
 
บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 นักวิจัยไดมีการวางแผนการดําเนินงานวิจัย โดยอาศัยวิธีการปฏบัติการแบบมีสวนรวม 
ท้ังในสวนของนักวิจัยและหนวยงานภาคีรวมในการใหความรูทางดานวิชาการในการจัดการ
ระบบการผลิตใหไดตามมาตรฐานและการปฏิบัติการจริงตามแผนงานของเกษตกรเพ่ือสราง
มาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษสูมาตรฐานสากลและการบูรณาการสรางตลาดผักปลอด
สารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงโครงการวิจัยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 
3.1    ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการดานการผลิต และการตลาด
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” มีประชากรท่ีศึกษาและกลุมตัวอยาง 
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 1.  ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีศึกษาสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิต 
ผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi – stage random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  กําหนดเกษตรกรตัวอยางโดยใชวิ ธี สุมแบบแบงช้ัน  (Stratified 
sampling) จากอําเภอตางๆ ที่สนใจจะเขารวมโครงการท้ังส้ิน 6 อําเภอ ประกอบดวย  
 1)  อําเภอแมวาง  
 2)  อําเภอสันปาตอง  
 3)  อําเภอสารภี  
 4)  อําเภอเมือง  
 5)  อําเภอดอยสะเก็ด 
 6)  อําเภอพราว  
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 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค (Purposive sampling) โดยแยกกลุมตัวอยางได 2 ประเภท ตามระบบการจัดการ
การผลิต คือ 

1) กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 30 ราย 
(1)  นายจรินทร  แสงแกว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(2)  นางจันทรต๊ิบ  คําเรือง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(3)  นางสมศรี  นันติ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(4)  นางชวย   โหมดกล่ิน ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(5)  นายอุดม อภิชัย ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(6)  นางวันดี  ไชยวรรณ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(7)  น.ส.อรุณี  อินทรชัย ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(8)  นายเรืองเดช ยาวิชัย ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(9)  นางศรีวรรณา  ปนมงคล ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(10)  นางจงกล  ชัยอุดม ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(11)  นางสุวรรณา  ใจใฝ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(12)  นายจรัส  เงาคํา ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(13)  นางวรรณา ไชยวรรณา ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(14)  นางเครือวัลย  อังพฤษ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(15)  นายสุทัศน  จันทมา ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
(16)  นายชูศักดิ ์ บุญสม ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
(17)  นายจรูญ  ปงชัย ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
(18)  นายประพัฒน  ชุมแสง ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
(19)  นายทอน  บุญทา ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
(20)  นางลลิตา กันธิยะ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
(21)  นางทัศนีย  ไฮคํา ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
(22)  นายรังสรรค  กันธิยะ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
(23)  นางศรีลา รัตนะ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
(24)  นางศิริลักษณ  ศิริมโน ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
(25)  นางออนศรี  พรหมมินทร ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
(26)  นางผองพรรณ  คําเปง ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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(27)  นางเตียมตา  ปญญานะ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
(28)  นางอารีย เสารแกว ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม 
(29)  นายสิงห บรรณศาสตร ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม 
(30)  นายณรงคชัย ปาระกูล ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม  

 2)  กลุมเกษตรกรท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 1 กลุม คือกลุมเพาะเห็ด
บานดอกแดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดเลือกชนิดผักท่ีจะทําการผลิตเพื่อผลิตเปนสินคาผักปลอด
สารพิษตนแบบ ใหไดตามมาตรฐานตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษให
ไดมาตรฐาน GAP จํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก คือ 

