
 

 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขความยากจนและ
การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนโดยให้คนในชุมชนพึ่งตนเองโดยยึดแนวคิด”คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา”เป็นแนวทางท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนกบัชุมชน ถือว่า
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการท่ีจะท าใหเ้กษตรกรพึ่งตนเองไดด้ว้ยปัจจยัการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร
เองท่ีมีอย่างจ ากดั ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ปัจจยัภายนอกท่ีไม่จ  าเป็น ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปัจจยั
ภายนอกใหม้ากท่ีสุด นั้นคือพยายามให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกชุมชน
ทั้งในรูปสารเคมี, ปุ๋ยแต่หันมาผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนแทน      
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้เกิดแนวคิดการท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษข้ึนมา ทั้งน้ีเพราะ
การเกษตรแบบปลอดสารพิษ ถือว่าเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองแบบหน่ึงท่ีมีความนิยม  
อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  
 เกษตรปลอดสารพิษ เป็นรูปแบบการผลิตท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย หลายประเทศ  
ให้ความสนใจในสินคา้เกษตรปลอดภยั โดยเฉพาะสินคา้อาหาร ส าหรับประเทศไทยก็เช่นกนั
หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือองค์กรเอกชนได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรทั้งในรูปรายเด่ียวและรายกลุ่มเกษตรกร ผลิตสินคา้เกษตรปลอดสารพิษมาเป็นเวลา
หลายปีแลว้ ทั้งน้ีแนวคิดดา้นเกษตรปลอดสารพิษท่ีน าไปปฏิบติัโดยเกษตรกรค่อนขา้งแพร่หลาย 
คือ ระบบการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ เน่ืองจากเป็นพืชอาหารประจ าวนัและมีการส่งเสริม
ค่อนขา้งกวา้งขวาง 
 ส าหรับประเทศไทยหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดช่้วยกนัส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้เกษตรกรผลิตสินคา้ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษเน่ืองจากผกัเป็นพืชอายุสั้นแต่ให้ผลตอบแทนสูงกอปรกบักระแสอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นความส าคญัและเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ดงันั้น
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เกษตรกรหลายครัวเรือนไดห้ันมาผลิตผกัปลอดสารพิษตามกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
ท่ีมีมากข้ึน (อรสา, 2546, 75-80) 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีหลายหน่วยงานไดส่้งเสริมการผลิตผกัปลอดสารพิษท าให้ใน
ระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา มีการขยายการผลิตไปในหลายพื้นท่ี รวมทั้งรูปแบบการผลิตท่ีแตกต่างกนั
หลายวิธี อย่างไรก็ตาม พบว่ายงัไม่มีความย ัง่ยืนในการขยายการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
หลายพื้นท่ีเกษตรกรเลิกการผลิตไป สาเหตุหน่ึงมาจากขาดความต่อเน่ืองในกระบวนการศึกษา
และส่งเสริมการตลาดตั้งแต่คนกลางจนถึงผูบ้ริโภค 
 ความส าคญัของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะผลิตสินคา้ชนิดใดก็ตาม หากไม่มีความ
ตอ้งการจากผูบ้ริโภคต่อสินคา้ชนิดนั้นแลว้ การผลิตก็จะไม่ประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกนั   
กบัผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน และกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ี
ลว้นแลว้แต่มีความตอ้งการบริโภคผกัท่ีสะอาด ปลอดภยั จากสารเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น           
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช หรือแมก้ระทัง่การใช้ปุ๋ยในการผลิตผกันั้น ผลการศึกษา                
ถึงพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดย ศูนยว์ิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิต   
ทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี 2542 พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่       
มีความตอ้งการผกัปลอดสารพิษท่ีผลิตโดยไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี สูงถึงร้อยละ 54 แสดงวา่ 
ปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองเป็นอยา่งมาก แต่ผกัปลอดสารพิษท่ีไม่ใช้
ทั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี กลบัมีนอ้ย ไม่เพียงพอแก่การบริโภค สถานท่ีจ าหน่ายมีนอ้ย และคุณภาพ
ไม่ตรงตามความตอ้งการ แมก้ระทัง่ชนิดของผกัท่ีผลิตไดก้็ไม่หลากหลาย  
 นกัวิจยัเห็นวา่ หากมีการน าเอาความตอ้งการของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ  (Demand) 
เช่ือมโยงเขา้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ (Supply) เขา้ดว้ยกนัแลว้ จึงเกิดแนวคิดในการ
กระตุน้ให้กลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษไดมี้ส่วนร่วมและสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและความมัน่ใจให้กบัผูผ้ลิตในการพฒันาระบบการผลิตและคุณภาพ
การผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 ดว้ยเหตุน้ี นกัวิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะท าการศึกษาวิจยัในประเด็นของ “การวิจยัและ
พฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการสนับสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของ
เกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุน
การเกษตร (Community Supported Agriculture: CSA) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงของการเช่ือมโยงการ
ผลิต การตลาด และการสร้างภาคีระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคอนัเป็นส่วนหน่ึงของการน าไปสู่
การเกษตรท่ีย ัง่ยนืได ้
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 กระบวนการ CSA ริเร่ิมโดยองค์กรพฒันาเอกชน โดยเฉพาะท่ีจังหวดัเชียงใหม่        
ศูนยสิ์นคา้เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอ่ิมบุญ ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2536 กล่าวไดว้า่เป็น CSA 
แห่งแรกของภาคเหนือ ด าเนินการในลกัษณะของระบบสหกรณ์ ซ่ึงมีการลงหุ้นจากทั้งเกษตรกร 
ผูบ้ริโภค องคก์รต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เนน้การจ าหน่ายพืชผกัอินทรียแ์ละสินคา้ปลอด
สารพิษ จะเห็นไดว้า่ CSA มกัจะผกูพนักบัการเกษตรปลอดสารพิษ ซ่ึงถือวา่เป็นสินคา้เกษตรท่ีมี
คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (กุศล ทองงาม และคณะ, 2542) 
 ทีมนกัวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความสามารถในดา้นการตลาด 
และการบริหารการจดัการ และดว้ยวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน      
จึงเห็นว่า การวิจยัเพื่อพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการสนับสนุนการผลิตผกั
ปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผูบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนการผลิตของเกษตรกรผูผ้ลิตผกั
ปลอดสารพิษ ให้ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อเสริมสร้างความย ัง่ยืน  
ในการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพต่อไป อีกทั้งนักวิจยัยงัมีกระบวนการของการสร้างเครือข่าย
ให้กบัผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่เขา้ดว้ยกนั จะก่อให้เกิดการรวมตวักนัของ 
ผูท่ี้รักสุขภาพ ค านึงถึงพิษของสารตกคา้งในผกั และส่ิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ ดินท่ีเพาะปลูกผกั 
แหล่งน ้ า อากาศ รวมถึงสุขภาพของผูผ้ลิตผกัด้วย  การรวมตวักันของผูบ้ริโภคเหล่าน้ี                
จะก่อใหเ้กิดอุปสงคข์องผกัปลอดสารพิษท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้การเช่ือมโยงระหวา่งผูบ้ริโภค
และผูผ้ลิตมีความชดัเจน และย ัง่ยนืต่อไป  
 
