
  

 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม เปนการสงเสริมและพัฒนาเพื่อเปดโอกาสในการสรางชองทางใหกับผูบริโภคทุก
ระดับและบุคคลท่ีสนใจใหไดรับทราบขอมูลความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษ 
ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการสรางชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเกษตร
ปลอดสารพิษของเกษตรกร การวิจัยในคร้ังนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 
3.1  ประชากรท่ีศึกษาและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม” มีประชากรและกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาดังนี้ 
 3.1.1    ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 

(1)  ประชากรท่ีศึกษาคือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ      
จังหวัดเชียงใหม   

(2) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 
random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดกลุมเกษตรกรตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
sampling) จากอําเภอตางๆ ที่สนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 24 อําเภอ  

 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเลือกกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค 
(Purposive sampling) โดยความสมัครใจพบวา การวิจัยในป 2552 มีกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการ
ท้ังส้ิน 6 อําเภอ เพื่อจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ
ไดแก 
  1)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  2)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
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 3)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 4)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 5)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 6)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 
3.2  ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 (1)  ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสืบคนขอมูลของเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ โดยการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณ
เจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูล
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน (Participatory research)  
 (2)  ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบื้องตนดานการจัดการผลิต 
อันไดแก ขอมูลการผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐาน
สินคา แหลงเงินทุน ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน สินคาท่ี
ไมไดมาตรฐาน หรือสินคาท่ีเหลือจากการจําหนาย และความตองการของกลุม เปนตน ซ่ึงจะได
จากแหลงตาง ๆ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   
เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมี
สวนราชการและองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  
 2.1)  สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม 
 2.2)  สํานักงานเกษตร อําเภอสารภี 
 2.3)  สํานักงานเกษตร อําเภอแมวาง  
 2.4)  สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง 
 2.5)  สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง 
 2.6)  สํานักงานเกษตร อําเภอดอยสะเก็ด 
 2.7)  สํานักงานเกษตร อําเภอพราว 
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 (3) ชนิดของเคร่ืองมือ  
 3.1)  ใชแบบสัมภาษณและแบบสังเกต (Interview schedule) เปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ 
(Close ended questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ (open ended questions) โดยนักวิจัยจะ
เปนผูทําการสัมภาษณและสังเกต เพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุมธุรกิจชุมชนโดยแบงเนื้อหาของ
แบบสัมภาษณเปน 3 ตอน 
 1)  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคม เศรษฐกิจและขอมูลท่ัวไป
ของเกษตรกร  

 2)   ขอมูลสภาพทั่วไปดานการจัดการผลิต อันไดแก ขอมูลการผลิต 
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน 
ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาดของสินคา 

 3) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีเกษตรกรเผชิญอยู การแกไขปญหา 
ความสําเร็จในการแกไขปญหา รวมถึงส่ิงท่ีเกษตรกรตองการใหชวยเหลือ  
 4)  ขอมูลดานการตลาดของเกษตรกรในการจําหนายผักปลอด
สารพิษ อันไดแก ขอมูลสวนตัวของเกษตรกร ประเภทผักท่ีปลูก ราคาผักปลอดสารพิษท่ี
เกษตรกรจําหนายในแตละเดือน ตลาดที่วางจําหนายผลผลิตและพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีใชในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงแบบสํารวจขอมูลการผลิตและปญหาในการผลิตผักปลอดสารพิษของ 
  เกษตรกร 
 

แบบสอบถาม การผลิตผักปลอดสารพิษ 

กลุมเกษตรกร           
ช่ือ-นามสกุล           
ที่อยูปจจุบัน 
 เลขท่ี                                   ถนน                                ตําบล     
 อําเภอ   จังหวัด         

ชนิดผักที่ปลูก           

1.วิธีการเตรียมดิน 
 ใชจอบขุดพลิกหนาดิน  คลุมดินดวยฟาง หรือแกลบ หรือขาวฟาง 
 ใชรถไถเดินตามพรวนดิน  คลุมดินดวยพลาสติกทึบแสง 
 ใสปุยในดินที่เตรียมไวกอนปลูกพืช  ไมคลุมดิน 

อธิบาย           
            
2.วิธีการปลูก 

 ปลูกโดยหวานเมล็ดพืชลงแปลงท่ีเตรียมไว  ปลูกพืชชนิดเดียวตอแปลงผัก 1 แปลง 
 ปลูกโดยใชตนกลาของตนพืช  ปลูกพืชแบบผสมผสานตอแปลงผัก 1 แปลง 

