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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้  มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย  และระดับการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรใน
การจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  และเพื่อประเมนิผลโครงการเกษตรที่จัดทํา
แบบมีสวนรวมของเกษตรกรที่มีประสิทธิผล  เพื่อนําผลที่ไดไปจดัทําและนําโครงการพัฒนาไปใช
ในการแกไขปญหาการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรในเขต
ตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบรีุ  จังหวัดชลบุรี 

ประชากรในการศึกษาวจิัย  ไดแกเกษตรกรที่ตั้งบานเรือน  และอาศยัอยูในเขตพื้นทีต่ําบล
หวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวดัชลบุรี  ที่ประกอบอาชีพการเกษตรและขึ้นทะเบยีนเกษตรกร
ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  ป  2545/46  จํานวน  
507  คน สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แบงกลุมตัวอยางในการศึกษาออกเปน 2  กลุม  
กลุมตัวอยางที ่1 ใชวิธีสุมตัวอยางจากประชากรดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  โดยไดกําหนด
ขนาดตัวอยางตามการคํานวณคาขนาดตวัอยางของ  ยามาเน (Yamane)  ไดจํานวนตวัอยางเทากับ  
223.59  คน  เพื่อใหการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ไดรับขอมูลที่ครอบคลุม ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางจากกลุม
ตัวอยางเทากบั 250  คน  

กลุมตัวอยางที ่ 2  คัดเลือกเกษตรกรจากกลุมตัวอยางกลุมเดิมที่ตอบแบบสอบถาม ในขั้น 
ที่  1  โดยการใหสมัครแบบจํากัดโควตา  จํานวน  25  คนเพื่อรวมจดัทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร
แบบมีสวนรวม  โดยการรวมคิดตัดสินใจ  การมีสวนรวมทําดําเนินการ  การมีสวนรวมติดตาม
ประเมินผลและการมีสวนรวมในการสนับสนุนในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ประเมิน
โครงการโดยใชแบบประเมนิโครงการที่ปรับปรุงจากแบบประเมินโครงการของกรมสงเสริม
การเกษตร   

การคัดเลือกเกษตรกรควรมีการกําหนดคณุสมบัติ  ดังนี ้
1. เกษตรกรสมัครใจไมควรบังคับเพราะอาจทําใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ 
2. เปนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักหรือมีความสนใจเรื่องการปลูกผัก 
3. มีพื้นที่สําหรับปลูกผักอยางนอย  20  ตารางวา 
4. อยูใกลแหลงน้ําสําหรับใชในการเกษตร 
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5. เปนผูเสียสละ  หัวไว  ใจสู  มีความรับผิดชอบ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน  4  ประเภทคือ   
  1.  การศึกษาเอกสารและการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ   
  2.  แบบสอบถามที่ใชสอบถามเกษตรกรกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงเปน  4  ดาน  ไดแก            

ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทั่วไปของเกษตรกร  ดานความรูความเขาใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ความคาดหวังประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมทาํแผนพัฒนา
โครงการเกษตร  ดานการมีสวนรวมของเกษตรกรในการทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  แบงออก  
4  ดาน คือ  ดานการมีสวนรวมคิด รวมตดัสินใจ   ดานการมีสวนรวมทํา  ดําเนินการตามแผนพัฒนา
โครงการเกษตรดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล  และดานการมีสวนรวมในการสนับสนุน  
ในการทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการทาํแผนพัฒนา
โครงการเกษตร   

  3.  เปนการใชเทคนิคการจัดเวทีชุมชน  เพือ่หาปญหา  สาเหตุและแนวทางแกไขปญหา   
  4.  แบบประเมินโครงการที่ปรับปรงุจากแบบประเมินโครงการของกรมสงเสริม

การเกษตร 
 การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากเอกสารและขอมูลทุติยภูมิ  ใชการวิเคราะหเนื้อหา  ขอมลู

สวนบุคคล  ใชการวิเคราะหคารอยละ  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตร  ใชการวิเคราะห  t – test  และ  F – test  จากนั้นนําผลที่ไดทั้งหมดไป
สังเคราะห  และกําหนดเปนโครงการพัฒนาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตอไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและจากการจัดเวทีชุมชน 
 การศึกษาวิเคราะหเอกสารทางราชการและเอกสารการพฒันาพบวาการดําเนินงาน
โครงการเกษตร  ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  และจาก
การจัดเวทีชุมชนเพิ่มเติม  ดงันี้ 
 1)  จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนสมาชิกกลุมอาชีพจํานวน 229  คน คิดเปนรอยละ 91.60  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดย
แบงเปนเพศชายจํานวน  163  คน  คิดเปนรอยละ  65.20  เพศหญิงจํานวน  87  คน  คดิเปน 
รอยละ  34.80  มีอายุเฉลี่ยเทากับ  49.38  ป  สวนใหญเปนผูที่สมรสจํานวน  193  คน  คิดเปน 
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รอยละ  77.20  เรียนจบชัน้ประถมศึกษาจํานวน  79  คน  คิดเปนรอยละ  31.60  มีผูประกอบอาชีพ
ปลูกพืชมากทีสุ่ดจํานวน  139  คน  คิดเปนรอยละ  55.60  กลุมผูมีรายได  10,001-15,000  บาท 
มากที่สุดจํานวน 143 รายคิดเปนรอยละ 57.20  เปนสมาชิกกลุมเกษตรกรมากที่สุดจํานวน 143 คน  
คิดเปนรอยละ  57.20   
 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของเกษตรกรจําแนกตามเพศใชคาสถิติ  t-test  
ผลการทดสอบไดคา  t = 1.49  และคา  P-value = 0.14  ดังนั้นเพศจึงไมเปนปจจยัทีม่ีผลตอการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพฒันาโครงการเกษตร  จําแนกตามอายุผลการทดสอบไดคา  F  Ratio 
 = 0.42  และคา  P-value = 0.79  ดังนั้น  อายุจึงไมเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  จาํแนกตามระดบัการศึกษาผลการทดสอบไดคา  F  Ratio 
= 1.00  และคา  P-value = 0.41  ดังนั้น  ระดับการศึกษาจงึไมเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในการจัดทําแผนพฒันาโครงการเกษตร  จาํแนกตามอาชีพ  ผลการทดสอบไดคา  F  Ratio 
= 2.15  และคา  P-value = 0.08  ดังนั้น  อาชีพจึงไมเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  จาํแนกตามรายได  ผลการทดสอบไดคา  F  Ratio = 2.09  
และคา  P-value = 0.08  ดังนั้น  รายไดจึงไมเปนปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  จําแนกตามระยะเวลาทีอ่าศัยอยูในพืน้ที่  ผลการทดสอบไดคา  F  
Ratio = 2.26  และคา  P-value = 0.06  ดังนั้น  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่  จึงไมเปนปจจยัที่มีผล
ตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร  จําแนกตามการเปน
สมาชิกกลุม  ผลการทดสอบไดคา  F  Ratio = 0.84  และคา  P-value = 0.50  ดังนั้น  การเปนสมาชกิ
กลุม  จึงไมเปนปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร   
 โดยสรุป  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่  และการ
เปนสมาชิกกลุม  ไมเปนปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทําแผนพัฒนา
โครงการเกษตร 
  2)  ความรูความเขาใจในเรื่องของแผนพัฒนาโครงการเกษตร  กลุมตัวอยางที่มีความรู
ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน  71  คน  คิด
เปนรอยละ  28.40  ความรูความเขาใจในระดับมาก  มจีํานวน  179  คน  คิดเปนรอยละ  71.60  สวน
การวิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวนรวมของเกษตรกรจําแนกตามระดับความรูความเขาใจ
ในเรื่องของแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ผลการทดสอบไดคา  F  Ratio = 1.00  และคา   
P-value = 0.41  ดังนั้น  ระดบัความรูความเขาใจในเรื่องของแผนพัฒนาโครงการเกษตร  จึงไมเปน
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 
