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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

     
การเกษตรกรรมเปนอาชีพดัง้เดิมในวิถีชีวติของคนไทยมาตั้งแตโบราณกาล  รวมทั้งเปน 

พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดมาจนถึงปจจบุัน  ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัตอนหนึ่งวา  “ การเกษตรนีม้ีความสําคัญจริงถาหากไมมีการเกษตร
เกือบจะพูดไดวาเราจะตองตายหมด   เพราะจะกินอาหารวิทยาศาสตรกรู็สึกวา  ลําบากอยูเพราะกิน 
ไมลง  เราตองอาศัยการเกษตรเพื่อชีวิตของเรา  ไมใชเฉพาะงานเทานัน้  สําหรับสิ่งอื่นทั้งหลายดวย   
ที่เราตองอาศัยความเจริญทางการเกษตรเปนสําคัญ  และงานทุกๆฝายจะดําเนนิกาวหนาไปไดเพราะ
การเกษตรเราเจริญ” (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,  2544,  หนา  6-7) 

การสงเสริมการเกษตรของประเทศไทย    ตั้งแตสมัยสุโขทัยมาจนถึงปจจุบัน   เปนการ  
สงเสริมการเกษตรแบบยังชพีใหเกษตรกรมีพออยูพอกนิควบคูกับการเกษตรเพื่อการคามาโดยตลอด  
แตการพัฒนาการเกษตรไทย  ประสบผลสําเร็จเพียงระดับหนึ่งเทานัน้  ยังไมเปนการพัฒนาที่ยั่งยนื   
เกษตรกรที่เปนรากฐานของกลไกการพัฒนาการเกษตร  เศรษฐกิจ  และสังคมของชาติ   “ยังยากจน       
มีหนี้สิน  ดอยโอกาสในการรับบริการพื้นฐานทางสังคม  การพัฒนาสติปญญา  และ การบริการดาน
สุขอนามัย”  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระราชทาน “แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของ
เกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกีย่วกับการสงเสริมชุมชนหรือการพัฒนาที่ทรงมุงชวยเหลือ
พัฒนาใหเกดิการพึ่งตนเองไดของคนไทยในชนบทเปนหลัก  ยังผลใหราษฎรในชนบทพึ่งตนเองได
มากยิ่งขึ้น”(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,  
2540,  หนา  252-253) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่  9  (พ.ศ.2545-2549)  เปนแผนที่ไดอัญเชิญ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มาเปนปรัชญา
นําทางในการพัฒนาและบรหิารประเทศ  โดยยดึหลักทางสายกลาง  ความพอประมาณอยางมีเหตุผล 
มีการสรางภูมิคุมกันและพึ่งตนเองได  เพื่อใหประเทศรอดพนวิกฤติ  สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
และนําไปสูการพัฒนาที่สมดลุ  มีคุณภาพและยั่งยนืภายใตกระแสโลกาภิวัตน  และสถานการณตางๆ  
ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
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นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ   ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ 
ที่  9  (พ.ศ.2545-2549)  ในดานการผลิตภาคเกษตรเนนการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยดําเนินการใน  2  แนวทางควบคูกันไป  คือดานการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
และการผลิตเพื่อการแขงขัน  นอกจากดานการผลิตแลว  ในดานเกษตรกรและองคกรเกษตรกร       
ไดเนนการพฒันาคุณภาพชวีิตของตัวเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร  และสรางรากฐาน
ความเขมแข็งขององคกรเกษตรกรในดานการจัดการทรพัยากรในไรนา  เพื่อการพึ่งตนเองรวมทั้ง
สนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช  2540 

การพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนนิการอยู  
เชน  การสงเสริมไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย  เกษตรทฤษฎีใหม  เปนตน  
โดยเนนการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟารม  ซ่ึงเปนเทคนิควิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรในไรนาที่มีจํากัด  ใหเกดิประโยชนสูงสุด  โดยการวางแผนการผลิต  วางผังฟารม  และ
บัญชีฟารม  ซ่ึงการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวไดใชวิธีการหลายรูปแบบ  เชน  การประชุม  สัมมนา 
การฝกอบรมดูงาน  เผยแพรขอมูลขาวสาร  จัดทําคูมือปฏิบัติงานเอกสารวิชาการแปลงสาธิต  หรือ
แปลงตัวอยาง   เปนตน  ซ่ึงการถายทอดความรูสูเกษตรกรในอดีตที่ผานมา  สวนใหญเกษตรกรจะ  
ถูกจัดใหเปนผูรับเทคโนโลยี  โดยนักวิชาการเกษตรหรือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนผูบรรยาย
วิชาการ  โดยคาดหวังวาเกษตรกรจะนําไปปฏิบัติ  วิธีการดังกลาวอาจจะไมตรงกับความตองการที่
แทจริงของเกษตรกร  ในแตละทองที่  การถายทอดความรูเทาที่ดําเนินการยังไมทําใหเกษตรกรเกดิ
การเรียนรูการปฏิบัติไดดวยตนเอง  ตองอาศัยเจาหนาทีแ่ละโครงการของรัฐในการชวยเหลือเปน 
สวนใหญ   ทําใหเกษตรกรไมสนใจที่จะเขารวมโครงการ  การจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรจึง 
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  ถามีการปรับปรุงวิธีการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรใหเหมาะสม  
เกษตรกรมีสวนรวมมากขึ้นยอมจะนําไปสูการเรียนรูเพือ่การพึ่งตัวเองมากขึ้น 

