
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 

การพัฒนาการเกษตรผักปลอดสารพิษปจจุบันพบวายังประสบปญหาเกี่ยวกับการ
จัดระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพได  โดยเฉพาะการถายทอดขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการผลิต การตลาด การแปรรูป ยังไมมีการเผยแพรขอมูลใหกับ
ประชาชนท่ีเกี่ยวของและท่ีสนใจรับทราบ ดังนั้นการพัฒนาระบบขอมูลทางการเกษตร การผลิต
ผักปลอดสารพิษจําเปนตองมีการสงเสริมการดานขอมูลขาวสารในเชิงรุกแกเกษตรกรและ
กลุมเปาหมายใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใหบริการชวยเหลือและแกปญหาของเกษตรกรได
อยางถูกตองใหเหมาะสมท้ังในดานอาชีพและคุณภาพชีวิต ดวยเหตุนี้การเรงรัดพัฒนาใหมีการ
จัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรท่ีสมบูรณ โดยการใชเทคโนโลยีและมีเครือขายอยาง
กวางขวางเพ่ือเช่ือมตอระบบขอมูลในการทําการเกษตรผักปลอดสารพิษ ของจังหวัดเชียงใหม
อยางท่ัวถึง จะเปนการชวยใหไดขอมูล และกระจายขอมูลเกี่ยวกับการเกษตรผักปลอดสารพิษท่ี
เปนปจจุบัน และเปนประโยชนไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน  

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษมาเปน
เวลานาน ท้ังนี้เพราะจังหวัดเชียงใหมมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิตผักปลอดสารพิษ
เปนอยางมาก อันไดแก พื้นท่ีของจังหวัดสวนใหญมีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับ 
การผลิตผัก โดยเฉพาะผักเมืองหนาว มีการชลประทานท่ีคอนขางดี เหมาะแกการผลิตผักท่ีตอง
ใชน้ําคอนขางมาก อีกท้ังความอุดมสมบูรณของดินก็คอนขางสูง ทีมงานวิจัยเห็นวาหากสามารถ
นําขอมูลทางการเกษตรเหลานี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและในเชิง
ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังการยกระดับคุณภาพของสินคาเกษตรใหเพิ่มข้ึน จากการ
พัฒนาและประยุกตขอมูลดวยระบบสารสนเทศน้ีจึงเกิดแนวคิดการจัดทําโครงการศูนยขอมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมข้ึน เพื่อจะเปน
ประโยชนตอสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรตอไป  

  โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษมี
เปาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมท่ีทีมงานผูวิจัย และหนวยงานท่ีเปน



2 
 

พันธมิตร ถายทอดสูผูใชใหสามารถใชงานไดจริงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท่ีเปนกลุมเปาหมายในระดับรากหญา อันไดแก กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน หรือแมแต
กลุมธุรกิจชุมชนตางๆ และสามารถขยายสูผูใชประโยชนท่ีกวางข้ึน ท้ังระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศตอไป  

 
1.2   วัตถุประสงคของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษา 
 1.2.1   เพื่อสรางและพัฒนาแหลงขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาของ
ชุมชนทางดานการเกษตรผักปลอดสารพิษท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

1.2.2   เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพ
และสามารถนําไปประยุกตใชในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
 
1.3    ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 งานวิจัยในคร้ังนี้จะเปนการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา 
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม โดยการนําองคความรูดานตางๆ เกี่ยวกับการเกษตร            
ผักปลอดสารพิษ อันไดแก องคความรูดานการบริโภคผักปลอดสารพิษ (เครือขายผูบริโภค)       
องคความรูดานการผลิตผักปลอดสารพิษ ขอมูลสารสนเทศการผลิต นวัตกรรมและภูมิปญญา
ของชุมชนในดานการผลิต องคความรูดานการตลาดผักปลอดสารพิษ รวมถึงการจัดทําฟารมผัก
ปลอดสารพิษ เปนตน เพื่อถายทอดสูผูใชใหสามารถใชงานไดจริง ขยายผลสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีเปนกลุมเปาหมายในระดับรากหญา ในจังหวัดเชียงใหม
ตอไป 
 
1.4  วิธีการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม” มีวิธีการศึกษา ดังนี ้
 (1)  ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 1.1)   ประชากร คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม   
 1.2)   การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage 
random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1  กําหนดเกษตรกรตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) 
จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 24 อําเภอ  

 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค (Purposive sampling)  

 

