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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยลักษณะแบบผสม โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์
เชิงลึก ประชุม สนทนากลุ่ม ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ สมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว จ านวน 179 คน คณะอนุกรรมการจังหวัด 10 คน 
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน น าข้อมูลภาคสนามมาท าการสังเคราะห์น าเสนอข้อมูลเชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า: 
 1) สภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนยังไม่ประสบผลส าเร็จในขณะที่รัฐยังไม่มี
นโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ นโยบายของรัฐละเลยภารกิจ
ฟ้ืนฟู การบริหารงานของกองทุนมิอาจจัดการได้ตามแผนและกระบวนการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร 
 3) รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร คือ รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบพลวัต ซึ่งเป็นข้อค้นพบ
หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: การฟ้ืนฟู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟู รูปแบบกองทุนฟ้ืนฟ ูพัฒนาเกษตรกร 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the situation of farmers' rehabilitation and development. 
To study factors influencing farmers' rehabilitation and development. And to develop 
the pattern of restoration of farmers who are members of the Samutprakarn Farmers 
Revitalization Fund. Mixed-type research Using quantitative research and qualitative 
research together. Collect data by questionnaire. In-depth interviews, a meeting and discussion 
groups. Study of specific samples based on research objectives were 179 members are debt 
has already been managed of the Provincial Fund for Reconstruction and Development, 
10 sub-committees and 7 experts. It bring field data to synthesize and content presentation. 
 The research found that: 
 1) The condition of the farmers' rehabilitation was not successful. While the 
state has no concrete policy to solve the problem of farmers. 
 2) Factors influencing the rehabilitation and development of the farmers are 
the state policy of neglecting the rehabilitate mission. Fund Management cannot be 
managed as planned. And the agricultural process is rapidly decreasing in both of agricultural 
area and path lives. 
 3) Farmer revival patterns. This is a model of revival of farmers is a dynamic. 
Which is the discovery or new knowledge gained from the research. By expert assessment. 

 
 
 

 
 
 
 
Keywords: Recovery, Agricultural, Farmer’s Pattern, Farmers Restoration 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 กาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชา
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2561 และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเกษตรกร คณะอนุกรรมการจังหวัดและสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว รวมทั้งสิ้น 196 คน ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายวัชรพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้ได้ศึกษาต่อจนเกิดงานวิจัยครั้งนี้  
และขอขอบคุณพ่ีน้องผองเพ่ือนส านักงานกองทุนทุกท่านที่ให้ก าลังใจในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ในงานวิจัยนี้  
 ขอบคุณอาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด รองศาสตราจารย์ 
ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ คณะกรรมการหลักสูตร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ การสนับสนุนและ
กรุณาตรวจสอบแนะน าให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 และขอขอบพระคุณ คุณแม่ยินดี วิชัยดิษฐ นางสาวอุมาพร วิชัยดิษฐ นายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ 
พ่ีสาวและพ่ีชาย นางนีรนุช วิชัยดิษฐ นายเมธิส วิชัยดิษฐ คู่ชีวิตและบุตรชาย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและเป็นก าลังใจด้วยดีมาโดยตลอด จนงานวิจัยนี้เสร็จ หากคุณประโยชน์หรือคุณงามความดีใดๆ 
ที่พึงมีขึ้นจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบอุทิศให้ คุณพ่อวรพจน์ วิชัยดิษฐ บิดาผู้ล่วงลับ ซึ่งได้จากผู้วิจัย
ไปตั้งแต่ยังวัยเยาว์และรวมทั้งมวลมนุษย์ชาติทั้งหลายทั้งปวง 
 
 

นายทศพล วิชัยดิษฐ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การเกษตรเป็นรากฐานความมั่นคงและเป็นจุดแข็งของประเทศไทย “อาชีพการเกษตร” 
จึงเป็นทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสัมพันธ์กับระบบการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตขั้นพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทย
มีข้าวปลาอาหารกิน มียาสมุนไพรรักษาโรค มีปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต อีกทั้งการเกษตร
ยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นทั้งผลผลิต อาหาร พลังงานและสินค้าการเกษตรที่มีส่งออกเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลก รวมทั้งยังน าไปแปรรูป ท าการตลาดสร้างมูลค่าเพ่ิมอีกหลายเท่าตัว ด้วยต้นทุนเช่นนี้ เกษตรกรไทย 
จึงมีศักยภาพและความสามารถท าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถผลิตอาหาร
เลี้ยงประชากรในประเทศและส่งออกได้ (ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2556, หน้า 1) 
ดังพวก “กสิกรรมชาวนา” เป็นผู้บุกเบิกสร้างชุมชนประเทศไทย แรงงานของพวกกสิกรรมชาวนาท าให้
ผู้คนในสังคมไทย มีข้าวไว้รับประทานและข้าวที่ได้จากหยาดเหงื่อและแรงกายของพวกกสิกรรมชาวนา 
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับสังคมไทย มันสมองและภูมิปัญญาของพวกกสิกรรมชาวนา
เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมของชาติ ระบบของพวกกสิกรรมชาวนา เป็นระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหนึ่งในตัวเอง 
ผลิตเพ่ือการยังชีพ เพ่ือความพอเพียงในครอบครัวและชุมชน เป็นการผลิตขนาดเล็ก ใช้แรงงานในครอบครัว 
ไม่ได้มุ่งเอาก าไรหรือร่ ารวย เป็นระบบชุมชนไม่ใช่แบบปัจเจกชนในระบบทุน ดังนั้นระบบเศรษฐกิจชุมชน
ในชนบทไทยสมัยดั้งเดิมเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ (subsistent economy) สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตัวเอง 
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว อยากกินเห็ดเข้าป่า อยากกินปลา
ลงหนอง” (เสรี พงศ์พิศ, 2550; อ้างถึงใน อังกูร จ าเริญสาร, 2551, หน้า 1) แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของอาหารการกินที่ มีอยู่ ในธรรมชาติ  แม่น้ าและป่ าธรรมชาติจึ งเปรียบเสมือน “ซู เปอร์มาร์ เก็ต 
(supermarket) ในชุมชน” ชีวิตชาวบ้านไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆ เกินความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
ไม่มีการสะสมส่วนเกิน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติสะสมให้อย่างเพียงพอ การท ามาหากิน เป็นไปเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด 
กินเพ่ืออยู่ ไม่ใช่อยู่เพ่ือกิน การด ารงชีพหามาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ท าให้ชาวชนบทมีความใกล้ชิด
ผูกพันและตระหนักต่อธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกอยู่ในรูปของความเชื่อและพิธีกรรมที่เอ้ือต่อการรักษาสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ และความสัมพันธ์
ทางสายเลือด จึงสอดคล้องต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งการแบ่งปันผลผลิตและการพ่ึงพาอาศัยกัน
ในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงท าให้ชนบทไทยในอดีตมีความเป็นเอกเทศ มีความสุขและความพอเพียง ตามอัตภาพ 
พ่ึงพาตนเองได้ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2537; อ้างถึงใน อังกูร จ าเริญสาร, 2551, หน้า 1) 
 นโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
เป็นต้นมา มุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต จากการผลิตเพ่ือยังชีพ ท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
มีผลผลิตหลากหลาย ใช้กินอยู่ด ารงชีพ เหลือค่อยขายหรือแลกเปลี่ยนกันในชุมขนท้องถิ่น เปลี่ยนมาเป็น
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ผลิตเพ่ือขาย ขยายการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ น าเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
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มาใช้ในไร่นา มีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาสารเคมีอันตรายเพื่อเพิ่มผลผลิตและก าจัดศัตรูพืช  
ตามการโฆษณาของส่วนราชการและกลุ่มธุรกิจการเกษตร เพ่ือเน้นการส่งออกได้ก่อผลกระทบมากมาย
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งการขยายพ้ืนที่ทางการผลิตไปในเขตป่าเขาต่างๆ เพ่ือปลูกพืชไร่
เศรษฐกิจ เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปอ น าไปสู่การกู้หนี้ยืมสิน เพ่ือขยายการลงทุน แต่เมื่อผลผลิต
ออกสู่ตลาดก็ถูกผู้มีอ านาจเหนือตลาดกดราคาจนขาดทุน ไม่สามารถใช้คืนเงินกู้ได้ ก่อให้เกิดหนี้สินเพ่ิมพูน
ต้องสูญเสียที่ท ากิน เกษตรกรกลุ่มต่างๆ จึงได้เรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ปัญหาหนี้สินและราคาผลผลิต
ตลอดมา มีการชุมนุมเคลื่อนไหวของเกษตรกรมาตลอด เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น 
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5-6 รัฐมีนโยบายแบบสี่ประสาน ประกอบด้วยเกษตรกร 
ธุรกิจเอกชน ธนาคาร และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการเกษตรในระบบเกษตรพันธะสัญญาให้เกษตรกร
ปลูกมะม่วงหิมพานต์ เลี้ยงโคนม เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ แต่ต้องประสบความล้มเหลวอีก
เพราะเกษตรกรรับความเสี่ยงเพียงล าพัง และถูกเอารัดเอาเปรียบจากราคาพืชผลจากฝ่ายธุรกิจ และ
จากดอกเบี้ยเงินกู้สูงจากธนาคาร จนขาดทุนในที่สุด หนี้สินล้นพ้นตัว ในช่วงหลังปี 2536 รัฐบาล
ยอมจัดสรรงบประมาณเพ่ือพยุงราคาผลผลิต โดยผ่านงบประมาณไปยังส่วนราชการต่างๆ แต่ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาเกษตรกรได้เพียงพอและทั่วถึง ท าให้เกษตรกรต้องเคลื่อนไหวเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่า ในขณะที่รัฐ
พัฒนาประเทศ บนเส้นทางการพัฒนาประเทศที่เกาะอิงกระแสเสรีทุนนิยม นโยบายรัฐก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมุ่งเน้นเปิดประเทศสู่การเปิดตลาดเสรี และเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
อย่างเต็มก าลัง โดยเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2535-2538 นั้น มีการขยายตัวสูงทั้งด้านอุตสาหกรรม 
คมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง และการเงิน-การธนาคาร โดยช่วงนั้นรัฐบาลมีเป้าหมายจะพัฒนาประเทศ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs: newly industrialized countries) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ไม่ได้เป็นไปดังฝัน ในปี พ.ศ. 2539 เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเนื่องจากการแข่งขันของตลาดโลก ขณะเดียวกัน 
ความผิดพลาดของระบบ การบริหารทางการเงินและการธนาคารของไทย ก็เริ่มปรากฏสถานการณ์ชัดเจน
และเริ่มลุกลามบานปลาย จนเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจไทยปี 2540 หรือที่เรียกกันว่า วิกฤติต้มย ากุ้ง 
(ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2556, หน้า 3-4) อิทธิพลจากกระแสทุนนิยม ซึ่งเน้นการพัฒนา
ที่ก้าวกระโดด ละเลยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาดั้งเดิม รับกระแสความเชื่อการปฏิบัติจากโลกตะวันตก 
โดยขาดการกลั่นกรองได้สร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง สังคมที่เจริญขึ้นโดยวัดจากการมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย แต่ปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความยากจน ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และความเสื่อมโทรมของศีลธรรมเพิ่มขึ้น รายงานสรุปผล
การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545-2549) 
พบว่า แม้จะประสบความส าเร็จที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 
5.7 ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความม่ันคงดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการด าเนินการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่ดี การปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยครอบคลุม
คนส่วนใหญ่ของประเทศและการลดลงของปัญหายาเสพติด แต่เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้มแข็งและอ่อนไหว
ต่อความผันผวนของปัจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปัญหาด้านการศึกษา ความยากจนและความเลื่อมล้ า
ทางรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ  
ที่ยังต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2551; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 1) นอกจากนี้ การพัฒนาคนและ
การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เกิดกระแสทุนนิยมหรือบริโภคนิยมอย่างสุดขั้ว (capitalist) เห็นได้จาก
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือตอบสนอง การอุปโภค 
บริโภค และการเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังขาดนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการสร้างสมดุล
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ คุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ แต่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้ คนจ านวนมากขาดโอกาส 
การเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน (วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 
2554, หน้า 1) ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ต้องมีปัญญาสามารถวิเคราะห์ รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ที่แพร่เข้ามา 
ไม่เป็นทาสวัตถุ ไม่บริโภคมากเกินไป พอเพียง ห่างไกลจากการเบียดเบียน ทั้งต่อเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2549, หน้า 66) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ให้มีการพัฒนาคนจนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ สามารถรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) จึงได้ปรับแนวคิดในการพัฒนาประเทศมาเป็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ส าหรับวิธีการ 
“พัฒนาอย่างยั่งยืน” นั้น ไม่มีสูตรส าเร็จในการด าเนินงานที่ตายตัว มีเพียงกลยุทธ์อย่างกว้างๆ การน าไปใช้ 
ต้องมีการปรับอย่างเหมาะสม (อภิสิทธิ์ พ่ึงพร, 2553, หน้า 2) ผลจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ ที่ผ่านมาพอจะสรุปได้ว่า ท าให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนามากมาย ทั้งที่เป็นผลทางบวกและทางลบ กล่าวคือ ได้มีการพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในรูปของระบบการคมนาคมและขนส่ง เน้นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น 
พร้อมกับเร่งรัดการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งจากในและจากต่างประเทศ มุ่งเน้นการกระจายรายได้เพ่ือลดช่องว่างทางสังคม โดยการขยายการบริการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐไปในเขตชนบท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัว
ที่ยากจนลดภาระทางเศรษฐกิจ ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้มีน้อยลง แก้ปัญหา
ความยากจนในชนบทล้าหลัง เน้นบทบาทและความร่วมมือจากภาคเอกชนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
เพ่ือหวังยกระดับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้อง
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก เน้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกื้อกูลกับการยกระดับคุณภาพชีวิต
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551; 
อ้างถึงใน ณัฐฑิณี รตานนท์, 2558, หน้า 2)      
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากกระแส
ยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้คนในประเทศไทยทุกระดับ ต้องประสบปัญหากับการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับครอบครัวและชุมชน ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหานานัปการ กลุ่มคนที่ประสบปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการด ารงชีวิต
ที่ไม่รู้จักพอเพียงและไม่รอบครอบในการคิดพิจารณา ขาดคุณธรรมและจิตส านึกที่ดีและไม่มีความเข้าใจ
ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหากประชาชนในสังคมเรียนรู้การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่
ตกอยู่ในสภาพลืมตัว การพัฒนาการเกษตรมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวและมักนิยม ค าว่า “การเกษตรทันสมัย 
หรือเกษตรกรก้าวหน้า” มากล่าวย้ าความส าคัญ ส่งผลครอบง า ความคิดชนรุ่นหลัง (ระพี สาคลิก, 2542; 
อ้างถึงใน เสรี พงศ์พิศ, 2550, หน้า 15-16) จะเห็นว่า ความเดือดร้อนของเกษตรกร เป็นสถานการณ์ 
ที่สั่งสมปัญหามายาวนานในสังคม รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้  
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โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินจากนโยบายรัฐ ที่มุ่งพัฒนาประเทศบนทิศทางทุนนิยม ท าให้เกิดนโยบายส่งเสริม
กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนอย่างมากมาย ส่งผลท าให้หนี้สินระดับครัวเรือนเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนภาคการเกษตร ที่สถานการณ์หนี้สินกลายเป็นปัญหาหลักส าคัญที่ก าลัง
ท าลายวิถีเกษตรกรรมให้สิ้นสลายลง และกลายเป็นมูลเหตุส าคัญที่น ามาสู่การผลักดันเรียกร้องให้รัฐ
ก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาภาคเกษตรอย่างจริงจัง เกษตรกรทุกกลุ่ม ทุกเครือข่ายที่มีการเคลื่อนไหว 
เรียกร้องและต่อสู้กับรัฐมาตลอด เกิดการรวมตัวกันจนตกผลึกทางความคิดของทุกกลุ่มทุกเครือข่ายเกษตรกร 
ผลักดันเรียกร้องให้เกิดกฎหมายของเกษตรกรขึ้นมา จึงมีพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมากท้ังในเนื้อหาและสาระ จนกระทั้งมีการจัดตั้ง
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือท าหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานต่างๆ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร, 2556, หน้า 4-34) ด้านสภาพปัญหาของเกษตรกรภายหลังการจัดตั้งส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ผลจากการที่รัฐบาลออกพระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 
และจัดตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส. ด้วยทุนประเดิม 500 ล้านบาท  
เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 56 แห่งที่ถูกปิด ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของชาติ  
รวมมูลค่าราว 8.23 แสนล้านบาท แต่ในทางปฏิบัติมีการขายทรัพย์สินไปเพียงร้อยละ 23 ของราคา
ทรัพย์สินจริง ท าให้ทรัพย์สิน 8.23 แสนล้านบาท ลดลงเหลือ 1.9 แสนล้านบาท หรือมูลค่าหายไป 
6.33 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลืออุ้มชูกลุ่มทุนภาคธุรกิจ เกษตรกรเห็นว่าการซื้อหนี้และการฟ้ืนฟูรายได้
ของเกษตรกรถูกละเลยและสร้างความไม่เป็นธรรมในการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ ของภาคเกษตรกร 
จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดจัดการหนี้ให้เกษตรกร จึงได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ขึ้นเป็นฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
โครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยมุ่งให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือแก้ไขหนี้สิน
ของเกษตรกร (ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2556, หน้า 3-4)   
 ดังนั้น ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานต่างๆ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงมีภารหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย คือ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดการหนี้ของเกษตรกร ดังนั้นจึงมีภารกิจหลัก 
2 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา 30 ถึง มาตรา 36 และมาตรา 37/8 
มาตรา 37/9 เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอด มีรายได้พอเลี้ยงชีพ มีเงินเหลือพอส าหรับลงทุน
ท าการผลิตต่อไป มีเงินส าหรับผ่อนช าระหนี้บางส่วนและก็มีเงินออมเป็นสวัสดิการส าหรับใช้ดูแลตนเอง
และครอบครัวในบั้นปลายชีวิต 2) การจัดการหนี้ของเกษตรกรตามมาตรา 37/1 37/5 37/6 37/7 37/8 37/9 
และ 37/10 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 เพื่อรักษาที่ดินท ากินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ในมาตรา 37 “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ กรรมการบริหาร เลขาธิการ  
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” ดังนั้น กฎหมายจึงก าหนดให้ผู้วิจัย
ในฐานะหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรปราการ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าที่ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและจัดการหนี้
ของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการตามกฎหมาย จังหวัดสมุทรปราการประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างอันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมด้วย จังหวัดสมุทรปราการถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้
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จากภาษี 1 ใน 3 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ส่งผลให้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกร
ได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม 
ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร รวมทั้งการด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไป ส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิกเกษตรกรรวม 91 องค์กรจ านวนสมาชิก 
9,751 ราย และได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้จ านวน 674 ราย รวม 675 บัญชีมีมูลหนี้ จ านวน 177,316,493.40 บาท 
มีรายชื่อสมาชิกโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 956 ราย และส านักงาน
ได้เข้าด าเนินการจัดการหนี้ให้เกษตรกรสมาชิกทั้งหมด 179 ราย รวมเป็นเงิน 21,630,938.27 บาท 
กรณีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 74 ราย เป็นเงิน 19,036,554.77 บาท และบุคคลค้ าประกัน 105 ราย 
เป็นเงิน 2,594,383.50 บาท เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วสามารถช าระหนี้เพ่ือเอาหลักทรัพย์
คืนได้มีจ านวน 5 ราย (ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2558, หน้า 7-8) 
 ด้านปัญหาการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ตั้งแต่ปี 2549 เริ่มให้เกษตรกรท าแผนเสนอขึ้นมาให้กองทุนฯ อนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ซึ่งมีปัญหามาตลอด ทั้งในส่วนของแนวคิดการฟ้ืนฟูและในส่วนของการอนุมัติโครงการที่มีวิธีการ ขั้นตอน 
และเอกสารยุ่งยากมากส าหรับเกษตรกรที่มีการศึกษาไม่สูงนัก แนวคิดของการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีประเด็นว่าจะท าแบบไหนจึงจะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอด มีรายได้พอเลี้ยงชีพ มีเงินเหลือ
พอส าหรับลงทุนท าการผลิตต่อไป มีเงินส าหรับผ่อนช าระหนี้บางส่วนและก็ควรมีเงินออมเป็นสวัสดิการ
ส าหรับใช้ดูแลตนเองและครอบครัวในบั้นปลายชีวิต เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอโครงการพัฒนาอาชีพรอง
หรืออาชีพเสริม มากกว่าการฟ้ืนฟูพัฒนาอาชีพหลัก เช่น เกษตรกรท านาและมักขาดทุน ไม่ได้เสนอโครงการ
ที่จะแก้ปัญหาการท านาให้ได้ก าไร แต่เสนอโครงการเล็กๆ ที่เป็นอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ 
ไม่ได้มองการแก้ปัญหาการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักทั้งระบบ ความจริงแล้วโครงการขนาดเล็กๆ มีลักษณะ
ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนก็มีประโยชน์แต่มิอาจ
ตอบโจทย์หลักของเกษตรกร (ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2556, หน้า 7-12) ซึ่งปัญหา
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างอันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดเป็น
เมืองอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร รวมทั้ง
การด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไปออกนอกวิถีเกษตรกรรม ประกอบกับเกษตรกรสมาชิก 
และองค์กรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้เสนอโครงการที่จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอด
และสอดคล้องกับการด ารงชีวิตของตน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการท าเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีความ
อยู่ดีกินดี ยกระดับชีวิติให้ดีขึ้น มีความสามารถช าระหนี้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปประเด็นปัญหาได้ ดังนี้  
 ประเด็นแรกในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างอันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
พ้ืนที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลให้วิถีเกษตรกรรม
ลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ประเด็นที่สองมิติของการบริหาร
จัดการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ก าหนดวิธีการและแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เมื่อองค์กรและเกษตรกรสมาชิกท าแผนและโครงการเสนอขึ้นมาให้กองทุนฯ อนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ปรากฏว่ามีปัญหามาตลอด ทั้งในส่วนของแนวคิดการฟ้ืนฟูและในส่วนของการอนุมัติ
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โครงการที่มีวิธีการ ขั้นตอนยุ่งยาก และยากเกินกว่าเกษตรกรทั่วไปจะท าได้ ประเด็นที่สามมิติความสัมพันธ์
และการบริหารจัดการขององค์กรกับเกษตรกรสมาชิกและกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร องค์กร
ไม่ได้เสนอโครงการที่จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอดและสอดคล้องกับการด ารงชีวิตของตน 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการท าเกษตรกรรมให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น 
มีความสามารถช าระหนี้ได้ และประเด็นที่สี่มิติของเกษตรกรกับวิถีเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่ เสนอโครงการพัฒนาอาชีพรอง
หรืออาชีพเสริม มากกว่าการฟ้ืนฟูพัฒนาอาชีพหลัก มีลักษณะที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนแต่มิอาจตอบโจทย์หลักของเกษตรกร 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทาง 
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ต่อมาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 8-12 มาเป็นล าดับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน 
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  
ผู้วิจัยในจึงสนใจน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลัก
ในกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรในการด าเนินการวิจัย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทาง 
การด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  
เป็นการพัฒนาตามแนวทางสายกลางอย่างมีความสมดุลและพัฒนาอย่างมีขั้นตอน มั่นคง ไม่ก้าวกระโดด 
ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางและหลักคิดที่ส าคัญที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบทไทย 
โดยมีหลักส าคัญพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 3) ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้ 
 (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
 (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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 4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 
 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2548, หน้า 12-17; นภาภรณ์ พิพัฒน์, 2550, หน้า 15-18) ได้อธิบายว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักส าคัญ 3 ประการ (1) ความพอประมาณ คือ ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่สุดโต่ง
ไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ท าให้ตน “อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินตลอดชีวิต” 
มีสิ่งตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานพึ่งพาตนเองได้ (2) ความมีเหตุผล คือ ทุกการตัดสินใจ ทุกการลงทุน 
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแบบนี้ท าให้เราอยู่ได้ ลูกหลานในอนาคต
ก็อยู่ได้โดยไม่ขาดแคลน การพัฒนาแบบนี้ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยี ไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพ่ือขายในตลาด
หรือการส่งออก แต่ท าอย่างมีเหตุผล คือ แข่งขันได้จึงเอาออกไป ไม่ลงทุนไม่เสี่ยงมากเกินไป หากล้มเหลว
ขาดทุนจะเกิดผลเสียหายกับตนเอง ชุมชนและท้องถิ่นได้ (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัว
ให้พร้อมที่จะเผชิญกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
ที่พึ่งตนเองเป็นระบบที่เกิดจากการเรียนรู้จากข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลภายนอก มีแผนแม่บทชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์และแผนการท างาน สร้างระบบและเชื่อมระบบเล็กๆ ต่างๆ เข้าด้วยกัน ระบบการผลิต 
ระบบการบริโภค ระบบการออม ระบบสวัสดิการ ระบบสุขภาพ ระบบสิ่งแวดล้อมและระบบวิสาหกิจชุมชน 
ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) การมีความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบครอบ และระมัดระวัง
ในการน าความรู้ วิทยาการเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ (2) มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต  
 ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยเน้นที่หลักเศรษฐกิจพอเพียงการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้  
และเกษตรกรที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดยบังคับตามกฎหมายกองทุน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์กองทุนฟ้ืนฟู
ที่เพิ่มเติมในภายหลัง ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายการจัดการหนี้ของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรที่ได้รับ
การยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากคณะกรรมการ ต้องเข้ากระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูเกษตรกรเป็นรายบุคคล นั้นหมายถึง  เกษตรกร
ที่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้าไปช าระหนี้แทนแล้วต้องเข้าสู้กระบวนการฟ้ืนฟูตามกฎหมาย 
ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้วิจัยต้องด าเนินการ และกรณีนี้ คือ ประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญ เพราะยังไม่มี
รูปแบบที่เหมาะสมและแนวทางที่ชัดเจน จึงต้องการศึกษาวิจัยในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรองรับกระบวนการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  และรูปแบบการฟื้นฟูของกองทุนฟื้นฟู ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาสภาพ ปัญหา ปัจจัยและรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เพ่ือท าให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกร
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มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุข พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม 
การวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการน าร่องซึ่งจะน าไปก าหนดแนวทาง การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นต้นแบบการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของเกษตรกรสมาชิก และสามารถ
ใช้เป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้ ในบริบทจังหวัดสมุทรปราการและพื้นทีอื่นๆ 
ของประเทศได้ต่อไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 สภาพการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
 1.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ มีอย่างไร 
 1.2.3 รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
สมุทรปราการ ควรเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
สมุทรปราการ 
 1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ  
 1.3.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบและทราบถึงสภาพการฟ้ืนฟูเกษตรกร ผู้วิจัยจึงน าหลักการที่
ส าคัญ คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวทางสายกลางที่มีความสมดุลและพัฒนา
อย่างมีขั้นตอน มั่นคง ไม่ก้าวกระโดด เข้าถึงการด ารงอยู่ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับ
รัฐ น ามาใช้เป็นหลักในการศึกษา การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือมุ่งเน้นในการหา
ข้อเท็จจริงและเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
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 1.4.1 ขอบเขตของพ้ืนที่  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย เลือกเขตพ้ืนที่แบบเจาะจง จังหวัดสมุทรปราการ เพราะ
ต้องการให้พ้ืนที่แคบลงซึ่งเป็นบริบทเฉพาะและผู้วิจัยก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ในการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรและจัดการหนี้ของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการตามกฎหมาย ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกษตรกร
สมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ 
อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง อ าเภอพระปะแดงและอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
 1.4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรจ านวนประชากร 196 คน คือ สมาซิกที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วตามกฎหมาย 
ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการของจังหวัดสมุทรปราการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการจัดเวทปีระชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน และวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2531, หน้า 27-29) เก็บข้อมูล
ด้วยสอบถามเกษตรกรตามแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ที่เป็นเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 179 คน ที่เป็นเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูตามกฎหมายของกองทุน 
 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ตามแนวของชาย โพธิสิตา (2556, หน้า 21-26) 
ด้วยการจัดเวทีประชุม/สัมมนา (seminar) และวิธีการสัมภาษณ์  (interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน 
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้นโยบายและก ากับติดตามสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ตามกฎหมายและโดยเวทีสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด  
 1.4.3 ขอบเขตเนื้อหำ 
 1) ศึกษาสภาพการณ์ การด าเนินการการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตของเกษตรกร ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนิ นการและพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตของเกษตรกร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรและกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยและรูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยศึกษารูปแบบ
การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของโครงการลูกพระดาบสตามพระราชด าริ หรือศึกษาโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือศึกษาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านหรือฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพที่ได้ผลดีในพ้ืนที่ รวมทั้ง พ้ืนที่อ่ืนๆ 
ซึ่งมีบริบทคล้ายกับบริบทของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ  
 2) เพ่ือให้กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่มีเหตุผลมากที่สุด ผู้ศึกษาวิจัย
จึงใช้ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ (structural–functional theory) ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 
ทฤษฎีพ่ึงพา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
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การมีส่วนร่วม แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร และการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหัวข้อส าคัญในการศึกษาวิจัยและประเมินผลครั้งนี้ 
 1.4.4 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย อยู่ในช่วง ปี พ.ศ. 2560-2561 
 1.4.5 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งหวัง
ให้เกิดการพัฒนาวิธีคิดของคน ปรับวิธีด าเนินการประกอบอาชีพเกษตรกร ปรับกระบวนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความเจริญในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นระยะเวลาตามกระบวนการวิจัย จึงมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบ ส าหรับผลที่ได้จึงเป็นเพียงการเริ่มต้น จากการวิจัยคาดหวังว่าจะน าไปสู่
การด าเนินชีวิตแบบใหม่ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เมื่อเกษตรกรสมาชิกได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูแล้ว จะท าให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน 
การแก้ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
และมีความสุข พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม 
และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม 
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 
และการเข้าถึงองค์ความรู้ ความจริงและภูมิคุ้มกัน ดังนั้น 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ และรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้เงื่อนไของค์ความรู้และหลักภูมิคุ้มกันที่ดีพัฒนาอย่างมีความสมดุลและพัฒนา
อย่างมีขั้นตอน ในการน ามาใช้พัฒนากระบวนการฟ้ืนฟูเกษตรกร ท าให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด 
วิธีปฏิบัติการ การแก้ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่าและมีความสุข พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีความรู้และประสบการณ์อันที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพนั้นให้กับ
สังคม และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยก าหนดเนื้อที่ต้องการศึกษาให้ครอบคลุมค าถาม
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร
และผู้ศึกษาวิจัยต้องการน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเพ่ือเป็นต้นแบบ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในบริบทจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศต่อไป 
และเพ่ือให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยใช้พ้ืนที่ ในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นพ้ืนที่การศึกษา เพราะต้องการให้มีพ้ืนที่การศึกษาแคบลง ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะด้วย จังหวัดสมุทรปราการ
ถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้
วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรม
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ก็ถูกรุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร รวมทั้งการด ารงชีวิตของเกษตรกรสมาชิกกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปลี่ยนแปลงไปนอกวิถีเกษตรกรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขีดจ ากัด 
อาจเกิดองค์ความรู้ที่เป็นผลพลอยได้ คือ แนวทางวิธีการรักษา และป้องกันพ้ืนที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรมรวมถึง
การคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เจริญเติบโต ผู้ศึกษาวิจัยจึงต้องศึกษาวรรณกรรมต่างๆ อันประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี เพ่ือที่จะน ามาใช้อธิบาย
ในเนื้อหาสาระต่างๆ ของประชากรที่ใช้ในการศึกษาและเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม โดยการประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ 
เกษตรกรสมาชิกตามแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปัญหา การจัดการ พฤติกรรม ความต้องการ ความสัมพันธ์และแนวทาง 
การฟื้นฟู โดยแกนน าองค์กรเกษตรกรและศึกษาโดยเฉพาะเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้
จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดเวทีประชุม/สัมมนาผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมก ากับนโยบาย และจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหลัก
ในงานศึกษาวิจัย ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลภาคสนามจนกระทั้งสรุปผลงานวิจัยและเพื่อให้กรอบแนวคิด
ของการวิจัยครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่มีเหตุผลมากที่สุดผู้ศึกษาวิจัยจึงใช้ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที ่(structural–
functional theory) ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ทฤษฎีพ่ึงพา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ 
แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร และการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เป็นหัวข้อส าคัญในการศึกษาวิจัยและประเมินผลครั้งนี้ จากกรอบแนวคิดการวิจัย จะสามารถน าไปสู่
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อค้นหาค าตอบที่สามารถตอบค าถามการวิจัยได้และอาจเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง
ที่สามารถช่วยให้เกิดรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในบริบทจังหวัดสมุทรปราการและ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 กองทุนฟ้ืนฟู หมายความว่า กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
 1.6.2 เกษตรกรรม หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ า การใช้และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรจากที่ดิน น้ า และป่าไม้อย่างยั่งยืน และให้ความหมายรวมถึงกาสร้างมูลค่าเพ่ิม การแปรรูป 
การจ าหน่าย ซึ่งเป็นกิจกรรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ า การใช้และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรจากที่ดิน น้ า และป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
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 1.6.3 เกษตรกร หมายความว่า บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1) มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 50 
ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้รายได้ให้หมายรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์ที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 
2) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 3) ไม่เป็น
ราชการ พนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า เว้นแต่ ก านัน สารวัตรก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบล และ 4) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของห้างหุ่นส่วน
หรือบริษัท เว้นแต่ เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร  
 1.6.4 องค์กรเกษตรกร หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่รวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้และได้ขึ้นทะเบียนต่อส านักงาน
หรือส านักงานสาขากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 1.6.5 เกษตรกรสมาขิก หมายความว่า เกษตรกรที่รวมกลุ่มหรือคณะเพ่ือประกอบเกษตรกรรม
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุน
ฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 30  
 1.6.6 ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร หมายความว่า ฟ้ืน คือ กลับคืนมาใหม่ ฟู คือ ไม่ตกต่ า พัฒนา 
คือ ท าให้เจริญ ดังนั้นจึงหมายถึง เกษตรกรสมาขิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพ้นจากความตกต่ า
มีความเจริญสามารถกลับคืนสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมได้ใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 มาตรา 31 มาตรา 37/8 และ 37/9  
 1.6.7 พ้ืนที่การวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย เลือกเขตพ้ืนที่แบบเจาะจง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง 
อ าเภอพระปะแดง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ผู้วิจัยต้องการศึกษาเฉพาะเกษตรกรสมาชิกที่อาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.6.8 ประชากร ก าหนดเอาเฉพาะเกษตรกรสมาชิก แกนน าหรือผู้น าองค์กร ผู้แทนเกษตรกร 
คณะอนุกรรมการจังหวัด หัวหน้าส านักงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 1.6.9 รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เป็นการด าเนินงานใช้เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งก าหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
 1.6.10 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
ประสบการณ์และความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ออกมา หรือความรู้สึกประทับใจหรือไม่ประทับใจ พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางบวกหรือลบ ในวิจัยนี้หมายถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ของเกษตรกรต่อสภาพการณ์ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 1.6.11 พฤติกรรมการด าเนินชีวิต หมายถึง ความมุ่งมั่นเพียรพยายามในการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ติดตามผลการปฏิบัติงานและอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม การ
วางแผนการพัฒนา มีทิศทางที่ชัดเจน การกระท าท่าทีที่แสดงออกถึงความสามารถในการน ากลุ่ม  
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ภาวะผู้น า การตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารที่มุ่งเน้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน ในวิจัยนี้ หมายถึง 
ความรู้สึก ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร 
 1.6.12 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกได้ผ่านกระบวนการ
ฟ้ืนฟู เข้าใจการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ในการน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ ประกอบด้วย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย โครงการ กิจกรรมและแนวทางฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร น าไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
 1.6.13 การฟ้ืนฟูเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรม
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 
 1.6.14 การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ท าให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ท าให้เกิดความอยู่ดีมีสุขตลอดไป 
 1.6.15 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้ประชาชน ในวาระต่างๆ ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของปวงประชา
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่ 
  
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้  
 1.7.1 ประโยชน์โดยตรงหรือเชิงนโยบำย 
 1) เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
ตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฟ้ืนฟูก่อให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด 
วิธีปฏิบัติการ การแก้ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่าและมีความสุข พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
 2) เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและได้รูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ส าหรับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 1.7.2 ประโยชน์โดยอ้อมหรือเชิงวิชำกำร 
 1) รูปแบบการฟ้ืนฟูครั้งนี้  สามารถใช้เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ส าหรับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
 2) ได้แนวทาง ในการพัฒนาอาชีพ และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเกษตรกร 
เพ่ือพัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม และมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวม 
 3) ได้ประโยชน์ กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ น าไปใช้เป็นต้นแบบ การฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของกองทุนอ่ืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตร 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพ ปัญหา แนวคิด รูปแบบและความสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ 
ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางตามกรอบความคิด
ของการวิจัย โดยน าเสนอดังนี้  
 2.1 การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 2.1.1 พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 
 2.1.2 ระเบียบ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและ
โครงการ การจ่ายเงิน การใช้เงินคืนกองทุนและการติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 2.1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 2.2 แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร 
 2.2.1 ประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์การ 
 2.2.2 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ 
 2.2.3 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ 
 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 2.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainability) 
   2.4.1 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว   
 2.4.2 แนวคิดการพ่ึงตนเอง  
 2.4.3 แนวคิดเก่ียวกับการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
 2.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy)  
 2.5.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.5.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ 
 2.5.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 2.6 แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ 
 2.6.1 แรงจูงใจ 
 2.6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 2.7.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 2.7.2 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 2.7.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.7.4 เครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม 
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 2.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 2.8.1 ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่  
 2.8.2 ทฤษฎีการพ่ึงพา (dependency theory)  
 2.8.3 ทฤษฎีความต้องการ (need theories) 
 2.9 งานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 2.9.3 เอกสารอื่นๆ 
   
2.1 การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 
 โดยที่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเป็นการก าหนดนโยบายโดยทางราชการซึ่งมิได้เปิดโอกาส
ให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง
ตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ
ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
ในระดับก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารกองทุน
ฟ้ืนฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร 
เพ่ือท าแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิผล
ตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ “ค าปรารภ” (พระราชบัญญัติ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2542, หน้า 29) 
 2.1.1 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 
 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” ให้กองทุน
เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกร 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
 3) พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม       
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 
 4) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 
             มาตรา 30 “เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือคณะ เพ่ือประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
นิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ถ้าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอ
ต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร
ในขณะเดียวกันได้เพียงแห่งเดียว การตรวจคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 
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 มาตรา 31 “องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให้ท าแผนหรือ
โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ยื่นค าขอต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาที่เป็นที่ตั้งขององค์กร
เกษตรกร ในกรณีที่ท้องที่ที่ตั้งองค์กรเกษตรกรไม่มีส านักงานหรือส านักงานสาขาตั้งอยู่ ให้ยื่นต่อส านักงาน
หรือส านักงานสาขาที่ใกล้เคียง” 
 มาตรา 37/7 “เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ในระบบตามโครงการส่งเสริมของรัฐโครงการใดที่คณะกรรมการ
เห็นว่าไม่ประสบความส าเร็จ โดยมิใช่ความผิดของเกษตรกรให้พิจารณาช่วยเหลือโดยให้กองทุน
รับช าระหนี้นั้นให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงิน 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุน
ส าหรับการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง” 
 มาตรา 37/8 “เกษตรกรตามความในมาตรา 37/7 ที่ได้รับการยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
จากคณะกรรมการ ต้องเข้ากระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 
ดังนั้น การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
อาจจ าแนกได้สองลักษณะ คือ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสมัครใจและการฟื้นฟูโดยบังคับ
ตามกฎหมาย ดังนี้ 
 
ตาราง 1 การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสมัครใจและการฟ้ืนฟูโดยบังคับตามกฎหมาย 
 

การฟ้ืนฟูโดยสมัครใจ การฟ้ืนฟูโดยบังคับตามกฎหมาย 
ตามมาตรา 31 32 33 34 35 และมาตรา 36 
องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรโดยให้ท าแผนหรือโครงการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ตาม ม าต รา  37/7 3 7 /8  แล ะม าต รา37 /9 
เกษตรกรที่ ได้ รับการยกเลิกหนี้ทั้ งหมดหรือ
บางส่วนจากคณะกรรมการ ต้องเข้ากระบวนการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ที่มา: (พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร, 2542, หน้า 29) 
 
 1) การฟ้ืนฟูโดยสมัครใจ เจตนารมณ์ของกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร ต้องการให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็ นกลุ่มหรือคณะ เพื่อประกอบ
เกษตรกรกรรมร่วมกัน เพ่ือพัฒนาความรู้ คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร โดยให้องค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยื่นค าขอรับการฟ้ืนฟูต่อส านักงานหรือส านักงานสาขา ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและหลักเกณฑ์ของส านักงานกองทุน ซึ่งเริ่มโครงการน าร่องมาตั้งแต่ปี 2549 แล้ว โดยกระบวนการ
ฟ้ืนฟูเป็นองค์กร 
  2) การฟ้ืนฟูโดยบังคับตามกฎหมาย เป็นเจตนารมณ์กองทุนที่เพ่ิมเติมในภายหลังภายใต้
เงื่อนไขกฎหมายการจัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
จากคณะกรรมการต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่คณะกรรมการก าหนด  
เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูเกษตรกรเป็นรายบุคคล นั้นหมายถึงเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ได้เข้าไปช าระหนี้แทนแล้วต้องเข้าสู้กระบวนการฟ้ืนฟูตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้วิจัย
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ต้องด าเนินการ และกรณีนี้คือประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญ เพราะยังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมและแนวทาง
ที่ชัดเจน จึงต้องการศึกษาวิจัยในการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรองรับกระบวนการฟื้นฟูเกษตรกรที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2.1.2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณา
แผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้เงินคืนกองทุนและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ต้องด าเนินการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณา
แผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้เงินคืนกองทุน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
 1) แนวทางในการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ อาจแบ่งประเภทการอนุมัติเป็นแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) อนุมัติตามแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรกรขอรับการสนับสนุน 
 (2) อนุมัติตามแผนและโครงการโดยก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปฏิบัติ 
 (3) อนุมัติในหลักการโดยก าหนดเงื่อนไขให้ด าเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วจึงน าเสนอ
แผนและโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
 (4) ให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกร เพ่ือน าไปพัฒนาแผนและ
โครงการให้สมบูรณ์ข้ึน แล้วจึงน าเสนอแผนและโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
 2) กรอบและเงื่อนไขสนับสนุนเงินตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
แบ่งสนับสนุนเป็นสองประเภท ดังนี้ 
 (1) เงินอุดหนุน 
 (2) เงินกู้ยืม 
 2.1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร 6 มิถุนายน 2549 ตามรูปแบบหลักเกณฑ์การฟ้ืนฟูดังนี้ 
 1) หลักเกณฑ์รวม 
 (1) เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
 (2) เป็นองค์กรที่มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรร่วมกันอย่างน้อย
เป็นเวลา 1 ปี เช่น 
 ก. กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก 
 ข. กิจกรรมการปลูกข้าว/เกษตรอินทรีย์ 
 ค. กิจกรรมด้านการปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
 ง. กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพ่ือการออมและบริโภค ฯลฯ 
 (3) เป็นองค์กรที่มีทุน (ไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินทุน แต่เป็นแรงงานหรือผลผลิต) หรือ
สินทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 
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 (4) เป็นโครงการที่เกิดจากมติของสมาชิกในองค์กร 
 (5) เป็นโครงการเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการท าเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 (6) เป็นโครงการที่มีการเชื่อโยงเครือข่ายระหว่างองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน 
 (7) เป็นโครงการที่มีแผนการช าระคืนเงินทุนและแผนประสานความร่วมมือองค์กรอ่ืนๆ 
ทั้งภาคราชการ และเอกชนอย่างชัดเจน 
 (8) ในช่วงแรก (ปีงบประมาณ 2549-2550) เป็นโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน 
2.5 ล้านบาท  
 2) หลักเกณฑ์ประเภทเงินอุดหนุน 
 (1) การสร้างเครือข่ายองค์กร 
 (2) การสร้างองค์ความรู้ตามแนวทางเกษตรยั่งยืน 
 (3) ประเภทแผนและโครงการ การปรับแนวคิดเพ่ือการผลิตและการจัดท าแผน
ฟ้ืนฟูชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับการจัดการหนี้และองค์กร โดยมีเนื้อหา (ซึ่งองค์กรจะต้องก ากับดูแล
ให้ผู้ไดร้ับการจัดการหนี้ทุกคนต้องจัดท าครบทุกข้อ) 
 ก. สรุปบทเรียนของการเป็นหนี้ 
 ข. ธรรมแห่งชีวิต 
 ค. การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 ง. แนวทางชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 
 3) หลักเกณฑ์ประเภทเงินกู้ยืม 
 (1) แนวทางการสนับสนุนแผนและโครงการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
 ก. เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลักในการผลิต 
 ข. เป็นกิจกรรมที่ลด ละ เลิกการใช้เคมีเกษตร โดยการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ
ทดแทน 
 ค. เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ลดการน าเข้า 
 ง. องค์กรมีผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินกิจกรรมซึ่งเป็นการลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตร 
 ก) โรงปุ๋ยชีวภาพ 
 ข) โรงอาหารสัตว์ 
 ค) การปศุสัตว์กลุ่มเพื่อการขยายพันธุ์สัตว์ 
 (2) แนวทางการสนับสนุน แผนและโครงการเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (ต่อยอด 
รวบรวม แปรรูป จัดจ าหน่าย) 
 ก. เป็นกิจกรรมการเกษตรที่ผลิตตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยรวบรวมหรือแปรรูป
หรือจัดจ าหน่าย ที่สมาชิกร่วมกันด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
 ข. เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
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 ค. เป็นกิจกรรมการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค กระบือ เพื่อการออมและใช้แรงงาน 
 ง. เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากทรัพยากรของหน่วยราชการอ่ืนๆ 
 จ. เป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก 
 ฉ. องค์กรมีประสบการณ์ในการรวบรวม หรือแปรรูป และ/หรือการจัดจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 
 (3) แนวทางการสนับสนุนแผนและโครงการสร้างผลผลิตใหม่จากองค์ความรู้เดิม 
 ก. เป็นโครงการที่ริเริ่มจากองค์ความรู้และประสบการณ์ขององค์กร 
 ข. องค์กรมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการรวบรวม แปรรูป จัดจ าหน่าย
อย่างครบวงจร 
 สรุปได้ว่า การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
มี 2 ลักษณะ คือ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสมัครใจและการฟื้นฟูโดยบังคับตามกฎหมาย 
กรอบและเงื่อนไขสนับสนุนเงินตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แบ่งสนับสนุนเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) เงินอุดหนุน เพ่ือการจัดท าแผนองค์กร การพัฒนาการเรียนรู้ และการปรับแนวคิดเพ่ือการผลิต
และการจัดท าแผนฟ้ืนฟูชีวิต 2) เงินกู้ยืม เพ่ือการจัดท าแผนและโครงการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
แผนและโครงการเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (ต่อยอด รวบรวม แปรรูป จัดจ าหน่าย) แผนและโครงการสร้าง
ผลผลิตใหม่จากองค์ความรู้เดิม และเป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร เป็นองค์กร
ที่มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรร่วมกัน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เป็นโครงการ
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการท าเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพ่ึงตนเอง และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มประชากรที่ต้องเข้ารับการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรโดยบังคับตามกฎหมายคือเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ตามมาตรา 37/7 37/8 และ 37/9 กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จ านวน 179 คน ในจังหวัดสมุทรปราการ 
เพราะมาจากหลายกลุ่มองค์กร และองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรสมาชิกได้รับการจัดการหนี้ ไม่ได้น าเกษตรกร
สมาชิกเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยสมัครใจ จึงเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยต้องด าเนินการตามกฎหมาย จึงสนใจ
ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 
2.2 วัฒนธรรมองค์การ (organization culture) 