1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 
1.3   ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแนวทางในการสร้างและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกั
ปลอดสารพิษ จงัหวดัเชียงใหม่ ให้รวมตวักนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน และเป็นการหาแนวทางในการ    
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มีส่วนร่วมของเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ กบัเกษตรกรผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยศึกษาจ านวนผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยแยกเป็น 2 กรณี ศึกษา คือ 

(1.3.1)   กรณี ผูบ้ริโภครายเด่ียว คือ  ครัวเรือนท่ีนิยมบริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดั
เชียงใหม่  

(1.3.2)   กรณี ผูบ้ริโภครายกลุ่ม เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ กลุ่มผูบ้ริโภคอาหาร
ชีวจิต เป็นตน้  

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผูบ้ริโภคผกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ร้านอาหารเจ 
ร้านอาหารมงัสวิรัติ อาหารชีวจิต มูลนิธิ มีจ  านวนทั้งส้ิน 46 แห่ง โดยมีจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน 
2,055 คน (ชมรมมงัสวรัิติ สาขาเชียงใหม่, 2548) ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตำรำงที ่1.1   แสดงกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มต
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ตำรำงที ่1.1 แสดงกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่ำง (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ กลุ่มผู้บริโภค สถำนทีต่ั้ง 
9 ร้านถนอมเจ ถ.สุเทพ 

10 ร้านมุมเจ ใกลร้พ.มหาราชเชียงใหม่ 
11 หยกฟ้าอาหารเจ ใกลต้ลาดศิริวฒันา อ.เมือง 
12 ร้านเจสันติธรรม ซ.สันติธรรม ถ.หสัติเสว ี
13 ร้านอาหารมงัสวิรัติสากล 