1) ผักกาดกวางตุง  (Pak choi) 
2) กระเทียมตน  (Leek) 
3) กะหลํ่าปลี  (Cabbage) 
4) คะนา  (Kale) 
5) ค่ึนชาย  (Celery) 
6) กะหลํ่าดอก  (Cauliflower) 
7) ถ่ัวแขก  (French bean) 
8) ถ่ัวพู  (Winged bean) 
9) บร็อคโคล่ี  (Broccoli) 
10) ปวยเลง  (Spinach) 
11) ผักโขมจีน  (Amaranth) 
12) ผักกาดขาว  (Chinese white cabbage) 
13) มะระจีน  (Chinese bitter ground or Wind bitter ground) 
14) ผักชี  (Coriander) 
15) ผักบุงจีน  (Water spinach) 
16) สลัดใบ  (Lettuce or Lactuca sativa) 
17) พริกข้ีหนู  (Bird chili or Chili or Cayenne Pepper) 
18) พริกหนุม  (Chili Pepper or Long Fed) 
19) มะเขือเทศ  (Tomato) 
20) ถ่ัวฝกยาว  (Fabacae) 
21) บวบเหล่ียม  (Smooth loofah) 
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22) แตงกวา  (Cucumber) 
23) แครอท  (Carrot) 
24) ผักกาดฮองเต  (Pak Tsai) 
25) ตั้งโอ  (Garland) 
26) ถ่ัวลันเตา  (Peas) 
27) หัวไชเทา  (Chinese radish) 
28) มะเขือยาว  (Snake egg-plant) 
29) มะเขือเปราะ  (Egg-plant) 
30) เห็ดนางฟา  (Sajor-caju) 
31) เห็ดลม  (Hed-Lom) 
32) ผักกาดหางหงษ  (Chinese Cabbage-Michilli) 
33) กุยชาย  (Chinese Chives) 

  
3.2  ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ 
 ไดแกการสืบคนขอมูลของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษโดย
วิธีการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณเจาะลึก โดยมีสมาชิกของ
กลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน (Participatory research) ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับ ประวัติของเกษตรกรและ
ประวัติความเปนมาของการกอต้ังกลุมเพ่ือปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน 
 2.  สวนขอมูลทุติยภูมิ 
 เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูลการ
ผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน 
ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน สินคาท่ีไมไดมาตรฐาน หรือ
สินคาท่ีเหลือจากการจําหนาย และความตองการของกลุม เปนตน ซ่ึงจะไดจากแหลงตางๆ เชน 
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนตน 
โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมีสวนราชการ
และองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  
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1) สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม 
2) สํานักงานเกษตร อําเภอ 
3) สํานักงานเกษตรประจําตําบล  
4) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและ 

 เหมาะสม (Good Agricultural practice: GAP)   
 3. ชนิดของเคร่ืองมือ  

1)  ใชแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับข้ันตอนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ทําใหทราบถึงตนทุนและกระบวนการ
ผลิตของเกษตรกรอีกท้ังยังสามารถทําการควบคุมการผลิตใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดย
แบงเนื้อหาของขอมูลในแบบบันทึกการปฏิบัติงานเปน 3 ตอนดังนี้  
 (1)  ขอมูลลักษณะของพื้นที่สําหรับการผลิตตามโครงการพัฒนาการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสรางมาตรฐานผักปลอด
สารพิษ ไดใชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural 
practice: GAP) เปนตัวช้ีวัดถึงมาตรฐานและคุณภาพของผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรไดทําการ
ผลิตข้ึน โดยจัดทําโครงการแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ เพื่อใหเปนแนวทางในการผลิตผัก
ปลอดสารพิษท่ีถูกตองตามมาตรฐาน  
 (2)  ขอมูลดานการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร อันไดแก 
การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืช การเก็บเกี่ยว รวมถึงการบันทึกการใชปุยเคมีและ
สารเคมีท่ีตองทําการควบคุมในการผลิต 
 (3)  ขอมูลดานผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตผักปลอดสารพิษตาม
โครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP โดยการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
รายรับท่ีไดจากการจําหนายผลผลิตผักปลอดสารพิษ  
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ตารางท่ี 3.1  แสดงตัวอยางแบบบันทึกการปฏิบัตงานของเกษตรกร 
 