เมื่อพิจารณายทุธศาสตรการพัฒนาโครงการเกษตร  จะเหน็ไดวาสวนใหญตองอาศัยการมี
สวนรวมเปนวธีิการที่ทําใหไดมาซึ่งความตองการที่แทจรงิของเกษตรกร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  เพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรยีนรู
การจัดการฟารม  ซ่ึงเปนวิชาการจัดการขัน้พื้นฐานในการทําการเกษตร  ที่ตรงกับความตองการของ
เกษตรกรและสามารถพัฒนาทักษะการทําการเกษตรได  แตปญหาสําคัญอยูที่การจัดทําแผนพัฒนา
โครงการ เกษตรแบบมีสวนรวม  ควรจะดาํเนินการอยางไร  มีปจจัยใดบางที่มีผลตอการมีสวนรวม  
และควรจดักิจกรรมการเรียนรูอยางไรใหเกดิการมีสวนรวมอยางแทจริง  โดยทําการศึกษาวิจยัคนหา
คําตอบจากเกษตรกร  และผูที่มีสวนเกีย่วของ (Stakeholder) ในการพัฒนาโครงการเกษตรแบบการมี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 3 

สวนรวมของเกษตรกร  เพื่อนําคําตอบที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตามยุทธศาสตรดังกลาว 

   

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปจจัย  และระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตร 
  1.2.2  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่         
มีประสิทธิภาพ 

1.2.3  เพื่อประเมินผลโครงการเกษตรที่จัดทําแบบมีสวนรวมของเกษตรกรที่มีประสิทธิผล 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

  แผนพัฒนาโครงการเกษตรที่ดี  ตองสอดคลองกับสภาพพื้นที่  และตรงกับความตองการ  
ของเกษตรกร  การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรจะทําใหโครงการ
เกษตรที่จดัทําขึ้นมีประสิทธิภาพ  งบประมาณที่ใชจะเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม   
 

1.4    ขอบเขตของการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี ้

  ขอบเขตดานเนื้อหา  โดยศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทาํแผนพัฒนา  
โครงการเกษตร  ซ่ึงไดเร่ิมกระบวนการทีช่ัดเจน  ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาครัฐ  ภายใต 
แผนงานดานชมุชนที่รัฐบาลสนับสนุน  และโครงการบูรณาการโครงการเพื่อความเขมแข็งของ 
ชุมชน   
  ขอบเขตดานพื้นท่ี  กําหนดพื้นที่ในการศกึษาไดแก  ตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  
จังหวดัชลบุรี 
  ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา  คือเกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่       
ตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี    และขึ้นทะเบยีนเกษตรกร  ตามระเบียบ        
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  2545  และ  พ.ศ.  2546   
มีจํานวน  507  คน   
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร   
ผูศึกษาไดใชกรอบแนวคิดทีม่ีความสัมพันธกันดังภาพ  1  ดังนี ้
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                      
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 

ปญหาเกษตรกรไมมีสวนรวมในการ 
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 

ขั้นตอนที่  1     ศึกษาสภาพการมีสวนรวม 
- เก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 
- วิเคราะหปญหา  และความตองการของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 2    เพื่อศึกษารูปแบบการสรางการมีสวนรวม
ของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 

แผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการเกษตรที่มีประสิทธิผล 
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  การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร   
ที่มีประสิทธิภาพ  ไดักําหนดตัวแปรในการศึกษาวจิัยไว  ดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1 

 1.5.1 ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ไดแก 
 1)  ปจจยัสวนบุคคล  ไดแก   
     (1)  เพศ   
 (2)  อายุ   

(3)  ระดับการศึกษา   
(4)  อาชีพ   
(5)  รายได   
(6)  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพืน้ที่   
(7)  การเปนสมาชิกกลุม 

