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รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
 

เรื่อง 
“การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตพืช 

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา”   
 

1.หลักการและเหตุผล 
   ในภาพรวมของผลการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะมีการพัฒนาดีขึ้น

หลายด้าน แต่ก็ได้ส่งผลกระทบเชิงลบให้เกิดปัญหากับครัวเรือนเกษตรในชนบท ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้รายงานว่า ด้านเศรษฐกิจ รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ า 
เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้สูง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าทางการผลิตภาค
เกษตรกรรมยังประสบกับปัญหาที่ส าคัญๆ ทั้งในด้านผลผลิตต่อไร่ที่ยังอยู่ในระดับต่ า ต้นทุนสูง ขาดแหล่งน้ า  
ขาดเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจัดการ มีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าอาหาร  และ
มีแนวโน้มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ในด้านสังคม การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร แรงงาน
มีผลิตภาพการผลิตต่ า ปริมาณก าลังแรงงานอยู่ในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างรวดเร็ว ประชากรภาคเกษตรยังคงเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากข้ึน   
 ในระดับพ้ืนที่ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาเช่นกัน โดยพบว่าเกษตรกรยังยากจน พ่ึงพาอาชีพการเกษตรได้น้อยลง  รายได้ไม่จูงใจให้เกษตรกรรุ่น
หลังๆท าเกษตรเป็นอาชีพต่อจากบรรพบุรุษ  ซึ่งพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ เป็นพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออกของ
ทะเลสาบสงขลา อยู่ระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่  4 อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ 
อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอระโนด และอ าเภอกระแสสินธุ์ สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่มพ้ืนที่ท าการเกษตร รวม 356,343 ไร่ เกษตรกร 32,549 ครัวเรือน พ่ึงพาพืชหลักคือ ปลูกข้าว 
230,520 ไร่ นอกจากนั้นเป็นตาลโตนด 29,818 ไร่ ไม้ผลผสมผสาน 13,910 ไร่ พืชไร่ พืชผักมีน้อย เกษตรกร
มีอาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์ และประมง อาชีพนอกเกษตร ได้แก่ รับจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ,2557) การเกษตรในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ มีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น 
เกษตรกรมีพ้ืนที่เป็นที่นาขนาดเล็กประมาณ 11 ไร่ และขาดแคลนน้ า จึงท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นกลุ่มที่
ยากจนที่สุดของจังหวัดสงขลา คือรายได้เฉลี่ย/คน/เดือน 6,485 บาท ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด ร้อยละ 60 
มีสัดส่วนคนยากจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด ร้อยละ 48 และเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกษตรกรมีความ
ต้องการใช้เงินเพ่ิมขึ้น แต่พ่ึงพาการเกษตรได้น้อยลง จึงท าให้แรงงานภาคเกษตรทิ้งการเกษตร ไหลออกสู่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆที่ก าลังขยายตัว ซึ่งเท่ากับเป็นการซ้ าเติมให้ภาคเกษตรพัฒนาได้ยาก
ขึ้นไปอีก และเกิดปัญหาสังคมตามมา       

ด้านแนวทางการแก้ปัญหา ในเชิงนโยบายที่เป็นภาพรวมของประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระบุว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนหรือการพัฒนาสีเขียว (sustainable or 
green development) และเห็นว่าจะต้องน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการแก้ปัญหาที่
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เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้เน้นการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ า ลดความยากจน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
พัฒนาการประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการน้ าและการใช้น้ าในพ้ืนที่การเกษตรที่
เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน และการพัฒนาเกษตรกร 4.0 ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยี เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาสินค้ามูลค่าสูง สู่ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นต้น   

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จึงท าการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาอาชีพการ
ผลิตทางการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน และสามารถมีการด ารงชีพที่พอเพียง   

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้มีความพอเพียงต่อการด ารงชีพของเกษตรกรในชุมชน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย สังคมชุมชนมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  

2.2 เพ่ือสร้างต้นแบบชุมชนเกษตรที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนอ่ืนๆต่อไป
3.สถานที่ด าเนินการ 

3.1 หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 
 
5. คณะผู้ด าเนินงาน 

               5.1 คณะท างานโครงการการมีส่วนร่วมกับประชาชน   เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิต
พืชโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา   
                5.2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 8 

 
6.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

วิธีการด าเนินงานและการมีส่วนร่วม  มีดังนี้  
ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม วิธีการ เทคนิคในการมีส่วนร่วม 
1. การคัดเลือก
หมู่บ้านเปูาหมาย 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขต
ที8่ (สวพ.8) 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลร าแดง  
(อบต.ร าแดง)   

คัดเลือกพ้ืนที่ 1 หมู่บ้านจาก
ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยใช้เกณฑ์ 
เช่น ตรงกับแผนพัฒนาของ อบต. 
ชุมชนมีความสนใจในการท า
การเกษตรเป็นอาชีพ เป็นพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาในการท าการเกษตร  ซึ่งได้
คัดเลือกบ้านปุาขวาง ม.7 ต.ร าแดง 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา  

- สวพ.8 และ 
อบต.ร าแดง 
ประชุมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม วิธีการ เทคนิคในการมีส่วนร่วม 
2. การประชุม
ชี้แจงเกษตรกร 

สวพ.8 
อบต.ร าแดง 
เกษตรกร 

นัดประชุมเกษตรกรที่สนใจ มารับ
ฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับที่มา
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย วิธีการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะประเด็น
ส าคัญคือเป็นโครงการที่เกษตรกรมี
หุ้นส่วนในการด าเนินงาน ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมรับผล หลังจากชี้แจง
แล้วเปิดโอกาสให้เกษตรอภิปราย 
ซักถาม เสนอแนะ และขอมติจากที่
ประชุมเกษตรกรเพ่ือตัดสินใจใน
การจะร่วมหรือไม่ร่วมโครงการกับ
หน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติจะร่วม
ด าเนินงาน 

-สวพ.8 และอบต.ร าแดง 
ประชุมชี้แจง  
-เกษตรกร เปิดอภิปราย 
การระดมสมอง และ 
การขอประชามติ (ยกมือ) 

3. ตั้งกลุ่ม
เกษตรกร และ
เลือกตั้งคณะกรรม 
การกลุ่มเกษตรกร 

สวพ.8 
เกษตรกร 
อบต.ร าแดง 
 

เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน จึง
ก าหนดให้มีการตั้งกลุ่มเกษตรกร
เพ่ือประสานงานกับราชการ 
ประสานงานระหว่างเกษตรกร และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ โดยให้
เกษตรกรด าเนินการกันเอง คือ ตั้ง
ชื่อกลุ่ม “กลุม่วิจัยการปลูกพืชตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” การเลือก
การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม 
พร้อมกับมีการก าหนดกฎระเบียบ
ขึ้นมา เช่น ให้มีกองทุนกลุ่ม จากค่า
สมาชิก 100 บาท ให้มีการจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนจากการช่วยเหลือ
จากราชการประมาณ 3-10% ของ
มูลค่าวัสดุ ให้มีการประชุมเดือนละ
ครั้ง เป็นต้น โดยส่วนราชการจะ
คอยให้ข้อเสนอแนะ เช่น 
องค์ประกอบคณะกรรมการ   

-เกษตรกร 
การเปิดอภิปราย 
การระดมสมอง 
การขอประชามติ 
-สวพ.8 และ อบต.ร าแดง 
ให้ข้อเสนอแนะ 

4. การศึกษา
วิเคราะห์สภาพ
พ้ืนที่และปัญหา 
 

สวพ.8 
เกษตรกร 
อบต.ร าแดง 
ส านักงานเกษตร
อ าเภอสิงหนคร 

เป็นการท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่
ของชุมชน ค้นหาประเด็นปัญหา  
แนวความคิดท่ีน ามาใช้ คือการ
วิเคราะห์สภาพชนบทแบบมีส่วน
ร่วม โดยคณะที่ท าการวิเคราะห์
ประกอบด้วยส่วนราชการและ

-สวพ.8 แนะน าวิธีการ
วิเคราะห์ และก ากับให้
บรรลุเปูาหมาย   
-เกษตรกร ให้ข้อมูล น า
ส ารวจ เสนอความเห็น
และร่วมวิเคราะห์ 
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ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม วิธีการ เทคนิคในการมีส่วนร่วม 
เกษตรกร มีการท าการวิเคราะห์
สภาพกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเกษตร เพื่อให้ทุก
ฝุายได้ทราบสถานการณ์ ปัญหา 
และโอกาสการพัฒนาร่วมกัน  

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลร าแดง และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ
สิงหนคร ร่วมวิเคราะห์ 
-ใช้เทคนิคการส ารวจ 
สัมภาษณ์ วาดแผนที่ 
อภิปราย  

5. การวางแผน
การด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม
การพัฒนา 

สวพ.8 
เกษตรกร 
อบต.ร าแดง 
ส านักงานเกษตร
อ าเภอสิงหนคร 

เป็นการน าปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค มาร่วมวางแผน
การพัฒนาร่วมกัน โดยก าหนด
เปูาหมายการพัฒนา คือเกษตรกร
พ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีแผนหลัก
ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การปลูกพืชเพ่ิมรายได้ในพ้ืนที่นา 
การปรับนาเป็นร่องสวน การปลูก
พืชผสมผสาน การพัฒนาด้านสังคม 
ความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชในที่
สาธารณะของชุมชน เป็นต้น  และ
เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้า
ร่วมด าเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามความสมัครใจ ซึ่งจะแตกต่าง
กันในแต่ละคน 

การอภิปราย 
การระดมสมอง 
การขอประชามติ 
 
 

6. ด าเนินการ
พัฒนาในแต่ละ
กิจกรรมตามแผน 
 

สวพ.8 
เกษตรกร 
อบต.ร าแดง 
ส านักงานเกษตร
อ าเภอสิงหนคร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ 
วิทยาลัยประมงติณสู
ลานนท์ 

