
 
บทที่ 3 

วิธีการดําเนินวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”            
มีวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 ดังตอไปนี้   

 
3.1  วิธีการดําเนินวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัย มีรายละเอียด ไดแก ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง กรอบแนวคิด 
และแผนการวิจัยตลอดระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1.1 ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
(1)  ประชากร  คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด

เชียงใหม   
(2)  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 

random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี ้
ข้ันตอนท่ี 1  กําหนดเกษตรกรตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) 

จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 
ข้ันตอนท่ี 2  กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตาม

วัตถุประสงค (Purposive sampling)  
โดยแยกกลุมออกได 2 ประเภท ตามระบบการจัดการการผลิต คือ   

 1.  เกษตรกรรายเด่ียวท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2.  กลุมเกษตรกรท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษ  
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3.1.2  ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(1)  ขอมูลปฐมภูมิ  

ไดแกการสืบคนขอมูลของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
โดยการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณเจาะลึก โดยมีสมาชิกของ
กลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน (Participatory research)  

(2)  สวนขอมูลทุติยภูมิ 
 เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูล

การผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลง
เงินทุน ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน สินคาที่ไมไดมาตรฐาน 
หรือสินคาท่ีเหลือจากการจําหนาย และความตองการของกลุม เปนตน ซ่ึงจะไดจากแหลงตางๆ 
เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาค สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้
จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมีสวนราชการและองคกรท่ี
เกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  

(2.1) กรมสงเสริมการเกษตร เปนโครงสรางใหมที่มีนักวิชาการ      เคหกิจการ
เกษตร ทํางานรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซ่ึงมีเกษตรกรเปน
ประธานศูนย 

(2.2) กรมสงเสริมสหกรณ มีกิจกรรมสงเสริมวิสหกิจชุมชนนํารองเกือบทุก
จังหวัด ทํางานรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

(2.3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสินคา 
(2.4) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน อย. 

สนับสนุนกระบวนการการผลิตท่ีดี GHP/GMP การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑดานอาหาร 
สมุนไพร และเคร่ืองสําอาง  

(3)  ชนิดของเคร่ืองมือ  
(3.1) ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต (Interview schedule) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (Close 
ended questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ (open ended questions) โดยนักวิจัยจะเปนผูทํา
การสัมภาษณและสังเกต เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุมโดยแบงเนื้อหาของแบบสัมภาษณเปน 3 
ตอน 
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1) ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
2) ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูลการผลิต 

กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน 
ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด 

3) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีเกษตรกรเผชิญอยู การแกไขปญหา ความสําเร็จ
ในการแกไขปญหา รวมถึงส่ิงท่ีเกษตรกรตองการใหชวยเหลือ  

 
นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การที่จะไดขอมูลใหครบถวนจําเปนตองเก็บ

ขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ 
1. การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลง  
2. การจัดการประชุมกลุมยอย เพ่ือติดตามผลงานและประเมินผล และรวมกัน

แกไขปญหา 
3. การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตในข้ันตอนตางๆ  
4. การศึกษาดูงาน เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ  
5. การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการ  
6. การอบรม โดยใหความรูแกเกษตรกร ในดานตางๆ ไดแก การจัดการการ

ผลิตท่ีดี กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา การบรรจุภัณฑ การ
ขนสง การตลาด และการแปรรูปสินคาเกษตร เปนตน  

3.1.3  การวิเคราะหขอมูล  
สําหรับการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้จะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล  2 สวน 

ดังนี้ 
(1) การวิเคราะหเนื้อหา (Content  analysis)   จากการสัมภาษณ และสอบถาม ดวย

วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กับกลุม
เกษตรกร อธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   คาสถิติรอยละ และคาเฉล่ีย 

(2)  การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative  analysis)  เกี่ยวกับผลการประเมิน
การดําเนินงานตลอดชวงการวิจัย 
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3.2  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคาแปรรูป
ผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” มีกรอบแนวคิดของการวิจัยแสดง
ไดดังแบบจําลองดังนี้ 
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3.3  แผนการวิจัย 

ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี 
- ประมวลสภาพปญหา และความตองการของเกษตรกรและ
กลุมเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม 

- สํารวจขอมูลการจัดการการผลิตของเกษตรกร   
สะทอนปญหา ผานเวทีชาวบาน  

คัดเลือกกลุมตัวอยางในจังหวัดเชียงใหม 
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม 
- จัดทํา แผนการปฏิบัติงานรวมกัน 

ปญหา 
1. การจัดการการผลิต  
2. การวางแผนการผลิต 
3. เทคโนโลยีการผลิต 
4. หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการกูเงิน 
5. สินคาไมมีคุณภาพ 
6. ผลผลิตท่ีเหลือ 

ความตองการของชุมชน 
1. การจัดการการผลิตท่ีดี 
2. การวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชตนทุนตํ่า 
4. พัฒนาคุณภาพของสินคา 
5. แปรรูปสินคาใหม ๆ  

ทราบปญหาและความตองการที่เพิ่มเติมของ
เกษตรกร ผานการจัดทําเวทีชาวบาน  

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

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจริง (ตามความ
ตองการของชุมชน) 