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  3)  การมีสวนรวมของเกษตรกรจําแนกตามระดับความคาดหวังในผลประโยชนที่
ไดรับตอการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  การวิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวน
รวมของเกษตรกรจําแนกตามระดับความคาดหวังในผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตร  ผลการทดสอบไดคา  F  Ratio = 3.29  และคา  P-value = 0.01  ดังนั้น  
ระดับความคาดหวังในผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  จึง
เปนปจจยัที่มผีลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 

4)  ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  ปญหาที่พบคือ เกษตรกรขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาโครงการเกษตร   และไมสนใจที่จะเขารวมจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  เพราะไมรู
วาทําไมจึงตองจัดทําแผนพฒันาโครงการเกษตร   ไมแนใจวาปญหาที่แทจริง   คืออะไร  ไมแนใจวา
โครงการอะไรเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด  และคดิวาการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร
เปนหนาที่ของเจาหนาทีแ่ละผูนําชุมชน 
  5)  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการจัดเวทีชมุชน  ปญหาทีพ่บคือเกษตรกร  ไมเขารวม
ในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  สาเหตุของปญหาคือ  เกษตรกรไมมีความเขาใจเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  เกษตรกรไมรูบทบาทหนาที่ของตนเอง   เกษตรกรบางคนไมรูถึง
ปญหาที่แทจรงิที่เกิดขึ้นในพืน้ที่  เกษตรกรเขาใจวาการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรเปนหนาที่
ของเจาหนาที่  หรือรัฐบาล   และเกษตรกรไมแนใจวาโครงการอะไรเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
 5.1.2  ผลการวิเคราะหโครงการพัฒนา 
  1)  ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ขอมูลที่ไดจากขอ  5.1.1  นํามา
วิเคราะหสังเคราะหไดปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ดังนี ้

(1)  ปญหาที่สําคัญ  ไดแก  ปญหาเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในเรือ่งการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตร  ขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนพัฒนาโครงการเกษตร   
และไมสนใจที่จะเขารวมจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร 
   (2)  แนวทางแกไขปญหา  ไดแก  การกําหนดโครงการใหเหมาะสมกบัระยะเวลา
และสภาพพืน้ที่  ผูวิจัยจึงไดกําหนดโครงการการปลูกผักปลอดสารพิษ  โดยการรับสมัครเกษตรกร
เขารวมโครงการ  จัดประชุมกลุมเพื่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการเกษตร  กําหนดบทบาทของ
การเสนอความคิดเห็นของเกษตรกรในทีป่ระชุม  การทาํขอตกลงรวมของกลุม  จัดประชุมและ
แสดงผลการประชุมตอกลุมเกษตรกร    
 2)  ผลการกําหนดโครงการพฒันา  ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการวิเคราะหสังเคราะหปญหา
และแนวทางแกไขปญหา  มากําหนดโครงการพัฒนา  ดังนี้คือ  โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  
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เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาและการประเมินผล  เพราะโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ       
เปนโครงการที่สามารถดําเนินการใหเกดิผลไดในเวลาไมนานนกั  ใชเวลาในการดาํเนินงาน
ประมาณ  50  วัน  ผูศึกษาวิจยัจึงไดออกแบบและพัฒนาโครงการ  โดยใชเกษตรกรที่ประสบ
ผลสําเร็จในการประกอบอาชีพในทองถ่ินเปนวิทยากร  และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเปนพี่
เล้ียง  โดยการใหกลุมเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกันเอง   การเรียนรูดวย