เป็นการจัดกิจกรรการพัฒนาใน
ชุมชนตามแผนที่วางไว้โดย ใช้
แนวความคิดการพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม ดังนี้ 
-การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน เป็นการพัฒนาเกษตร
ผสมผสาน คือ พัฒนาการปลูกพืช
ในพ้ืนที่นา พัฒนาการปรับนาเป็น
ร่องสวนปลูกไม้ผล พัฒนาการผลิต
พืชผสมผสาน 9 กลุ่มพืชให้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพทั้งความมั่นคงทาง
อาหาร การเป็นอยู่ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับชุมชน ได้แก่ กลุ่มพืช
รายได้  พืชอาหาร พืชอาหารสัตว์  

-เกษตรกรจะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าแปลง
การผลิตพืชในไร่นาของ
ตนเอง และสมทบวัสดุ
อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงาน 
-ภาครัฐ ให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์บางส่วน  
-เทคนิคการมีส่วนร่วมใช้
การประชุมชี้แจง การ
อภิปราย การระดมสมอง 
การขอประชามติ การ 
รณรงค์สร้างจิตส านึก
และการท างานร่วมกันใน
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ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม วิธีการ เทคนิคในการมีส่วนร่วม 
พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพร
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช  พืชอนุรักษ์
ดินและน้ า  พืชอนุรักษ์พันธุกรรม
ท้องถิ่น พืชใช้สอย และพืชพลังงาน
หรือเชื้อเพลิง ที่สามารถเพ่ิม
ปริมาณ ชนิดและมูลค่า เพิ่มข้ึน 
พัฒนาฟาร์มต้นแบบ ที่สามารถเป็น
ตัวอย่างให้ครัวเรือนเกษตรกร 
การแปรรูปสินค้า และการส่งเสริม
การตลาด 
-การพัฒนาด้านสังคมชมชน คือการ
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร พัฒนาจัดการศึกษานอก
โรงเรียนในชุมชน เพื่อให้เกษตรกร
ได้มีความรู้ และร่วมกันจัดท าเกณฑ์
วัดความพอเพียง ที่จะน ามา
ประเมินสถานะครัวเรือนตนเอง 
-การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน 
คือการปลูกพืชในที่สาธารณะ  

การปลูกพืช 

7. จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบสัญจรใน
แปลงเกษตรกร
และนอกชุมชน 
 

สวพ.8 
เกษตรกร 
อบต.ร าแดง 
ส านักงานเกษตร
อ าเภอสิงหนคร 
และหน่วยงาน
เครือข่ายอื่นๆ  

เป็นการจัด พบปะกันเดือนละอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ระหว่างผู้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด เรียกว่า “เวทีวิจัยสัญจร”  
โดยนัดหมายที่ไร่นาเกษตรกรแต่ละ
ราย หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
สถานที่นัดพบปะ  ในเวทีจะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนภูมิ
ปัญญา จากแปลงที่สัญจรมาศึกษา
ดูงาน มีการให้ความรู้ทางวิชาการ 
การรายงานความก้าวหน้าการ
ท างาน และกิจกรรมอ่ืนๆ  

-เกษตรกรเจ้าของบ้าน 
เตรียมสถานที่ เตรียม
ฐานการเรียนรู้ น าเยี่ยม
ชมกิจกรรม เกษตรกร
อ่ืนๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
-สวพ.8 จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ความรู้ทาง
วิชาการ หน่วยงานอื่นๆ 
ร่วมให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
-เทคนิคการมีส่วนร่วม ใช้
การประชุม ระดมสมอง 
อภิปราย การจัดการ
ความรู้  

8. ติดตาม 
รายงาน 
ความก้าวหน้า 
สรุปบทเรียน การ
ด าเนินงาน 
ทบทวนแผนและ
ปรับปรุงแก้ไขการ

สวพ.8 
เกษตรกร 
และหน่วยงานต่างๆ  

เป็นการประชุมร่วมกันกับกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า มีการให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่เกษตรกร สรุปบทเรียน
การด าเนินงานที่ผ่าน วิเคราะห์
ปัญหาทบทวนแผนที่วางไว้ และ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้

การประชุม 
ระดมสมอง  
อภิปราย  
การจัดการความรู้ 
ประชามติ 
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ขั้นตอน ผู้มีส่วนร่วม วิธีการ เทคนิคในการมีส่วนร่วม 
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 

เหมาะสมตามมติของกลุ่ม 

9. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

สวพ.8 
เกษตรกร 
และหน่วยงานต่างๆ  

เป็นการสรุปผลการด าเนินงานรวบ
ยอดในแต่ละปี โดยการส ารวจ
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้วยแบบ
สัมภาษณ์ และส ารวจการผลิตพืช
ในครัวเรือนเกษตรกร พร้อมทั้ง
ประชุมสรุปผลในภาพรวมของ
ชุมชน 

การส ารวจ 
การประชุม 
ระดมสมอง  
อภิปราย  
 

10. ร่วมเผยแพร่
และถ่ายทอด 

สวพ.8 
เกษตรกร 
อบต.ร าแดง 
ส านักงานเกษตร
อ าเภอสิงหนคร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ 
วิทยาลัยประมงติณสู
ลานนท์ และ
หน่วยงานเครือข่าย
อ่ืนๆ 

เป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดผลงาน
ไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ โดยมีการจัดงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดศึกษาดูงาน 
และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งการจะ
มีการวางแผนร่วมกันของทุกฝุาย 
แบ่งงานมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ  

-เกษตรกร พัฒนาแปลง
ต้นแบบ บรรยายสรุปแก่
ผู้มาดูงาน เตรียมการ
ต้อนรับผู้มาดูงาน ร่วม
เตรียมสถานที่  
-ส่วนราชการ จัดเตรียม
สถานที่ ประสานงาน
บุคคลภายนอก อ านวย
ความสะดวก 
-เทคนิคการมีส่วนร่วม ใช้
การประชุม ระดมสมอง  
อภิปราย การขอ
ประชามติ และการ
ท างานร่วมกัน 

 
 

  7. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  
1) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี8  
2) เกษตรกร  
3) องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง  
4) ส านักงานเกษตรอ าเภอสิงหนคร  
5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  

 
สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (primary stakeholder) คือ เกษตรกรในชุนชน หมู่ที่ 7 ต.ร าแดง อ.สิงหนคร  

จ.สงขลา จะเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบ คือ  ถ้าผลด าเนินการส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีความพอเพียงในการด ารงชีพเพ่ิมข้ึน สังคมชุมชนเข้มแข็งข้ึน  

ผู้มีส่วนได้เสียรอง (secondary stakeholder) คือ องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง และส านักงาน
เกษตรอ าเภอสิงหนคร ตามบทบาทปกติจะเป็นหน่วยงานประจ าที่มีหน้าที่พัฒนาชุมชนในภาพรวม วิทยาลัย
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ประมงติณสูลานนท์ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงาน
ร่วมพัฒนา ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะได้รับผลพลอยได้จาการด าเนินงาน คือ เมื่อโครงการช่วยยกระดับการ
พัฒนาชุมชนได้ ก็จะเป็นผลงานส่วนหนึ่งของหน่วยงานเช่นกัน และท าให้การพัฒนาต่อยอดต่างๆ ท าได้ง่าย 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (key stakeholder) คือ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการ 
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้จัดท าโครงการ สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ    

 
7.1 บทบาทของแต่ละภาคส่วน  
 ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมแต่ละภาคส่วนจะมีบทบาทการท างานหลายลักษณะทั้งเป็นการท างาน
แยกตามหน้าที่รับผิดชอบ และการท างานร่วมกันเป็นคณะ ซึ่งมีสัดส่วนความรับผิดชอบไม่เท่ากัน ดังนี้ 
 
หน่วยงาน 

(ระดับการมีส่วนร่วม) 
บทบาทด้าน งานที่ด าเนินการ 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี
8 (40%) 

เ ป็ น ก ล ไ ก ห ลั ก 
(Key Actor)  

1. จัดท าโครงการ และงบประมาณเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  
2. เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่เปูาหมายที่จะด าเนินการ  
3. ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ เพื่อให้

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
4. พัฒนาการปลูกพืช เกษตรผสมสาน การแปรรูปกล้วย และ

การส่งเสริมตลาดเชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
5. จัดเวทีสัญจร จัดการประชุม อบรม ให้เกษตรกรได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความรู้ 
6. กระตุ้นเกษตรกรให้มีพัฒนาตนเอง โดยน าศาสตร์

พระราชา หลักการทรงงานของ ร.9 มาใช้ เช่น การสร้าง
การมีส่วนร่วม การปลูกปุาในใจคนเพ่ือกระตุ้นการปลูกปุา 
การระเบิดจากข้างในเพ่ือเตรียมความพร้อมชุมชน การท า
เพ่ือส่วนรวมเพ่ือความเข้มแข็งของกลุ่ม เป็นต้น 

 เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน 
(Facilitator)  
 

1. สนับสนุน ให้ค าแนะน าความรู้วิชาการแก่เกษตรกรในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

2. อ านวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ เช่น การประสานงานกับเกษตรกร  

3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ บางส่วนแก่เกษตรกร 
 เป็นผู้จัดการ

เครือข่าย 
(Network 
Manager)  

1. เชื่อมโยงเครือข่ายส่วนราชการที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือ
มาร่วมพัฒนา เป็นต้น  

2. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกับภายนอกที่จะเข้ามาท างาน
หรือศึกษาดูงาน เช่นเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ.
ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล 

 เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างาน 
(Partnership) 

1. เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับเกษตรกรในการพัฒนาชุมชน
ให้เป็นต้นแบบ  

2. เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาด าเนิน
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หน่วยงาน 
(ระดับการมีส่วนร่วม) 

บทบาทด้าน งานที่ด าเนินการ 

กิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในการด าเนินการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอในการส่งเสริมดินปุ๋ย ร่วมกับ
วิทยาลัยประมงในการจัดหานักเรียนและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน เป็นต้น  

กลุ่มเกษตรกร (40%) 
 

เ ป็ น ก ล ไ ก ห ลั ก 
(Key Actor)  

1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โดยมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ด าเนินกิจกรรมบริหาร
จัดการกลุ่ม เช่น การประชุมประจ าเดือน การระดมทุน 
การช่วยเหลือสมาชิก การจัดกิจกรรมสาธารณะ  