(ส านกังานสโมสรมงัสวรัิติ
เชียงใหม่) 

31/11-12 ซ.สายลม ถ.สนามบินเก่า -
กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมือง (053)809089 

14 อ่ิมบุญเจซพัพลายส์ (ซูเปอร์มาร์เก็ต
เจแห่งแรก ปลีก-ส่ง) 

190/2 หมู่บา้นอ่ิมบุญ ซอย 3 (วดัป่าแพง่)        
ถ.เมืองสมุทร อ.เมือง (053)872630 

15 เจพรทิพย ์ 23 ถ.หสัดิเสว ีต.ชา้งเผอืก อ.เมือง 
(053)219659 

16 ร้านมงัสวรัิติ ขา้งท่ีวา่การอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 ร้านคุณเชิญ (ในโรงแรมนิว

เศรษฐกิจ) 
46/1 ถ.รถไฟ ใกลส้ถานีรถไฟเชียงใหม่  
ต.วดัเกตุ อ.เมือง (053)242589, 302563-5 

18 ร้านมงัสวรัิติใบพร 15/3 ศรีภูมิซอย 1 ถ.ศรีภูมิ อ.เมือง 
(053)218630 

19 ร้านตน้ฝันมงัสวิรัติ-เจ 14 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ย อ.สันป่าตอง 
(053)311879 

20 ร้านลองพิสูจน์-มงัสวรัิติ หนา้ตลาดเชียงดาว อ.เชียงดาว 
(053)388154, 455030 

21 ร้านครัวมงัสวรัิติ 254 ม.2 ต.เวยีง อ.ฝาง (053)451120 
22 ร้านอาหารมงัสวิรัติฝาง 10/11 ตรงขา้มโรงจกัรไฟฟ้าอ าเภอฝาง  

ต.เวยีง อ.ฝาง 
23 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร้านเจา้เงาะ ตรงขา้มประตูทางเขา้

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ตำรำงที ่1.1 แสดงกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่ำง (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ กลุ่มผู้บริโภค สถำนทีต่ั้ง 
24 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร้านเจร่วมมิตร ถ.หว้ยแกว้  

หนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
25 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มงัสวรัิติ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
26 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เสบียงบุญ (เจ) โรงอาหารคณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
24 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร้านเจร่วมมิตร ถ.หว้ยแกว้  

หนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
25 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มงัสวรัิติ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
26 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เสบียงบุญ (เจ) โรงอาหารคณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
27 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สถานธรรมเทียนเป่า                             

หลงัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่                    
ตรงขา้ม คณะศึกษาศาสตร์ 

28 มงัสวรัิติ  ศูนยอ์าหารชั้นล่าง ศูนยก์ารคา้แอร์พอร์ท
พลาซ่า ถ.มหิดล 

29 ร้านอาหารอินเดีย ถ.ทา้ยวงั ก่อนถึงส่ีแยกธานินทร์ 
30 เจธรรมชาติ 1 หลงัรัชยาแมนชัน่ ถ.ศิริมงัคลาจารย ์ 

ทางไปหว้ยแกว้ 
31 ร้านเจอศัวิน ใกลโ้ชตนามอลล ์นครเชียงใหม่ 
32 ร้านมงัสวรัิติอินเดีย ซ.โปลี ถ.ชา้งเผอืก ใกลต้ลาดเอราวณั 
33 ร้านอินโฮม ใกลป้ระตูชา้งเผอืก 
34 ร้านเจ ติดสนามกีฬาเทศบาล 
35 ร้านมงัสวรัิติ ในโรงอาหารสถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ 
36 ร้านเจเจฟ้อง ถ.เมืองสมุทร หลงัตลาดเมืองใหม่ อ.เมือง 
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ตำรำงที ่1.1 แสดงกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่ำง (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ กลุ่มผู้บริโภค สถำนทีต่ั้ง 
37 ร้านเซฟธญัญาเจ ซ.นนัทาราม 5 ถ.สุริวงศ ์(053) 206147 
38 ร้านเจไอศครีมหิมะ ถ.สนามบิน แยกถนนออ้มเมือง  