อธิบาย           

            
3.การดูแลรักษา 
   3.1การใสปุย 

 ใชปุยเคมี  ใชนํ้าหมักชีวภาพ 
 ใชปุยอินทรีย  อื่นๆ     
 ชวงระยะเวลาในการใสปุย   

อธิบาย            
   3.2 การใหน้ํา 

 รดนํ้าทุกวัน  ใชสปริงเกอรรดนํ้า 
 รดนํ้าเวนชวงระยะเวลา  ใชบัวรดนํ้า 
 อื่นๆ       

อธิบาย            
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  3.4 โรคและแมลงที่พบในผัก 
 โรคที่พบในผัก ระบุ         
 แมลงที่พบในผัก ระบุ         

  3.5การกําจัดโรคและแมลงที่พบในผัก 
 นิโคติน (จากใบยาสูบ)  ขา 
 โรทีนีน (สกัดจากตนใตดิน/รากของตนไหล)  ยาฆาแมลง 
 สะเดา  น้ําหมักชีวภาพ 
 ตะไครหอม  พนยารักษาโรคพืช 
 อื่นๆ       

4.พ้ืนที่ในการเพาะปลูกผักแตละชนิดใชพ้ืนที่ประมาณเทาไร      
5.ปญหาของการผลิต 

 ผลผลิตที่ออกมาขาดความสวยงาม  แมลงและศัตรูพืชที่ทําลายผักมีจํานวนมาก 
 ผลผลิตท่ีออกมาไมพอกับความตองการ  ไมมีพ้ืนที่ปลูกผักเปนของตัวเอง 
 สมาชิกของกลุมขาดความรูและความเขาใจ 

ในการปลูกผัก 
 มีพื้นท่ีปลูกผักนอย 

 อื่นๆ ระบุ      

   ตารางท่ี 3.1 แสดงแบบสํารวจขอมูลการผลิตและปญหาในการผลิตผักปลอดสารพิษของ 
  เกษตรกร (ตอ) 
 
3.3 การกําจัดวัชพืช 

 ใชจอบดายหญา  ใชยากําจัดศัตรูพืช ระบุ   
 ใชมือถอน  อื่นๆ     
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ตารางท่ี 3.2 แสดงแบบสํารวจขอมูลท่ัวไปและขอมูลดานการตลาดของเกษตรกร 

  
กลุม            
ช่ือ-นามสกุล             
ที่อยูปจจุบัน 

เลขท่ี                                   ถนน                                ตําบล     
 อําเภอ   จังหวัด        
ที่อยูตามบัตรประชาชน 

เลขท่ี                                   ถนน                                ตําบล     
 อําเภอ   จังหวัด        
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได                        
ประเภทของผักท่ีปลูก  

  ผักบุง   ใบโหระพา 
  ผักกวางตุง   ใบกระเพรา 
  ผักกาด    บล็อคเคอรี่ 
  ผักคะนา   พริก 
  ผักปวยเลง   บวบ 
  ผักซูกินี   ฟกทอง 
  แตง   ผักชี 
  ผักสลัด   ตนหอม 
  ผักโขม   ผักขึ้นฉาย 
  อื่น ๆ โปรดระบุ          

ผัก            
ราคาโดยประมาณ (บาท) 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ราคา 1       

ราคา 2       

ราคา 3       

ราคา 4       

ตลาดที่วางผลผลิต    1          
                                2          
 3                                    
พ้ืนที่การปลูกผัก           
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ตารางท่ี 3.3 แสดงแบบประเมิน โครงการความรวมมือการพัฒนาระบบฐานขอมูลสินคา 
  เกษตรกรผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 
คําชี้แจง: 
 ตามโครงการความรวมมือการพัฒนาระบบฐานขอมูลสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม ไดใหการฝกอบรมแกตัวแทนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรตําบลและตัวแทนของเกษตรกรของ
แตละพ้ืนที่ ขณะน้ีโครงการดําเนินมาอยูในชวงสุดทาย จึงขอความอนุเคราะหใหกรอกความคิดเห็นตาม
แบบฟอรมน้ี เพ่ือนําไปใชในการประเมินผลและพัฒนาโครงการใหเหมาะสมในการฝกอบรมรุนตอๆไป 
หมายเหตุ (ระดับความเห็น) 
 (5) หมายถึง มากที่สุด  (4) หมายถึง มาก  (3) หมายถึง ปานกลาง 
 (2) หมายถึง นอย  (1) หมายถึง นอยที่สุด  
ใหทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองระดับความเห็นตามความเหมาะสม 

ลําดับ เนื้อหา 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสมบูรณของเนื้อหาหลักสูตร      

1 ความนาสนใจของหลักสูตร      
2 ความพรอมของเอกสาร หนังสือและส่ือในการฝกอบรม      
3 เนื้อหา เปนไปตามคําอธิบายในหลักสูตรการอบรม      
4 หลักสูตรในการใชฝกอบรมทันสมัย เหมาะกับปจจุบัน      