2. พัฒนาการแปลงการผลิตพืชและเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่
ของเกษตรกรเองแต่ละราย โดยจะท าการปลูกพืช ดูแล
รักษา รวมทั้งมีการพัฒนาการแปรรูป และสร้างตลาด
สินค้าเชิงท่องเที่ยว 

3. เป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้ และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้
ที่มาศึกษาดูงาน  

 เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน 
(Facilitator)  

1. สนับสนุนส่วนราชการที่มาร่วมด าเนินงาน เช่น การ
จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
ชุมชน  

 เป็นผู้จัดการ
เครือข่าย 
(Network 
Manager)  

1. เป็นผู้ประสานงานภายในกลุ่มเกษตรกร นัดหมาย
เกษตรกร และประสานกับเครือข่ายเกษตรกรหมู่บ้านอ่ืนๆ  

2. เป็นผู้ประสานส่วนราชการบางหน่วยงานเพ่ือเข้ามาร่วม
กิจกรรมในพ้ืนที่โดยกรรมการกลุ่มจะประสาน เช่น 
ส านักงานแรงงาน ส านักงานประกันสังคม ส านักงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือเข้ามาด าเนินงานในภาระกิจที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น 

 เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างาน 
(Partnership) 

1. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกกิจกรรม ได้แก่ การ
วิเคราะห์พื้นที่ การวางแผน การพัฒนาการผลิตพืชและ
เกษตรผสมผสาน เวทีสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตาม 
สรุปผล การจัดการศึกษาเกษตรกร และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร าแดง (5%) 

เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน 
(Facilitator)  

1. เป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนแก่ส่วนราชการใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน  

2. เป็นผู้สนับสนุนให้ข้อคิดแก่เกษตรกรในการพัฒนา 

 เป็นผู้จัดการ
เครือข่าย 
(Network 
Manager)  

1. เป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกอ่ืนๆ ที่จะมาร่วมการ
พัฒนาพ้ืนที ่เช่น มหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรน้ า โรงเรียน 
หรือหน่วยงานทีจ่ะมาศึกษาดูงาน 
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หน่วยงาน 
(ระดับการมีส่วนร่วม) 

บทบาทด้าน งานที่ด าเนินการ 

 เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างาน 
(Partnership) 

1. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมโครงการ เช่น การ
วางแผน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การ
จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกพืช และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
สิงหนคร (5%) 

เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน 
(Facilitator)  

1. เป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนแก่ส่วนราชการใน
ฐานะที่เป็นเกษตรประจ าอ าเภอ เช่น ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน  

2. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ความรู้ ให้ข้อคิดแก่เกษตรกร
ในการพัฒนาการเกษตร 

 เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างาน 
(Partnership) 

1. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมโครงการ เช่น การ
วางแผน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การ
พัฒนาการปลูกพืช การจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกพืช 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

วิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท์ (5%) 

เ ป็ น ก ล ไ ก ห ลั ก 
(Key Actor)  

1. จัดการจัดการศึกษานอกระบบแก่เกษตรกร 

 เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน 
(Facilitator)  

1. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนา
เกษตรผสมผสาน 

 เป็นผู้จัดการ
เครือข่าย 
(Network 
Manager)  

1. เป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายนักศึกษาจากหมู่บ้านต่างๆนอก
พ้ืนทีใ่นการจัดการเรียนการสอน  

 เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างาน 
(Partnership) 

1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้เกษตรกรสู่สังคมที่เข้มแข็ง  

มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ (5%) 

เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน 
(Facilitator)  

1. ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตพืชและ
เกษตรผสมผสาน และสนับสนุนการจัดงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

 เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างาน 
(Partnership) 

1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตพืชและเกษตรผสมผสาน 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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7.2  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
การจัดกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเผยแพร่ความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสร้าง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด าเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
7.2.1 การจัด “เวทีวิจัยสัญจร” คือการจัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่าง 

เกษตรกร นักวิจัย และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ จัดเดือนละครั้งหมุนเวียนกันไปในพ้ืนที่ไร่นาเกษตรกรแต่ละราย และ
มีการสัญจรไปเครือข่ายเกษตรกรนอกหมู่บ้านเป็นครั้งคราว โดยให้เกษตรกรแต่ละรายเป็นเจ้าภาพด าเนินการ 
ในการเตรียมสถานที่เพ่ือรับการมาเยี่ยมของสมาชิก และเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรน าเสนอ ซึ่ง มี
กิจกรรมใน “เวทีวิจัยสัญจร”  คือ  

-ของฝากจากเพ่ือนบ้าน คือสมาชิกแต่ละท่านน าของฝากมาให้เจ้าของบ้าน เพ่ือเป็นการสืบทอดธรรม
เนียมไทยในการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

-เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน คือการเล่าประสบการณ์ในการท างานและการด าเนินสู้ชีวิต 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
-ดูงานแปลงเกษตรกร เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภูมิปัญญา และวิชาการในการท าการเกษตร  
-รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานพัฒนา เพ่ือติดตาม รับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนการ

ท างาน 
          สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดเวทีวิจัยสัญจร  

-เกิดความสัมพันธ์ในหมู่คณะ  
-ไดข้้อคิดในการด าเนินชีวิต  
-ได้ความรู้ประสบการณ์การปลูกพืช  
-รู้สึกอ่ิมบุญและภาคภูมิใจที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน  
-ไดภู้มิปัญญาใหม่จากผู้อื่น 
-ได้รื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
-ไดฝ้ึกทักษะการพูดในที่ชุมชน 
-ได้น าเสนอผลงานต่อผู้อื่น 
-หน่วยงานได้ความคิดเห็นเกษตรกรเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงการท างาน 

 
การจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเกษตรกรหมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปี 
2559-2561  
ครั้งที ่ สถานที ่ ประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.  บ้านคุณเปี้ยน  ยัคพันธ์ หมู่ที่ 7 ต าบล

ร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ไม้ใช้สอย ตาลโตนด  
การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ 

2.  บ้าน พ.ต.ท. ธรรมนูญ สุจริต หมู่ที่ 5 
ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

มะนาว ละมุด การขยายพันธุ์แบบปักช า ปาล์มน้ ามัน  
การก าจัดศัตรูพืชด้วยยาเส้น การหมักหลุมการปลูกพืช
ในช่วงแล้ง 

3.  บ้านคุณฐานันดร  จองเดิน หมู่ที่ 7 
ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

มะม่วง มะนาว ไม้ยืนต้นผสมผสาน มะพร้าว การปลูก
หญ้าอาหารสัตว์ แพะ 

4.  การจัดการตลาดสินค้าเกษตร การจัดการตลาดชุมชน 

ร่วมสรุปผล ร่วมถ่ายทอดขยายผล 
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ครั้งที ่ สถานที ่ ประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ ตลาดใต้โหนด พัทลุง 

5.  ไม้ยืนต้น อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ไม้ยืนต้นผสมผสานในสวนยาง 
6.  โรงสีชุมชน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง การจัดการข้าวคุณภาพและแปรรูป 
7.  ชุมชนต้นแบบ อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา 

จ.พัทลุง 
การจัดการชุมชนเข็มแข็ง 

8.  บ้านคุณกตัญญู รัตนะ หมู่ที่ 7 ต าบลร า
แดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

มะม่วง  

9.  บ้านคุณเชอะ  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ไม้ยืนต้น และ ตาลโตนด 

10.  วันปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง รณรงค์สร้างจิตส านึกการปลูกพืชเพ่ือชุมชน 
11.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 
การผลิตพืชรายได้ 

12.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การจัดการพืชหลังประสบปัญหาน้ าท่วม 

13.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

14.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การผลิตพืชสมุนไพรปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

15.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การผลิตพืชอนุรักษ์ดินและน้ า 

16.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การผลิตพืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 

17.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การผลิตพืชใช้สอย 

18.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา (วันนี้แจกของน้ าท่วม) 

เทคนิคการพัฒนาการปลูกพืชโดยใช้ ศกพพ : กรณีศึกษา
ระบบเกษตรแบบร่องสวน 

19.  หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

เทคนิคการพัฒนาการปลูกพืชโดยใช้ ศกพพ : กรณีศึกษา
ระบบเกษตรแบบพืชผสมผสาน 

20.  ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ระบบเกษตรผสมผสาน 
21.  พ้ืนที่เกษตรกร จ.สงขลา และ จ.พัทลุง การจัดการตลาดชุมชน  
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ภาพการประชุมประจ าเดือน 

  
ของฝากจากเพ่ือนบ้าน เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน  

 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา และวิชาการ 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกชุมชน 

 
ภาพ การจัดประชุมและเวทีวิจัยสัญจร 
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7.1.2 การประชุมอบรมเสวนา  
        เป็นการอบรม  เสวนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ  ในการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ การอบรมเสวนา  
 
 
7.1.3 การให้บริการศึกษาดูงาน  
 เป็นการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกที่สนใจมาดูงานที่แปลงเกษตรกร โดยส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร และองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดงจะเป็นผู้ประสานงาน และเกษตรกร จะเป็นผู้บรรยายสรุปประจ า
แปลงต้นแบบที่ศึกษาดูงาน ซึ่งคณะที่ศึกษาดูงานจะเป็นการมาเรียนรู้กิจกรรมของต้นแบบ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อการปรับปรุงการพัฒนาต่อไป  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวนคน วัน/เดือน/ปี 
1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 20 11 ต.ค. 2560 
2.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเบทาโกร 45 12 ต.ค. 2560 
3.  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 30 17 ต.ค. 2560 
4.  CEO บริษัทเบทาโกร จากกรุงเทพฯ 20 27 ต.ค. 2560 
5.  ชาวบ้าน จ.ปัตตานี 15 28 ต.ค. 2560 
6.   BEDO ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน)  
6 28 พ.ย. 2560 

7.  อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏสงขลา 2 3 ม.ค. 2561 
 

 
คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯดูงาน                        คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรดูงาน 