 
 วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) หรือวัฒนธรรมบริษัท (corporate culture) หมายถึง 
แนวทางที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์การ หรือหมายถึง โครงร่างเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ (cognitive framework) 
ซึ่งจะมีลักษณะ 
 1) บ่งชี้ถึงกลุ่มของค่านิยม (set of values) ซึ่งบุคคลที่อยู่ในองค์การนั้น ยึดถือร่วมกัน 
ค่านิยมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือตัดสินว่า พฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ดีและสามารถยอมรับได้ 
พฤติกรรมใดบ้างที่ไม่ดีและไม่อาจยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ในบางองค์การยึดถือค่านิยมว่า “การต าหนิลูกค้า
ไม่ว่ากรณีใดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้” ดังนั้น จึงมักพบข้อความที่เขียน เพ่ือเตือนใจพนักงานขององค์การ
ให้ปฏิบัติต่อลูกค้าเป็น กฎ 2 ข้อ 
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 (1) the customer is always right.  
 (2) if the customer is ever wrong, go back to see rule # 1. 
 องค์การต่างๆ อาจมีค่านิยมเชิงลบหรือเชิงบวกในการปฏิบัติงานก็ได้  เช่น 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักจะโยนความผิดไปที่ลูกค้า การลงโทษพนักงานทุกกรณีที่ท าผิดหรือการปฏิบัติต่อ
พนักงานในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า (valuable assets) สูงสุดขององค์การ เป็นต้น ในแต่ละกรณี
ดังกล่าว ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกองค์การรู้ว่าตนควรปฏิบัติอย่างไรในองค์การนั้น 
 2) ค่านิยมององค์การส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ เกิดมาจาก
ข้อสมมุติพ้ืนฐาน (basic assumption) ของพนักงานในบริษัทร่วมกัน จึงเป็นเรื่องยากถ้าจะให้ฝ่ายบริษัท
ก าหนดข้อสมมุติเหล่านี้ เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อและค่านิยมส่วนบุคคลของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ 
วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งและมีพลังของหน่วยงานใดๆ ควรสะท้อนถึงค่านิยมและความเชื่อของ
พนักงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม องค์การบางแห่งได้พยายามระบุค่านิยมที่จ าเป็นบางประการขึ้น  เพ่ือให้
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
 3) อีกลักษณะหนึ่งที่ทุกนิยามค่านิยมมีเหมือนกัน ก็คือ การใช้สัญลักษณ์เป็นสื่ อบ่ง
บอกความหมายของค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมขององค์การนั้น ตัวอย่างที่พบเห็นบ่อย เช่น สัญลักษณ์
กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว เป็นเครื่องหมายแทนองค์การกาชาด ซึ่งแสดงค่านิยมเรื่องความเมตตากรุณา 
การให้การรักษาพยาบาลผู้ทุกข์ยาก หรือสัญลักษณ์ช่อใบมะกอก (ใบโอลีฟ) ภายใต้แผนที่โลกเป็นเครื่องหมาย
ขององค์การสหประชาชาติ แสดงถึงค่านิยมด้านการรักษาสันติภาพของโลก เป็นต้น บริษัทและองค์การ
ส่วนใหญ่จะพยายามสร้างตราสัญลักษณ์ที่แฝงด้วยค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การของตน นอกจากสัญลักษณ์
แล้ว “ค าขวัญ” หรือ “slogan” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนค่านิยมหรือความเชื่อ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์การ เช่น 
บริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้าชาร์ป (sharp) ใช้ค าขวัญว่า “ชาร์ปก้าวล้ าไปในอนาคต” หรือบริษัทผลิตรถยนต์วอลโว่ 
ใช้ค าขวัญว่า “ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่” เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปจากลักษณะร่วมทั้ง 3 ประการ ของค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมองค์การ จึงอาจให้
ค านิยามใหม่ของวัฒนธรรมองค์การได้ว่า “เป็นกลุ่มของค่านิยมที่มีการยึดถือร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คนที่อยู่
ในองค์การทราบว่า การกระท าใดบ้างที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่อาจยอมรับได้โดยค่านิยมดังกล่าว ถูกสื่อสาร 
ถ่ายทอดและเผยแพร่ด้วยสัญลักษณ์ค าขวัญเรื่องเล่าทั่วทั้งองค์การ เป็นต้น” 
 เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2550, หน้า 31-44) สรุปเสนอสภาพปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การไทยมักจะมีปัญหาในลักษณะที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กันทั้งในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์การของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไทย ซึ่งฝังรากลึกมายาวนาน
ผนวกกับการขาดความเอาใจใส่และให้ความส าคัญจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การด้วย เนื่องจาก
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนที่เกี ่ยวข้อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกและภายใน
องค์การ เช่น แรงกดดันทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม โครงสร้างขององค์การ พันธกิจ กลุยทธ์ 
ปรัชญาการบริหาร กฎและทฤษฎี และกลุ่มพนักงาน บรรยากาศในการเรียนรู้และยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกมาก
ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อาทิเช่น สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ
ซึ่งก็คือนโยบายภาครัฐ สภาพแรงงานวัฒนธรรมของสังคม แรงกดดันทางการเมือง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ พฤติกรรมของผู้น านั้นมีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ผู้น าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552, หน้า 5-6) 
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ได้ท าการศึกษา พบว่า พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว 
กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมการฝึกอบรม วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัวและ
กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตามล าดับ และพฤติกรรมผู้น าที่ขาดภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการมีส่วนร่วม 
วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจ และพฤติกรรมผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่งผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนา
ของพนักงาน และพบว่า พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการท างาน
ในองค์การเน้นการปรับตัว วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมการท างาน
ในองค์การเน้นพันธกิจ และพฤติกรรมผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการท างานในองค์การ
เน้นพันธกิจ 
 2.2.1 ประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์การ   
 ช่วยในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก (external adaptation) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การท างานให้บรรลุผลส าเร็จ วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิธีการของการก าหนดขอบเขต  
ของความส าเร็จและความล้มเหลวนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตอบค าถามต่างๆ ได้แก่ ภารกิจที่แท้จริง
คืออะไร จะสร้างประโยชน์ได้อย่างไร เป้าหมายคืออะไร วิธีการที่ใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายคืออะไร อิทธิพล
จากภายนอกคืออะไร ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ต้องท าถ้าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไม่สามารถ
บรรลุได้เราจะบอกบุคคลอ่ืนถึงสิ่งที่ดีได้อย่างไร เราจะหยุดกิจกรรมเมื่อใด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้สมาชิก
ในองค์กรมีประสบการณ์ร่วมกันและเกิดการพัฒนาทัศนะร่วมกัน  
 ประเด็นส าคัญในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกจะเกี่ยวกับสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ  
 1) พนักงานจะต้องพัฒนาวิธีการที่ยอมรับและค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด เช่น พนักงานบริษัท 
จะพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อการน าเข้าสู่ตลาด 
 2) แต่ละบุคคลจะต้องทราบถึงสาเหตุที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว เช่น บริษัท
มีการก าหนดจุดที่หยุดกิจกรรมที่ยากต่อการพัฒนาและคิดแนวทาง เปลี่ยนทิศทางในการแก้ปัญหา 
ช่วยในการประสมประสานภายใน (Internal integration) จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การรวมกลุ่ม 
โดยการค้นหาวิธีการปรับตัวในการท างานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน กระบวนการของการประสมประสานภายใน 
จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการรวบรวมแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมกลุ่มย่อย
ภายในองค์การ การพัฒนาลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้สนทนาและปฏิกิริยาระหว่างกัน ประกอบด้วย
การค้นหาโอกาสหรืออุปสรรคความก้าวหน้าเกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการร่วมมือกัน 
 วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรมีและเข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
ท าหน้าที่หลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน วัฒนธรรมท าให้คน
ในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความขัดแย้ง  
 วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้โดยง่าย ดังที่กล่าวข้างต้นว่า 
วัฒนธรรมองค์กรช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กร มีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน ซึ่งทิศทางดังกล่าว 
ก็คือ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนั่นเอง อีกทั้งการมีความขัดแย้งภายในองค์กรในระดับต่ า 
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ย่อมท าให้องค์กรสามารถพัฒนาองค์กรได้เร็วกว่าองค์กรที่มีความขัดแย้งสูง เพราะทุกคนในองค์กรจะร่วมมือกัน
สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรไม่ใช่ขัดผลประโยชน์ส่วนตัว 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของขององค์กร เช่น บริษัท 3M มีวัฒนธรรมหลัก
ขององค์กร คือ การสร้างนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น  พนักงานทุกคนในบริษัท 3M จะเป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ พนักงานทุกระดับในบริษัทสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แม้กระทั่งพนักงาน
ท าความสะอาด สิ่งนี้เองที่ท าให้บริษัท 3M มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเสมอ และในวงธุรกิจจะยกให้
บริษัท 3M เป็นบริษัทแห่งนวัตกรรม (Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N., 2003, 
pp. 263-264) 
 แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมนั้น
เหมาะสมกับกับองค์กรนั้นๆ ซึ่งความเหมาะสมของวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกันไป 
ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร ลักษณะขององค์กร ฯลฯ อีกทั้งการจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งได้นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยทั่งระยะเวลาที่ยาวนาน ความเข้มแข็งของผู้น า และความร่วมมือของคนในองค์กรอีกด้วย 
 2.2.2 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ  
 วัฒนธรรมองค์การมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 
 1) ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์การที่สังเกตเห็นได้ (observable culture element) 
องค์ประกอบที่สังเกตเห็นได้ของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ทั้งภายในและภายนอก  
ทั้งสองอย่างเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเช่นเดียวกับเครื่องแบบของบริษัท การใช้ภาษาเฉพาะ การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันที่เป็นทางการ การจัดส านักงาน การตกแต่ง และการปรับชื่อเสียงบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางสังคม และลักษณะอ่ืนของวัฒนธรรมที่สังเกตเห็นได้รวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของบริษัทและพิธีการ 
เรื่องราวเหล่านี้บอกสมาชิกองค์การถึงพฤติกรรมใดควรมีรางวัลตอบแทนและต้องท าวิธีการอย่ างไร 
ในการที่จะบรรลุความส าเร็จหรือสิ่งใดที่ท าให้พวกเขาต้องประสบปัญหาความล าบาก 
 2) ค่านิยมร่วมและความเชื่อ (shared values and beliefs) องค์ประกอบอันที่สอง
ของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ไม่ง่าย แม้กระทั้งสมาชิกขององค์การส่วนใหญ่ก็ได้ตระหนักถึง
ค่านิยมหลักและความเชื่อร่วมของสมาชิกในองค์การว่าสิ่งใดส าคัญและสิ่งใดไม่ส าคัญ 
 3) ข้อสมมติฐาน (basic assumption) ข้อสมมติฐานที่เป็นเครื่องสะท้อถึงค่านิยม
ได้แก่ ความถูกต้อง ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความนอบน้อม ผลประโยชน์ ความเห็นอกเห็นใจ  
ความทระนงของแต่ละบุคคล และความมัธยัสถ์ ข้อสมมติฐานซึ่งเป็นรากฐานของค่านิยมนี้ เป็นความเชื่อมั่น
ที่มีต่อบุคคลที่จะท าดี ถูกต้องหรือมีศีลธรรม ซึ่งมีผลต่อความประพฤติที่บุคคลได้แสดงออกมา พนักงาน
จะแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน 
 2.2.3 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ 
 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การก็เหมือนกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือขาย
ให้กับลูกค้า แต่แตกต่างกันที่กระบวนการของการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์การ คือ กระบวนการที่แท้จริง
ในการเชื่ อมโยงค่านิ ยมเชิ งกลยุทธ์  (strategy values) กับค่ านิ ยมทางวัฒนธรรม (cultural values) 
กระบวนการของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1) การก าหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ ค่านิยมเชิงกลยุทธ์ คือ ความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมขององค์การ ซึ่งเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ที่ได้พิจารณากลั่นกรอง ของสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์
กลยุทธ์ เพ่ือประเมินทางด้านเศรษฐกิจประชากร นโยบายสาธารณะเทคโนโลยีและสังคม  
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 2) พัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรม คือ ค่านิยมที่พนักงานต้องการที่จะปฏิบัติ เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินตามค่านิยมเชิงกลยุทธ์ได้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อขององค์การที่ว่าองค์การสามารถ
ประสบความส าเร็จได้อย่างไรและเมื่อใด ถ้าองค์การไม่พยายามที่จะพัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรมให้เชื่อมโยง
กับการก าหนดค่านิยมทางกลยุทธ์  
 3) การสร้างวิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์การว่าจะอยู่จุดใดเมื่อมีการพัฒนาค่านิยม
เชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้ว องค์การจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การใช้เป็นแนวทาง
ร่วมกันระหว่างค่านิยมเชิงกลยุทธ์กับค่านิยมทางวัฒนธรรม 
 4) การเริ่มด าเนินกลยุทธ์ คือ เป็นการสร้างค่านิยมและเริ่มปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ได้ก าหนดไว้ การเริ่มต้นด าเนินกลยุทธ์มักจะครอบคลุมหลายปัจจัย ตั้งแต่การพัฒนาการออกแบบ
องค์การไปจนถึงการสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานที่มีค่านิยมร่วมและการด าเนินการตามค่านิยมร่วมนั้น 
โดยมีค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ 
 5) การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม คือ การเสริมแรงทางพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
สามารถจะกระท าได้หลายรูปแบบ  
 (1) รูปแบบแรก การจัดระบบการให้รางวัลอย่างเป็นทางการในองค์การซึ่งจะต้อง
ตอบสนองความต้องการทางพฤติกรรมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เกิดค่านิยมแก่พนักงาน  
 (2) รูปแบบที่สอง องค์การจะต้องบอกเรื่องราวต่างๆ ไปยังพนักงานทุกคนเพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมทางวัฒนธรรม  
 (3) รูปแบบที่สาม องค์การจะต้องเน้นให้พนักงานท าสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญๆ เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ และให้เกิดผลปฏิบัติ ได้อย่างจริงจัง (Novabizz, 
online, 2017) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดวัฒนธรรมองค์กรในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม ยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความอยู่ดีกินดี รวมทั้งพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพ (สุขภาพกายและสุขภาพจิต) 
3) ด้านสังคม 4) ด้านครอบครัว และ 5) ด้านการพัฒนา ปัญหาทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน กระทบต่อ
เกษตรกรเอง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังนั้นรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรของสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ จึงศึกษาการด าเนินการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคมและมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน และสังคมโดยรวม จึงศึกษาสภาพการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 6 ด้าน คือ 
 1) การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 (1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 (2) การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2) การวางแผน 
 (1) การวางแผน 
 (2) การปฏิบัติตามแผน 
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 3) การควบคุมและการประเมินผล 
 (1) การเงิน 
 (2) การทรัพยากรอ่ืนๆ 
 (3) การบริหารงานการคลังของจังหวัด 
 4) การจัดคนเข้าท างาน 
 (1) การจัดคนเข้าท างาน 
 (2) การบริหารงานบุคคล 
 5) การจัดองค์การ 
 6) การกระจายอ านาจ 
 (1) การมอบอ านาจให้จังหวัด 
 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 การพัฒนาคนและที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เกิดกระแสทุนนิยมหรือบริโภคนิยมอย่างสุดขั้ว (capitalist) 
เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือตอบสนอง 
การอุปโภค บริโภคและการเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังขาดนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการสร้าง
สมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ คุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่  
ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้ คนจ านวนมาก
ขาดโอกาสการเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน อิทธิพลจาก
กระแสทุนนิยม ซึ่งเน้นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดละเลยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาดั้งเดิม รับกระแสความเชื่อ
โดยขาดการกลั่นกรองได้สร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง สังคมที่เจริญขึ้นโดยวัดจากการมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย แต่ปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความยากจน ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และความเสื่อมโทรมของศีลธรรมเพิ่มขึ้น รายงานสรุปผล
การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
พบว่า แม้จะประสบความส าเร็จที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 5.7 ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความม่ันคงดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการด าเนินการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่ดี การปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการลดลงของปัญหายาเสพติด แต่เศรษฐกิจไทยยังไม่
เข้มแข็งและอ่อนไหวต่อความผันผวนของปัจจัยภาพนอก ขณะที่ยังมีปัญหาด้านการศึกษา ความยากจนและ
ความเลื่อมล้ าทางรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ ที่ยังต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2551; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 1) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ความว่า “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (green and happiness society) คนไทยมีคุณธรรม
น าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ
และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศ
ที่มีธรรมาภิบาลด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอยู่ในประชาคม
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โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ด้านธรรมภิบาล การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกนั้นเอง ซึ่งการที่บุคคลจะสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกนั้น จ าเป็นต้องอยู่ในสังคมที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ 
กันในทุกมิติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคคลสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน การพัฒนา
คนจนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ สามารถรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ. 
2550-2554) จึงได้ปรับแนวคิดในการพัฒนาประเทศมาเป็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (อภิสิทธิ์ พ่ึงพร, 
2553, หน้า 2) 
 ผลจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ  ที่ผ่านมา
พอจะสรุปได้ว่า ท าให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนามากมาย ทั้งที่เป็นผลทางบวกและ
ทางลบ กล่าวคือ ได้มีการพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในรูปของระบบการคมนาคมและขนส่ง 
เน้นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น พร้อมกับเร่งรัดการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในและจากต่างประเทศ มุ่งเน้น
การกระจายรายได้เพ่ือลดช่องว่างทางสังคม โดยการขยายการบริการด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ
ไปในเขตชนบท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวที่ยากจนลดภาระทางเศรษฐกิจ 
ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้มีน้อยลง แก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง 
เน้นบทบาทและความร่วมมือจากภาคเอกชนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือหวังยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก เน้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ร่วมกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกื้อกูลกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554; อ้างถึงใน ณัฐฑิณี รตานนท์, 2558, หน้า 2)      
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน ใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, หน้า 3) 
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 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อม
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข
ที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอด
ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกัน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กั บทุกคนใน
สังคมได้ด าเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและ
วัฒนธรรม  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศ
ที่มศีักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า   
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 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปีพ.ศ. 2579” ที่เป็นเป้าหมาย ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
โดยที่เป้าหมาย และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ 
เป้าหมายประเทศไทยใน ปีพ.ศ. 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและ
ลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและ
สังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทย
มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ
เหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโต
ทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้
นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มี ฐาน
การผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต
และบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน สุขภาพ
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ 
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอด 
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคมและประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง  เพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากร
ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้
ของกลุ่มประชากร รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้
ภูมิปัญญาและพัฒนา นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้ าหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
มีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6) ยึด “หลักการ น าไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับ 
และส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับ
และในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ 
ที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน การก าหนดประเด็นบูรณาการ
ของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลาย
มิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้อง
ถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ 
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การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกัน หรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้น
ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2559, หน้า 4-6) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือจัดกระบวนการระบบ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม ยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและทางออกของการพัฒนา 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรในประเด็นปัญหา คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพ (สุขภาพกาย และสุขภาพจิต) 
3) ด้านสังคม 4) ด้านครอบครัว และ 5) ด้านการพัฒนา ปัญหาทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน กระทบต่อเกษตรกร
และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม  
 
2.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainability) 
 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2523 เนื่องจาก
แนวคิดการพัฒนาที่ เน้นการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นกระแสหลักของโลก ไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์บางอย่างได้ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การกระตุ้นให้มีการบริโภคมากเกินไป ปัญหาความยากจนที่ยังคงอยู่ การพัฒนาที่มองข้ามความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความขัดแย้งทางชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันในความเป็น
เจ้าของในทรัพย์สิน การสร้างค่านิยมอย่างมีอคติ โดยให้คุณค่าความเป็นเมืองเหนือความเป็นชนบท 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงให้ความหมายในการพัฒนาใหม่ โดยทั้งเป็นการสร้างความทันสมัยร่วมไปกับ
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 
2538, หน้า 65-88) ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้นิยามการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ว่าเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบกระเทือน
ต่อศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต ในส่วนขององค์การสหประชาชาติเอง  
ได้มีความพยายามที่จะผลักดันแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้สมาชิกในประเทศต่างๆ น าไปปฏิบัติ เช่น 
ในพ.ศ. 2535 ได้ออกปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือแผน ปฏิบัติการ 21 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (world summit on sustainable 
development) ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก นอกจากนี้ยังก าหนดให้ พ.ศ.  2548-2557 เป็นทศวรรษ
แห่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (อภิสิทธิ์ พ่ึงพร, 2553, หนา้ 1) 
 สมเกียรติ วันทะนะ (2544, หน้า 159) ได้อธิบายถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบ “อุดมคติ” 
(the “ideal model” of sustainable development) รากฐานทางปรัชญาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในแบบอุดมคติหรือแบบบริสุทธิ์ คือ ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกเป็นศูนย์กลาง (eccentric/ 
biocentrism philosophy) มนุษย์มิใช่ศูนย์กลางของโลกและจักรวาลอีกต่อไป แต่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
ในระบบนิเวศน์ของโลก ซึ่งประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอีกมากมายนับไม่ถ้วน ในเชิงศีลธรรม 
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การมองโลกในแง่นี้จึงเท่ากับเน้นความส าคัญและความเท่าเทียมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลก
และในขณะเดียวกัน เมื่อมองโดยองค์รวม (holistic approach) ก็เท่ากับเป็นการตระหนักว่าสรรพสิ่ง
ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ในเครือข่ายแห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่และส าคัญกว่าปัจเจกบุคคล  การพัฒนา
อย่างยั่งยืนแบบอุดมคติให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่เน้นคุณภาพของชีวิต (quality of life) 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกินความหมายกว้างกว่าตัวเงินที่วัดค่าได้ตามระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ  
การพัฒนาแนวนี้ให้ความส าคัญแก่การพ่ึงตนเองของชุมชนอย่างกว้างขวาง (extensive local self-sufficiency) 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) การก าหนดนโยบาย
จะพยายามบูรณาการทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันในลักษณะ องค์รวม (holistic intersect oral 
integration) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor-intensive appropriate 
technology) นอกจากนี้ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (2543, หน้า 83) ได้อธิบายว่า สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา แนวคิด “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดในหมู่ประเทศ
โลกที่สามหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านี้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จดังที่ได้ปรารถนาไว้
และยิ่งกว่านั้นการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจยังก่อให้เกิดความหายนะทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนเผยแพร่ออกมาก ประเทศเหล่านี้คงคาดหวังว่า จะได้พบสูตรส าเร็จใหม่ที่พอ 
จะช่วยให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นพร้อมกับการรักษาปกป้องสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์ของ Brundtland 
Report ได้มีการเน้นปัญหาใหญ่ 2 ประการ เกี่ยวกับวิกฤติการทางสิ่งแวดล้อม คือ 
 ประการแรก มีความหวั่นวิตกกันว่า โลกที่สามก าลังพัฒนาตามแบบฉบับของโลกตะวันตก โดยเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะตามหลังไปให้ไล่ทันความเจริญ (catching up) แต่นอกจะได้ความเจริญ
ตามแบบตะวันตกแล้ว ยังจะได้ปัญหามลภาวะและความหายนะทางนิเวศแบบตะวันตกมาอีก 
 ประการที่สอง เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เกิดจากความมั่งคั่งทางอุตสาหกรรม หากแต่เกี่ยวข้อง
กับความยากจน ปัญหาความยากจนในโลกท่ีสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมประชากรในชนบท ได้น าไปสู่
การท าลายป่าไม้อย่างกว้างขวางซึ่งรวมไปถึงการท าลายถิ่นฐานทางธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 ฉะนั้นการพัฒนาแบบยั่งยืนต้องสนองความต้องการของผู้ยากไร้เหนือสิ่งอ่ืนใด นับว่าเป็นการ
ท้าทายค่านิยมตะวันตก ที่เน้นความมั่งคั่ง วัตถุนิยมและบริโภคนิยม แต่แนวคิดของ Brundtland Report 
ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองเพราะ “การพัฒนา” ในที่นี้ยังคงมีความหมายแบบเก่าๆ คือ เน้นเรื่อง
การผลิตและการขยายตัวของรายได้ประชาชาติอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ขัดกับ “ความยั่งยืน
ของธรรมชาติ” อย่างยิ่ง ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้เพื่ออะไร สิ่งแวดล้อมนี้
เป็นของใคร ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยใครที่ไหน จากชนบทถึงเมืองใหญ่ เราต้องท าอย่างไรบ้าง 
มีค าถามมากมายที่รอค าตอบ แต่ Brundtland Report พยายามพัฒนายุทธศาสตร์ (strategy of sustainable 
development) ขึ้น แค่แนวทางกว้างๆ เท่านั้น นักนิเวศวิทยาและนักสิ่งแวดล้อมวิจารณ์แนวคิด
ของ Brundtland Report ว่า เน้นความคิดระดับโลกมากเกินไป โดยไม่ให้ความสนใจ แก่การปฏิบัติการ
ระดับท้องถิ่น การพัฒนาแบบยั่งยืนที่แท้จริงต้องคิดค านึงถึง “ความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น” เมื่อมองจาก
ความหมายนี้แล้ว การพัฒนา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท้องถิ่น 
ซึ่งมีประชาชนเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาแบบนี้สนองความต้องการของท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่น ในการพัฒนาแบบนี้ประชาชนท้องถิ่น มีสิทธิและอ านาจ
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ในการจัดการกับทรัพยากรของตนเองอย่างเต็มที่ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2544, หน้า 160) ได้อธิบายว่า หลังจาก
ที่กลุ่ม the club of rome ได้ตีพิมพ์หนังสือ the limits to growth ออกมาเมื่อ ค.ศ. 1972 ก็เกิดกระแส
วิจารณ์ติดตามมาทั้งทางบวกและทางลบ แต่ที่ส าคัญ คือ เกิดแนวคิดที่ผสมผสานแนววิจารณ์ทั้งสองด้าน
เข้าด้วยกัน กล่าวคือ ทัศนะที่ว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อม (environmental protection) กับการคงไว้
ซ่ึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (continuing economic growth) จะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (sustainable development)” จึงเป็นค าที่ใช้เรียกทัศนะใหม่ในการพัฒนาดังกล่าว 
ในปี ค.ศ. 1980 ค าว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ก็ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนอย่างเป็นทางการในการประชุม 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ของโลก (world conservation strategy) ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  (international union for the conservation of 
natural resources: IUCN) ในการประชุมครั้งนี้ความยั่งยืน (sustainability) มีความหมายค่อนข้างจ ากัด
อยู่ในแวดวงของนิเวศน์วิทยา โดยยังไม่โยงไปถึงความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจ การที่จะท าให้
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบรรลุผลได้ในระดับโลกต้องอาศัยความส าเร็จในหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละเรื่อง
ล้วนต้องผูกพันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอย่างส าคัญ ได้แก่ การขจัดหรือลดความยากจน
และการกดขี่ขูดรีดกัน การกระจายทรัพยากรของโลกให้เท่าเทียมกันยิ่งขึ้น การยุติการใช้จ่ายอย่างมหาศาล
ในเรื่องการทหาร การใช้วิธีใหม่ๆ ที่จะควบคุมการขยายตัวของประชากรได้อย่างเป็นธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในแบบแผนการด ารงชีพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการตัดสินใจมากขึ้น 
เป็นต้น 
 ส าหรับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ว่า “เป็นการพัฒนาที่ท าให้เกิดดุลยภาพของมติทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป” สอดคล้องกับ
ทิศทางในกระแสโลกที่ยึดมั่นในปรัชญาของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องคุณภาพ
ของความเจริญเติบโตที่จะต้องมีการปรับปรุงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้ าง
ความเป็นธรรมขึ้นในสังคม (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2543, หน้า 84) ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ต้องมีปัญญา
สามารถวิเคราะห์ รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ที่แพร่เข้ามา ไม่เป็นทาสวัตถุ ไม่บริโภคมากเกินไป พอเพียง 
ห่างไกลจากการเบียดเบียน ทั้งต่อเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 2549, 
หน้า 66-179) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้มีการพัฒนาคนจนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ สามารถรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จึงได้ปรับแนวคิดในการพัฒนาประเทศ
มาเป็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ส าหรับวิธีการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” นั้น ไม่มีสูตรส าเร็จในการด าเนินงาน 
ที่ตายตัว มีเพียงกลยุทธ์อย่างกว้างๆ การน าไปใช้ต้องมีการปรับอย่างเหมาะสม (อภิสิทธิ์ พ่ึงพร, 2553, 
หน้า 2-3) 
 การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นองค์รวม ประชาชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
การพัฒนาตามกระบวนทัศน์นี้เป็นเรื่องที่มอกออกไปจากภายในก่อให้เกิดวิธีการพัฒนา ซึ่งจะมีผลเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (social change) ด้วยการเปลี่ยนแปลงในตัวคน วิธีการพัฒนาต้องด าเนินการในลักษณะ
ปัจเจกและภาพรวม โดยประชาชนทุกกลุ่มในสังคมต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เทคนิคท่ีส าคัญ
ที่ใช้ คือ การเสริมพลัง (empowerment) ของชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถน าไปบูรณา
การเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแต่ละ
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ชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ควรจะมีวิธีการหรือขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่าน 
(transformative) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตนเอง ที่แตกต่างกับชุมชนอ่ืนๆ ด้วย 
ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ทั้งต่อชุมชนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาที่จะน าไปพัฒนาและจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของชุมชน (วิศนี ศิลตะกูล, 2541, หน้า 2-3; อภิสิทธิ์ พ่ึงพร, 
2553, หน้า 3-4)  
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอ านาจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศรวยหรือพัฒนาแล้ว (north) กับประเทศจนหรือก าลังพัฒนา 
(south) เน้นความส าคัญและความเท่าเทียมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลก และ ตระหนักว่าสรรพสิ่ง
ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ในเครือข่ายแห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่และส าคัญกว่าปัจเจกบุคคล การพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่เน้นคุณภาพของชีวิต (quality of life) ซึ่งกินความหมาย
กว้างกว่าตัวเงินที่วัดค่าได้ตามระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ ให้ความส าคัญแก่การพ่ึงตนเองของชุมชน 
(extensive local self-sufficiency) ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและการปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity) การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันในลักษณะองค์รวม (holistic 
intersect oral integration) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แรงงาน เข้มข้น (labor-intensive 
appropriate technology) ในการวิจัยนี้  เน้นความคิด โดยให้ความสนใจแก่การปฏิบัติการระดับท้องถิ่น 
ค านึงถึง “ความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น” กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา สนองความต้องการของท้องถิ่น  
โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่น ประชาชนท้องถิ่น มีสิทธิและอ านาจในการจัดการกับทรัพยากร
ของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั้งยืนเน้นที่เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร หรือประชาชนเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา สนองความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่น ประชาชนท้องถิ่น มีสิทธิและอ านาจในการจัดการ
กับทรัพยากรของตนเอง 
 2.4.1 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (green economy)   
 องค์การสหประชาชาติเอง ได้มีความพยายามที่จะผลักดันแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้สมาชิก
ในประเทศต่างๆ น าไปปฏิบัติ เช่น ในพ.ศ. 2535 ได้ออกปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
หรือแผนปฏิบัติการ 21 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (world 
summit on sustainable development) ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก นอกจากนี้ยังก าหนดให้ พ.ศ. 2548-2557 
เป็นทศวรรษแห่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่มีชื่อว่า
“earth summit 2012” ที่จัดขึ้น ณ กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้มีการตกลงเกี่ยวกับหลักการใหม่ 
ที่สืบเนื่องมาจากหลักแห่งความยั่งยืน (sustainable development) เรียกกันว่า “เศรษฐกิจสีเขียว (green 
economy)” หลักเศรษฐกิจยุคใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม (อภิสิทธิ์ พ่ึงพร, 2553, หน้า 1) 
 นิยามของ “เศรษฐกิจสีเขียว” แปลตรงตัว คือ เศรษฐกิจที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เกิด
ความทัดเทียมกันทางสังคม และการลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญของความเสี่ยงทางธรรมชาติและการขาด
แคลนทรัพยากร ทั้งหมดนี้มีความต่อเนื่องมาจากหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) 
ที่ประกอบไปด้วยความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่า 
ประเทศใดที่ต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ย่อมต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอันมากเพ่ือสร้าง
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สาธารณูปโภคและผลิตสินค้า ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น  ก็คือ ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคม 
ซึ่งบางครั้งเป็นความเสียหายถาวร ดังนั้นหลักการแรกที่ถูกคิดขึ้นมา คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อต้องการ
ให้เศรษฐกิจเติบโต ก็ต้องค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมให้ดีควบคู่กันไปด้วย 
หลักการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมและบริษัทข้ามชาติเป็นอย่างดี ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้น
การประชุม Earth Summit ในปีนี้ จึงได้มีการวางแผนเพ่ือที่จะพัฒนาไปอีกขั้น คือ การมองเศรษฐกิจ
เป็นองค์รวม ไม่เน้นเรื่องการพัฒนาโดยการมองเป็นประเทศ เป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรใหญ่อีกต่อไป 
แต่มองในแง่ของการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้กับโลก สร้างเงื่อนไขใหม่ๆ ในการกู้ยืมเงินเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ลดการพิจารณาเรื่องการเติบโตในเชิงตัวเลขและเน้นเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและชีวิต
ของประชากรมากขึ้น ซึ่งในที่สุดอาจจะท าให้เกิดตัวชี้วัดใหม่ๆ ถึงขนาดที่ท าให้ความหมายของค าว่า  
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed countries) และประเทศที่ก าลังพัฒนา (developing countries) 
เปลี่ยนไปก็เป็นได้ สิ่งที่สถาปนิกและวิศวกรน่าจะสนใจ คือ การท าความเข้าใจตัวชี้วัดและพยายามหาทาง
เชื่อมโยงเข้ากับงานโครงการ งานอาคาร เพราะนั่นคือ สิ่งที่สามารถเป็นช่องทางในการประกอบวิชาชีพใหม่ๆ 
ส าหรับวงการต่างๆ ได้ 
 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) มีความคล้ายคลึงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่หลายประการด้วยกัน ประชาชนชาวไทยทุกคนย่อมคุ้นเคยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient 
economy) ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นปรัชญาที่หลายๆ องค์กรในประเทศไทย
พยายามน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร หรือการด าเนินชีวิตของคนในองค์กร จากหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังกล่าวนี้ ได้มีการน าแนวคิดเข้าไปในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก 
ที่มีชื่อว่า “earth summit 2012” ด้วย (Loxleyconstructionmat, online, 2016) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมกลุ่ม การด าเนินการและผลผลิต ความอยู่ดี
กินดี การประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 2.4.2 แนวคิดการพึ่งตนเอง (self-reliance) 
 แนวคิดการพึ่งตนเอง (self-reliance) ได้มีการกล่าวถึงและให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
และได้ทวีความส าคัญขึ้นในช่วงที่นับวันจะเข้าสู้ภาวะวิกฤติ สรุปได้ว่า ในช่วงระหว่าง ปีพ.ศ. 2529-2532 
เป็นต้นมา ได้มีความพยายามที่จะศึกษาต้นเหตุของสภาวะการพ่ึงตนเอง เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาวิธีการ
ที่จะเข้าถึงการพัฒนาตนเอง ช่วงต่อมาได้มีการให้ความส าคัญกับประเด็นการมุ่งพัฒนาประเทศให้เจริญ
เท่าเทียมอารยประเทศ ด้านต่างๆ โดยพิจารณารายได้มวลรวม ความเจริญและความทันสมัยของเทคโนโลยี
กระทั่งปี 2540 ประเด็นการพึ่งตนเองได้ ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากปี 2540 ซึ่งเป็นปี
ที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเช่นเดียวกันในหลายภูมิภาคของโลก 
ประเทศไทยจึงหันกลับมากระตุ้นและส่งเสริมให้ทั้งประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ภาวการณ์พ่ึงตนเองอีกครั้งหนึ่ง (วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 51) 
 1) ความหมายของการพึ่งตนเอง 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 51) 
ได้ให้นิยามของค าว่า “พึ่งตนเอง” ไว้ว่าการพึ่งตนเองหมายถึง ความสามารถด ารงอยู่ตามล าพัง
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โดยพ่ึงคนอ่ืนแต่น้อย หรือหมายถึง ความสมดุลในชีวิต โดยสร้างคณุค่าในชีวิตด้วยการแสดงความเจริญเติบโต 
มีความสามารถ มีความสมดุล นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้พึ่งตนเองได้ คือ 
 
 (1) ศีล คือ ความประพฤติดีงาม 
 (2) พาหุสัจจะ คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก 
 (3) กัลยาณมิตตตา คือ การมีกัลยาณมิตรหรือได้ผู้แนะน าสั่งสอนที่ดี 
 (4) โสวจัสสตา คือ ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 
 (5) ความเอาใจใส่ร่วม ขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพ่ือนร่วมหมู่คณะ 
 (6) ความเป็นผู้ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง 
 (7) เพียรละความชั่ว ประกอบความดี มีใจแกล้วกล้า ไม่ทอดทิ้งธุระ 
 (8) ความสันโดษ ความพอใจในปัจจัยสี่ที่ตนหามาได้ ด้วยความชอบธรรม 
 (9) สติ รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกการที่ท าค าที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 
 (10) ปัญญา รู้จักคิด พิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความจริง 
 กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2530; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 
2554, หน้า 55) ให้ความหมายของการพึ่งตนเองใน 2 ลักษณะ คือ 
 (1) ในเชิงปัจเจกบุคคล การพ่ึงตนเอง หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายที่กระท าโดยปัจเจก
และครัวเรือน เพ่ือบรรลุถึงหลักประกันของการด ารงชีวิตของเขา 
 (2) ในลักษณะกลุ ่ม  การพึ่งตนเอง หมายถึง สังคม (กลุ ่ม) ที ่มีการจัดระบบ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนินการตอบสนองความต้องการของคน (self- fulfillment) ด้วยวิธีการ
ช่วยเหลือตนเองด้วยความร่วมมือกับคนอ่ืนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ทั้งนี้การพ่ึงตนเองอย่างแท้จริง  
ต้องกินความรวมถึงกลุ่มชนนั้นมีอิสระในการตั้งเป้าหมายและมีอิสระในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยอาศัยความพยายามและก าลังของตน 
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (มปป.) ให้ความหมายของค าว่า “พ่ึงตนเอง” ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการด ารงตน
อยู่อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ซึ่งการพ่ึงตนเองได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคลและชุมชน (เฉลิมชัย ห่อนาค 
และคนอื่นๆ 2536-2538; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 52-53) 
 2) หลักการและแนวทางการพ่ึงตนเอง 
 วัลภา เล็กวัฒนานนท์ (2554, หน้า 52-53) ได้อธิบายว่า การพ่ึงตนเอง ต้องสามารถ
ผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องและสมดุล หลักการและแนวทางเพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ ตามหลักตามสังคมวิทยามี 5 ประการ คือ 
 (1) การพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยี
ทางวัตถุ เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีทางสั งคม การจัดวางโครงการ การจัดการ 
การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 (2) การพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการท ามาหากินเลี้ยงชีพ 
ที่มีความม่ันคงสมบูรณ์พูนสุขพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล 
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 (3) การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ด ารงอยู่ไม่ให้เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้น หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ 
 (4) การพ่ึงตนเองในทางจิตใจ หมายถึง การมีสภาพจิตที่กล้าแข็ง เพ่ือที่สามารถ
ต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า การยึดมั่นปฏิบัติตน
ตามหลักทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 (5) การพ่ึงตนเองได้ทางสังคม หมายถึง การที่คนกลุ่มหนึ่ง มีความเป็นปึกแผ่น
เหนียวแน่น มีผู้น าที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ากลุ่มคนเหล่านี้ให้ด าเนินการใดๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ด้วยตนเอง หรือสามารถหาความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาช่วยท าให้ชุมชนตนเองได้ 
 ส าหรับการพ่ึงตนเองในระดับชุมชนนั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ได้สรุปถึง ความรู้ส าคัญในการสร้างให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้และพัฒนาอย่างถาวร โดยที่ชุมชน
จะพ่ึงตนเองได้นั้นต้องประกอบด้วยการพ่ึงตนเอง 5 ด้าน (TERMS) คือ การพ่ึงตนเองในด้าน 
 (1) เทคโนโลยี (T: technology) มีลักษณะเหมาะสมในสภาพชนบท ซึ่งอาจรวมถึง
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยแต่คนในชุมชนสามารถควบคุมได้ 
 (2) เศรษฐกิจ (E: economic) อยู่ในลักษณะที่สามารถสร้างภาวะสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง
ความต้องการและขีดความสามารถการสนองตอบความต้องการ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับภายนอก สามารถในการออมและการลงทุน สามารถรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต
และการตลาด ตลอดจนมีการวางแผนส าหรับอนาคตด้วย 
 (3) ทรัพยากรธรรมชาติ (R: resources) ควรมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์หรือสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพของระบบนิเวศน์และอยู่ในสภาพที่ฟ้ืนฟูได้ 
 (4) คน/จิตส านึก (M: man/mental) คนในชุมชนควรมีจิตส านึกในการพึ่งตนเอง 
มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่พัฒนา มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ มีคุณภาพลดละอบายมุขและมีความขยัน 
หมั่นเพียร 
 (5) สังคมวัฒนธรรม (S: social) ชุมชนมีภาวะผู้น าที่ดี การมีส่วนร่วมสูง มีความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคม มีองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีความรู้และข่าวสารที่เท่าทันโลกภายนอก 
ระบบการพ่ึงตนเองทั้ง 5 ด้าน จะต้องมีกระบวนการเพ่ือสร้างการพ่ึงตนเองและการพัฒนาของชุมชน 
3 กระบวนการ (BAN) คือ 
 ก. การสร้างความสมดุลของการพึ่งตนเอง (B: balance) คือ องค์ประกอบ
การพ่ึงตนเองทั้ง 5 ด้าน นอกจากจะต้องมีความสมดุลในแต่ละด้านแล้ว ยังต้องมีความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย จึงจะน าสู่ความสมดุล
ของชุมชนโดยรวม ซึ่งความสมดุลของเทคโนโลยี แปลว่า ชุมชนมีเทคโนโลยีพอแก่ความต้องการ ความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ แปลว่า ชุมชนมาพอกินพอใช้ ไม่ขาดไม่เกินหรือเกินเล็กน้อย ความสมดุลทางธรรมชาติ 
แปลว่ามีทรัพยากรใช้อยู่เสมอไม่ได้ขาด ใช้ไปสร้างใหม่ขึ้นทดแทน ความสมดุลทางจิตใจ หมายถึง คนมีจิต
ปกติสุข ไม่กังวนเป็นทุกข์ มีความสุขตามอัตภาพ และความสมดุลทางวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนมีความมั่นคง
แข็งแรง มีวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการรวมกลุ่มและช่วยเหลื่อเกื้อกูลกัน 
 ข. การสร้างขีดความสามารถในการจัดการ (A: ability) เช่น การวิเคราะห์ วางแผน 
และด าเนินการตามแผน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงานของชุมชน เพ่ือสร้างความสามารถในการจัดการ
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ตนเองของชุมชน ดูแลตนเอง ชี้แนะตนเอง โดยปัจจัยสนับสนุนความสามารถของชุมชนที่ส าคัญ คือ 
การที่ชุมชนมีการศึกษาหาความรู้จากโรงเรียน สถาบันการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกฝนตนเอง เป็นต้น 
รวมทั้งชุมชนอาจขอความช่วยเหลือจากภายนอก เพ่ือขอความคิดเห็นหรือการสนับสนุน 
 ค. การสร้างเครือข่าย (N: net-working) เป็นความสัมพันธ์ของชุมชนและองค์กร
เครือข่าย หมายถึง การที่ชุมชนแต่ละแห่งจะต้องมองหาเพ่ือนจากชุมชนอื่น เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ท าให้ชุมชนมีพลังในการจัดการชุมชน เพื่อรองรับสภาพความสมดุลของการพึ่งตนเอง
และการพัฒนาให้คงอยู่อย่างถาวร 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2550; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์ 2554, หน้า 54) 
กล่าวถึง เงื่อนไขของการพัฒนาตนเองของชุมชน 6 ประการ คือ 
 (1) การพัฒนาต้องเป็นแบบกลุ่ม (collective) ชาวบ้านต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
เป็นหมู่บ้าน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ 
 (2) ต้องมีจิตส านึก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (mutual aid) พื้นฐาน คือ 
การพ่ึงตนเอง ขึ้นกับจิตใจ ความสมัครใจที่จะท าเช่นนั้น (กิจกรรมพัฒนา) ของผู้คน (ชาวบ้าน) 
 (3) จิตส านึกต้องมีการผลิตซ้ ามาได้อีก ต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างแจ่มชัดต่อเนื่อง 
 (4) ต้องมีการรวมตัวกันในรูปสหพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ในหน่วยย่อย คือ ในรูปหมู่บ้านและหมู่บ้านเหล่านี้สามารถที่จะรวมกันเป็นสหพันธ์ แบ่งเป็นเขต แต่ละเขต 
จะมียุ้งฉาง โรงสี โรงเรียน และศูนย์วัฒนธรรม มีอ านาจต่อรองกับสถาบันภายนอก เช่น พ่อค้าและรัฐ
ได้อย่างมีพลัง ซึ่งการรวมตัวนี้เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายของหมู่บ้าน 
 (5) การประสานวัฒนธรรมจะต้องมีการส่งเสริม ให้ชาวบ้านประสานวัฒนธรรม
ของตัวเองหรือกิจกรรมของตัวกับคณะกลุ่มอื่นๆ ในสังคม 
 (6) ชุมชนควรมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ นั้นคือ  
เป็นชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การพ่ึงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการด ารงตนอยู่อย่างเป็นอิสระ มั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งการพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน โดยผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพีย ง
และยั่งยืน จะมีคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชุมชน 2) พ่ึงตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ และ 3) สามารถช่วยเหลือชุมชน
และสังคมซึ่งองค์ประกอบของการพึ่งตนเองได้ 3 ประการนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่ได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยน ามาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาผลจากกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรมเพ่ือการฟ้ืนฟู
เกษตรกร โดยแนวคิดการพึ่งตนเองเป็นกรอบคิดของเกษตรกร 
 2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการด ารงชีพอย่างย่ังยืน 
 การด ารงชีพ (livelihoods) ในทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การแสวงหาปัจจัยยังชีพหรือ
การท ามาหากิน ซึ่งครอบคลุมถึง การใช้วิธีการทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นแนวทางหรือการควบคุม
ของแต่ละครัวเรือน หรือกลุ่มทางสังคมอ่ืนๆ ที่มีความหมายมากกว่าการหารายได้ หรือการเก็บเกี่ยวทรัพยากร
ที่สามารถน ามาใช้หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของปัจเจกและครอบครัว (Wikipedia, online, 
2011) แนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืน (SLA: sustainable livelihood approach) เป็นวิธีคิดเกี่ยวกับขอบเขต 
วัตถุประสงค์และล าดับความส าคัญส าหรับการพัฒนา ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ
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กับบริบทของการด ารงชีพ และการก าหนดนโยบายให้เกิดผลต่อการลดปัญหาความยากจนในชุมชนชนบท
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง (DFID: department for international development) ของประเทศอังกฤษได้นิยาม 
การด ารงชีพอย่างยั่งยืน ว่า (DFID, online, 1999) การท ามาหากิน ประกอบด้วย ความสามารถในสินทรัพย์ 
(รวมทั้งทรัพยากรทางวัสดุและสังคม) และกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ที่บุคคลจะมีการด ารงชีพ
อย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อสามารถรับมือกับปัญหาและความเปราะบางที่ประสบตลอดจนสามารถฟ้ืนคืน
จากแรงกระทบ ปรับปรุงหรือยกระดับความสามารถของตนและทรัพย์สินทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
โดยที่ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืนเน้นการท าความเข้าใจหลายมิติ
ของความยากจน ความอ่อนแอหรือความเปราะบาง (vulnerability) โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิด
วิกฤตการณ์อันน าไปสู่ความอ่อนแอ และลดทอนความเข้มแข็งของบุคคลและครัวเรือนในการอยู่ รอด 
โดยนัยนี้ แนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องใช้ความรู้ในสหสาขาวิชาชีพ เนื่องจากต้องท าการศึกษา
ในหลายมิติและหลายศาสตร์ (Ellis, 2000, p. 53) ในการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยากจน สภาพแวดล้อม และการด ารงชีพอย่างยั่งยืน (IDS: institute of development studies) 
ในสหราชอาณาจักร ได้ให้ความหมายของการด ารงชีพอย่างยั่งยืนไว้ว่า (Chambers, R., Conway, G. R. & 
Studies, U.S.I.D, 1992, p. 5) การด ารงชีพประกอบไปด้วยความสามารถในการเข้าถึงสินทรัพย์ 
(รวมทั้งทรัพยากรทางวัตถุและสังคม) และกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ การด ารงชีพดังกล่าว จะยั่งยืน
ก็ต่อเมื่อมีการฟื้นตัวจากความเครียด และการตื่นตระหนก หรือการเกื้อกูลต่อความสามารถและ
การเข้าถึงสินทรัพย์ โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (ณัฐฑิณ ีรตานนท์, 2558, หน้า 12) 
 แนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1990 จนตกผลึกมาเป็น 
sustainable livelihood approach โดย  department for international development ของป ระเท ศ 
สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาและการลดความยากจน
ระหว่างประเทศ หลักการส าคัญของวิธีการด ารงชีพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดนี้ คือ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
มีลักษณะเป็นองค์รวม ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย มีความหลากหลาย
ของระดับด าเนินการแบบหุ้นส่วน มีความเชื่อมโยงจากระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ มีความเป็นสหสาขาวิชา 
ซึ่งเน้นความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สถาบัน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีความเป็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (ส าราญ สะรุโณ, ออนไลน์, 2543) นอกจากนี้แนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญ
กับสินทรัพย์หลักเพ่ือการด ารงชีพ (livelihood assets) 5 ประเภท ดังต่อไปนี้  
 1) ทุนทางกายภาพ (physical capital) หมายถึง การที่ครัวเรือน ชุมชน และประชาชน
มีหรือสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่ายถนน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 
 2) ทุนการเงิน (financial capital) หมายถึง การมีเงินทุนหรือความสามารถในการออมทรัพย์
และการเข้าถึงสินเชื่อต่างๆ 
 3) ทุนธรรมชาติ  (natural capital) หมายถึง การมีหรือเข้าถึ งที่ ดิน  แหล่ งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 4) ทุนมนุษย์ (human capital) หมายถึง การมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้แรงงาน
และสุขภาพที่ดี เป็นความสามารถในการด าเนินกลยุทธ์เพ่ือการด ารงชีพที่แตกต่างกัน 
 5) ทุนทางสังคม (social capital) หมายถึง การมีและเข้าถึงเครือญาติ เครือข่าย สมาคม 
องค์กรที่เป็นสมาชิกและเพ่ือนในสังคม เป็นเครือข่ายที่คนในครัวเรือนสามารถพ่ึงพาในยามยากล าบาก 
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หรือสามารถขอความร่วมมือได้ ซึ่งรวมถึงเครือข่ายการเป็นสมาชิกของกลุ่มแบบสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจกัน 
และการเข้าถึงสถาบันทางสังคมท่ีกว้างขึ้น (ณัฐฑิณ ีรตานนท์, 2558, หน้า 13) 
 การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านธรรมภิบาล การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก
นั้นเอง ซึ่งการที่บุคคลจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกนั้น จ าเป็นต้องอยู่ในสังคม
ที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันในทุกมิติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคคลสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียง
และยั่งยืน (วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 2) 
 ในประเทศไทยพบว่า เป็นมีกลุ่มผู้น าทางความคิด (charge agent) ท าหน้าที่เป็นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการด ารงชีวิตอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม และน าพาให้คน และ
สังคมพ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยเฉพาะครูภูมิปัญญาไทย การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ ทักษะและค่านิยม จากประสบการที่ผ่านการพิจารณา ไตร่ตรอง
จนเกิดความคิดรวบยอดจนเป็นความรู้ใหม่ การเรียนรู้จากประสบการจึงเป็นความพยายามเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการบูรณาการความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่เข้ากับความรู้เดิม
หรือประสบการณ์เดิมเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล โดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กรอบคิด
ทั้งของตนเองและผู้มารับการถ่ายทอดให้หันมายอมรับแนวคิดใหม่ ซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนของสังคม
ก าลังตื่นตัวและให้ความส าคัญกับแนวทางในการแก้ปัญหาและแสวงหามาตรการในการสร้างสมดุล
ให้แก่สังคมที่เต็มไปด้วยปัญหา ครูประยงค์ ณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1 ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
แห่งบ้านไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้รับรางวัลแมกไซไซ 
สาขาผู้น าชุมชน ปีพ.ศ. 2547 โดยงานหลักของครูประยงค์ ณรงค์ คือ การสร้างเครือข่าย “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้” มีกิจกรรมเพ่ือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การประสาน
การผลิตและการจ าหน่ายสินค้าเกษตรในชุมชน รวมทั้งก่อตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนไม้เรียง” ให้เป็นศูนย์กลางที่บุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับครูมนรัตน์ สารภาพ ครูภูมิปัญญาไทย
ด้านโภชนาการ แห่งไร่คุณมน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยกระดับ
ขึ้นสู่สากล อาทิเช่น การผลิตน้ านมข้าวโพด ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นรายแรก
ของประเทศไทย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ เช่นกล้วยอบสุญญากาศ กระยาสารทสมุนไพร 
สบู่สมุนไพร การแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นอุปกรณ์ของใช้ ทั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู่ ผ้าม่าน ย่าม เสื้อผ้า  
โดยใช้การบริหารแบบกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชน จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มผลิต
น้ านมข้าวโพด กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า ฯลฯ  ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีการเลือกสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก 
ในขณะที่ครูขวัญดิน สิงห์ด า ครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แห่งชุมชนศรีษะอโศก จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งมีกิจกรรมการถ่ายทอกองค์ความรู้ด้านกสิกรรมไร้สารเคมี  
การท าปุ๋ยชีวภาพในชื่อ “ปุ๋ยขวัญดิน” ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขามวางว่ามีคุณภาพดีและราคาถูก 
การดูแลรักษาดิน น้ าและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสังคม การดูแลรักษา
สุขภาพแบบองค์รวมผ่านโครงการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปลาย ปีพ.ศ. 2551 
และเปิดชุมชนศรีษะอโศกเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน ส าหรับชุมชนใกล้เคียง ทั้งที่เป็นเครือข่าย
และไม่ได้เป็นเครือข่ายของชาวอโศกกว่า 30 เครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับ
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ครูอินสอน สุริยงค์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม แห่งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และความรู้ต่างๆ โดยเน้นการใช้จุลินทรีย์
ที่มีประสิทธิภาพ (em) ในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงหมูหลุม 
การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก และการน าจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้ในการผลิตของใช้
ในครัวเรือน ทั้งสบู่ ยาสระผม น้ ายาเอนกประสงค์ การท าไข่เค็มสมุนไพร โดยเน้นให้เกิดการพ่ึงตนเอง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 5) 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการลูกพระดาบสตามพระราชด าริ ซึ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รองรับประชาชน เกษตรกร หน่วยงาน องค์กรและผู้สนใจในการประกอบสัมมาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ บูรณาการความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่
เข้ากับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล ตามแนวทางการด ารงชีพ
อย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
สมุนไพรบนพ้ืนที่ดินเค็มกับน้ ากร่อย การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การใช้พลังงานทดแทนและอ่ืนๆ เป็นองค์กร
ที่มีการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม มีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสนองพระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด” ภายใต้ปรัชญา สนองพระราชด าริให้โอกาสที่สอง “สร้างคนดี มีวิชาชีพ กลับคืนสู่สังคม” 
 โดยมีการการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 1) จัดการเรียนการสอนศิษย์พระดาบส 
 (1) หลักสูตรการเกษตรพอเพียง จัดการเรียนการสอนแก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตร
เกษตรพอเพียง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ผลิตรุ่นละ 20 คน 
 (2) หลักสูตรช่างไม้ เครื่องเรือน จัดการเรียนการสอนแก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตร
ช่างไม้ เครือ่งเรือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ผลิตรุ่นละ 10 คน 
 2) กิจกรรมการเกษตร  
 (1) การประมง เนื่องจากสภาพดินและน้ าเหมาะสมแก่การเลี้ยงปลาและกุ้งในสภาพ
ความเค็มต่ า จึงได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง ดังนี้ การเลี้ยงกุ้งขาวในระบบปิด การเลี้ยงปลาสลิด
โดยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและกระชัง การเพาะและขยายพันธุ์ปลา เช่น ปลาดุกอุย ปลานิล 
การเพาะเลี้ยงและขายพันธุ์กบ พันธุ์บลูฟร็อกและพันธุ์พ้ืนเมือง 
 (2) การปลูกผักและไม้ผล การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ การปลูกผักบนดิน การปลูกผัก
ในถังพลาสติก การปลูกมะม่วง แก้วมังกรและปลูกผลไม้อ่ืนๆ การปลูกไผ่พันธุ์ต่างๆ การปลูกมะนาว
และการเพาะเห็ด 
 (3) การปลูกไม้บนสภาพดินเค็ม 
 (4) การปลูกดอกไม้ กล้วยไม้และไม้ประดับ 
 (5) การปศุสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ 
 3) แปลงสาทิตเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน 
 นอกจากนี้ โครงการลูกพระดาบสตามพระราชด าริ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายรองรับประชาชน 
เกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ผู้สนใจในการประกอบสัมมาชีพ โดยมีหลักสูตรศึกษาดูงาน อบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระยะสั้น 1-3 วัน หรือหลักสูตรระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี-3 ปี หลากหลายกิจกรรมในการน า
องค์ความรู้ออกไปประกอบสัมมาชีพ เป็นคนดีของสังคม พ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 (สมานมิตร พัฒนา, 
ออนไลน์, 2558) 
 ผู้วิจัยสรุปว่า แนวคิดเกี่ยวกับการด ารงชีพยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่ได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยน ามาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาผลจากกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรมเพ่ือการฟ้ืนฟู
เกษตรกร โดยน าสองแนวคิด ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพ่ึงตนเอง เป็นกรอบคิด
ของเกษตรกร เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ ทักษะและค่านิยม  
จากประสบการณ์ ที่ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองจน เกิดความคิดรวบยอดจนเป็นความรู้ใหม่ การเรียนรู้
จากประสบการณ์ จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการบูรณาการความรู้ใหม่
หรือประสบการณ์ใหม่ เข้ากับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล 
โดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กรอบคิด ทั้งของตนเองและผู้มารับการถ่ายทอดให้หันมายอมรับ
แนวคิดใหม่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอันจะน าไปสู่พฤติกรรมใหม่ ซึ่งน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างพอเพียง
และยั่งยืน ไม่หวนกลับมาสู่วงจรปัญหาเดิมอีก  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน
เน้นที่เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือประชาชนเป็นเป้าหมายและ
ศูนย์กลางของการพัฒนา สนองความต้องการของท้องถิ่น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่น 
ประชาชนท้องถิ่น มีสิทธิและอ านาจในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง 
 
2.5 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy)   
 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏขึ้นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่นิสิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ความว่า 
 “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน พอใช้ 
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยเสริมความเจริญและฐานเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
โดยล าดับต่อไป” 
 และได้ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับแนวคิดหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้  ต่อมาอีกเป็นระยะ 
จนกระทั่งใน ปีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีการประกาศ
ลอยตัวค่าเงินบาท เกิดผลกระทบทั่วประเทศในทุกภาคส่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงต้องการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความพออยู่พอกินตามอัตภาพ 
จึงพระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2540 ความว่า 
 “ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่มีเศรษฐกิจ
พอเพียง กินแบบพอมีพอกิน นั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่า 
ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใช้เอง 
อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรืออ าเภอจะต้องมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิต
ได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างที่ท่าน
นักเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

