
 
บทที ่3  

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการ
สนับสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่” มีวิธีการด าเนินการวิจยั    
อันประกอบด้วย ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา กรอบและแผนงานการวิจัย                
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1   ประชำกรที่ศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
         

การศึกษาโครงการวจิยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการสนบัสนุนการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ มีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  

3.1.1   ประชากรศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ผู ้บริโภคผกัปลอดสารพิษ และกลุ่มผู ้บริโภคผกัปลอดสารพิษ         

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด   
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ และกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ     

ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ โดยแยกประเภทของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

(1)   กรณีผูบ้ริโภครายเด่ียว เช่นแม่บา้นครัวเรือนท่ีนิยมบริโภคผกัปลอดสารพิษ  
เป็นตน้  

(2)   กรณี ผู ้บริโภครายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู ้บริโภคอาหารเจ อาหารมังสวิ รั ติ            
กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารชีวจิต เป็นตน้  

ดงันั้น ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจึงมีจ านวนเท่ากนั คิดเป็น 100% ของการส ารวจขอ้มูล
ทั้งหมด 46 ร้านคา้ ดงัตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1   แสดงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 
 

ล ำดับที ่
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ตารางท่ี 3.1   แสดงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ กลุ่มผู้บริโภค สถำนทีต่ั้ง 
15 เจพรทิพย ์ 23 ถ.หสัดิเสว ีต.ชา้งเผอืก อ.เมือง  

(053) 219659 
16 ร้านมงัสวรัิติ ขา้งท่ีวา่การอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 ร้านคุณเชิญ  

(ในโรงแรมนิวเศรษฐกิจ) 
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 
24 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร้านเจร่วมมิตร ถ.หว้ยแกว้  

หนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
25 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มงัสวรัิติ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
26 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เสบียงบุญ (เจ) โรงอาหาร 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
27 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สถานธรรมเทียนเป่า หลงัมหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ตรงขา้ม คณะศึกษาศาสตร์ 
ท่ีมา : จากการส ารวจ  
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ตารางท่ี 3.1   แสดงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา (ต่อ) 
 

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

ภณัฑ ์
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 

ท่ีมา : จากการส ารวจ  

  



34 
 

3.1.2   ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ  

ไดแ้ก่การสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยการจดบนัทึก ประกอบกบั
วิธีการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มตวัอย่างโดยมีสมาชิกของกลุ่มเป็นผูร่้วม
กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) และให้ขอ้มูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน 
(Participatory research)  

(2)   ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ 
เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูบ้ริโภค และกลุ่มผูบ้ริโภคอนัไดแ้ก่  
(2.1)   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัของผูบ้ริโภค วา่            มีความ

ตอ้งการผกัแบบใด ชนิดใด ลกัษณะไหน วนั เวลา ท่ีตอ้งการ ฤดูกาล และคุณภาพของผกั เป็นตน้  
(2.2)   ขอ้มูลดา้นการบริหารการจดัการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

(3)  ขอ้มูลดา้นปริมาณการซ้ือของกลุ่ม 
(3.1)   ชนิดของเคร่ืองมือ  

 (3.1.1)   ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)  
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค าถามซ่ึง

ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Close ended questions) และค าตอบแบบให้เติมค าตอบ      
(open ended questions) โดยนกัวิจยัจะเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์และสังเกต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีได้
จากกลุ่มตวัอยา่ง  

นอกเหนือจากการสัมภาษณ์และสังเกตแลว้ การท่ีจะไดข้อ้มูลให้ครบถว้นจ าเป็นตอ้งเก็บ
ขอ้มูลโดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 

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

(4.1)  ความรู้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ  
(4.2)  พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีถูกตอ้ง 

(5)   การประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้แต่ละกลุ่มพยายามเช่ือมโยงความตอ้งการ   
เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดเครือข่าย 
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(6)   การจดัการเชิงปฏิบติัการเพื่อกระตุน้ให้แต่ละกลุ่มได้เสนอแนวทางในการ
สนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตผกั ผลิตผกัปลอดสารพิษในคุณลกัษณะท่ีกลุ่มตอ้งการ  

 
3.2   กรอบของกำรวจัิย 

 

การศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการสนับสนุน  
การผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ มีกรอบของการวจิยั ดงัน้ี 

 

 
  

ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
ประมวลสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในทอ้งตลาด 

 

ปัญหำ 
1.  ผกัไม่ปลอดพิษ  
2.  ผกัไม่มีคุณภาพ (ขนาด, สี, ฯลฯ) 
3.  หาซ้ือยาก 
4.  ราคาแพง ไม่สม ่าเสมอ 
5.  ไม่หลากหลายชนิด 
6.  ไม่มีตลอดปี 
 

 ควำมต้องกำร  
1.  อยากใหป้ลอดพิษ 100%  
2.  อยากใหผ้กัมีมาตรฐาน 
3.  มีแหล่งซ้ือหลายๆ แห่ง หาซ้ือง่าย 
4.  ราคาคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง ไม่แพง 
5.  มีหลากหลายชนิด 
6.  มีจ าหน่ายตลอดทั้งปี  
 

จดัท าโครงการวจิยั “สร้างเครือขา่ยผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ” จากปัญหาและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีส ารวจมา  

 

เครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม่ ท่ีเขม้แขง็และยัง่ยนื 
 

พฒันำ 
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3.3   แผนกำรวจัิย 
 

การศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการสนบัสนุนการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ มีระยะเวลาในการท าการวิจยัทั้งส้ิน 2 ปี 
โดยแบ่งแผนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ (1 ระยะเวลามีการด าเนินงาน 1 ปี 12 เดือน) มีแผนการ
ด าเนินงานตลอดโครงการวจิยัดงัน้ี 

3.3.1   ระยะเวลาท่ีท าการวจิยั  
การศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการ

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

(1)   แผนการด าเนินงานในปีท่ี 1  
ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั 1 ปี (12 เดือน) โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ระยะ คือ  
ระยะท่ี 1 การเตรียมการวิจยัเพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค    

ผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค   
กลุ่มผูบ้ริโภค การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย วางแผนการด าเนินงาน จดัท าเอกสาร จดัเตรียม
วสัดุด าเนินการ 

ระยะท่ี 2   ด าเนินการวจิยั ปฏิบติัการสร้างและพฒันากลุ่ม สร้างและพฒันา
เครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ขอ้มูล   
เพื่อจดัท ารายงานการวจิยั 

 
3.3.2   แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

การศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการ
สนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ มีแผนการด าเนินงานดงัน้ี 

(1)   ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกาบการวจิยั 
(2)   ประมวลสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษใน

ทอ้งตลาด 
  ส าหรับการประมวลสภาพปัญหาและความต้องการของผู ้บ ริโภคนั้ น            
ทางนกัวิจยัไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในร้านอาหารต่าง ๆ ใน
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จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัแทนผูบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษ จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมด มีรายละเอียดของการส ารวจ ดงัแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
ประเด็นของควำมตระหนักของพษิภัยของกำรบริโภค 

1. ท่านตระหนกัถึงพิษภยัของการบริโภคผกัท่ีมีสารเคมีตกคา้ง หรือไม่  
 ตระหนกั  เพราะ
............................................................................................................................................ 

   ไม่ตระหนกั เพราะ    
 ........................................................................................................................................... 

 
ประเด็นของควำมเข้ำใจทีแ่ท้จริงของควำมปลอดภัยของผักต่ำงๆ  

2. ท่านเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี จากมากไปหานอ้ย 
 

   ผกัอินทรีย ์     
   ผกัปลอดสารพิษ     
   ผกัปลอดภยั      
   ผกัไฮโดรโปนิค 

 
ประเด็นควำมสนใจต่อกำรบริโภคผกัปลอดสำรพษิ  

3. ท่านมีความสนใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษหรือไม่  
   สนใจบริโภค เพราะ
 .......................................................................................................................................... 
   ไม่สนใจบริโภค เพราะ
 ........................................................................................................................................... 
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ประเด็นกำรส ำรวจอำหำรที่ทำนอยู่ในปัจจุบัน 
4. ร้านท่ีท่านซ้ืออาหารอยูน้ี่ ใชผ้กัปลอดสารพิษ หรือไม่  
   ไม่รู้   
   ใช ้   
   ไม่ใช ้  
 ทราบไดอ้ยา่งไร
 ........................................................................................................................................... 

 
ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำจำกร้ำนค้ำทีซ้ื่อผกัในขณะนี้ 

5. ถา้ร้านอาหารท่ีท่านซ้ืออยูน้ี่ไม่ใชผ้กัปลอดสารพิษ ท่านจะ? 
   ยงัซ้ืออยู ่เพราะ
 .......................................................................................................................................... 
   ไม่ซ้ืออาหารร้านน้ีอีกเลย 
   ถา้ท่านจ าเป็นจะตอ้งซ้ือ ท่านมีขอ้เสนอแนะใหท้างร้านท าอยา่งไร
 ........................................................................................................................................... 

 
ประเด็นควำมมั่นใจต่อควำมปลอดภัยของผกัทีท่ำนอยู่ 

6. ถา้ร้านอาหารท่ีท่านซ้ืออยูน้ี่ใชผ้กัปลอดสารพิษ ท่านมัน่ใจวา่ผกันั้นปลอดจริงหรือไม่  
   มัน่ใจ เพราะ
 .......................................................................................................................................... 
   ไม่มัน่ใจ เพราะ
 ........................................................................................................................................... 

 
ประเด็นข้อเสนอแนะต่อร้ำนทีซ้ื่อผกัอยู่ขณะนี้ 

7. เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบวา่ทางร้านใชผ้กัปลอดสารพิษ ในการประกอบอาหาร ทางร้าน
ควรจะท าอยา่งไร (ใหเ้รียงล าดบัความส าคญัดงัต่อไปน้ี) 
ประเด็นท่ี 1  มีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภยัของผกั 
ประเด็นท่ี 2 มีป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 
ประเด็นท่ี 3 บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้
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ประเด็นท่ี 4 บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 
ประเด็นท่ี 5 บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
ประเด็นท่ี 6 บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกั ก่อนรับประทาน 
 

  จากแบบสอบถามดงักล่าว สามารถประมวลสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ได ้ดงัน้ี 

(2.1) ปัญหา 
(2.1.1)  ผกัไม่ปลอดพิษ  
(2.2.2)  ผกัไม่มีคุณภาพ (ขนาด, สี, ฯลฯ) 
(2.2.3)  หาซ้ือยาก 
(2.2.4)  ราคาแพง ไม่สม ่าเสมอ 
(2.2.5)  ไม่หลากหลายชนิด 
(2.2.6)  ไม่มีตลอดปี 

(2.2) ความตอ้งการ  
(2.2.1)  อยากใหป้ลอดพิษ 100%  
(2.2.2)  อยากใหผ้กัมีมาตรฐาน 
(2.2.3)  มีแหล่งซ้ือหลาย ๆ แห่ง หาซ้ือง่าย 
(2.2.4)  ราคาคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง ไม่แพง 
(2.2.5)  มีหลากหลายชนิด 
(2.2.6)  มีจ  าหน่ายตลอดทั้งปี  

(3) จดัท าโครงการวจิยั “สร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ” จากปัญหา
และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีส ารวจมา  

(4)  เครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม่ ท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
(5)  พฒันาเครือข่ายใหย้ ัง่ยนืต่อไป  

 




