปญหาความยากจน - ปญหาและ
ผลกระทบจากการพัฒนาการเกษตร 

- ปญหาหน้ีสินครัวเรือน คุณภาพชีวิต 
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3.3 แผนงานของการวิจัย 
 
การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม ได

กําหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมของการศึกษาดําเนินงานวิจยัไว ในระยะเวลา 2 ป ดังนี้  
 
3.3.1 แผนการดําเนินงานในปท่ี 1  
       ใชระยะเวลาในการวิจัย 1 ป (12 เดือน) โดยแบงการทํางานเปน 3 ระยะ คือ  

        ระยะท่ี 1 การเตรียมการวิจัยเพื่อศึกษาถึงขอมูลเบ้ืองตน ท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
ความตองการพัฒนากระบวนการการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมวาง
แผนการในการพัฒนา จัดทําเอกสาร จัดเตรียมวัสดุดําเนินการ 

        ระยะท่ี 2 การพัฒนาความรูเร่ืองการลงทุนการเกษตรกับเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดพื้นฐาน(TERMS Model) ในการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน เพื่อหาแนวทางการ
แกปญหา โดยวิทยากรที่มีความชํานาญ และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
          ระยะท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมการจัดทําแปลงการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในแตละดานดังตอไปนี้ 
  (1) กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายของเกษตรกร / พ้ืนท่ี บริบทกลุม ประเภทชนิดของ
ผักปลอดสารพิษ เพื่อนําไปสูการจัดทําฐานขอมูล 

(2) การวางแผนดําเนินผลิตผักปลอดสารพิษ (แผนดําเนินงาน) รวมกับเกษตร 
ในการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ตามลักษณะขนาดพ้ืนท่ีแปลง พืชท่ีเพราะปลูกได การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ระยะเวลาการเก็บผลผลิต และการประมาณรายไดและคาใชจายกับฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  (3)  การจดบันทึกขอมูล วิเคราะหรายการลงทุน ท้ังทางดานตนทุน การเงิน การ
จัดทําขอมูลทางการบัญชี(รายรับ รายจาย) ในการจัดทําการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

(4)  ดําเนินการประเมินและวิเคราะหสรุปผลลัพธและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ลงทุน   การเกิดรายไดและตนทุน ในทําการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง ของ
เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม  
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3.3.2 แผนการดําเนินงานในปท่ี 2  
       ใชระยะเวลาในการวจิัย 1 ป (12 เดือน) โดยแบงการทํางานเปน 2 ระยะ คือ 
       ระยะท่ี 1 ดําเนินการติดตามและประเมินผลดานการจัดรูปแบบการพัฒนาและการ

ลงทุนของกลุมเกษตรกรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน โดยสราง
ความเขาใจและแนวปฏิบัติการจดบันทึกขอมูล การจดบันทึกการใชจายการลงทุน และการเกิด
รายรับของกลุมเกษตรกรตัวอยาง เปนรายงานประจําเดือนท้ังส้ินไมนอยกวา 9 เดือนของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10 อําเภอ เพื่อใหทราบปจจัยการผลิต และนํามาวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีจะ
สงผลตอการลงทุนและความคุมคาทางดานแผนการปลูกพืชและผลตอบแทน ท่ีเกิดจาก
การเกษตรปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหเห็นการเปรียบเทียบถึงผลการดําเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังปที่สามารถทําการผลิตได 

     ระยะท่ี 2 ขยายผลดวยการจัดทําแปลงสาธิตดวยการใชระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษใหไดมาตรฐานตามระบบ จี เอ พี ภายใตขอบเขตของการผลิตท่ีเนนการควบคุมที่ปจจัย
ตนทุนการผลิตผันแปร ปริมาณการผลิตในพื้นท่ีท่ีใหความคุมคาข้ันตํ่าแกเกษตรกร ตั้งแต 50 
ตารางวาง ถึง 1 งาน ตอพืช  1 ชนิด เพื่อวัดดูความคุมคาของผลตอบแทนท่ีเนนการผลิตและดูแล
รักษาโดยใชปุยชีวภาพ และเลือกฤดูกาลที่เอ้ือตอการทําการเกษตรปลอดสารพิษในชวงฤดูหนาว 
ต้ังแตเดือน ธันวาคม 2551 จนถึง มีนาคม 2552 ใหกับเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 
33 ราย (ดังตารางท่ี 3.2) เพื่อนําองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชไดจริงตามสภาพพ้ืนท่ี ของ
เกษตรกรไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและสามารถปรับใชกับสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษชนิดอ่ืนไดอีก อีกท้ังสามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรรายอ่ืน ๆได 
 