40 

เป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช้เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า 
ผลิตให้พอเพียงได้” 
 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด ารัสไว้ในวารสารชัยพัฒนา
ฉบับเดือนสิหาคม 2542 ดังนี้ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรืองตัวอาคารไว้นั้นเอง สิ่งก่อจะมั่นคงได้ก็อยู่ที ่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มด้วยซ้ าไป” 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2542 “เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า sufficiency economy ค าว่า sufficiency economy นี้ 
ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่..... sufficiency economy นั้น ไม่มีในต ารา 
เพราะความหมายว่า เรามีความคิดใหม่..... และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถ
ที่จะปรับปรุงหรือไปใช้ในหลักการเพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น”   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานให้ประชาชน ในวาระต่างๆ กันนั้น ได้ถูกน ามา
เผยแพร่อย่างเป็นระบบจริงจัง โดยส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อันเชิญ
พระราชด ารัสนี้ มาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่  
(มูลนิธิชัยพัฒนา, ออนไลน์, 2553)  
 2.5.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็ม
เสียด้วยซ้ า” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ
ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่ของรัฐ 
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตรส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้
ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สั งคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548, 
หน้า 3-29) 
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 ความหมายของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและจากสาขาต่างๆ 
มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ สรุปออกมาเป็นนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แล้วน าความกราบบังคมทูลพระกรุณากราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน
และโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542 คือ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของปวงประชาในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบครอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ
ทุกขึ้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบครอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548, หน้า 5-6) 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ มีนักวิชาการนักคิดได้แสดงและให้ข้อคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ 
อย่างน่าสนใน อาทิ เช่น 
 สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการพระราชด าริ (กปร.) 
ได้กล่าวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ใหม่ 
มีความพอเพียงกับตัวเอง (self-sufficiency) อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ซึ่งต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ให้ตนเองอยู่ได้อย่างพอมีพอใช้ มิได้มุ่งหวังที่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ
ให้เจริญอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจได้ง่าย มีความหมายที่ชัดเจนไม่ยากแก่การท า การรับรู้และการน าไปปฏิบัติดังจะเห็นเป็นรูปธรรม
ที่ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกิดผลส าเร็จแล้วมากมาย (อภิชัย พันธเสน, 
2549; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 48) 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา  
ที่เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจที่บูรณาการเชื่อมโยงชีวิต 
จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นประชาสังคม ดังนั้นจึงอาจเรียกชื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ในชื่ออื่นๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจดุลยภาพ เศรษฐกิจบูรณาการหรือเศรษฐกิจศีลธรรม  
ด้วยเหตุผลนี้ เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความหมายอย่างน้อย 7 ประการ คือ 
 1) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
 2) จิตใจพอเพียง รักเอ้ืออาทรผู้อื่น 
 3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง อนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง รวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน
หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 5) ปัญญาพอเพียง เรียนรู้ร่วมกัน เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
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 6) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์และเติบโตจากฐาน
ทางวัฒนธรรม อันหมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคง 
 7) มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ผันผวนอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมนุษย์มาสามารถรับได ้
 นอกจากนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะของ ศ.นพ.ประเวช วะสี ยังมีคุณลักษณะเด่น
ที่นอกจากความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ หรือมีมิติมนุษย์โดยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังต้องครอบคลุมถึงแนวคิดด้านศีลธรรมและจิตใจไปพร้อมกันด้วย กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลาย เช่น  
 การท าเกษตรผสมผสานที่สามารถพ่ึงพิงตนเองได้ รวมถึงน้ าซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิต เช่น
เกษตรที่ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่ท าให้ธรรมชาติเสียสมดุล  
 หัตกรรมและศิลปกรรม ที่เป็นงานฝีมือของครอบครัว เป็นอาชีพที่ท าให้สมาชิกของครอบครัว 
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิดความอบอุ่นใจในครอบครัว 
 อุตสาหกรรมชุมชน เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยชุมชนที่สามารถเชื่อมโยง
และส่งขายสู่ตลาดโลก  
 ธุรกิจบริษัทชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และอาจเชื่อมโยงกับธุรกิจภายนอก
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
 ศูนย์การเรียนแพทย์แผนไทย ที่สามารถช่วยให้ชุมชนประหยัดเงิน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 กองทุนชุมชน เป็นกลไกลทางการเงินที่ด าเนินการผ่านกระบวนการทางสังคมของชุมชน 
 ทัศนะเกี่ยวกับการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจว่า เป็นผลจากการสั่งสมของ 1) การเมืองการปกครอง
ที่รวมศูนย์อ านาจ 2) การศึกษาที่อ่อนแอทางสติปัญญา 3) สังคมอ่อนแอขาดความเป็นประชาสังคม 
ดังนั้น การจะสร้างพลังความเข้มแข็ง ต้องสร้างที่รากฐาน ให้ความส าคัญกับส านึกสาธารณะ ในการช่วยรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ความเป็นมิตรและเอ้ืออาทรต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่ง นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์
ถึงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งพุทธเศรษฐศาสตร์นี้ 
มีสถานะไม่แตกต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลและพยายามแสวงหาความพอใจสูงสุด 
แต่พุทธศาสตร์เชื่อว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับอวิชชาหรือความไม่รู้ อันเป็นต้นเหตุของความไร้เหตุผล 
(อภิชัย พันธเสน, 2549; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 48) 
 2.5.2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้รอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท ามีหลักพิจารณาอยู่  
5 ส่วน ดังนี้ 
 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการกด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 3) ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้ 
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 (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
 (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ทั้งใกล้และไกล 
 4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 
 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548, 
หน้า 15-17) 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและเข็มทิศ ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ พัฒนาคน
เพ่ือเพ่ิมทุนทางสังคมให้กลายเป็นทุนมนุษย์ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและความยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์  
 นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสังคมไทย พบว่า นักคิด นักปราชญ์ 
หลายท่านในสังคม เช่น ศ.นพ.ประเวช วะสี ศ.เสน่ห์ จามริก และนักวิชาการอ่ืนๆ ต่างเห็นพ้องกันว่า สังคมไทย
พบวิกฤติทางปัญญาและวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก “ขาดปัญญา ขาดการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนโดยไม่ค านึงถึงคน ทุนทางสังคมและต้นทุนทางทรัพยากรต่างๆ เช่น 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ดิน น้ า ป่าไม้ ที่เป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ” (อภิชัย พันธเสน, 
2549; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 50) 
 สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง (2550; อ้างถึงใน วัลภา เล็กวัฒนานนท์, 2554, หน้า 50) ได้กล่าวถึง 
หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าขึ้นกับ 
 1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้คนในสังคมรู้จักวิธีคิดและมี “วัฒนธรรมในการคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผล” กล่าวคือ เมื่ออยากได้ “ผล” อะไรต้องรู้จักวิเคราะห์วิจัยเพ่ือท า “เหตุ” ให้ตรงกับผล
ที่มุ่งหวังนั้นๆ  
 2) เมื่อรู้แล้วสักแต่ว่ารู้  ยั ง “ไม่พอเพียง” จะต้องลงมือทดลองประพฤติปฏิบัติ ให้ 
“พอประมาณ” กับศักยภาพและเงื่อนไข ข้อจ ากัดที่มีอยู่ แล้วพัฒนาให้เจริญงอกงามขึ้นอย่างเป็นล าดับ 
ตลอดจนถึงจุดมวลวิกฤติของความเปลี่ยนแปลง (critical mass pint) ที่ท าให้เกิดผลตามที่มุ่งหวังดังกล่าว 
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 3) เมื่อประสบผลในระดับหนึ่งแล้ว จะต้องสรุปทบทวน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการประพฤติ 
ปฏิบัติ ให้มีความ “เที่ยงตรงและมั่นคงในเหตุในผล” ยิ่งๆ ขึ้น ให้ตกผลึกเป็น “ระบบภูมิคุ้มกัน” ของชีวิต 
 4) การเรียนรู้ต้องท า “เหตุ” อะไร จึงจะก่อให้เกิด “ผล” ตามท่ีต้องการ คือ การอาศัย
เงื่อนไขของ “ความรู้” ที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือให้ปัญญาเป็นแบบ “ปฏิฐาน” 
(positive wisdom) ส่วนการก าหนดเป้าหมายของ “ผล” ที่ต้องการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของ “สิ่งที่ดี” 
ซึ่งหมายถึง “มีประสิทธิผล มีประโยชน์และท าให้มีความสุข” ต้องอาศัยเงื่อนไขของ “คุณธรรม” ที่มีลักษณะ
เป็นภูมิปัญญาในเชิงจริยศาสตร์หรือเป็นปัญญาแบบ “ปทัฏฐาน”(normative wisdom)  
 นภาภรณ์ พิพัฒน์ (2550, หน้า 15-18)  ได้อธิบายว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักส าคัญ 
3 ประการ 1) ความพอประมาณ คือ ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ท าให้ตน “อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินตลอดชีวิต” มีสิ่งตอบสนองความจ าเป็น
พ้ืนฐานพ่ึงพาตนเองได้ 2) ความมีเหตุผล คือ ทุกการตัดสินใจ ทุกการลงทุน ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแบบนี้ท าให้เราอยู่ได้ ลูกหลานในอนาคตก็อยู่ได้โดยไม่ขาดแคลน 
การพัฒนาแบบนี้ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพื่อขายในตลาดหรือการส่งออก 
แต่ท าอย่างมีเหตุผล คือ แข่งขันได้จึงเอาออกไป ไม่ลงทุนไม่เสี่ยงมากเกินไป หากล้มเหลวขาดทุน
จะเกิดผลเสียหายกับตนเอง ชุมชน และท้องถิ่นได้ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้พร้อม
ที่จะเผชิญกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งตนเอง
เป็นระบบที่เกิดจากการเรียนรู้จากข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลภายนอก มีแผนแม่บทชุมชน แผนยุทธศาสตร์
และแผนการท างาน สร้างระบบและเชื่อมระบบเล็กๆ ต่างๆ เข้าด้วยกัน ระบบการผลิต ระบบการบริโภค 
ระบบการออม ระบบสวัสดิการ ระบบสุขภาพ ระบบสิ่งแวดล้อมและระบบวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไข
ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การมีความรู้ คือมีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการน าความรู้ 
วิทยาการเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติ 2) มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความอดทน มีความเพียรและใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต  
 2.5.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่
ความสามารถมนการพ่ึงพาตนเอง ในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปร
ของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทาง 
การพัฒนาภาคเกษตรกรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ  
ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐานกับแบบก้าวหน้า ดังนี้ 
 1) ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพ้ืนฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ า ต้องพ่ึงน้ าฝน
และประสบความเสี่ยงจากการที่น้ าไม่เพียงพอ แม้กระทั้งส าหรับการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค และมีข้อสมมติว่า 
มีที่ดินพอในการขุดบ่อเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว จากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ า จะท าให้เกษตรกร
สามารถมีข้าวเพ่ือการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้และใช้ที่ดินส่วนอ่ืนๆ สนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
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ของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือเพ่ือมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้  
ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระทั้งในทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 1 ก็จ าเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน 
ตามความเหมาะสม 
 2) ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ 
หรือการที่ธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัว 
หรือองค์กรต่างๆ มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบื้องต้นแล้ว ก็จะรวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมมือกันสร้างประโยชน์
ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามก าลังและความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถท าให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจเกิดจาก
ความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 3) ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์อ่ืนๆ ในประเทศ 
เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้  
จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่ อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร  
และธุรกิจต่างๆ ที่ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลัก
ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2548, หน้า 19-23)  
 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการ แนวคิด และแนวทาง ในการปฏิบัติ 
นั้นคือ การมุ่งเน้นการพัฒนาให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เพ่ือช่วยให้ตนเองและสังคมพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ
และกระแสอันเชี่ยวกรากของทุนนิยม ซึ่งให้ความส าคัญกับตัวเงิน แต่ละเลยมิติทางจิตใจ ครอบครัว ชุมชน 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นแนวทาง
และหลักคิดในการวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่ อส่งเสริมการพึ่งตนเอง
อย่างพอเพียงและยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักในการท าให้ผู้น าแนวคิดและวิธีการ
ปฏิบัติของชีวิตไปใช้ให้เกิดการพ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียงในทุกมิติของชีวิต ทั้งด้านชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแนวคิดการพ่ึงตนเอง (self-reliance) อย่างแยกกันไม่ออก 
ผู้วิจัยจึงได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลัก
ในการด าเนินการวิจัย เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ เป็นการพัฒนาตามแนว 
ทางสายกลางอย่างมีความสมดุลและพัฒนาอย่างมีขั้นตอน มั่นคง ไม่ก้าวกระโดด หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงเป็นแนวทางและหลักคิดที่ส าคัญที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบทไทย ดังนั้นจึงศึกษาพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรโดยใช้ “ภูมิคุ้มกัน” และ “ความรู้” 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาในด้านต่างๆ ตามแนวการฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ต่อไปนี้ 
 1) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 (1) เกษตรกรลดละเลิกการใช้สารเคมี/จัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม/สรุป
บทเรียนของการเป็นหนี้ 
 (2) เกษตรกรสามารถมีส่วนร่วมในการคิด 
 (3) กิจกรรมเกษตรที่ผลิตตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยรวบรวมหรือแปรรูป 
หรือจัดจ าหน่ายที่สมาชิกร่วมกันด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
 2) ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ 
 (1) ท าเกษตรกรรมยั่งยืน/เพื่อการออมและบริโภค 
 (2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (3) แผนโครงการฟ้ืนฟูอาชีพสอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรสมาชิก 
 3) ด้านการพัฒนาความรู้ 
 (1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสมาชิก 
 (2) มีการศึกษาดูงานในการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก 
 (3) ประสานภาคีความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก 
 (4) ได้พัฒนาศักยภาพตามความต้องการของตนเอง 
 4) ด้านการพ่ึงตนเอง 
 (1) การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น/การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 (2) สามารถเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรหน่วยงานท้องถิ่น 
 (3) มีการผลิตใช้สารชีวภาพ/ท าปุ๋ยหมัก/เกษตรอินทรีย์ 
 (4) กิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 5) ด้านการมีส่วนร่วม 
 (1) เกษตรกรเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับขององค์กร 
 (2) มีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม 
 (3) มีการออมทรัพย์ 
 (4) มีการผลิตด้านเกษตรกรรมร่วมกัน  
 (5) ร่วมกิจกรรมด้านความสามัคคี รักใคร่กลมเกรียว 
 (6) คืนผลประโยชน์ที่ได้รับส่วนหนึ่งแก่สังคม 
 6) ด้านองค์กรของสมาชิก 
 (1) เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
 (2) เป็นองค์กรที่มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรร่วมกันอย่างน้อย
เป็นเวลา 1 ปี  
 (3) กรรมการมาจากการเลือกตั้ง 
 (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งแน่นอน 
 (5) สมาชิกสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นกรรมการ 
 (6) สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เป็นที่ยอมรับทั้งจากสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป 
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 (7) การค้นหาศักยภาพจัดท าแผนแม่บทขององค์กรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
 (8) สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป 
 (9) คืนผลประโยชน์ที่ได้รับส่วนหนึ่งแก่สังคม/กิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้น
สร้างความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั้งยืนเน้นที่เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรหรือประชาชนเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนาสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่น ประชาชนท้องถิ่น มีสิทธิและอ านาจในการจัดการ
กับทรัพยากรของตนเอง 
 
2.6 แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ 

 
 พฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส า เร็จ อาจมี
ความแตกต่างกัน เช่น คุณภาพของผลงาน ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละชิ้นและความทุ่มเทใน
การท างาน เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ในองค์การหรือ
หน่วยงานจึงมีความส าคัญ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างซึ ่งส่งผลท า ให้เจ้าหน้าที ่ในองค์การหรือ
หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การหรือ
หน่วยงานต่อไป โดยงานวิจัยซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การท างาน ซึ่งได้ศึกษาการเสริมสร้างจิตลักษณะเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการท างานราชการ (ชาญบดี ดิษเจริญ, 
2559, หน้า 3) 
 พฤติกรรมการท างาน ได้มีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ความหมายไว้หลากหลาย
ตามแต่มุมมองที่ได้ท าการศึกษาเริ่มตั้งแต่ Albanese (1981, หน้า 204; อ้างถึงใน กาญจนา เหมะธร, 2542, 
หน้า 19) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการท างานว่า เป็นพฤติกรรมและการกระท าของคนงานที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จต่องานของเขาโดยตรงและพฤติกรรมนั้น ยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่ เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การเข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นต้น 
โดยพฤติกรรมการท างานที่กล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
สถานการณ์ การรับรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะความสามารถ และแรงจูงใจของพนักงาน (Albanese, 1978, 
หน้า 587) กล่าวอีกอย่างหนึ่ง พฤติกรรมการท างานเป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออกเพ่ือตอบสนองหรือกระท า
การสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้ตรงกัน จากที่กล่าวมา พฤติกรรม
การท างาน จึงแยกได้เป็น 2 มิติ (Baruch B.D., 1968; อ้างถึงใน อัจนา เตมีย์, 2554, หน้า 6) ได้แก่ พฤติกรรม
ภายนอก (overt behavior) หมายถึง พฤติกรรมการท างานหรือการกระท าที่ปรากฏออกมาให้เห็นได้ 
และพฤติกรรมภายใน (invert behavior) หมายถึง อากัปกิริยาภายในที่ผู้อ่ืนไม่สามารถสังเกตเห็นได้
หรืออยากต่อการสังเกตเห็น กล่าวโดยพ้ืนฐานที่สุดพฤติกรรมการท างานจึงเป็นการแสดงพฤติกรรมทางบวก
ที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือของพนักงานในองค์การ Saravakos, Petros & Sirakoulis, Georgios ch., 
(2014, p. 822) ในส่วนประเทศไทยได้มีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการท างานและได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานเป็นจ านวนมาก โดยมัลลิกา ต้นสอน 
(2544, หน้า 19-20) ได้เสนอว่า พฤติกรรมการท างาน หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในสภาพแวดล้อม
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การท างาน เช่น การพูดคุย การรับค าสั่ง การเขียนรายงาน การตรวจนับสินค้า เป็นต้น ซึ่งอาจมีลักษณะ
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และอาจเป็นประโยชน์หรือโทษแก่องค์การก็ได้เช่น การพูดคุยในเวลางาน
และการจารกรรมข้อมูล เป็นต้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมการท างานจึงเป็นการกระท าหรือการแสดงออก
ทางความคิด ความรู้สึกของบุคคล เพ่ือตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติ 
การกระท าหรือการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2560, หน้า 19-33) 
ดังนั้น พฤติกรรมการท างานจึงเป็นการแสดงออกของปัจเจกบุคคลที่อยู่ในสภาวะการท างานที่มีต่อ
เพื ่อนร่วมงาน ผู ้บ ังคับชา สถานที ่และวิธีการท า งาน (สุพิณ เกชาคุปต์, 2530, หน้า 5-6) อีกทั้ง
พฤติกรรมการท างานยังมีลักษณะเป็นการกระท าในหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการกระท าที่แสดงออกในเรื่อง
ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การท างาน กระบวนการท างาน และทักษะในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การอีกด้วย (กรรณิการ์ สายพิณ, 2547, หน้า 48) อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการท างาน
จึงเป็นการแสดงปริมาณการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น บุคคลแต่ละคนจึงมีพฤติกรรม
การท างานที่ก่อให้เกิดผลงานในคุณภาพและปริมาณที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีพฤติกรรมการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นผู้ที่มีการกระท าอย่างเหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ในงานของตนมากเช่นกัน 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอ่ืนๆ, 2540, หน้า 120, 157) ตัวอย่างเช่น ในกรณีของข้าราชการต ารวจ 
พฤติกรรมการท างานที่น่าพึงปรารถนา คือ การท างานตามหน้าที่หลักท่ัวไปของต ารวจ ได้แก่ การรักษา
กฎหมาย ความสงบ ความม่ันคงภายในประเทศด้วยความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ ตลอดจน
มีการวางแผนโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งพร้อมที่จะมีการปรับปรุงพัฒนางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามที่กล่าวมาได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการท างานที่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพและภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น (นีออน พิณประดิษฐ์ , จตุพล ปานรักษา, คณิต ดวงหัสดี, 
พานทอง สุวรรณจูฑะ และวรวัฒน์ มะลิ, 2546, หน้า 8-9) จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถสรุปความหมาย
ของพฤติกรรมการท างานว่า เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการให้บรรลุผลส าเร็จและเป้าหมายของงาน (ชาญบดี ดิษเจริญ, 2559, หน้า 5-7) 
 พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม ก็คือ ระบบการท าความดี ละเว้นความชั่วในเรื่อง
ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การท างาน เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการท างานและผลงานตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้น (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2538, หน้า 50) จริยธรรมในการท างาน จึงเป็นการกระท าหรือการแสดงออกต่างๆ 
ทั้งความรู้สึก นึกคิด เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าหรือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งการกระท า
หรือการแสดงออกในเรื่องที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระบวนการ
การท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน 
หมั่นเพียร สามารถประสานงานเพ่ือด าเนินภารกิจต่างๆ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมจริยธรรมในการท างาน 
ประกอบด้วย พฤติกรรม 4 ประการ คือ 1) พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของอาชีพต่างๆ 2) พฤติกรรม
ตามคุณธรรม ค่านิยมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 3) การท างานเพ่ือประสิทธิผลของงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้รับบริการ 4) การที่หัวหน้าให้รางวัลแก่ผู้ที่สมควรจะได้รับรางวัลเท่านั้นและลงโทษแก่ผู้ที่สมควร
จะได้รับโทษ (พชรมน นนทภา และดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2559, หน้า 5) 
 พชรมน นนทภา และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2559, หน้า 6-7) ได้อธิบายถึง พฤติกรรมอุทิศตน
ในงานต่อองค์การ หมายถึง พฤติกรรมท างาน ด้วยความเต็มใจของพนักงาน โดยบางครั้งอาจอยู่นอกเหนือ 
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จากหน้าที่ประจ าและไม่ได้รับสิ่งตอบแทน ตลอดจนถึงการทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานในการท างาน 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่องค์กร เพื่อท าให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุถึง
ซึ่งเป้าหมาย (ไตรภพ จตุพาณิชย์, 2548, หน้า 10) บุคคลที่ท างานทุกอย่างเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
เป็นพฤติกรรมที่ยอมอุทิศกาย อุทิศใจเป็นพิเศษนอกเหนือจากความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนท า
โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือรางวัล ท าด้วยใจที่อยากจะท าเป็นบทบาทพิเศษ (extra role) ที่แสดงออกมา
ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 
มีการปฏิบัติตามหน้าที่แต่ให้ผลดีเป็นพิเศษหรือท าเกินกว่ามาตรฐานคอยให้ค าปรึกษา สรุปข้อมูลที่ได้
เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ คอยติดตามและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
และการด าเนินงานขององค์กร (อนุวัตร ถาวรศักดิ์, 2550, หน้า 89) และพฤติกรรมการท างานอย่างอุทิศตน 
ยังเป็นพฤติกรรมการท างานของบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ที่สะท้อนถึงความอดทน มุ่งมั่น และการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (คุณทรัพย์ สารถ้อย , 2558, หน้า 102) พฤติกรรมอุทิศตน
ในการท างาน จึงเป็นเรื่องของการไม่เห็นประโยชน์หรือความสุขส่วนตัว แต่เป็นการสละก าลังกาย 
ก าลังความคิด สติปัญญา ความสุขสบายของตน เพ่ือประโยชน์หรือความสุขของผู้ อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ (สุชาดา ชลานุเคราะห์ , 2552, หน้า 54) ส่วน Organ, Dennis W (1988; อ้างถึงใน 
อนุวัตร ถาวรศักดิ์, 2550, หน้า 7-8) กล่าวถึง ความหมายของพฤติกรรมการอุทิศตนในงาน หมายถึง 
พฤติกรรมส่วนตัวในการท างาน ( individual) ที่แสดงออกมาอย่างอุทิศกายใจ (volunteer) 
โดยไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับใดๆ หรือไม่มีใครให้กระท า แต่เป็นการกระท าไปด้วยตนเองตามความสมัครใจ 
(discretionary) ซึ่งเป็นการกระท าของแต่ละบุคคลที่แสดงถึงความสุขุมรอบคอบในการกระท าต่อบุคคล
ในสังคม โดยไม่ค านึงถึงรางวัลใดๆ หรือการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เป็นพฤติกรรมที่ต้องการ
ท าเกินกว่าบทบาทหรือนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง (extra role behavior) เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมหรือองค์กร นอกจากนี้ Van Scotter, J. R. & Motowidlo, S. J (1996; อ้างถึงใน ไตรภพ 
จตุพาณิชย์, 2548, หน้า 14) กล่าวถึง การอุทิศตนต่อองค์กรยังปรากฏอยู่ในแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร ซึ่งได้จ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรออกเป็น 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1) การอ านวยความสะดวกระหว่างบุคคล (interpersonal facilitation) ประกอบด้วย
พฤติกรรมเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งพฤติกรรม
การช่วยเหลือที่บุคคลแสดงออกด้วยความสมัครใจ 
 2) การอุทิศตนในงานในระดับองค์กร เป็นพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร 
 3) การอุทิศตนในงานในระดับบุคคล เป็นพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง เช่น  
การท างานหนัก การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยพฤติกรรม
การอุทิศตนในงานเป็นรากฐานของแรงจูงใจในการสร้างผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลักดันให้บุคคลแสดงออก
ด้วยความสมัครในในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายน าหลักการที่ส าคัญ
นอกจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้น าแนวคิดพฤติกรรมการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงานที่มีความส าคัญ น ามาใช้เป็นการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟู
เกษตรกร เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างซึ่งส่งผลท า ให้เจ้าหน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงานสามารถท างานได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ 
ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งมีปัจจัยย่อยอยู่หลายปัจจัย ปัจจัยทางจิตวิทยา  จะท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการรับรู้และตีความสิ่งเร้าก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย แรงจูงใจและการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยจะน าแนวคิด ทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์ในขั้นตอนปัญหา
ของการท าวิจัยด้วย 
 2.6.1 แรงจูงใจ 
 ความหมายประเภทและปัจจัย แรงผลักดันจากภายในที่ท าให้ให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมตอบสนอง
อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย เรียกว่า “แรงจูงใจ” คนที่มีแรงจูงใจที่จะท าพฤติกรรมหนึ่งสูงกว่า 
จะใช้ความพยายามน าการกระท าไปสู่เป้าหมายสูงกว่าคนที่มีแรงจูงใจต่ ากว่า แรงจูงใจของมนุษย์จ าแนกได้
เป็น 2 ประเภทหลัก ประเภทแรก ได้แก่ แรงจูงใจทางกาย ที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมสนอง
ความต้องการที่จ าเป็นทางกาย เช่น หาน้ าและอาหารมาดื่มกินเมื่อกระหายและหิว ประเภทที่สอง ได้แก่ 
แรงจูงใจทางจิตซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการทางสังคม เช่น ความต้องการความส าเร็จ เงิน ค าชม 
อ านาจ กลุ่มและพวก เป็นต้น ปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในมนุษย์ ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นของชีวิต คือ อาหาร น้ า ความปลอดภัย 
 2) ปัจจัยทางอารมณ์ เช่น ความตื่นเต้น วิตกกังวล กลัว โกรธ รัก เกลียดและความรู้สึก
อ่ืนใดที่ให้คนมีพฤติกรรมตั้งแต่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จนถึงการฆ่าผู้อ่ืน 
 3) ปัจจัยทางความคิด เป็นปัจจัยที่ก าหนดให้บุคคลกระท าในเรื่องท่ีคิดว่าเหมาะสมและ
เป็นไปได้ ตามความคาดหวังว่าผู้อ่ืนจะสนองตอบการกระท าของตนอย่างไร 
 4) ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคม 
และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้นด้วย การกระท าของผู้อ่ืนและผลกรรมที่ได้รับจึงท าให้เกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นไปกฎระเบียบและตัวแบบทางสังคม 
 2.6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 นักจิตวิทยาได้พัฒนาทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย์ เพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ปรากฏ แต่ละทฤษฎีมีจุดที่เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันไป 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีการตื่นตัว และทฤษฎีสิ่งล่อใจ 
 1) ทฤษฎีสัญชาติญาณ (instinct theory) สัญชาติญาณเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออก
โดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติของชีวิตเป็นความพร้อมที่จะท าพฤติกรรมได้ในทันที เมื่อปรากฏสิ่งเร้าเฉพาะ
ต่อพฤติกรรมนั้น สัญชาติญาณจึงมีความส าคัญต่อความอยู่รอดของชีวิตในสัตว์บางชนิด เช่น ปลากัดตัวผู้
จะแสดงการก้าวร้าวพร้อมต่อสู้ทันทีที่เห็นตัวผู้ตัวอ่ืน ส าหรับในมนุษย์สัญชาติญาณอาจจะไม่แสดงออกมา 
อย่างชัดเจนในสัตว์ชั้นต่ า แต่บุคคลสามารถรู้สึกได้ เช่น ความใกล้ชิดระหว่างชายหญิง ท าให้เกิดความต้องการ
ทางเพศได้ พฤติกรรมนี้ไม่ต้องเรียนรู้เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ตายตัว แน่นอน ซึ่งก าหนดมา ตามธรรมชาติ 
ปัจจัยทางชีวภาพ ในปัจจุบันการศึกษาสัญชาตญาณเป็นเพียงต้องการศึกษา  ลักษณะการตอบสนอง
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมเบื้องต้นเท่านั้น 
 2) ทฤษฎีแรงขับ (drive reduction theory) แรงขับ (drive) เป็นกลไกภายในที่รักษา
ระบบทางสรีระให้คงสภาพสมดุลในเรื่องต่างๆ ไว้ เพ่ือท าให้ร่างกายเป็นปกติหรืออยู่ในสภาพ โฮมิโอสแตซิส 
(homeostasis) โดยการปรับระบบให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทฤษฎีแรงขับ อธิบายว่า เมื่อเสียสมดุล
ในระบบ โฮมิโอสแตซิส จะท าให้เกิดความต้องการ (need) ขึ้น เป็นความต้องการทางชีวภาพเพ่ือรักษา
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ความคงอยู่ของชีวิตและความต้องการนี้จะท าให้เกิดแรงขับอีกต่อหนึ่ง แรงขับเป็นสภาวะตื่นตัวที่พร้อม
จะท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลเพื่อลดแรงขับนั้น (drive reduction) ตัวอย่างเช่น 
การขาดน้ าในร่างกายจะท าให้เสียสมดุลทางเคมีในเลือด เกิดความต้องการเพ่ิมน้ าในร่างกาย แรงขับที่เกิดจาก
ต้องการน้ า คือ ความกระหาย จูงใจให้เราดื่มน้ าหรือหาน้ ามาดื่ม หลังจากดื่มสมความต้องการแล้วแรงขับ
ก็ลดลง กล่าวได้ว่า แรงขับผลักดันให้คนเรามีพฤติกรรมตอบสนอง ความต้องการเพ่ือท าให้แรงขับลดลง 
ส าหรับที่ร่างกายจะได้กลับสู่สภาพสมดุลอีกครั้งหนึ่ง แรงขับแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ 
(primary drive) และแรงขับทุติยภูมิ (secondary drive) แรงขับที่เกิดจากความต้องการพื้นฐาน
ทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า ความต้องการและแรงขับประเภทนี้ เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้ 
เป็นแรงขับประเภทปฐมภูมิ ส่วนแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แรงขับประเภทนี้ 
เมื่อเกิดแล้วจะจูงใจคนให้กระท าสิ ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เช่น  
คนเรียนรู้ว่า เงินมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการสนองความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ อีกมาก 
การไม่มีเงินจึงเป็นแรงขับทุติยภูมิสามารถจูงใจให้คนกระท าพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้เงินมาตั้งแต่
การท างานหนักจนถึงการท าสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การปล้นธนาคาร 
 3) ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (incentive theory) ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมที่จูงใจจะดึงดูด
ให้คนมุ่งไปหาสิ่งนั้น มนุษย์กระท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือแสวงหาสิ่งที่พอใจ (positive incentives) เช่น รางวัล 
ค ายกย่อง สิทธิพิเศษ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจ (negative incentives) เช่น ถูกลงโทษ ถูกต าหนิ 
ท าให้เจ็บกาย การที่คนมีพฤติกรรมแตกต่างกันหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ในคุณค่า (values) ของสิ่งจูงใจ ถ้าคิดว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับผลคุ้มค่าก็จะมีแรงจูงใจ
ให้บุคคลกระท าอย่างนั้น (Novabizz, online, 2017) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดพฤติกรรมในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกรและองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน น าความรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การด าเนินการและผลผลิต ความอยู่ดีกินดี รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร   
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
 2.7.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 Keith, Davi (1972, p. 136) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางอารมณ์จิตใจ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่ งในสถานการณ์กลุ่ม 
(group situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนี้เป็นเหตุเข้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น กับทั้งให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว 
 Bertrand (1958, p. 142) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในสังคมว่า การมีส่วนร่วมในสังคม
หมายถึง การแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) ต่อการร่วมใจในสถานการณ์กลุ่ม 
(group situation) 
 Erwin, Willian (1976, p. 138) ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
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ความช านาญของประชาชน แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผล
การปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 Pearse Andrew & Sitefel Mathias (1979, pp. 4-8) ได้ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือกระบวนการ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้อยู่นอกวงการ ได้เพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันต่างๆ 
ตามสภาวะสังคมท่ีเป็นอยู่ 
 Reeder, William W. (1974, p. 39) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 White Alastair (1981, p. 18) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย 3 มิติด้วยกัน 
มิติที่หนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่สอง คือ มีส่วนร่วมเสียสละ
ในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ และมิติที่สาม คือ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน อีกทั้งไวท์ยังได้เพิ่มเติมว่า สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมมิติที่สี่ 
ทีจ่ะน ามาพิจารณา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม คือ การเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม 
ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รู้รับผิดชอบ เสียสละ ปฏิบัติการ การควบคุม การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การติดตามและประเมินผล พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตน
อย่างเป็นตัวของตัวเอง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ของกองทนุฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.7.2 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 United Nation Department of International Economic and Social Affairs: UN-DESA 
(1989, p. 9) ได้รวบรวมรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบ คือ 
 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นกันเอง (spontaneous) เป็นโดยการอาสาสมัครหรือรวมตัวกัน
เพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็น
เป้าหมาย 
 2) การมีส่วนร่วมแบบชักน า (induced) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบ 
หรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
 3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (controlled) เป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐ ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบ
ที่ผู้กระท าได้รับผลทันทีแต่จะไม่ได้ผลระยะยาวและจะมีผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในชุมชนในที่สุด 
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะการมีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืนของกระบวนการมีส่วนร่วมที่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคัญๆ ที่มีผลกระทบถึงผลประโยชน์ของประชาชน รวมถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน องค์กรเอกชน และองค์กร
วิชาชีพอิสระต่างๆ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม เน้นการมีส่วนร่วมทุกส่วนในสังคมและการเสริม
บทบาทขององค์กรนอกภาครัฐ ดังนี้ 
 1) ประชาพิจารณ์ public hearing  ค าว่า “public hearing” นั้น แต่เดิม หมายถึง 
การพิจารณา โดยเปิดเผยของศาลเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ ขั้นแรกน ามาใช้กับการด าเนินงาน
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ของฝ่ายปกครอง มีความหมายว่า เป็นการนั่งพิจารณาโดยเปิดเผยและมีขบวนการที่เคร่งครัด
อย่างศาลเท่านั้น แต่โดยที่ค าว่า “public hearing” มีความหมายสามัญ หมายถึง การได้ยินได้ฟัง 
การใช้ศัพท์นี้ ต่อมาวิวัฒนาการไปรวมถึงกระบวนการนัดประชุมอย่างง่ายๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  public hearing นี้ นิยมใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา (ชาญชัย แสวงศักดิ ์, 
2540, หน้า 20) มีการน าศัพท์ค านี้มาใช้ในประเทศไทย แต่เรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น การท าประชาพิจารณ์ 
การรับฟังเสียงมหาชน เป็นต้น “public hearing” เป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการที่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการออกกฎ ค าสั่งหรือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในปัญหาส าคัญๆ 
ที่มีผลกระทบถึงผลประโยชน์ของประชาชน เพ่ือให้ความกระจ่างแก่ฝ่ายปกครอง และป้องกันผลประโยชน์
ได้เสียของคนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม (วราภรณ์ ปิยะมงคลวงศ์, 2531, หน้า 3) ในประเทศไทย 
แนวคิดที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2540, หน้า 25) ในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยมาตรการท าประชาพิจารณ์ (public hearing) นี้ เกิดขึ้นในรัฐบาลที่มีนายบรรหาร ศิลปะอาชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานของรัฐในการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของรัฐในเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือที่มีผลกระทบอ่ืนๆ ซึ่งอาจน าไปสู่
ข้อโต้แย้งหลายฝ่าย 
 2) ประชาสังคม civil society ค าว่า “civil society” มีรากฐานทางความคิดมาจาก
ทฤษฎีตะวันตก ประชาสังคม “civil society” นี้ ในบริบทของสังคมไทยจะต้องท าอย่างระมัดระวัง 
เข้าใจถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางความคิดที่แตกต่างกัน รวมทั้งต้องเข้าใจความหมาย
และความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ด้วย ประชาสังคม “civil society” มีความหมายแปรเปลี่ยนไป 
ตามกาลเวลาและความหมายที่แปรเปลี่ยนไปนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศทางสังคมการเมือง 
ในแต่ละยุคสมัยของประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปด้วย แนวคิดประชาสังคมสะท้อนแสดงรูปแบบสังคม
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ได้ เพราะว่าในยุโรปก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18 ประชาสังคมกับรัฐ มิได้เป็นสองสิ่ง
ที่แยกจากกัน หรือเรียกว่า “รัฐกับสังคมด ารงอยู่ทาบซ้อนกัน” ตามส านวนของ เสกสรร ประเสริฐกุล 
(2538, หน้า 96) ประชาสังคมเพิ่งจะแยกตัวออกและด ารงอยู่ต่างหากจากรัฐหรืออ านาจการเมือง  
ที่เป็นทางการ ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี้เอง (Keane John, 1988a, 
pp. 35-38) วิวัฒนาการของความคิดที่แยกรัฐออกจากสังคมนี้ เป็นผลพวงของการคลี่คลายทางประวัติศาสตร์
ที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รัฐและสังคม โดยส่วนรวมเปลี่ยนแปลงไปจากกรอบวิธีคิดดั้งเดิม 
ซึ่งในกรอบวิธีคิดดั้งเดิมนั้น รัฐผูกขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสิ้นเชิง หรือกล่า วอีกนัยหนึ่ง 
บุคคลสัมพันธ์กับสังคมได้ โดยผ่านตัวกลาง คือ รัฐเท่านั้น ประชาชนเป็นเพียงสามัญชนหรือไพร่ข้าแผ่นดิน
ที่ไม่มีสิทธิหน้าที่หรือภารกิจทางการเมืองใดๆ นอกเหนือไปจากการแสดงความขึ้นตรงต่อรัฐ (หรือเจ้าที่ดิน
ในระบบฟิวดัล) จวบจนกระทั้งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าในยุโรปตะวันตก 
ได้ท าให้เกิดชนขั้นทางสังคมใหม่ขึ้น ในชุมชนอันเป็นศูนย์กลางทางการค้าต่างๆ ชนชั้นทางสังคมใหม่นี้ คือ 
กลุ่มพ่อค้าวาณิช ที่ได้สะสมความมั่งคั่งและมีอ านาจต่อรองทางการเมืองมากขึ้นนับแต่ยุคฟิวดัล ต่อเนื่องมา
จนถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป ชนชั้นทางสังคมใหม่นี้ ได้แสดงออกซึ่งสิทธิในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยมิได้ผ่านกลไกหรือรูปแบบที่รัฐก าหนดขึ้น หากแต่เป็นการแสดงออกในฐานะ “ปัจเจกชน
พลเมือง” ซึ่งมีเจตจ านงที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ส าหรับกระแสความสนใจในแนวคิด
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และความเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมในประเทศไทย ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆ ข้อมูลการส ารวจองค์กร
ในภาคประชาสังคมซึ่งรวบรวมโดย (Phongsapit Amara, et al., 1995, p. 167) ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงการเติบโตขององค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ พบว่าร้อยละ 78 ขององค์กรเอกชน 
เช่น มูลนิธิ ชมรมและสมาคมต่างๆ ทั้งที่ได้มีการจดทะเบียนและมิได้จดทะเบียน ถูกก่อตั้งขึ้นภายหลัง
ปีพ.ศ. 2516 อาจกล่าวได้ว่า แนวทางการพัฒนาสังคมไทย จิตส านึกทางสังคมได้เริ่มก่อตัวขึ้นและแสดงออก
อย่างเด่นชัดในรูปของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน องค์กรเอกชน และองค์กรวิชาชีพอิสระต่างๆ 
การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมนี้ มีลักษณะที่กระจายตัว (diffuse) มากกว่าการจัดตั้งแบบรวมศูนย์ 
อันเป็นลักษณะที่แตกต่างไปจากกระบวนการประชาชนในแนวคิด “ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” 
และการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเน้น การมีส่วนร่วมทุกส่วนในสังคม และการเสริมบทบาทขององค์กรนอกภาครัฐ 
เน้นการสร้าง “สังคมเข้มแข็ง” เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรวิชาชีพอิสระต่างๆ 
 2.7.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในโครงสร้างงาน
ในชนบท ซึ่งจ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ก าหนดความต้องการ วางแผนการด าเนินการตัดสินใจ 
ด าเนินงาน และติดตามงาน ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมพบองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วม
และผู้รู้ได้กล่าวไว้ตรงกัน 6 ประการ คือ 
 1) การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 2) การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
 3) การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 4) การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 5) การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
 6) การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 ดังนั้น ความหมายของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์หรือความต้องการ โดยมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
ร่วมท า ร่วมการแก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมในผลประโยชน์ ร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล
ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อชุมชนและตนเอง (ธีรพัฒน์ 
สุทธิประภา, 2550, หน้า 150; อังกูร จ าเริญสาร, 2551, หน้า 36) 
 2.7.4 เครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม 
 Chapin, F. Lambers (1998, pp. 215-217) ได้เสนอเครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางสังคม โดยได้ก าหนดระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกในองค์กร ดังนี้ 
 1) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเข้าร่วมประชุม 
 2) การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
 3) การเป็นสมาชิกและกรรมการ 
 4) การเป็นเจ้าหน้าที ่
 ทั้งนี้ จะดูลักษณะต่างๆ ที่แสดงออก คือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การบริจาค 
การเสียสละเวลาแรงงาน การเป็นสมาชิกของกลุ่มและเป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรมนั้นโดยตรง (อังกูร 
จ าเริญสาร, 2551, หน้า 43) 
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 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและหรือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมกลุ่ม การด าเนินการและผลผลิต ความอยู่ดีกินดี  
การประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 
2.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.8.1 ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที ่
 เอมิล ดูร์ไกม์ (Emile Durkhenim, ค.ศ. 1858–1917) เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา
ของสังคมวิทยาสมัยใหม่ เขายังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาสังคมวิทยาแห่งแรกในยุโรปในปี ค.ศ. 1895 และในปี 
ค.ศ. 1896 ได้ก่อตั้งวารสารทางวิชาการด้านสังคมวิทยาชื่อ L'Année Sociologique มีแนวความคิดว่า 
หน้าที่ของสังคม คือ ส่วนที่สนับสนุนให้สังคมสามารถด ารงอยู่ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Alfred Reginald, 
Radcliffe–Brown (ค.ศ. 1881–1951) กับ Bronislaw Malinowski (ค.ศ. 1884–1942) ที่มองว่าหน้าที่
ทางสังคม เป็นส่วนสนับสนุนให้โครงสร้างสังคมคงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคม
ที่ท าให้สังคมเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมและ
ประเพณี เป็นต้น  
 ทัลคอต พาร์สัน (Talcott Parsons, ค.ศ. 1902–1979) พาร์สัน ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพล
มากที่สุดในสังคมวิทยาในศตวรรษที่ 20 เขาท าหน้าที่ในภาควิชาสังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
มีแนวความคิดว่า สังคมเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วนต่างๆ (part) มีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ความสัมพันธ์ที่คงที่ของแต่ละส่วนจะเป็นปัจจัยท าให้ระบบสังคมเกิดความสมดุล (equilibrium) ส่วนในด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดจากความสมดุลถูกท าลายลง เพราะองค์ประกอบของสังคม คือ บุคลิกภาพ 
(personality) อินทรีย์ (organism) และวัฒนธรรม (culture) เกิดความแตกร้าว โดยมีสาเหตุมาจาก
ทั้งสาเหตุภายนอกระบบสังคม เช่น การเกิดสงคราม การแพร่กระจายของวัฒนธรรม เป็นต้น และสาเหตุ
จากภายในระบบสังคมที่เกิดจากความตึงเครียด (strain) เพราะความสัมพันธ์ของโครงสร้างบางหน่วย (unit) 
หรือหลายๆ หน่วย ท างานไม่ประสานกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสาเหตุท าให้ส่วนอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งระบบก็ได้ Parson เน้นความส าคัญ
ของวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงความเชื่อ บรรทัดฐาน และค่านิยมของสังคม คือ ตัวยึดเหนี่ยวให้สังคมมีการรวมตัว
เข้าด้วยกันและเป็นตัวต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 โรเบิร์ต เค. เมอร์ตัน (Robert K. Merton, ค.ศ. 1910–2003) เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสังคม
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเบี่ยงเบนแนวคิด
ของ “ค าท านายด้วยตนเอง” และ “แบบอย่าง” ได้จ าแนกหน้าที่ทางสังคมดังนี้  คือ หน้าที่หลัก 
(manifest) หน้าที่รอง (latent) หน้าที่ที่ไม่พึงปรารถนา (dysfunction) หน้าที่ของบางโครงสร้างของสังคม
อาจมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่ขณะเดียวกันคนบางส่วนอาจได้รับประโยชน์เพียงน้อยนิดหรืออาจ
ไม่ได้รับผลประโยชน์เลย ซึ่งรวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุ่มหรือบางส่วนของสังคมได้รับผลเสียจากการท างาน
ของโครงสร้างสังคมนั้นก็ได้  
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 แนวคิด ทฤษฎีกลุ่มโครงสร้างหน้าที่ เป็นกลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมอย่างแพร่หลาย โดยเห็นว่าโครงสร้างของสังคมก าหนดการกระท าของมนุษย์ ปัจเจกในสังคมมนุษย์ 
เปรียบเสมือนอะตอม หรือเราอาจเรียกได้ว่า เป็น atomistic perspective มีผลประโยชน์หรือมีทรัพยากร
ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ปัจเจกยังได้รับการอบรมขัดเกลาจากสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ การอยู่ร่วมกัน
ของปัจเจกในสังคมนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบ มีการก าหนดสถานะภาพและบทบาท การจัดชั้นทางสังคม 
ผลของการจัดระเบียบ ก็คือ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมนั่นเอง นอกจากนั้นในกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ยังมีข้อเสนอว่าสังคมได้แบ่งเป็นระบบย่อยต่างๆ และแต่ละระบบต่างก็มีหน้าที่ ซึ่งการท าหน้าที่
ของระบบย่อยแต่ละระบบก็มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบใหญ่ พาร์สัน (Parson) แบ่งระบบการกระท า
ออกเป็น 4 ระบบ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบสังคม คือ 1) ระบบเศรษฐกิจ ท าหน้าที่ปรับตัว (adaptation) 
ในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วทั้งระบบ ทั้งนี้การแบ่งสรรและกระจายทรัพยากร นั้นก็เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและให้เกิดการแก้ปัญหาในสังคม โดยค านึงถึงคุณค่าทางสังคมด้วย 2) ระบบการเมืองท าหน้าที่
ในการธ ารงเป้าหมายของสังคม (goal attainment) โดยการระดมทรัพยากรในระบบ เพ่ือให้ระบบสังคม
โดยรวมบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในบางครั้งระบบการเมืองต้องจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายด้วย 3) ระบบ
กฎหมายท าหน้าที่ในการผสมผสาน (integration) โดยเป็นตัวกลางในการประสานงาน (coordination) 
ความสัมพันธ์ของระบบการกระท าภายในระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถท าหน้าที่ได้และ 4) การศึกษา เช่น
โรงเรียน ศาสนา และครอบครัวท าหน้าที่ในการด ารงระบบโดยจัดการความตึงเครียดที่เกิดขึ้น (latent 
pattern maintenance-tension management) ด้วยการถ่ายทอดค่านิยมให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2549, หน้า 82) 
 สนทยา พลศรี (2545, หน้า 71) อธิบายว่า แนวความคิดในการพัฒนา ทฤษฎีโครงสร้าง–หน้าที่ 
เป็นผลมาจากการน าเอาแนวความคิดทางด้านชีววิทยามาใช้ โดยอุปมาว่า โครงสร้างของสังคมเป็นเสมือน
ร่างกายที่ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ และมองว่าหน้าที่ของสังคม ก็คือ การท าหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพ่ือให้ระบบทั้งระบบมีชีวิตด ารงอยู่ได้
และทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมแนวใหม่ สรุปสาระส าคัญได้ว่า สังคมประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบ
ย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบจะท าหน้าที่ของตนเองแตกต่างกันออกไป แต่ละระบบย่อยๆ เหล่านี้ จะ
บูรณาการและปรับตัวเข้าหากัน ตามระบบค่านิยมของสังคม ซึ่งสมาชิกยอมรับร่วมกัน สังคมทุกสังคมมี
ลักษณะเป็นพลวัต คือ มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในสังคม และท าให้สังคมเกิดดุลยภาพ การปรับตัวนี้เป็นการใช้
วิธีการต่างๆ เพื่อควบคุมทางสังคม เช่น การใช้กฎระเบียบ การก าหนดสถานภาพและบทบาท การ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
 สรุป แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง–หน้าที่ มีลักษณะดังนี้ 
 1) สังคมท้ังหมดเป็นระบบหนึ่งที่แต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 2) ความสัมพันธ์ คือ สิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
 3) ระบบสังคมเป็นการเคลื่อนไหวเข้าสู่ความสมดุล การปรับความสมดุลของระบบ
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบตามไปด้วยความต่อเนื่องของกระบวนการของข่าวสารจากภายใน
และภายนอก นอกจากนี้ทฤษฎีระบบยังมองว่า ความขัดแย้ง ความตึงเครียด และความไม่สงบสุขภายในสังคม
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีระบบมีข้อจ ากัดในการศึกษา
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากในการวิเคราะห์ตามทฤษฎีระบบเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่อง จึงท าให้
ไม่สามารถศึกษาความสัมพันธ์กับระบบอ่ืนได้อย่างลึกซ้ึง 
 ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปว่า แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ พึงใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 
โดยเห็นว่าโครงสร้างของสังคมก าหนดการกระท าของมนุษย์ ปัจเจกในสังคมมนุษย์ สังคมทั้งหมดเป็นระบบหนึ่ง
ที่แต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ คือ สิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล สังคมประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบจะท าหน้าที่ของตนเอง
แตกต่างกันออกไป แต่ละระบบย่อยๆ เหล่านี้จะบูรณาการและปรับตัวเข้าหากัน ตามระบบค่านิยมของสังคม 
ซึ่งสมาชิกยอมรับร่วมกัน ในการนี้รวมทั้งบริบทของเกษตรกรในสังคมไทย ซึ่งผู้วิจัยจะน าทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์
สภาพการการฟื้นฟูเกษตรกรของการท าวิจัยด้วย 
 2.8.2 ทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theory) 
 จุดก าเนิดของทฤษฎีพึ่งพา 
 1) ความล้มเหลวของทฤษฎีภาวะทันสมัยในการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางทุนนิยม
ของประเทศโลกที่สาม ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่าที่ปรากฏโดยทั่วไปนอกจากจะไม่น าไปสู่
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังที่คาดหวังไว้ ยังก่อให้เกิดผลเสียนานัปการในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน  
ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาการเติบโตอย่างไร้ระเบียบแบบแผนของเมืองและการขยายตัวของชุมชนแออัด 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั้งปัญหาสิทธิมนุษยชน และปัญหาเสรีภาพทางการเมือง ดูเหมือนจะได้รับผล
ไม่มากก็น้อยจากแนวทางการพัฒนาดังกล่าวแทบทั้งสิ้น สภาพเช่นนี้มักจะเรียกรวมๆ กันว่าปัญหาด้อยพัฒนา 
ได้ผลักดันให้นักวิชาการและปัญญาชนในโลกที่สามหันมาประเมินค่าทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบายของรัฐและต่อการศึกษาในด้านนี้ โดยเฉพาะทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและทฤษฎี
การท าให้ทันสมัย 
 2) บทบาทและอิทธิพลของนักสังคมศาสตร์ลาตินอเมริกา แนวคิดขั้นต้นของทฤษฎี
การพ่ึงพามีที่มาจากความคิดของบรรดานักเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจส าหรับลาตินอเมริกา
ของสหประชาชาติ (the un economic commission at latin america: UN-ECLA) โดยมี Rual Prebisch 
เป็นผู้น า Prebisch จ าแนกประเทศต่างๆ ตามระดับการพัฒนาออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ 
ประเทศศูนย์กลาง (core) ที่พัฒนาแล้ว ประเภทที่สอง คือ ประเทศรอบนอก (periphery) ซึ่งด้อยพัฒนา 
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศท้ังสองประเภทนี้  จะเป็นไปในลักษณะที่ประเทศ
ศูนย์กลางได้เปรียบและประเทศรอบนอกเสียเปรียบอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก อัตราด้านการค้าที่เสื่อมโทรม
ลงเรื่อยๆ (deteriorating terms of trade) นั่นเอง 
 ดังจะเห็นได้ว่า ราคาสินค้าประเภทวัตถุดิบที่ผลิตโดยประเทศรอบนอกมีแนวโน้ม
ตกต่ าลง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศศูนย์กลาง สภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ที่ไม่เสมอภาคในด้านการค้า ระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศรอบนอกดังกล่าว เป็ นสาเหตุหลัก
ของความด้อยพัฒนาในลาตินอเมริกา ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพการค้าระหว่างประเทศเช่นนั้น ก่อให้เกิด
ความผิดปกติในตลาดโลก 2 ประการ 
 ประการแรก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการทดแทนการน าเข้า  (import 
substitution) 
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 ประการที่สอง เกิดการผูกขาดตลาด ตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าภายใน
ดินแดนศูนย์กลางมากขึ้น  
 ความผิดปกติทั้งสองจะท าให้ประเทศศูนย์กลาง มีอ านาจต่อรองสูงกว่าประเทศ
รอบนอกอย่างมาก สินค้าอุตสาหกรรมจากประทศศูนย์กลางจะถูกโก่งราคาให้สูงขึ้น แต่สินค้าขั้นปฐมภูมิ
จากประเทศรอบนอกถูกกดราคาให้ต่ าลง ผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศจึงตกอยู่กับประเทศ
ศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่ สภาพดังกล่าวนี้ส่งผลให้ประเทศรอบนอกไม่อาจจะพัฒนาตนเองไปได้เท่าที่ควร 
และยังต้องตกอยู่ในสภาพพึ่งพาประเทศรอบนอกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Prebisch และพวกพ้องเห็นว่า
การแก้ปัญหานี้จะต้องใช้ยุทธวิธี 3 ประการ คือ ประการแรก การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการทดแทน
การน าเข้า (import substitution) ประการที่สอง การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ประการที่สาม การหาทาง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนามากขึ้น 
(ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ, ออนไลน์, 2557; วชิรวัชร งามละม่อม, ออนไลน์, 2558) 
 3) ความหมายของการพึ่งพา การพึ่งพา หมายถึง ถ้าประเทศก าลังพัฒนาอุตสาหกรรม
จะต้องพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรมทุนนิยม ด้านสินค้า เทคโนโลยี การผลิต ต้องพึ่ งพาผู้เชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานต่างๆ 
 เงื่อนไขของการพึ่งพา 
 (1) ในทางเศรษฐกิจ นายทุนต่างชาติจะเขา้มามีบทบาทในการลงทุนผ่านบรรษัทข้ามชาติ 
 (2) ในทางการเมือง ประเทศกาลังพัฒนาจะต้องดาเนินนโยบายคล้อยตามค าแนะน า
ของรัฐบาลประเทศทุนนิยม 
 ทฤษฎีพ่ึงพา (dependency theory) เกิดจากแนวคิดที่สืบเนื่องจากส านักความขัดแย้ง 
(conflict school) และนักคิดกลุ่มสังคมนิยม โดยมีข้อสรุปว่าการที่ประเทศยากจนต้องพึ่งพาประเทศ
ที่เจริญแล้วทั้งด้าน 1) เงินทุน 2) ผู้เชี่ยวชาญ/ความรู้ และ 3)เทคโนโลยี ก็เท่ากับเป็นการสร้างบ่วงให้ติดอยู่กับ
การพ่ึงพาไม่จบสิ้นนั้นเอง และสภาพดังกล่าว ประเทศที่เจริญแล้วจะได้เปรียบประเทศยากจนไม่สามารถ
หลุดพ้นจากการพึ่งพาได้  
 
ตาราง 2 พิจารณาแนวคิดนักคิดทางสังคม 
 

function-structural school conflict school 
1. เน้นการท าหน้าที่ของระบบใหญ่ ระบบย่อย  
   และความสัมพันธ์ของระบบย่อยเพ่ือดุลยภาพ 
   ของระบบ 

1. ในระบบสังคมมีความขัดแย้งโดยธรรมชาติ 
    ระหว่าง (superordinate) และ  
    (subordinate) 

2. การปรับตัวของระบบเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบ 
   หรือความสัมพันธ์เปลี่ยน (moving  
   equilibrium) 

2. ความขัดแย้งอาจอยู่ในสภาพแฝงเร้น (latent  
   interest) หรือชัดเจน (manifest interest) 

3. เป็นทฤษฎีกระแสหลัก main stream 3. เป็นทฤษฎีกระแสรอง alternatives 
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ตาราง 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสาระของทฤษฎี 
 

องค์ประกอบ 
ของทฤษฎี 

ทฤษฎีโครงสร้าง 
-หน้าที่ 

ทฤษฎีพึ่งพา เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดมการณ์ ทุนนิยม สังคมนิยม คุณธรรมนิยม 
ฐานคติ ด้านเป้าหมาย ประสิทธิภาพ 

ของความเจริญ 
เน้นการกระจาย 
ของความเจริญ 

คุณภาพเจริญ สมดุล/
มั่นคง/ยั่งยืน 

ฐานคติ ด้านวิธีการ การแข่งขัน เน้นการพึ่งตนเอง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
หน่วยวิเคราะห์ ประเทศ ชุมชน ประเทศ บุคคล โลก 
ระดับการอธิบาย
ไตร่ตรอง 