 (2)  ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1)  ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสืบคนขอมูลของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิต
ผักปลอดสารพิษ โดยการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณเจาะลึก 
โดยมีสมาชิกของกลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินงาน (Participatory research)  
 2.2)  ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานการจัดการ 
การผลิต อันไดแก ขอมูลการผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 
มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน 
สินคาท่ีไมไดมาตรฐาน หรือสินคาท่ีเหลือจากการจําหนาย และความตองการของกลุม เปนตน 
ซ่ึงจะไดจากแหลงตาง ๆ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   
เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมี
สวนราชการและองคกรที่เกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  
 1)  สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม 
 2)  สํานักงานเกษตร อําเภอสารภี 
 3)  สํานักงานเกษตร อําเภอแมวาง  
 4)  สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง 
 5)  สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง 
 6)  สํานักงานเกษตร อําเภอดอยสะเก็ด 
 7)  สํานักงานเกษตร อําเภอพราว 
 (3)  ชนิดของเคร่ืองมือ  
 3.1)  ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต (Interview schedule) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (Close ended 
questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ (open ended questions) โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการ
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สัมภาษณและสังเกต เพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุมธุรกิจชุมชนโดยแบงเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณเปน 3 ตอน 
 1)  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูลการผลิต 
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน 
ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด 
 3) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีเกษตรกรกําลังเผชิญอยู การแกไขปญหา 
ความสําเร็จในการแกไขปญหา รวมถึงส่ิงท่ีเกษตรกรตองการใหชวยเหลือ    
 
1.5  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลสําเร็จของการวิจัยจะกอประโยชนดังนี้ 
 1.5.1  กอใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมของโครงการ ฯ ไดแก การจัดทําระบบ Internet และ Intranet มีการส่ือสาร
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน e-mail และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   
 1.5.2  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อทําการตลาด การผลิต หรือการ
ใหบริการ/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดตนทุนการผลิตหรือการใหบริการได  
 
1.6  นิยามศัพท 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชให
เกดิประโยชน การศึกษาพัฒนาองคความรูตาง ๆ ก็เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑของส่ิงตาง ๆ 
และหาทางนํามาประยุกตใหเกิดประโยชน เทคโนโลยีจึงเปนคําท่ีมีความหมายกวางไกล เปนคํา
ท่ีเราไดพบเห็นและไดยินอยูตลอดมา 

ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือสาระตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ อาจเปน
ตัวเลขหรือขอความท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน หรือท่ีไดจากหนวยงานอื่น ๆ ขอมูลเหลานี้ ยัง
ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดทันที จะนําไปใชไดก็ตอเม่ือผานกระบวนการ
ประมวลผลแลว 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานกระบวนการประมวลผลแลว อาจใช
วิธีงาย ๆ เชน หาคาเฉล่ีย หรือใชเทคนิคข้ันสูง เชนการวิจัยดําเนินงาน เปนตน เพื่อเปล่ียนแปลง
สภาพขอมูลท่ัวไปใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ หรือมีความเกี่ยวของกัน เพ่ือนําไปใช
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ประโยชนในการตัดสินใจหรือตอบปญหาตาง ๆ ได   สารสนเทศ ประกอบดวยขอมูล เอกสาร 
เสียง หรือรูปภาพตาง ๆ แตจัดเนื้อเร่ืองใหอยูในรูปท่ีมีความหมาย สารสนเทศไมใชจํากัดเฉพาะ
เพียงตัวเลขเพียงอยางเดียวเทานั้น  

ผักปลอดภัยจากสารพิษ  หมายถึง  ผักท่ีระบบการผลิตมีการใชสารเคมีในการปองกัน 
ปราบปรามศัตรูพืช รวมท้ังปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได ยังมีสารพิษตกคาง
ไมเกินปริมาณท่ีกําหนดไว เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 163 พ.ศ. 2535 

การตลาด  หมายถึง  กระบวนการวางแผน และปฏิบัติแนวคิด ราคา การสงเสริม และ
การจัดจําหนาย ความคิด สินคา และการบริการ เพื่อพัฒนาการแลกเปล่ียนซ่ึงสรางความพึงพอใจ
ใหกับจุดประสงคของผูบริโภค และผูผลิต บางคนเขาใจวาการตลาด หมายถึงการขาย หรือการ
โฆษณาแตการขายหรือการโฆษณาเปนสวนหนึ่งของการตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการ
ท้ังผูซ้ือ และผูขาย 