 
คณะผู้บริหารในจังหวัดดูงาน  คณะบริษัทเอกชนดูงาน   คณะเยาวชนสถานศึกษาดูงาน 

ภาพ การบริการศึกษาดูงาน  
 

7.1.3 การประชุมประจ าเดือน จะมีการนัดประชุมหารือ และติดตามผลการพัฒนาอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ าตลอดระยะเวลาของการด าเนินการพัฒนา ในการประชุมจะมีการรับฟังข้อเสนอ
ของเกษตรกร และมีการหารือการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือน ามาปฏิบัติในโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                 ภาพการประชุมประจ าเดือน 
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7.1.4 การน าระบบดิจิตอล เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการท างาน  
    1.  Application line “กลุ่มวิจัยพืชพอเพียง” น ามาใช้ในการประสานงาน สอบถามความ 

คิดเห็น ให้ความรู้แก่เกษตรกร และชี้แจงข้อมูลความรู้ มีสมาชิกในกลุ่ม 38 คน ประกอบด้วยทุกภาคส่วนทั้ง
เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร    
           2. Facebook “ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช” มีสมาชิกผู้ติดตาม 4,380 คน ใช้เผยแพร่
ผลงานโครงการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
           3. Website “เศรษฐกิจพอเพียง.com” ใช้เผยแพร่หลักการ วิชาการด้านการผลิตพืชตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การขับเคลื่อนทางสังคม ใช้การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ร่วมกับ สร้างวาทกรรม (Discourse)  
คือ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของเกษตรกรโครงการวิจัยให้สมาชิกได้มีจุดร่วมเป็นศูนย์รวมใจ  และ
สื่อสารต่อสังคมให้รับทราบความเป็นตัวตนของกลุ่ม โดยการใช้เสื้อ หมวก ปูาย สติกเกอร์ โครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             
Application line “กลุ่มวิจัยพืชพอเพียง” 

             
     Facebook “ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช”       Website “เศรษฐกิจพอเพียง.com” 
        

ภาพ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของเกษตรกรโครงการวิจัยให้สมาชิกได้มีจุดร่วมเป็นศูนย์รวมใจ 
และสื่อสารต่อสังคมให้รับทราบความเป็นตัวตนของกลุ่ม โดยการใช้เสื้อ หมวก ปูาย สติกเกอร์ โครงการ 



17 

 

 
 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจ  
 

ผลการสรุปบทเรียน ความส าเร็จ หรือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่   

1. ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง : เศรษฐกิจ 
ผลการพัฒนา ท าให้มีการผลิตพืชเพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ือน ามาใช้เพื่อการด ารงชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ จากเดิม 6 ด้าน คือ 

1.1 เพ่ิมการปลูกถั่วเขียว ปอเทือง ในฤดูแล้ง ในพ้ืนทีน่า จากเดิมทีป่ลูกข้าวอย่างเดียว  
1.2 เพ่ิมการปลูกไม้ผล พืชผัก ในพ้ืนทีท่ีป่รับนามาเป็นร่องสวน จากเดิมท่ีท านาอย่างเดียว 
1.3 เพ่ิมการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุ่มพืชที่หลากหลายตอบสนองการด ารงชีพทั้งพืชรายได้ 
พืชอาหาร พืชอาหารสัตว์ พืชสมุนไพรสุขภาพ สมุนไพรก าจัดศัตรูพืช พืชอนุรักษ์ดินน้ า พืช
อนุรักษ์พันธุ์กรรมท้องถิ่น พืชใช้สอย และพืชเชื้อเพลิง  (เกิดขึ้นใหม่ในหลายกลุ่มพืช) 
1.4 มีฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชผสมสานที่เป็นตัวอย่างของการพึ่งต้นเองแบบต่างๆ 
(เกิดขึ้นใหม่) 
1.5 มีการพัฒนาการแปรูปสินค้า กล้วยพรีเมี่ยมร าแดง (เกิดขึ้นใหม่) 
1.6 มีตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (เกิดขึ้นใหม่) 
 

2. ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง  :  สังคม 
มีการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการตั้งกลุ่มเกษตรกรวิจัยการปลูกพืชตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือความสามัคคี และการเตรียมความพร้อมในการรับ
การพัฒนาจากโครงการของรัฐบาลที่เข้ามาในชุมชน  

มีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแก่เกษตรกรระดับ ปวช ท าให้ให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้นมีการร่วมกันจัดท าตัวชี้วัดความพอเพียงและประเมินความพอเพียงของ

ครัวเรือน 
3. ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง  : สิ่งแวดล้อม 

มีการจัดกิจกรรมชุมชนร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นและพืชต่างๆ ที่จะสร้างความยั่งยืนของ
สภาพแวดล้อม 

 
  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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    8.1.1  ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง : เศรษฐกิจ 
ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. การพัฒนา 
การผลิตพืช
และเกษตร
ผสมผสาน 
 

ผลผลิต 
1 การปลูกพืชพื้นที่นา  
       ก่อนการพัฒนา ระบบเดิม เกษตรกรปลูกข้าวนาปีครั้งเดียว หลังจากนั้นจะท้ิงพ้ืนที่นาว่างเปล่าโดยไม่ปลูกพืช  

 ผลการพัฒนา มีการปลูกพืชเพ่ิมเป็น ถั่วเขียว-ปอเทือง-ข้าว 
    การปลูกถั่วเขียวพร้อมการเก็บเกี่ยวข้าว พบว่า การหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วท าการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยรถเก็บเกี่ยวแบบโมบายหลังจ ากการหว่านจะมี

เมล็ดส่วนหนึ่งที่จะฝังดินตามรอยย้ าของล้อรถเกี่ยวข้าว จะมีฟางพ่นออกจากรถเก็บเกี่ยวข้าวกลบเมล็ดถั่วเขียวอีกส่วนครั้งหนึ่ ง ผลผลิต 51.2 กก./ไร่ รายได้ 
2,048 บาท/ไร่ 

   การปลูกถ่ัวเขียว ช่วงเดือนพฤษภาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 105 กก./ไร ่รายได้ 4,200 บาท/ไร่ 
  การปลูกปอเทือง  หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเขียว ได้ปลูกปอเทืองต่อ โดยปลูกในช่วง สิงหาคม และท าการไถกลบในช่วงออกดอกเพ่ือปลูกข้าวในช่วง กันยายน  
อัตราการหว่าน 10 กก./ไร่  อายุเฉลี่ย 44 วัน น้ าหนักต้นสดเฉลี่ย 1,220 กก./ไร่ เป็ยปุ๋ยบ ารุงดิน ช่วยลดการใช้ปุ๋ยลงประมาณ 200-500 บาท/ไร่  
 
 

 
                วันรณรงค์หว่านถั่วเขียว                                       ถั่วเขียว                                                      ปอเทือง 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
 
2 การปลูกพืชในพื้นที่นาที่ปรับสภาพเป็นร่องสวน 

ก่อนพัฒนา ท านาอย่างเดียว 
ผลการพัฒนา  ได้ปรับพื้นที่นาเป็นร่องสวนให้มีขนาดเหมาะสมตามลักษณะความกว้างยาวของแปลงนา คือ 6-12 เมตร(ขึ้นกับขนาดแปลง) ลึก 2 เมตร ราย

ละ 1-3 ไร่  มีการปลูกพืชบนร่องสวน ประกอบด้วย พืชระยะยาว คือมะม่วง ส้มโอ มะนาว  ฝรั่ง พืชให้รายได้ระยะสั้น คือ กล้วย มะละกอ พืชผักต่างๆ ท าให้มี
รายได้และพืชอาหารเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีท านาอย่างเดียว โดยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3,479 บาท/ราย 

 
 

 
ภาพ แปลงการปรับนาเป็นร่องสวน 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
 

3 การผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุ่มพืช  

 
   3.1 กลุ่มพืชอาหาร   

ก่อนการพัฒนา มีพืชอาหารมีน้อย เฉลี่ย 9 ชนิดต่อครัวเรือน  
 ผลการพัฒนา พบว่าจ านวนชนิดมีเพ่ิมขึ้น 16 ชนิด  และมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตมากข้ึน พืชที่เพ่ิมขึ้น เช่น พริกไทย กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว 

มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงโชคอนันต์ ส้มโอทับทิมสยาม มะพร้าว มะกอก ขนุน หมุย สะตอ มะม่วงน้ าดอกไม้ ฝรั่ง ไผ่หวาน ชิ่ง(มะเดื่อ) ผักหวาน  

  
ภาพ การพัฒนาพืชอาหาร 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
3.2 กลุ่มพืชรายได้ (พืชที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น ไผ่ มะม่วงพิมเสนเบา กล้วยน้ าว้า )   

ก่อนการพัฒนา ไผ่พื้นบ้าน มีการโค่นทิ้งจ านวนมาก มะม่วงในฤดูราคาตกต่ า กล้วยราคาตกต่ า 
ผลการพัฒนา  
ไผ่ ไดเ้พ่ิมการปลูกไผ่หลากหลายพันธุ์ 10 ราย ได้แก่ ไผ่ซางนวล ไผ่รวก ไผ่ซางหม่น, ไผ่ตงลืมแล้ง, ไผ่ปักกิ่ง, ไผ่สีทอง และไผ่ข้าวหลาม  
มะม่วงพิมเสนเบา หรือพิมเสนเปรี้ยว ผลผลิตในฤดูเดือน พ.ค. เกษตรกรจะได้ราคาประมาณ 7-15 บาท การพัฒนาท าการผลิตมะม่วงพิมเสนเบานอกฤดู 

ออกผลช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ผลผลิตเฉลี่ย 10.53 กิโลกรัมต่อต้น ราคาเฉลี่ย 12.38 บาทต่อกิโลกรัม ช่วงเดือนกันยายน – เดือนสิงหาคม ผลผลิตต่อ
ต้น เฉลี่ย 20.7 กิโลกรัมต่อต้น ราคามะม่วงนอกฤดู เฉลี่ย 17.3 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 369.8 บาท/ต้น  