รุน 
จํานวน
แปลง 

การปรับสภาพดิน/ ความช้ืน/การดูแลรักษา 
 

วันท่ี วิธีการ เวลาทํางาน สิ่งของอุปกรณที่ใช 
จํานวน
เงิน 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงตัวอยางแบบบันทึกการปฏิบัตงานของเกษตรกร 
 

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

รุน วันท่ี 
จํานวน
ตน 

สิ่งของ 
ที่ใช 

จํานวน
เงิน รุน วันท่ี 

ผลผลิตตอ
รอบ 

ราคาขาย/
ก.ก 

จํานวน
เงิน 
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 2)  แบบประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
 เปนเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพในการผลิตใหตรงตามขอกําหนดของ
การรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural 
practice: GAP) โดยทําการตรวจวัดในดานตางๆดังนี้ 
 (1)  การตรวจวัดคุณภาพของแหลงน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก ใน
ดานของสารพิษปนเปอน ท้ังสารเคมีและโลหะหนัก  
 (2)  การตรวจวัดคุณภาพของดินท่ีใชทําการผลิตในดานของสารพิษ
ปนเปอน สารอาหารและคาความเปนกรด – ดางของดิน (ph) 
 (3)  การตรวจสอบกระบวนการผลิต  โดยผานทางแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานของเกษตรกรในดานการจัดระบบแปลงปลูกและการจัดการสุขลักษณะและ
สุขอนามัยภายในพื้นท่ีเพาะปลูก ในเรื่องของความสะอาด การจัดการระบบการผลิตและการใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 (4)  การตรวจสอบ การเก็บรักษาและการขนยายผลผลิตในแปลงผัก  
 (5)  การตรวจสอบ แบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของเกษตรกรในการ
ผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
 (6)  การตรวจสอบ การเขาทําลายของศัตรูพืช การปองกันกําจัดตาม
คําแนะนําและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตท่ีผานการคัดแยก 
 (7)  การตรวจสอบ การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 
 (8)  การตรวจสอบ กระบวนการการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว 
 (9)  การตรวจรับรองระบบการผลิต 
 (10)  การตรวจสอบขอบกพรองของแปลงผัก 
 (11)  การตรวจสอบการแกไขขอบกพรองของแปลงผัก 
 (12)  การตรวจสอบ แบบบันทึกการสรุปการตรวจแปลงผัก 
 (13)  การตรวจสอบ แบบบันทึกการเก็บตัวอยางดิน น้ําและพืชสงวิเคราะห 



39 
 

 นอกเหนือจากการจดบันทึกขอมูลดังท่ีกลาวมาแลว เพื่อท่ีจะไดขอมูลใหครบถวน
จําเปนตองเกบ็ขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี ้
 (1)  การจัดเวทีชาวบานเพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลงรวมกัน  
 (2)  การจัดการประชุมเกษตรกรกลุมยอย เพื่อติดตามผลงาน ประเมินผล
และรวมกันแกไขปญหา 

 (3)  การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตในข้ันตอน
ตางๆ ต้ังแตการวางแผน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวรวมถึงการจําหนาย 
เปนตน  

 (4)  การศึกษาดูงาน เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ  
 (5)  การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการ  
 (6)  การอบรม โดยใหความรูแกเกษตรกร ในดานตางๆ ไดแก การจัดการ
การผลิตท่ีดี การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคาและการตลาด เปนตน  
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3.3    กรอบของงานวิจัย 

 

คัดเลือกกลุมตัวอยางในจังหวัดเชียงใหม 
-บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจงัหวัดเชียงใหม เพือ่วางแผนการปฎิบัติงานรวมกัน     

ปญหา 
1. การวางแผนการผลิต  
2. การจัดการการผลิต 
3. เทคโนโลยีการผลิต 
4. สินคาไมมีคุณภาพ 
5. การสงเสริมการผลิต 
6. ตลาดผักปลอดสารพิษ 

ความตองการของชุมชน 
1. การจัดการการผลิตท่ีดี 
2. การวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
3. พัฒนาคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐาน 
4. ตลาดผักปลอดสารพิษ 

ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี 
ประมวลสภาพปญหา และความตองการของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม 

สํารวจขอมูลการจัดการการผลิตของเกษตรกร   
สะทอนปญหา ผานเวทีชาวบาน  

ทราบปญหาและความตองการที่เพิ่มเติมของ
เกษตรกร ผานการจัดทําเวทีชาวบาน  

- ประชุมเชิงปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม (PAR) 
- ทบทวนตัวเอง (ประเมินตนเอง)  
- จัดอบรมใหความรู (ตามความตองการ) 
- ศึกษาดูงานจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจริง (ตามความ
ตองการของชุมชน) 

- วัดการวางแผนการผลิตใหไดมาตรฐาน 

แกไขและพัฒนาการจัดการการผลิต 
- วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการการผลิต 
-  พัฒนาการจัดการการผลิต ใหไดมาตรฐาน  

รวมกันติดตามและประเมินผล 
ตรวจสอบ โดยเกษตรกร + คณะวิจัยและทีมงานภาคสนาม + สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม 

เพื่อใหไดกระบวนการผลิตท่ีผานมาตรฐาน 

ปญหา + อุปสรรค การวัดการผลิตและผลผลิตผักที่ผานมาตรฐาน GAP ระดับสากล 

บูรณาการรวมกับภาคีระดับจังหวัด เพือ่สรางและพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียใหม 
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3.4  แผนการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” สามารถแสดงวิธีการ
บริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพื่อประโยชนในการติดตาม และประเมินผลแผน
งานวิจัย โดยระบุข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยของ แผนงานวิจัยโดยละเอียด และ
แสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แตละข้ันตอน จนส้ินสุดการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 แผนการดําเนินงานวิจัย ปท่ี 2 (2551)  
 

 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา (เดือนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
วิจัย 

 
 

           

2.  ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ             
3.  กําหนดพ้ืนที่ เปาหมายและ
นักวิจัยที่เขารวมโครงการวิจัย 

  
 

          

4.  ศึกษาบริบทของกลุมชุมชน
เปาหมายท่ีนักวิจัยไดเลือกไว  

  
 

          

5.  จัดประชุมวางแผนงานวิจัย
รวมกันแบบบูรณาการกับทุก ฝ า ย 
ดําเนินงาน โครงการตางๆ   

   
 

         

6.  ดําเนินงานโครงการวิจัย              

     6.1  ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
แบบมีสวนรวม (PAR)  

            

    6.2  ทบทวนตัวเอง (ประเมิน
ตนเอง) 

            

    6.3  จัดอบรมใหความรู 
(ตามความตองการ) 

            

    6.4  วัดการวางแผนการผลิต
ใหไดมาตรฐาน 
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แผนการดําเนนิงานวจิัย ปท่ี 2 (2551)  (ตอ) 

 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา (เดือนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 6.5  ร ว ม กั น ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลเพ่ือใหไดกระบวนการ
ผลิตที่ผานมาตรฐาน 

            

 6.6  การ วัดก ารผ ลิตและ
ผลผลิตผักที่ผานมาตรฐาน GAP 
ระดับสากล 

            

7.  ศึ กษา ดู ง านกลุ ม ชุมชน ท่ี
ประสบความสําเร็จ   

            

8.  บูรณาการรวมกับภาคีระดับ
จังหวัด เพ่ือสรางและพัฒนาระบบ
ตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชีย
ใหม 
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3.5  ตารางแสดงแผนงานวิจัย 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
วิจัย 

เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
โครงการวิจัย 

จัดประชุมรวมกันระหวางนักวจิัย ขอสรุปของแผนการดําเนนิงานวิจยัที่
ถูกตองและเหมาะสม 

ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงและ
ประกอบการดาํเนินงานวิจยั 

คนควางานวิจยัที่เกีย่วของ งานวิจยัที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยใน
ครั้งนี้ 