สูงและซับซ้อน ค่อนข้างสูงและ 
เรียบง่าย 

สูงและเป็นองค์รวม 

ความเป็นจริง 
ทางสังคม 

เน้นปฏิฐานนิยม เน้นวิภาษวิธ ี เน้นความรอบด้าน 
และเป็นพลวัตร 

 
 นักทฤษฎีพึ่งพาที่ส าคัญ แนวคิดของอังเดร์ กุนเดอร์ แฟรงค์ 
 ทฤษฎ ีว ่าด ้วยการด ้อยพ ัฒ นา  (development of underdevelopment theory) 
Andre Gunder Frank (1966, p. 27) เสนอทฤษฎีที่อธิบายว่า หากทฤษฎีพัฒนานั้นผิดพลาด 
เมื่อน าไปใช้พัฒนา ก็ยิ่งจะท าให้ประเทศด้อยพัฒนาได้ โดย Frank สรุปว่า ความด้อยพัฒนาของประเทศ
ก าลังพัฒนาจ านวนหนึ่งเกิดจากปัญหาดังกล่าวนี้เอง ดังนั้น “การพัฒนาของความด้อยพัฒนา” คือ 
1) การพัฒนาไม่อาจใช้วิธีการแบบตะวันตก 2) การพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนาเกิดได้ถ้าสามารถ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันจากประเทศทุนนิยม 3) ความขัดแย้งในระบบทุนนิยมจะก่อให้เกิดการต่อสู้
ระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกขูดรีด 
 การอธิบายในเชิงมาร์กซิสต์: แฟรงค ์เห็นว่าการพึ่งพาหรือความสัมพันธ์ในเชิงพ่ึงพาทั้งในอดีต
และปัจจุบันที่ประเทศด้อยพัฒนามีอยู่กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ความด้อยพัฒนา 
กล่าวคือ ความด้อยพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลทางประวัติศาสตร์จากความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ระหว่างประเทศด้อยพัฒนาที่ตกเป็นบริวาร ( satellite) 
กับประเทศพัฒนาแล้วในส่วนกลาง (metropolitan) โครงสร้างและการพัฒนาของระบบทุนนิยมระดับโลก
ต้องอาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นรากฐานส าคัญ ด้วยเหตุนี้เองความด้อยพัฒนาของประเทศบริวาร
จึงไม่ได้เกิดขึ้นเองหรือมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม หากแต่เกิดจากการกระท าของประเทศจากส่วนกลาง 
 ในอดีตประเทศในส่วนกลางอาจจะไม่พัฒนา แต่ประเทศเหล่านี้ก็ไม่เคยตกอยู่ในสภาพด้อยพัฒนา 
เพราะไม่มีประเทศใดมาท าให้ประเทศในส่วนกลางด้อยพัฒนา ลักษณะความสัมพันธ์เชิงการขูดรีด
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนบริวารจะมีอยู่ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับสังคม เพราะฉะนั้นในประเทศ
บริวารเอง จงึมีท้ังส่วนกลางและส่วนบริวารอยู่ในตัวของมันเอง ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด
จะมีอิทธิพลครอบง าและหล่อหลอมสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศบริวารอย่างลึกซึ้ง 
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 สภาพความด้อยพัฒนาในประเทศบริวารในทุกด้านจึงเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ดังกล่าว  
ในแง่กลไกที่น าไปสู่สภาพด้อยพัฒนานั้น แฟรงค์ ชี้ให้เห็นว่าบริวารแต่ละส่วนจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือดูด
เอาทุนหรือส่วนเกินทางเศรษฐกิจออกจากสังคม แล้วส่งต่อกันไปเป็นทอดๆ ไปยังประเทศส่วนกลาง
อันเป็นส่วนกลางระดับโลก 
 นอกเหนือจากนั้น ส่วนกลางในทุกระดับจะคอยรักษาและตอกย้ าโครงสร้างอ านาจของส่วนกลาง
ทั้งในด้านการพัฒนาของส่วนกลางและด้านการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชนชั้นผู้ครองอ านาจในระบบทุนนิยม
ภายในโครงสร้างการพึ่งพาระหว่างส่วนกลางกับบริวารที่ครอบคลุมทั้งโลก เช่นนี้ ส่วนกลางมีแนวโน้ม
จะพัฒนาไปเรื่อยๆ และบริวารก็จะด้อยพัฒนาไปเรื่อยๆ จากฐานคติดังกล่าว แฟรงค์ ได้พัฒนาขึ้นมา
เป็นข้อสมมติฐาน 3 ประการ ซึ่งเขาได้ใช้ในการค้นคว้าวิจัยของเขา กล่าวคือ 
 ประการแรก การตกอยู่ในฐานะบริวาร ท าให้การพัฒนาในส่วนกลางของประเทศบริวาร
ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับรองลงไปเป็นไปอย่างจ ากัด ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาในส่วนกลาง
ของโลกจะกระท าได้อย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องตกเป็นบริวารของใคร 
 ประการที่สอง ดินแดนบริวารทั้งหลายจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อสายสัมพันธ์ที่มีอยู่กับ
ส่วนกลางเกิดหย่อนตัวลง 
 ประการที่สาม ภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาและมีสภาพล้าหลังที่สุดในปัจจุบันจะเป็นภูมิภาค
ที่ในอดีตเคยผูกพันใกล้ชิดส่วนกลางของโลกมากที่สุด ภูมิภาคเช่นว่านี้มักจะเป็นแหล่งส่งออกสินค้า
ขั้นปฐมภูมิรายใหญ่และเป็นแหล่งทุนส าคัญส าหรับส่วนกลาง ต่อมาเมื่อประโยชน์ที่ได้รับน้อยลงส่วนกลาง
ก็ได้ทอดทิ้งภูมิภาคนั้นไป (ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ, ออนไลน์, 2557; วชิรวัชร งามละม่อม, ออนไลน์, 2558) 
 สมบัติ เหสกุล (2556, หน้า 89-91) ได้อธิบายว่า ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในทศวรรษนี้
มีหลายแนวความคิดที่ถูกน ามาอธิบายภาวการณ์เศรษฐกิจ แนวความคิดหนึ่งที่ถูกน าเสนอขึ้นมาใช้ในการ
อธิบาย คือ การพ่ึงพา (dependency) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกหรือตลาดการค้าส าคัญๆ 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะประเทศผู้บริโภคขนาดใหญ่ของโลก เช่น กลุ่มประเทศอุสาหกรรมใหญ่ 7 ชาติ (giant-7 
industrial countries) ตลาดเกิดใหม่อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศสังคมนิยมดั้งเดิม 
การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าว ประสบการณ์ของประเทศในละตินอเมริกาเป็นบทเรียนที่
ส าคัญของประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ทฤษฎีพ่ึงพาจึงถูกน าเสนอขึ้นโดยนักสังคมศาสตร์ละตินอเมริกา เพ่ือ
อธิบายและวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในละตินอเมริกา ที่ภาคการผลิตเกษตรกรรมถูก
ก าหนด การผลิตโดยบรรษัทข้ามชาติของประเทศอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก โดยทฤษฎีนี้กล่าว ความด้อย
พัฒนาของโลกที่สามเป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง ที่มีสาเหตุมาจากการพัฒนาของประเทศโลกที่หนึ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่น ได้ครอบง าเศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามทั่วโลก ด้วยการท าให้
เศรษฐกิจทั้งระบบของโลกที่สามกลายเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา ภายใต้อุดมการณ์ตลาดเสรีของระบบทุนนิยม 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเทศโลกที่หนึ่งพัฒนาหรือก้าวหน้าไปบนความยากจนและความเสียเปรียบของประเทศ
โลกที่สาม ซึ่งเศรษฐกิจละตินอเมริกาเป็นต้นแบบจ าลองทฤษฎีนี้ได้เป็นอย่างดีในทศวรรษที ่1950-1980 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504-2509) ถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ได้เน้นที่จะให้ไทยมีการส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือทดแทนการน าเข้า (import substitution) แผนพัฒนาฯในฉบับต่อๆ มา ได้เน้นที่จะให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่  (newly industrialize countries: NICs) ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก (export oriented) 
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สัดส่วนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเฉลี่ย 15 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์
รวมในประเทศ ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรมได้ลดความส าคัญลงไป แต่ภาคการผลิตนี้ต้องรองรับแรงงาน
จ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยจึงสะสมตัวหลายเรื่อง เช่น 
ความยากจนและความเหลื่อล้ าทางรายได้ การแย่งชิงทรัพยากร การผลิตของชุมชนต้องพ่ึงพาทั้งปัจจัยการผลิต
และตลาดสินค้าต่างประเทศ เป็นปัญหาในวิกฤติเศรษฐกิจ แรงงานกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจากเดิมได้ ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการผลิตจะเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญ 
ที่ไม่ได้น าถูกน าเข้ามาคิดเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการผลิต สังคมต้องรับภาวะในส่วนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
(สมบัติ เหสกุล, 2556, หน้า 92) 
 สรุป ทฤษฎีพึ่งพาเน้นการกระจายของความเจริญ เน้นการพึ่งตนเอง ตั้งแต่ระดับชุมชน
จนถึงประดับประเทศ ทฤษฎีพ่ึงพามีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งการพัฒนา
ไม่อาจใช้วิธีการแบบตะวันตก และทฤษฎีพึ่งพามิได้มุ่งเสนอกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
หากทฤษฎีพัฒนานั้นผิดพลาด เมื่อน าไปใช้พัฒนาก็ยิ่งจะท าให้ประเทศด้อยพัฒนา แต่จะเน้นการเพ่ิมพูน
สมรรถนะในการพ่ึงตนเอง ซึ่งผู้วิจัยจะน าทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์สภาพการการฟ้ืนฟูเกษตรกรของการท าวิจัยด้วย 
 2.8.3 ทฤษฎีความต้องการ (need theories) 
 พชรมน นนทภา และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2560, หน้า 1-2) อธิบายว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
ได้มีการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารการปกครอง ซึ่งมุ่งให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ
ทางการเมืองและการปกครองออกนอกศูนย์กลาง การกระจายอ านาจไปสู่ชุมชนที่เป็นรากฐานของสังคม 
การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่
ในการก ากับดูแลประชาชนในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงความต้องการของประชาชน 
ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงองค์การเอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันพัฒนาเพ่ือท าให้ประชาชน
ในหมู่บ้านและต าบลมีความสุข การกระจายอ านาจทางการปกครอง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารของประเทศ เพ่ือสามารถเข้าถึงประชาชน รับรู้ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
เพ่ือน ามาวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ลงไปยังพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างทันถ่วงที
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการ “พัฒนา” แต่ในปัจจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลง
จากอดีตเป็นอย่างมาก หากความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม มักไม่สามารถเห็นชัดได้ในชุมชน
ชนบทของไทย แต่ก็พบได้มากในชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง ภาวะความทันสมัย (modernization) ได้เข้ามา
มีบทบาทกับการด าเนินชีวิตของผู้คนในเขตชุมชนเมืองในปัจจุบัน ท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการเข้าถึง
ทรัพยากร เข้าถึงปัญหาความต้องการต่างๆ และการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ท าให้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เช่น ความเร่งรีบของผู้คน 
การแข่งขันกันทางธุรกิจ และพฤติกรรมการอยู่แบบตัวใครตัวมันโดยไม่สนใจผู้คนรอบข้างก็มีมากขึ้น 
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไทยไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน  
 ประกาศิต รักษาแก้ว (2557, หน้า 12-13) อธิบายว่า ความต้องการข้อมูล สัญชาตญาณอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ คือ ความอยากรู้อยากเห็น การที่ต้องการค าตอบในเรื่องใดเรื่องเรื่องหนึ่ง การตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการด าเนินชีวิต หรือแม้แต่การสนใจอยากรู้เรื่องใดขึ้นมาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คือ การอาศัยข้อมูลมาสนองความไม่รู้ดังกล่าวเมื่อตระหนักได้ถึงความไม่รู้ของตน 
ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ธรรมชาติสร้างมาให้ผู้ผลิต/องค์กรได้ไขว่คว้า ความต้องการข้อมูล (information need) คือ 
การที่บุคคลรับรู้ถึงความไม่เพียงพอในความรู้ของตนในการตอบสนองเป้าหมาย โดยความต้องการข้อมูล
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เป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม สามารถดูได้ว่าท าไมบุคคลจึงต้องแสวงหาและใช้ข้อมูล ความต้องการข้อมูล
เกิดเมื่อบุคคลค้น พบว่า ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ หาค าตอบ ข้อเท็จจริง แก้ปัญหา 
หรือท าความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความต้องการข้อมูลจึงเกิดขึ้นได้ในทุกๆ เรื่องในชีวิตประจ าวัน
หรือแม้แต่เพียงความอยากรู้ก็ถือเป็นความต้องการข้อมูลเช่นกัน (ประภาวดี สืบสนธิ์ , 2530, หน้า 20) 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ เมธาวี กัลวทานนท์ (2552, หน้า 5) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูล หมายถึง การที่บุคคล
มีความต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ 
เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการเข้าสังคมหรือเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ความต้องการข้อมูล
ของแต่ละบุคคลอาจมีผลมากสภาวะทางสังคมและสภาวะทางจิตใจที่แตกต่างกันกล่าวโดยสรุป คือ 
ความต้องการข้อมูล หมายถึง ความคาดหวังต่อประเด็นหรือรายละเอียดที่ประสงค์ให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ความรู้ แนวความคิดเรื่องต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ตอบปัญหาข้อข้องใจ หรือใช้ตัดสินใจ 
 กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ (2558, หน้า 22-23) อธิบายว่า ความต้องการและการวางแผน คอฟแมน 
ศาสตราจารย์และนักวิชาการทางด้านการประเมินความต้องการและการวางแผนของมหาวิทยาลัยฟลอริดา 
โรจาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และเมเยอร์ นักวิชาการ
ทางด้านการประเมินความต้องการแห่งมหาวิทยาลัยโทรอนโต ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมิน
ความต้องการไว้ว่า “การประเมินความต้องการ หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพื่อระบุช่องว่า งระหว่าง
ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับผลที่พึงปรารถนา แล้วจัดล าดับความส าคัญของช่องว่างดังกล่าว จากนั้น
จึงเลือกช่องว่างที่เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดมาก าหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไป” (Kaufman, Roger, Rojas 
Alicia M. & Mayer Hanna, 1993, p. 5) ส าหรับผลจากการประเมินความต้องการนี้ จะท าให้ทราบว่า
มีความต้องการอะไรบ้างที่ส าคัญที่สุดที่ต้องเติมเต็มหรือขจัดออก ดังนั้น ตามแนวคิดของ คอฟแมน โรจาส 
และเมเยอร์ การประเมินความต้องการจะเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลทั้ง “ความต้องการ” และ “วิธีการแก้ไข ขจัดปัญหา 
หรือตอบสนองต่อความต้องการนั้น” เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
สมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย น าหลักการที่ส าคัญนอกจาก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้น าแนวคิดพฤติกรรมการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงานที่มีความส าคัญ และแนวคิดความต้องการน ามาใช้เป็นการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร เพื่อการประเมินความต้องการจะเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูล ทั้งให้ได้มา
ซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ แนวความคิด และวิธีการแก้ไข ขจัดปัญหา หรือตอบสนองต่อความต้องการนั้น 
รวมทั้งรับรู้ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา นอกนี ้ยังมีปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ ่งซึ ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่  
“ความต้องการ”  ทฤษฎีล าดับความต้องการ (hierarchy of needs theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย 
อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที่รู้จักกัน
มากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่า บุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด 
กรอบความคิดท่ีส าคัญของทฤษฎีนี้ มีสามประการ คือ 
 1) บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจ
ต่อพฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับ
การสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 
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 2) ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจาก ความต้องการพ้ืนฐาน 
ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 
 3) เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต่ า ไปสูง 
เพ่ือความเข้าใจมักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้โดยภาพ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพ 1 แสดงล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  
ที่มา: (Novabizz, online, 2016) 
 
 มาสโลว์ เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมาก สามารถอธิบาย โดยใช้แนวโน้มของบุคคล 
ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมาย
ต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ มาสโลว์ 
โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้น
ของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับ
ความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ 
ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ มาสโลว์ 
กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่านี้ จะเรียงล าดับขั้น
ของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
(the need–hierarchy conception of human motivation) มาสโลว์ เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์
จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นล าดับดังนี้ 
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 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการล าดับต่ าสุด
และเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย 
หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย 
เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไปและการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง 
การระบายอากาศท่ีดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได้ 
 2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดข้ึนหลังจาก
ที่ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อม
ที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงานในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ 
ต่อพนักงาน ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มี
สหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love needs) 
เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน 
ต้องการเพ่ือน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือหลายกลุ่ม 
 4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (esteem needs) เมื่อความต้องการทางสังคม
ได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้าง  
การนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ 
ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
 5) ความต้องการที ่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (self-actualization needs) 
เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
สูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น 
 มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน 
(deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ ความต้องการทางกายและความต้องการ
ความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (growth needs) ได้แก่ ความต้องการ
ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียงและความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็นความต้องการระดับสูงและ
อธิบายว่า ความต้องการระดับต่ า จะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการ
ระดับสูง จะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเองตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับ
การตอบสนองอย่างดีแล้วจะไม่สามารถเป็นเงื่อนไขจูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัยในเวลาต่อมา
ไม่สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ แต่ทฤษฎีล าดับความต้องการของเขาก็เป็นทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน
ในการอธิบายองค์ประกอบของแรงจูงใจ ซึ่งมีการพัฒนาในระยะหลังๆ (Novabizz, online, 2016) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องความต้องการในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและตอบสนอง
ความต้องการ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสมเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมกลุ่ม 
การด าเนินการและผลผลิตน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
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2.9 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
 โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาสภาพ ปัญหาและรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ของสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร วิเคราะห์ปัญหาความต้องการตลอดจนแนวคิดและวิธีการ 
ในการท างานฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สนองตอบความต้องการของเกษตรกร จึงต้องศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว เช่น บทความ เอกสาร ต ารา 
งานวิจัย รายงานประจ าปี ระเบียบปฏิบัติ ฯลฯ อย่างไรก็ตามส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นได้ไม่นานมานี้เปรียบเสมือนหน่วยงานใหม่ ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จึงไม่ค่อยมี ผู้วิจัยจึงศึกษางานที่มีความใกล้เคียงกันมาเป็นแนวทางในการศึกษา เพ่ือแสวงหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยนี้ 
 2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ณัฐฑิณี รตานนท์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก
ยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความยั่งยืน: ศึกษากรณีของชุมชนบ้านใจดี ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี” การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทภายในและภายนอกชุมชน  รวมทั้ง
ความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของคนในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก
ยุทธวิธีการด ารงชีพและผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความยั่งยืน 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ  ในลักษณะของกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษา
เฉพาะกรณีของชุมชนบ้านใจดี ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants interview) คือ แกนน าและสมาชิกกลุ่ม 
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีประสบการณ์สูง จ านวน 12 ครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
จ านวน 2 คน ควบคู่กับการสังเกตโดยตรงเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการท า
กิจกรรม โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2557 
การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจ าแนกประเภทของข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 
และการตีความ แล้วน าเสนอเชิงพรรณนาผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของชุมชนมีสภาพเป็นชุมชนชนบท 
มีความหนาแน่นของประชากรต่ า การตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่ของสมาชิกชุมชนเป็นผู้อพยพ
หนีภัยแล้งจากจังหวัดบุรีรัมย์ มาตั้งถิ่นฐานใหม่เพ่ือหนีปัญหาความยากจนและมีการน าวิถีการด ารงชีพ
ที่คุ้นเคยจากถิ่นเดิม คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้า มาปฏิบัติแล้วพัฒนาขึ้นมาจนสามารถ
รวมเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพได้ก้าวหน้าพอสมควร แต่ต่อมากลับประสบปัญหาด้านการผลิต อันมาจาก
ความเปราะบางบางประการ ได้แก่ ความอ่อนไหวของหนอนไหม ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ การขาดเงินทุน 
การขาดความรู้ที่ดีในการผลิต อีกทั้งยังมีการแทรกแซงจากภายนอกที่เป็นภาคเอกชน จึงท าให้รวมตัวกันไม่ติด 
ประกอบกับได้เกิดโรคระบาดของหม่อนและไหม อันส่งผลให้สมาชิกหลายคนตัดสินเลิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และการทอผ้า แต่ก็ยังมีสมาชิกบางส่วนที่อดทน เรียนรู้ และพัฒนาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่อจน
ประสบความส าเร็จ ในปัจจุบันและสามารถนาไปสู่การด ารงชีพต่อไปได้ ลักษณะการเรียนรู้ของเกษตรกร
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชนใจดี เป็นการเรียนรู้โดยลงมือท าจริงควบคู่กับการเรียนรู้โดยมีตัวแบบ 
ผ่านการสังเกตและเรียนรู้จากผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์  มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง แล้วน ามาปรับ
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วิธีการให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการยอมรับสายพันธุ์ไหมและวิธีการเลี้ยงตามหลักวิชาการ  ซึ่งได้รับการ
แนะน าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนจนประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ กลายเป็นตัวแบบให้คน
ยุคใหม่ ให้คนในชุมชนเห็นเป็นแบบอย่างและประสบความส าเร็จหลายครัวเรือน ในขณะเดียวกันมีบาง
ครัวเรือนที่เลิกท าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปท าอาชีพอ่ืน และบางส่วนที่ท ากิจกรรมการด ารงชีพที่
หลากหลาย เพ่ือลดความเสี่ยงในการด ารงชีพ 
 พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี (2558, หน้า 134-149) ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและ
องค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกร
ในชุมชนจังหวัดนครปฐม” วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม 
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชุมชนร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action 
research: PAR) โดยใช้บริบทในพื้นที่เป็นตัวตั้ง มีวิธีการศึกษา คือ 1) การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ
ของเกษตรกรในการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการผลิตทางการเกษตร 2) การศึกษาบริบทชุมชน
ในด้านระบบการผลิตและระบบนิเวศเกษตรในชุมชน และ 3) การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมสู่เกษตรกร โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรในระดับปานกลาง มีความรู้ความเข้าใจแต่ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง การศึกษาบริบทชุมชน
ในด้านระบบการผลิตและระบบนิเวศเกษตรในชุมชน พบว่า 1) ผลิตภาพหรือระดับการผลิตของชุมชน
เป็นไปตามมาตรฐาน 2) เสถียรภาพหรือความสม่ าเสมอ เป็นไปตามมาตรฐาน 3) ถาวรภาพหรือความยั่งยืน 
พบว่า ทุกชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน โดยพิจารณาจากกระบวนการการจัดการดินและการจัดการ
ศัตรูพืช 4) กิจกรรมการเกษตรในชุมชนส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง
และเครือญาติ 5) กิจกรรมการเกษตรในชุมชนมีความเสมอภาคในด้านการผลิต การตลาด และผลประโยชน์
ที่ต่างคนต่างได้รับตามก าลังการผลิตของตนเอง และ 6) ชุมชนมีการพ่ึงตนเองด้านปัจจัยการผลิตโดยทั่วไป
อยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมสู่เกษตรกรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบกระบวนการ 5 กระบวนการ ได้แก่ 
1) การจัดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ประกอบไปด้วย การจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย (เวทีสนทนายามเย็น
ที่บ้านเกษตรกร) การจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อยเชิงประเด็น และการจัดเวทีวิจัยสัญจร 2) การจัดกระบวนการ
สร้างความรู้ ประกอบไปด้วย เวทีประชุมกลุ่มเพ่ือการก าหนดความรู้ร่วมกัน กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ในห้องบรรยาย และกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกพ้ืนที่ 3) การจัดกระบวนการกระจายความรู้ 
4) การจัดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ 5) กระบวนการสร้างอัตลักษณ์เกษตรกรต้นแบบ 
 พนิดา ชลังสุทธิ์ (2558, หน้า 16-29) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมไทย” 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตัวชีวัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยศึกษาองค์ประกอบร่วมด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของตัวชี้วัดที่สร้างขึ้น 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะท างาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานประกอบการ จ านวน 874 คน ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551-2557 
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สร้างกรอบแนวคิดโดยใช้แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดตามรูปแบบของคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการพัฒนา 
ที่ยั่ งยืนแห่งสหประชาชาติ ส่วนตัวชี้วัดนั้น พัฒนามาจากองค์การแห่งความริเริ่ม ว่าด้วยการรายงาน 
มาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามี 4 องค์ประกอบ ทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การป้องกันมลพิษมี 7 ตัวชี้วัด 
2) การปกป้องฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ มี 5 ตัวชี้วัด 3) การบรรเทาและการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี 4 ตัวชี้วัด และ 4) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มี 4 ตัวชี้วัด 
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนประกอบไปด้วย 3 องคป์ระกอบ มีทั้งหมด 15 ตัวชีวัด ได้แก่ 
1) การสร้างรายได้และการพัฒนาเทคโนโลยี มี 7 ตัวชี้วัด 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษา 
มี 4 ตัวชี้วัด และ 3) การส่งเสริมสุขภาพและการจ้างงาน มี 4 ตัวชี้วัดโดยองค์ประกอบ ที่สกัดได้ทั้งหมด 
สามารถอธิบายตัวชี้วัด ด้านสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 65.748 และสามารถอธิบายตัวชี้วัด ด้านการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชนได้ร้อยละ 67.326 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามของโมเดล
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักด้านสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบหลัก
ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน พบว่า ค่าไคสแควร์เท่ากับ 945.239 ที่ชั้นองศาอิสระ 513 
มี  p-value เท่ ากับ  0.000 ค่ า 𝑥P 2/df=1.843, CFI=0.957, TLI=0.950, RMSEA=0.047, SRMR=0.072 
ซ่ึงจากค่าทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า โมเดลความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์โดยทีน่้ าหนักองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมมีค่า 0.896 ซึ่งมากกว่าองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชนเล็กน้อย คือ 0.869 เมื่อพิจารณาแต่ละโมเดล พบว่า องค์ประกอบการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนในโมเดลสิ่งแวดล้อมมีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.871 และองค์ประกอบการสร้างรายได้ 
การพัฒนาเทคโนโลยีในโมเดลการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชนมีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
คือ 0.985  ดังนั้นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ควรให้ความส าคัญเท่าๆ กัน ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาชุมชน โดยด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
ไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนการใช้พลังงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การรีไซเคิลน้ ากลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมผู้ส่งมอบและผู้จัดหา
ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปาทาน ให้เกิดความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินงานและ
ควรส่งเสริมการสร้างรายได้และการพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชนใกล้เคียง เลือกการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ า
และช่วยให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในชุมชน เน้นโครงการที่ให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากองคก์รอ่ืน 
 ชนัญญา สังวาล และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2557, หน้า 109-124) ได้ศึกษาวิจัย “นาข้าวระโนด
วิถีชีวิตชาวนาที่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนาในชุมชนเจดีย์งาม อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับชาวนา ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน การสนทนากลุ่มกับชาวนา 
กลุ่มละ 3-5 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ สังเคราะห์และเขียนรายงานผลการวิจัย
โดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลัก คือ ผลกระทบจากการเปิดปากระวะท าให้น้ าทะเล
ไหลเข้ามาในพ้ืนที่นาเกิดปัญหาน้ าท่วมและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับระบอบทุนนิยม
ในการท าการเกษตรกรรมแบบการค้าเข้ามาในพ้ืนที่  ท าให้ชาวนาต้องปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่นาไปเป็น
การท าสวนปาล์มหรือท าแปลงผัก หรือปลูกสร้างที่พักเพื่อรองรับการท่องเที่ยว หรือปล่อยให้ที่นาร้าง
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ว่างเปล่า ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบางรายประสบความส าเร็จ
ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่บางรายล้มเหลวจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และการด าเนินชีวิต อนึ่งข้าวถือเป็นอาหารที่ผูกพันกับคนในชุมชนมาช้านาน การปรับเปลี่ยน การใช้พ้ืนที่นา
ไปท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นใดแทนย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน ต้องตระหนักรู้และหาทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ชนินทร์ วะสีนนท์ (2555, หน้า 7-18) ได้ศึกษาวิจัย “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
โครงงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory 
action research: PAR) เพื่อศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่มีผลให้คนรุ่นใหม่สามารถจัดการและอยู่กับชุมชน
ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ดังกล่าว และน าแบบจ าลอง
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ที่สามารถอยู่ในชุมชนได้  และท าการประเมินผล
การจัดการและการอยู่กับชุมชน ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแบบจ าลองดังกล่าว 
โดยใช้การประเมินผลแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้งนี้โดยใช้  “เครือข่ายอินแปง” เป็นกรณีศึกษา ใช้พ้ืนที่ศึกษา 
18 ต าบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ร่วมวิจัย ประกอบด้วย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ประสานงาน ผู้น าเครือข่ายอินแปง และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนรุ่นใหม่จากการคัดเลือก
โดยผู้น าเครือข่ายจ านวน 70 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) การสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) จากการเรียนรู้ของชุมชนโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
รูปแบบต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การคืนข้อมูลให้ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอินแปง 
การท าประชาพิจัย เป็นต้น ใช้เวลาด าเนินงานวิจัย 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) ผลการวิจัย พบเงื่อนไขปัจจัย
ที่ท าให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่กับชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งได้น ามาสร้างเป็นแบบจ าลองของการสร้างคนรุ่นใหม่ 
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า คือ มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน การดูแล
จากผู้น าเครือขา่ย การมีฐานทรัพยากรของตนเองและการได้รับโอกาสจากครอบครัว ผ่านปัจจัยกระบวนการ
ที่ประกอบด้วยการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (strategic management) การจัดการความรู้ (knowledge 
management) และการจัดการทรัพยากร (resource management) ส่งผลให้เกิดปัจจัยเป้าหมาย คือ 
ความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) และเมื่อน าแบบจ าลองไปใช้ในกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ ผลปรากฏว่า
สามรถท าให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่กับท้องถิ่นได้จ านวน 33 คน ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามมา 
เกิดความเชื่อมั่นต่อการอยู่กับท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ สามารถสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้ มีการดูแล
จัดการทรัพยากรของตนเองได้ และจากการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า  เป็นโครงการ
ที่สมควรลงทุน 
 วัลภา เล็กวัฒนานนท์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนส าหรับครูภูมิปัญญาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ครูภูมิปัญญาไทย น าเสนอรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือส่งเสริม
การพ่ึงตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืนส าหรับครูภูมิปัญญาไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่
การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาชาติ โดยศึกษากรณีศึกษาซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาไทย 4 ท่าน 
ได้แก่ ครูประยงค์ รณรงค์ ครูมนรัตน์ สารภาพ ครูขวัญดิน สิงห์ด า และครูอินสอน สุริยงค์ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสังเกตอย่างไม่มี
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ส่วนร่วม การศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสังเกต 
ผู้วิจัยใช้เวลา 10 เดือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและจัดท ารายงานวิจัย  
โดยรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส าหรับครู
ภูมิปัญญาไทยที่น าเสนอได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาชีวิต ความเชื่อพ้ืนฐาน บริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมของครูภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและตั้งตนอยู่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ได้รับการหล่อหลอมจากบริบทรอบตัวให้เป็นคนเสียสละ มีวินัย อดทน รู้จักวางแผนชีวิตและน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และในการถ่ายทอดความรู้ครูภูมิปัญญาไทย  
ซึ่งเป็นกรณีศึกษา ทุกท่านเคยประสบปัญหาและวิกฤติรุนแรงในชีวิตทั้งของตนและผู้ใกล้ชิดหลายครั้ง 
และผ่านพ้นวิกฤติทุกครั้งด้วยความไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เห็นปัญหาเป็นโอกาสส่งผลให้เป็น  
ผู้มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ่ือเกื้อกูลต่อผู้คนรอบข้างและสังคม จึงเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยสามารถท าให้ผู้ได้รับการถ่ายทอดพ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
2) กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส าหรับครูภูมิปัญญาไทย
ที่พัฒนาขึ้นประกออบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ ตรวจสอบประสบการณ์และปัญหาของผู้รับการถ่ายทอด 
ปรับกระบวนทัศน์ วางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ บรรยาย สาทิต และฝึกปฏิบัติ ใช้สื่อและทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปลูกฝังค่านิยม ความเสียสละและส านึกสาธารณะ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และบูรณาการองค์ความรู้เข้าสู่วิถีชีวิต โดยมีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอด 2 องค์ประกอบ 
คือ ปรัชญาชีวิตและความเชื่อพ้ืนฐานของผู้ถ่ายทอด บริบททางสังคม วัฒนธรรม 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินการเครือข่าย
การเรียนรู้ส าหรับครูภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย (2) ส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังค่านิยม ความเสียสละและ
ส านึกสาธารณะของครูภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย และ (3) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาไทย 
 ณัฐวัชร์ เผ่าภู่ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน: ความเป็นเครือข่าย
ทางสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอก ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา” การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอก 
ความเป็นเครือข่ายทางสังคมของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอก ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของชุมชนมุสลิม
บ้านสมอเอก และคุณภาพชีวิตของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอก เพ่ือศึกษาแนวทางการขยายผลการพัฒนา
ของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอกสู่ชุมชนอ่ืน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนามผสานรูปแบบ
การวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
และการใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research: PAR) เป็นการศึกษา
เฉพาะกรณี โดยจะท าการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ของชุมชนบ้านสมอเอก หมู่ที่ 16 ของต าบลดอนฉิมพลี 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่า บริบทของชุมชนสมอเอกเป็นแบบ “ชุมชนชนบท” 
ความสัมพันธ์ทางสังคมก็เป็นแบบกันเอง เนื่องจากเป็นเครือญาติกันเกือบทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้น 
มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ปัญหาของชุมชนที่มี เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา
สิ่งแวดล้อม ชุมชนสมอเอกเป็นชุมชนมุสลิมที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ชุมชนสมอเอกเป็นชุมชน
ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร อาชีพท านาข้าวเป็นอาชีพหลัก ประมาณร้อยละ 90 สามารถผลิตข้าว
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ได้ปีละ 2 ถึง 3 ครั้ง ชุมชนสมอเอก นิยมการท านาแบบนาหว่านน้ าตม ชุมชนสมอเอกมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์
ของตนเอง ความเป็นเครือข่ายของชุมชนนั้น มีกลุ่มกิจกรรมหลายกลุ่มอาทิเช่น กลุ่มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) กลุ่มกรรมการชุมชน กลุ่มกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น มีกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น แนวทางการพัฒนาชุมชนสมอเอก 
โดยผ่านกลุ่มต่างๆ นั้นสามารถกระท าได้โดยเฉพาะกับกลุ่มแกนหลักที่ส าคัญ เช่น กลุ่มกรรมการมัสยิด 
กลุ่มกรรมการชุมชน กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เป็นต้น ความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า 
มีความคิดที่หลากหลาย มีทั้งเห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีที่เห็นว่าไม่เข้มแข็งเหมือนเดิม การอยู่
แบบเครือญาติเป็นปัจจัยหลักของความเข้มแข็งของชุมชน เพราะเป็นเหมือนญาติกันทั้งหมด ส าหรับผู้ที่เห็นว่า
ชุมชนไม่เข้มแข็งเหมือนเดิม เนื่องจากสมัยนี้ตัวใครตัวมัน ปัจจุบันขาดความเคารพนับถือผู้ใหญ่ 
ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้าสู่ชุมชน ประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน ในด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ลดลง พิจารณาชุมชนในมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ 
และมิติสิ่งแวดล้อม พบว่า ในมิติสังคมและมิติเศรษฐกิจชุมชนสมอเอกมีความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
พอสมควร แต่ส าหรับมิติสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนยังอ่อนแออยู่คุณภาพชีวิตจากการประชุมกลุ่ม พบว่า 
ชุมชนสมอเอกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พอเพียงในครัวเรือนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ  
มีการแบ่งปันช่วยเหลือกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย  ก็มีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กัน 
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากลูกหลานและชุมชนเป็นอย่างดี  ครอบครัว
มีความสุขชนิดที่เรียกว่า “ไม่มีหนี้ มีข้าวกิน มีเงินใช้” จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานแสดงว่า ชุมชนสมอเอก
มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัดและส่วนใหญ่ท าได้ร้อยละ 100 ชุมชนสมอเอกมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจากแรงผลักดันจากภายนอก ซึ่งก็คือ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ให้การสนับสนุน สิ่งที่ยังท าให้ชุมชนไม่พัฒนาขึ้นมากกว่านี้ 
เนื่องจากหลายโครงการไม่ได้เกิดจากคนในชุมชนเอง ไม่สอดคล้องกับแนวทางระเบิดจากข้างในชุมชน
ได้รับความรู้แต่ขาดการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเต็มที่และเป็นลักษณะของชุมชนเองที่จะมีความร่วมมือ
ในเรื่องเฉพาะกิจ แต่หากเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลานานจะไม่อาจท าได้ ความเป็นมุสลิมเป็นปัจจัยหลัก
ของความเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การขับเคลื่อนชุมชนสามารถท าได้
โดยการขับเคลื่อนกลุ่มแกนหลัก โดยผสานกับวิถีของชุมชนมุสลิม ซึ่งเป็นแนวทางของวิถีความพอเพียง
และสามารถน าไปสู่ความยั่งยืนได้ 
 อภิสิทธิ์ พ่ึงพร (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่สูง” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่สูง 2) วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยง
ในพื้นที่สูง และ 3) เสนอแนะแนวทางในการจัดการการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่สูง ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่สูง 
มี 4 ตัว คือ การรักษาความเชื่อและค่านิยมของคนกะเหรี่ยงที่มีต่อธรรมชาติ การรักษาวิถีการปลูกข้าว
เชิงประเพณี การรักษาภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาจริยธรรมของชุมชน 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นองค์รวมและความหลากหลายของความเชื่อ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการจ าเป็น
ของชุมชน 6 ประการ ได้แก่ การมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค การมีน้ าเพียงพอ การมีพ้ืนที่ป่าที่สมบูรณ์ 
ความเป็นธรรม การมีรายได้สมดุลกับรายจ่ายและการมีสุขภาพดี ชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่สูงมีความเชื่อ
และค่านิยมเปลี่ยนไปจากเดิม ให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั่งเดิมของชุมชนน้อยลง  
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มีการผลิตเชิงเดี่ยวเพ่ือการค้ามากข้ึน ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การพัฒนาให้ชุมชนกะเหรี่ยง
ในพ้ืนที่สูงให้มีความยั่งยืนได้ จ าเป็นต้องฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 7 ประการ คือ 
การไม่ครอบครอง การส านึกในบุญคุณ ความพอเพียง ความเป็นธรรม การช่วยเหลือกัน การเคารพผู้อาวุโส
และคนดี การมีส่วนร่วมของชุมชนและความรู้ 12 เรื่อง ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในพื้นที่สูง รวมทั้ง
การประยุกต์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและการบริหารจัดการชุมชน ส่วนวิธีจัดการเรียนรู้นั้น
ต้องผสมผสานการเรียนรู้เชิงประเพณีของชุมชน 4 รูปแบบไว้ควบคู่ไปกับการศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง มีการประสานบทบาทของผู้น าทางการและผู้น าตามธรรมชาติ ให้สอดคล้องกันในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
 กมลวรรณ วรรณธนัง (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้
สู่ชุมชนพ่ึงตนเอง” โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษามิติและองค์ประกอบของทุนทางสังคมของชุมชน
พ่ึงตนเองในชนบทไทย 2) เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ของชุมชนพ่ึงคนเองและความรู้ของชุมชน
ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการความรู้ 3) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการจัดการ
ความรู้สู่การพ่ึงตนเองของชุมชน และ 4) เพ่ือเสนอตัวแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้
สู่การพึ่งตนเองของชุมชน การศึกษาพบว่า 1) ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนพึ่งตนเอง 3 มิติ ได้แก่ 
มิติโครงสร้าง มิติการรับรู้ มิติความสัมพันธ์ (1) มิติโครงสร้าง ประกอบด้วย ก. เครือข่ายทางสังคม 
ข. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (2) มิติการรับรู้ ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร (3) มิติความสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
ก. ความสัมพันธ์ทางสังคม ข. ความไว้วางใจ ค. การพ่ึงพาอาศัย ง. หลักธรรม 2) กระบวนการจัดการความรู้
ของชุมชนพ่ึงตนเองมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสร้างความรู้ (2) การจัดเก็บความรู้ (3) การแบ่งปันความรู้ 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ของชุมชน ลักษณะองค์ความรู้ของชุมชน ได้แก่ ก. ความรู้
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ข. ความรู้ด้านการจัดการการเงิน ค. ความรู้ด้านการด าเนินชีวิต
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ง. ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการกลุ่ม 3) ทุนทางสังคมของชุมชนพึ่งตนเอง
มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของชุมชน ทุนทางสังคมในมิติโครงสร้างมีลักษณะเป็นรูปแบบ
ของการติดต่อทางสังคมระหว่างบุคคล กลุ่มและชุมชนมีช่องทางที่ท าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
ประสบการณ์ และยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางความรู้ด้วย ทุนทางสังคมในมิติการับรู้
มีลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคล และกลุ่มได้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การระบุปัญหาร่วมกัน การท าความเข้าใจและการจัดการความขัดแย้ง และทุนทางสังคม
ในมิติความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นความผูกพันหรือเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่ม ยังผลให้บุคคล
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น 4) ตัวแบบบูรณาการทุนทางสังคม
กับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพ่ึงตนเอง สามารถอธิบายได้ว่าทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรที่ชุมชนได้สร้างขึ้น 
โดยเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคม ทุนทางสังคมได้เกื้อกูลให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ก่อให้เกิด
การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการทดลองปฏิบัติ และการถ่ายทอดบทเรียน
จากการด าเนินงาน จนเกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับชุมชน 
น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดการพ่ึงพากันเองภายในชุมชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ภาครัฐ
ควรก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นคุณค่า และรักษาทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่ (2) ภาครัฐ
ควรก าหนดนโยบายที่กระตุ้นให้ชุมชนเกิดการจัดการความรู้ โดยอาศัยทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว
ในชุมชน (3) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน และระหว่างชุมชน 
และ (4) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายการเสริมพลังอ านาจให้แก่ชุมชน 
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 สุวดี อุปปินใจ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่สูงภาคเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 
และ 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 
โดยใช้กรอบแนวคิดบันใด 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ Sherry R. Arnstein เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ 2 แห่ง พัฒนากลยุทธ์
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้เทคนิค swot analysis และ tows matrix ตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของกลยุทธ์โดยชุมชน ด้วยการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม
ของกลยุทธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่สูงภาคเหนือในปัจจุบันของโรงเรียนที่ 1 อยู่ในระดับ 1 คือ ระดับ
การร่วมมือหรือการไม่มีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นที่ 1 การจัดฉาก และขั้นที่ 2 การดูแลรักษา ส่วนโรงเรียน
ที ่2 อยู่ในระดับที่ 2 คือ ระดับการมีส่วนร่วม พอเป็นพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน ตั้งแต่ขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 
การเรียนรู้ข่าวสารสารสนเทศ การปรึกษาหารือและการท าให้พอใจ 2) กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่สูงภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ (1) สร้าง
สมัชชาการศึกษาของชุมชน (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายระดมทุนและทรัพยากร
ในการพัฒนาเพ่ือการศึกษา (3) พัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ (4) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ คือ 1) ควรมีการน าร่องการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาของชุมชน 2) ควรส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือระดมทุนและทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา 3) รัฐควรส่งเสริมการใช้องค์ความรู้
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น าวัฒนธรรม
การท างานในองค์การและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น าวัฒนธรรม
การท างานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น าวัฒนธรรมการท างานในองค์การ  
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือหารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น าวัฒนธรรมการท างานในองค์การกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่น าไปใช้ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานประจ าขององค์การรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เพ่ือให้ได้เป็นตัวแทนของประชากร และใช้ทดสอบ
กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ ซึ่งมีเทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและยืนยันความถูกต้อง
ของมาตรวัด 2) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น า
วัฒนธรรมการท างานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์
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เส้นทาง โดยท าการวิเคราะห์ตามสมการโครงสร้างของแบบจ าลองความสัมพันธ์และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบจ าลองความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และท าการวิเคราะห์หาค่าอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีต่อตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้น าสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรม
การพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรม
ผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมการฝึกอบรม 
วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตามล าดับ และพฤติกรรม
ผู้น าที่ขาดภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่วัฒนธรรม
การท างานในองค์การเน้นการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจและพฤติกรรมผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยส่งผ่านกิจกรรม
การฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน และพบว่า พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการมีส่วนร่วม 
วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจและพฤติกรรมผู ้น า แบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจ 
 วรรณวิสา กิจสนิท (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันและองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ านวนทั้งหมด 9 ตัวครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้  และด้านการประพฤติและปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดล
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โมเดล มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2=12.95, df=19, P=.84, GFI=.99, AGFI=.97, RMR=.01) น้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้านมีค่าเชิงบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.73 ถึง 1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว 
โดยองค์ประกอบที่มีน าหนักความส าคัญมากที่สุดในการบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการประพฤติ
และปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์ประกอบในแต่ละด้านดังกล่าว  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00, 0.99 และ 0.73 ตามล าดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ประมาณ ร้อยละ 93, 91 และ 47 ตามล าดับ 
 ธีรพัฒน์ สุทธิประภา (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการลด
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมี” 
มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมี
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และลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร ผู้ปลูกชะอม หมู่บ้านดงเมือง เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัย
และพัฒนาโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกชะอม
จ านวน 80 คน ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และชุดตรวจหาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส เก็บรวมรวม
ข้อมูล และใช้วิธี  gas chromatography: GC ในการตรวจหาสารเคมีตกค้ างในดินและชะอม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รายได้ของเกษตรกรอยู่ที ่ 400-8100 บาทต่อการเก็บ 1 ครั้ง และมีการเก็บ
ผลผลิตได้ถึง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี แต่มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในทุกหลังคาเรือนท าให้มีการ
ตกค้างในเกษตรกร คือ ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 42.5 มีความเสี่ยง ร้อยละ 43.8 และความปลอดภัย ร้อยละ 
13.8 ส่วนสารเคมีที่ตกค้างในชะอม คือ methamidophos monocrotophos และ dicrotophos 
ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต แต่ไม่พบในดิน 2) หลังจากจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมโดยการให้เกษตรกรร่วมรับรู้และร่วมสนทนากลุ่ม และไม่พบสารเคมีตกค้างในดินและชะอม การ
ตกค้างของสารเคมีในเลือดของเกษตรกรหลังจากจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 เดือน ลดลงจาก
ก่อนและหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05 3) 
เกษตรกรผู้ปลูกชะอมโดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีพฤติกรรม
การใช้สารเคมีที่เหมาะสมโดยรวม และรายด้าน 4 ด้านเพ่ิมขึ้น ยกเว้นเกษตรกรเพศหญิงและเกษตรกรที่มี
รายได้สูงกว่า 10,000 บาท ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวหลังจัดกระบวนการ อย่างไรก็
ตามหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 เดือน เกษตรกรผู ้ปลูกชะอมโดยรวมและ
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการลดผลกระทบจาก
การใช้สารเคมีเหมาะสมมากขึ้นกว่าหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) เกษตรกรผู้ปลูกชะอมเพศชายมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีโดยรวมและและรายด้านทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมี พฤติกรรมขณะใช้สารเคมี พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีและ
พฤติกรรมการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมี หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากกว่าเพศ
หญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เกษตรกรผู้ปลูกชะอมที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
สารเคมี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุ (p>.05) นอกจากนี้
ยังพบว่า หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 เดือน เกษตรกรผู้ปลูกชะอมที่มีเพศต่างกันและ
อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารเคมี โดยรวมและรายด้านทั ้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันและไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุ (p>.05) 5) หลังการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 เดือนไปแล้ว 
เกษตรกรผู้ปลูกชะอมที่มีระดับการศึกษาต่างกันและรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีโดยรวมและ
รายด้านทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันและไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและรายได ้(p>.05) 
 ปรารมภ์ ยามะวิมุต (2541, หน้า 30) ได้ศึกษา “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดยะลา” พบว่า รายได้สูงมีผลต่อการมีส่วนร่วมคิดและร่วมประเมินผล 
เจตคติสูงมีผลต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจและร่วมรับประโยชน์ เจตคติต่อเจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรกร
มีผลต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผลประโยชน์ ส่วนอายุ รายได้ จ านวนปีที่ศึกษาในโรงเรียน ความรู้
ด้านการแปรรูป ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ เวลาว่าง  
 2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Horsfield, Gareth (2016, abstract) ได้ท าการศึกษา “การส ารวจปัจจัยต่างๆที่น าไปสู่การสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรชุมชน  ในโซน
เกษตรนิเวศน์ที่ 2 และ 3 ของประเทศซิมบับเว” ผลจากการศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศของเกษตรกรมีการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการตัดสินใจในการด ารงชีวิตที่พวกเขาท าและ
ความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและลดความเสี่ยงต่อความผันแปรและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ของเกษตรกรรายย่อยและ
การตีความ ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้แปลว่าเป็นความรู้สึกที่สอดคล้อง
กับบันทึกสภาพภูมิอากาศและส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวและลดความเสี่ยงต่อความเครียด
และแรงกระทบทางภูมิอากาศ นอกจากนี้ การวิจัยยังมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับ
สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญ ในการสร้างความเข้าใจในขณะที่มองข้ามบทบาท
ของปัจจัยที่ไม่ใช่สภาพภูมิอากาศ การศึกษาใช้วิธีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist) วิพากษ์สังคม
และมุมมองเกี่ยวกับเพศ ในการตรวจสอบการรับรู้ของเกษตรกร เกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ส่วนกลาง ของโซนเกษตรและระบบนิเวศน์ที่ 2 และ 3 ของประเทศซิมบับเว 
ปัจจัยทางภูมิอากาศ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้างการรับรู้และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
ที่มีระหว่างการรับรู้ของเกษตรกรและผู้ที ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและการวิจัยพัฒนา ใช้วิธีการ
แบบผสมผสานที่ใช้เครื่องมือวิจัยแบบมีส่วนร่วม แบบสอบถามของเกษตรกร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับเกษตรกรและผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยหลายคน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในอดีต 
 การศึกษาพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในแนวโน้มปริมาณน้ าฝนในระยะยาว 
แต่เห็นได้ชัดว่าอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับอุณหภูมิสอดคล้องกับ
บันทึกสภาพภูมิอากาศมากกว่าการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์สายฝน การรับรู้ของเกษตรกร
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิโดยรวม และความเชื่อโดยรวมว่าสภาพภูมิอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญทางเพศ กับการรับรู้ของเกษตรกรชายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
และลบมากกว่าเกษตรกรที่เป็นหญิง ซึ่งการรับรู้โดยรวมมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกันมากขึ้นกับบันทึก
สภาพภูมิอากาศ ผลการวิจัยเน้นย้ าถึงกลไกทางความรู้ความเข้าใจและความไม่เท่าเทียมกันหลายประการ 
ที่ท าให้บิดเบือนขยายและลดทอนประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับสภาพอากาศและภูมิอากาศ 
และมีส่วนร่วมในการรับรู้ความรู้สึกในแง่ลบเกี่ยวกับความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ประสบการณ์ เหล่านี้ท าให้ เกิดความเชื่อมั่นของเกษตรกรว่า สภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปในระดับที่น้อยกว่าที่คิดไว้  และการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไม่มีบทบาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในการสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกรโดยรวมว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้ การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเกษตรกรในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและ
ระบบการเพาะปลูกโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ทางภูมิอากาศ โดยสามารถมองเห็นพื้นที่
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดจากสภาพอากาศ ที่มีผลกระทบที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับระบบการท าฟาร์ม
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของประชากรในชุมชนและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น มีความสามารถ
ในการส่งผลกระทบต่อลักษณะที่เกษตรกรรับรู้สภาพอากาศและภูมิอากาศ โดยปัจจัยเหล่านี้มีส่วนส าคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกรว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการส ารวจบทบาทของข้อมูลสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศด้วย 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาย มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการและเชื่อถือได้มากขึ้นและ
ท าให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลสภาพอากาศที่ไม่ถูกต้องและเรื ่องเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องมากขึ้น ท าให้เกิดความคาดหวังที่สูงขึ้นในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางของเพศ ในการก าหนดความสามารถของบุคคล 
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การศึกษาชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดหาข้อมูลสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศในอดีตและ
ในระยะสั้นแก่เกษตรกร ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยและนักพัฒนา ซึ่งเป็นวิธีการลดความเข้าใจผิด
ของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ. 
 Mamun Abdullah-Al (2016, pp. 1-3) ได้ท าการศึกษา “การเพาะเลี้ยงกุ้งในบังคลาเทศ: ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตอาหารและความมั่นคงด้านโภชนาการ” งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานร่วมกันและความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและอาหารในประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการเพาะเลี้ยงกุ้งและการเพาะเลี้ยงกุ้งที่เน้นการส่งออกในบริบทสิ่งแวดล้อมของประเทศก าลังพัฒนา
ที่เปราะบาง ขอบเขตการวิจัยครอบคลุม "ระบบอาหารทะเล" ทั้งหมด ที่รวมการผลิตการจ าหน่ายการค้า
และการบริโภคในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงใต้ใต้เขต Khulna District ประเทศบังคลาเทศ 
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย คือ เพ่ือท าความเข้าใจถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันแปรของคุณภาพโภชนาการ
ของอาหารทะเลและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ การส ารวจความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารทะเลในระบบ
นิเวศเกษตร ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษายังให้ความส าคัญกับ
ความแตกต่างในการจัดสรรภายในครัวเรือน ด้วยการให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเด็กหญิงวัยรุ่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดในสังคม วัตถุประสงค์เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้วิธีการอย่างมากที่จะเข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ระหว่างด้านชีวฟิสิกส์ (เช่นที่ใดและชนิดใดที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการจัดหา
สารอาหารที่จ าเป็น) และบรรทัดฐานทางสังคมในการจัดสรรอาหาร การส ารวจภาคสนามได้ด าเนินการ
ในเขต Satkhira, Khulna และ Bagerhat ของจังหวัด Khulna ในช่วง 17 เดือนที่ผ่านมาระหว่าง ปีพ.ศ. 2555 
ถึง พ.ศ. 2558 หมู่บ้านสี่แห่งที่ลาดชันด้านความเค็มน้ าบนพ้ืนผิว น้ าเกลือสูง (> 10 ppt), น้ าเกลือปานกลาง 
(> 5 <10 ppt), น้ าเกลือต่ า (<5 ppt) และน้ าจืด (<0.5 ppt) ถูกเลือกส าหรับกรณีศึกษา วิทยานิพนธ์นี้ 
เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมเรื่องวิวัฒนาการของการเพาะเลี้ยงกุ้ง และกุ้งในประเทศบังคลาเทศ 
และภูมิภาคที่กว้างขึ้น และการระบุช่องว่างความรู้การวิจัยนี้ได้รับการแก้ไขจากระดับอ าเภอสู่ระดับชุมชน
ต่อครัวเรือน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (KI) ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างเกณฑ์ความพึงพอใจ (โดยพิจารณา
จากสินทรัพย์ทางสังคมและเศรษฐกิจจ านวน 5 แห่ง) ในระดับชุมชน ในแต่ละชุมชนการส ารวจ
ส ามะโนประชากรของครัวเรือน (n=1082 ครัวเรือน) ได้มาจากการสัมภาษณ์ KIs ได้ขอให้ครัวเรือนที่ได้รับ
การจัดอันดับตามเกณฑ์ การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผลลัพธ์ได้รับการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์สั้นๆ ของครัวเรือน
ที่ระบุทั้งหมด (HH) โครงร่างตัวอย่างนี้ เป็นพ้ืนฐานส าหรับความพยายามในการส ารวจสองครั้ง สุ่มเลือกแบบ
สุ่มตัวอย่าง 160 HH ส าหรับสองหมวดหมู่ที่มีความเป็นอยู่ (ดีกว่าและแย่ลง) ส าหรับการวิเคราะห์ 
“ระดับฟาร์ม” โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ประเด็นส าคัญได้แก่ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิต
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และชะตากรรมของผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อีก 240 ครัวเรือน ที่มีหญิงวัยรุ่น
หญิงเดี่ยวได้รับเลือกจากกรอบเดียวกันอีกครั้ง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามประเภทความเป็นอยู่ที่ดี 
ส าหรับการวิเคราะห์ภายในครัวเรือน ส่งผลให้มีการคัดเลือก 60 ครัวเรือนต่อชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
ครัวเรือนที่มีรายได้ดีกว่า 30 รายและครัวเรือนที่ด้อยโอกาส 30 ราย (การวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้ด าเนินการ
กับผลการสุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย จากตัวเลือกในการด ารงชีวิต การกระจายอาหารภายในครัวเรือน
และทรัพย์สินทางการเกษตร) ใช้วิธีการนึกย้อนถึงอาหารตลอด 24 ชั่วโมงแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่
ของอาหาร การถ่ายภาพอาหารและชุดถ้วยชามที่ใช้ในการประเมิน การบริโภคอาหารของสมาชิกแต่ละคน
ในระดับครัวเรือน เพื่อประเมินผลการรักษาความปลอดภัยด้านอาหารของเด็กวัยรุ่นหญิง (n=200 คน) 
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โดยใช้มาตรการทางด้านมานุษยวิทยา (stunting, wasting, BMI, MUAC) และ biomarkers (ดัชนี omega-3 
ใน RBC และ LC n-3 PUFA/LC PUFA ในเซลล์เม็ดเลือด) 
 ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบใช้สัตว์น้ าแบบดั้งเดิมใน S-W Bangladesh 
เป็นระบบพลวัตที่ด าเนินการโดยทั้งคนรวยและคนจน ระดับความเค็มและการปรากฏตัวของป่าชายเลน
ท าให้ระบบการท าฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์แบบองค์รวมบ่งชี้ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน ghers 
เป็นการเลี้ยงแบบครอบครัวขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยครอบครัว ซึ่งมีการท าอาหารหลากหลายชนิด 
ทั้งในระดับโลกและในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (ทั้งในแง่ของโภชนาการและราคา) ความอ่อนแอ
ของโรคน้อยลง ตัวเลือกการด ารงชีวิตทางเลือกอ่ืนๆ ทั้งใน HS และ LS พบได้ในต าแหน่งที่ดีกว่าอีก 2 แห่ง 
แต่เนื้อหาทางโภชนาการของปลาและที่ปรากฏในตัววัยรุ่น สะท้อนถึงระบบนิเวศเกษตร โดยไม่ค านึงถึงต าแหน่ง
ทางสังคมของครัวเรือน ในการศึกษานี้ให้ความส าคัญของระบบ และความส าคัญของการเชื่อมโยงของชุมชน 
เพ่ือการด ารงชีวิตการผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร ระบบไดนามิกเป็นข้อความที่เข้าใจและ
มีประสิทธิภาพ ส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย ในการด าเนินการนี้ผลจากการศึกษาช่วยสร้างความเข้าใจว่า 
การเลี้ยงแบบผสมผสานแบบขนาดเล็กมีผลต่อความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่นและการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศก าลังพัฒนาอย่างไร 
 Fernando, K.M.C. (online, 2015) ได้ท าการศึกษา “การส ารวจลักษณะที่ดีส าหรับประสิทธิภาพ
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในพันธุ์ข้าวสาลีโบราณ” ผลจากการศึกษา คือ ปุ๋ยไนโตรเจน (ไนโตรเจน) เป็นปัจจัยหลัก
ในการปลูกข้าวสาลีแบบเข้มข้นในสหราชอาณาจักร การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในสหราชอาณาจักร ส าหรับข้าวสาลี
ฤดูหนาวเฉลี่ยอยู่ที่ 220 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปีพ.ศ. 2554 แต่โดยปกติการเพาะปลูกพืชผลจะใช้เวลา
ประมาณ 50% เท่านั้น การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยสูง (NUE ผลผลิตเมล็ดแห้ง
ต่อหน่วยที่มีอยู่ของปุ๋ยไนโตรเจนจากดินและ/หรือปุ๋ย) ในขณะที่ยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนที่ยอมรับได้ 
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นหนึ่งในแนวทางการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร และลดความเสี่ยง
จากมลภาวะ โดยการลดปุ๋ยไนโตรเจน NUE แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพการดูดซึมของไนโตรเจน 
(NUpE, ความสามารถในการเพาะปลูก N ต่อหน่วยที่มีอยู่ของไนโตรเจนจากดินและ/หรือปุ๋ย) 
และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ N (NUtE ผลผลิตเมล็ดแห้งต่อการเพาะปลูก N) NUE สามารถปรับปรุงได้
โดยการปรับปรุง NUpE และ/หรือ NUtE การรวมจุดเด่นของโปรแกรมการผสมพันธุ์ ที่ก าหนดเป้าหมายไว้
อย่างเหมาะสม ต้องการความหลากหลายของยีนที่มีอยู่อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของข้าวสาลีขนมปังที่ทันสมัย จะลดลงเนื่องจากโอกาส hybridization ในช่วงวิวัฒนาการ
ข้าวสาลีและการคัดเลือกพันธุ์ส าหรับผลผลิตสูง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องค้นหาแหล่งที่มา
ของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใหม่ ส าหรับ NUE หนึ่งในแหล่งที่มาอาจเป็นพันธุ์ข้าวสาลีโบราณ
ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ ของยีน เพ่ือปรับปรุงข้าวสาลีที่ทันสมัยของ NUE  
 วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการปัจจุบัน คือ การส ารวจลักษณะทางสรีรวิทยาที่ดีส าหรับ NUE 
ในพันธุ์ข้าวสาลีโบราณ การทดลองภาคสนามสามห้องทดลองเรือนกระจกสี่ห้อง และการทดลอง
ห้องเจริญเติบโตสามห้องได้ด าเนินการที่วิทยาเขต Sutton Bonington University of Nottingham 
งานปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลักๆ 1) การตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชทั่วไปและการพัฒนา 
2) ปริมาณของ NUE และส่วนประกอบ 3) การส ารวจลักษณะทางสถาปัตยกรรมรากของต้นกล้าและ
พืชที่โตเต็มที่ และ 4) การระบุราก QTLs ของต้นกล้าที่เกี่ยวข้องกับ NUpE ในข้าวสาลี ที่มีการก าหนด 
ค่า x รูปแบบที่มีนัยส าคัญ ส าหรับการจัดตั้งและการพัฒนาของพืช ได้ถูกระบุไว้ในหมู่ข้าวสาลี บริเวณที่มี
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ข้าวสาลีสูง มีการตั้งโรงงานและการพัฒนาพืชเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าวสาลีโบราณ และส่วนประกอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง NUE และองค์ประกอบของมันไม่สอดคล้องกันระหว่างการทดลองในการศึกษา 
อย่างไรก็ตาม NUpE และ NUtE ได้อธิบายถึงความผันแปรของ NUE ภายใต้ HN กว่า NN สถาปัตยกรรม
ระบบรากแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ระหว่างพันธุ์ข้าวสาลีที่ใช้ในการศึกษา  
 Mura, Marika Noemi (2015, abstract) ได้ท าการศึกษา “ชาวนาไม่พอใจ: ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับสังคมและความไม่มั่นคงด้านอาหารในประเทศแทนซาเนีย” จากการศึกษาเห็นว่าในประเทศ
ก าลังพัฒนาจ านวนมาก คนที่ท างานในที่ดินเป็นผู้ผลิตอาหารหรือเป็นกลุ่มที่ต้องทนทุกข์ทรมาน
จากความไม่มั่นคงด้านอาหารมากที่สุด ในขณะที่การศึกษาจ านวนมาก มองถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
ในระบบอาหารในระดับโลกและบทบาทโดยบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบนี้ เริ่มจาก
ระดับท้องถิ่น เพ่ือดูสาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารในระดับสูงของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตอาหารในประเทศกับรัฐ ในประเทศแทนซาเนีย มีผลต่อความมั่นคง
ด้านอาหารในพ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะในครัวเรือนของเกษตรกร ค าถามการวิจัย ก็คือ “ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับเกษตรกรในการรักษาความมั่นคงด้านอาหารในประเทศแทนซาเนียเป็นอย่างไร” ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์เกษตรกรใน 8 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในสองภูมิภาคของประเทศแทนซาเนีย–ชายฝั่ง และ Kilimanjaro 
และเสริมด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและผู้แทนภาคประชาสังคม หมู่บ้านที่ส ารวจในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสภาพอากาศแห้งแล้ง และแยกออกจากถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่าง Dares 
Salaam กับ Morogoro ในขณะที่หมู่บ้านที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ Kilimanjaro อยู่บนเนินเขาของภูเขารอบเมือง 
Usangi ห่างไกลจากเมืองศูนย์การท่องเที่ยวและการค้าของ Moshi และ Arusha  
 ผลการวิจัย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในหมู่บ้านเหล่านี้ การวิจัยเชิงคุณภาพได้ให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางอาหารปัญหาของภาคเกษตรกรรมและทัศนคติของเกษตรกรต่อรัฐ และนโยบาย
ของเกษตรกร การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนจากภาคประชาสังคม ถูกน ามาใช้ในการตรวจสอบนโยบาย
ทางการเกษตรในปัจจุบันและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรรายย่อย การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีส่วนร่วม
ในเชิงประจักษ์ต่อวรรณกรรมเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเกษตรกร ผู้วิจัย
ตั้งข้อสังเกตว่า การผสมผสานนโยบายทางการเกษตรที่ด าเนินการโดยรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ได้ท าเพียงเล็กน้อยเพ่ือปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล เหตุผลหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดปัญหานี้ คือ นโยบายไม่ได้ครอบคลุมไปถึงความต้องการของเกษตรกรรายย่อย (แม้ว่าจะเป็น
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรในประเทศ) และไม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนก็ตาม ผลของการศึกษานี้
ระบุถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับเกษตรกร เป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวของนโยบาย 
และการปรับปรุงด้านความมั่นคงด้านอาหารในพ้ืนที่ชนบทที่น่าพอใจ ด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า
เกษตรกรรายย่อย เป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ผลและต้องการให้ภาคเกษตรกรรมขับเคลื่อนโดยเกษตรกร
ขนาดกลางและใหญ่ ในทางกลับกันเกษตรกรส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ว่าไม่เพียงพอต่อความเป็นจริงของการเพาะปลูก โดยทั่วไปเกษตรกรเห็นว่ารัฐเป็นองค์กรที่ห่างไกล  
ซึ่งพวกเขามีรายได้น้อยและไม่เชื่อถือ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเกษตรกร
ของประเทศแทนซาเนีย มีความขัดแย้งกันในอดีตและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร
ในหมู่เกษตรกร ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกมันมีผลกระทบต่อกรอบวัตถุประสงค์และการด าเนินการ
ของนโยบายทางการเกษตร ซึ่งท าให้ล้มเหลวในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ประการที่สองมันเป็นอุปสรรค
ต่อความสามารถของเกษตรกรที่จะร่วมมือกัน และ/หรือ สร้างขบวนการชาวนาที่สอดคล้องกัน ในการปรับปรุง
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ความมั่นคงด้านอาหารและแก้ไขปัญหาในระดับรัฐ ความไม่พอใจของเกษตรกรในด้านการเมือง
และความไม่ไว้วางใจต่อรัฐ ที่ไม่สามารถตอบสนองความท้าทายและปรับปรุงสภาพของพวกเขาได้ 
 Burbi, S. (2014, abstract) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงการปฏิบัติในฟาร์มและ
การประเมินทัศนคติของเกษตรกรปศุสัตว์ต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ผลการศึกษาพบว่า 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมได้รับความกดดันจากการเติบโตของตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ
และราคา ท้าทายเกษตรกรในการปรับปรุงการผลิต การแข่งขันทางธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเกษตรคิดเป็น 9% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในสหราชอาณาจักร วรรณกรรมเชิงปริมาณ
ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากฟาร์มปศุสัตว์ การยอมรับของพวกเขาอาจขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพและอิทธิพลของการรับรู้ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการตัดสินใจ
ของพวกเขา การน าแนวคิดเรื่องการวิจัยเชิงวรรณกรรมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้
ท าการศึกษาสร้างทุนทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 14 แห่ง ในเขตตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตก 
และประเมินศักยภาพในการน ากลยุทธ์การลดมลพิษ โดยมีการสร้างเครื่องมือ rapid farm practices 
appraisal: RFPA) เพ่ือประเมินการปฏิบัติฟาร์ม ตามความสามารถในการบรรเทาผลกระทบของฟาร์ม 
ปฏิบัติได้รับการประเมินสองครั้งในช่วง 6-9 เดือน การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินอุปสรรคและโอกาสในการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและนวัตกรรมในฟาร์ม เกษตรกรได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มมุ่งเน้นไปยังเครือข่ายกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ และมีส่วนร่วมกับนักวิจัย 
เกษตรกรทั้งหมดมีส่วนร่วมในการประเมินฟาร์ม 2 แห่ง มีเกษตรกรเพียงครึ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการฟาร์ม ปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและบ าบัดมูลสัตว์ เนื่องจากการลงทุนทางการเงิน
ที่จ าเป็น เกษตรกรทุกคนให้ความส าคัญกับเครื่องมือ RFPA ความชัดเจนของข้อมูลที่ให้ไว้และความส าคัญ
ของเครื่องมือในการปฏิบัติโดยตรง เกษตรกรทุกคนยอมรับที่จะได้รับการสัมภาษณ์ในระหว่างการเยี่ยมชม
ฟาร์มครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามเกษตรกร 2 ราย ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมายได้ อุปสรรคหลัก
ของเกษตรกรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมคือทุนทางการเงินที่ จ ากัด การขาดความเชื่อมั่นในการด าเนินการ
ของรัฐบาลและความสับสนเกี่ยวกับประสิทธิผลของค าแนะน าฟาร์มเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบ  
การขาดความยืดหยุ่นในระยะยาวของนโยบายทางการเกษตรมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกร เกษตรกรต้องการแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการให้ค าปรึกษาที่สม่ าเสมอ โปร่งใสและโปร่งใส 
แหล่งที่มาของข้อมูลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับค าแนะน า เกษตรกรต้องการการแบ่งปันความรู้
แบบ peer-to-peer และกิจกรรมที่มีส่วนร่วม เพ่ือเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบโดยตรง
จากนักวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐานที่เป็นบวกส าหรับการขยายตัวของเครื่องมือ RFPA 
รวมถึงการประเมินผลทางเศรษฐกิจของการปฏิบัติในฟาร์ม  และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จ าเป็นต้องมีการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการ ที่แหล่งข้อมูลมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของวิทยาศาสตร์ การศึกษาเพิ่มเติมควรรวมถึง
การเปรียบเทียบระหว่างระบบการท าฟาร์มที่แตกต่างกัน นั่นคือ อินทรีย์กับแบบธรรมดา ขนาดเล็ก
กับขนาดใหญ ่(organic v conventional, small scale v large-scale) 
 Cazzuffi, Chiara (2013, abstract) ได้ท าการศึกษา“เกษตรกรรายย่อยในตลาดและบทบาท
ของสหกรณ์การประมวลผลและการตลาด: กรณีศึกษาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอิตาลี” จากการศึกษา
เห็นว่า ตลาดเกษตรมักมีลักษณะการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างผู้ซื้อสินค้าเกษตร สหกรณ์มักได้รับ
การยกย่องว่าเป็นวิธีที่เป็นไปได้ในการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้ผลิตรายย่อย ในการศึกษาวิจัยนี้ศึกษาถึง
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การอยู่ร่วมกันของบริษัท ด้านการประมวลผลและการตลาดทุนและการตลาดแบบดั้งเดิมในตลาดนมดิบ
ในสามจังหวัดของอิตาลี โดยใช้ชุดข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมผ่านการส ารวจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ประการแรกผู้ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ว่าอะไรที่ท าให้เกิดการผันแปรของโครงสร้างการตลาดในแต่ละจังหวัด
และสิ่งที่ผลักดันให้สมาชิกเป็นสมาชิกสหกรณ์แบบสุ่ม เมื่อมีทางเลือกภูมิศาสตร์มีผลต่อจ านวนและลักษณะ
ของบริษัท ผู้ด าเนินการที่ตั้งอยู่ในกรณีที่ฟาร์มมีการแยกตัวและมีขนาดเล็กลงสหกรณ์มีแนวโน้ม
ที่จะมีอ านาจเหนือกว่าและมักเป็นผู้ซื้อเพียงรายเดียวในปัจจุบัน ในกรณีที่มีทั้งคู่แข่งขันและตัวประมวลผล
แบบทุนนิยม สถานการณ์เป็นสมาชิกของพ่อแม่มีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วม
สหกรณ์โดยบอกถึงความเฉื่อยบางประการ ประการที่สองผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่ามีหลักฐานว่าการขาย
ผ่านสหกรณ์ท าให้เกิดความแตกต่างส าหรับเกษตรกร โดยค านึงถึงราคาและลักษณะที่ไม่ใช่ราคา 
ของความสัมพันธ์ในส่วนของลักษณะที่ไม่ใช่ราคาผลิตผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์สร้างข้อตกลง
ที่ซับซ้อนน้อยกว่ากับสมาชิกเมื่อเทียบกับผู้ประมวลผลแบบทุนนิยมกับซัพพลายเออร์ของตน  
และมีโอกาสน้อยที่จะจ่ายในราคาที่ต่ ากว่าที่ตกลงไว้และมีแนวโน้มที่จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคมากขึ้น 
ผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกดูเหมือนจะใหญ่กว่าส าหรับเกษตรกรที่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อพิจารณาว่า
การเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยตรงมีผลกระทบต่อราคาที่จ่ายต่อเกษตรกร การด าเนินการตามทฤษฎีนี้
แสดงให้เห็นว่า การแข่งขันด้านราคาไม่สมดุลระหว่างสองบริษัทที่มีฟังก์ชั่นเป้าหมายแตกต่างกัน
ในตลาดเชิงพ้ืนที่ ภายใต้นโยบายการก าหนดราคาเชิงพ้ืนที่ที่ต่างกัน อาจท าให้เกิดความแตกต่างของราคาได้
ระหว่างสองบริษัท การคาดการณ์นี้จะได้รับการทดสอบโดยประมาณผลของการเป็นสมาชิกสหกรณ์
แบบสุ่ม ในราคาที่จ่ายโดยใช้วิธีประเมิน 4 แบบ ที่ไม่เหมือนกัน ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นบวก
และมีนัยส าคัญของการเป็นสมาชิกซึ่งขับเคลื่อนโดยเกษตรกรที่ห่างไกลมากขึ้นและมีขนาดเล็กลง 
ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของสหกรณ์เดยีว 
 Aoru Natsuda Kunio Igusa & Areas Wiboonpongse John Thoburn (2012, pp. 369-385) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์-ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทในเอเชีย: กรณีของโอทอป
ในประเทศไทย” รายงานนี้ส ารวจการพัฒนาของหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) ส าหรับโปรแกรม
ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ก่อนหน้านี้  คือหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ovop) ก าเนิด
ในประเทศญี่ปุ่นการเคลื่อนไหวในประเทศญี่ปุ่นเป็นนโยบายที่จะย้อนกลับการลดจ านวนประชากร
ในชนบทได้กลายเป็นที่มุ่งเน้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจน บทความนี้วิเคราะห์การพัฒนา
แนวความคิดของ “หนึ่งต าบล หนึ่งสินค้าในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับแนวคิดของหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่สร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น” เมื่อน ามาใช้ในประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายทางการเมืองในประเทศไทย
มีนโยบายที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นวิธีการลดความยากจนในชนบท และในรายงานยังได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์บางโปรแกรมของ otop การจัดการเพ่ือสร้างงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ท าให้ชุมชนมีโอกาสในการท าตลาดส่งออกในระดับท้องถิ่น
และการสร้างโอกาสการจ้างงาน โดยรายงานนี้มีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กของ otop จังหวัดเชียงใหม่
และกรณีศึกษาของบริษัทท้องถิ่น 
 Howie, Charles Alexander (2011, Abstract) ได้ท าการศึกษา “ความร่วมมือและการโต้แย้ง: 
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับรัฐในการแปรรูปการเกษตร: จังหวัด An Giang ประเทศเวียดนาม” 
โดยงานศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเกษตรกรกับเกษตรกรและเกษตรกรในพ้ืนที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขงเวียดนาม ซึ่งเน้นการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอันดามัน มีการด าเนินการ
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ในสามระดับ: ครั้งแรกในระดับที่ใหญ่ที่สุดความสัมพันธ์ของเกษตรกร–รัฐจะส ารวจผ่านการสร้างเขื่อนทั่วไป
ของความสูงที่แตกต่างกัน ครั้งที่สองความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรได้รับการตรวจสอบ
โดยการจัดการน้ าจากเหตุน้ าท่วมในเดือนสิงหาคมของเกษตรกร และประการที่สามในระดับที่เล็กที่สุด
ขอบเขตการกระจายการลงทุนระหว่างกันในรูปของข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
การศึกษาภาคสนามเกิดขึ้นระหว่าง ปีพ.ศ. 2545 ถึง 2550 ใน 4 จังหวัด โดยใช้วิธีการอุปนัยและการอนุมาน 
นิเวศวิทยาทางการเมืองในระดับจุลภาค มีกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมและการจัดการน้ าแบบร่วมมือ
จะถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบการท างานร่วมกัน 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาวนากับรัฐ
ในภาคใต้ของประเทศเวียดนาม โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ของเกษตรกรและรัฐ
ของรูปแบบเพ่ิมเติมความสัมพันธ์ในการสนับสนุนมีอยู่ในพื้นที่การศึกษาแม้ว่าจะมีการโต้ตอบและรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ dominant state ยังมีอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
ในปีพ.ศ. 2523 เกี่ยวกับความล้มเหลวของสหกรณ์ที่ริเริ่มของรัฐที่นี่เกษตรกรยังคงรักษาและใช้ประโยชน์
จากสถานะโดยยกตัวอย่าง เช่น การต่อต้านข้อเสนอที่จะเพ่ิมความสูงของคูน้ า เกษตรกรท ากิจกรรมร่วมกัน
ในปั๊มคลับ “pumping clubs” เพ่ือจัดการน้ าท่วมภายในเดือนสิงหาคม มวลน้ าในเดือนสิงหาคมเพ่ิมข้ึน 
แต่ลดขอบเขตส าหรับการตัดสินใจของแต่ละคนเขื่อนสูงทั่วไปช่วยให้เกษตรกรสามารถท าห น้าที่
ได้อย่างเป็นปัจเจกชนและเน้นความแตกต่างในความส าเร็จระหว่างครัวเรือน แม้กระนั้นก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจน
ว่าเรื่องนี้ได้ถูกท าข้ึนเพื่อจะได้มีการควบคุมทางการเมืองหรือเพ่ือปกป้องคนจนและคนไร้บ้าน 
 Byles, Sharon M. (2010, abstract) ได้ท าการศึกษา “การตรวจสอบการพัฒนาวิชาชีพ
ของเกษตรกรต่อเนื่อง” ผลของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development: 
CPD) เป็นส่วนส าคัญของอาชีพส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับมือกับความท้าทาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในด้านความรู้พร้ อมกับความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจและสถาบันและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
 CPD ด าเนินไปทั่วหลากหลายสาขาอาชีพ แต่สิ่งที่ประกอบไปด้วยและควรด าเนินการอย่างไร
เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ CPD ที่ยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ ความต้องการของประชาชน
ในการรับรองความประพฤติปฏิบัติในเชิงวิชาชีพช่วยเสริมบทบาทที่ CPD ให้ความส าคัญในการรักษา
และปรับปรุงประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของมืออาชีพ CPD ได้รับการสนับสนุนภายในวิชาชีพ
เนื่องจากสมมติฐานว่าเป็นประโยชน์และโดยการท า CPD ให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในแง่นี้เกษตรกรรมก็ไม่มีข้อยกเว้น งานวิจัยนี้ได้ส ารวจรูปแบบ CPD ของเกษตรกรโดยเน้นความสัมพันธ์
ระหว่าง CPD กับเกษตรกรและธุรกิจฟาร์ม วิธีการแบบหลายวิธีเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรม
ที่มีอยู่ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบการฝึกอบรมวิชาชีพเบื้องต้น (vocational training scheme: VTS) 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเบื้องต้นที่จัดท าขึ้นในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
CPD ที่เกษตรกรด าเนินการ การตรวจสอบข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับลักษณะ
ของฟาร์มและ CPD ได้มีการระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งจากนั้นได้มีการพัฒนาแบบจ าลองที่ท านายว่า
เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะท าอะไรหลังจากที่ CPD ได้รับการด าเนินการแล้วการวิเคราะห์คลัสเตอร์ (cluster 
analysis) ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือก าหนดเกษตรกรสองประเภทที่ครอบคลุม ผู้ที่ท า CPD แบบไดนามิกและ CPD 
แบบไม่ เป็นครั้ งคราวซึ่ งแบ่ งย่อยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  ผู้ เชี่ ยวชาญหั วก้าวหน้า (progressive 
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professionals) ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงทางสังคม (secure socializers) ผู้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
 แต่ละชนิดมีรูปแบบ CPD ที่เป็นเนื้อเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มและลักษณะส่วนบุคคล จากนั้น
จึงได้มีการใช้การส ารวจธุรกิจฟาร์ม (farm business survey: FBS) ที่มีชุดข้อมูลระดับชาติขนาดใหญ่
เพื่อทดสอบการอนุมานที่ได้จากส่วนก่อนหน้าของงานวิจัยและตอบค าถามที่ไม่สามารถระบุได้
โดยใช้แบบส ารวจ VTS เพียงอย่างเดียวปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ได้รับการระบุ ได้แก่ ระดับการศึกษาของเกษตรกร
ลักษณะของวิธีการของเกษตรกรในการจัดการข้อมูลลักษณะของ CPD ที่ด าเนินการและลักษณะของฟาร์ม
ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรูปแบบของ CPD สรุปได้ว่า เกษตรกรมีปัจจัยการผลิต CPD ที่ใกล้เคียงกับอาชีพอ่ืนๆ 
แม้ว่าเกษตรกรจะประเมินกิจกรรม CPD ของตนในเบื้องต้นเกษตรกรที่มีบทบาทมากที่สุดใน CPD ด าเนินการ
และใช้ CPD เมื่อท าการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตน โดยปกติเกษตรกรเหล่านี้มีระดับการศึกษาสูง
จากฟาร์มขนาดใหญ่หรือเข้มข้นและธุรกิจของพวกเขามีส่วนร่วมในกลุ่มสนทนาและการเปรียบเทียบ 
งานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่าง CPD ในฐานะกระบวนการจัดการกับการฝึกอบรม
ในรูปแบบของเหตุการณ์ ผลลัพธ์ที่รายงานและความเกี่ยวข้องของพวกเขาส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นพ้ืนฐานที่ดีในการอภิปรายและการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับ CPD ส าหรับเกษตรกรและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับ CPD ของเกษตรกร 
 Thorsten, Richard (2008, abstract) ได้ท าการศึกษา เพื่อประเมินสิ่งที่โครงการชุมชน
และครัวเรือน ภายนอกและปัจจัยระดับหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ยั่งยืนระดับครัวเรือน ส าหรับ
โครงการน้ าในชนบทที่จัดการโดยชุมชน ในประเทศเปรูและประเทศกานา การศึกษาใช้ผลการสุ่มหลาย
ระดับและรูปแบบสมการ โครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนและ
หมู่บ้านจ านวนมากในสองประเทศดังกล่าว ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาบ่งชี้ว่า รูปแบบของการให้บริการน้ า
ในชนบท แบบมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ โดยทั่วไปส่งน้ าในระบบที่ออกแบบอย่างดีตามหน้าที่
ซึ่งผู้รับประโยชน์จ านวนมากได้ใช้และยังมีความพึงพอใจอยู่ ครัวเรือนส่วนใหญ่จ่ายเป็นอะไรซักอย่างเป็นค่าน้ า
ที่ได้รับ แม้ว่าการฟื้นราคาจะยังคงเป็นเป้าหมายพลิกผันได้ในหลายหมู่บ้านผลการวิเคราะห์แบบถดถอย
บ่งชี้ว่า ปัจจัยบางประการของครัวเรือน และหมู่บ้านมีผลกระทบโดยตรงและ/หรือโดยอ้อม ความรู้ของ
ครัวเรือนเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในปัจจุบันและความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติในอนาคต ส่วนปัจจัยครัวเรือนอ่ืนๆ เช่น รายได้และทุนทางสังคม แสดงให้เห็นผลที่คละกัน 
ปัจจัยของโครงการ เช่น การเลือกคณะกรรมการน้ าโดยตรง การฝึกอบรม และการเข้ามาขององค์กร
เอกชนที่เป็นหน่วยงานการวางแผนในประเทศเปรู มีอิทธิพลทางบวกต่อตัวบ่งชี้ความยั่งยืน ส่วนประสบการณ์
ของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลลัพธ์ 
 M. Weih, U.M.E. Didon, A.-C. Rönnberg-Wästljung, & C. Björkman (2008, abstract) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การวิจัยทางการเกษตรแบบบูรณาการและการเพาะปลูกพืช: การควบคุมวัชพืช
ในเมล็ดธัญพืชและการผลิตในระยะยาวในพืชยืนต้นชีวมวล” พบว่าการวิจัยทางการเกษตรในอนาคต 
จะต้องรวมระบบนิเวศน์วิทยา วิธีทางสรีรวิทยาและโมเลกุล เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพและผลผลิตที่ยาวนานของเกษตรกร 
ตามฟังก์ชันเศรษฐศาสตร์การเกษตรกร (eco-genomics) ความจ าเป็นในการบูรณาการจะเพ่ิมมากขึ้น 
เกี่ยวกับกลยุทธ์การเพาะปลูกพืชส าหรับระบบการเกษตรส่วนใหญ่ ในการศึกษานี้ความหมายจะถูกเน้น
ส าหรับสองด้านที่ตรงกันข้ามกับการวิจัยทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่ยั่งยืน ประการแรก
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ความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากกิจกรรม allopathic พืช เพ่ือยับยั้งวัชพืชเป็นทางเลือกในการควบคุม
วัชพืช สารเคมี และประการที่สองความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
ผลิตพืชยืนต้น พลังงานบนที่ดิน เพื่อการเกษตรที่เป็น “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในภาคเกษตรกรรม
เป็นเรื่องยากที่จะก าหนดอย่างแจ่มแจ้งหรือชัดเจน แต่มักกล่าวถึง การใช้กระบวนการทางนิเวศวิทยา
ที่เพ่ิมขึ้น กลยุทธ์การผสมพันธุ์ต่อการใช้ประโยชน์จากพืชที่เป็น allopathic จ าเป็นต้องมีการรวมและ
ตรวจสอบกระบวนการ allopathic ในบริบททางการเกษตรต่างๆ เนื่องจากขณะนี้มีความไม่แน่นอน
อย่างมาก ต่อการด าเนินงานที่คาดการณ์ได้ของกิจกรรม allopathic ในบริบททางนิเวศวิทยาที่แตกต่างกัน
โปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ส าหรับพืชชีวมวล ในอนาคตมีแนวโน้มมากที่สุดคือไม้ยืนต้น เช่น salix จะได้รับ
ประโยชน์อย่างมาก จากการรวมข้อมูลทางระบบนิเวศที่มีผลต่อการผลิตในระยะยาว เช่น  ปัจจัย
การเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาในระดับยืน และการควบคุมทางชีวภาพของศัตรูพืช ระบบนิเวศของระบบนิเวศน์
ทางการเกษตร สามารถท าให้เกิดการประนีประนอมหรือยอมรับร่วมกันระหว่าง การท าเกษตรแบบเร่งรัด
กับความต้องการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในการเกษตร 
 Masuda Tadayoshi (2007, abstract) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลประโยชน์
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตกาแฟโคนาอินทรีย์ที่มีการผลิตกาแฟโคนาแบบดั้งเดิม 
ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทบาทการควบคุมที่ดีที่สุด และภายในกรอบเศรษฐกิจทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้น  
การท าการเกษตรอินทรีย์ ได้ท าแบบเป็นระบบการผลิตแบบยั่งยืน ความเป็นสิ่งภายนอกของสิ่งแวดล้อม
ทางบวก และได้ท ารูปแบบของระบบการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่มีความเป็นสิ่งภายนอกของสิ่งแวดล้อม
ทางลบไว้ด้วย การเปรียบเทียบมุ่งเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโคนา โดยใช้เกษตรอินทรีย์  จ านวน 23 คน และผู้ปลูกกาแฟ
แบบดั้งเดิม จ านวน 42 คน ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การลดการเติมสารเคมี ผลกระทบต่อการเพ่ิม
สวัสดิการในภูมิภาคมากกว่ากลยุทธ์การเพ่ิมผลตอบแทนสุทธิ 
 Gutierrez-Montes, Isabel A (2006, abstract) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ชุมชนสุขภาพดี
เท่าระบบนิเวศน์ที่มีสุขภาวะหรือไม่ วิวัฒนาการ (และความล้มเหลว) ของโครงการวิจัยเชิงนิเวศน์
แบบมีส่วนร่วมไปสู่กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรัฐ ซานมิกูเอล ชิมาลาปา ประเทศเม็กซิโก 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและกลุ่มเป้าหมาย 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการประชุม รวมทั้งการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์
และเปรียบเทียบวิธีการที่คนในท้องถิ่นและคนภายนอกมีส่วนร่วม ได้รับรู้การคุกคามต้นทุนธรรมชาติ  
และศักยภาพต่อต้นทุนของชุมชนด้านต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า การเกิดไฟที่รุนแรงก่อให้เกิดความไม่สมดุล 
ระหว่างต้นทุนของชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคมสิ่งแวดล้อม 
ความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากความสนใจจากภายนอก (ได้แก่ การก าหนดเขตคุ้มครอง นักวิจัย) คุกคาม
การควบคุมโดยชุมชนท้องถิ่นเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน ชี้ให้เห็นผลกระทบที่ต่อเนื่อง ที่มีต่อต้นทุน
ชุมชนที่ส าคัญ ประการหนึ่ง (ธรรมชาติ) โดยเหตุการณ์รบกวนอย่างรุนแรง (ไฟ) ซึ่งขยายไปสู่ผลทุน
ของชุมชนอื่นๆ ทั้งหมด (ด้านการก่อสร้าง การเงิน สังคม มนุษย์ วัฒนธรรมและการเมือง)  
 Tilt Bryan (2005, pp. 2655-A.) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความเสี่ยงมลภาวะและความยั่งยืน
ในเสฉวน ชนบทประเทศจีน โดยศึกษากรณีเมืองฟูเจียนใช้ข้อมูลภาคสนาม ปีค.ศ. 2002-2003 
และวิธีการวิจัยหลายวิธี ได้แก่ การสังเกตทางชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เขิงลึก แบบสอบถาม
เชิงปริมาณ และการควบคุมคุณภาพอากาศเชิงวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า แม้สมาชิกชุมชน
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จะแสดงให้เห็นระดับมลพิษทางอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลจีนตั้งไว้เป็นอันมาก แต่การรับรู้
ของสมาชิกเหล่านี้เกี่ยวกับปัญหามลพิษท้องถิ่นยังแตกต่างกัน โดยทั่วไปสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ ถึง
การคุกคามสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ของตนได้อย่างมีนัยส าคัญจากมลภาวะทางอุตสาหกรรม 
ข้อค้นพบนี้ยืนยันแตกต่างจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในการศึกษาความเสี่ยงที่ว่า คนยากจนแต่ละคนและชุมชน
มักจะวิตกกังวลน้อยกว่า เกี่ยวกับความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การรับรู้ของแต่ละบุคคล
เกี่ยวกับมลภาวะท้องถิ่น ยังเชื่อมโยงกับต าแหน่งของบุคคลในด้านเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้
บางส่วนเป็นเพราะการปฏิรูปโครงสร้างและเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมชนบทจีน ที่สนับสนุนเอกชน
ด้านโรงงานท้องถิ่น โดยเฉพาะผลสืบเนื่องของมลภาวะจากอุตสาหกรรมได้ยกเลิกไป ส าหรับครัวเรือน
การเกษตรของชุมชน  
 Rahman Sanzidur (2003, pp. 241-252) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความตระหนักต่อระดับการใช้
สารเคมีของฟาร์มในประเทศบังคลาเทศ พบว่า สารเคมีถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยส าคัญของการเกษตรสมัยใหม่ 
ที่พบมาก คือ ในไร่ฝ้าย ผัก มันฝรั่งและข้าว ความตระหนักของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์และผลกระทบ
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากการส ารวจ 21 หมู่บ้าน พบว่า สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 7.7 ถูกน ามาใช้
กับฝ้าย ร้อยละ 3.6 ในผัก ร้อยละ 2.5 ในมันฝรั่ง ร้อยละ 1.8 ในข้าว ร้อยละ 1.6 ในเครื่องเทศและ
ร้อยละ 1 ในธัญพืชในช่วงฤดูการเพาะปลูก พบว่า ร้อยละ 77 น าสารเคมีมาใช้ในฟาร์ม โดยใช้ในฟาร์ม 1 ครั้ง 
ร้อยละ 37 เคยใช้ 2 ครั้ง ร้อยละ 31 และเคยใช้ 3-5 ครั้ง ร้อยละ 8 จะเห็นได้ว่ามีการน าสารเคมีมาใช้
อย่างกว้างขวาง เพราะมีความเข้าใจว่าสารเคมีสามารถเร่งผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้
อันเนื่องมาจากปัญหาความยากจน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีต่อไป 
 2.9.3 เอกสารอ่ืนๆ 
 Darren Noy (ออนไลน์, 2013) ได้เขียนผลงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของไทย: ต้นก าเนิด
และการเปรียบเทียบกับระบบอ่ืนๆ ของเศรษฐศาสตร์ศาสนา” ให้ความเห็นไว้ว่า โลกร่วมสมัยเป็นพยาน
อีกครั้ง ยืนยันการเจริญเติบโตในการนับถือศาสนาของประชาชน รวมทั้งความพยายามที่จะปรับทิศทาง
องค์กรทางเศรษฐกิจและการด าเนินการตามค าสอนทางศาสนาหนึ่งในความพยายามดังกล่าว เป็นแนวคิด
ของไทย “เศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับค าพูดที่เก็บรวบรวมและการพัฒนาโครงการ
ของพระมหากษัตริย์ของไทย ผู้เขียนตรวจสอบรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากสามมุมมอง ครั้งแรก
ที่เขาวิเคราะห์ถึงที่มาและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบจ าลองส าหรับพุทธเศรษฐศาสตร์  
ประการที่สอง เขาห้าวหาญใช้การวิเคราะห์ทางการเมืองบางอย่างที่เป็นไปได้ และกล่าวหาว่า เป็นวาทกรรม
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในที่สุดเขาตรวจสอบเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงในความสัมพันธ์กับการเงิน
อิสลามและเศรษฐศาสตร์ คานธี พบว่า ศาสนาและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนา 
พยายามที่จะปรับทิศทางองค์กรทางเศรษฐกิจและการด าเนินการตามค าสอนทางศาสนา 
 Robert Dayley (2011, pp. 342-360) ผลงานการตีพิมพ์ เรื ่อง ต านานเกษตรกรรม
ของประเทศไทย ในวารสารเอเชียและแอฟริกาศึกษา ต านานเกษตรกรรมของประเทศไทยถือได้ว่า
เป็นวัฒนธรรมที่ใช้ด ารงชีวิตการเกษตรขนาดเล็ก เป็นรูปแบบที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตของชุมชน
คนไทยในชนบท บทความนี้แสดงถึงต านานเกษตรกรรมของไทยและระบุว่าในปัจจุบันการส่งเสริม พบว่า 
การสนับสนุนใน “จรรยาบรรณพอเพียง” เป็นการล้าสมัยมากกว่าเกษตรกรในประเทศที่มุ่งเน้นทางปฏิบัติ 
ผู้เสนอของต านานนี้มาจากชนชั้นทางวัฒนธรรมและระบบราชการของไทย  ปัญญาชนในเมือง
และรากทางศาสนา จากการวิจัยภาคสนามและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ บทความแสดงให้เห็นว่าทัศนคติ
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และพฤติกรรมของเกษตรกรไทยร่วมสมัยปฏิเสธเกษตรกรรมต านาน ที่ชนชั้นสูงที่ไม่ใช่เกษตรกร
หรือการเกษตรในขณะนี้ เป็นผู้ให้การสนับสนุน บทความสรุปว่าผู้เสนอเสื้อสีเหลือง (ชนชั้นทางวัฒนธรรม)
ของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมชุมชนและการนับถือหลักเดิมของชาวพุทธที่เคร่งครัด ควรปรับวิสัยทัศน์
ของพวกเขาที่ต้องการวิถีชีวิตแบบชนบทเกินต านานเกษตรกรรมกับความเป็นจริง  ว่าเกษตรกร
ต้องมองไปข้างหน้าของประเทศไทย  
 Danny Unger (online, 2009) ในเอกสารงานวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม
ชนชั้นกลาง ได้กล่าวถึง พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ชื่อก้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency 
economy philosophy: SEP) สหประชาชาติได้น าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) สนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ยังเผชิญหน้ากับนักวิจารณ์
หลายคน บางทีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักวิจารณ์ในบางส่วน ไม่พอใจสถาบันพระมหากษัตริย์
กับการรับรู้มุมมองทางการเมือง เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เป็นที่เข้าใจอย่างที่สุดว่ามีประโยชน์ในฐานะ
ที่เป็นเชื้อปะทุที่จะช่วยคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความพอประมาณต่อสินทรัพย์ เพ่ือให้วิธีการ
ของพวกเขา (ผู้ที่มีความพอประมาณ) น าทางไปสู่ตลาดทั่วโลกส าหรับผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่คุ้นเคย เพ่ือให้
การสนับสนุนของความเข้าใจนี้ บทความแนะน าที่คล้ายกันในวงกว้าง เป็นบรรทัดฐานคู่มือการอยู่รอด  
ที่มุ่งเน้นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของระบบทุนนิยมในรัสเซีย สหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกา 
 