ตนเองจากการศึกษาดูงานแปลงตัวอยาง  การจัดทําแปลงตวัอยางโดยใหเกษตรกรเปนผูลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองทกุขั้นตอน 
 3)  ผลการจัดทําโครงการพัฒนา  ผูศึกษาวิจัยไดจดัทําโครงการนํารองภายใตชื่อ
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามกระบวนการมีสวนรวม  โดยมีจดุมุงหมายเพื่อ  ใหผูเขารวม
โครงการ  ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการ
ทดลองใชโครงการในเขตพืน้ที่ตําบลหวยกะป  อําเภอเมอืงชลบุรี  จังหวัดชลบุรี    วิธีการดําเนนิ
โครงการ  โดยการใชเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชพีในทองถ่ินเปนวิทยากรใน
การใหความรู  ควบคูกับนกัวชิาการสงเสริมการเกษตรเปนพี่เล้ียงในการดําเนินโครงการตลอด
ฤดูกาล  การนาํเกษตรกรศกึษาดูงานแปลงตัวอยาง  การสรางการมีสวนรวมโดยการใหผูเขารวม
โครงการมีการเรียนรูจากการกระทําจริง  ใหเกษตรกรเปนผูรวมกันวางแผนดําเนนิโครงการ  การ
มอบหมายภารกิจหนาที่ของแตละคนในแตละชวงเวลาของการดําเนินงาน  การจัดทําแปลงตัวอยาง
โดยการใหเกษตรกรฝกปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน  ตัง้แตการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทําโครงการ  
การวางแผนการผลิต  การเตรียมแปลงปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา  การใหเกษตรกรเรียนรูจาก
ประสบการณเองโดยการมีสวนรวม  และเรียนรูโดยการคนพบดวยตนเอง  ระหวางการเรียนรูจะมี
การฝกปฏิบัติและทําความเขาใจตั้งแตหลักเบื้องตน  การผลิตผักปลอดสารพิษ  การลงมือปฏิบัติเอง
ในทุก ๆ เร่ืองที่เกี่ยวของ  เชน  การกําจดัวชัพืชโดยไมมกีารใชสารเคมี  การสํารวจแปลงเพื่อศึกษา
สภาพแวดลอมโรคแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ  การวเิคราะหระบบนิเวศใหเหมาะสม
เพื่อใหเกิดแมลงศัตรูธรรมชาติขึ้นมาทําลายกันเอง  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตาง ๆ ของอากาศ  
ที่เกษตรกรตองเผชิญ  เชน อากาศเยน็ ความแหงแลงของอากาศหรือมีฝนตกหนัก  การหาแนว
ทางแกไขปญหาที่พบโดยวธีิการประชุมกลุมเพื่อเสนอปญหาที่พบ  แลกเปลี่ยนความรู  แสดงความ
คิดเห็น  ขอเสนอแนะ  การจดัการดูแลรักษาพืชในแตละชวงการเจริญเติบโต  โดยมีการรวมกลุม 
กันทุกสัปดาห  มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเหน็จากประสบการณของตนเอง  การจัดหา
วัสดอุุปกรณสนับสนุนใหเกษตรกรไดศกึษาจากแปลงเรียนรูสําหรับการฝกปฏิบัติรวมกัน  วัสดุ
อุปกรณในการจัดทําโครงการ  เชน  เมล็ดพันธุ  และ ปุยอินทรีย  เปนตน  และการคนหาวิทยากร
ทองถ่ินที่ประสบผลสําเร็จทางดานการเกษตร 
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 5.1.3  ผลการทดลองใชและปรับปรงุโครงการพัฒนา 
  1)  จากการนําโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  ไปทดลองใชในตําบลหวยกะป  อําเภอ
เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โดยมีผูเขารวมโครงการ  25  คน  พบวาผูรวมโครงการ  ทั้ง  25  คน  
ไดรับการถายทอดความรูจากวิทยากรเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในทองถ่ิน  และนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรคอยเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนํา  โดยการใหผูเขารวมโครงการฝกปฏิบัติจัดทําแปลง
สาธิตดวยตนเอง  การนําเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงตัวอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ  
และมีการพดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณกนัตลอดเวลาทีด่ําเนินกิจกรรม   เกษตรกรไดนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติในการจดัทําโครงการปลูกผักปลอดสารพิษกันเองไดอยางถูกตอง  ปลอดภัย  และ
ไดมาตรฐาน  สามารถดําเนินการไดตามขอตกลงรวมของกลุมทุกประการ  การพัฒนาระบบการ
ผลิต  และการจัดการคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการในการผลิตผักปลอดสารพิษ  
