
20 
 

 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ส ำหรับกลุ่มตวัอยำ่งและกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1)  ตัวแทนเกษตรกรแต่ละอ ำเภอ นักวิชำกำรเกษตรแต่ละอ ำเภอ เจ้ำหน้ำท่ีกรมพฒันำท่ีดิน 
เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน โดยกำรเก็บแบบสอบถำม และสัมภำษณ์เชิง
ลึก จ ำนวน 70 คน มี 7 อ ำเภอ ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จำกควำม
เช่ียวชำญดำ้นเกษตร  
 2)  ตัวแทนเกษตรกรแต่ละอ ำเภอ นักวิชำกำรเกษตรแต่ละอ ำเภอ เจ้ำหน้ำท่ีกรมพฒันำท่ีดิน 
เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1แม่ฮ่องสอน เจำ้หนำ้ท่ีสภำเกษตรพื้นท่ี ผูป้ระกอบกำรรับซ้ือ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของแต่ละอ ำเภอ โดยแบ่งกำรจดัประชุมกลุ่มยอ่ยตำมอ ำเภอละ 20 คน มี 7 อ ำเภอ 
รวมทั้งส้ิน 140 คน  

3.2 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม และสัมภำษณ์เชิงลึก จำกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทั้งหมด ประกอบดว้ย กระบวนกำรปลูกพืช ปัจจยักำรผลิตพืช คุณภำพผลผลิต ฤดูกำรผลิต ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนกำรปลูกพืชแต่ละชนิด กำรอนุรักษป่์ำและแม่น ้ ำของพืช กำรลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรปลูก 
กำรลดกำรเผำป่ำและเศษวสัดุทำง ภูมิปัญญำและวิถีชีวิตกำรผลิตพืช และกิจกรรมเครือข่ำยทำงสังคม
กำรผลิต และ ควำมสำมำรถพึ่งพำตนเอง 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลจำกกำรรวบรวมสถิติ เอกสำรต่ำงๆและระบบสำรสนเทศ ประกอบไป
ดว้ย ขอ้มูลพืชในพื้นท่ีแต่ละอ ำเภอ ขอ้มูลกำรปลูกพืช ปริมำณผลผลิตพืช สภำพพื้นท่ีปลูกพืช ชุดดิน 
ลกัษณะภูมิประเทศ เขตภูมิอำกำศ จำกระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: 
GIS)  
 
3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรบูรณำกำรวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Approach) และเชิงปริมำณ 
(Quantitative Approach) ซ่ึงให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยภำคสนำม (Field Research) และกำรวิจัยจำก
เอกสำร (Documentary Research) นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัประชุมสนทนำกลุ่มระหว่ำงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
คือตวัแทนเกษตรกรในพื้นท่ี เจำ้หนำ้ท่ีสภำเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นกัวิชำกำร ผูป้ระกอบกำรรับซ้ือ
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ผลผลิต ส ำนกังำนเกษตรแต่ละอ ำเภอในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1 
แม่ฮ่องสอน  เจำ้หน้ำท่ีกรมพฒันำท่ีดินแม่ฮ่องสอน เพื่อสัมภำษณ์เชิงลึก ในกำรวิเครำะห์ตวัแบบพืช
ทำงเลือกภำยใตร้ะบบกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม และระดมควำมเห็นในกำร
จดัท ำคู่มือและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย และเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตกำรศึกษำจึง
แยกวิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั ตำมวตัถุประสงคด์งัน้ี 