ตาราง 4 สังเคราะห์เพ่ือการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการพัฒนา (ต่างประเทศ) 
 

ชื่อ วิธีการด าเนิน 
การวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ผลการศึกษา 
ที่ได้ 

aoru 
& Kunio, 
2012 

การสัมภาษณ์
เชิงคุณภาพ 
 

กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก
และเบือ้งต้น
ของบริษัท 
ในจังหวัด
เชียงใหม่ 
ในประเทศ
ไทย 
 

โดยการ
ส ารวจ 
แนวคิด 
ของทฤษฎี 
การพัฒนา
ภายนอก 
ทุนทางสังคม 
และวิสาหกิจ
ชุมชนตาม 

องค์กร OTOP 
สินค้า OTOP 
นโยบาย 
OTOP 
ศูนย์ OTOP 
จังหวัด
เชียงใหม่ 

เป็นจดุมุ่งหมาย 
ทางการเมือง 
ในประเทศไทย 
มีนโยบาย 
ที่ถูกออกแบบขึ้น
เป็นวิธีการลด
ความยากจน 
ในชนบท 

Thorsten, 
2008 

การสุ่ม 
หลายระดับ
และรูปแบบ
สมการ
โครงสร้าง
วิเคราะห์ 

เก็บรวบรวม
จากกลุ่ม
ตัวอย่าง
ครัวเรือน 
และหมู่บ้าน 
จ านวนมาก 

วิเคราะห์ 
เชิงพรรณนา 

ชุมชนและ
ครัวเรือน
ภายนอก 
และปัจจัย
ระดับหมู่บ้าน  
มีความสัมพันธ์ 

รูปแบบของการ
ให้บริการน้ า 
ในชนบท  
แบบมีส่วนร่วม 
ที่ขับเคลื่อน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ชื่อ วิธีการด าเนิน 
การวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ผลการศึกษา 
ที่ได้ 

  ในประเทศเปรู 
และประเทศ
กานา 

 กับตัวบ่งชี้
ยั่งยืน ระดับ
ครัวเรือน 

ด้วยอุปสงค์ผู้รับประโยชน์ 
จ านวนมากได้ใช้ และยังมี
ความพึงพอใจอยู่  

Masuda, 
2007 

วิเคราะห์
ประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ 

โดยใช้เกษตร
อินทรีย์จ านวน  
23 คนและ 
ผู้ปลูกกาแฟ 
แบบดั้งเดิม
จ านวน 42 คน 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ 

เกษตรกร 
ผู้ปลูกกาแฟ 
โคนา 

พบว่า กลยุทธ์การลด 
การเติมสารเคมี 
ผลกระทบต่อการเพ่ิม
สวัสดิการในภูมิภาค
มากกว่า กลยุทธ์การเพ่ิม
ผลตอบแทนสุทธิ 

Gutierrez-
Montes, 
2006 

วิจัยเชิง
คุณภาพ 
การวิจัย 
เชิงนิเวศน์ 
แบบมี 
ส่วนร่วม 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ในรัฐซานมิกู
เอลชิมาลาปา  
ประเทศ
เม็กซิโก 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ 
เชิงลึก 
การสัมภาษณ์
แบบกึ่ง
โครงสร้าง 
และกลุ่ม 
เป้าหมาย 
การสังเกต 
แบบมี 
ส่วนร่วม 
และการ
ประชุม 

วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ
วิธีการที่คน 
ในท้องถิ่นและ
คนภายนอก 
มีส่วนร่วม 
ได้รับรู้ 
การคุกคาม 
ต้นทุน
ธรรมชาติ  
และศักยภาพ 
ต่อต้นทุน 
ของชุมชน 
ด้านต่างๆ 

พบว่า การเกิดไฟที่รุนแรง 
ก่อให้เกิดความไม่สมดุล 
ระหว่างต้นทุนของชุมชน 
ที่ขับเคลื่อน โดยการ
เปลี่ยนแปลง 
ด้านความสัมพันธ์ 
ทางสังคมสิ่งแวดล้อม 
ความกดดันที่เพ่ิมข้ึน 
จากความสนใจจาก
ภายนอก 

Tilt, 2005 วิธีการวิจัย
หลายวิธ ี

ความเสี่ยง
มลภาวะ 
เสฉวน ชนบท
ประเทศจีน 
โดยศึกษากรณี
เมืองฟูเจียน  
ใช้ข้อมูล
ภาคสนาม 

การสังเกต 
ทางชาติพันธุ์ 
แบบมีส่วนร่วม  
การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
แบบสอบถาม
เชิงปริมาณ 
และการควบคุม
คุณภาพอากาศ
เชิงวิทยาศาสตร์ 

การรับรู้ 
ของคน 
ในชุมชนและ
ระดับมลพิษ
ทางอากาศ 

ผลการศึกษา บ่งชี้ว่า 
แม้สมาชิกชุมชน จะแสดง
ให้เห็นระดับมลพิษ 
ทางอากาศทีเ่กินกว่า
มาตรฐานที่รัฐบาลจีน 
ตั้งไว้ แต่การรับรู้ 
ของสมาชิกเหล่านี้ 
เกี่ยวกับปัญหามลพิษ
ท้องถิ่นยังแตกต่างกัน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ชื่อ วิธีการด าเนิน 
การวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ผลการศึกษา 
ที่ได้ 

Rahman, 
2003 

การวิจัย 
เชิงปริมาณ 
ด้วยสถิติ    
ร้อยละ 

การส ารวจ  
21 หมู่บ้าน 

การส ารวจ 
แบบสอบ 
ถาม 

ระดับการใช้
สารเคมี  
ของฟาร์ม 
ในประเทศ 
บังคลาเทศ 

พบว่า สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชถูกน ามาใช้ 
ในฟาร์ม เพราะมีความ
เข้าใจว่าสารเคมีสามารถ
เร่งผลผลิตและเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัวได้  
อันเนื่องมาจาก 
ปัญหาความยากจน  
จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องใช้สารเคมีต่อไป 

พิทักษ์พงศ์ 
ป้อมปราณี 
2558 

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
แบบมี 
ส่วนร่วม 

โดยใช้บริบท 
ในพ้ืนที่ 
เป็นตัวตั้ง 

ใช้กระบวนการ  
วิจัยชุมชน
ร่วมกับ 
การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
จัดเวทีสนทนา
กลุ่ม 

เกษตรกร 
ในชุมชน
จังหวัด
นครปฐม 

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ในกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร 
ในระดับปานกลาง  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
แต่ขาดการปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง 

ชนัญญา สังวาล 
และอุทัย  
ปริญญาสุทธิ
นันท์  
2557 

การสนทนา
กลุ่มและ 
การสังเกต
แบบไม่มี 
ส่วนร่วม 

ชาวนา  
ผู้น าชุมชน 
ชาวบ้าน  
และ
เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 
15 คน 

ใช้การ
สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก 

การเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิต
ชาวนา 
ในชุมชน 

พบว่า ปัญหาหลัก คือ 
ผลกระทบจากการ 
เปิดปากระวะ ท าให้น้ า
ทะเลไหลเข้ามาในพ้ืนที่นา  
เกิดปัญหาน้ าท่วม และดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ 

ชนินทร์  
วะสีนนท์ 
และคณะ 
2554 

การประเมิน 
ผลแบบซิปป์
(CIPP 
model) 

พ้ืนที่ศึกษา 
18 ต าบล  
ในจังหวัด
กาฬสินธุ์  

ใช้วิธีวิทยา 
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
 

ปัจจัยที่มีผล
ให้คนรุ่นใหม่
สามารถ
จัดการ 

พบว่า เงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้ 
คนรุ่นใหม่สามารถอยู่กับ
ชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งได้
น ามาสร้างเป็นแบบจ าลอง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ชื่อ วิธีการด าเนิน 
การวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้
ส าหรับ 
การวิจัย 

ผลการศึกษา 
ที่ได้ 

  จังหวัดสกลนคร 
และจังหวัด
อุดรธานี 
คนรุ่นใหม่ 
จากการคัดเลือก 
โดยผู้น า
เครือข่าย 
จ านวน 70 คน 

แบบมี 
ส่วนร่วม 

และอยู่กับ
ชุมชน 
ในท้องถิ่น 
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ของการสร้างคนรุ่นใหม่ 
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า 
คือ มีทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีการช่วยเหลือ 
พ่ึงพาอาศัยกัน 

ธีรพัฒน์  
สุทธิประภา
2550 

เทคนิค 
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
แบบมี 
ส่วนร่วม 

กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ 
เกษตรกร 
ผู้ปลูกชะอม
จ านวน 80 คน 

ใช้แบบ 
สอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
และชุด
ตรวจหา
เอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรส 
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

พฤติกรรม 
ในการใช้
สารเคมี 
และลด
ผลกระทบ 
จากการใช้
สารเคมี 
ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกชะอม 

พบว่า หลังการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม  
3 เดือน เกษตรกร 
ผู้ปลูกชะอม 
ที่มีเพศต่างกัน 
และอายุต่างกัน 
มีพฤติกรรม 
การใช้สารเคมีโดยรวมและ 
รายด้านทั้ง 4 ด้าน 
ไม่แตกต่างกัน และไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างเพศ 
และอายุ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรและ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรส าหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในลักษณะแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบกัน เพื่อมุ่งเน้นในการหาข้อเท็จจริง 
และเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร การเลือกพ้ืนที่ศึกษาใช้วิธีการเจาะจง วิเคราะห์แบบบรรยาย
พรรณนา น าข้อมูลที่เก็บได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีขั้นตอน 
วิธีและกระบวนการในการวิจัย ดังต่อไปนี้  
      
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกร  
 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิกผู้แทนเกษตรกร
และคณะอนุกรรมการจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้า
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีจ านวนรวมประชากรทั้งสิ้น 196 คน คือ 
 1) แกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดการหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู จ านวน 179 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ                   
 2) ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการจังหวัดของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จ านวน 10 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้าส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร จ านวน 7 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม จากประชากรรวมทั้งสิ้น 196 คน คือ 
 1) แกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดการหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกลุ่มตัวอย่าง 179 คน                     
 2) ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลัก 
10 คน 
 3) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้าส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

90 

 3.1.3 พื้นที่ที่ท ำกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกพ้ืนที่ขอบเขตของการวิจัย (purposive sampling) ในครั้งนี้ เป็นการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี 
อ าเภอบางเสาธง อ าเภอพระปะแดง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เพราะต้องการให้พ้ืนที่แคบลง ซึ่งเป็น
บริบทเฉพาะ ประกอบกับผู้วิจัยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและ
จัดการหนี้ของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการตามกฎหมาย  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเ อียด
ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 งำนวิจัยเชิงปริมำณ 
 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531, หน้า 27-29) เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูล
พ้ืนฐาน เป็นแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) เลือกตอบค าถามด้วยตัวเอง 
เป็นข้อมูลที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งศึกษาจากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 1) เป็นข้อค าถามข้อมูลทั่วไปส่วนตัว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
อาชีพเสริม จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ย การเป็นสมาชิกองค์กร การด ารงต าแหน่งในองค์กร 
ประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จ านวน 10 ข้อ  
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน 
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ จ านวน 20 ข้อ สร้างจากแนวคิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเกษตรกร (อังกูร จ าเริญสาร, 2551, หน้า 43-44) วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการองค์กร 
(เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, 2552, หน้า 5-6) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านพฤติกรรมการท างาน (ชาญบดี ดิษเจริญ, 
2559, หน้า 5-7) เพ่ือเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และทฤษฎีความต้องเพ่ือการอธิบาย
ความต้องการและวิธีการแก้ไขส าหรับน าไปใช้ในการวางแผน (กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์, 2558, หน้า 22-23) 
และน าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง 
การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กรสมาชิก จ านวน 20 ข้อ และข้อเสนอแนะ สร้างจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เน้นที่เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา 
เพ่ือสนองความต้องการโดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ที่ให้เกษตรกรมีสิทธิและอ านาจในการจัดการ
กับทรัพยากรของตนเอง โดยน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือ หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเงื่อนไข
การมีความรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ทฤษฎีพ่ึงพาซึ่งอธิบายการกระจาย
ความเจริญ การพ่ึงตนเองตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ และทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมเพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพการณ์ของการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และน าข้อมูล
ที่วิเคราะห์ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาและฟ้ืนฟูเกษตรกรต่อไป  
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 3.2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
 1) หลักเกณฑ์ในการสร้างค าถามเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 (1) ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (2) ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานทางทฤษฎี
ในการตั้งค าถาม 
 (3) ใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัย 
 (4) ขอค าปรึกษา ค าแนะน า จากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ช่วยท าการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไข 
 (5) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้ค าจ ากัดความ
หรือนิยามศัพท์ตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นหลักในการสร้างค าถามต่างๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ทั้งหมด และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข 
 (6) น าร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้ 
 ก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ อาจารย์ประจ าและคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ข. ดร.วิญญู สะตะ ผู้อ านวยการส านักงานกิจการภูมิภาคที่ 3 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
 ค. ดร.อังกูร จ าเริญสาร หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดศรีสะเกษ 
 ง. ดร.ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา หัวหน้าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 
 จ. ว่าที่ ร.อ.ดร.สมานมิตร พัฒนา นักจัดการงานในพระองค์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าส านักงานโครงการลูกพระดาบสตามพระราชด าริ จังหวัดสมุทรปราการ 
 เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถปุระสงค์ (index of item objective congruence) 
 2) ลักษณะของค าถามในแบบสอบถามเป็น rating scale ตามแบบ likert โดยค าตอบ
จะวัดน้ าหนักเป็น 5 ระดับ การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยท าแบบสอบถามที่สร้างนี้ไปท าการทดสอบ ดังนี้ 
 (1) การหาความเที่ยง (validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของค าถาม 
 (2) การหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) 
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จ านวน 50 ชุด แล้วจึงน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรายข้อ 
(item analysis) โดยวิธีหาความสอดคล้องภายใน (internal consistency method) โดยใช้สูตรของ Pearson 
product-moment correlation coefficient และหาค่าความเชื่อมั่นร่วมโดยใช้วิธีการของ cronbach 
 3) เกณฑ์การให้คะแนน ในการก าหนดค่าคะแนนของตัวเลือกนั้น ผู้วิจัยก าหนดช่วงแสดง
ทัศนะและค่าคะแนนตั้งแต่ 1 หน่วย ถึง 5 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 ค าถามในเชิงนิมาน 5 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด/มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
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 4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก/มีส่วนร่วมมาก 
 3 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง/มีส่วนร่วมปานกลาง 
 2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย/ไม่มีส่วนร่วม 
 1 หมายความว่า ไม่เห็นด้วย/ไม่มีส่วนร่วม อย่างยิ่ง 
 ส าหรับข้อมูลแสดงระดับทัศนะ ซึ่งแยกตามองค์ประกอบตามรายข้อต่างๆ และวัด
โดยค่าเฉลี่ย (mean) เพ่ือแปลความหมายข้อมูลแต่ละข้อ ผู้วิจัยน าค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามมา
แจกแจงความถี่และหาค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งได้ก าหนดความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.33 หมายถึง มีระดับทัศนะอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.66 หมายถึง มีระดับทัศนะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.67-5.00 หมายถึง มีระดับทัศนะอยู่ในเกณฑ์สูง 
 4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายด้วยสถิติบรรยาย (descriptive statistics) 
ในการค านวณเป็นร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
และค่าสถิติบางตัว (chi-square) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์และการแยกแยะตัวแปรต่างๆ ตามที่ต้องการ 
โดยก าหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
            3.2.3 งำนวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณได้ เนื่องจากว่าการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลสถิติตัวเลขเป็นหลัก ข้อมูลที่ได้
อาจขาดรายละเอียด ไม่ลึกซ้ึงในบางแง่มุม จึงต้องน าข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่อาศัยสถิติตัวเลข 
แต่อาศัยข้อสนเทศที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดมาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ  
ที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา, 2556, หน้า 21-26)  เครื่องมือ ได้แก่ โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรกลุ่มสมาชิก จ านวน 3 คน ในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรสมาชิก 179 คน จัดเวทีประชุม/สัมมนา 
ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด สนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ดังนี้  
 1) จัดเวทีประชาคม/การจัดเวทีประชุมชี้แจง ด้านนโยบายของรัฐ สิทธิประโยชน์
ที่ได้รับจากกองทุนฟ้ืนฟู การบริการด้านการจัดการหนี้และการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมาย
กองทุน และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย โดยมีแกนน าองค์กรและสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured interview) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และการด าเนินการของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ความนึกคิด ทัศนคติ และแนวทางเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุม
และการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน คือ มีพนักงานเพียงพอต่อภารงานและมีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการแก่สมาชิกด้านการจัดการหนี้และด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  การจัดองค์การ
และการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ด้านการตัดสินใจและ การอนุมัติการจัดการหนี้และการอนุมัติ
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โครงการฟื้นฟูของเกษตรกรสมาชิกระดับจังหวัด ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามธรรมชาติ ค าถามต าตอบเป็นไปตามธรรมชาติ รวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการข้อมูล  
 3) การจัดเวทีประชุม/สัมมนา (seminar) เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปแบบและ
การแก้ไขปัญหา การฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้นโยบายและก ากับติดตามสนับสนุน
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมาย  
 4) สนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัด  
 นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น สังเกตแบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม 
กล้องถ่ายรูป/อุปกรณ์บันทึกเสียง ฯลฯ น าข้อมูลที่ได้มาช่วยในการอภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป 
 3.2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภำพ การปฏิบัติการภาคสนาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดย 5 วิธีการ คือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) การสนทนากลุ่ม (focus group) การตรวจสอบ
เพ่ือหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของคุณภาพข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า ด าเนินการใน 2 วิธีการ คือ 1) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล 2) การตรวจสอบ
แบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล   
 3.2.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ข้อมูลที่ได้จากเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวที และการประชุม ใช้การวิเคราะห์
ด้วยการจ าแนกประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เป็นข้อความรู้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เชื่อมโยงกัน สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ได้ชัดเจน   
  