การพัฒนาการผลิตกล้วยน้ าว้าพรีเมียมร าแดง กล้วยน้ าว้าเป็นสินค้าที่มีความดีเด่นในพ้ืนที่ จึงท าการยกระดับการผลิตกล้วยน้ าว้าในพ้ืนที่ให้เป็นผลผลิต
ประจ าถิ่น โดยมีการสร้างอัตลักษณ์ เช่น ตั้งชื่อเป็น กล้วยน้ าว้าพรีเมียมร าแดง จัดท าตราสัญลักษณ์ ค าขวัญ และปรับปรุงการผลิต โดยให้ผลิตตามค าแนะน าทาง
วิชาการ ซึ่งการพัฒนาท าให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า GAP สามารถยกระดับราคาสูงขึ้นเป็นหวีละ 25-30 บาท 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
3.3. กลุ่มพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ก่อนการพัฒนา มีผู้ปลูกร้อยละ 34 รวมทั้งหมด 15 ชนิด และร้อยละ 66 ไม่มีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ   
ผลการพัฒนา พบว่ามีเกษตรกรปลูกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 15 ชนิด เป็น 46 ชนิด  มีแปลงต้นแบบสมุนไพรทีไ่ด้รับความสนใจจากเกษตรกรจ านวนมาก โดยได้

มีการรวบรวมพันธุ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพประมาณ 100 ชนิดเพ่ิมข้ึน และเป็นแหล่งเรียนให้กับคนชุมชนและผู้ที่สนใจพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เริ่มท าการขยายพันธุ์
เพ่ือจ าหน่าย และส่งเสริมสมุนไพรไปปลูกทุกครัวเรือน 

 

 
ภาพ การพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
3.4. กลุ่มพืชสมุนไพรก าจัดป้องกันศัตรูพืช  
ก่อนการพัฒนา มีผู้ปลูกร้อยละ 9 มีทั้งหมด 4 ชนิด ร้อยละ 91 ไม่มีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อปูองกันก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องแมลง

ศัตรูพืชเข้าท าลายในผัก เช่น พริก พบการท าลายของเพลี้ยไฟ ไรขาว ดอกเน่า ผลเน่า, มะเขือยาว  โคนเน่า หนอนเจาะผล, ถั่วฝักยาว พบเพลี้ยอ่อน  
ผลการพัฒนา มีการปลูกพืชเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ สะเดาเทียม, ข่า ตะไคร้หอม และใช้ยาสูบมาหมัก ต้นสาบเสือ เป็นสารสกัด  มีการส่งเสริมการใช้สารสกัด

จากพืช การจัดอบรมให้ความรู้ และน าวิธีการจัดการศัตรูพืชผสมผสานเข้ามาใช้เพิ่มเติม เช่น ใช้กับดักแมลง 

 
ภาพ การพัฒนาพืชสมุนไพรก าจัดปูองกันศัตรูพืช 

3.5. กลุ่มพืชอาหารสัตว์ 
ก่อนการพัฒนา พบผู้ปลูกร้อยละ 43 มีทั้งหมด 7 ชนิด และเกษตรกร ร้อยละ 57 ไม่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์  

ผลการพัฒนา  มีผู้ปลูกร้อยละ 43 เท่าเดิม แต่เพ่ิมชนิดและปริมาณ ได้แก่ หญ้าหวายข้อ หญ้ามัน หญ้าก้านแดง พลิแคทูลัมเนเปียร์ ตามล าดับ 
เกษตรกรเลี้ยงโค แพะ และบางรายผลิตหญ้าเพ่ือจ าหน่วย พร้อมขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับสมาชิกในโครงการ 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
 3.6 กลุ่มพืชอนุรักษ์ดินและน้ า 

ก่อนการพัฒนา  พบมีผู้ปลูกร้อยละ 14  ร้อยละ 86 ไม่มีการปลูกพืชอนุรักษ์ดินและน้ า 
ผลการพัฒนา มีผู้ปลูกร้อยละ 50  ได้แก่ แฝก และปอเทือง ได้พัฒนาให้เกษตรกรมีการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยจัดท าแปลงต้นแบบการปลูกปอเทืองเพ่ือ

อนุรักษ์ดินจัดท าแปลงต้นแบบการปลูกแฝกบริเวณแนวคันดินร่องสวนเกษตรกรต้นแบบ การพัฒนาแปลงต้นแบบ การปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าลดการชะ
ล้างพังทลายของดิน  

 
ภาพ การพัฒนาพืชอนุรักษ์ดินและน้ า 

3.7 กลุ่มพืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 
ก่อนการพัฒนา กระเรกระร่อน เป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติบนต้นตาลซึ่งชาวบ้านไม่ให้ความสนใจ แต่ภายนอกมีการพัฒนาเป็นพืชสร้างรายได้  
ผลการพัฒนา ได้ส ารวจ รวบรวม จ าแนกพันธุ์ และเพาะขยายพันธุ์กระเร่กระร่อน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ ศึกษาวิธี

เพาะปลูก การศึกษาการเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนปากเป็ดท้องถิ่น พบว่า มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนหน่อ ใช้ระยะเวลาประมาน 20 วัน และการเกิดช่อดอก ใช้
ระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันปลูกวันแรก ช่อดอกมีอายุ 4 สัปดาห์ ความยาวของช่อเฉลี่ย 40 - 60 เซนติเมตรต่อช่อ จ านวนดอกเฉลี่ย 12 – 16 ดอก  
นอกจากนั้นมีการรวมรวมสายพันธุ์อื่นๆ เช่น กะเรกะร่อนปากเป็ดสีเผือก กะเรกะร่อนด้ามข้าวสีม่วง  
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
3.8 กลุ่มพืชไม้ใช้สอย และกลุ่มพืชพลังงานเชื้อเพลิง 

 ก่อนการพัฒนา  พบผู้ปลูกร้อยละ 20 และเกษตรกร ร้อยละ 80 ไม่มีการปลูกพืชไม้ใช้สอย 
          ผลการพัฒนา มีการส่งเสริมการปลูกเพ่ิมข้ึน และจัดท าแปลงต้นแบบไม้ยืนต้นและไม้เชื้อเพลิง ได้แก่ ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา ยางพารา และสน  
และพบว่า สน จะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ มะฮอกกานี แคนา พืช ทั้ง 3 ชนิด จะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากกว่า ยางพารา 
และตะเคียน  
 

 
 

4 การพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นต้นแบบ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ น าไปขยายผล มีดังนี ้
1.แปลงต้นแบบ ข้าว+ไม้ผล+พืชผสมผสาน ผลการพัฒนามีการปรบสภาพนาเป็นร่องสวนปลูก มะนาว กล้วยหอมทอง ฝรั่งกิมจู มะม่วงโชคอนันต์ 

หญ้าเนเปียร์ พริก แฝก หญ้าอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ บริเวณขอบแปลงเพ่ือไว้เป็นอาหารส าหรับวัวและปลูกตะไคร้บนขอบร่องสวน บริเวณที่พักอาศัย 
มีโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟูา 400 ก้อน นาข้าว มีการปลูกถ่ัวเขียวเพิ่มและมีการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ฟักทองหรือพืชอ่ืนๆ เพ่ือเป็นรายได้เสริม  

2. แปลงต้นแบบ ดาวเรือง+พืชผสมผสาน ท าการผลิตดาวเรือง ผลตอบแทน การผลิตดาวเรือง ต้นทุน  13,680 บาท ผลผลิต 75,000-162,500 ดอก/ไร่ 
หรือ 19-40 ดอก/ต้น  รายได้ 60,000-130,000 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 46,320-116,320 บาท/ไร่ ส่วนแปลงพืชผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดส าหรับไว้บริโภค
ในครัวเรือน 

3. แปลงต้นแบบ ปศุสัตว์+พืชผสมผสาน มีการเลี้ยงแพะเพ่ิมข้ึนจากเดิม 50 ตัว เป็น 150 ตัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่นหญ้าขน ผักกระเฉดในร่องสวน 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
หญ้าก้านแดง และหญ้าซิกแนล เพ่ือเป็นอาหารแพะ และมีการขุดร่องสวนเพื่อปลูกมะพร้าว มะม่วง กล้วยบริเวณแปลงร่องสวนใหม่  

4. แปลงต้นแบบ เกษตรธรรมชาติ ท าการปลูกไม้ยืนต้นเช่นกระถินเทพา และขุดบ่อในนาเพ่ือปลูกพืชผสมผสาน ได้แก่ ฝรั่ง สัปปะรด กล้วย มะนาว 
มะละกอ ขนุน ละมุด  ไผ่  มะม่วงโชคอนันต์ ส้มโอทับทิมสยาม เน้นไม่มีการใช้สารเคมี และใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ นอกจากนี้มีการท าเตาถ่านน้ าส้มควันไม้ 

5. แปลงต้นแบบ ทฤษฎีใหม่ มีการปรับคันนาให้กว้างขึ้นเพ่ือปลูกไม้ผลบนคันนา เช่น กล้วยน้ าว้า มะนาว แก้วมังกร ไม้ใช้สอย ในนาปลูกพืชหมุนเวียน 
ข้าว-ถั่วเขียว-ปอเทือง เลี้ยงปลาในนาข้าว ปรับสภาพนาเป็นร่องสวนปลูกไม้ผล พืชผัก บริเวณบ้านปลูกผักสวนครัวผสมผสานหลายๆ ชนิด 

 

 

 
ภาพ การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
5 การพัฒนาการแปรูปสินคา้ 
     ก่อนการพัฒนา ชุมชนไม่มีสินค้าแปรรูป เมื่อสินค้ามีมากจึงประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ า 

ผลการพัฒนา ท าการวิเคราะห์ร่วมกับชุมชน สรุปว่าได้เลือกกล้วยมาเป็นสินค้าแปรรูป จึงท าการจัดหารอุปกรณ์เช่น ตู้อบ เพื่อท ากล้วยอบ และท าการ
ท ากล้วยฉาบพร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตรา “กล้วยพรีเมี่ยมร าแดง” ส่งจ าหน่ายในร้านค้าต่าง สร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชน  

  
 
6. การจัดตั้งตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม  
       เพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรในชุมชน และเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจึงมีการพัฒนาให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมขึ้นมา ชื่อ  
ตลาดพรีเมี่ยมร าแดง  โดยมีน าเกษตรกรไปเรียนรู้ตาลดที่ประสบความส าเร็จที่ จ.พัทลุง และด าเนินการจัดตั้งตลาด โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ ก าหนดกฎระเบียบ 
รับสมัครผู้ค้า ท าเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมกับวัดโรงเรียน และแปลงเรียนรู้  
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
 