  1.ศึกษาข้อมูลพืชและระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   1) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตวัแทนเกษตรกรแต่ละอ ำเภอ นกัวิชำกำรเกษตรแต่ละอ ำเภอ เจำ้หนำ้ท่ี
กรมพฒันำท่ีดิน เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน โดยกำรเก็บแบบสอบถำม 
และสัมภำษณ์เชิงลึก จ ำนวน 70 คน มี 7 อ ำเภอ ใชว้ิธีกำรเลือกตวัอยำ่งแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
จำกควำมเช่ียวชำญดำ้นเกษตร 
   2) ข้อมูลท่ีใช้ศึกษา  
    (1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม และสัมภำษณ์เชิงลึก จำกผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ประกอบด้วย กระบวนกำรปลูกพืช ปัจจยักำรผลิตพืช คุณภำพผลผลิต ฤดูกำรผลิต 
ตน้ทุนและผลตอบแทนกำรปลูกพืชแต่ละชนิด กำรอนุรักษป่์ำและแม่น ้ ำของพืช กำรลดกำรใชส้ำรเคมี
ในกำรปลูก กำรลดกำรเผำป่ำและเศษวสัดุทำง ภูมิปัญญำและวิถีชีวิตกำรผลิตพืช และกิจกรรมเครือข่ำย
ทำงสังคมกำรผลิต และ ควำมสำมำรถพึ่งพำตนเอง 
    (2) ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจำกกำรรวบรวมสถิติ เอกสำรต่ำงๆและระบบสำรสนเทศ 
ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลพืชในพื้นท่ีแต่ละอ ำเภอ ขอ้มูลกำรปลูกพืช ปริมำณผลผลิตพืช สภำพพื้นท่ีปลูก
พืช ชุดดิน ลกัษณะภูมิประเทศ เขตภูมิอำกำศ จำกระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information 
System: GIS)  
    (3) วิธีกำรศึกษำ 
   ขั้นตอนท่ี 1 กำรวิเครำะห์ทำงกำยภำพของพื้นท่ี คือ สภำพพื้นท่ีปลูกพืช ชุดดิน ลกัษณะ
ภูมิประเทศ เขตภูมิอำกำศ โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
เพื่อดูลกัษณะพืชแต่ละชนิดมีควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีแต่ละอ ำเภออย่ำงไร เพรำะแต่ละอ ำเภอมีสภำพ
พื้นท่ีกบักำรปลูกพืชแต่ละชนิดต่ำงกนั กำรวิเครำะห์จะจดัท ำ mapping กำรปลูกพืชท่ีเหมำะสม โดยจดั
หมวดหมู่พืชตำมพื้นท่ี 
   ขั้นตอนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ศกัยภำพดำ้นกำรเกษตร คือ กระบวนกำรปลูกพืช  ปัจจยักำร
ผลิตพืช คุณภำพผลผลิต ฤดูกำรผลิต ปริมำณกำรผลิต คุณสมบติัพิเศษอ่ืนๆของพืชอ่ืนๆ ใช้สถิติเชิง
พรรณนำและน ำเทคนิค SWOT Analysis มำใช้วิเครำะห์ ผ่ำนกระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมจำกกำรจดั
ประชุมกลุ่มยอ่ย 
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   ขั้นตอนท่ี 3 วิเครำะห์พืชตำมหมวดหมู่ของควำมเหมำะสมของพื้นท่ี โดยแบ่งตำมกลุ่ม
พืชประกอบดว้ย พืชไร่ พืชสวน พืชผกั โดยพิจำรณำกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของพืช  
 
ตารางท่ี 3.1: กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของพืชทำงเลือก 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม 
• ตน้ทุนและผลตอบแทนกำรปลกูพืชแตล่ะ
ชนิด 
• กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดท้ำง
เศรษฐศำสตร์ 
• แนวโนม้ทำงกำรตลำดของพืช 

• กำรอนุรักษป่์ำและแม่น ้ำของพืช 
• กำรลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรปลกู 
• กำรลดกำรเผำป่ำและเศษวสัดุทำง 

• ภูมิปัญญำและวิถีชีวิตกำรผลิตพืช 
• กิจกรรมเครือข่ำยทำงสังคมกำร
ผลิต 
• ควำมสำมำรถพ่ึงพำตนเอง 

   ในกำรวิเครำะห์ขั้นตอนะจะใช้กำรวิเครำะห์เชิงเน้ือหำ (Content analysis) ร่วมกบั กำร
วิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) โดยกำรเก็บขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผูเ้ช่ียวชำญ
เช่น เกษตรอ ำเภอ เกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจำ้หนำ้ท่ีป่ำไมแ้ม่ฮ่องสอน และแบบสอบถำมเกษตรกรท่ี
ปลูกพืช  
   ขั้นตอนท่ี 4 น ำผลกำรวิเครำะห์จำกขั้นตอนท่ี 1 2 และ 3 มำสังเครำะห์ขอ้มูลเพื่อเป็น 
ฐำนข้อมูลพืชในกำรค้นหำพืชทำงเลือกชนิดอ่ืนๆของกษตรท่ีเหมำะสมในกำรปลูกท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

 2. วิเคราะห์ตัวแบบพืชทางเลือกภายใต้ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมผ่านกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
  1) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตวัแทนเกษตรกรแต่ละอ ำเภอ นกัวิชำกำรเกษตรแต่ละอ ำเภอ เจำ้หนำ้ท่ี
กรมพฒันำท่ีดิน เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ 1แม่ฮ่องสอน เจ้ำหน้ำท่ีสภำเกษตรพื้นท่ี 
ผูป้ระกอบกำรรับซ้ือผลผลิตทำงกำรเกษตรของแต่ละอ ำเภอ โดยแบ่งกำรจดัประชุมกลุ่มยอ่ยตำมอ ำเภอ
ละ 20 คน มี 7 อ ำเภอ รวมทั้งส้ิน 140 คน  
  2) ข้อมูลท่ีใช้ศึกษา คือขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรประชุมร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในกำรคดัสรรพืชทำงเลือกภำยใตร้ะบบกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผ่ำนกระบวนกำรแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
  3) วิธีการศึกษา  ในวัตถุประสงค์ข้อน้ี เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด้ำน
กำรเกษตร แต่เน่ืองจำกองค์ประกอบท่ีจะน ำมำคน้หำตวัแบบพืชทำงเลือกภำยใตร้ะบบกำรผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผ่ำนกระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีเง่ือนไขควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในกำรเลือกหลำยมิติในกำรวิเครำะห์ประกอบดว้ย 