3.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 3.3.1 ศึกษำเอกสำรและกำรส ำรวจปัญหำ 
 1) การรวบรวมข้ อมู ลเบื้ องต้ น เป็ นการรวบรวมทางเอกสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การมีส่วนร่วม การพัฒนาอย่างยั่งยืน สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา รูปแบบและความสัมพันธ์ รวมทั้ง
การประเมินรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรส าหรับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว เช่น บทความ 
เอกสาร ต ารา งานวิจัย รายงานประจ าปี ระเบียบปฏิบัติ ฯลฯ 
 3) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
(questionnaire) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก indepth interview หรือ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non-structured interview) ซึ่งท ากับผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) 
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ข้อมูลกลุ่มสนทนา (focus group) การจัดเวทีหรือเสวนาเป็นการระดมความคิดเห็น สามารถน าไปสู่
แนวทางการหาข้อสรุปในประเด็น การร่วมกันแสวงหาปัจจัยในการแก้ปัญหา  
 3.3.2 กำรวิจัยสนำม 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนามผสานรูปแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยสนาม  จึงเป็นขั ้นตอนส าคัญหลังจากผู ้วิจัยได้เลือกพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ที่ต้องการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง มีความจ าเป็น
อย่างยิ ่งที ่ต้องท าความเข้าใจที ่ถูกต้องกับทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญผู้มีส่วนได้เสียและผู้วิจัยซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ   
 1) ประชุมแกนน าและชาวบ้าน เพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการ ขององค์กรและเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยน วิเคราะห์  หาข้อสรุป 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด กิจกรรมและตัวอย่างในการวิจัย 
 2) การบรรยาย ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การท าวิจัย ผู้วิจัยได้เตรียมแนวค าถาม (guideline) 
โดยแนวค าถามถูกสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ปัญหาการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย  
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นถึงความเป็นมา สภาพปัญหาและความต้องการ  
โดยผู้วิจัยด าเนินการผ่านวิธีการส ารวจ สอบถาม สัมภาษณ์ กิจกรรมกลุ่ม 
 3.3.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาในลักษณะวิธีวิจัยแบบผสม 
โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้สถิติบรรยายเพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ืออธิบายและตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้น
ในการหาข้อเท็จจริงและเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร โดยด าเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้   
 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิจัยแบบ
ผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามโดยใช้สถิติบรรยาย การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษา
ภาคสนาม สัมภาษณ์/ประชุม/ศึกษาเอกสาร เพ่ืออธิบายและตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต ปัญหาและความต้องการและแนวทางการฟ้ืนฟูเกษตรกร 
 2) วิเคราะห์การด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟู ปัญหา ปัจจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2 
วิจัยแบบผสมผสาน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามโดยใช้สถิติบรรยาย การวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาภาคสนาม สัมภาษณ์/ประชุม/ศึกษาเอกสาร เพ่ืออธิบายและตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ 
และเพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร    
 3) วิเคราะห์การด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของเกษตรกร 
โดยใช้สถิติบรรยาย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อ 1) และข้อ 2) เพ่ืออธิบายและตรวจสอบข้อมูล
สภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ของเกษตรกร 
 4) สังเคราะห์สภาพการณ์และสังเคราะห์รูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยรูปแบบกำรฟื้นฟูเกษตรกร 
ของสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
 
ภาพ 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรของสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดสมุทรปราการ 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
 การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในทุกแง่มุมอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม (holistic approach) 
และตรวจสอบข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 3.4.1 ผู้วิจัยเสนอขอจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เกี่ยวข้องของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เช่น 
ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงาน เกษตรกรสมาชิก แกนน าองค์กร ผู้แทนเกษตรกร คณะอนุกรรมการจังหวัด
และผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยน าจดหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
ลงเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด เพื่ออธิบายถึงจุดมุ่งหมายของเป้าหมายการท าวิจัย ขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ 
 3.4.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่หนึ่งแกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคสนาม 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยแล้ว (pretest) 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้หาข้อเท็จจริงของสภาพการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 
(social phenomenon) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรส าหรับกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร จ านวน 179 คน ได้แบบสอบถามจ านวน 179 ฉบับ คิดเป็น 100% ผู้วิจัยรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ด าเนินการตรวจให้คะแนนการสอบถาม
เป็นรายข้อและน าไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ และน าผลวิเคราะห์มาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟู
เกษตรกร 
 3.4.3 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของข้อมูล
เชิงปริมาณ เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายประกอบสภาพของตัวแปรที่สามารถขยายความให้งานเชิงปริมาณ
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบข้อมูลส าหรับ 
กลุ่มสองผู้แทนเกษตรกรและหรือคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน 
และกลุ่มที่สาม ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 3.5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ก็จะวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม วิเคราะห์ความเหมาะสมและข้อจ ากัดด้านต่างๆ โดยเฉพาะตัวแปรที่มีส่วนผลักดันให้เกิด
หรือเข้าใจถึงสภาพปัญหาความสัมพันธ์และแนวทาง วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย (จ านวน/ร้อยละ/
ค่ากลาง/ความสัมพันธ์) 
 3.5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกร คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนเกษตรกร และวิเคราะห์ข้อมูลสนามเวทีกิจกรรมกลุ่ม 
(focus group) ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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น าเป็นเครื่องชี่บ่งถึงการพัฒนารูปแบบ รวมทั้งการประเมินรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ส าหรับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาบรรยาย 
 3.5.3 สังเคราะห์ข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลสนาม ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ
และการสังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เชิงปริมาณมาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ น าผลที่ได้มาสร้างเป็นแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบและความสัมพันธ์ รวมทั้งการประเมินรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และตรวจสอบรูปแบบ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรส าหรับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 3.5.4 ประเมินรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยประชุมผู้เชี่ยวชาญ 6-7 คน 
โดยใช้วิธีการเอกสารเวียนให้ทราบ อีเมล์ สนทนา โทรศัพท์ ระบบไอที เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือรับรอง
รูปแบบหรือไม ่ 
 3.5.5 น าเสนอองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรส าหรับกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบหรือรับรองแล้ว 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในลักษณะแบบผสม 
โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
เพื่อมุ่งเน้นในการหาข้อเท็จจริง และเพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร การเลือกพื้นที่ศึกษา
ใช้วิธีการเจาะจง วิเคราะห์แบบบรรยายพรรณนา น าข้อมูลที่เก็บได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับหัวข้อ คือ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 
5 ประการ  
 
4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
 
 การวิจัยเชิงประมาณ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล และการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ หมวดค าถามแบ่งเป็น 3 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายด้วยสถิติบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square) เพ่ืออธิบาย
ความสัมพันธ์และการแยกแยะตัวแปรต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยก าหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95 % 
หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 4.1.1 การทดสอบแบบสอบถาม (pretest ค่า IOC) 
 การทดสอบแบบสอบถาม (pretest ค่า IOC) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) 
กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 50 คน โดยกลุ่มที่ใช้เป็นเกษตรกรสมาชิก
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครปฐม การทดสอบเพ่ือหาค่าความเชื่อถือได้ (reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยน าค าตอบมาค านวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ซึ่งจะได้ค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.87 และน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์
ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 
ตาราง 5 แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
 

ทัศนคติ/ความต้องการ ค่า cronbach’s (α) 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ .871 
ด้านการวางแผน .873 
ด้านการควบคุมและการประเมินผล .872 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ทัศนคติ/ความต้องการ ค่า cronbach’s (α) 
ด้านการาจัดคนเข้าท างาน .869 
ด้านการจัดองค์การ .870 
ด้านการกระจายอ านาจ .870 
ด้านองค์กรเกษตรกร .873 
ด้านการมีส่วนร่วม .871 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต .869 
ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร .869 
ด้านการพัฒนาความรู้ .874 
ด้านการพ่ึงตนเอง .8.75 
ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก/กิจกรรมองค์กร .874 

ค่าความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบสอบถาม .872 
 
 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) โดยรวมทุกด้านเท่ากับ .872 ซึ่งมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 
(α>.70) จึงได้น าแบบสอบถามนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลในการท าการวิจัย 
 4.1.2 ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลได้จากแบบสอบถามโดยเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการจัดการหนี้โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจากประชากร
ทั้งหมดจ านวนรวมทั้งสิ้น 179 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามได้ครบถ้วนเป็นตัวแทนของประชากร
ทั้งหมดคิดเป็นจ านวนเต็ม (100%) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นหรือความพึงพอใจ สภาพปัญหา ความต้องการ
และการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 ตอนที่ 3 ความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ 
การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กรเกษตรกร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 6 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(n=179) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
109 
70 

 
60.9 
39.1 

2. อายุ 
   ต่ ากว่า 17 ปี 
   18 - 38 ปี 
   39 - 59 ปี 
   60 ปีขึ้นไป 

 
- 

45 
65 
69 

 
- 

25.1 
36.3 
38.6 

3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
107 
14 
31 
27 

 
59.8 
7.8 
17.3 
15.1 

4. อาชีพ 
   อาชีพหลัก (เกษตรกรกรรม) 
   อาชีพหลัก+เสริม (นอกภาคเกษตรกรรม)    

 
123 
56 

 
68.7 
31.3 

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (แรงงาน) 
   จ านวน 1-2 คน 
   จ านวน 3-4 คน 
   จ านวน 5-6 คน 
   จ านวน 7 ขึ้นไป 

 
25 
85 
63 
6 

 
14.0 
47.5 
35.2 
3.3 

6. รายได้เฉลี่ยคนละต่อเดือน 
   จ านวน 2,000-6,500 บาท 
   จ านวน 6,501-10,000 บาท 
   จ านวน 10,001-19,999 บาท 
   จ านวน 20,000 บาทข้ึนไป   

 
44 
76 
51 
8 

 
24.6 
42.4 
28.5 
4.5 

7. ประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
   ไม่เคย 
   เคย 1-2 ครั้ง 
   ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป 

 
79 
46 
54 

 
      44.1 
      25.7 
      30.2 
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 จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.9) มีอายุระหว่าง 
60 ปีขึ้นไป มากที่สุด (ร้อยละ 38.6) ระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 59.8) อาชีพหลัก
อย่างเดียว (เกษตรกรรม) มากที่สุด (ร้อยละ 68.7) มีสมาชิกในครัวเรือน (แรงงาน) จ านวน 3-4 คน มากที่สุด 
(ร้อยละ 47.5) มีรายได้เฉลี่ยคน (แรงงาน) ละ/เดือน จ านวน 6,501-10,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 42.4) 
และไม่เคยมีประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน มากที่สุด (ร้อยละ 44.1) 
 ผลจากการวิจัยพบว่ามีเกษตรกรสมาชิกที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
เป็นเกษตรกรที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 เป็นเกษตรกร
ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8 เกษตรกรมีอาชีพหลัก 
(เกษตรกรกรรม) อย่างเดียวมากกว่าเกษตรกรที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมหรือมีสองอาชีพ 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน  (แรงงาน) 
ช่วงระหว่าง 3-4 คน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
คนละ ระหว่าง 6,501-10,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และผลวิจัยพบว่า 
มีเกษตรกรไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่มีประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเลยมากที่สุด จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.1   
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า รายได้ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับสถานภาพของประชากร
ที่ศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางต่อไปนี้  
  
ตาราง 7 จากทัศนคติข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรที่ศึกษา น ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ด้วยสถิติ chi-square พบค่าความสัมพันธ์ที่มีนัยทางสถิติหนึ่งชุด 
         

ทัศนคติ n = 179 

χ2 p. 

1. ระดับการศึกษา กับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน 
2. การมีอาชีพหลัก/อาชีพเสริม กับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน 
3. การมีสมาชิกในครัวเรือนกับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน 
4. การอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน กับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน 

123.510 
29.230 
188.661 
119.037 

0.000 
0.002 
0.000 
0.000 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 χ2  หมายถึง ค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square)   

 p.   หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (probability) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ ไคสแควร์ (pearson 
chi-square) 
 จากตาราง 7 พบว่า จากทัศนคติข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรที่ศึกษาน ามาวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ chi-square พบค่า ความสัมพันธ์ที่มีนัยทางสถิติหนึ่งชุด คือ ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการศึกษา กับ การมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 
แสดงให้เห็นว่าการศึกษาของเกษตรกรมีผลต่อการรายได้ของเกษตรกร ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีอาชีพหลัก/อาชีพเสริม กับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ 0.002 แสดงให้เห็นว่าการประกอบอาชีพหลักหรือประกอบอาชีพเสริมที่หลากหลายมีผล
ต่อรายได้ของเกษตรกร ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีสมาชิกในครัวเรือนกับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่าการมีสมาชิกในครัวเรือน เสมือน
การมีแรงงานในบ้านมีผลต่อการมีรายได้ของเกษตรกร และจากการจับกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
กับประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเกษตรกร กับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่าการประสบการณ์อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของเกษตรกรมีผลต่อการมีรายได้ของเกษตรกร 
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างด้านประชากร อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของแรงงานในครัวเรือน 
พบว่า เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรที่มีอายุมากแล้ว อายุตั้งแต่ 
50 ปีขึ้นไปจนถึงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เป็นเกษตรที่อยู่ในวัยชราภาพแล้ว แม้ว่าเกษตรกรที่ยังท าเกษตร
อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย แต่ก็เป็นเพศชายที่สูงอายุแล้ว เป็นเกษตรกรที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อระบบกสิกรรม 
ซึ่งต้องใช้แรงงานหนัก ซึ่งผลการวิจัยยังพบว่า การประกอบอาชีพหลักและประกอบอาชีพที่หลากหลาย
มีผลต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.002 นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าการมีรายได้สูง
ของเกษตรกรต้องท างานหนักมาก เมื่อมาพิจารณาที่ประเด็นการศึกษาของเกษตรกร มีการศึกษา
ในขั้นประถมศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน  ที่เป็นสังคมยุคไอทีและ
ยุคข้อมูลข่าวสาร การค้าการขายในระบบออนไลน์ ระบบตลาดล่วงหน้า และการศึกษามีความสัมพันธ์
ต่อการมีรายได้ของเกษตรกร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่าการศึกษา
ของเกษตรกรมีผลต่อการรายได้ของเกษตรกร นั้นคือ มีการศึกษาสูงย่อมมีรายได้สูงด้วย กรณีสมาชิก
ในครอบครัวตั้งแต่ 3-4 คนขึ้นไปนั้น แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของแรงงานในครัวเรือน และเป็นโครงสร้าง
แรงงานอันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแรงงานในครัวเรือนจะท าหน้าที่ในการผลิต การเสริมสร้างรายได้และการพัฒนา
กิจการด้านการเกษตรให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็ปรากฏว่ามีลูกหลานเกษตรกรที่เป็นวัยแรงงาน 
เข้าสู่กระบวนการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตสังคมใหญ่
หรือสังคมที่มีลักษณะคล้ายสังคมเมือง แรงงานของครัวเรือนส่วนใหญ่จะออกไปเป็นแรงงานรับจ้าง
นอกภาคการเกษตร หรือไปเรียนหนังสือ ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูงอายุที่ปลดจากวัยแรงงานแล้ว อย่างเช่น
เกษตรกรสูงวัยที่เป็นหญิง และเด็กหรือลูกหลานที่ไม่สามารถเป็นแรงงานช่วยภาคเกษตรได้ มากไปกว่านั้น
เกษตรกรวัยชราทั้งหลายเหล่านี้ ยังต้องใช้แรงงานในครัวเรือนคือมีภาระเลี้ยงดูลูกหลานและผู้สูงอายุ
ที่ท างานไม่ได้ เมื่อมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการด ารงชีพ ย่อมส่งผลไปถึงการแสวงหารายได้เพ่ิม เมื่อหาไม่ทัน
หรือไม่เพียงพอก็เข้าสู่กระบวนการกู้เงินเพ่ือใช้ในการบริโภคจึงมีหนี้เพ่ิมขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (แรงงาน) 
ส่งผลต่อโครงสร้างรายได้ของเกษตรกรในที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีสมาชิกในครัวเรือน
กับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่า
การมีสมาชิกในครัวเรือน เสมือนการมีแรงงานในบ้านและมีผลต่อการมีรายได้ของเกษตรกร 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อสภาพปัญหา ความต้องการ และการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
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 ส าหรับข้อมูลแสดงระดับทัศนะ ซึ่งแยกตามองค์ประกอบตามรายข้อต่างๆ และวัดโดยค่าเฉลี่ย 
(mean) เพ่ือแปลความหมายข้อมูลแต่ละข้อ ผู้วิจัยน าค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ 
และหาค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งได้ก าหนดความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.33 หมายถึง มีระดับทัศนะอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.66 หมายถึง มีระดับทัศนะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.67-5.00 หมายถึง มีระดับทัศนะอยู่ในเกณฑ์สูง 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นหรือความพึงพอใจ สภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 
ตาราง 8 ทัศนคติด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ (ข้อ 1, 2, 3) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
   เกษตรกรก าหนด 
   วัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน 

110 
[61.5] 

33 
[18.4] 

10 
[5.6] 

21 
[11.7] 

5 
[2.8] 

4.24 1.157 สูง 1 

2. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
   และพัฒนาเกษตรกร 
   ด าเนินภารกิจบรรล ุ
   ตามวัตถุประสงค์ 

36 
[20.1] 

68 
[38.0] 

32 
[17.9] 

23 
[12.8] 

20 
[11.2] 

3.43 1.258 ปาน
กลาง 

3 

3. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
   และพัฒนาเกษตรกรได้ 
   ประสานองค์กรภาคี 
   ความร่วมมือในการ 
   พัฒนาองค์ความรู้ 
   แก่สมาชิกเป็นอย่างดี 

50 
[27.9] 

59 
[33.0] 

28 
[15.6] 

27 
[15.1] 

15 
[8.4] 

3.56 1.271 ปาน
กลาง 

2 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 8 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น
ข้อ 1, 2, 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X = 3.74) อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความพึงพอใจต่อการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมากหรือสูง โดยเฉพาะกรณี
ในเกษตรกรมีความเห็น กรณีกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน ปรากฏตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.24) 
โดยเกษตรกรมีความเห็นหรือพึงพอใจในระดับสูง และเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ 
กรณี ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรด าเนินภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
( X =3.43) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับปานกลาง จากทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนแสดงให้เห็นว่า 
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การด าเนินภารกิจของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้น
ส านักงานต้องเร่งพัฒนาภารกิจให้สูงขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูก็อาจตกต่ า
ลงได้ 
 
ตาราง 9 ทัศนคติด้านการวางแผน (ข้อ 4, 5, 6, 7) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. สมาชิกเห็นว่าส านักงาน 
   กองทุนฟ้ืนฟูและ 
   พัฒนาเกษตรกร 
   มีการวางแผน 
   การปฏิบัติงาน 
   ได้ชัดเจนครบถ้วน 

46 
[25.7] 

69 
[38.5] 

22 
[12.3] 

39 
[21.8] 

3 
[1.7] 

3.64 1.133 ปาน
กลาง 

3 

5. สมาชิกเห็นว่าส านักงาน 
    กองทุนฟ้ืนฟูและ 
   พัฒนาเกษตรกร 
   สามารถปฏิบัติงานได ้
   บรรลุตามแผน 
   ปฏิบัติการ 

35 
[19.6] 

65 
[36.6] 

29 
[16.2] 

40 
[22.3] 

10 
[5.6] 

3.41 1.193 ปาน
กลาง 

4 

6. สมาชิกต้องการให้ 
   ส านักงานกองทุน 
   สนับสนุนให้กรรมการ 
   องค์กรได้รับการพัฒนา 
   ศักยภาพเข้าร่วมอบรม  
   ศึกษาดูงานเข้าร่วม 
   สัมมนา เข้าร่วมประชุม 
   กับหน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับ 
   การบริหารจัดการ 
   องค์กรด้านการเงิน 
   หรือด้านเกษตรกรรม 

98 
[54.7] 

62 
[34.7] 

19 
[10.6] 

- - 4.44 0.679 สูง 2 

7. สมาชิกต้องการให้ 
   ส านักงานกองทุน 
   สนับสนุนแผนโครงการ 
   ฟ้ืนฟูอาชีพสอดคล้อง  
   เหมาะสมกับความ 
   ต้องการของเกษตรกร 
   สมาชิก 

134 
[74.9] 

36 
[20.1] 

9 
[5.0] 

- - 4.69 0.559 สูง 1 
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 สรุปภาพรวมตาราง 9 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการวางแผน (ข้อ 4, 5, 6, 7) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =4.04) อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ
ต่อการด าเนินการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมากหรือสูง ซึ่งโดยทัศนคติเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการ กรณีเกษตรกรต้องการให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนแผนโครงการฟ้ืนฟูอาชีพ
สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรสมาชิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.69) แสดงว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการในระดับสูง ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต้องจัดกระบวนการ
ฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอันจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุน และเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีเกษตรกรเห็นว่าส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.41) 
โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับปานกลาง จากทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนแสดงให้เห็นว่าแผนโครงการฟ้ืนฟู
ทีส่ านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสนับสนุนเกษตรกร อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้น
ส านักงานต้องเร่งปรับปรุงแผนให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุน
ฟ้ืนฟูอาจตกต่ าลงและเกษตรกรเสียโอกาสในที่สุด 
 
ตาราง 10 ทัศนคติด้านการควบคุมและประเมินผล (ข้อ 8, 9, 10, 11) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8. สมาชิกเห็นว่าส านักงาน 
   กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
   เกษตรกรจัดสรรงบประมาณ 
   เพียงพอต่อการบริการ 
   สมาชิกกองทุน 

40 
[22.3] 

29 
[16.3] 

14 
[7.8] 

38 
[21.2] 

58 
[32.4] 

3.16 1.586 ปาน
กลาง 

4 

9. สมาชิกต้องการให้ ส านักงาน 
   กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
   เกษตรกรจัดสรรอัตรา 
   พนักงานและอุปกรณ์ 
   ส านักงานเพียงพอ 
   ต่อการบริการสมาชิกกองทุน 

99 
[55.3] 

38 
[21.3] 

21 
[11.7] 

19 
[10.6] 

2 
[1.1] 

4.18 1.079 สูง 2 

10. สมาชิกเห็นว่าส านักงาน 
     กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
     เกษตรกรสาขาจังหวัด 
     น างบประมาณใช้บริการ 
     เกษตรกรสมาชิกหรือ 
     ผู้รับบริการได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 

59 
[33.0] 

39 
[21.7] 

25 
[14.0] 

44 
[24.6] 

12 
[6.7] 

3.49 1.346 ปาน
กลาง 

3 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11. สมาชิกเห็นว่าส านักงาน 
     กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
     เกษตรกรควรให้คณะ 
     อนุกรรมการจังหวัด 
      มีหน้าทีใ่นการติดตาม 
     และประเมินผลในระดับ 
     จังหวัดด้วย 

86 
[48.0] 

68 
[38.0] 

11 
[6.2] 

14 
[7.8] 

- 4.26 0.888 สูง 1 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 10 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการควบคุมและประเมินผล (ข้อ 8, 9, 
10, 11) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.77) อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือพึงพอใจมากหรือสูง ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี เกษตรกรเห็นว่าส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ควรให้คณะอนุกรรมการจังหวัดมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
ในระดับจังหวัดด้วย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.26) โดยเกษตรกรมีทัศนคติหรือความเห็นในระดับสูง 
สะท้อนให้เห็นว่า เกษตรกรพึงพอใจต่อระบบการกระจายอ านาจจากส่งนกลางมาสู่ระดับจังหวัด ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีโอกาสในกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วย และเกษตรกรมีความเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.16) 
โดยเกษตรกรมีทัศนคติหรือมีความเห็นในระดับปานกลางหรือกล่าวได้ว่าการบริหารอยู่ในระดับพอใช้ 
นั่นแสดงถึงระบบการบริหารโดยเฉพาะด้านงบประมาณส านักงานกองทุนจะต้องทบทวนให้เกิดประสิทธิภาพ  
 ข้อสังเกตจากตารางทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและมีความเห็นในระดับปานกลาง ในประเด็นเห็นว่าส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน พบว่า หากน าเอา
ข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ในข้อให้ความเห็นหรือความต้องการระดับน้อยที่สุด จ านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.4 และความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 38 คนร้อยละ 21.2 เมื่อรวมเอา
ข้อมูลประชากรความเห็นน้อยกับน้อยที่สุดจะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น  จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.6 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นของข้อมูลประชากร
มากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณหรือไม่เพียงพอ
ต่อการบริการสมาชิกกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องทบทวน และหรือ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
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ตาราง 11 ทัศนคติด้านการจัดคนเข้าท างาน (ข้อ 12, 13) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

12. สมาชิกเห็นว่ากองทุน 
     ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     บริหารจัดการพนักงาน 
     ที่มีความรู้ความสามารถ 
     ตรงตามภารกิจงาน 
     ของกองทุน 

35 
[19.6] 

47 
[26.2] 

53 
[29.6] 

44 
[24.6] 

- 3.40 1.063 ปาน
กลาง 

1 

13. สมาชิกเห็นว่าการจัดการ 
     บุคลากรและการสั่งการ 
     ของส านักงานกองทุน 
     ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง 
     ต่อภารกิจงานของกองทุน 

28 
[15.6] 

37 
[20.7] 

37 
[20.7] 

37 
[20.7] 

40 
[22.3] 

3.06 1.428 ปาน
กลาง 

2 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 11 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดคนเข้าท างาน (ข้อ 12, 13) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X = 3.23) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง สะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาถึง
ทฤษฎีด้านการบริหาร คือ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในระบบการบริหารคนเป็นล าดับแรกท่ีองค์กร
จะต้องให้ความส าคัญ ดังนั้นส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรคงต้องสร้างกระบวนการหรื อ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ประโยชน์สูงสุดเพ่ือน าไปสู่การจัดการ
งานให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
 เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีเกษตรกรเห็นว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
บริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงานของกองทุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.40) 
โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับปานกลาง มีข้อสังเกต พบว่า หากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ 
ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ าวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 และข้อความเห็น
หรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 เมื่อรวมเอาข้อมูลประชากรความเห็น
ปานกลางกับน้อยเข้าด้วยกัน จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็นจ าวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 
เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ กล่าวคือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไม่อาจบริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงานของกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข  
 เกษตรกรมีท่านเห็นว่าการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.06) โดยเกษตรกร
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มีความเห็นในระดับปานกลาง ข้อสังเกต พบว่า หากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็น
หรือความต้องการระดับน้อยที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ข้อความเห็นหรือความต้องการ
ระดับน้อย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 รวมข้อมูลของประชากรสามชุด คือ น้อยที่สุด น้อย และปานกลาง
เข้าด้วยกันจะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 เมื่อพิจารณากับจ านวน
ประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นของข้อมูลประชากรส่วนมาก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่พึงพอใจ
ต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกร
เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข  
 
ตาราง 12 ทัศนคติด้านการจัดองค์การ (ข้อ 14, 15) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

14. สมาชิกเห็นว่าการจัด 
     โครงสร้างองค์กร 
     ของส านักงานกองทุน 
     ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง 
     ต่อภารกิจงานของกองทุน 

64 
[35.8] 

9 
[5.0] 

53 
[29.6] 

53 
[29.6] 

- 3.46 1.251 ปาน
กลาง 

1 

15. สมาชิกเห็นว่าการจัด 
     โครงสร้างองค์กร 
     ของส านักงานกองทุน 
     ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
     ภารกิจงานของกองทุน 

28 
[15.6] 

58 
[32.4] 

61 
[34.1] 

32 
[17.9] 

- 
 

3.45 0.961 ปาน
กลาง 

2 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 12 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดองค์การ (ข้อ 14, 15) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.45) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
สะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการและโครงสร้าง ด้านการจัดการองค์การอยู่ในระดับพอใช้  
เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีหรือแนวคิด ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคงต้องสร้างกระบวนการ
หรือพัฒนาระบบการท างานทั้งระบบ ทั้งองค์การ ด้วยกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจกรรม
การพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองค์การ ผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการท างาน
ในองค์การ กิจกรรมการฝึกอบรม วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว และกิจกรรมการพัฒนา
ของพนักงาน โดยสร้างวัฒนธรรมการท างานในองค์การที่เน้นการมีส่วนร่วมและพันธกิจ เหมาะสม 
เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด  
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 เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี เกษตรกรเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กร
ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.46) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับปานกลาง ข้อสังเกตพบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูล
ประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 
และข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 รวมเข้าด้วยกัน
จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากร
ทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจ
การจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและเป็นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อภารกิจงานของกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ควรต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 เกษตรกรมีเห็นว่าการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.45) โดยเกษตรกร
มีความเห็นในระดับปานกลาง ข้อสังเกตพบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็น
หรือความต้องการระดับปานกลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และความเห็นหรือความต้องการ
ระดับน้อย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 รวมเข้าด้วยกันจะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกร
มากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจการจัดการบุคลากรและการสั่งการ
ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน 
ดังนั้น ประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 
ตาราง 13 ทัศนคติด้านการกระจายอ านาจ (ข้อ 16, 17, 18, 19, 20) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

16. สมาชิกต้องการให้กองทุน 
     ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     กระจายอ านาจมอบหมาย 
     ให้ส านักงานสาขาจังหวัด 
     สามารถอนุมัติโครงการ 
     ฟ้ืนฟูเกษตรกร 

87 
[48.6] 

58 
[32.4] 

10 
[5.6] 

14 
[7.8] 

10 
[5.6] 

4.10 1.163 สูง 2 

17. สมาชิกต้องการให้กองทุน 
     ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     กระจายอ านาจมอบหมาย 
     ให้ส านักงานสาขาจังหวัด 
     เป็นตัวแทนสามารถ 
     จัดการหนี้ของเกษตรกรได้ 

900 
[50.3] 

51 
[28.5] 

5 
[2.8] 

23 
[12.8] 

10 
[5.6] 

4.05 1.246 สูง 3 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

18. สมาชิกเห็นว่าต้องแก้ไข 
     ปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
     ให้คณะอนุกรรมการจังหวดั 
     มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
     ฟ้ืนฟูเกษตรกรและ 
     การจัดการหนี้เกษตรกรได้ 
     ในเขตพ้ืนที่ 

98 
[54.8] 

38 
[21.2] 

9 
[5.0] 

1 
[0.6] 

33 
[18.4] 

3.93 1.512 สูง 5 

19. สมาชิกเห็นว่าการข้ึน 
     ทะเบียนองค์กรสมาชิก 
     ต้องให้ส านักงาน 
     สาขาจังหวัดมีอ านาจ 
     หน้าที่เบ็ดเสร็จในการ 
     ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ 

115 
[64.2] 

39 
[21.8] 

11 
[6.1] 

8 
[4.5] 

6 
[3.4] 

4.39 1.018 สูง 1 

20. สมาชิกเห็นว่าการข้ึน 
     ทะเบียนหนี้เกษตรกร 
     ต้องให้ส านักงาน 
     มีสาขาจังหวัดอ านาจ 
     หน้าที่เบ็ดเสร็จในการ 
     ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ 

98 
[54.8] 

37 
[20.7] 

14 
[7.8] 

7 
[3.9] 

23 
[12.8] 

4.00 1.396 สูง 4 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 13 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการกระจายอ านาจ (ข้อ 16, 17, 18, 
19, 20) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =4.09) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง ซึ่งหากจ าแนกเป็นรายข้อก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์สูงทุกข้อเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ข้อ 16 
( X =4.39) รองลงมา ข้อ 17 ( X =4.10) ต่อมา ข้อ 18 ( X =4.05) ถัดมา ข้อ 19 ( X =4.00) และล าดับ
สุดท้าย ข้อ 20 ( X =3.93) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทัศนคติของเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ 
กรณีการกระจายอ านาจสูง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการขึ้นทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้ การจัดการหนี้
และการอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรในเขตอ านาจของตนเองหรือเขตพ้ืนที่สาขาจังหวัด ส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคงต้องทบทวนนโยบายการกระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วมในฐานะ
ของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังมีลักษณะการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นของกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคัญๆ ที่มีผลกระทบถึงผลประโยชน์ของประชาชน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน องค์กรเอกชน  
และองค์กรวิชาชีพอิสระต่างๆ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม เน้นการมีส่วนร่วมทุกส่วนในสังคม 
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และการเสริมบทบาทขององค์กรนอกภาครัฐ กรณีของเกษตรกรก็เช่นเดียวกัน เพราะเกษตรกรก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่มีโครงสร้างหน้าที่ของตนในสังคม 
 สรุปผลการวิจัยตอนที่ 2 ทัศนคติด้านการความเห็นหรือความต้องการด้านความเห็นหรือ
ความพึงพอใจ สภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วิเคราะห์ข้อมูลความเห็นหรือความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้  
 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น (ข้อ 1, 2, 3) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.74) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ความเห็น
ของเกษตรกรสมาชิกด้านการวางแผน (ข้อ 4, 5, 6, 7) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =4.04) แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการควบคุม
และประเมินผล (ข้อ 8, 9, 10, 11) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.77) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดคนเข้าท างาน (ข้อ 12, 13) 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.23) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ 
( X =3.45) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความเห็น
ของเกษตรกรสมาชิกด้านการกระจายอ านาจ (ข้อ 16, 17, 18, 19, 20) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่  
( X =4.09) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง  
 กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนแสดงให้เห็นว่าการด าเนินภารกิจของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งพัฒนา
ภารกิจให้สูงขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟื้นฟูอาจตกต่ าลง  และจากทัศนคติ
ของเกษตรกรยังสะท้อนแสดงให้เห็นว่าแผนโครงการฟื้นฟูที่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สนับสนุนเกษตรกร ยังอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟื้นฟูอาจตกต่ าลงและเกษตรกรเสียโอกาส
ในที่สุด 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่าจากตาราง 10 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
และมีความเห็นในระดับปานกลาง ในประเด็นเห็นว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน พบว่า หากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ 
ในข้อให้ความเห็นหรือความต้องการระดับน้อยที่สุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และความเห็น
หรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 เมื่อรวมเอาข้อมูลประชากรความเห็นน้อย
กับน้อยที่สุด จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็นจ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 53.6 เมื่อพิจารณากับจ านวน
ประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นของข้อมูลประชากรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นได้ว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณหรือไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องทบทวนและหรือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พบว่า ในตาราง 11 หากน าเอา
ข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ าวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.6 และข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 เมื่อ
รวมเอาข้อมูลประชากรความเห็นปานกลางกับน้อยเข้าด้วยกัน จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็น
มากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ กล่าวคือกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงานของ
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กองทุน ดังนั้นประเด็นนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พบว่า หาก
น าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อยที่สุด จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
และข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ านวน 37 คน ร้อยละ 20.7 รวมข้อมูลของ
ประชากร 3 ชุด คือ น้อยที่สุด น้อยและปานกลางเข้าด้วยกันจะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นของข้อมูล
ประชากรส่วนมาก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่พึงพอใจต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการของ
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจ
งานของกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข พบว่า ในตาราง 12 ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความ
ต้องการระดับน้อย จ านวน 53 คนร้อยละ 29.6 และข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 รวมเข้าด้วยกันจะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.2 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่ง
หนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร มีทัศนคติไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรและเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และพบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่
เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และ
ความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 รวมเข้าด้วยกันจะมี
ข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากร
ทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจการ
จัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและเป็นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อภารกิจงานของกองทุน ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้อง
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 ดังนั้น ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจ
ต่อการจัดสรรงบประมาณ ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ไม่พึงพอใจต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการ
ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และไม่พึงพอใจการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข กล่าวคือ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามภารกิจงานของกองทุน การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน โครงสร้างองค์กร
ของส านักงาน นโยบายและการสั่งการของส านักงาน เกษตรกรเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงาน
ของกองทุน และเห็นด้วยกับการที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องกระจายอ านาจและ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง  
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ตอนที่ 3 ความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ความรู้ การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กรเกษตรกร 
 

ตาราง 14 ทัศนคติด้านการจัดองค์กร (ข้อ 1, 2, 3) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. เป็นองค์กรเกษตรกร 
   ที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงาน 
   กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
   เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และการแก้ไขปัญหา 
   แก่เกษตรกร 

118 
[65.9] 

42 
[23.5] 

16 
[8.9] 

3 
[1.7] 

- 4.53 0.728 สูง 1 

2. องค์กรมีระบบรายงาน 
   การด าเนินงาน/รายงาน 
   การเงินให้แก่สมาชิกทราบ 
   อย่างชัดเจน 

62 
[51.4] 

43 
[24.0] 

24 
[13.4] 

20 
[11.2] 

- 4.15 1.037 สูง 3 

3. กรรมการซึ่งเป็นผู้น าองค์กร 
   โดยสมาชิกคัดเลือกมาจาก  
   ที่ประชุมขององค์กร 

100 
[55.9] 

63 
[35.2] 

16 
[8.9] 

- - 4.46 0.655 สูง 2 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 14 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดการองค์กรเกษตรกร 
(ข้อ 1, 2, 3) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X = 4.38) อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีเป็นองค์กรเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง 
และเกษตรกรเห็นว่า องค์กรมีระบบรายงานการด าเนินงาน/รายงานการเงินให้แก่สมาชิกทราบอย่างชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.15) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงเกษตรกรให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญต่อการก ากับติดตามการด าเนินงานขององค์กรตนเองมาก 
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ตาราง 15 ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วม (ข้อ 4, 5) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. สมาชิกเข้าร่วมประชุม 
   ตามข้อบังคับขององค์กร 

84 
[46.9] 

37 
[20.7] 

34 
[19.0] 

11 
[6.1] 

13 
[7.3] 

3.93 1.250 สูง 1 

5. สมาชิกมีส่วนร่วมคิด 
   ร่วมตัดสินใจ ในการด าเนิน 
   กิจกรรมขององค์กร 

83 
[46.4] 

33 
[18.4] 

39 
[21.8] 

8 
[4.5] 

16 
[8.9] 

3.88 1.289 สูง 2 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 15 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการมีส่วนร่วม (ข้อ 4, 5) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X = 3.90) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 3.93) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
ในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.88) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง 
ถือเป็นการแสดงออกของการเป็นสมาชิกกลุ่มในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้ความส าคัญ สนใจในกิจกรรม 
เข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางสังคม 
 
ตาราง 16 ทัศนคติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อ 6, 7, 8) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. สมาชิกจัดท าบัญชีครัวเรือน 
   หรือบัญชีฟาร์ม/สรุปบทเรียน 
   ของการเป็นหนี้ 

81 
[45.2] 

30 
[16.8] 

38 
[21.2] 

25 
[14.0] 

5 
[2.8] 

3.87 1.211 สูง 1 

7. มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิต 
   ตามแนวทางเกษตรยั่งยนื  
   โดยรวบรวม หรือแปรรูป  
   หรือจัดจ าหน่าย ที่สมาชิก 
   ร่วมกันด าเนินงานมา 
   อย่างต่อเนื่อง 

77 
[43.0] 

32 
[17.8] 

51 
[28.5] 

6 
[3.4] 

13 
[7.3] 

3.86 1.221 สูง 2 

8. สมาชิกมีพฤติกรรมลด ละ  
   เลิก การใช้สารเคมี 

59 
[33.1] 

24 
[13.4] 

54 
[30.2] 

17 
[9.3] 

25 
[14.0] 

3.41 1.393 ปาน
กลาง 

3 
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 สรุปภาพรวมตาราง 16 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อ 6, 7, 8) 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 3.71) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี การจัดท าบัญชีครัวเรือน
หรือบัญชีฟาร์ม/สรุปบทเรียนของการเป็นหนี้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.87) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า สมาชิกมีพฤติกรรมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.41) 
โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับปานกลาง ผลจากการแม้ว่าเกษตรกรจะมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แต่ผลจากการวิจัยยังบ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการใช้สารเคมียังน่าเป็นห่วงอยู่  
เพราะการใช้สารเคมีจะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตสูงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของเกษตรกรเองด้วย 
 ข้อสังเกตพบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ในส่วนความเห็นของเกษตรกร 
ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ความเห็น
หรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และความเห็นหรือความต้องการ
ระดับน้อยที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รวมเข้าด้วยกันจะมีข้อมูลประชากรของเกษตรกร
ให้ความเห็น จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน 
เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรสมาชิก ยังไม่มีพฤติกรรมลด ละ เลิก 
การใช้สารเคมี อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ควรต้องพัฒนาเกษตรกร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตาราง 17 ทัศนคติด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ (ข้อ 9, 10, 11) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9. สมาชิกมีส่วนในการก าหนด 
   ให้องค์กรเสนอแผนโครงการ 
   ฟื้นฟูอาชีพสอดคล้องเหมาะสม 
   กับความต้องการของสมาชิก 

83 
[46.4] 

36 
[20.1] 

7 
[3.9] 

20 
[11.2] 

33 
[18.4] 

3.64 1.580 ปาน
กลาง 

3 

10. สมาชิกต้องการให้องค์กร 
     มีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน/ 
     เพ่ือการออมและบริโภค 

91 
[50.8] 

58 
[32.4] 

24 
[13.4] 

6 
[3.4] 

- 4.30 0.828 สูง 1 

11. สมาชิกเห็นว่าองค์กร 
     ส่งเสริมให้สมาชิกท ากิจกรรม 
     ยั่งยืนและส่งเสริมการใช้ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

76 
[42.5] 

69 
[38.5] 

9 
[5.0] 

20 
[11.2] 

5 
[2.8] 

4.06 1.084 สูง 2 
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 สรุปภาพรวมตาราง 17 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 
(ข้อ 9, 10, 11) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.00)  ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีต้องการให้องค์กร
มีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน/เพ่ือการออมและบริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.30) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า มีส่วนในการก าหนดให้องค์กรเสนอแผนโครงการฟ้ืนฟูอาชีพสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.64)  โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับ
ปานกลาง ในตารางนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรที่ตนเองสังกัด ดังนั้นการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม
ขององค์กรเกษตรกรต้องเป็นแผนหนึ่งอยู่ในกระบวนการฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรของส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 
ตาราง 18 ทัศนคติด้านการพัฒนาความรู้ (ข้อ 12, 13, 14) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

12. สมาชิกต้องการให้มี 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
     ระหว่างกันของสมาชิก 

103 
[57.5] 

62 
[34.6] 

14 
[7.8] 

- - 4.49 0.639 สูง 2 

13. สมาชิกต้องการให้มี 
     การศึกษาดูงานในการพฒันา 
     องค์ความรู้แก่สมาชิก 

101 
[56.4] 

54 
[30.2] 

20 
[11.2] 

4 
[2.2] 

- 4.40 0.776 สูง 3 

14. สมาชิกต้องการให้องค์กร 
     ประสานภาคีความร่วมมือ 
     ในการพัฒนาองค์ความรู ้
     แก่สมาชิก 

106 
[59.2] 

61 
[34.1] 

12 
[6.7] 

- - 4.52 0.620 สูง 1 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 18 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการพัฒนาความรู้ (ข้อ 12, 13, 14) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.47) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือ
ความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีต้องการให้องค์กรประสาน
ภาคีความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.52) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่าต้องการให้มีการศึกษาดูงานในการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ( X = 4.40) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติหรือความต้องการ
ของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้สูง ดังนั้นส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต้อง
จัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือให้
เกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองเป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ 
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ตาราง 19 ทัศนคติด้านการพ่ึงตนเอง (ข้อ 15, 16, 17) แสดงค่าร้อยละต่อรายข้อ 
 

รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15. สมาชิกต้องการให้องค์กร 
     และสมาชิกมีการผลติ 
     ใช้สารชีวภาพ/ท าปุย๋หมัก/ 
     เกษตรอินทรีย์ 

127 
[70.9] 

52 
[29.1] 

- - - 4.70 0.455 สูง 1 

16. สมาชิกเห็นว่าองค์กร 
     มีกิจกรรมทางการเกษตร 
     ที่มุ่งเน้นสรา้งความเข้มแข็ง 
     ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     เพื่อการพึ่งตนเอง 

118 
[65.9] 

57 
[31.8] 

4 
[2.2] 

- - 4.63 0.526 สูง 2 

17. สมาชิกต้องการให้องค์กร 
     และสมาชิกมีการใช้ทรัพยากร 
     ในท้องถิ่นและสามารถ 
     เชื่อมโยงกลุ่มองค์กร 
     หน่วยงานท้องถิ่น 

102 
[57.0] 

63 
[35.2] 

7 
[3.9] 

4 
[2.2] 

3 
[1.7] 

4.53 0.751 สูง 3 

 
 สรุปภาพรวมตาราง 19 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการพ่ึงตนเอง (ข้อ 15, 16, 17) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.62) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี ต้องการให้องค์กรและสมาชิก
มีการผลิตใช้สารชีวภาพ/ท าปุ๋ยหมัก/เกษตรอินทรีย์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.70)  โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า ต้องการให้องค์กรและสมาชิกมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและสามารถ
เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรหน่วยงานท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.53) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง 
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรเห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
เป็นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ
หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
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ตาราง 20 ทัศนคติด้านการผลประโยชน์ต่อสมาชิก/กิจกรรมองค์กร (ข้อ 18, 19, 20) แสดงค่าร้อยละ
ต่อรายข้อ 

 
รายการ จ านวน/ร้อยละ X  S.D. ระดับ อันดับ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

18. สมาชิกต้องการให้สมาชิก 
     ได้พัฒนาศักยภาพ 
     ตามความต้องการ 
     ของตนเอง 

144 
[80.4] 

25 
[14.0] 

10 
[5.6] 

- - 4.74 0.549 สูง 1 

19. สมาชิกต้องการให้องค์กร 
     สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
     และถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป 

124 
[69.3] 

44 
[24.6] 

11 
[6.1] 

- - 4.63 0.598 สูง 3 

20. สมาชิกต้องการให้สมาชิก 
     และองค์กรร่วมกันค้นหา 
     ศักยภาพจัดท าแผนแม่บท 
     ขององค์กรและบริหาร 
     จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 

126 
[70.4] 

42 
[23.5] 

11 
[6.1] 

- - 4.64 0.595 สูง 2 

 
สรุปภาพรวมตาราง 20 ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก/กิจกรรมองค์กร 