 2)  ปจจยัดานสังคม  ไดแก   
   (1)  ความรูความเขาใจในเรือ่งการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 

(2)  ความคาดหวังที่จะไดประโยชนจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 
 1.5.2   ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก  การมีสวนรวมของเกษตรกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  แบงออกเปน  4  ดาน  คือ 

1)  การมีสวนรวมคิด/ตัดสินใจในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร 
2)  การมีสวนรวมทํา/ดําเนินการตามแผนพฒันาโครงการเกษตร 
3)  การมีสวนรวมติดตามประเมินผลการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 
4)  การมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 

 ขั้นตอนที่  2 
  1.5.3 ตัวแปรอิสระ  ไดแกการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนา 
โครงการเกษตร  แบงออกเปน  3  ดาน  คือ 

1)  การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 
2)  การมีสวนรวมในดาํเนินการตามแผนพฒันาโครงการเกษตร 
3)  การมีสวนรวมประเมินผลการในการทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร 

  1.5.4   ตัวแปรตาม  ไดแก  แผนพัฒนาโครงการเกษตรทีม่ีประสิทธิภาพ 
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1.6   สมมติฐานการวิจัย 
 
 ขั้นตอนที่  1 
  เกษตรกรที่มี  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  การประกอบอาชีพ  รายได  ระยะเวลาที่อาศยัอยู 
ในพื้นที่  และการเปนสมาชิกกลุมตางกันจะมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร
แตกตางกนั 
  เกษตรกรที่มีความรู  ความเขาใจในเรื่องของแผนพัฒนาโครงการเกษตร  และความคาดหวัง
ในผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ตางกันจะมสีวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรแตกตางกนั 
 ขั้นตอนที่  2 
  การจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรแบบมสีวนรวมของเกษตรกร  จะทาํใหการดําเนนิงาน
โครงการเกษตรมีประสิทธิภาพ   
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  1.7.1  การมีสวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  หมายถึง การที่เกษตรกร           
ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  คิดวิเคราะหและคนหา
ปญหา  สรางจินตนาการหรือเปาหมายในการพัฒนาทกุขั้นตอนของการวางแผน   เพื่อกาํหนดอนาคต  
และตัดสนิใจในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรของตนเอง 
  1.7.2  เกษตรกร  หมายถึง  ประชาชนที่อาศยัอยูในตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี    
จังหวดัชลบุรี  ผูที่ประกอบอาชีพการเกษตร  เชนปลูกพืช  เล้ียงปศุสัตว  เลี้ยงสัตวน้ํา  และ                 
ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
  1.7.3  แผนพฒันาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง กระบวนการกิจกรรมหรือ
แผนงานโครงการเกษตรที่เกษตรกรไดรวมกันคิดรวมกันกําหนด 
  1.7.4  ระดับการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาสูงสุดของเกษตรกร   
  1.7.5  อาชีพ  หมายถึง  อาชพีหลักของเกษตรกรตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด
ชลบุรี   
  1.7.6  รายได  หมายถึง รายไดตอเดือนของเกษตรกร โดยไมหักคาใชจาย   

  1.7.7  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่  หมายถึงระยะเวลาที่เกษตรกรอาศัยอยูในพื้นที่ตําบล
หวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวดัชลบุรี 
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  1.7.8  การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ  หมายถึง การเปนสมาชิกกลุมใด กลุมหนึ่งในพื้นที่ตาํบล
หวยกะป   อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวดัชลบุรี 
  1.7.9  ความรูความเขาใจในเรื่องการทําแผน  หมายถึง  เกษตรกรมีความรูความเขาใจ  ใน
กระบวนการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  และรูวาแผนพัฒนาโครงการเกษตร  เปนแผนที่
เกษตรกรเขามามีสวนรวมในการจัดทํา เพือ่กําหนดทิศทางในการพัฒนาโครงการเกษตรของตนเอง
ใหเขมแข็งยั่งยืน  และสามารถแกปญหาของเกษตรกรได โดยแผนพัฒนาโครงการเกษตรจะตองเปน
แผนที่ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในชุมชน 
  1.7.10  ความคาดหวังประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมจดัทําแผน  หมายถึง  ความคาดหวัง
ของเกษตรกรวาผลที่ไดรับจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรอาจจะไดรับผลประโยชน
ในรูปแบบของการแกไขปญหาที่แทจริงของเกษตรกร  อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน  
สามารถพึ่งตนเองได เมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง ปญหาของเกษตรกรไดรับการแกไขจะสงผลให
ตนเอง    และครอบครัว มีความเปนอยูที่ดขีึ้น 
 