แกไขและพัฒนาการจัดการการผลิต 
- วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ของการจัดการการผลิต 
-  พัฒนาการจัดการการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ

สินคา พัฒนาสินคา และแปรรูปสินคาใหมๆ  
- ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนา  

รวมกันติดตามและประเมินผล 
ตรวจสอบ โดยเกษตรกร + คณะวิจัยและทีมงานภาคสนาม 

เพื่อหาบทสรุปของการพัฒนา 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการผลิต ปญหา + อุปสรรค 
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โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคาแปรรูป
ผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดบัสูมาตรฐานสากล มีระยะเวลาในการทําการวิจยัท้ังส้ิน 
2 ป โดยแบงแผนการดําเนนิงานเปน 3 ระยะ (1 ระยะเวลามีการดําเนินงาน 1 ป 12 เดือน) มี
แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการวิจัยดงันี้ 

3.3.1  แผนการดําเนินงานในปท่ี 1  
ใชระยะเวลาในการวจิัย 1 ป (12 เดือน) โดยแบงการทํางานเปน 2 ระยะ คือ  
ระยะท่ี 1 การเตรียมการวจิัยเพื่อศึกษาขอมูลเกษตรกร เกีย่วกับสภาพปญหาและความ

ตองการพัฒนากระบวนการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐาน 
และการแปรรปูผักปลอดสารพิษ  

ระยะท่ี 2 ดําเนนิการวจิัย (พัฒนากระบวนการจัดการ) พรอมกับดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการการผลิตที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแตละพืน้ท่ี โดยการวิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการวิจยั 

สําหรับแผนการวิจัยในระยะท่ี 1 นี้ “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการ
การผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสู
มาตรฐานสากล” การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูใตแผนการวิจัยตลอดระยะเวลา 1 ป สามารถ
แสดงรายละเอียดกิจกรรมในแผนงานวิจัย ดังนี้ 
 

กิจกรรมภายใตแผนการวิจัย ปท่ี 1 
(1)  ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย รวมถึงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ

ผลิตผักปลอดสารพิษ มาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ที่ได
ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ 

(2)  ประมวลสภาพปญหา ของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรในการผลิตผักปลอด
สารพิษ จ.เชียงใหม อันไดแก 

(2.1) การจัดการการผลิต  
(2.2) การวางแผนการผลิต 
(2.3) เทคโนโลยีการผลิต 
(2.4) หนี้สินที่เพิ่มข้ึนจากการกูเงิน 
(2.5) สินคาไมมีคุณภาพ 
(2.6) ผลผลิตท่ีเหลือ 
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(3)  ประมวลความตองการของชุมชนของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรในการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม อันไดแก 

(3.1) การจัดการการผลิตท่ีดี 
(3.2) การวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
(3.3) พัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชตนทุนตํ่า 
(3.4) พัฒนาคุณภาพของสินคา 
(3.5) แปรรูปสินคาใหมๆ  

(4)  สํารวจขอมูลการจัดการการผลิตของเกษตรกร   สะทอนปญหา ผานเวทีชาวบาน 
ในจังหวัดเชียงใหม ทําใหทราบปญหาและความตองการที่เพ่ิมเติมของเกษตรกร ผานการจัดทํา
เวทีชาวบาน  

(5)   คัดเลือกกลุมตัวอยางในจังหวดัเชียงใหม 
(6)   ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
(7)   จัดทําแผนการปฏิบัติงานรวมกนั ไดแก 

(7.1)  ประชุมเชิงปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม (PAR) 
(7.2)  ทบทวนตัวเอง (ประเมินตนเอง)  
(7.3)  จัดอบรมใหความรู (ตามความตองการ) 
(7.4)  ศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ แลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณจริง (ตามความตองการของชุมชน) 
(8)  ดําเนินการแกไขและพัฒนาการจัดการการผลิต ไดแก 

(8.1)  วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการ
จัดการการผลิต 

(8.2)  พัฒนาการจัดการการผลิต ปรับปรุงคุณภาพสินคา พัฒนาสินคา และแปร
รูปสินคาใหมๆ  

(8.3)  ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนา  
(9)  รวมกันติดตามและประเมินผล โดยการตรวจสอบ โดยเกษตรกร และคณะวิจยั

และทีมงานภาคสนาม เพื่อหาบทสรุปของการพัฒนา 
 
 

 3.3. 2   แผนการดําเนินงานในปท่ี 2  
ใชระยะเวลาในการวจิัย 1 ป (12 เดือน) 2 ระยะ  
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ระยะท่ี 1  ขยายขอบเขตของการวิจัยเพื่อใหครอบคลุมท้ังจังหวัดเชียงใหม สราง
เครือขายระหวางผูผลิต  

ระยะท่ี 2  ดําเนินการวิจัย (พัฒนากระบวนการจัดการ) พรอมกับดําเนินการติดตาม
และประเมินผลดานเครือขายการจัดการการผลิต ของเกษตรกรและกลุมท้ังจังหวัดเชียงใหม โดย
การดําเนินงานในปนี้จะไดผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมวิสาหกิจทั้งหมด เปนรายงาน
ประจําเดือน ท้ังส้ิน 12 เดือน เพื่อเปรียบเทียบถึงการพัฒนาของเครือขายในแตละเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