(ข้อ 18, 19, 20) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.67) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีต้องการให้สมาชิก
ได้พัฒนาศักยภาพตามความต้องการของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.74) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า ต้องการให้องค์กรสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาก ( X = 4.63) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง ทัศนคติของเกษตรกรสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวคิด ความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนหรือเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลาง
ของการพัฒนา สนองความต้องการของท้องถิ่น และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ก าหนดให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ข้อเสนอแนะ/คิดเห็นเพิ่มเติม (ค าถามปลายเปิด) 
 1) เกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาด
องค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 2) ด้านภารกิจการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกองทุน
ในด้านการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร ยังไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริง
ของเกษตรกร 
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 3) ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กรให้เต็มศักยภาพ และการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 สรุปผลการวิจัยตอนที่ 3 ทัศนคติด้านการความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร
เกษตรกร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นหรือความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้  
 จากตาราง 14 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดการองค์กรเกษตรกร (ข้อ 1, 2, 3) 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.38) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีเป็นองค์กรเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง 
และเกษตรกรเห็นว่า องค์กรมีระบบรายงานการด าเนินงาน/รายงานการเงินให้แก่สมาชิกทราบอย่างชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.15) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงเกษตรกรให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญต่อการก ากับติดตามการด าเนินงานขององค์กรตนเองมาก 
จากตาราง 15 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการมีส่วนร่วม (ข้อ 4, 5) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ที่ระดับสูง ( X = 3.90) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 3.93) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
ในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.88) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง 
ถือเป็นการแสดงออกของการเป็นสมาชิกกลุ่มในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ความส าคัญ สนใจในกิจกรรม 
เข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางสังคม จากตาราง 16 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อ 6, 7, 8) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 3.71) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือ
ความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีการจัดท าบัญชีครัวเรือน
หรือบัญชีฟาร์ม/สรุปบทเรียนของการเป็นหนี้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.87) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า สมาชิกมีพฤติกรรมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.41) 
โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับปานกลาง ผลจากการแม้ว่าเกษตรกรจะมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แต่ผลจากการวิจัยยังบ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการใช้สารเคมียังน่าเป็นห่วงอยู่ 
เพราะการใช้สารเคมีจะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตสูงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของเกษตรกรเองด้วย จากตาราง 17 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ 
(ข้อ 9, 10, 11) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.00) ที่อยู่ในเกณฑ์ทีสู่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีต้องการให้องค์กร
มีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน/เพ่ือการออมและบริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.30) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า มีส่วนในการก าหนดให้องค์กรเสนอแผนโครงการฟ้ืนฟูอาชีพสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.64) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับ
ปานกลาง ในตารางนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน
หรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรที่ตนเองสังกัด ดังนั้นการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม
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ขององค์กรเกษตรกรต้องเป็นแผนหนึ่งอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จากตาราง 18 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการพัฒนาความรู้ 
(ข้อ 12, 13, 14) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.47) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี ต้องการให้องค์กร
ประสานภาคีความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.52) โดยเกษตรกร
มีความเห็นในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า ต้องการให้มีการศึกษาดูงานในการพัฒนาองค์ความรู้
แก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.40) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ
หรือความต้องการของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้สูง ดังนั้นส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรจะต้องจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตร
ที่เหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองเป็นผู้รู้  
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จากตาราง 19 รวมความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการพึ่งตนเอง 
(ข้อ 15, 16, 17) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับสูง ( X = 4.62) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณีต้องการให้องค์กร
และสมาชิกมีการผลิตใช้สารชีวภาพ/ท าปุ๋ยหมัก/เกษตรอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.70) โดยเกษตรกร
มีความเห็นในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า ต้องการให้องค์กรและสมาชิกมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรหน่วยงานท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.53) โดยเกษตรกรมีความเห็น
ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรเห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
เป็นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือ
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และจากตาราง 20 รวมความเห็นของเกษตรกร
สมาชิกด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก/กิจกรรมองค์กร (ข้อ 18, 19, 20) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ที่ระดับสูง 
( X = 4.67) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง 
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี ต้องการให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.74) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง และเกษตรกรเห็นว่า 
ต้องการให้องค์กรสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับสูง 
( X = 4.63) โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง  ทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด 
ความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนหรือเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา 
สนองความต้องการของท้องถิ่น และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ 
ในส่วนความเห็นของเกษตรกร ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.2 ความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และความเห็น
หรือความต้องการระดับน้อยที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ในข้อ 8 รวมเข้าด้วยกันจะมีข้อมูล
ประชากรของเกษตรกรให้ความเห็น จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากร
ทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรสมาชิก ยังไม่มีพฤติกรรม
ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาเกษตรกร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อพิจารณา
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จากค าถามปลายเปิด (ความเห็นเพ่ิมเติม) สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวัง
และยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ภารกิจการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่
เกษตรกรไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร และส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เต็มศักยภาพและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 4.1.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เกษตรกร   
 จากการสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกร โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาสัมภาษณ์ตัวอย่าง
เกษตรกรสมาชิก จ านวน 3 ตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นเกษตรกรสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว เป็นกลุ่มเกษตรกร
ที่ไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ โดยพิจารณาตามลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรและ
พฤติกรรมความสามารถในการช าระหนี้คืนแก่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งได้แสดงให้เห็นวิธีการ
ปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับภาวะหนี้ ดังนี้  
 1) นางปริศนา นกขมิ้น อายุ 61 ปี การศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่กลุ่มคลองสวน
พัฒนาเกษตรกร บ้านตะวันใหม่ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ก่อนนี้เป็นหนี้อยู่กับสหกรณ์
การเกษตรกรบางบ่อจ ากัด กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้าจัดการหนี้แทน ปัจจุบันได้ไถ่ถอน
หลักทรัพย์คืนเรียบร้อยแล้ว 
 จากภาวะวิกฤติที่น าไปสู่ความต้องการในการรับการจัดการหนี้จากกองทุน เดิมที 
นางปริศนา นกขมิ้น เลี้ยงปลาเบญจพรรณ มีมะม่วงน้ าดอกไม้ด้วยประมาณ 5 ไร่ รายได้ไม่มากนัก 
นางปริศนา ไม่ใช่คนสมุทรปราการ บ้านเดิมอยู่ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี แต่ลุง (สามีนางปริศนา) แกเป็นคน
แถวกิ่งแก้ว บางพลีสมุทรปราการ เห็นเพ่ือนบ้านในละแวกบ้านเขาเลี้ยงกุ้งกุลาด า มีรายได้ดี จึงตัดสินใจ
เปลี่ยนจากปลาเบญจพรรณ เป็นเลี้ยงกุ้งกุลาด าตามๆ กันไป ตอนรอบสองรอบแรกเลี้ยงติดเห็นว่ามีราคาดี 
จึงขยายบ่อไปกู้เงินนอกระบบจากพวกญาติๆ ของลุง (สามีนางปริศนา) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
ปรากฏว่า พอนางปริศนา ขยายบ่อ ลงกุ้งประมาณสองแสนตัว ซื้อพันธ์มาจากบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปรากฏว่ากุ้งเลี้ยงไม่ติดขาดทุน จึงปรึกษากันสองตายาย ครั้งนี้เครียดมากตัดสินใจไปกู้จากสหกรณ์
มาลงทุน สาเหตุที่เลี้ยงกุ้งไม่ประสบผลส าเร็จเป็นเพราะ  นางปริศนา“เพราะว่ากุ้งรอบนี้มันติดเชื้อ 
เชื้ออะไรไม่รู้ แต่ชาวบ้านเรียกกันว่า เป็นโรคขาว ขาดทุนย่อยยับ จะกินจะอยู่ก็ล าบาก ลูกๆ ก็ยังเรียน  
จึงหยุดเลี้ยงกุ้ง ออกรับจ้างทั่วไปให้พอใช้จ่ายกินอยู่ในบ้าน ลุงรับจ้างพ่นยาปุ๋ย ป้าก็ไปของานเขาที่แพกุ้ง” 
ผลปรากฏว่าลุง (สามีนางปริศนา) สู้งานไม่ไหวเพราะฉีดยากลับมาทีบ้านเกิดอาการข้างเคียง ไม่สบาย 
จึงเลิกรับจ้าง หลังจากนั้นลุง (สามีนางปริศนา) แกไปหาญาติแถวกิ่งแก้ว “ญาติๆ ให้หยิบยืมเงินมาก้อนหนึ่ง 
ตัดสินใจท ามะม่วงน้ าดอกไม้ ท าได้ระยะหนึ่งราคาตก แอบไปดูเพ่ือนเขาท านอกฤดู ก็ท ากับเข้าด้วย 
แตสู่้ไม่ไหวต้นทุนสูงเกินเลิกท า” 
 จากการพูดคุยก็พบว่า ปัญหาในครอบครัวนี้ เป็นแรงบัลดานใจ เพราะทุกคนต้องอยู่
ต้องกิน ลูกๆ เรียนหนังสือ เมื่อยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ต้องสู้กันไป สองตายาย (สามีและนางปริศนา) ตัดสินใจ 
ออกไปขายของ ใช้รถพวง (ซาเล้งพ่วงข้าง) ตะลอนๆ ไปสองตายาย (สามีและนางปริศนา) ขายลูกชิ้นปิ้ง 
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ขายน้ าหวาน น้ าอัดลม ขนม ไปตามโรงงาน ตลาดนัด หอพักคนงาน รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ได้วันละพันถึงสองพันบาท พอมีเงินเหลือ ลุง (สามีนางปริศนา) ก็เอาไปซื้อมะพร้าวมาปลูกที่ไว้รอบๆ บ่อปลา 
หลังจากนั้น สามีและนางปริศนา “จึงตัดสินใจกลับมาเลี้ยงปลาเบญจพรรณ โค่นมะม่วงออก เอามะพร้าว
น้ าหอมมาลง ก็ตามที่หัวหน้าเห็นนี้แหละ กุง้ขาว ป้าไม่ได้ลง เลียงปลาอย่างเดียว ทุนไม่พอยังเข็ดกับกุ้งอยู่” 
 ในขณะเดียวกัน สามีและนางปริศนา ได้พบกับนายประเชิญ พัดเกิด (ประธานกลุ่ม
คลองสวนพัฒนาเกษตรกร) นายประเชิญได้มาชักชวนเข้ากลุ่ม และบอกว่าจะให้กองทุนฟ้ืนฟูช่วยซื้อหนี้
ให้สามีและนางปริศนาเห็นว่าชาวบ้านแถวนี้เขาไปกันก็เลยตามไปกับเขาด้วย “ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ากองทุน 
คืออะไร ก็ดีใจมากที่กองทุนช่วยทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยแทบแย่ เป็นหนี้  250,000 บาท ไม่รวมดอก 
มาอยู่กองทุนสักหกปีได้ ก็ส่งมาเรื่อยๆ พอมีเงินเก็บรวมกับของญาติๆ จึงไปขอคืนจากกองทุน” 
 หลังจากได้รับการจัดการหนี้แล้ว กลุ่มของนางปริศนา ก็ยังไม่มีแผนฟ้ืนฟูร่วมกัน
รองรับสมาชิก ผู้วิจัยจึงไถ่ถามว่ากระบวนการด าเนินงานของกลุ่ม ของชุมชน กลุ่มของป้า มีกระบวนการ
พ่ึงตนเองหรือมีแผนฟ้ืนฟูกันอย่างไร “ไม่เห็นท าอะไรกันเลย เห็นพูดกันแต่เรื่องจัดการหนี้ ตาเชิญเองก็
วุ่นวายอยู่ม่ังเห็นว่าเมียก็ไปแล้ว มีแต่ อบต. เอาโรงสีมาให้ อยู่แถวบ้านตาเชิญไง เขาก็เอาข้าวไปสีกัน ป้า
ไม่มีป้าไม่ท านา ซื้อเขาเอา” ที่แปลงนี้รวมแล้วกี่ไร่ครับป้า แล้วตอนนี้มีรายได้กินอยู่กันอย่างไรครับ นาง
ปริศนา ที่ทั้งหมด 14 ไร่ ลงปลาเบญจพรรณอย่างเดียวไม่ลงกุ้ง แล้วก็มะพร้าวรอบๆบ่อ เป็นพันธ์บางคล้า 
น้ าหอมดี”  
 จากข้อเท็จจริงผู้วิจัยว่า การเลี้ยงปลา กว่าจะได้ปลาต้องใช้ระยะเวลาแปดเก้าเดือนแล้ว 
แต่ละเดือนใช้สอยกินอยู่กันอย่างไร ลูกๆ ช่วยส่งเงินให้ใช้หรือไม่อย่างไร นางปริศนา “เปล่า คนโต
ออกเรือนไปแล้ว ตอนนี้ไอ้คนเล็กจบ ม.3 แล้วไม่เรียนต่อ จึงให้มาช่วยอีกแรงหนึ่ง ตอนนี้ก็มีมะพร้าว
ช่วยอยู่ทุกเดือน จะมีแม่ค้ามารับเอามะพร้าวไป ตั้งขายหน้าบ้านบ้าง คนผ่านไปผ่านมาก็ซื้อไป บางที่ลุง 
(สามีนางปริศนา) ก็เอาใส่รถไปขายตามหอพักคนงาน หน้าโรงงาน ลูกละสิบ ก็พอได้ใช้วันละร้อยสองร้อย” 
อ้าว! ผู้วิจัยสงสัย จึงซักไซ้ไล่เรียงไถ่ถามไปว่า “แล้วไม่ออกไปค้าขายแล้วหรือป้า” นางปริศนา “จ๊ะพอดี
ไม่มีใครเรียนแล้ว” ลุง (สามีและนางปริศนา) พูดสวนว่า “อันที่จริงแล้ว หยุดขายเพราะว่า ก่อนนี้ลุงกับป้า
โดนจี้ บนถนนใหญ่นะ มีเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซด์ห้าหกคันมาล้อม ลุงก็บอกเขาว่าอย่าท าไรเลยแก่กันแล้ว 
จะเอาอะไรก็เอาไป หลังจากวันนั้นกลับมาบ้านก็คุยกันสองตายาย จึงตัดสินใจเลิกขาย” 
 ถ้าอย่างนั้นก็พอสรุปได้ว่า ตอนนี้ลุงกับป้ามีรายได้รายอาทิตย์รายเดือนจากมะพร้าว 
มีรายได้รายปีจากปลา เป็นวิถีการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็เพียงพออยู่ได้ทั้งสามชีวิต นางปริศนา 
“ก็เพียงพอแล้ว พออยู่พอกิน หนี้สินหมดไปก็ดีใจแล้ว ขอบคุณหัวหน้าที่ช่วยมาตลอด เดี๋ยวฝากมะพร้าว
ให้น้องๆ ที่ส านักงานด้วยนะ” ผู้วิจัย “ไม่เป็นไรครับป้า มันเป็นหน้าที่อยู่แล้ว มีอะไรไปปรึกษาได้นะ 
ผมเสนอให้ลุงลองเลี้ยงกุ้งคอนโดร่วมด้วย น่าจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น” ลุง (สามีนางปริศนา) 
“ก าลังคิดอยู่ครับ ผมมีคอนโด สี่ห้าปาก ลูกมันอยู่  ได้ช่วยกันดู คนเดียวดูไม่ทัน เฉพาะมะพร้าวนี้  
ก็ต้องจดท าเครื่องหมายไว้ มันมีแขกไม่รับเชิญมาใช้บริการ เล็กๆน้อยไม่เป็นไร ถือว่าขอกันกิน เดี๋ยวลุง
วิดบ่อแล้วหัวหน้าอย่าลืมมานะ” ผู้วิจัย “ขอบคุณครับคุณลุง คุณป้า ถ้ามีกิจกรรมผ่านมาแถวนี้จะแวะมา
เยี่ยมใหม”่ 
 2) นายณรงค์ พรหมศาสตร์ อายุ 58 ปี การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มบางบ่อพัฒนา 
หมู่แปด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าจัดการหนี้
แทนแล้ว อยู่ระหว่างการช าระหนี้คืน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เคยผิดนัด มีความสารถในการช าระหนี้ดี 
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 จากภาวะวิกฤติที่น าไปสู่ความต้องการในการรับการจัดการหนี้จากกองทุน เดิมที่ท านา 
นายณรงค์ พรหมศาสตร์ เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม ชาวบ้านแถบแถวนี้ล้วนท านากันทั้งนั้น เมื่อการผลิตข้าว
มันแย่ลง ราคาถูกปลูกก็ไม่ได้ผล สาเหตุสืบเนื่องมาจากเมื่อก่อนนี้ คลองบ้านระกาศนี้มีน้ าเค็มเข้ามาถึง 
น้ าเค็มเข้าในนาท าให้ข้าวเสียหายไม่ได้ผล ต่อมาทางรัฐได้พัฒนาระบบคลองส่งน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ตั้งแต่จังหวัดท าระบบคลองส่งน้ าใหม่ น้ าก็ดีขึ้นในปัจจุบัน นายณรงค์ พรหมศาสตร์ เป็นหนี้กับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นลูกค้ามาตั้งแต่เริ่มท านา ปัญหาน้ าเค็ม เพ้ีย ศัตรูพืช 
นายณรงค์ พรหมศาสตร์ จึงหยุดท านา มาเลี้ยงกุ้งกุลาด า ก็เห็นว่าราคาดี แรกๆ ก็อยู่ได้ แต่พอผ่านมา
สามสี่คบ (รอบ/ครั้ง) ก็เริ่มแย่ กุ้งตาย เป็นโรคขาว ตอนนั้น นายณรงค์ พรหมศาสตร์ เป็นหนี้ ธกส. 
อยู่ประมาณห้าแสนห้า ไม่รวมหนี้สินนอกระบบ พอดีนายณรงค์ พรหมศาสตร์ ได้พบกับนางบังอร กอนโกศา 
(ประธานกลุ่มบางบ่อพัฒนา) มาชักชวนเข้ากองทุน จึงเข้าร่วมกลุ่มด้วยและขอให้กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเข้ามาช่วยซื้อหนี้แทน นายณรงค์ พรหมศาสตร์ “ทาง ธกส. ก็มาทวงหนี้เป็นประจ า 
แล้วบอกว่าให้ลาออกจากกองทุน แล้วไปเข้าโครงการกับ ธกส. จะให้ทุนต่อ ผมไม่ไปแต่พ่อตาผมไป 
ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ากองทุนมีจริง พอได้รับการจัดการหนี้ก็ดีใจ  ทาง ธกส. บอกว่าลดต้นลดดอก
เหมือนกองทุน ไม่เป็นความจริงไม่จริงใจหลอกลวงพ่อตาผมตอนนี้แบกท้ังต้นและดอกอ่วม” 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมผู้วิจัยจึงสอบถามเพ่ิมเติม “แล้วตอนนี้ลุงท าไรอยู่ ที่กี่ไร่ครับ 
รอบที่แล้วเป็นไงบ้าง” นายณรงค์ พรหมศาสตร์ “ผมเลี้ยงปลาเบญจพรรณและกุ้งคอนโด เมียผมก็ขายของช า 
อะไหร่ วัสดุ น้ ามัน ขายอาหารตามสั่ง ก็ตามที่หัวหน้าเห็นนี้ละครับ ที่ตรงนี้ของพ่อตาครับ ของผมติดกัน
ทางซ้ายประมาณ 30 ไร่ ปีที่แล้วผมวิดบ่อทั้งปลาและเปิดกุ้งสองคบ (รอบ/ครั้ง) ได้ประมาณล้านกว่าบาท” 
ผู้วิจัยตั้งค าถามกับตนเองว่าหากมีรายได้ขนาดนี้ท าไมเป็นหนี้ได้แล้วจึงถามข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
นายณรงค์ พรหมศาสตร์“โถหัวหน้ายังไม่ได้หักทุนเลย ผมมีต้นทุน ค่าพันธุ์ปลา ค่าพันธ์กุ้งขาว ค่าอาหาร
ใช้ด้วยกัน มีค่าจ้างแรงงาน ค่าวิดน้ า ตีน้ า ค่าไฟ น้ ามัน จิปาถะ รวมๆ แล้วประมาณ 8 แสน แต่ก็พออยู่ได้ 
งวดที่แล้วผมจ่ายกองทุนสองงวดเลยถามลูกน้องหัวหน้าซิ ผมคาดว่าถ้าห้าปีนี้ไม่มีปัญหาผมว่าจะขอที่คืน
จากกองทุน” 
 ผู้วิจัย “ครับประวัติจ่ายดีมาตลอด แล้ววันๆ กินอยู่กันอย่างไรครับ ร้านช า
เป็นไงบ้างครับ” นายณรงค์ พรหมศาสตร์ “ก็ในครัวไง ให้เมียจ่ายของมาเก็บไว้ในร้านช า ท าขายไปกินไปด้วย 
ก็พออยู่ได้ กินมาขายไป รายได้ประมาณวันละ 5000 บาท ไม่เดือดร้อน เดิมที่มีสองครัวตอนนี้น้องชายผม
แยกครัวไป พ่อตาก็แยกกันอยู่ครัวใครครัวมัน” ผู้วิจัยจึงไถ่ถามต่อเพ่ือจะได้ทราบถึงแนวทางการฟ้ืนฟู
“สรุปได้ว่าตอนนี้พี่และครอบครัวพออยู่พอกิน มีรายได้รายวันจากการค้าขายและมีรายได้หลักรายปี
จากการเลี้ยงปลาเบญจพรรณผสมกุ้งโด แล้วกลุ่มของพ่ีมีแผนฟ้ืนฟูอย่างไรบ้างครับ” นายณรงค์ พรหมศาสตร์ 
“อ๋อ.. ยายออน (นางบังอร กอนโกศา) มาชวนเข้าโครงการแปรรูปปลาสลิด ผมก็บอกว่าเอาไงเอากัน เห็นว่า
จะเสนอโครงการกู้ยืมกับกองทุนฟ้ืนฟู ยายออน (นางบังอร กอนโกศา) เค้าเก่ง ได้รางวัลจากจังหวัด” ผู้วิจัย
“ครับเธอมีใบรับรองจากเกษตรจังหวัด พ่ีมีอะไรให้กองทุนช่วยเหลืออีกหรือเปล่า อยากไปอบรมที่ไหนบ้าง” 
นายณรงค์ พรหมศาสตร์ “แค่นี้ก็ดีมากแล้วครับ ได้ลดต้นลดดอก ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องกลัวถูกฟ้อง 
ไม่ถูกยึดท่ี ผมพออยู่พอกินแล้วครับ” ผู้วิจัย “ครับ แล้วค่อยเจอกัน มีอะไรไปหาที่ส านักงานนะครับ” 
 3) นางสมคิด มียิ้ม การศึกษาประถม 4 อายุ 70 กลุ่มเกษตรกรท านาปิ่นแก้ว หมู่ 7 
บ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าจัดการหนี้แทนแล้ว 
อยู่ระหว่างการช าระหนี้คืน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เคยผิดนัด มีความสารถในการช าระหนี้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

124 

 นางสมคิด มียิ้ม เป็นคนดั้งเดิม เกิดที่นี้ ในระแวกย่านนี้เป็นญาติกันทั้งนั้น 
ป้า (นางสมคิด มียิ้ม) มีพ่ีน้อง 9 คน ไม่มีใครได้เรียนหนังสือกันเลย ท าแต่ท านามาตั้งแต่เด็ก สามีป้า 
(นางสมคิด มียิ้ม) เป็นคนบางเสาธง แถบแถววัดบางเสาธง สมุทรปราการ ซ่ึงนางสมคิด มียิ้ม เคยพาผู้วิจัย
ไปดูที่ดินของสามีแปลงข้างวัด ถูกขายทอดตลาดไปแล้ว กองทุนฟ้ืนฟูเข้าช่วยเหลือไม่ทัน พอพูดถึงที่ดิน
แปลงนี้แล้วนางสมคิด มียิ้ม ตัดพ้อยังเสียดายที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมันเป็นของบุคคลที่สาม (บุคคลอ่ืน
ประมูลซื้อ) แล้ว ผู้วิจัยได้แต่ปลอบใจว่า “เขาไม่ยอมขาย ผมพยายามแล้ว ทหารเขาก็ช่วยเจรจา
ให้แต่เขาไม่ขาย อย่างไรก็ตามแปลงที่บ้านนี้ผมก็จัดการให้ป้าได้แล้วนี้ ถามหน่อยครับ ป้ารู้จักกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างไรครับ” 
 นางสมคิด มียิ้ม“ป้าดูโทรทัศน์ มันมีรายการเกษตรตอนเช้าๆ เห็นว่าเขาช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินเกษตรกร ป้าก็สนใจ ป้ามีหนี้เยอะทั้ง ธกส. สหกรณ์ แล้วก็กสิกร แปลงที่ถูกยึดไปนั้นแหละ 
ป้าก็เที่ยวถามเขาไปทั่ว ไม่มีใครสนใจ โชคมันจะเข้าข้าง ป้าเจอกับผู้ใหญ่หมู่ 7 (ผู้ใหญ่อนุสร ศรีทอง 
ประธานกลุ่มเกษตรกรท านาปิ่นแก้ว หมู่ 7) แกก็ชวนเข้ากลุ่ม พาป้าไปที่ส านักงานกองทุน ตอนนั้น
ยังอยู่แถวหน้าศาล หัวหน้ายังไม่มาป้าจ าได้ ก็เข้าโครงการมาตลอด เทียวไปเทียวมา จนหัวหน้าย้ายมา 
แล้วก็จัดการเรื่องของป้าเสร็จ ขอบใจหัวหน้าจริงๆ ที่แปลงนี้เป็นที่มรดกป้ารักมาก” นางสมคิด มียิ้ม 
นั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วเล่าต่อว่า “ป้าเคยมีปัญหากับ ธกส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) อยู่ช่วงหนึ่ง ป้าจะเล่าให้ฟัง ก็เขาไม่ยอมขายให้กองทุนซักที ป้ากับลุง (สามีนางสมคิด มียิ้ม) 
เลยไปร้องกับนายก อบจ.(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) สักระยะหนึ่งก็มีหนังสือจากจังหวัดมาให้ไปเจรจา 
หัวหน้าไม่รู้เรื่องหรอก ที่หอประชุมจังหวัด มีเกษตรกรไปเยอะเลย ป้าจ าได้ว่า มี ธกส. เกษตรกร แล้วก็มี
ผู้พิพากษาด้วยนะป้าจ าได้ เขาก็เจรจาว่าให้เราเลือกเอาว่าจะไปอยู่กับใคร ให้ลงชื่อในกระดาษหลายคน
เขาเลือกไปอยู่กับ ธกส. ป้ากับลุง (สามีนางสมคิด มียิ้ม) ไม่เอา บอกว่าจะอยู่กับกองทุน ป้าไม่เซ็น
หนังสือให้เขา มีหลายคนนะที่ไม่ยอมอยู่กับ ธกส. กองทุนมาซื้อหนี้แล้วก็ดีใจนอนตาหลับ ตอนนี้ก็ท ากัน
สองคนป้ากับสามี (สามีนางสมคิด มียิ้ม) ลูกๆ ก็ออกเรือนกันหมดแล้ว ตอนนี้คนเล็กกับแฟนมาอยู่ด้วย
ก็เลยไปเช่าที่ญาติท า” 
 ผู้วิจัยจึงสอบถามต่อว่า ตอนนั้นเกิดอะไรท าไมถึงเป็นหนี้ นางสมคิด มียิ้ม “ก็ท าตาม
คนอ่ืนเขาแหละ เห็นชาวบ้านเขาเลี้ยงกุ้งกัน กุลาด าน๊ะไม่ใช่กุ้งขาว” ผู้วิจัยกล่าวย้ าด้วยเสียงสูง “เลี้ยงกุลาด า
ในนาข้าวนี้นะ” นางสมคิด มียิ้ม “จ้า ป้าจ าได้ตอนนั้นต้องซื้อน้ าเค็มมาใส่นา ต่อท่อมาจากฝากโน้น
ตรงที่หัวหน้าจอดรถนั้นนะ ซื้อลูกกุ้งมาลง เลี้ยงตอนแรกๆ ก็ดีนะ ส่งลูกเรียนจบปริญญา (ยิ้ม) ได้อยู่หลายรอบ
ด้วยป้าเลี้ยงไซด์ (ขนาดกุ้ง) สามสิบตัวโล หลังๆ เลี้ยงไม่ติดขาดทุนก็ไปกู้เขามา ก็เป็นหนี้จริงๆ ยอมรับ 
ต่อมาไม่รู้เป็นไงเหมือนโรคระบาดนะ แถบนี้ตายกันหมด สามีป้าแกสู้ต่อ ก็ไปกู้เพ่ิมเรื่อยๆ แต่ไปไม่ไหว
ก็ต้องหยุด” ผู้วิจัย“รู้แล้วยังว่าเป็นอะไร” นางสมคิด มียิ้ม“ป้าไม่ทราบเขาว่าโรคกุ้ง” ผู้วิจัย “ไม่คิด
ท านาต่อหรือ” นางสมคิด มียิ้ม “อายุมาแล้วทั้งคู่สู้ไม่ค่อยไหว ตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้ว พออยู่ได้ พอเพียง 
มีเงินเหลือใช้หนี้กองทุน ค่อยๆ ท าไป ก็เลยหันมาเลี้ยงบัวในบ่อปลาก็ที่หัวหน้าเห็นนี้แหละ” ผู้วิจัย จึงซักไว้
ไถ่ถามต่อว่า “แล้วใช้จ่ายกินอยู่อย่างไรครับป้ากว่าจะจับปลาขายก็เกือบปี” นางสมคิด มียิ้ม “โอ๊ย..มีกินทุกวัน
ไม่อดตายจะ หัวหน้าดูสิของกินเต็มพ้ืนที่ไปหมด ไป..เดินดูกัน” 
 ผู้วิจัยทราบมาว่านางสมคิด ใช้ชีวิตแบบพอเพียงจนเป็นตัวอย่างของเกษตรกรแถบนี้ 
จนเกิดกระบวนการผลิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแถบชุมชนนี้ ผู้วิจัยจึงชวนคุยต่อว่า หลักๆ แล้ว
ป้ามีปลา บัว ตะไคร่ริมคันบ่อ นางสมคิด มียิ้ม “นี้ไงมะม่วง” ผู้วิจัย “พันธุ์อะไรครับป้า” นางสมคิด มียิ้ม 
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“เขียวเสวย กับน้ าดอกไม้ หวานมากเลยปีกลายได้หลายหมื่นอยู่ นี้กล้วย นี้น้อยหน่า ข่า บวบ ฟักทอง 
คะน้า แตงกวา ถั่วฟักยาว ถั่วพู มะเขือ พริก ไม่อดจะ ปลาก็ยกยอเอา ซื้อแต่ข้าวไม่ได้ปลูกเอง 
ตลาดไม่ได้ออกนานๆ ที ลูกสาวมารับไปซื้อตุนเข้ามาหมูไก่บ้าง ปีนี้ถ้าน้ าดอกไม้ติดเยอะเดี๋ยวจะเอาไปฝาก
ที่ส านักงานได้ชิมกัน ของป้ารับประกันหวานจริงๆ ของแท้นะปลูกหลายปีแล้ว หัวหน้าดูซิต้นขนาดนี้
คิดว่าประมาณกีป่ี” 
 ผู้วิจัย “แล้วรายได้ละป้า เป็นไงบ้าง แล้วลูกๆ ส่งให้บ้างเปล่าครับ” นางสมคิด มียิ้ม 
“ปีกลายนี้ป้าได้ปลา 5 ตัน โลละ 50 ป้าลงไม่เยอะ จะอาศัยบัว แม่ค้ามารับทุกวันพระ วันโกนตกประมาณ 
2 พันดอกต่อสัปดาห์ วันธรรมดาห้าร้อยถึงพัน ให้ลูกเขาไปส่งที่ตลาดบางกง ตลาดบางบ่อแล้วแต่  
ได้ดอกละบาทพออยู่ได้ ส่วนตะไคร่ญาติๆ กันเขามาเอา ก็รวมกันกับชาวบ้านแถวนี้ไปส่งตลาดไทย 
เขาให้กิโลละ 15 บาทก็แล้วแต่ไม่แน่นอน ญาติๆ กันก็ช่วยกันไป จ้าวละร้อยถึงสองร้อยกิโลแล้วแต่ 
เขาจะโทรมาบอกก่อน ตอนนี้ก็มีแต่ลูกสาวคนโต ช่วยมาเดือนละสามพัน แต่เขาก็ช่วยส่งให้กองทุนด้วยนะ” 
 ผู้วิจัย “ก็สรุปได้ว่าป้ามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ ผมตรวจดูแล้วป้าส่งเงินครบทุกงวด
เป็นลูกหนี้ชั้นดีของกองทุนเลย มีโอกาสจะพาพรรคพวกมาดูกิจกรรม ระหว่าทางเข้ามาผมเห็นป้าย 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มันเป็นอย่างไรครับป้า” นางสมคิด มียิ้ม “คืออย่างนี้.. ผู้ใหญ่สร (ผู้ใหญ่อนุสร 
ศรีทอง) นะเขามาชักชวน จังหวัดเขามีประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก็ช่วยๆ กัน เอาไงก็เอากัน 
จังหวัดเข้าส่งคนมาดู มาที่บ้านป้านี่แหละ มาหลายครั้ง ดูโน้น ดูนั้น นั่งคุยกัน ก็เห็นว่าได้รางวัลที่หนึ่ง
ของจังหวัด ใบประกาศอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ หลวงเขาเลยเอาป้ายมาปักไว้” ผู้วิจัย “เยี่ยมครับป้า แล้วนี้จะวิดปลา
เมื่อไหร่ครับ ผมจะมากินปลา” นางสมคิด มียิ้ม “ได้เลยหัวหน้ามากันเยอะๆ เดี๋ยวจะโทรไปบอก” ผู้วิจัย 
“ขอบคุณมากครับ วันนี้ขออนุญาตกลับก่อนครับ ป้ามีอะไรโทรหาที่ส านักงานนะครับ สวัสดีครับคุณป้า” 
 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ เกษตรกรทราบข่าวกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจากการชักชวน
ของแกนน าเพ่ือนบ้านมากกว่าสื่อต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรมีประสิทธิภาพต่ า กลุ่มเกษตรกรสมาชิกมุ่งเน้นที่การจัดการหนี้และต้องการได้รับ
การบริการด้านการจัดการหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก่อนด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกร เพราะจะได้
คลายความกังวนจากการเป็นหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถาม การฟ้องร้องและบังคับคดีตามกฎหมาย เสมือนได้รับ
การรักษาพยาบาลจนผ่านเส้นวิกฤตของชีวิต รอการบ าบัดฟ้ืนฟูร่างกายไปต่อสู้กับชะตาชีวิตต่อไป 
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ มีการศึกษาค่อนข้างน้อยแต่ยังอาศัยแรงงานของตนเอง ลงมือท าเอง 
พ่ึงตนเองเป็นหลักในกระบวนการผลิต และยังพบว่ามีข้อดี ก็คือยังมีลูกๆมาช่วยเป็นแรงงานเพ่ิม ได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาสืบทอดต่อกันระหว่างพ่อ แม่ ลูกแบบครูพักลักจ า  การเรียนรู้ด้วยตนเองลองผิดลองถูก
ย่อมสร้างปัญญาขึ้นนอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ที่ต้อง เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งพอการันตีหรือ
เป็นหลักประกันได้ว่ายังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ อาชีพเกษตรกรรมยังไม่ขาดผู้สืบทอด ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักภูมิคุ้มกันที่ดี แต่ต้องมีรายได้หลากหลายวิธีการซึ่งต้องอาศัยประสบการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
หลักองค์ความรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจากการสัมภาษณ์พอเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่า
อาชีพเกษตรกรรมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องมีภูมิคุ้มกันทีดี องค์ความรู้ที่หลากหลายอันจะน าไปสู่ช่องทางรายได้
ที่หลากหลายนอกจากอาชีพหลัก 
 4.1.4 สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์  
 ผลการวิจัย การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มประชากร คือ เกษตรกร
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สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการจัดการหนี้จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 179 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยแจกและเก็บคืนด้วยตนเองได้ครบถ้วนคิดเป็น
จ านวนเต็ม (100%) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อสภาพปัญหา ความต้องการ และการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน 
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ ตอนที่ 3 ทัศนคติด้านการความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร
เกษตรกร และกรณีศึกษาสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ประกอบข้อมูล
เชิงปริมาณ พิจารณาตามลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรและพฤติกรรมความสามารถ
ในการช าระหนี้คืนแก่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งได้ศึกษาสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกรสมาชิก 
จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แสดงให้เห็นวิธีการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับภาวะหนี้ ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลจากการวิจัยพบว่า
มีเกษตรกรสมาชิกที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นเกษตรกรที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี 
ขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 เป็นเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มากที่สุด จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 เกษตรกรมีอาชีพหลัก (เกษตรกรกรรม) อย่างเดียว
มากกว่าเกษตรกรที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมหรือมีสองอาชีพ จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 
เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน (แรงงาน) ช่วงระหว่าง 3 -4 คน จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยคนละ ระหว่าง 6,501-10,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.4 และผลวิจัยพบว่า มีเกษตรกรไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่มีประสบการณ์อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเลยมากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1   
 ตอนที่ 2 ทัศนคติด้านการความเห็นหรือความต้องการด้าน ความเห็นหรือความพึงพอใจ 
สภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล
ความเห็นหรือความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้  
 ผลจากการวิจัย พบว่าความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยแบ่งออกเป็น (ข้อ 1, 2, 3) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.74) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการวางแผน (ข้อ 4, 5, 6, 7) พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =4.04) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง 
ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการควบคุมและประเมินผล (ข้อ 8, 9, 10, 11) พบว่า มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ ( X =3.77) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ความเห็น
ของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดคนเข้าท างาน (ข้อ 12, 13) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.23) 
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความเห็นของเกษตรกรสมาชิก
ด้านการจัดองค์การ (ข้อ 14, 15) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =3.45) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการกระจายอ านาจ (ข้อ 16, 17, 
18, 19, 20) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X =4.09) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ
อยู่ในเกณฑ์สูง  
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 ตอนที่ 3 ทัศนคติด้านการความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กรเกษตรกร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นหรือความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้  
 ผลจากการวิจัย พบว่าความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการจัดการองค์กร
เกษตรกร (ข้อ 1, 2, 3) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X = 4.38) อยู่ในเกณฑ์สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง สะท้อนให้เห็นถึงเกษตรกรให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญต่อการก ากับติดตามการด าเนินงานขององค์กรตนเองมาก จากความเห็น
ของเกษตรกรสมาชิกด้านการมีส่วนร่วม (ข้อ 4, 5) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( X = 3.90) แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ถือเป็นการแสดงออกของการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ความส าคัญ สนใจในกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมประชุม  
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการของการมีส่วนร่วมของประชาชนทางสังคม จากความเห็นของเกษตรกร
สมาชิกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อ 6, 7, 8) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่มาก ( X = 3.71) อยู่ในเกณฑ์สูง 
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง แม้ว่าเกษตรกรจะมีทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ผลจากการวิจัยยังบ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการใช้สารเคมี
ยังน่าเป็นห่วงอยู่ เพราะการใช้สารเคมีจะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตสูงและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรเองด้วย จากความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ 
(ข้อ 9, 10, 11) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่มาก ( X = 4.00) อยู่ในเกณฑ์สูงแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็น
หรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ในตารางนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งยังไม่สามารถมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรที่ตนเองสังกัด จากความเห็น
ของเกษตรกรสมาชิกด้านการพัฒนาความรู้ (ข้อ 12, 13, 14) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่มาก ( X = 4.47) 
อยู่ในเกณฑ์สูง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ
หรือความต้องการของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้สูง จากความเห็นของเกษตรกรสมาชิก
ด้านการพ่ึงตนเอง (ข้อ 15, 16, 17) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่มาก ( X = 4.62) อยู่ในเกณฑ์สูง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเกษตรกรมีความเห็นในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรเห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง เป็นความพอเพียง
ในระดับบุคคลและครอบครัว และจากความเห็นของเกษตรกรสมาชิกด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก/กิจกรรม
องค์กร (ข้อ 18, 19, 20) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่มาก ( X = 4.67) อยู่ในเกณฑ์สูง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการอยู่ในเกณฑ์สูง ทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด 
ความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนหรือเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา 
สนองความต้องการของท้องถิ่น และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกจากสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร จ านวน 3 กรณีศึกษา สรุปได้ว่าเกษตรกรทราบข่าวกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จากการชักชวนของแกนน าเพ่ือนบ้านมากกว่าสื่อต่างๆ เป็นบทสะท้อนแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริการประชาชน
จะต้องจัดระบบ ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกรสมาชิก
มุ่งเน้นที่การจัดการหนี้และต้องการได้รับการบริการด้านการจัดการหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
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เกษตรกรก่อนด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกร เพราะจะได้คลายความกังวนจากการเป็นหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถาม 
การฟ้องร้องและบังคับคดีตามกฎหมาย เสมือนได้รับการรักษาพยาบาลจนผ่านเส้นวิกฤตของชีวิต  
รอการบ าบัดฟ้ืนฟูร่างกายไปต่อสู้กับชะตาชีวิตต่อไปดังนั้นต้องมีการทบทวนนโยบายการฟื้นฟูเกษตรกร
และนโยบายการจัดการหนี้เสียใหม่อาจต้องปฏิรูปทั้งระบบ และยังพบว่ามีข้อดี เกษตรกรส่วนใหญ่
อยู่ในวัยสูงอายุ มีการศึกษาค่อนข้างน้อยแต่ยังใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยแรงงานของตนเอง  
ลงมือท าเอง พ่ึงตนเองเป็นหลักในกระบวนการผลิต ยังมีลูกๆมาช่วยเป็นแรงงานเพิ่ม ได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
สืบทอดต่อกันระหว่างพ่อ แม่ ลูกแบบครูพักลักจ า การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกย่อมสร้างปัญญาขึ้น
นอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งพอการัยตีหรือเป็นหลักประกันได้ว่า
ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ อาชีพเกษตรกรรมยังไม่ขาดผู้สืบทอด ซึ่งสอดคล้องกับหลักภูมิคุ้มกันที่ดี แต่ต้องมี
รายได้หลากหลายวิธีการซึ่งต้องอาศัยประสบการที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักองค์ความรู้ที่ดี ดังนั้น
จากการสัมภาษณ์พอเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ ดี 
องค์ความรู้ที่หลากหลายอันจะน าไปสู่ช่องทางรายได้ที่หลากหลายนอกจากอาชีพหลัก  ตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติของเกษตรกรสะท้อน
ให้เห็นว่า การด าเนินภารกิจของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ 
ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งพัฒนาภารกิจให้สูงขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูอาจตกต่ า
ลง และจากทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนแสดงให้เห็นว่าแผนโครงการฟ้ืนฟูทีส่ านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรสนับสนุนเกษตรกร อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งปรับปรุงแผน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูอาจตกต่ าลงและเกษตรกร
เสียโอกาสในที่สุดและเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าเกษตรกรมีทัศนคติ ไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณ 
คือ ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ กล่าวคือ กองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงานของกองทุน 
ไม่พึงพอใจต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
กล่าวคือ เกษตรกรเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน และเกษตรกรมีทัศนคติ
ไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีทัศนคติไม่พึงพอใจ
การจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเห็นว่าเป็นอุปสรรค
ขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน การประชาสัมพันธ์ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
มีประสิทธิภาพต่ า ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและยังสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการด้วย  
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างด้านประชากร อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของแรงงาน ในครัวเรือน 
พบว่า เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรที่มีอายุมากแล้ว 
อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจนถึงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เป็นเกษตรที่อยู่ในวัยชราภาพแล้ว แม้ว่าเกษตรกร
ที่ยังท าเกษตรอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย แต่ก็เป็นเพศชายที่สูงอายุแล้ว เป็นเกษตรกรที่ไม่เอ้ืออ านวย
ต่อระบบกสิกรรม ซึ่งต้องใช้แรงงานหนัก ซึ่งผลการวิจัยยังพบว่า การประกอบอาชีพหลักหรือ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.002 นั้น
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ย่อมแสดงให้เห็นว่าการมีรายได้สูงของเกษตรกรต้องท างานหนักมาก เมื่อมาพิจารณาที่ประเด็น
การศึกษาของเกษตรกร มีการศึกษาในขั้นประถมศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน 
ทีเ่ป็นสังคมยุคไอทีและยุคข้อมูลข่าวสาร การค้าการขายในระบบออนไลน์ ระบบตลาดล่วงหน้า และการศึกษา
มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ของเกษตรกร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่า
การศึกษาของเกษตรกรมีผลต่อการรายได้ของเกษตรกร นั้นคือ มีการศึกษาสูงย่อมมีรายได้สูงด้วย 
กรณีสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 3-4 คนขึ้นไป นั้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของแรงงานในครัวเรือน 
และเป็นโครงสร้างแรงงานอันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแรงงานในครัวเรือนจะท าหน้าที่ในการผลิต การเสริมสร้างรายได้
และการพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็ปรากฏว่ามีลูกหลานเกษตรกรที่เป็น
วัยแรงงาน เข้าสู่กระบวนการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
สังคมใหญ่หรือสังคมที่มีลักษณะคล้ายสังคมเมือง แรงงานของครัวเรือนส่วนใหญ่จะออกไปเป็นแรงงาน
รับจ้างนอกภาคการเกษตร หรือไปเรียนหนังสือ ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูงอายุที่ปลดจากวัยแรงงานแล้ว 
อย่างเช่น เกษตรกรสูงวัยที่เป็นหญิงและเด็กหรือลูกหลานที่ไม่สามารถเป็นแรงงานช่วยภาคเกษตร
ได้มากไปกว่านั้น เกษตรกรวัยชราทั้งหลายเหล่านี้ยังต้องใช้แรงงานในครัวเรือน คือ มีภาระเลี้ยงดู
ลูกหลานและผู้สูงอายุที่ท างานไม่ได้ เมื่อมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการด ารงชีพ ย่อมส่งผลไปถึงการแสวงหา
รายได้เพ่ิม เมื่อหาเพ่ิมไม่ได้หรือไม่เพียงพอย่อมส่งผลสู่กระบวนการกู้เงินเพ่ือใช้ในการบริโภค จึงมีหนี้
เพ่ิมขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (โครงสร้างแรงงาน) ส่งผลต่อโครงสร้างรายได้ของเกษตรกรในที่สุด  
มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีสมาชิกในครัวเรือนกับการมีรายได้เฉลี่ยคนละ/เดือน มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่าการมีสมาชิกในครัวเรือน เสมือนการมีแรงงานในบ้าน
และมีผลต่อการมีรายได้ของเกษตรกร 
 และจากบทสัมภาษณ์ เกษตรกรทราบข่าวกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจากการชักชวน
ของแกนน าเพ่ือนบ้านมากกว่าสื่อต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรมีประสิทธิภาพต่ า กลุ่มเกษตรกรสมาชิกมุ่งเน้นที่การจัดการหนี้และต้องการได้รับ
การบริการด้านการจัดการหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก่อนด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกร เพราะจะได้
คลายความกังวลจากการเป็นหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถาม การฟ้องร้องและบังคับคดีตามกฎหมาย เสมือนได้รับ
การรักษาพยาบาลจนผ่านเส้นวิกฤตของชีวิต รอการบ าบัดฟ้ืนฟูร่างกายไปต่อสู้กับชะตาชีวิตต่อไป 
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ มีการศึกษาค่อนข้างน้อยแต่ยังอาศัยแรงงานของตนเอง ลงมือท าเอง 
พ่ึงตนเองเป็นหลักในกระบวนการผลิต และยังพบว่ามีข้อดี ก็คือ ยังมีลูกๆ มาช่วยเป็นแรงงานเพิ่ม 
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาสืบทอดต่อกันระหว่างพ่อ แม่ ลูกแบบครูพักลักจ า การเรียนรู้ด้วยตนเองลองผิดลองถูก
ย่อมสร้างปัญญาขึ้นนอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งพอเป็นหลักประกันได้ว่า
ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ อาชีพเกษตรกรรมยังไม่ขาดผู้สืบทอด ซึ่งสอดคล้องกับหลักภูมิคุ้มกันที่ดี แต่ต้องมี
รายได้หลากหลายวิธีการซึ่งต้องอาศัยประสบการที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักองค์ความรู้ที่ดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจากการสัมภาษณ์พอเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมจะอยู่ได้
อย่างมั่นคงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี องค์ความรู้ที่หลากหลายอันจะน าไปสู่ช่องทางรายได้ที่หลากหลาย
นอกจากอาชีพหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการระหว่างที่ยังท าการผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้ 
มาสู่กระบวนการผลิตแบบเพ่ือขาย ได้เกิดโครงสร้างรายได้หรือช่องทางรายได้อย่างมากมายในกระบวนการผลิต
ให้กับกลุ่มทุน พ่อค้า ที่หลากหลาย หรืออาจเรียกว่าโครงสร้างต้นทุนการผลิต เช่น กรณีปัจจัยที่ดิน 
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เมื่อแยกเกษตรกรออกจากปัจจัยการผลิต ที่เกษตรกรเคยครอบครองไว้ไปสู่กระบวนการขอสินเชื่อ 
เกษตรกรต้องน าที่ดินไปค้ าประกันและจ่ายค่าดอกเบี้ย เกษตรกรจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องมีต้นทุน
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ หรือกรณีการเช่าที่ดิน ต้นทุนคือค่าเช่าที่ ปัจจัยกระบวนการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช
หรือพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาอาหารและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช รวมทั้งวัคซีน เกษตรกรจึงมีต้นทุนค่าปุ๋ย 
ค่ายา ค่าอาหาร ค่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช ค่าวัคซีน ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการผลิต เช่น แรงงาน 
(ค่าแรง) ในแทบทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ ไถหว่าน ปักด า ฉีดยา ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว อวนล้อม/ลากแห 
ขนไปขาย จนถึงการน าผลผลิตทางการเกษตรไปขาย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตมีการจ้างแรงงานเกิดขึ้น 
ควบคู่ไปกับกระบวนผลิต เกษตรกรจึงมีต้นทุนด้านแรงงานอีกด้วย และปัจจัยการบริหารจัดการน้ า
ในกระบวนการจัดการน้ าเพ่ือใช้ท าการเกษตรกรนั้น ต้องสูบน้ าใส่พ้ืนที่การผลิต จึงมีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าไฟฟ้า เกษตรกรจึงมีต้นทุนจากกระบวนการผลิตมากมาย  เป็นรายได้หรือมูลค่าส่วนเกิน (surplus) 
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นรายได้ของกลุ่มทุน พ่อค้า ในทางกลับกันมัน
คือ ต้นทุนการผลิต รายจ่ายหรือปัจจัยทุนการผลิตที่เกษตรกรมิอาจควบคุมได้ หากเกษตรกรลดปัจจัย
ทุนการผลิตหรือต้นทุนการผลิตได้ ก็จะท าให้โครงสร้างต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมีก าไรเพิ่มขึ้น
หรือใช้ทุนในการผลิตน้อยลง เท่ากับลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ เป็นช่องทางในการขยายโอกาสในระบบกสิกรรม 
หรืออาจเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤติโครงสร้างต้นทุนการผลิตเป็นรายได้ จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่จะต้องสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร โดยระบบองค์ความรู้ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยจึงขอเสนอรูปแบบ
การฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบ ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพ 3 รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรเชิงระบบ 
 
 จากภาพ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร
เชิงระบบ เป็นองค์ความรู้ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยเชิงปริมาณมาสังเคราะห์ 
 1) input  คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
 2) process คือ กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ที่ต้องประกอบด้วย  

เกษตรกร กระบวนการฟ้ืนฟู
(หลากหลายองค์

ความรู้) 
 

เกษตรกรผู้ทรงความรู้ 

- มีโอกาสในสังคม 
- มีรายได้หลากหลาย 
 

input output process outcome 
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 องค์ความรู้ที่หลากหลาย : the knowledge (a variety of knowledge base, 
knowledge is power, knowledge management) ฐานองค์ความรู้ การใช้อ านาจความรู้และการ
จัดการความรู้ 
 การมีส่วนร่วม: participation แบบเป็นกันเอง (spontaneous) เป็นโดยการอาสาสมัคร 
หรือรวมตัวกันขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมายเพ่ือจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
กลุ่ม การด าเนินการและผลผลิต ความอยู่ดีกินดี การประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  
 ความต้องการ need: ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs)  
และความต้องการความปลอดภัย (safety needs) คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน 
(deficiency needs) เป็น ความต้องการ ระดับต่ าหรือระดับพ้ืนฐานของตัวเกษตรกร ได้แก่ ความต้องการ
ทางกายและความต้องการความปลอดภัย ฯลฯ 
 3) output คือ ผลผลิต ของกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเป็น ผลผลิต :
เกษตรกรผู้ทรงความรู้ เพราะได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่หลากหลายของกระบวนการฟื้นฟูเกษตรกร 
เป็นองค์ความรู้ใหม่   
   4) outcome คือ ผลลัพธ์ มาตรการผลลัพธ์ คือ เมื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเป็นเกษตรกรผู้ทรงความรู้ 
จะมีโอกาสในสังคม (social opportunities) และจะมีรายได้หลากหลาย (remuneration) 
 กล่าวโดยสรุป จากภาพรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบ ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือเป็นการสร้างโอกาส
ให้แก่เกษตรกร โดยน าขอมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
ขั้นที่ 1 ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือประกอบเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ที่ได้ตั้งไว้ 
 
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)   
 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ จัดเวทีประชุมชี้แจง แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ความนึกคิด 
ทัศนคติและแนวทางเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน 
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจและรูปแบบการฟ้ืนฟู รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดการข้อมูล กลุ่มสนทนา (focus group) การจัดเวทีสัมมนา (seminar) ด้วย เพื่อหาแนวทางในการสร้าง
รูปแบบและการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆ เช่น สังเกตแบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม 
จัดเวทีประชาคม ประชุม กล้องถ่ายรูป/อุปกรณ์บันทึกเสียง ฯลฯ 
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 4.2.1 การจัดเวทีประชุม/สัมมนา (seminar)    
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกรขั้นที่ 2 จึงจัดเวทีประชุม/สัมมนา 
(seminar) ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปแบบและ
การแก้ไขปัญหา การฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้นโยบายและก ากับติดตามสนับสนุนการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมาย  การประชุมสัมมนาของคณะอนุกรรมการจังหวัดเกษตรกรและ
ผู้แทนเกษตรกร ในเวทีได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูทั้งปัจจัยที่เป็นปัญหาและปัจจัยที่ต้องพัฒนา ผู้วิจัยได้สรุปผลการประชุมเป็นรายประเด็น ดังนี้ 
 1) สภาพการณ์ปัจจุบัน ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างอันเกี่ยวเนื่องกับ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีรายได้จากภาษี 1 ใน 3 
ของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ส่งผลให้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพ
เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร 
รวมทั้งการด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไป  เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
มลพิษทางน้ า น้ า คือ หัวใจหลักของการผลิตทางการเกษตร น้ าเสียเกิดจากการปล่อยของเสียของระบบ
อุตสาหกรรม ฝนพิษเกิดจากมลพิษทางอากาศเพราะเมื่อฝนตกได้รวมเอาหมอกควันพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมลงมาด้วย เมื่อน้ าเสียหรือเป็นพิษย่อมส่งผลต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรกรและผลผลิต
การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้เกษตรกรขาดทุนและเป็นหนี้ในที่สุด รวมทั้งการด ารงชีพของเกษตรกร
สมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไปออกนอกวิถีเกษตรกรรม ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขีดจ ากัด ประกอบกับเกษตรกร
สมาชิกและองค์กรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้เสนอโครงการ ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาส
อยู่รอดและสอดคล้องกับการด ารงชีวิตของตน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท าเกษตรกรรม ให้เกษตรกร
มีความอยู่ดีกินดี ยกระดับชีวิติให้ดีขึ้น มีความสามารถช าระหนี้ได้ รวมทั้งรักษาป้องกันพื้นที่ที่ใช้
ท าเกษตรกรรม รวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดหยั่งภายใต้ระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
และความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกร ที่จะด าเนินชีวิตในทุกมิติโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐ
ยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา หนี้สินและเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ การตื่นตัว
ลุกขึ้นมาของเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดองค์การ
ทางการเงิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทย จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐและข้อเสนอ
ปฏิบัติการต่อภาคประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ประชานิยมและสวัสดิการถ้วนหน้าเป็นต าตอบหนึ่งของสถานการณ์ 
รวมทั้งการให้คุณค่าแก่องค์การที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเหล่านั ้น ทั ้งในมิติทางสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นค าตอบหนึ่งหรือเป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรยังด าเนินภารกิจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่เพียงพอ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาเกษตรกร เกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมี
ความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักงาน
กองทุนมีการวางแผนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
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ตามแผน ปฏิบัติการ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะภารกิจด้านการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร การด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟ้ืนฟูอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร ยังไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร เกษตรกร
ยังไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกร
และความสามารถจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิผล ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กร
ให้เต็มศักยภาพ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจน
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรสมาชิกของกองทุนที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วยังไม่ได้รับการบริการ 
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังการจัดการหนี้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟู ส านักงานกองทุน
บริหารจัดการโดยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิก รวมทั้งด้านพนักงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์
ก็ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน และยังน างบประมาณไปใช้บริการเกษตรกรสมาชิ กหรือ
ผู้รับบริการได้อย่างขาดประสิทธิภาพ  
 2) ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม ขาดการสรุปบทเรียนของการเป็นหนี้ ไม่มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิต
ตามแนวทางเกษตรกรยั่งยืน ไม่มีกระบวนการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร ขาดการเรียนรู้ จึงไม่อาจ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตได้ ไม่มีการท าตลาดที่เป็นของตนเองหรือ
กระบวนการมีส่วนร่วมจัดจ าหน่ายผลผลิตที่สมาชิกร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรสมาชิก
ยังมีพฤติกรรมการใช้สารเคมี ไม่คิดที่จะลด ละ ลดเลิก ส่งผลให้ต้นทุนทางการผลิตสูงและท าให้
เกษตรกรมีสุขอนามัยที่ไม่ดี เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทางการเกษตร 
ประกอบกับส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความรู้
ความสามารถไม่สอดคล้องตรงตามภารกิจของกองทุน การจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุน
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน 
 3) ทุนปัจจัยการผลิต เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยการผลิตนั้นถ้าเราจ าแนกวิถีการผลิต
ออกเป็น 2 ลักษณะ ก็จะพบทุนปัจจัยการผลิต ผลิตเพ่ือการยังชีพ เป็นระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
หนึ่งในตัวเอง เพ่ือความพอเพียงในครอบครัวและชุมชน เป็นการผลิตขนาดเล็ก ใช้แรงงานในครอบครัว 
ไม่ได้มุ่งเอาก าไรหรือร่ ารวย เป็นระบบชุมชนไม่ใช่แบบปัจเจกชนในระบบทุน ดังนั้นระบบเศรษฐกิจชุมชน
ในชนบทไทยสมัยดั้งเดิมเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพจึงเป็นการอาศัยทุนเดิมที่สะสมมาตามธรรมชาติ  
ปัจจัยการผลิตหลัก ก็คือ ที่ดินและแรงงานในครอบครัว จากการผลิตเพื่อยังชีพ ท าเกษตรกรรม
แบบผสมผสานมีผลผลิตหลากหลาย ใช้กินอยู่ด ารงชีพ เหลือค่อยขายหรือแลกเปลี่ยนกันในชุมขนท้องถิ่น 
เปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ผลิตเพ่ือขาย ขยายการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ น าเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่มาใช้ในไร่นา มีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาสารเคมีอันตรายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและก าจัดศัตรูพืช 
ตามการโฆษณาของส่วนราชการและกลุ่มธุรกิจการเกษตร เพ่ือเน้นการส่งออก ได้ก่อผลกระทบมากมาย
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นมากมาย ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกร
เคยครอบครองไว้ คือ ที่ดิน ในการบวนการผลิตเชิงเดี่ยวเพ่ือส่งออกต้องผลิตจ านวนมาก จึงมีต้นทุนมาก
ตามมาด้วย น าไปสู่การกู้หนี้ยืมสินเพ่ือขยายการลงทุน สิ่งที่ติดตามมา ก็คือ กระบวนการขอสินเชื่อ 
เกษตรกรต้องน าที่ดินทุนดั้งเดิมไปค้ าประกันและจ่ายค่าดอกเบี้ย เกษตรกรจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้อง
เสียต้นทุนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และเกษตรกรกรที่ไม่มีทุนดั้งเดิมก็ต้องค่าเช่าที่ ปุ๋ย ยา สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และวัชพืช เกษตรกรจึงมีต้นทุนค่าปุ๋ย ยา และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช ปัจจัยแรงงาน ในทุกกระบวนการ 
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การผลิต ตั้งแต่ ไถ หว่าน ปักด า ฉีดยา ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว ล้อมอวน/ลาก แห ขนไปขาย จนถึงการน าข้าว
หรือผลผลิตทางการเกษตรไปขาย ฯลฯ มีการจ้างแรงงานเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับกระบวนผลิต เกษตรกร
จึงมีต้นทุนแรงงาน เมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์สัตว์และรวมถึงกระบวนการการบริหารจัดการน้ า ในกระบวนการ
จัดการน้ าเพ่ือใช้ท าการเกษตรกรนั้น ต้องสูบน้ าใส่พ้ืนที่การผลิต จึงมีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า 
เกษตรกรจึงมีต้นทุนจากการผลิตมากมาย อย่างไรก็ตามในช่วงที่ยังท าการผลิตเพ่ือยังชีพ มาสู่การผลิต
เพ่ือขาย ได้สร้างรายได้อย่างมากมายให้กับกลุ่มทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนายทุนเงินกู้ ที่หาประโยชน์
จากดอกเบี้ย พ่อค้า เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ พ่อค้าปุ๋ย พ่อค้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พ่อค้า
เครื่องจักร เครื่องมือการเกษตร พ่อค้าน้ ามัน พ่อค้าโรงสี  ฯลฯ และเมื่อพิจารณาถึงการแยกเกษตรกร
ออกจากปัจจัยการผลิตของตัวเอง สังเกตได้ว่า เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครองปัจจัยการผลิตของตนเอง 
หรือพูดอีกนัยยะหนึ่งคือเกษตรกรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้องซื้อปัจจัย
การผลิต หรือต้องเสียค่าเช่า ค่าจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นที่ดิน แรงงาน เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช การขนส่ง เครื่องมือและเทคโนโลยีในการท าการเกษตรกร ต้องพึงพา
หรือซื้อจากตลาดทั้งหมด ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือต้นทุนการผลิต เกษตรกร
จึงมีสภาพการณ์เป็นตลาดของกลุ่มทุนที่หลากหลาย กลุ่มทุนที่มีอ านาจการขายสินค้าปัจจัยการผลติ 
และสภาพการณ์เช่นนี้จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องกู้เพ่ือมาลงทุน เนื่องจากเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไม่ได้
และไม่มีการสะสมทุนไว้อยู่ในมือตนเอง และอาจเป็นเหตุให้เกษตรกรล่มสลายไป ดังนั้น ปัจจัยการผลิต
จึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยิ่ง  
 4) นโยบายแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเมือง ความม่ันคงหรือนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐเน้นการปฏิรูปทางการเมือง 
โดยเร่งรัดการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ด้านนโยบายความมั่นคง รัฐมุ่งสานต่อนโยบายความมั่นคง
ที่ด าเนินการมาก่อนแล้ว โดยก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนบางประการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความมั่นคงในภูมิภาคและในโลก ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ รัฐเน้นแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจ พยายามหารายได้
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการจัดเก็บภาษีเพ่ิม ส าหรับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน การปรับโครงสร้าง
และการพัฒนาสังคม รัฐมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โครงสร้างการผลิต เน้นโครงสร้างด้านเกษตรกรรมและการบริการ ดังเช่น  โครงการเกษตรแปลงใหญ่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างพ้ืนฐาน
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการพักช าระหนี้เกษตรกรรายย่อย
ผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ไขปัญหา
โดยการโยกย้ายลูกหนี้ที่อยู่นอกระบบเข้ามาเป็นลูกหนี้ในระบบ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เพ่ือช่วยเหลือ
ให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินในเครือข่ายของรัฐได้ง่ายขึ้น  
กิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการลดภาระหนี้  
ให้สามารถฟ้ืนฟูอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างแหล่งรายได้เสริม ซึ่งแผนการฟ้ืนฟูอาชีพ
ของเกษตรกรให้ด าเนินการในลักษณะกลุ่ม ตามความสมัครใจของเกษตรกร เช่น โครงการเกษตร “ 9101 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร” เพื่อฟื้นฟู
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่มีหลักการ
ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโครงการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการ
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โครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวคิดให้เกิดการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการท างานในพ้ืนที่ ท าให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และน าไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาค
การเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรัฐอุดหนุนเงินทุน รัฐเน้นที่การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ โดยมุ่ง
ให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้เดิมของเกษตรกร แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน 
คือ กลไกลตลาดและหนี ้ส ินของเกษตรกรได้อย่างเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาหนี ้ ของ
เกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลส าเร็จ รัฐยังกุมอ านาจการจัดการ รัฐ
ยอมจัดสรรงบประมาณโดยผ่านงบประมาณไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ แต่แก้ไขปัญหาเกษตรกร ได้
เพียงครั้งคราวไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง ไม่สามารถสนองความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ทีเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ในระบบและ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
 บทสรุปเชิงวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม ขาดการสรุปบทเรียนของการเป็นหนี้
ไม่มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิตตามแนวทางเกษตรกรยั่งยืน ไม่มีกระบวนการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร 
ขาดการเรียนรู้จึงไม่อาจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตได้  สภาพการณ์ 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรยังด าเนินภารกิจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่เพียงพอ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาเกษตรกร เกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมี
ความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การแก้ไขปัญหาหนี้
ของเกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลส าเร็จ รัฐยังกุมอ านาจการจัดการ  
รัฐยอมจัดสรรงบประมาณโดยผ่านงบประมาณไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ แต่แก้ไขปัญหาเกษตรกร
ได้เพียงครั้งคราวไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง ไม่สามารถสนองความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ เกษตรกร
ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตหรือต้องเสียค่าเช่า ค่าจ้าง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน แรงงาน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช  
การขนส่ง เครื่องมือและเทคโนโลยีในการท าการเกษตรกร ต้องซื้อจากตลาดทั้งหมด ซึ่งแสดงออกมาให้เห็น
ในค่าใช้จ่ายในการลงทุน เกษตรกรจึงมีฐานะเป็นตลาดของกลุ่มทุนที่หลากหลายในการขายสินค้าปัจจัย
การผลิต สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกษตรกรต้องกู้เพ่ือมาลงทุนเนื่องจากไม่มีการสะสมทุนไว้อยู่ในมือตนเอง 
และอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกรที่จะด าเนินชีวิต
ในทุกมิติโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ รวมทั้งกลไกการตลาดด้วย การตื่นตัวลุกขึ้นมาของเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ 
การเคลื่อนไหวทางสังคมจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องของคนไปสู่การร่วมสร้าง
เศรษฐกิจด้วยความสามารถใหม่ และอ านาจรัฐจะน าไปสู่พลวัตของการปฏิรูประบบราชการและกลไกรัฐ 
มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐและข้อเสนอปฏิบัติการ
ต่อภาคประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน การสร้างองค์ความรู้บวกประสบการณ์
และเครือข่ายงานภาคประชาชนจะเข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของสังคม 
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 ดังนั้น แนวคิดด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกรของจังหวัดสมุทรปราการ เสนอผ่านเวทีประชุมสัมมนา
ของผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 
สรุปออกมามีรูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน ที่ต้องด าเนินไปพร้อมกันเพ่ือร่วมสร้าง น าไปสู่การเปลี่ยนผ่าน
เกษตรกร ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความทันสมัย ดังภาพต่อไปนี้ 