กระบวนการอบรม      

5 ความพรอมของสถานท่ี อุปกรณและวิทยากร      
6 รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอของวิทยากร      

การวัดผลผลประเมินผลการอบรม      

7 ความรูความเขาใจในเน้ือหาเก่ียวกับ เว็บไซตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ MCS: 
http://www.mcs.okrd.org 

     

8 ทานไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวัน มากนอยเพียงใด      
9 ทานคิดวากิจกรรม/โครงการอบรมมีสวนทําใหองคกร/ชุมชนของทานมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

หรือไม 
     

10 โดยภาพรวม ทานคิดวาในการอบรม/กิจกรรม คร้ังน้ีสําเร็จตามโครงการ วัตถุประสงค
หรือไม 

     

   

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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3.3  กรอบของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม” มีกรอบของการวิจัยดังนี ้

 
 
 
 

ประมวลสภาพความเปนจริง 
1. ขอจํากัด 

2. ความเปนไปได 
3. ศักยภาพ 

4. งบประมาณ 

5. ความตองการของผูมีสวนรวม  
6. หนวยงานสนับสนุน  
 

ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี 
ประมวลสภาพความเปนไปไดในการจัดต้ังระบบสารสนเทศเพ่ือการสงเสริมการผลิต 

ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 

บทบาทของทีมวิจัย 
1. การตอยอดความรูใหกับประชาชน 
2. องคความรูดานวิชาการ 
3. ศักยภาพดานเทคโนโลยี 
4. ประสานหนวยงานในเครือขายที่มี
ศักยภาพดานตาง ๆ  

5. นักศึกษามีสวนรวมกันทองถ่ิน 

แนวทางรวมกันในการสรางและพัฒนาศูนยสารสนเทศ 
เพ่ือการผลิตผักปลอดสารพิษ   จังหวัดเชียงใหม 

บทบาทของศูนยขอมูล 
1. ใหคําปรึกษาดานขอมูลและเทคโนโลยีการเกษตรผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม  
2. เผยแพรความรู สรางความเขาใจดานการเกษตรและเทคโนโลยี  
3. ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ทําการวิจัยตอยอด ความรูรวมกับชุมชน  
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3.4  แผนการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด

สารพิษ จังหวัดเชียงใหม” มีแผนการวิจัยดังกิจกรรมตอไปนี ้
(1)  ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี 
(2)  ประมวลสภาพความเปนไปไดในการจัดต้ังระบบสารสนเทศเพ่ือการ

สงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม 
 2.1)  ประมวลสภาพความเปนจริง 

1)  ขอจํากัด 
2)  ความเปนไปได 
3)  ศักยภาพ 
4)  งบประมาณ 
5)  ความตองการของผูมีสวนรวม  
6)  หนวยงานสนับสนุน  

2.2)  บทบาทของทีมวิจัย 
1)  การตอยอดความรูใหกับประชาชน 
2)  องคความรูดานวิชาการ 
3)  ศักยภาพดานเทคโนโลยี 
4)  ประสานหนวยงานในเครือขายท่ีมีศักยภาพดานตางๆ  
5)  นักศึกษามีสวนรวมกันทองถ่ิน 

(3)  แนวทางรวมกันในการสรางและพัฒนาศูนยสารสนเทศเพ่ือการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม 

(4)  บทบาทของศูนยขอมูล 
 4.1)   ใหคําปรึกษาดานขอมูลและเทคโนโลยีการเกษตรผักปลอดสารพิษ 
จ.เชียงใหม  
 4.2)   เผยแพรความรู สรางความเขาใจดานการเกษตรและเทคโนโลยี  
 4.3)   ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ทําการวิจัยตอยอด ความรูรวมกับชุมชน  
 4.4)   ทําการวิจัยตอยอดความรูรวมกับชุมชน 
 4.5)   สนับสนุนนโยบายของรัฐ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 4.6)   กิจกรรมอ่ืน ๆ  
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(5)  ภารกิจหลักของงานวิจัย แบงเปนกิจกรรมดังนี้ 
 5.1)   งานบริหารทั่วไป  
 5.2)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.3)   งานเผยแพรขอมูลสารสนเทศ  
 5.4)   งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

(6)  รูปแบบของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป 2552 ดังนี้ 
 6.1)   การฝกอบรม   
 6.2)   การจัดทําเอกสารคูมือ/ หรือโปสเตอร  
 6.3)   การใหบริการเขาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู  
 6.4)   การประเมินผลกอนและหลังการใหบริการ  

 (ฝกอบรมและการเขาเยี่ยมชม) 
 




