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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
 การศึกษาเร่ืองความตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ย 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรียข์องภาคเหนือ (มอน.)  ความ
ตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยและปัญหา อุปสรรคในการ
ผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3.1 พืน้ทีเ่ป้าหมายและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 พืน้ทีศึ่กษา 
 ศึกษาในพื้นท่ีต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน และต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3.1.2 ประชากรการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษากลุ่มแม่ทา ต าบลแม่ออน อ าเภอแม่ออน เป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกั
อินทรีย ์ท าการเลือกเกษตรกรท่ีปลูกผกัอินทรียใ์น 7 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่า
ขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นห้วยทราย หมู่ 5 บา้นป่านอด หมู่ 6 บา้นดอนชยั และหมู่ 7 บา้น
ใหม่ดอนชนั ซ่ึงมีจ านวน 67 ครัวเรือน โดยคดัเลือกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกร
กลุ่มแม่ทาท่ีผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์จ  าหน่ายสินคา้ในตลาดอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ  านวน 33 ราย 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอด
สารพิษ ท าการเลือกเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษใน 7 หมู่บา้น ท่ีท าการผลิตเกษตรปลอด
สารพิษภายใตก้ารสนบัสนุนจากส านกังานเกษตรอ าเภอสารภีไดแ้ก่ หมู่ 1 กู่เสือ หมู่ 2 ปันเจียง หมู่ 
3 ยางเน้ิง หมู่ 4 เชียงยนื หมู่ 5  ศรีโพธาราม หมู่ 6 ตน้เหียว หมู่ 7 ตน้เหียว ซ่ึงมีจ านวน 30 ครัวเรือน
ท่ีท าการเกษตรปลูกผกัปลอดสารพิษ และเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรอง
มาตรฐานเกษตร ในขอ้มูลการผลิต การตลาด จ านวน 4 ราย 
 
 3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
 3.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
question) และแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended question) ในเกษตรกร ขอ้มูลพื้นฐานเกษตรกร 
ความตอ้งการของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระบวนการผลิต ปัจจยัการผลิต สภาพพื้นท่ีและ
โครงสร้างของดิน แหล่งน ้ าท่ีใช้ จ  าหน่ายสินคา้ ตลอดจนความรู้ ความเขา้ใจในมาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์าคเหนือ (มอน) ในเกษตรกร 2 กลุ่ม จ านวน 63 ราย 
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 3.2.2 การสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยศึกษาบริบทรอบ
พื้นท่ีขณะลงพื้นท่ี สังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองท่ี
ซกัถาม เพื่อน ามาวเิคราะห์ 
 3.3.3 การสนทนา (Dialogue) การวิจยัคร้ังน้ีใช้การสนทนากบัผูน้ าชุมชน แกนน ากลุ่ม
เกษตร เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบในการเขียนวจิยั 
 3.3.4 การจดบันทึก ผูว้ิจยัใช้การจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในช่วงของการลงพื้นท่ี บนัทึก
รายละเอียดจากการสังเกตหรือคน้พบตามสถานการณ์จริงในพื้นท่ี เพื่อน ามาเรียบเรียงให้สมบูรณ์
มากข้ึน 
 3.3.5 การบันทกึภาพ ใชบ้นัทึกภาพท่ีไดจ้ากการสังเกต จากแปลงนาของเกษตรกร ลกัษณะ
บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการเรียนวจิยั 
 
3.3 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 ท่ีน ามาใชใ้นการวจิยันั้นใชท้ั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิโดย 
 1 .ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เอกสารวิชาการ หนงัสือ 
ต ารา อินเตอร์เน็ตและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์การเกษตรเกษตรอินทรีย ์   องค์กร
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ สอบถามในขอ้มูล ลกัษณะการผลิต การตลาด กลุ่มสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร ขอ้มูลตน้ทุน รายได ้การกูย้ืมเงิน ขอ้มูลดา้นประวติัชุมชน แหล่งสาธารณะประโยชน์ 
สาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีสามารถน ามาสนบัสนุนงานวจิยัคร้ังน้ีได ้
 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากเกษตรกรขอ้มูลความตอ้งการของมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เง่ือนไข และขอ้จ ากดั
ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เช่นประธานกลุ่ม เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองมาตรฐานเกษตร ในขอ้มูลการผลิต การตลาด  
 
3.4 วเิคราะห์ข้อมูล 
 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ในด้าน
ขอ้มูลพื้นฐานการตลาด การผลิต และความตอ้งการของมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่ าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ 
(มอน.) เพื่อศึกษาวา่เกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด โดยใชค้ะแนนค าตอบท่ีถูกตอ้ง
มาวดัเกณฑจ์ากจ านวนทั้งหมด 26 ขอ้ โดยความรู้ในแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

- ใช่        เท่ากบั 1 คะแนน 
- ไม่ใช่  เท่ากบั 0 คะแนน 

 เกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.)
ใชค้ะแนนเฉล่ียสูงสุดได ้1 คะแนน คะแนนเฉล่ียต ่าสุดได ้0 คะแนน จดักลุ่มความรู้ความเขา้ใจได ้4 
กลุ่ม ดงัน้ี 
  อนัตราภาคชั้น (Class interval) =       พิชยั 
            จ  านวนชั้น 
       
      =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
              จ  านวนชั้น 
      =    1-0 
             4 
      =  0.25 
 
ดงันั้นมีเกณฑก์ารแบ่งระดบัความรู้ดว้ยวธีิอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
  1. ความรู้ในระดบัต ่ามีคะแนนเฉล่ีย  0.00-0.25 คะแนน 
  2. ความรู้ในระดบัปานกลางมีคะแนนเฉล่ีย 0.26-0.50 คะแนน 
  3. ความรู้ในระดบัดีมีคะแนนเฉล่ีย  0.51-0.75 คะแนน 
  4. ความรู้ในระดบัดีมากมีคะแนนเฉล่ีย  0.76-1.00 คะแนน 
  
 3. การใชก้ารวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 