   (1) กำรควบคุมของแหล่งก ำเนิดของเสีย  
   (2) กำรบ ำบดัของเสียอยำ่งเหมำะสม 
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   (3) กำรใชน้อ้ย ใชซ้ ้ำ ใชห้มุนเวียน 
   (4) กำรอนุรักษน์ ้ำ 
   (5) กำรป้องกนัมลพิษอยำ่งย ัง่ยนื 
  ดงันั้นกำรวิจยัน้ีจึงใชก้ำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรแบบมีส่วนร่วม และไดน้ ำเอำเทคนิคกำรวิเครำะห์
ตำมล ำดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) มำใช้ในกำรให้ค่ำน ้ ำหนักของแต่ละองคป์ระกอบ
พืชทำงเลือกภำยใตร้ะบบกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 สร้ำงแบบจ ำลองกำรตดัสินใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรตดัสินใจ  
2) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตัดสินใจท่ีมีผลต่อเป้ำหมำย โดยฐำนน ำข้อมูลท่ีได้จำก

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือขอ้มูลพืชชนิดต่ำงๆแต่ละพื้นท่ี มำใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ 
3) ก ำหนดทำงเลือกท่ีตอ้งตดัสินใจ จำกควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีประกอบดว้ย  
กำรควบคุมของแหล่งก ำเนิดของเสีย กำรบ ำบดัของเสียอยำ่งเหมำะสม กำรใชน้อ้ย ใชซ้ ้ำ 

ใชห้มุนเวียน กำรอนุรักษน์ ้ำ และ กำรป้องกนัมลพิษอยำ่งย ัง่ยนื ใชเ้ป็นเกณฑก์ำรตดัสินใจ 
  ขั้นตอนท่ี 2 ให้น ้ ำหนักควำมส ำคัญของเกณฑ์กำรประเมิน เน่ืองจำกเกณฑ์ท่ีใช้ในกำร
ตัดสินใจมีควำมส ำคัญต่อเป้ำหมำยหรือวตัถุประสงค์ไม่เท่ำกัน ดังนั้ น จึงจ ำเป็นต้องหำน ้ ำหนัก
ควำมส ำคญัของแต่ละหลกัเกณฑก่์อนท่ีจะประเมินทำงเลือก โดยมีวิธีกำร ดงัน้ี 

1) สร้ำงตำรำงเมตริกซ์เปรียบเทียบแบบจบัคู่ (Pair-wise Comparison Matrix) 
2) ก ำหนดมำตรส่วนเพื่อกำรเปรียบเทียบควำมส ำคญั โดยในกำรศึกษำน้ีไดก้ ำหนด

มำตรส่วนเพื่อกำรเปรียบเทียบควำมส ำคญัตำมวิธีกำรของ Saaty (1980) ซ่ึงก ำหนดไว ้9 ระดบั  
3) ค ำนวณค่ำน ้ ำหนักควำมส ำคญัของเกณฑ์กำรประเมิน โดยวิธี Simple Normalized 

Row Sum (SNRS) 
  ขั้นตอนท่ี 3 น ำทำงเลือกท่ีก ำหนดไวใ้นขั้นตอนแรกมำท ำกำรประเมินผ่ำนหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้น
กำรตดัสินใจ เพื่อจดัล ำดบัควำมส ำคญัของทำงเลือก 
  ขั้นตอนท่ี 4 ได้ตัวแบบพืชทำงเลือกภำยใต้ระบบกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมผ่ำน
กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดำ้นเกษตร 

 3. จัดท าคู่มือการผลิตพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   ขั้นตอนท่ี1 น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ในวตัถุประสงคท่ี์ 1 และ 2 จดัท ำร่ำงคู่มือกำร
ผลิตตวัแบบพืชทำงเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย ผ่ำนกำรสังเครำะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ในวตัถุประสงคท่ี์ 1 และ 2 
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    ขั้นตอนท่ี 2 จดัประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงคู่มือกำรผลิตตวัแบบพืชทำงเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบำยเพื่อกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนืในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
   ขั้นตอนท่ี 3 กำรตรวจสอบยอ้นกลบัคู่มือกำรผลิตพืชฯ ส่งกลบัไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียและ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคู่มือคร้ัง
สุดทำ้ย 
       ขั้นตอนท่ี 4) จดัพิมพค์ู่มือกำรผลิตพืชทำงเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบำยเพื่อกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนื พร้อมแจกจ่ำยคู่มือไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภำครัฐเอกชนและเกษตรกรท่ีสนใจกำรผลิตพืช 




