
 
 

บทที ่3 
วธีิการวจิัย 

 
 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ อ าห ารป ล อ ด ภั ย ภ าย ใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์ วิธีการวิจยั ประกอบไปด้วย ประชากรและตวัอย่าง 
ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล กรอบแนวคิดของการวิจยั การวิเคราะห์และการ
อภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความต้องการเข้าร่วม
โครงการ ใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ 207 ชุมชน(กลุ่มเกษตรกร) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้ นตอนท่ี  2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี สุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค ์
(purposive sampling) โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้ งส้ิน 20 ชุมชน(กลุ่มเกษตรกร) และท าการ
คัดเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัระดบัอาเซียนได ้ โดยมีชุมชนท่ีสนใจในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรสู่
ระบบอาหารปลอดภยั และมีศกัยภาพการแข่งขนัในระดับอาเซียน จ านวน 3 อ าเภอ 4 ชุมชนดัง
ตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือชุมชนท่ีสนใจประเด็นการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่
 ระบบอาหารปลอดภยั 

ล าดับ ชุมชน(กลุ่มเกษตรกร) ต าบล อ าเภอ 
1 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ อบต.บา้นหลวง แม่อาย 
2 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ อบต.หว้ยทราย แม่ริม 
3 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อบต.ท่าวงัพร้าว สันป่าตอง 
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
อบต.บา้นกลาง สันป่าตอง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์บริบทชุมชนและ
บริบทกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 ชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) บริบทชุมชน ได้แก่ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแม่ริม ต าบลท่าวงัพร้าว และ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
   2) บริบทกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์เกษตรกร
ผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
   3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวัดเชียงใหม่ ใน
ประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ  
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3) แบบฟอร์มการประเมินศกัยภาพกลุ่มเกษตรกรดว้ย SWOT Analysis 
  4) แบบประเมินการพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัในระดบัอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ระบบ GLOBAL GAP 14 ตวัช้ีวดั (ภาคผนวก ก)
ดงัน้ี  

1) วตัถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช 
รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

2) การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการ
หายใจ ทางปากทางผิวหนงั 

3) อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีใน
ระดบัท่ีปลอดภยั 

4) Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร
ของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

5) Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 
ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 

6) มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 
7) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลด

ความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั 
และเหมาะสมต่อการบริโภค 

8) วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด  ดิน  หิน  โลหะ ไม้ พลาสติก ซ่ึงไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

9) วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา 
มีประโยชน์ต่อพืช 

10) การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 

11) การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้
ปลีกในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 
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12) Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดย
เกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

13) มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

14) THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่ งเน้นเร่ืองข้าวอย่าง
เดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 
และระบบการจดัการควบคุมภายใน (ICS) 25 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
   1) การตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย ์จากเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯอยูเ่สมอ 
   2) พนัธุ์พืชท่ีใชใ้นการเพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสมปราศจากการตดั
ต่อหรือดดัแปลงพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสี 
   3) มีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูกหลกัการ ทั้งทาง
ดิน น ้า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร 
   4) บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภยัต่อการปนเป้ือนสารพิษ ทั้ง
ทาง ดิน น ้า และอากาศ 
   5) ในพื้น ท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 
   6) มีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก จากแหล่งท่ี
เหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรมหรือผา่นการฉายรังสี 
   7) มีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก  หลกัการ ทั้งทาง
ดิน น ้า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร 
   8) ในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่มมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทัว่ถึง 
   9) ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรใน
การผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 
   10) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการ
อยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 
   11) ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 
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   12) ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

13) เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 
   14) ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 
   15) ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) 
เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง 
   16) ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ขายผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 
   17) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้อง
ได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์
   18) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์หไ้ดม้าตรฐานตามหลกัสากล 
   19) ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของ
กลุ่มเกษตรกร → การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 
   20) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   21) ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ   
   22) แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 
   23) ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 
   24) การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง 
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   25) ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยั ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
มีกรอบแนวคิด แสดงดงั ภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิด 

แนวทางการยกระดบัระบบอาหารปลอดภยัของชุมชน 

ระดบัอาเซียน 

  

  
  

      

ชุมชนท่ีมีศกัยภาพการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตร 

ในระบบอาหารปลอดภยัระดบัอาเซียน 

การวิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่ม 

(SWOT) 
  บริบทกลุ่ม

เกษตรกร 

(Input) (Input) 

(output) 

(output) 

Process 
Global GAP (14ตวัชีว้ดั) + 

ICS (25ตวัชีว้ดั) 

บริบทชุมชน 

การวิเคราะห์ระบบอาหารปลอดภยัระดบั

อาเซียน

ชุมชนท่ีมีระบบอาหารปลอดภยัระดบัอาเซียน 
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อธิบายภาพท่ี 3.1 โดยเร่ิมจากการศึกษาบริบทชุมชนและศึกษาบริบทกลุ่มเกษตรกร น ามา
การวิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่ม (SWOT) คดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตร
ในระบบอาหารปลอดภยัระดับอาเซียน และน ามาวิเคราะห์ระบบอาหารปลอดภยัระดบัอาเซียน 
และพฒันาชุมชนท่ีมีระบบอาหารปลอดภยัระดับอาเซียนสู่แนวทางการยกระดับระบบอาหาร
ปลอดภยัของชุมชนระดบัอาเซียน 
  
3.4 การวิเคราะห์และอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 3.4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจยั (แต่ละกลุ่มเกษตรกร) “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)”
แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละกลุ่มเกษตรกร) “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System : ICS)” โดยการหาขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลกัษณะ
ของสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: 
S.D.) ซ่ึงจะใช้ทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่ละช่วงของลกัษณะท่ีสนใจ โดยแบ่ง
ระดับคะแนนตาม เกณฑ์ ก ารป ระ เมิ น ค่ า เฉ ล่ี ยข องบุ ญ ชม  ศ รีส ะอ าด  (2532 ) เป็ น  
5 ชั้น ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 3.4.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช้  
การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนั
หรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
 3.4.3 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
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  1) การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทท่ี 2 
  2) การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนมาอภิปรายผลเทียบกบัการวิเคราะห์ SWOT 
โดยพิจารณาจาก (1) จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรและตัวสินคา้ (2) โอกาสในการพฒันาสินคา้ของ
กลุ่ม (3) จุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรและตวัสินคา้ และ (4) อุปสรรคในการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม  
  3) การอภิปรายผลแบบประเมิน เชิงพรรณนา และอธิบายขอ้มูล เชิงปริมาณ 