ทั้ง  25  คน  ผลจากการประเมินโครงการปรากฎวา  เกษตรกรทั้ง  25  คน  ไมมีการใชพันธุพืชที่มี
การตัดตอพันธกุรรม  ไมมีการใชปุยเคมี  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื  และสารเคมีเกษตรอื่นๆ  
เชน  สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช  และสารจับใบ  เปนตน 
  2)  ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการประเมินโครงการพัฒนามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
โครงการ  ในประเด็นวิธีดําเนินการโดยการมอบหมายภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
เกษตรกรแตละคนดําเนินงานในแตละชวงเวลา  ใชวิธีการบรรยายใหความรูแกเกษตรกรโดยใช
วิทยากรเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในทองถ่ิน  ควบคูกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเปนพี่เล้ียง
คอยใหคําแนะนํา  มีการศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ  การสรางการมีสวนรวม
โดยการใหผูเขารวมโครงการเปนผูดําเนนิกจิกรรมกันเองในทุกขั้นตอน  เชน  รวมกนัคิดวางแผน 
การจัดทําโครงการ  รวมกันทํา  รวมกันดําเนินการตามแผนงานโครงการ  ใหเกษตรกรมีการเรียนรู
จากการรวมกนัลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  จากประสบการณที่ได โดยการคนพบดวยตนเอง  การ
คนหาปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาทีพ่บ  การจัดการดูแลรักษาพชืในแตละชวงการเจริญ 
เติบโต  มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคดิเห็นจากประสบการณของตนเองที่ไดพบในขณะดําเนนิ
โครงการ  ใหที่ประชุมกลุมทราบทุกระยะตลอดฤดูการปลูก   
 5.1.4  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการจัดทําโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 ผลการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา  ตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   ทําใหไดยุทธศาสตร
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรทีม่ีประสิทธิภาพ  ซ่ึงปรากฏ
ในรูปแบบการดําเนินการโครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามกระบวนการมีสวนรวม  ดวยการให
เกษตรกรสมัครเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ตั้งแตการวางแผนการ
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ดําเนินกิจกรรม  การคัดเลือกพื้นที่  การจดัทําปฏิทินการปลูกพืช  การถายทอดความรูโดยการใช
เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในทองถ่ินมาเปนวิทยากร  ควบคูกับนกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 
คอยเปนพี่เล้ียง  การศึกษาดงูานแปลงตัวอยาง   การใหเกษตรกรมีการเรียนรูดวยตนเองจากการ     
ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองในทุกขั้นตอน  มีการพบปะพดูคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานใหที่ประชุมกลุมทราบเปนระยะ  ผลของความสําเร็จที่ไดคอื  เกษตรกรสามารถผลิตผัก
ปลอดสารพิษที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  การศึกษาปจจัยและระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจัดทํา
แผนพฒันาโครงการเกษตร   

ขอคนพบในผลการวิจัยคร้ังนี้มีขอสรุปสําคัญที่ตอบวัตถุประสงคการวจิัยดังตอไปนี ้
 1)  ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

โครงการเกษตร  ผลการวิจัยพบวาเพศ  อายุ  อาชีพ  ระยะเวลาที่อาศยัอยูในพื้นที่  การเปนสมาชิก
กลุม  รายไดและระดับการศกึษาไมมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวม  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวจิัย
ของ  ปรารมภ  ยานะวิมุติ  (2541, หนา 23)  ซ่ึงศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมแปรรปูผลผลิต
เกษตร  สมาชกิกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวัดยะลา  พบวารายไดสูงมีผลตอการรวมคิดและรวม