ยา่นตนัราภณัฑ์ 
39 ร้านเจเม่ียวซิน ถ.แกว้นวรัฐ ไปทางสถานีขนส่งเชียงใหม่

อาเขต 
40 ศูนยอ์าหารมงัสวิรัติบา้นเฮา ถ.เทวอุีทิศ ไปออก ถ.เจริญเมือง 
41 ร้านโฮลเอิร์ท ถ.ศรีดอนไชย อ.เมือง (053) 282463 
42 ร้านเจพรรณนิภา ถ.ชา้งคลาน ยา่นโรงเรียนพาณิชยการ   

ลานนา 
43 ร้านดีเจ ถ.ระแกง ไปออก ถ.คชสาร 
44 ร้านเจ ในโรงอาหารมหาวทิยาลยัพายพั 
45 ร้านมงัสวรัิติ ถ.ขา้งเรือนจ า (ถ.อินทวโรรส ซ.1) อ.เมือง 
46 ร้านเจ (ซ้ือกลบับา้น) ในตลาดตน้ล าไย เขา้ทางดา้นหลงัแม่น ้าปิง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อหา แนวทางในการ      

มีส่วนร่วมของเครือข่ายผู ้บริโภคผักปลอดสารพิษ กับเกษตรกรผู ้ผลิตผกัปลอดสารพิษ       
จงัหวดัเชียงใหม่ อาศยัวิธีการแบบการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรในเชียงใหม่อยา่งแทจ้ริง  
 
1.4   วธีิกำรศึกษำ 
 

การศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการสนับสนุน      
การผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ มีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  

1.4.1   ประชากรศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ และกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด   
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กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ และกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ  

โดยแยกประเภทของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1)   กรณี ผูบ้ริโภครายเด่ียว  คือ ครัวเรือนท่ีนิยมบริโภค ผกัปลอดสารพิษใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 
(2)   กรณี ผูบ้ริโภครายกลุ่ม เช่นกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ อาหารมังสวิรัติกลุ่ม

ผูบ้ริโภคอาหารชีวจิต เป็นตน้ 
  

1.4.2   ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ  

ไดแ้ก่การสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยการจดบนัทึก ประกอบกบั
วธีิการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง   โดยมีสมาชิกของกลุ่มเป็น ผูร่้วม
กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) และให้ขอ้มูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน 
(Participatory research)  

(2)   ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ 
เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับข้อมูลเบ้ืองตน้ของผูบ้ริโภค และกลุ่มผูบ้ริโภค         

อนัไดแ้ก่  
(2.1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัของผูบ้ริโภค วา่มีความตอ้งการ

ผกัแบบใด ชนิดใด ลกัษณะไหน วนั เวลา ท่ีตอ้งการ ฤดูกาล และคุณภาพของผกั เป็นตน้ 
(2.2)   ขอ้มูลดา้นการบริหารการจดัการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
(2.3)   ขอ้มูลดา้นปริมาณการซ้ือของกลุ่ม 

(3)   ชนิดของเคร่ืองมือ  
(3.1)   ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต(Interview schedule)  

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค าถามซ่ึงก าหนดค าตอบไว้
ล่วงหนา้ให้เลือกตอบ (Close ended questions) รวบรวม และค าตอบแบบให้เติมค าตอบ (open 
ended questions) โดยนกัวิจยัจะเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์และสังเกต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้าก   
กลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน 

(3.1.1)   ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

(3.1.2)   ขอ้มูลสภาพทัว่ไปดา้นการบริหารการจดัการของกลุ่ม  
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(3.1.3)   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม  
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์และสังเกตแลว้ การท่ีจะไดข้อ้มูลให้ครบถว้นจ าเป็นตอ้ง

เก็บขอ้มูลโดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1)   การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอ้ตกลง  
(2)   การจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล  
(3)   การสังเกตเป็นการสังเกตการท างานในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ  
(4)   การจดัสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความรู้กนักบักลุ่ม ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  

(4.1)   ความรู้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ  
(4.2)   พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีถูกตอ้ง 

(5)   การประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้แต่ละกลุ่มพยายามเช่ือมโยงความตอ้งการ  
เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดเครือข่าย 

(6)   การจดัการเชิงปฏิบติัการเพื่อกระตุ้นให้แต่ละกลุ่มได้เสนอแนวทางในการ
สนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตผกัปลอดสารพิษในคุณลกัษณะท่ีกลุ่มตอ้งการ 
  

1.4.3   ระยะเวลาท่ีท าการวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั  
การศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู ้บริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการ

สนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีมีระยะเวลาในการท า
การวิจยัทั้งส้ิน 3 ปี โดยแบ่งแผนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ (1 ระยะเวลามีการด าเนินงาน 1 ปี 
12 เดือน) มีแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยัดงัน้ี 

 
1.5   ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1   ดา้นองคค์วามรู้ 
(1)   บริบทและศกัยภาพในการบริหารจดัการของกลุ่มผูบ้ริโภคและด้านปริมาณ

การซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภค 
(2)   สภาพปัญหาและความตอ้งการในการบริหารจดัองคก์รของกลุ่มผูบ้ริโภค 
(3)   กระบวนการพฒันา การบริหารจดัองค์กร การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ         

ผกัปลอดสารพิษ พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีถูกตอ้ง 
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(4)   นกัศึกษาไดเ้รียนรู้กบักลุ่มผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลศกัยภาพและกระบวนการพฒันา
เป็นเครือข่ายกลุ่มผูบ้ริโภค 

 
1.5.2   ดา้นการพฒันา 

(1)   กลุ่มผูบ้ริโภคเกิดการเรียนรู้เร่ืองการบริหารองค์กร การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีถูกตอ้ง 

(2)   กลุ่มผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารจดัองคก์ร 
(3)   เกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
(4)   เกิดการสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตผกัปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.5.3   หน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ไดด้งัน้ี 
(1)   เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมพฒันาชุมชน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถน าผลการวิจยัและรูปแบบ การวิจยัคร้ังน้ี 
ไปพฒันากลุ่มผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป 

(2)   เกิดการรวมกลุ่มของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
(3)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น าผลงานวิจยัไปพฒันาการเรียนการสอน      

การบริหารจดัการของกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษใหแ้ก่นกัศึกษา 
(4)   นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์ตรงจากการวจิยั 

 
1.6   นิยำมศัพท์ 
 

เครือข่าย  หมายถึง  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พฒันา  หมายถึง  การปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค          

ผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่  
ผูบ้ริโภค  หมายถึง  ผูซ้ื้อหรือลูกคา้ท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค 
ผูบ้ริโภครายรายเด่ียว  หมายถึง  ผูซ้ื้อรายบุคคลท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค        

ในครัวเรือน 
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กลุ่มผูบ้ริโภค  หมายถึง  กลุ่มคนท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษไม่เพียงเพื่อน ามา
บริโภค แต่ซ้ือมาเพื่อจ าหน่ายต่อในเชิงธุรกิจ 

อาหารเจ  หมายถึง  อาหารท่ีปรุงโดยปราศจากเน้ือสัตวร์วมทั้งไม่มีส่วนประกอบอ่ืนใด
ท่ีน ามาจากเน้ือสัตวทุ์กประเภท ท่ีส าคญัอาหารเจงดเวน้การปรุงการเสพผกัฉุน 5 ประเภทอนั
ไดแ้ก่ กระเทียม หวัหอม กระเทียมโทนจีน กุย้ฉ่าย ใบยาสูบ  

อาหารมงัสวรัิติ  หมายถึง  อาหารท่ีปราศจากเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จากเน้ือหรืออวยัวะ   
ใด ๆ ของสัตวทุ์กชนิด ไม่วา่จะเป็นสัตวเ์ล็กหรือสัตวใ์หญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขา ก็
ตาม เช่น มด แมลง กุง้ ปู ปลาไก่ กระต่าย ววั ควาย มา้ เป็นตน้ โดยอาหารมงัสวรัิติ ประกอบดว้ย 
ขา้วกลอ้ง ถัว่ งา ผกั และผลไมน้านาชนิด 

อาหารชีวจิต  หมายถึง  อาหารท่ีท าให้ร่างกายและจิตใจ มีความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและ
ใจ โดยยดึเอาวธีิปฏิบติัและความคิดในแนวธรรมชาติเป็นหลกั 

อาหารปลอดสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีมีกระบวนการท าและการปรุงท่ีไม่หลงเหลือ
สารพิษตกคา้งชมรม หมายถึง การรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ
ร่วมกนั  

มูลนิธิ  หมายถึงทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวโ้ดยเฉพาะส าหรับการกุศล สาธารณะ ทางศาสนา 
ศิลปะ การศึกษา โดยไม่มุ่งหวงัน าผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายแพง่ หรือพาณิชยแ์ลว้ 

การมีส่วนร่วม  หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มูล และความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก 
และตดัสินใจต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของกลุ่ม โดยเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายของสมาชิก
กลุ่ม 