สรุปการพัฒนาการผลิตพืชและเกษตรผสมผสาน 
ผลลัพธ์ การพัฒนาพืชผสมสานและเกษตรผสมผสาน 
       ก่อนการพัฒนา   การประเมินวัดความพอเพียงในการด ารงชีพ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน พบว่ามีคะแนนความพอเพียง
รวมทั้งหมด 1.72  คะแนน  
      หลังการพัฒนา  พบว่า ท าให้มีคะแนนความพอเพียงเพ่ิมข้ึน จาก 1.72  เป็น 1.84  ด้านที่เกิดผลส าเร็จมากท่ีสุดคือ ด้านความประมาณ และ ต้นทุนการ
ด ารงชีพ รองลงมา คือ ด้านการน า 23 หลักทรงงานมาใช้ และด้านความมีเหตุมีผล ตามล าดับ มีรายได้รวม 104,099 บาท/ครัวเรือน/ปี  รายจ่าย ทางการปลูก
พืช เกษตรกร มีรายจ่ายทางการเกษตร 18,546 บาท/ครัวเรือน/ปี ผลผลิตของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน และส่งขายสู่ตลาด 
ผลกระทบ การพัฒนาพืชผสมสานและเกษตรผสมผสาน 
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆน าไปใช้ในการปรับใช้เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความพอเพียงในการด ารงชีพ 

 
8.1.2   ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง : สังคม 

ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม
เกษตรกร 

ผลผลิต 
     ก่อนการพัฒนา    เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม 
     ผลการพัฒนา      ไดจ้ัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ชื่อ “กลุ่มวิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” มีการคัดเลือกกรรมการกลุ่ม นายสมคิด ขาวดี เป็น
ประธานกลุ่ม และมีคณะกรรมการจ านวนหนึ่ง มีการก าหนดกฎกติกากลุ่ม การตั้งกองทุนของกลุ่มโดยเป็นเงินค่าสมัครสมาชิก และมีการสบทบเงินจากการ
ช่วยเหลือวัสดุจากภาครัฐ มีการจัดสวัสดิการเพ่ืองานบุญกุศล ใช้ในการศึกษาดูงาน กิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาสมทบเพ่ิมขึ้นทั้งจากในและ
นอกหมู่บ้านเพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนา สมาชิกปัจจุบัน 40 คน เงินกองทุนคงเหลือประมาณ 1 หมื่นบาท 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

 
ภาพ กิจกรรมกลุ่มเกษตรกร 

ผลลัพธ์ 
กลุ่มมีความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  กลุ่มได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยมีหลายหน่วยงานน าโครงการมาด าเนินการที่กลุ่มเนื่องจากเห็นว่า
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น โครงการ 9101 ของกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการความมั่นคงทางอาหาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โครงการศึกษานอกระบบ ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โครงการรับรองฟาร์มแพะ ของกรมปศุสัตว์ โครงการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
โครงการพัฒนาแรงงาน ของกรมแรงงาน โครงการส านักงานประกันสังคม โครงการศูนย์ดินปุ๋ย ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 
ผลกระทบ 
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในการน าไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
2. การ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
เกษตรกร 

 ผลผลิต 
      เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโดยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์จัดการเรียนการสอนแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ได้จัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะขึ้นที่ ฐานการ
เรียนรู้ที่ 7 บ้านปุาขวาง ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ระยะเวลาการเรียน 3 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์ เพ่ือให้เกษตรกรได้มีความรู้ด้านการเกษตรทั่วไปและ
ประมง และคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน มีจ านวนเกษตรกรในโครงการเข้าเรียน จ านวน 15 คน เกษตรกรจากหมู่บ้านอ่ืนๆ 10 คน     

 
ภาพ การจัดการศึกษานอกระบบ 

ผลลัพธ์ 
เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการประกอบอาชีพให้ดีขึ้น และจะได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ปวช  
ผลกระทบ    เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาให้กับเกษตรกรในชุมชน ซึ่งมีความเหมาะสมต่อภูมิสังคม สามารถน าไปใช้กับชุมชนอื่นๆได้ 

3. การร่วมกัน
จัดท าเกณฑ์วัด
ความพอเพียง 

   ผลผลิต 
      การจัดท าเกณฑ์วัดความพอเพียงในการด ารงชีพ เป็นการให้ชุมชนได้เรียนรู้การวัดระดับความพอเพียง สามารถวัดระดับความพอเพียงของครัวเรือน
เกษตรกรได้ มีขั้นตอนคือ ยกร่างตัวชี้วัด และออกแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่เกษตรกรในโครงการ และบุคคลภายนอก ท าการประเมินให้น้ าหนัก
ตัวชี้วัดแต่ละรายการว่าสามารถน ามาใช้วัดความพอเพียงได้มากน้อยอย่างไร   
         ผลการให้ความเห็นของเกษตรกรวมทั้งบุคคลจากภายนอก พบว่าตัวแปรที่อยู่ในระดับทีเ่ห็นด้วยอย่างมากว่าควรน ามาใช้เป็นตัวชี้วัด มีดังนี้  
  หมวดทั่วไป ได้แก่ ปริมาณการผลิตพืชที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ความมั่นคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืชอาหารได้ด้วย
ตนเอง และ สมดุลของรายได้รายจ่าย 

    หมวดพืชกับความเป็นอยู่ ได้แก่ สามี-ภรรยาได้ช่วยท างานปลูกพืช การได้ร่วมมือกับชุมชนเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับพืช การประกอบอาชีพที่ไม่สร้าง
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ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
ความเดือดร้อนหรือท าให้มีข้อขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน การให้ค าปรึกษาการปลูกพืชแก่เพ่ือนบ้าน การได้ช่วยเหลือการแบ่งบันพันธุ์พืชผลผลิตพืชแก่เพ่ือนบ้าน และ
การได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับพืช  

 หมวดพืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในแปลงปลูกพืช การรักษาสภาพปุาที่มีอยู่ในธรรมชาติ การมีการใช้น้ า
อย่างประหยัด การหาเศษพืช ฟางข้าวคลุมหน้าดินในแปลงปลูก และ การปลูกพืชตระกูลถั่วในแปลงนา 

หมวดความสุขมวลรวม ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อ ตนเอง ครัวเรือน ชุมชน และภายนอก  
   หมวดพืชกับภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ความเสียหายต่อครอบครัวเมื่อเกิดน้ าท่วมหรือภัยแล้งในแปลงพืช การพ่ึงพารายได้จากพืชเมื่อต้องการใช้เงินแบบฉุกเฉิน
ความเสียหายต่อครอบครัวเมื่อเกิดศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อครอบครัวเมื่อเกิดราคาผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ า ความเสียหายต่อ
ครอบครัวเมื่อเกิดผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

หมวดพืชกับทุนด ารงชีพทุนมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ทักษะในการเกษตร  
 ต้นทุนธรรมชาติ ได้แก ่ระดับความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินที่ใช้ปลูกพืช ระดับความสะดวกในการเดินทาง ขนส่ง ระหว่างแปลงนา/สวน ถึง
บ้าน และความพอเพียงของเครื่องมือเครื่องจักรที่หามาใช้ท าการปลูกพืช 

  ต้นทุนกายภาพ ได้แก่ ระดับความเพียงพอของน้ าที่ใช้ท าการปลูกพืช 
ต้นทุนสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนและนอกชุมชน 

     หมวดความมีเหตุมีผล ได้แก่ การใช้เหตุใช้ผล ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ติดตาม คุณธรรม การคัดแยกผลผลิตที่ดีและไม่ดีออกจาก
กันก่อนน าไปขาย การขายผลผลิตที่ไม่มีสารพิษตกค้าง ความเพียรในการแก้ปัญหาทางการเกษตร และการน า 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติ 

 
 

ผลลัพธ์     สามารถน าไปใช้ในการวัดระดับความพอเพียงในการด ารงชีพ และได้ประเด็นที่จะน ามาพัฒนาต่อไป 
ผลกระทบ      เป็นคู่มือ หลักการ ให้ส่วนราชการ และชุมชนอื่นๆ ในการน าไปปรับใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ 
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8.1.3  ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง : สิ่งแวดล้อม 

ด้าน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1.การปลูกพืช
เพื่อความยั่งยืน
ของ
สภาพแวดล้อม 

ผลผลิต 
ก่อนพัฒนา ชุมชนไม่นิยมปลูกท่ีจะสร้างความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมเนื่องจากเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ผลการพัฒนา หลังจากท่ีจัดกระบวนการปลูกปุาในใจคน น าไปศึกษาดูงาน ให้ความรู้ความเข้าใจ พบว่ามาการปลูกไม้ยืนต้นในไร่นา เช่น มะฮอกกานี ตะเคียน 
แคนา สนทะเล ยางพารา สะเดา และอ่ืนๆ รวมไม่น้อยกว่า 1000 ต้น นอกจากนั้นมีการปลูกแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งเดิมเกษตรกรไม่ปลูกเช่นกัน
เนื่องจากคิดว่า รก ไม่ได้ประโยชน์ และมีการปลูกถั่วเขียว ปอเทือง เพื่อบ ารุงดิน   

 
ภาพ การปลูกพืชเพ่ือความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม 

 

ผลลัพธ์      สร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ไม้ยืนต้นสามารถให้ผลทางเศรษฐกิจในระยะยาว แฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า 
ถั่วเขียว ปอเทือง ช่วยปรับปรุงสภาพดินนาให้มีความอุดมสมบูรณืมากข้ึน 
ผลกระทบ   เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในการน าไปปรับใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ 
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        บทสรุป  จากปัญหาผลกระทบจากภายนอกชุมชน ได้ส่งผลเชิงลบต่อการด ารงชีพของเกษตรกรราย
ย่อย ท าให้เกษตรกรพ่ึงการเกษตรและพ่ึงตนเองได้น้อยลง รัฐบาล จึงแนะน าการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนา เพื่อน าไปสู่ความพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาชุมชนต้นแบบที่พ่ึงตนเองได้ โดยการพัฒนาผลิตพืชตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงมีวิธีการพัฒนาคือ 

1. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตั้งแต่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน  

2. การร่วมด าเนินกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นองค์รวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ คือการผลิตพืชผสมผสาน 
และเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกพืชในพ้ืนที่นาในฤดูแล้ง การปรับนาเป็นร่องสวนปลูกพืช 
การผลิตพืช 9 กลุ่มให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ และการแปรรูปสินค้า
เกษตร ด้านสังคม คือการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง จัดการศึกษาแก่
เกษตรกร การทบทวนตรวจสอบตัวชี้วัดความพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การปลูกพืชชุมชน
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี   

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอ ของหน่วยราชการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิด 
ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการในการผลิตการเกษตร การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชุมชน และท าเผยแพร่ผลงานเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆ  

4. ผลการพัฒนาได้ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนาการเกษตรให้มีความ
พอเพียงต่อการด ารงชีพของชุมชน เกษตรกรมีทางเลือกในอาชีพเพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้
เพ่ิมขึ้น และมีความพอเพียงในการด ารงชีพเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน สังคมชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็น
รากฐานของการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ และได้ต้นแบบชุมชนเกษตรที่น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถ
ถ่ายทอดผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนอ่ืนๆต่อไป 

    ด้านอุปสรรคในการด าเนินงาน  ที่ท าให้การพัฒนาอาจจะเกิดความล่าช้า ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่ท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมฝนแล้ง ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ า   

    สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ มี 4 ประการ พบว่า ได้แก่ การปรับเปลี่ยน 
ความคิดของเกษตรกรในความตั้งใจที่จะพัฒนาไปสู่การพ่ึงตนเอง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปลูก
พืชผสมสานและเกษตรผสมผสาน การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญา และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
8.2  จัดท าตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การด าเนินโครงการ 

       จากผลการพัฒนาสรุปได้เป็นตัวแบบ (Model) “4 เสาหลักสู่ความพอเพียง” คือ วิธีการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืชเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมระดับความพอเพียงในการด ารงชีพของ
เกษตรกรและชุมชน ได้ดังนี้  

1. ตัวแบบ (Model) “4 เสาหลักสู่ความพอเพียง” ได้แก่ 
         1.1 เสาหลักที่1 “หัวใจพอเพียง” พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง สร้างจิตส านึกการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความคิดจิตใจให้มีจิตอาสา มีส่วนร่วม 
พัฒนาเกษตรกรเพ่ิมความสามารถการเป็นผู้น า พัฒนาแปลงให้เป็นตัวอย่าง  พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปลูกพืช เชื่อมโยงกับผู้อ่ืน และมีจิตอาสาเป็นตัวแทน หรือเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่น 
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          1.2 เสาหลักที่2 “9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง” พัฒนาการผลิตพืชให้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพทั้งด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และเกิดความมั่นคงของระบบนิเวศน์ ให้พอกินพอใช้
ครบทุกด้านอย่างเพียงพอในระดับครัวเรือน และเผื่อแผ่เพื่อนบ้านช่วยให้เกิดวัฒนธรรมดีงามระดับชุมชน โดย
พัฒนาการผลิตพืช 9 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มพืชรายได้  พัฒนาพืชที่เป็นรายได้หลัก รายได้รอง รายได้เสริม ทั้งเป็นรายได้ประจ าวัน ประจ า
สัปดาห์ ประจ าเดือน และประจ าปี พัฒนาการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิตเพ่ิมคุณภาพ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม  

กลุ่มพืชอาหาร  พัฒนาเพ่ิมการผลิตข้าว พืชที่ใช้เป็นเครื่องแกงประจ าวัน ผัก และผลไม้ ตลอดจน
พืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  

กลุ่มพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  พัฒนาเพิ่มการผลิตพืชที่ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บปุวยพื้นฐานและรักษา
โรคประจ าตัว  

กลุ่มพืชสมุนไพรปูองกันก าจัดศัตรูพืช  พัฒนาเพิ่มการผลิตพืชที่น าไปใช้ในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช
ทดแทนสารเคมี  

กลุ่มพืชอาหารสัตว์  พัฒนาเพิ่มการผลิตพืชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์  
กลุ่มพืชอนุรักษ์ดินและน้ า  พัฒนาเพ่ิมการปลูกเพ่ือการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน พืชปูองกัน

การชะล้างพังทลายของดิน พืชที่ช่วยอนุรักษ์น้ าและรักษาความชื้นในดิน  
กลุ่มพืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น  พัฒนาเพ่ิมการผลิตพืชท้องถิ่นที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับชุมชน 

พืชพ้ืนเมืองที่ก าลังจะสูญหาย พืชที่มีในปุาชุมชนหรือในแหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจต่อไป  

กลุ่มพืชใช้สอย  พัฒนาเพ่ิมการผลิตพืชที่น ามาใช้เพ่ือการเป็นอยู่ เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

กลุ่มพืชพลังงานและเชื้อเพลิง  พัฒนาเพ่ิมการผลิตพืชที่มีศักยภาพในการเป็นเชื้อเพลิง เป็น
พลังงานทดแทน  
 โดยรูปแบบการจัดการพืชใช้รูปแบบผลิตพืชผสมสานตามแนวทางระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ได้แก่ 
เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ การผสมผสานระหว่างพืช วนเกษตร 
เกษตรธรรมชาติ การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว การปลูกพืชแซม การปลูกพืชแบบผสมผสานต่างระดับ การ
ปลูกพืชคลุมดิน และปศุสัตว์ ประมงผสมผสาน   

     1.3 เสาหลักท่ี 3“ภูมิปัญญาภิวัตน์พอเพียง” พัฒนาให้ความรู้เกษตรกร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ 
เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลัก “1 คน 1 ภูมิปัญญาน าพาชีวิตพอเพียง”  ฝึกฝนเกษตรกรให้เป็นนัก
ค้นคว้าวิจัย รู้จัก วิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหา พร้อม ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
อย่างกว้างขวางจากสื่อต่างๆทั้งเอกสาร ระบบออนไลน์ หรือจากการศึกษาดูงาน ปรึกษานักวิชาการ และ 
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ ผสมสานและสรุปคัดเลือกออกมาเป็นวิธีการปฏิบัติ และน าไปทดลอง
ท าเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิม ติดตามเก็บบันทึกข้อมูล สรุปเป็นบทเรียน สร้างเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่
เหมาะสมกับตนเอง และถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นเพ่ือสืบทอดและพัฒนาต่อๆไป   

1.4 เสาหลักท่ี 4 “ด ารงชีพพอเพียง” พัฒนาให้มีการด ารงชีพตามหลักความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รอบรู้ มีคุณธรรม  ใช้หลัก “1 เดือนท าตามค าพ่อสอน 1 ถ้อยค าน าชีวิตพอเพียง” และมี
การประเมินผลวัดระดับความพอเพียงเพ่ือการทบทวนปรับปรุงในแต่ละปี ตัวชี้วัดด้านความพอประมาณใน
การผลิตพืช ได้แก่ พืชกับเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร พืชกับสังคม พืชกับความเป็นอยู่ในครอบครัว พืช
กับความเป็นอยู่ในสังคม พืชสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พืชกับด้านความสุขมวลรวม  
ตัวชี้วัดด้านความมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ความมีภูมิคุ้มกันจากบริบทความอ่อนแอไม่แน่นอนหรือความเปราะบาง 
ความมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างและกระบวนการ การสร้างภูมิคุมกันจากการเพ่ิมต้นทุนต่อ
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ทรัพย์สินในการการด ารงชีพทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน และทุนกายภาพ   ตัวชี้วัดด้าน
ความมีเหตุมีผล และการวางกลยุทธ์ การใช้เหตุใช้ผล ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ความเพียร 
         2. การจัดกิกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนความส าเร็จในการพัฒนาการผลิตพืชตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา ดังนี้   
          2.1 ด าเนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่  
สภาพการผลิตพืช และปัญหาการผลิต ร่วมวางแผนและก าหนดเปูาหมายการพัฒนา ร่วมทดลองหาวิธีการ
แก้ปัญหา และร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ร่วมกันจัดหาพันธุ์พืช  
ร่วมกันปลูกพืชเพ่ือสาธารณะประโยชน์  
          2.2 จัด "เวทีวิจัยสัญจร" คือการจัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างเกษตรกร 
นักวิจัย และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ เดือนละครั้งหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ไร่นาเกษตรกรแต่ละราย โดยมีกิจกรรมคือ 
ของฝากจากเพ่ือนบ้านเรื่องเล่าจากเจ้าของบ้านแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภูมิปัญญาการท าการเกษตรการรายงาน
ความก้าวหน้าการท างาน สัญจรทั้งภายในและภายนอกชุมชน รณรงค์ ประชุม ศึกษาดูงาน  
          2.3 สร้างอัตลักษณ์ชุมชน สร้างเครือข่าย และเผยแพร่ คือ ค้นหาและสร้างเอกลักษณ์ชุมชน 
เชื่อมโยงกับบุคคลต้นแบบและเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทชุมชนเกษตรกร
ต้นแบบ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงาน 

 
3. รูปสัญลักษณ์ ตัวแบบ (Model) การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
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ภาพ ตัวแบบ (Model) การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

พัฒนาให้มีการด ารงชีพตามหลัก ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภมูิคุ้มกัน รอบรู้ มี

คุณธรรม  ใช้หลัก “1 เดือนท าตามค าพ่อสอน 
1 ถ้อยค าน าชีวิตพอเพียง” และมกีาร

ประเมินผลวัดระดับความพอเพียงเพ่ือการ
ทบทวนปรับปรุงในแต่ละป ี   

ครัวเรือพอเพียง ชุมชน มั่นคง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
สร้างจิตส านึกการพึ่งตนเอง พัฒนาเป็นต้นแบบ 

เป็นผู้น า มสี่วนร่วม และมจีิตอาสา 

กลุ่มพืชรายได้  กลุม่พืชอาหาร  กลุ่มพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มพืชสมุนไพรปูองกันก าจัดศตัรพูืช  กลุ่มพืชอาหารสัตว ์