ประเมินผล  เจตคติสูงมีผลตอการมีสวนรวมตัดสินใจและรวมรับประโยชน  เจตคติตอเจาหนาที่มี
ผลตอการมีสวนรวมปฏิบัติและรับผลประโยชน  สวนอาย ุ รายได  จํานวนปที่ศึกษาในโรงเรียน  
ความรูดานการแปรรูปไมมีผลตอการมีสวนรวม  ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมมากที่สุด  คือ   
เวลาวาง  ดงันัน้  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรและการสนับสนุนของภาครัฐ  จึงเปนปจจัยสําคัญ 
ที่จะสรางหรือทําลายโอกาสการมีสวนรวมไดโดยตรง  เพราะกิจกรรมสวนใหญจัดโดยเจาหนาที่   
ถาเจาหนาที่มีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมและมีเจตนคติที่ดสีามารถโนมนาวผูนําชุมชนและสามารถ
สรางเครือขายการเรียนรูไดกวางขวาง  จะทาํใหเกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรูมากขึ้น  
สงผลใหเกิดการระดมสมองจากทุกฝายทีจ่ะเรียนรูรวมกนัในการสรางความยั่งยืนใหกับวัฒนธรรม
การเกษตรของตําบล  ซ่ึงเปนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  ความพอเพยีงและการจดัการทรัพยากรที่
เหมาะสมจะทาํใหโครงการปลูกผักปลอดสารพิษแบบมสีวนรวมประสบความสําเร็จสูง 
  2)  ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจดัทําแผนพัฒนาโครงการ
เกษตร เมื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหแลวพบวากลุมตัวอยางที่มีระดับความคาดหวังผลประโยชน
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ที่ไดรับจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการแตกตางกัน  มีระดบัการมีสวนรวมตอการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตรแตกตางกัน  ดังนั้นระดับความคาดหวังผลประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรจึงเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ถาพิจารณาสถานการณการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนประเดน็
หลักแลว  ไมควรตัดกิจกรรมที่เกษตรกรดาํเนินการเรยีนรูดวยตนเองออก  เพราะจะทําให
สถานการณเปล่ียนไปจากขอเท็จจริง  เนื่องจากเกษตรกรในบางกลุมเจาหนาที่ของรัฐ มีบทบาท 
นอยกวาเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ  ดังนั้นจึงควรนําเสนอกจิกรรมที่จัดขึ้น
โดยเกษตรกรรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามหัวขอตอไปนี ้
  (1)  การฝกอบรม  การจัดอบรมเกษตรกรโดยการใชวยิากรทองถ่ินควบคูกับ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  เกษตรกรทกุคนมีสวนรวมรับรู  รองลงไปไดแก  รวมทําและรวมรับ
ประโยชน  ทีม่ีสวนรวมนอย  ไดแก  รวมคิดรวมตัดสินใจและรวมประเมินผล  ดังนัน้การมีสวน
รวมของเกษตรกรในกจิกรรมฝกอบรม  จึงอยูในระดับการใชประโยชน  ซ่ึงเปนระดับที่มี
ความสําคัญของการมีสวนรวมต่ําที่สุดในการวัดการมีสวนรวมตามลําดับความสําคญัของการ        
มีสวนรวม  ซ่ึงอนงค  พัฒนจักร (2535 , หนา 12)  ไดแบงวิธีการจัดการมีสวนรวมไววาถาวัด
ตามลําดับความสําคัญของการมีสวนรวม  จะแบงไดเปน  3  ลําดับ  เรียงจากความสําคัญต่ําไปหาสูง  
ไดแก  ระดับการใชประโยชน  ระดับความรวมมือและระดับการตัดสินใจ  สาเหตุสําคัญที่วิเคราะห
ไดคือ  การสํารวจความตองการในการฝกอบรมมีนอยเกนิไป 
  (2)  การศึกษาดูงาน  การนําเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงตวัอยาง  เกษตรกรทุกคนมี
สวนรวมรับรู  รองลงไปไดแก  รวมทํา  รวมรับประโยชนและรวมคดิตัดสินใจ  ที่มสีวนรวมนอย
ไดแก  รวมประเมินผล  การมีสวนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมการศกึษาดูงาน  จึงมีลําดับ
ความสําคัญของการมีสวนรวมสูงกวากิจกรรมฝกอบรมตามที่อนงค  พัฒนจักร (2535 , หนา 12)  
ไดแบงวิธีการวัดการมีสวนรวมไว 
  (3)  การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  ซ่ึงเปนกจิกรรมที่เกษตรกรจัดกนัเอง  
การมีสวนรวมจึงอยูในระดับสูง  โดยที่เกษตรกรทุกคนทีจ่ัดกิจกรรมนี้  มีสวนรวมรับรู  รวมคิด 
รวมทํา  รองลงไปไดแกการรวมรับประโยชน  และที่มีสวนรวมมากไดแก  การประเมนิผล  