กําหนดพื้นที่เปาหมายและนักวจิัย
ที่เขารวมโครงการวิจยั 

เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการ
ศึกษาวจิัย 

คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเขารวม
โครงการ 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 33 
ราย 

ศึกษาบริบทของกลุมชุมชน
เปาหมายที่นักวิจัยไดเลือกไว 

เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชน 

สํารวจสภาพบริบทของชุมชนโดย
การลงพื้นที่สํารวจขอมูล 

ศักยภาพในการจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรที่เปนอยู
ในปจจุบนั 

จัดประชุมวางแผนงานวิจัย
รวมกันแบบบูรณาการกับทุกฝาย 
ดําเนินงาน โครงการตางๆ 

เพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคีเพื่อรวมกนัในการดําเนนิงานวจิัย 

จัดประชุมวางแผนรวมกนัระหวาง
นักวจิัยและหนวยงานภาคี 

แผนการดําเนนิโครงการวิจยัแบบมี
สวนรวม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม(PAR) 

เพื่อหาแนวทางในการดําเนนิงาน
รวมกัน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
มุงเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

แนวทางในการดําเนินงานที่ไดมาจาก
การระดมความคิดของทุกภาคสวน 

 



44 
 

3.5  ตารางแสดงแผนงานวิจัย (ตอ) 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ทบทวนตัวเอง (ประเมินตนเอง) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา ประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนผลการ

ดําเนินงานในระยะที่ผานมา 
ความคืบหนาของการดําเนนิงานใน
ระยะที่ผานมา 

จัดอบรมใหความรู (ตามความ
ตองการ) 

เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใน
การจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหกับเกษตรกร 

จัดอบรมใหความรูในดานการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน GAP 

เกษตรกรไดรับรูถึงวิธีการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน GAP 

วัดการวางแผนการผลิตใหได
มาตรฐาน 

เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตใหกับ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ประสานความรวมมือกับ
สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อทําการ
ตรวจวดัการวางแผนการผลิต 

เกษตรกรมแีผนการผลิตที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน 

รวมกันติดตามและประเมินผล
เพื่อใหไดกระบวนการผลิตที่ผาน
มาตรฐาน 

เพื่อผลักดันใหเกษตรกรสามารถจัดการ
การผลิตใหผานการรับรองมาตรฐาน 

ตรวจสอบและควบคุมระบบการ
จัดการการผลิตของเกษตรกร 

เกษตรกรมกีระบวนการผลิตที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน 

การวัดการผลิตและผลผลิตผักที่
ผานมาตรฐาน GAP ระดับสากล 

เพื่อใหผลผลิตผักปลอดสารพิษผาน
มาตรฐาน GAP ระดับสากล 

ประสานความรวมมือกับ
สํานักงานเกษตรจังหวดัในการ
ตรวจวดัผลผลิตผักปลอดสารพิษ 

ผักปลอดสารพิษจํานวน 33 ชนิดผัก 
ผานการรับรองมาตรฐาน GAP ระดับ
สากล 
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3.5  ตารางแสดงแผนงานวิจัย (ตอ) 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ศึกษาดูงานกลุมชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ   

เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเกดิการ
แลกเปลี่ยนประสบการณตรงกับกลุม
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ 

จัดการศึกษาดงูานที่ไรผักปลอด
สารพิษ อ.วังน้าํเขียว จ.นครราชสีมา 
 

เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณตรงกับกลุมผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษ 

บูรณาการรวมกับภาคีระดับ
จังหวดั เพื่อสรางและพัฒนาระบบ
ตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชีย
ใหม 

เพื่อสรางและพัฒนาระบบตลาดผัก
ปลอดสารพิษ จังหวดัเชียใหม 

ประสานงานรวมกับภาคีระดบั
จังหวดั ในการจัดงาน
ประชาสัมพันธตลาดผักปลอด
สารพิษ 

มีเครือขาย ตลาดผักปลอดสารพิษ 
จังหวดัเชียงใหม เพิ่มขึ้น ตลาดผัก
ปลอดสารพิษมีศักยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได 

 
 