กลุ่มพืชอนุรักษ์ดินและน้ า  กลุ่มพืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 

กลุ่มพืชใช้สอย  กลุ่มพืชพลังงาน และเชื้อเพลิง และเกษตรผสมสาน 

พัฒนาใหค้วามรู้เกษตรกร สร้างภมูิปัญญาท้องถิ่น  
 “1 คน 1 ภูมิปัญญาน าพาชีวิตพอเพียง”  ฝึกฝนเกษตรกรให้เป็นนกั

ค้นคว้าวิจัย รู้จักวิเคราะห์ศึกษาคน้คว้า หาข้อมูลอย่างกว้างขวาง สงัเคราะห์
ความรู้ท่ีได้มาจากแหล่งต่างๆ ผสมผสาน น าไปทดลองปฏิบัติ เก็บบนัทึก

ข้อมูล สรุปเป็นบทเรยีนภูมปิัญญา  
และถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นเพื่อสืบทอดและพัฒนาต่อๆไป 

 

ด าเนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างอัตลักษณ์ชุมชน สร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงาน 

 

การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลติพืชโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

1) การคัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมาย การประชุมชี้แจงเกษตรกร ตั้งกลุ่มเกษตรกรและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร 
2) การศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และปัญหา การวางแผนการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมการพัฒนา  
3) ด าเนินการพัฒนาในแต่ละกิจกรรมตามแผน 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสัญจรในแปลงเกษตรกรและนอกชุมชน  
5) ติดตาม รายงาน ความก้าวหน้า สรุปบทเรียน การด าเนินงาน ทบทวนแผนและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
6) สรุปผลการด าเนินงาน เผยแพร่ และถ่ายทอดผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ 

 

ปัญหา ผลกระทบจากภายนอกชุมชน ได้ส่งผลเชิงลบต่อการด ารงชีพของเกษตรกรรายย่อย ท าให้เกษตรกรพึ่งการเกษตรและพึ่งตนเองไดน้้อยลง  
รัฐบาลแนะน าการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนา เพื่อน าไปสู่ความพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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9. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม ใน

การบริหารราชการ  
 จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน .......30.......... ตัวอยา่ง 
 แบบส ารวจที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน .....1............. ชดุ 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง............ 
 
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
 
                                 x = ผลคะแนนความพึงพอใจ   n = จ านวนประชากร 

 
 
หมายเหตุ    วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาทท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
 
 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการเข้ามามีบทบาทของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
(30 ราย ร้อยละ 85 ของผู้ร่วมโครงการ) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1.1 เพศ  ชาย 19 คน หรือร้อยละ 63 .33 หญิง 11 คน หรือร้อยละ 33.67  
1.2 อายุ  36 ปี ขึ้นไป 30 คน หรือร้อยละ100  
1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 22 คน หรือร้อยละ 73.33 ปริญญาตรี 8 คน หรือร้อยละ 26.67  
1.4 อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ  3 คน หรือร้อยละ 10.00 ธุรกิจส่วนตัวและ

เกษตรกร 10 คน หรือร้อยละ 33.33 เกษตรกรอย่างเดียว 17 คน หรือร้อยละ 56.67 
1.5 ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย น้อยกว่า 6 เดือน  4 คน หรือร้อยละ 13.33  ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 

1 ปี 2 คน หรือร้อยละ 6.67 ตั้งแต่ 1-2 ปี 6  คน หรือร้อยละ 20.00 มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป 
18 คน หรือร้อยละ 60.00  

 อนึ่งผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการน้อยมากประมาณปีละ 1-2 
ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ ส่วนเกษตรกรมีการประชุมพบปะเดือนละครั้ง และมีการท างานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่โครงการกับเกษตรกรสัปดาห์ละประมาณ 3-4 วนั ตลอดปี  
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานเจ้าภาพ) 
ประเด็นความพึงพอใจ 
  สรุประดับความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็น และประเด็นที่มี
ระดับคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ  
ล าดับที่ 1 ความพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 
ล าดับที่ 2 ความพึงพอใจกับบทบาทของตนเองในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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ล าดับที่3 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
ความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ 

รายการ คะแนน
เฉลี่ย 

Sd. ระดับ ล าดับที่
คะแนน 

Pearson 
Correlation 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล& รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

4.23 0.68 มาก 1 -.040 

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน า
ความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  

4.00 0.69 มาก 6 .592** 

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนด/วางแผนการท างานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

4.03 0.72 มาก 5 .689** 

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย 

4.10 0.71 มาก 4 .756** 

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อ
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

3.87 0.73 มาก 7 .598** 

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจากการที่
ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

4.10 0.71 มาก 4 .423* 

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

4.13 0.68 มาก 3 .587** 

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการ
สนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

4.17 0.53 มาก 2 .662** 

9. ในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

4.10 0.71 มาก 4 - 

รวม 4.08 0.69 มาก   
หมายเหตุ แบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย โดยค่าการแบ่งช่วง =(ค่าสูงสุด-ค่า
ต่ าสุด)/จ านวนช่วงการแบ่ง =(5-1)/3=1.33 ดังนั้น คะแนน 1.00-2.33 =น้อย 2.34-3.67=ปานกลาง 3.68-
5.00=มาก 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง (Pearson Correlation) ภาพรวมของบทบาทที่ผู้มีส่วนร่วม
ได้รับจากการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ สวพ.8 (ตัวแปรตาม ข้อ9) กับความพึงพอใจในการเข้ามามี
บทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ ข้อ 1-8 (ตัวแปรอิสระ) พบว่าด้านที่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุด 5 
ล าดับแรกเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  
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ล าดับที่1 ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย 
ล าดับที่2 ความพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด/วางแผนการท างานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
ล าดับที่3 ความพึงพอใจกับบทบาทในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 
ล าดับที่4 ความพึงพอใจกับบทบาทตัวเองที่มีต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ล าดับที่5  ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
 
หมายความว่า ถ้าภาครัฐ ต้องการเพ่ิมระดับความพึงพอใจต่อบทบาทการมีส่วนร่วมในการท างาน 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ สวพ.8 นั้น หน่วยงานจะต้องพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน เพิ่มบทบาท
ของหน่วยงานที่มีกับผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ร่วมการก าหนด/วางแผนการท างาน  ให้การสนับสนุนความร่วมมือ/
เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ิมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  และน าความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ไปใช้ใน
การบริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. วิธีการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (ร่วมท างาน หรือ 
มอบหมายเป็นคณะกรรมการ ฯลฯ) คือ 

-ร่วมกันท างานในกิจกรรมต่างๆ  ร่วมน าผลผลิตสินค้าท่ีผลิตเองมาจ าหน่าย  
-อ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  
-ร่วมเป็นกรรมการได้รับการมอบหมาย รวมคัดสรรค์สมาชิกและสมาชิกเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม

ตามกติกาของกลุ่ม  
-เข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายร่วมด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่ความยั่งยืน 

 
2. สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุง เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ท างานแบบเครือข่าย คือ 

-กระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากขึ้น  มีหนังสือเชิญเพ่ือมาเข้าร่วมประชุม  
-อยากให้ขยายโครงการไปสู่เครือข่ายและในหมู่อ่ืนๆด้วย ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้เครือข่าย

ภายนอกได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  
-อยากให้มีการส่งเสริมต่อเนื่องให้เกษตรกรสามารถลุกข้ึนยืนให้เกิดความยั่งยืน   
-สร้างความตระหนักให้สมาชิกเข้าใจการท าอาชีพเพ่ือการด ารงชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมปัจจุบัน  
-หาข้อมูลใหม่ๆ มาเสนอให้เกษตรกร จัดหาวิทยากร  
-เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลการด าเนินงาน   

 
3. ปัจจัยที่ท าให้ท่านพึงพอใจกับการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ 

-โครงการได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
-หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความรู้ต่างๆและน าความรู้ที่ได้ไปท าการเกษตรให้ดีขึ้น ได้ความรู้ด้าน

การเกษตร มีการจัดดูงานมีความหลากหลายและเป็นแนวคิดดีๆ  สามารถน ามาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้หลักการกระบวนการพัฒนาชัดเจน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง (4 เสาหลักสู่ความพอเพียง) 
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-เจ้าหน้าที่เข้ามาพบปะบ่อยๆ มีความเข้าใจในการท างาน การเข้าถึงชุมชน การแนะน า การสร้าง
ความเป็นกันเอง การเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา การน าความรู้มาให้เกษตรกรและ
การส่งเสริมอย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมในการท างานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ การเข้าใจในการท าเกษตรที่
มีการลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก 

-ท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในชุมชนและหมู่บ้าน การ
สร้างงานให้ชุมชน สร้างรายได้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

-การสนับสนุนพันธุ์พืช การดูแลอย่างถ่ัวถึง การสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร 
-ท าให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างประชาชนได้ และท าให้เกิดความสามัคคี  

4. ข้อเสนอแนะ 
-อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยชาวบ้านแบบนี้ตลอดไปจะช่วยให้กลไกในการเกษตรขับเคลื่อนไปในทางที่

ดียิ่งขึ้นไป  
-ขยายโครงการไปสู่ภาคเครือข่ายหมู่บ้านอ่ืนๆ 
 

 
10 สรุปบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2562 
 
สรุปได้ว่า จากผลการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรนี้ได้น าเสนอแก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเพ่ือน าไปปรับปรุงใน ปีงบประมาณ  2562   ซึ่งในรายการที่มีคะแนนไม่ถึง 4.0 มีเพียง 1 
เรื่อง คือ ควรเพิ่มบทบาทของเกษตรกรและผู้มีส่วนร่วมในการเพิ่มการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  

 
         วิธีการและแนวทาง คือ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน เพิ่มบทบาท
ของหน่วยงานที่มีกับผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ร่วมการก าหนด/วางแผนการท างาน  ให้การสนับสนุนความร่วมมือ/
เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ิมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  และน าความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ไปใช้ใน
การบริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

 
 

….…………………………………………….. 
 
 