กิจกรรมนี้นับวาเปนกิจกรรมที่เกษตรกรมสีวนรวมมากที่สุด  เพราะเกษตรกรจัดกันเองในกลุม
หมูบานหรือตาํบล 
  (4)  การประชมุสัมมนา  การจัดประชุมสัมมนาใหแกกลุมเกษตรกร  พบวาเปน
กิจกรรมที่การมีสวนรวมต่ําที่สุด  เกษตรกรทุกคนมีสวนรวมรับรู  รองลงไปคือมีสวนรวมรับ
ประโยชน  ทีม่ีสวนรวมนอยที่สุด  ไดแกการมีสวนรวมทํา  และที่ไมมสีวนรวมเลย  ไดแก  รวมคิด
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และรวมประชุมสัมมนา  การที่มีสวนรวมนอยมากถึงไมมสีวนรวมเลย  ถาวิเคราะหจากขอมูลพบวา
เปนการจดัของสํานักงานเกษตรอําเภอ  สํานักงานเกษตรจังหวดั  หรือสวนกลาง  เกษตรกรจึงไมมี
โอกาสเสนอความตองการ 
  (5)  การจดัทําแปลงเรียนรู  พบวาเกษตรกรทุกคนที่มีกิจกรรมมีสวนรวมรับรู  รวม
รับประโยชน  รวมคิดรวมตดัสินใจรวมทําดาํเนินการ  รองลงไป  ไดแก  การรวมประเมินผล  
กิจกรรมนี้นับวาเปนกิจกรรมที่เกษตรกรมสีวนรวมมาก  เพราะเกษตรกรมีโอกาสไดศึกษาทดลอง
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  และจากผลการวิเคราะหในภาพรวมพบวาการมีสวนรวมของเกษตรกรใน
กิจกรรมการเรยีนรูทั้ง  5  ประเภท  สรุปภาพรวมไดวาเกษตรกรสวนใหญมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมที่เกษตรกรจัดกนัเองอยูในระดับสงู  รวมรับรูรวมรับประโยชน  รวมคิดรวมตัดสินใจ   
รวมทําดําเนนิการ  รองลงไปไดแก  การรวมประเมนิผล   
 5.2.2  การศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดทําแผนพฒันา 
โครงการเกษตร   
 จากการวิเคราะหเอกสารและขอมูลทุติยภมูิซ่ึงเปนบริบทของชุมชนกอนที่จะเริ่มทําการ 
ศึกษาวจิัย  พบวาปญหาการมสีวนรวมของเกษตรกรในการจัดทําแผนพฒันาโครงการเกษตร  ไดแก  
เกษตรกรไมเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  เกษตรกรจะใหความรวมมือในการเขารวม
ประชุมรับฟงคําชี้แจงและรวมออกความคดิเห็น  แตไมไดรับความรวมมือทางดานการปฏิบัติ  
เนื่องจากเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  เกษตรกรไม
สนใจที่จะเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  เพราะไมรูวาทําไมจึงตองจัดทําแผนพัฒนา
โครงการเกษตร  เกษตรกรบางคนไมแนใจวาปญหาที่แทจริงคืออะไร  ไมแนใจวาโครงการอะไร
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด  และคดิวาการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่  นอกจากนั้นในการจัดเวทีชุมชน  พบวาปญหาคือเกษตรกรไมเขารวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตร  สาเหตุของปญหาคือ  เกษตรกรไมมีความเขาใจเรื่องการจัดทําแผน 
พัฒนาโครงการเกษตร  ไมรูบทบาทหนาทีข่องตนเอง   บางคนไมรูถึงปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่  เกษตรกรเขาใจวาการจัดทําแผนพฒันาโครงการเกษตรเปนหนาที่ของเจาหนาที่  หรือรัฐบาล  
และไมแนใจวาโครงการอะไรเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของบัวพันธ  
พรรคพิง และคนอื่นๆ (2539 , หนา 84-91)  กลาววา  ชาวบานโดยทั่วไปจะเขารวมกจิกรรมเปนบาง
ขั้นตอน  เพราะมีความรูสึกวาเปนความรับผิดชอบของทางราชการ   
 5.2.3  การประเมินผลโครงการเกษตรที่จัดทําแบบมีสวนรวม 
 จากผลการประเมินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามกระบวนการมสีวนรวมพบวา
เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้ง  25  คน  ไดรับการถายทอดความรูครบทุกขั้นตอน  สามารถนํา
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ความรูที่ไดไปปฏิบัติการผลิตผักปลอดสารพิษและไดมาตรฐานตามขอตกลงรวมของกลุมได   
เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้ง  25  คนไมพบวามีเกษตรกรคนใดใชพนัธุพืชที่มีการตัดตอ
พันธุกรรม  ไมมีเกษตรกรคนใดใชปุยเคมี  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื  และไมมีการใชสารเคมี
อ่ืนๆ  เชนสารควบคุมการเจริญเติบโต  สารจับใบ  เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของบัวพันธ  
พรรคพิง และคนอื่นๆ (2539 , หนา 84-91)  กลาววา  ชาวบานโดยทั่วไปจะเขารวมเปนบางขั้นตอน   
ในการเขารวมโครงการของชาวบานนัน้  พบวาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลจํานวนนอย    
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้  เมื่อสังเคราะหขอมูลแลวไดนําเสนอเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรของเกษตรกร  โดยมุงเนนการกระตุนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การมีสวนรวมของเกษตรกร  เพื่อใหเกิดการสรางโอกาสการมีสวนรวมทั้งในหนวยงานของรัฐ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  และตัวเกษตรกรเอง  รวมถึงการนําผลที่ไดไปพัฒนาโครงการ
เกษตรที่มีประสิทธิภาพตอไป  ดังนี ้
  1)  รวบรวมความตองการของเกษตรกรในการจัดกิจกรรมเรยีนรู  โดยใชการจัดเวที
ชุมชนเปนเครือ่งมือ  เพื่อสรางโอกาสใหผูแทนเกษตรกรไดเสนอความตองการการจดักระบวนการ
เรียนรู  ทั้งดานเนื้อหา  วิทยากร  วิธีการ  เวลา  สถานที่ 
  2)  จัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรในลักษณะชุดกจิกรรมการเรียนรูที่ประกอบ 
ไปดวย  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  จัดทําแปลงเรียนรู  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณครบทุกรูปแบบ  โดยจัดควบคูกันหรือตอเนื่องตลอดฤดูการปลูกพืช  รวมถึงการ
สนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร  โดยหนวยงานของรัฐตองใหการสนับสนุนการดําเนินการ
โครงการ  และปรับกระบวนทัศนในการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหทํางานแบบมี
สวนรวมมากขึ้น 
  3)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  เปนเครือ่งมือในการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรไดเรียนรูดวยตนเอง  ในดานการจัดการทรัพยากร  โดยใชแปลง
เรียนรูเปนพืน้ฐาน  โดยการสอดแทรกเนื้อหาวิชาการ  หรือประสบการณที่นํามาเปนหัวขอเรื่อง
ดังกลาว  เพื่อใหเกษตรกรเกดิการเรียนรูอยางตอเนื่องสรางความเขาใจและความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกร 
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  4)  เนนวิธีการเรียนรูโดยการปฏิบัติดวยตนเองในทุกกิจกรรม  และเลือกสถานที่
ศึกษาดูงาน ที่เหมาะสมกับสถานภาพของกลุมบุคคลเปาหมาย 
  5)  หลักสูตรทีใ่ชในการฝกอบรมทุกเรื่องตองสรางความเขาใจในหลักการพึ่งตนเอง  
และการจดัการทรัพยากรอยางเหมาะสมและยั่งยนื  โดยเนนการลดตนทุนการผลิตและการผลิต
อาหารปลอดสารพิษตามนโยบายของรัฐบาล  โดยสงเสริมการลดการใชสารเคมีและปุยเคมี  เนน
การใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ  เนนการรวมกลุมและการสรางเครือขาย 
  6)  เจาหนาที่ผูจัดอบรมควรมีบทบาทในการเปนวิทยากรกระบวนการ  คือเปน
วิทยากรที่ใชเทคนิคคอยกระตุนใหเกษตรกรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการในการ
ดําเนินกิจกรรม   
  7)  รัฐหรือหนวยงานตางๆ   ควรสนับสนุนโครงการตามที่เกษตรกรรองขอตาม
ความจําเปนเรงดวนของปญหา  และพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ในการเปนวิทยากรกระบวนการเพือ่
สรางแรงจูงใจในการมีสวนรวม 
  8)  เจาหนาที่ควรเปนผูประสานงานระหวางกลุมเกษตรกรและเครือขายตางๆ  เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  การวจิัยคร้ังตอไปควรทําการวิจยัเร่ืองการจัดทําแผนพฒันาโครงการสงเสริมการผลิต
อาหารที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  โดยเนนการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เพื่อสราง
พื้นฐานความเขาใจและขยายแนวคิดของเกษตรกร 

2)  การวจิัยเพือ่ประเมินแผนการพัฒนาโครงการสงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน  เปนการวจิัยที่ควรดําเนนิการโดยเนนการประเมินผลการนาํความรูเร่ืองการผลิต
อาหารปลอดภยัและไดมาตรฐานไปปรับใชในการทําการเกษตรของเกษตรกร   