 

มิติ/ปัจจัยการผลิต มิติ/ปัจจัยนโยบายแห่งรัฐ 

มิติ/ปัจจัยทางสังคม มิติ/ปัจจัยองค์ความรู้ 

 
ภาพ 4 รูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน 
 
 จากภาพรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรรูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือที่จะต้อง
ด าเนินไปพร้อมกัน เพ่ือร่วมสร้าง น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
และความทันสมัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณและจากเวทีประชุมสัมมนา 
มาสังเคราะห์น าเสนอ ดังนี้  
 มิติ/ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่ดิน แรงงาน ทุน เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่ได้
ครอบครองปัจจัยการผลิตของตนเอง หรือพูดอีกนัยยะหนึ่งคือเกษตรกรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้าน
ปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิต หรือต้องเสียค่าเช่า ค่าจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยการผลิต
ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน แรงงาน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช การขนส่ง เครื่องมือและเทคโนโลยี
ในการท าการเกษตรกร ต้องซื้อจากตลาดทั้งหมด รัฐต้องสนับสนุนทางการเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐาน คือ หนี้สินของเกษตรกรได้อย่างเป็นระบบ และการแก้ไข
ปัญหาหนี้ของเกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  รัฐยังกุมอ านาจ
การจัดการ รัฐยอมจัดสรรงบประมาณโดยผ่านงบประมาณไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ แต่แก้ไขปัญหา
เกษตรกรได้เพียงครั้งคราวไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง ไม่สามารถสนองความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ 
รัฐต้องอุดหนุนเงินทุน รัฐต้องเน้นที่การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ 
 มิติ/ปัจจัยนโยบายแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเมือง ความมั่นคงหรือนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐต้องปรับเปลี่ยนบางประการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและในโลก ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
การเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างและการพัฒนาสังคม
รัฐมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างการผลิต 
เน้นโครงสร้างด้านเกษตรกรรมและการบริการ 
 มิติ/ปัจจัยทางสังคม วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร รวมทั้ง
การด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไป เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ า 
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น้ า คือ หัวใจหลักของการผลิตทางการเกษตร น้ าเสียเกิดจากการปล่อยของเสียของระบบอุตสาหกรรม 
การคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโต
อย่างไม่หยุดยั้งภายใต้ระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและ
ความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกร ที่จะด าเนินชีวิตในทุกมิติโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐ
ยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ การตื่นตัวลุกข้ึนมา
ของเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดองค์การทางการเงิน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทย 
 มิติ/ปัจจัยองค์ความรู้ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกร
ยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานกองทุน
ต้องจัดองค์ความรู้ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครบถ้วน โดยเฉพาะภารกิจด้านการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร การด าเนินการด้านการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร ต้องตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรุปบทเรียนของการเป็นหนี้ 
มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิตตามแนวทางเกษตรกรยั่งยืน มีกระบวนการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร การขาด
การเรียนรู้จึงไม่อาจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ การส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และการเกษตรอย่างยั่งยืน ดังนั้นภายใต้หลักการหรือหลักคิด ที่ให้ชุมชน
หรือองค์กรเกษตรกรร่วมกับเกษตรกรสมาชิกก าหนดโครงการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กรและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการท างานในพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และน าไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม
กับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เกษตรกรสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกร
และความสามารถจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิผล 
 กล่าวโดยสรุป จากภาพรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรรูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน ผู้วิจัยน าเสนอ
เพ่ือที่จะต้องด าเนินไปพร้อมกัน เพ่ือร่วมสร้าง น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดและความทันสมัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิจัยเชิงปริมาณและ
จากเวทีประชุมสัมมนา มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ชุดที่ 2 ที่ได้จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือประกอบ
เป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
 4.2.2 สนทนากลุ่ม (focus group)  
 การสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 7 คน คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวทีสนทนากลุ่ม 
มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ชุดที่ 3 ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือประกอบเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ที่ได้ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1) สภาพการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปัจจุบันของส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ผลสืบเนื่องมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) โดยหัวหน้าคณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกค าสั่งที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560  
 จากการที่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยการรับซื้อ
หนี้สินจากเกษตรกรนั้น ในขณะนี้มีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกรณีที่เป็นหนี้สิน
เร่งด่วน อันเกิดจากหนี้ที่เกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้ างหนี้และบังคับคดี 
และหนี้ที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี แต่ด้วยเหตุที่การด าเนินการที่ผ่านมาของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไม่อาจบริหารจัดการได้ อันเนื่องมาจากปัญหาความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุน ความเป็นเอกภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมไปถึงปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่อาจด าเนินการได้
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ปัญหาเหล่านี้ได้สะสมเป็นเวลานาน ท าให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรหยุดชะงัก และไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างทันท่วงที เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการปฏิรูปเศรษฐกจิ
ของประเทศโดยรวม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าสั่ง
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้
ของเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
 ข. ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ 
 ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ 
 ง. เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 ข้อ 3 เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเท่าที่มีความจ าเป็นและ
เร่งด่วน ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพะกิจ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
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เกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้
ของเกษตรกร 
 ให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพะกิจ พิจารณาศึกษาปัญหา
การด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การแก้ไขปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อน
ของเกษตรกรและปัญหาการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางแก้ไข้ปัญหาและการปรับปรุง 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
 ข้อ 4 การใดที่ต้องด าเนินการตามสัญญาที่ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้
ของเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
ให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพะกิจ พิจารณาด าเนินการต่อไปเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสิ้นไป 
 ข้อ 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรเฉพะกิจมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งส าเนาหรือแสดงเอกสาร สั่งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพะกิจปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้
เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและการด าเนินการแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรยังไม่แล้วเสร็จ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ดังนั้น สภาพการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปัจจุบัน ของส านักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผลสืบเนื่องมาจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) 
และจากข้อเท็จจริงในค าสั่ง ท าให้งานฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรภารกิจด้านหนึ่งของกองทุนถูกละเลย 
เพราะส านักงานกองทุนต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน กองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรได้ออกหลักเกณฑ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 โดยลอกแนวคิด
ดั้งเดิมมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มีข้อแตกต่างอยู่ที่หัวใจ คือ สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ คือ 
 

 “เดิม : สมาชิกผู้ เข้าร่วมโครงการต้องเป็น
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูตามกฎหมายกองทุน 

ของใหม:่  สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกระทรวงเกษตรกรฯ” 

 

 เท่ากับว่ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรถูกครอบง า โดยระบบราชการเต็มรูปแบบ 
และกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรถูกภาครัฐท าลายรากขององค์กร เพราะเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
ตามกฎหมายกองทุน คือ ชีวิต คือ ครอบครัว เพราะครอบครัว คือ เซลล์ชีวิตแห่งสังคม เหตุเพราะครอบครัว
เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่เป็นตัวป้อนคนเข้าสู่ระบบ และโยงใยแห่งชีวิตของสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกนี้ 
คือ เป้าหมาย วิถีการด าเนินชีวิต คือ ผู้ร่วมสร้าง องค์กรซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วย
การเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน คือ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ ์คือ วัฒนธรรมที่สืบทอด
กันมาจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่น ซึ่งเท่ากับว่ารัฐได้เปลี่ยนเจตนารมณ์ดั้งเดิม เปลี่ยนรากของกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เอาเจตนารมณ์ของรัฐเข้ามาสวมใส่หัวใจและสมองกองทุน เมื่อสิ้นแล้วซึ่งรากกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร องค์กรของประชาชนก็กลายสภาพกลับไปเป็นหน่วยงานราชการดั่งเดิมและปัญหา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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การด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางแก้ไข้ปัญหาและการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ตามนโยบายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี จึงท าให้เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ถูกรอนสิทธิ์ ขาดโอกาสและประโยชน์ที่ควรจะได้รับอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์
ของกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นอย่างมากในทางจิตใจ เห็นได้ชัดว่าหลักธรรม
ความประพฤติปฏิบัติการด าเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกวิถี เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย
กองทุนได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางและร่าเริงแจ่มใส 
ชอบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แสดงความเป็นมิตร เข้ากับใครๆ ได้ง่ายยินดีในการให้และการแบ่งปันพร้อมที่จะบริจาค
และให้ความช่วยเหลืออย่างที่เรียกว่าเป็นคนมีน้ าใจ อันเป็นเอกลักษณ์เด่นชั ด ซึ่งในวัตถุประสงค์
ของกฎหมายกองทุนเรียกว่าการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร และผลจาก
การด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้พิสูจน์แล้วว่า การมีเพียง
ข้าราชการฝ่ายเดียวเป็นคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูไม่ได้ ไม่ประสบผลตามเจตนารมณ์กฎหมายกองทุน และเป็นไปตามเหตุผลหนึ่ง
ในการประกาศใช้กฎหมายกองทุน ซึ่งได้ปรากฏตามค าปรารภในพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พุทธศักราช 2542  
 ค าปรารภ “โดยที่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา เป็นการก าหนดนโยบาย
โดยทางราชการ ซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย เพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงท าให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดยตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็น 
ต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสาน
ความร่วมมือระหว่างข้าราชการในระดับก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการและเกษตรกร เป็นผู้ก าหนด
นโยบายในการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพ
รวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร เพ่ือท าแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมี
การจัดระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิผล ตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้”  
 จากเวทีสนทนากลุ่มสามารถสรุป คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก็คือ นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะรัฐเผด็จการ
ได้ใช้อ านาจเข้ามาครอบง าด้วยระบบราชการเต็มรูปแบบ และกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรถูกภาครัฐ
ท าลายรากขององค์กร การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขาดความต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยเนื้อหาสาระเดิม
ที่บริสุทธิ์ในสมัยประชาธิปไตย สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง 
ได้ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกับข้อปฏิบัติแบบราชการ หรือผันแปรในด้านเหตุอ่ืนๆ จนผิดเพ้ียนไป
จากเดิม  
 2) วิเคราะห์สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ การสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านการวิเคราะห์สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณและจากเวทีสนทนากลุ่ม 
มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ชุดที ่3 
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 ผู้วิจัยน าเสนอ “สภาพการณ์ ปัจจุบันประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
อันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีรายได้
จากภาษี 1 ใน 3 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ส่งผลให้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกร
ได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่
และวิถีเกษตร รวมทั้งการด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไป เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมลพิษทางน้ า น้ าคือหัวใจหลักของการผลิตทางการเกษตร น้ าเสียเกิดจากการปล่อยของเสีย
ของระบบอุตสาหกรรม ฝนพิษเกิดจากเกิดจากมลพิษทางอากาศเพราะเมื่อฝนตกได้รวมเอาหมอกควันพิษ
ของโรงงานอุตสาหกรรมลงมาด้วย เมื่อน้ าเสียหรือเป็นพิษย่อมส่งผลต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรกร
และผลผลิตการเกษตรได้นับความเสียหายเป็นเหตุให้เกษตรกรขาดทุนและเป็นหนี้ ในที่สุด รวมทั้ง
การด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไปออกนอกวิถีเกษตรกรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีขีดจ ากัด ประกอบกับเกษตรกรสมาชิกและองค์กรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้ เสนอ
โครงการที่จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอดและสอดคล้องกับการด ารงชีวิตของตน ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการท าเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี ยกระดับชีวิติให้ดีขึ้น มีความสามารถช าระหนี้ได้ รวมทั้ง
รักษาป้องกันพ้ืนที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรม รวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อย ที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลาง
โรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดหยั่งภายใต้ระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันอิทธิพล
ของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกร ที่จะด าเนินชีวิตในทุกมิติ
โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรได้ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและ
ยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานกองทุนมีการวางแผน 
การปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ  
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะภารกิจด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
การด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร ยังไม่ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร เกษตรกรยังไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกรและความสามารถจัดการหนี้
อย่างมีประสิทธิผล ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กรให้เต็มศักยภาพ และการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรสมาชิก
ของกองทุนที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วยังไม่ได้รับการบริการ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังการจัดการ
หนี้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟู ส านักงานกองทุนบริหารจัดการโดยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการบริการสมาชิก รวมทั้งด้านพนักงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน 
และยังน างบประมาณไปใช้บริการเกษตรกรสมาชิกหรือผู้รับบริการได้อย่างขาดประสิทธิภาพ”  
 ดร.ทิพวรรณ ศรีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวคิดว่า “ในความเห็นต่อภาคเกษตร
สมุทรปราการ อนาคตจะต้องถูกกลืนกินโดยภาคเมืองและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไป 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่จะต้องมีอาคารสูงจากการขยายตัวของภาคเมืองและอุตสาหกรรม ดังนั้น หากด าเนิน
เกษตรในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถอยู่ได้ท่ามกลางผลตอบแทนที่เป็นอยู่เกษตรกรอาจจะขายที่ดิน
ท ากินจากราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินก็อาจจะไม่มีที่ดินให้เช่าเพราะที่ดินถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าการเกษตร จ านวนเกษตรกรจะลดจ านวนลง 
ผู้สูงอายุล้มตายวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุ เยาวชนไม่ท าการเกษตรหากมีงานที่ท าได้ในพ้ืนที่และ
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ได้รายได้ประจ า เช่น รับจ้าง หรืออย่างอ่ืนที่ได้เงินตอบแทนมั่นคงกว่าภาคเกษตร ครัวเรือนจะมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งด้านเกษตรทั้งค้าหรือบริการ รูปแบบเกษตรถ้าหากจะเกิดขึ้น
จะต้องเป็นระบบการเพาะเลี้ยงแบบเร่งรัด (intensive farming system) ใช้พ้ืนที่น้อยแต่มีผลิตภาพสูง เช่น 
ท าผักไฮโดรโปลิก ท าไม้ดอกไม้ประดับ ที่สร้างมูลค่าสูง การใช้ยุทศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่เป็นจุดขายของพ้ืนที่ คือ บางน้ าผึ้งจะล่มสลายหากไม่มีการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวลดปัญหาด้านมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ที่เห็นภาพเมืองสมุทรปราการในอนาคต ก็คือ เมืองอุตสาหกรรม 
ส่วนเกษตรถดถอยอย่างแน่นอน ” 
 นายประยงค์ อัฒจักร ปราชญ์ชาวบ้านได้เสนอแนวคิดว่า “ผมว่าภาคการเกษตร
จะไม่หมดไปตราบเท่าที่ที่ดินยังเป็นของเกษตรกรหรือเกษตรกรยังมีทักษะด้านการเกษตรเป็นทักษะหลัก 
แต่มีเงื่อนไขว่ามีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่นะซ่ึงถ้าไม่มีก็คงหมด อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเกษตรกรจะไม่เป็น
เกษตรกรที่พ่ึงพารายได้จากการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นการผสมผสานกับอาชีพอ่ืน เช่น การรับจ้าง 
การค้าขายรายย่อยหรือบริการ เนื่องจากว่ามันอยู่ในดงของผู้บริโภคจึงท าให้การับจ้าง การบริการต่างๆ 
เป็นส่วนแทรกของรายได้ที่จะมาเสริมภาคเกษตร และผมคิดว่าอาจจะเกิดผู้ประกอบการเกษตรแบบใหม่
ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ผมมองแค่ตลาดท้องถิ่น เช่น การท าสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการ 
ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุทรปราการ เช่น การใช้ brand (เครื่องหมายการค้า) บางบ่อ
ในการท าปลาสลิด เพราะฉะนั้น ผมมองในแง่ที่ว่ามันไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงหรอก มันยังมีอยู่ แต่มันจะอยู่ได้
ด้วยการผสมผสานเรื่องการสร้างรายได้ (income generation) ที่ผสมผสานกัน มันไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยวแน่ๆ 
และจะเกิดนวัตกรรมของเกษตรที่ไปท าประโยชน์ (served) ผู้บริโภคเพราะมันอยู่ในดงผู้บริโภค 
มันก็เลยจะเกิดการว่ามีการลงทุนภาคการเกษตรแบบผู้ประกอบการในดงผู้บริโภคนั้น” 
 ดร.ประเทือง นริทรางกูล ณ อยุธยา หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวคิดว่า “ในจินตนาการที่มองเห็นจากที่เล่ามา คือ ภาคการเกษตร
เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของชีวิตของครัวเรือน แต่อาจจะมีบางครัวเรือนที่เอาภาคการเกษตรเป็นหลัก รูปแบบ
การเกษตร คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าน่าจะเป็นภาพที่จับได้ เพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก็ก าลัง
ถูกไล่รุกด้วยความเป็นเมืองและอุตสาหกรรม อันนี้คือภาพที่จับได้ เพราะฉะนั้นค าถาม  ก็คือว่า 
ถ้าในแง่วัตถุประสงค์นี้ คือ เราอยากเห็นรูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนเพราะฉะนั้น ค าถามที่ผู้วิจัย
ต้องค้น ก็คือว่า ในรูปแบบที่มันด ารงอยู่มันอยู่รอดได้อย่างไร การอยู่รอดบนตัวเลขที่มันอยู่รอดท่ามกลาง
เมืองใหญ่มันอยู่รอดได้อย่างไร ค าตอบว่ามันอยู่รอดได้อย่างไรนั่นแหละ คือ รูปแบบที่เอามาก าหนด
เป็นหลักเกณฑ์ในการฟื้นฟู เพราะฉะนั้นการฟ้ืนฟูเกษตรกรมันจึงโดยเฉพาะ (specific) มากๆ ในแง่ที่ว่า
ถ้าคุณจะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเมืองสมุทรปราการหลักเกณฑ์การจัดการกับระบบนิเวศวิทยา
ของน้ า หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้างบัฟเฟอร์โซนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
มันคืออะไร ตรงนี้มันต้องถอดออกมา เพราะฉะนั้นต้องเห็นรูปธรรม รูปธรรมที่หลากหลายของการอยู่รอด
ของการเกษตรในปัจจุบันต้องถูกถอดและยกระดับมาเป็นหลักเกณฑ์ เพราะฉะนั้นพอเป็นหลักเกณฑ์
มันก็จะกลายเป็นการน าเข้า (input) ที่จะสนับสนุนเข้าไปกระบวนการฟ้ืนฟู เพราะฉะนั้น กรรมวิธี (process) 
ของกระบวนการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เขารอด การที่ชาวบ้านค้นพบมีหลากหลายมาก กลายเป็นว่า
ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีคนรอดอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งมีรูปแบบอันหลากหลาย เพราะฉะนั้นในทฤษฎีนี้ 
ก็คือ ทฤษฎีที่ว่าในท่ามกลางความอัปยศอดสูจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระท า มนุษย์ดิ้นรนเสมอ
เพื่อที่จะเอาตัวรอด ในรูปแบบที่มนุษย์เอาตัวรอดนั่นแหละ คือ เครื่องมือในการฟื้นฟูและพัฒนา
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เพราะเป็นสิ่งที่ให้ค าตอบว่ารอด เพราะฉะนั้น ในค าถามก็คือว่า ที่เขารอดนั้นเขารอดมาจากปัจจัยไหน 
แล้วตรงนี้จะต้องถอดออกมาว่า สิ่งใดจะมาเป็นหลักเกณฑ์ในการฟ้ืนฟู ซึ่งจะเป็นกรรมวิธี (process) 
ของกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส่งออกมา (output) ของกระบวนการฟ้ืนฟูในอันนี้มันออกมา
ได้อย่างไรผลลัพธ์ (outcome) ที่อยากจะให้เห็นที่บอกว่ารักษาที่ดินไว้ให้ได้ นั้นคือ วิถีชีวิตแบบภาคการเกษตร
จะต้องท าอย่างไร นอกเหนือจากสิ่งที่ประชาชนบอก คือ สิ ่งที่เราเห็น สมุทรปราการอาจจะจ าเป็น 
ต้องขอพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นเกษตร ที่อย่ามาท าอะไรกับมัน เป็นไข่แดงของเมืองสมุทรปราการจะมีได้ไหม 
แล้วมันอาจจะยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรเชิงบริการอย่างที่...ว่า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว 
เป็นภาคเกษตรเพ่ือการบริการ คือ คนที่ท าเกษตรในสมุทรปราการปัจจุบันมีจุดแข็งเท่าที่ผมเห็น คือ 
ไปป้อนอาหารให้กับคนมาท างานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นั้น เป็นสิ่งที่ป้อนภาคโรงแรมและบ้านจัดสรร
ในพ้ืนที่นั้น ซ่ึงไม่ได้ออกนอกพ้ืนที่ถ้ามันจะอยู่รอดได้ แต่ไม่รู้ว่าต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่นั้นเมื่อไปเปรียบเทียบ
กับในพ้ืนที่อ่ืนฝรั่งสมุทรปราการกับฝรั่งอ่างทอง ฝรั่งสิงห์บุรี อาจจะราคาแตกต่างกันเพราะว่าอุตสาหกรรม 
แต่ว่าคงไม่ใช่หมูคงไม่ใช่ไก่ แต่ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบ มันคือ ปัจจัยวัตถุดิบอาหารทะเลก็ไม่รู้  
ผมไม่รู้ตรงนี้ แต่ว่าอะไรคือสิ่งที่เขารอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารอดจะตอบจากอะไรก็ตอบจากสิ่งที่เป็นอยู่ 
200 ครัวเรือนหรือกี่ร้อยครัวเรือนเขารอดได้อย่างไร” 
 ดร.วิญญู สัตตะ ผู้อ านวยการส านักงานกิจการภูมิภาคที่ 2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรได้เสนอแนวคิดว่า “ผมลองใช้การวิเคราะห์สมการแบบเชิงเส้นโดยท าสมการง่ายๆ ขึ้นมา x1 คือ 
ภาคการเกษตร x2 คือ อุตสาหกรรมที่เข้ามา เพราะฉะนั้น x1 + x2 = y1 ก็คือ y1 ค่าสมมติฐาน
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อันนี้คือ ข้อมูลเชิงประจักษ์จากที่รีวิวมาคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  
ทีนี้การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรตามทฤษฎีของ อ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บอกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของขุมชนจะเกิดขึ้นเป็น 3 ทาง ทางแรก คือ ยอมรับว่าเป็นแบบนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสังคมแบบนั้นเลย 
อย่างที่ 2 คือ ปรับตัว คือเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมกับวิถีชีวิตใหม่มาปรับใช้เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด อย่างที่ 3 คือ 
การต่อสู้ เกิดกระบวนการ 3 แนวทางนี้ เพราะฉะนั้น ผมเลยลองมาเอาค่าอัลฟา กับค่าเดลต้าใส่ในสมการ 
คือ เอาค่า x1 ใส่ค่าอัลฟาเข้าไปโดยการปรับตัวเข้าไป แล้วก็บวกค่า x2 คือ อุตสาหกรรมที่มันขยายตัว 
ค่าเดลต้าเป็นการขยายตัวอย่างอิสระจะเกิดเป็นค่าสมมติฐาน y2 คือ มันจะเกิดเป็น อัตลักษณ์ใหม่
ของภาคเกษตร ผมเรียกมันว่ามันจะเกิดเป็นค่า “เกษตรอัตลักษณ์ของสมุทรปราการ” เป็นลักษณะเฉพาะตัว
เป็นภาคเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกึ่งภาคเกษตรในชุมชนนั้น เป็นภาคเกษตรอัตลักษณ์  
ซึ่งพิจารณาตามสมมติฐาน y2 ภาคเกษตรอัตลักษณ์ คือ จะเกิดการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
แต่ขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ท าสองอาชีพ คือ ไปรับจ้างและท าการเกษตร ส่วนอีกส่วนหนึ่ง คือ 
สร้างวัฎจักรเพ่ือด ารงอยู่ ต่อสู้ ยึดถือวิถีชีวิตเดิม แต่เป็นลักษณะของการต่อสู้แต่ว่าอยู่ในอาณาบริเวณ
ของตนเอง เพราะฉะนั้น จึงกลายเป็นภาคเกษตรอัตลักษณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงคิดว่าจะแก้ด้วยวิธีอะไร 
ผมจึงลองใส่เป็นค่าสมมติฐานที่ y3 ลองใส่ค่าอัลฟายกก าลัง 2 เข้าไป คือ เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราว่ามันไม่มีตัวอะไรที่มันดีกว่านี้แล้ว ก็เอาค่าเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใน x1 แล้วบวก x2 คือ อุตสาหกรรม
ใส่ค่าเดลต้า คือ จัดระเบียบโรงงานแล้วก็โซนนิ่งเข้าไป มันได้ค่าสมมติฐานตัว y3 พอใส่ค่าตัวนี้ไปค่า
สมมติฐานเกิดเป็นอัตลักษณ์ มันจะไม่ใช่เป็นลักษณะภาคเกษตรอัตลักษณ์แล้ว มันจะกลายเป็น...
อัตลักษณ์ เกิดเศรษฐกิจคู่ขนานในชุมชน จะเกิดการเจริญเติบโต ถ้าใส่สองตัวนี้นะอัลฟาเอกับเดลต้าบี
ก าลังสองเข้าไปเพื่อจะเกิดค่ารวมเศรษฐกิจคู่ขนานในพื้นที่ คือหมายความว่า  มันก็จะเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจในระดับ มหภาคแล้วก็เศรษฐกิจยั่งยืนในระดับจุลภาคในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้น ผมจะเรียกว่า 
“เศรษฐกิจชุมชนแบบพหุอัตลักษณ์” ผมมองแบบนี้ 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ จากบทวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วม
เวทีสนทนากลุ่ม สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ หากด าเนินเกษตรในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถอยู่ได้
ท่ามกลางผลตอบแทนที่เป็นอยู่ การจัดการกับระบบนิเวศวิทยาของน้ า หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้าง
บัฟเฟอร์โซน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มันคืออะไร เพราะฉะนั้นต้องเห็นรูปธรรม 
ผลลัพธ์ (out come) ที่อยากจะให้เห็นที่บอกว่ารักษาที่ดินไว้ให้ได้ มันคือ วิถีชีวิตแบบภาคการเกษตร 
สมุทรปราการ จ าเป็นต้องขอพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นเกษตร ที่อย่ามาท าอะไรกับมัน  เป็นไข่แดงของเมือง
สมุทรปราการ แล้วมันอาจจะยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรเชิงบริการ เกษตรกรอาจจะขายที่ดิน
ท ากินจากราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น จ านวนเกษตรกรจะลดจ านวนลง เพราะที่ดินถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
ที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพ้ืนที่มากกว่า การเกษตรครัวเรือนจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ทั้งด้านเกษตร ทั้งการค้าหรือบริการ รูปแบบเกษตรถ้าหากจะเกิดขึ้นจะต้องเป็นระบบการเพาะเลี้ยง
แบบเร่งรัด (intensive farming system) ใช้พ้ืนที่น้อยแต่มีผลิตภาพสูงอาจจะเกิดผู้ประกอบการเกษตร
แบบใหม่ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือในแง่ที่ว่ามันไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงหรอก มันยังคงมีอยู่  
แต่มันจะอยู่ได้ด้วยการผสมผสานเรื่องการสร้างรายได้ (income generation) ที่ผสมผสานกัน มันไม่ใช่
เกษตรเชิงเดี่ยวแน่ๆ และจะเกิดนวัตกรรมของเกษตรที่ไปท าประโยชน์ (served) ผู้บริโภคเพราะมันอยู่
ในดงผู้บริโภค มันก็เลยจะเกิดการว่ามีการลงทุนภาคการเกษตรแบบผู้ประกอบการในดงผู้บริโภคนั้น 
ภาคการเกษตรเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของชีวิตของครัวเรือน แต่อาจจะมีบางครัวเรือนที่เอาภาคการเกษตร
เป็นหลัก รูปแบบการเกษตร คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าน่าจะเป็นภาพที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าก็ก าลังถูกไล่รุกด้วยความเป็นเมืองและอุตสาหกรรม อันนี้คือภาพที่จับได้ เพราะฉะนั้นค าถามก็คือว่า 
ถ้าในแง่วัตถุประสงค์นี้ คือ เราอยากเห็นรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนากองทุน เพราะฉะนั้น ค าถามที่ผู้วิจัย
ต้องค้น ก็คือว่า ในรูปแบบที่มันด ารงอยู่ มันอยู่รอดได้อย่างไร ท่ามกลางเมืองใหญ่มันอยู่รอดได้อย่างไร 
ค าตอบว่ามันอยู่รอดได้อย่างไรนั่นแหละ คือ รูปแบบที่เอามาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการฟ้ืนฟู เพราะฉะนั้น 
การฟ้ืนฟูเกษตรกรมันจึง specific (โดยเฉพาะ) มากๆ ในแง่ที่ว่าถ้าคุณจะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ของเมืองสมุทรปราการ หลักเกณฑ์การจัดการกับระบบนิเวศวิทยาของน้ า หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้าง
บัฟเฟอร์โซน เมื่อพิจารณาถึงค่าสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต กรณีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร
ตามทฤษฎีของ อ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บอกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของขุมชนจะเกิดขึ้นเป็น 2 ทาง 
ทางแรก คือ ยอมรับว่าเป็นแบบนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสังคมแบบนั้นเลย ทางที่ 2 คือ ปรับตัว คือ เอาวิถีชีวิต
ดั้งเดิมกับวิถีชีวิตใหม่มาปรับใช้เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด เพราะฉะนั้น การขยายตัวอย่างอิสระของอุตสาหกรรม
จะเกิดเป็น “เกษตรอัตลักษณ์ของสมุทรปราการ” เป็นลักษณะเฉพาะตัว เป็นภาคเกษตรในชุมชน
อุตสาหกรรมนั้น จะเกิดการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ท าสองอาชีพ คือ ไปรับจ้างและท าการเกษตร ส่วนอีกส่วนหนึ่ง  คือ สร้างวัฎจักรเพื่อด ารงอยู่ 
ต่อสู้ ยึดถือวิถีชีวิตเดิม แต่เป็นลักษณะของการต่อสู้แต่ว่าอยู่ในอาณาบริเวณของตนเอง เพราะฉะนั้น  
จึงกลายเป็นภาคเกษตรอัตลักษณ์ 
 3) กรอบรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แนวคิดแห่งรัฐ การฟ้ืนฟูอาชีพ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
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ในระดับก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหาร
กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็น
องค์กรเกษตรกร เพ่ือท าแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน องค์กรต้องสนับสนุน
ให้มีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือการออมและบริโภค ส่งเสริมให้สมาชิกท ากิจกรรมยั่งยืนส่งเสริม
ให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก ประสานภาคี
ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ตามความต้องการของสมาชิก ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรม มีกิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย ง 
เพ่ือการพึ่งตนเอง มีการใช้ทรัพยากรและสามารถเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรท้องถิ่น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เกิดองค์ความรู้
ที่เป็นผลพลอยได้ คือ แนวทางวิธีการรักษา และป้องกันพื้นที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรม รวมถึ งการคงอยู่
ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโต พักหนี้ของเกษตรกร
รายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผนฟ้ืนฟูอาชีพ เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง  
 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกลในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม 
เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรกรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลง
รสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและเป็นตลาดใหม่ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของการท าประมง ปศุสัตว์
และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร โดยการแปรรูป
ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพ่ือเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  
ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
ในระดับชุมชนตามแนวพระราชด าริ ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยสร้างระบบนิคมการเกษตร
และเร่งรัดการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรทั้งระบบ การบริหารองค์กร
เกษตรกรรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตร
ให้เป็นฐานรากที่ม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 4) แนวคิดรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 จากการท าเวที focus group มีการน าเสนอรูปแบบต่างๆ หลากหลายพ้ืนที่ พอสรุปได้
ดังนี้ 
 (1) กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร (แหล่งเงินทุน/สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่จะมีผลให้คนรุ่นใหม่ สามารถอยู่กับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยใช้เครือข่ายอินแปง
เป็นกรณีศึกษา และน าผลการวิจัยที่ได้มาสร้างแบบจ าลอง และน าแบบจ าลองไปปฏิบัติเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่
ให้อยู่กับชุมชนท้องถิ่นได้ต่อไป โดยมีสมมติฐานคนรุ่นใหม่ที่เติบโตอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนนั้นๆ สามารถแบกรับ
ภารกิจในการรักษาความเป็นชุมชนที่ได้รื้อฟ้ืนกลับคืนมา ให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน ผ่านการเวลาต่อไปได้ 
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นคนรุ่นใหม่จากการคัดเลือกโดยผู้น าเครือข่าย  
ในเขต 18 ต าบล ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่รอบๆ “เครือข่าย
อินแปง” จ านวน 70 คน สรุปผลการศึกษาวิจัยบริบทพื้นที่เครือข่ายอินแปง คนรุ่นใหม่และมิติ
ของความยั่งยืน ก. พบเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่กับชุมชนท้องถิ่นได้ ข. น ามาสร้าง
เป็นแบบจ าลองของการสร้างคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า คือ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ที่มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันและการดูแลจากผู้น าเครือข่าย ค. มีฐานทรัพยากรของตนเองและการได้รับ
โอกาสจากครอบครัว ผ่านปัจจัยกระบวนการและต้องมีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการสืบต่อด ารงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรสนับสนุน
ให้คนรุ่นใหม่ที่สามารถอยู่กับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ระหว่าคนรุ่นใหม่ด้วยกันเอง ให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการศึกษาต่อไปควรขยายผลการสรรค์สร้างคน
รุ่นใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมขนเครือข่ายอินแปงให้มากกว่าขึ้น 
 (2) กรณีศึกษา “กลุ่มออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต” ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตัวอย่างของกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความโดเด่น ที่เน้นการออมเงินเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิก จนต่อมาเกิดการยกระดับจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการระดับต าบลที่ขับเคลื่อนด้วยขบวนการ
องค์กรชุมชน ความส าเร็จ บทเรียน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพย์
แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ได้กลายเป็นต้นแบบส าคัญให้แก่ชุมชนหลายพื้นท่ีทั่วประเทศ 
 กลุ่มออมทรัพย์ในต าบลน้ าขาวเกิดขึ้นจากการจัดตั้งของกรมพัฒนาชุมชน 
รูปแบบการจัดตั้งก็เพ่ือระดมเงินออม ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ าให้สมาชิก แต่กลุ่มที่จัดตั้งโดยกรมพัฒนาชุมชน
ในหมู่ต่างๆ ก็ล้มเหลว เพราะไม่ได้เกิดจากความต้องการของสมาชิก สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือเหตุ
เพราะได้ผลประโยชน์น้อย ประกอบกับคนบ้านน้ าขาวใช้จ่ายเกินตัว มั่วสุมอบายมุก โจรผู้ร้ายชุกชุม  
ชุมชนแตกแยก ท าให้แกนน าคนหนึ่งของชุมชนหมู่ที่ 10 ซึ่งในหมู่ 10 ก็มีกลุ่มออมทรัพย์เช่นกัน ครูชบ ยอด
แก้ว ครูโรงเรียนวัดน้ าขาวใน มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขปัญหาความฟุ่มเฟือยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ครูชบ จึงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่มีวัตถุประสงค์กว้างกว่าเดิมและเรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มออม
ทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต” มีวัตถุประสงค์พัฒนาคน 7 ประการ คือ 
 ก. เพ่ือให้เกิดนิสัยพึ่งตนเอง มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 ข. เพ่ือให้เกิดวินัยในตนเอง มุ่งม่ันการท างานให้ส าเร็จ 
 ค. เพ่ือให้เกิดนิสัยขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน 
 ง. เพ่ือให้เกิดนิสัยรู้จักคิด วิจารณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 จ. เพื่อให้เกิดขันติธรรมต่อการวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ
หมู่เหล่า 
 ฉ. เพ่ือให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยกย่องผู้อื่น 
 ช. เพ่ือให้เกิดนิสัยท างานกับผู้อื่นได้ โดยรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น า และเป็นผู้ตามที่ดี 
 แต่เดิมจากการวิเคราะห์ของครูชบ พบว่า ประเด็นปัญหาของบ้านน้ าขาว คือ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ โจรผู้ร้ายชุกชุม มั่วสุมอบายมุข โรคภัยไข้เจ็บ ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ และความแตกแยกของคนในชุมชน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนท าลายคุณภาพชีวิตของชุมชน 
แต่หลังจากเกิดกลุ่มออมทรัพย์และใช้กลุ่มออมทรัพย์เป็นเงื่อนไขและเครื่องมือพัฒนาคน ทั้งระดับกายภาพ
และจิตใจ พบว่า ปัญหาเหล่านี้หายไป คนบ้านน้ าขาวมีระดับการยังชีพที่พอเพียง โจรผู้ร้ายแทบไม่มี  
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อบายมุกน้อยลงมาก สุขภาพของชาวบ้านได้รับการดูแลดีขึ้นมากเพราะมีเงินสวัสดิการช่วยเหลือ  
ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐลดลงมาก 
 กลุ่มออมทรัพย์แบบครูชบ จึงเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ใช้เงื่อนไขการออมทรัพย์
เป็นเครื่องมือพัฒนาคน จนต่อมาเกิดการขยายไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ในต าบลน้ าขาว มีกลุ่มออมทรัพย์ประเภทนี้
ในทุกหมู่บ้านภายในต าบล เพราะการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ประโยชน์
จะมีได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน ความรักความผูกพันต่อชุมชนและท้องถิ่นก็มีมากขึ้นตาม  
แต่ละกลุ่มก็มีชื่อของตัวเอง แต่เรียกรวมกันว่า กลุ่มออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตบ้านน้ าขาว  
 (3) รูปแบบ บ้านสามขา ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นหมู่บ้าน
ชายขอบอีกแห่งหนึ่ง ที่แบกรับปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการลงทุน การศึกษาบุตร และเครื่องอุปโภค 
บริโภค ภาวะของการเป็นหนี้ส่งผลให้ชุมชนตื่นตระหนก เกิดความหวั่นเกรงต่อสภาพการเป็นหนี้  
และท าให้ชุมชนได้หันกลับมาทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ ค้นหาสาเหตุแห่งการเป็นหนี้และผลจากการ
เป็นหนี้ เพ่ือมองหาทางออกของการแก้ปัญหาหนี้สิน เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน การแก้ไขปัญหา
ของชาวบ้านสามขา ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาของชุมชนและแสวงหา
ทางออก ชุมชนบ้านสามขาเริ่มส ารวจหนี้สิน โดยมีมติร่วมกันว่าผู้น าจะต้องเป็นคนเปิดเผยก่อน เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้แก่ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านจะให้ความเชื่อถือในตัวผู้น า จากนั้นจึงแจกแบบส ารวจ
ให้แก่ชุมชน ข้อมูลที่ได้กลับมา พบว่า หนี้ทั้งหมดในชุมชนมีถึง 18 ล้าน  
 จากตัวเลขหนี้ที ่ส ารวจได้จึงน ามาสู่การใช้บัญชีครัวเรือน เพื่อค้นหาสาเหตุ
แห่งปัญหาและน าบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะห์ พบว่า ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สูงสุด  ได้แก่ ก. หมวดยอด
การช าระหนี้ ได้แก่หนี้ ธกส. และหนี้กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ข. หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค ค. หมวดการลงทุน 
ง. หมวดของการศึกษาและ จ. หมวดค่าอาหาร ผลจากการท าบัญชีครัวเรือนประกอบกับการเดินทาง
ไปศึกษาเรียนรู้ในที่ต่างๆ เช่นรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต จังหวัดตราด แนวคิด
จากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของครูชบ ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และศาลีอโศก จังหวัดนครสวรรค์ จึงเกิด
การน าแนวคิดจากการดูงานมาปรับใช้ เกิดการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชุมชน  
มีการเปิดเวทีระดมสมองในชุมชนทั้งเวทีใหญ่และเวทีย่อย โดยการขับเคลื่อนของกลุ่ม มีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันว่า “กินทุกอย่างที่เราผลิต ผลิตทุกอย่างที่เรากิน” ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ 
มากกว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชน มีกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละสามขาและกิจกรรม
ร้านค้าชุมชน ปัจจุบันสมาชิกสามารถช าระหนี้คืนได้ และลดการเกิดหนี้นอกระบบในชุมชนในระดับ
ที่เพียงพอของชุมชน 
 (4) รูปแบบสถาบันการเงินชุมชน พัฒนาการจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการยกระดับ
กลุ่มเพ่ือไปเป็นสถาบันหนึ่งของชุมชน ในรูปของการจัดตั้ง “ธนาคาร” หรือ “สถาบันการเงินชุมชน” เช่น 
สถาบันการเงินหนองขุย ต าบลหนองสาร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 สถาบันการเงินหนองสาหร่าย คือ เครื่องมือที่ชาวชุมชนน ามาใช้ในการจัดการ
กับปัญหาใหญ่ๆ คือ หนี้สิน ด้วยเหตุหนี้สถาบันการเงินหนองสาหร่ายจึงเกิดขึ้น เพ่ืออุดช่องโหว่การไหลออก
ของเงินในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน ชุมชนหนองสาหร่ายมีรายได้รวมกันต่อปี 76 ล้านบาท  
มีรายจ่าย 72 ล้านบาท มีหนี้สิน 86 ล้านบาท และในแต่ละปีนั้นมีเงินจ านวนหลายล้านที่ไหลออกไป
นอกชุมชนเพ่ือไปใช้หนี้คือดอกเบี้ยที่จ่ายออกไป จากข้อมูลท าให้ชาวบ้านมองเห็นปัญหา และร่วมกัน
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ออกแบบเครื่องมือในการจัดการแก้ไขปัญหา สถาบันการเงินชุมชนจึงเกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
แหล่งทุนของชุมชนมาตรฐานระดับชาติ  
 ทุกคนร่วมกันออม โอนหนี้จากภายนอกมาเป็นหนี้ในชุมชนและจัดสวัสดิการ 
ยึดมั่นหลักคุณธรรมน าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการการด าเนินงานของสถาบัน มีคณะกรรมการ
ดูแล บริหารจัดการโดยคณะกรรมการล้วนเป็นตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมของชุมชน 9 หมู่บ้าน เริ่มจาก
การรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักการออกเงิน สถาบันจัดท ากระปุกออมสินแจกให้ชาวบ้าน สร้างแรงจูงใจ 
คือ “ไม่ต้องเอาเงินออมจากรายได้ แต่ให้อดออมจากรายจ่าย” วิธีการอดออมจากรายจ่าย ชุมชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลดค่าใช้จ่าย โดยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ อย่างน้อย 3 ชนิด
ต่อหนึ่งหลังคาเรือน และท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นกลไกลส าคัญ นอกจากการเป็นกลไกลในการควบคุมแล้ว 
ยังเป็นเครื่องมือเสริมแรงกระตุ้น และสร้างเสริมคนในชุมชนด้วย  คนดีและความดี 22 ข้อ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข ที่ชาวบ้านต าบลหนองสาหร่ายเป็นคน ร่วมกันก าหนด โดยมีเกณฑ์
หรือตัวชี้วัดความดีและคนดี เช่น ผู ้น า/ผู ้ตามดี คิดดี พูดดี ครอบครัวดี เรียนรู้ดี มีความกตัญญู  
ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ตรงต่อเวลา เข้าร่วมประชุม ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพยาเสพติด เป็นต้น เข้าร่วม
ประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง ผู้ประเมินนั้น 
บางข้อใช้โรงเรียน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือสถาบันการเงิน  เป็นผู้ประเมิน เป็นต้น ภายใต้
กฎเกณฑ์ชาวบ้านเข้าร่วมโดยการถือหุ่นที่จ ากัดจ านวน อยู่ที่ 11 หุ้นต่อคน ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้
กฎเกณฑ์ต่างๆ นี้ผลต่อการกู้ยืมเงินของชาวบ้าน เช่น หากใครท าความดี เป็นคนดีได้ 15 เรื่องสามารถ
กู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องค้ าประกัน ชาวบ้านยอมรับกระบวนการของสถาบันการเงินแห่งนี้ เพราะกลไกล 
กฎระเบียบต่างๆ นั้น ชาวบ้านร่วมกันก าหนด กระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ตั้งแต่กฎเกณฑ์จนกระทั่งเรื่องทิศทางการด าเนินการ ดังนั้น ทุกคนจึงรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของสถาบัน
การเงินต าบลหนองสาหร่าย นอกจากนี้ยังมีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองสาหร่าย  เป็นกองทุน
ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสาธารณะประโยชน์ส าหรับชุมชน โดยสถาบันจะปันเงิน ร้อยละ  30 จากรายได้
เข้ากองทุนสวัสดิการเป็นเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุนการศึกษาแก่ลูกหลานในชุมชนอีกด้วย  
 (5) รูปแบบศึกษา “โครงการลูกพระดาบสตามพระราชด าริ ” ซึ่งเน้นหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รองรับประชาชน เกษตรกร หน่วยงาน องค์กรและผู้สนใจในการประกอบสัมมาชีพ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ บูรณาการความรู้ใหม่
หรือประสบการณ์ใหม่เข้ากับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล
ตามแนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร สมุนไพรบนพ้ืนที่ดินเค็มกับน้ ากร่อย การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การใช้พลังงานทดแทน
และอ่ืนๆ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถสนองพระราชด าริ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” ภายใต้ปรัชญา สนองพระราชด าริ ให้โอกาสที่สอง สร้างคนดี มีวิชาชีพ 
กลับคืนสู่สังคม ด้วยกิจกรรมการเกษตร หลากหลายอาชีพ เช่น การประมง การปลูกผักและไม้ผล 
การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ การปลูกผักบนดิน การปลูกผักในถังพลาสติก การปลูกมะนาวและการเพาะเห็ด 
การปลูกไม้บนสภาพดินเค็ม การปลูกดอกไม้ กล้วยไม้ ไม้ประดับ ปศุสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ และยังมีแปลงสาทิตเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับเกษตรกรรายย่อย และผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงาน โครงการลูกพระดาบสตามพระราชด าริ จังหวัดสมุทรปราการ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย 
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รองรับประชาชน เกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ผู้สนใจในการประกอบสัมมาชีพ โดยมีหลักสูตรศึกษาดูงาน 
อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะสั้น 1-3 วัน หรือหลักสูตรระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี–3 ปี หลากหลายกิจกรรม
ในการน าองค์ความรู้ ออกไปประกอบสัมมาชีพ เป็นคนดีของสังคมพ่ึงตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 สรุปรูปแบบที่น าเสนอใช้เป็นกรอบในการศึกษาเรียนรู้  พบว่า เป็นบริบทพ้ืนที่
เครือข่ายอินแปง คนรุ่นใหม่และมิติของความยั่งยืน พบเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่กับชุมชน
ท้องถิ่นได้ การสร้างคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการช่วยเหลือพึ่งพา
อาศัยกันและการดูแลจากผู้น าเครือข่าย มีฐานทรัพยากรของตนเองและการได้รับโอกาสจากครอบครั ว 
ผ่านปัจจัยกระบวนการและต้องมีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการสืบต่อ
ด ารงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านสามขาใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการกับปัญหาหนี้สินของเกษตรกรของชุมชน ทบทวนค้นหาและแสวงหาทางออก การรวมกลุ่ม
ของชาวบ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของชุมชนที่ลุกขึ้นมาระดมทุน 
ระดมคน และใช้กระบวนการกลุ่มเป็นพ้ืนที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย 
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมร้อยยึดเหนี่ยวคนในชุมชน ลดผลกระทบจากการกู้ยืมนอกระบบ ระบบสวัสดิการ
คุ้มครองตนเอง กองทุนสวัสดิการ ระบบการเก็บออมและสุขภาพ เป็นเงื่อนไขและเครื่องมือพัฒนาคน 
ทั้งระดับกายภาพและจิตใจ เป็นพันธกิจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความร่วมมือ การจัดระบบสวัสดิการ
ชุมชน กระบวนการขับเคลื่อนเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ใช้กระบวนการทางสังคมของชุมชนนั้นๆ การด าเนินการ
เป็นไปตามเงื่อนไขบริบททางสังคม วัฒนธรรมและพ้ืนฐานเศรษฐกิจของตนเอง ใช้เครดิตที่เป็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช้เครดิตทางเศรษฐกิจ เป็นการจัดการบนความสัมพันธ์แนวนอนที่มีส่วนร่วม 
ไม่ใช่แนวดิ่งอย่างธนาคารในระบบ มีกลไกทางสังคมในการควบคุม ติดตาม ท าให้ไม่เกิดหนี้เสีย และโครงการ
ลูกพระดาบสตามพระราชด าริ เป็นต้นแบบในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเน้นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับเกษตรกรรายย่อย รองรับประชาชน เกษตรกรผู้สนใจ
ในการประกอบสัมมาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและ
ปฏิบัติ บูรณาการความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่เข้ากับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลตามแนวทาง การด ารงชีพอย่างยั่งยืน การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การใช้พลังงาน
ทดแทนและอ่ืนๆ สนองพระราชด าริ ให้โอกาสที่สอง สร้างคนดี มีวิชาชีพ กลับคืนสู่สังคม ด้วยกิจกรรม
การเกษตร หลากหลายอาชีพ 
 ข้อมูลที่ได้จากเวทีการสนทนากลุ่ม จากการวิเคราะห์วิเคราะห์สภาพการณ์กองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและสภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบการฟ้ืนฟู รวมทั้งนโยบายแห่งรัฐ 
ในเวทีการสนทนากลุ่ม สรุปเป็นรูปแบบฟื้นฟูบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กัน และน ามาสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ขั้นที่ 3 น าเสนอดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 5 รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรรูปแบบฟื้นฟูบูรณาการ 
 
 จากภาพรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรรูปแบบฟื้นฟูบูรณาการ ผู้วิจัยน าเสนอ
เพื่อสร้างกระบวนการความสัมพันธ์ เพื่อร่วมสร้างด าเนินไปพร้อมกัน  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เชิงคุณภาพจากเวทีสนทนากลุ่มสรุปเป็นรูปแบบฟ้ืนฟูบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กัน และน ามาสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ขั้นที่ 3 น าเสนอ ดังนี้  
 ก. นโยบายทางการเมือง (political policy) ต้องสร้างหลักเกณฑ์การจัดการ
กับระบบนิเวศวิทยาของน้ า ก าหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะสร้าง buffer zone (เขตกันชน) จัดระเบียบ
โรงงานแล้วก็ zoning (การแบ่งเขต) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นเกษตร เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและการประกอบอาชีพเกษตร ต้องก าหนดออกมาต้องเห็นรูปธรรม สร้างระบบประกันความเสี่ยง
ให้เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกล
ในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล การฟ้ืนฟูอาชีพสอดคล้ อง
เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร องค์กรต้องสนับสนุนให้มีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือการออม
และบริโภค ส่งเสริมให้สมาชิกท ากิจกรรมยั่งยืนส่งเสริมให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก การสร้างคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
มิติของความยั่งยืน ประสานภาคีความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ตามความต้องการของเกษตรกร 
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม มีกิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็ง
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ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง สร้างความเชื่อมั่นต่อการสืบต่อด ารงอยู่ของชุมชน
ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ข. วัฒนธรรมองค์กร (organizational culture) แนวทางที่ได้ยึดถือปฏิบัติกัน
ในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ หรือหมายถึง
โครงร่างเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ (cognitive framework)  เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อและ
ค่านิยมส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งและมีพลังของหน่วยงานใดๆ ควรสะท้อนถึง
ค่านิยมและความเชื่อของสมาชิกร่วมกัน และคิดแนวทางเปลี่ยนทิศทางในการแก้ปัญหา ช่วยในการประสม
ประสานภายใน (internal integration) จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การรวมกลุ่ม โดยการค้นหา
วิธีการปรับตัวในการท างานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน กระบวนการของการประสมประสานภายใน การก าหนด
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการรวบรวมแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมกลุ่มย่อยภายในองค์การ การพัฒนา
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้สนทนาและปฏิกิริยาระหว่างกัน ประกอบด้วยการค้นหาโอกาสหรืออุปสรรค
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันสิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรมีและเข้าใจ
กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ท าหน้าที่หลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 
วัฒนธรรมท าให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและลดความขัดแย้ง ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้ อีกท้ังการมีความขัดแย้งภายในองค์กรในระดับต่ า ย่อมท าให้องค์กรสามารถพัฒนาองค์กร
ได้เร็วกว่าองค์กรที่มีความขัดแย้งสูง เพราะทุกคนในองค์กรจะร่วมมือกันสร้างประโยชน์  ให้แก่องค์กร 
ไม่ใช่ขัดผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นสัญลักษณ์ มีวัฒนธรรมหลักขององค์กร คือ การสร้างนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 
แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมนั้นเหมาะสมกับ
กับองค์กรนั้นๆ ซึ่งความเหมาะสมของวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกันไป 
ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร ลักษณะขององค์กร ฯลฯ อีกทั้งการจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งได้นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน ความเข้มแข็งของผู้น าและความร่วมมือของคนในองค์กรอีกด้วย 
 ค. โครงสร้างทางสังคม (social structure) ประกอบสร้างโดยระบบสังคม คือ 
ทฤษฎี ทฤษฎีนี้ ก็คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความอยู่รอดในท่ามกลางความอัปยศอดสูจากปัจจัยภายนอก
ที่เข้ามากระท า มนุษย์ดิ้นรนเสมอเพ่ือที่จะเอาตัวรอด ในรูปแบบที่มนุษย์เอาตัวรอดนั่นแหละ คือ เครื่องมือ
ของระบบสังคมในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเพราะมันให้ค าตอบว่า “รอด” เกิดเศรษฐกิจคู่ขนานในชุมชน 
จะเกิดการเจริญเติบโต คือหมายความว่า วิถีเกษตรก็จะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
แล้วก็เศรษฐกิจยั่งยืนในระดับจุลภาคในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า “เศรษฐกิจชุมชนแบบพหุอัตลักษณ์” 
องค์กรทางสังคมอาจจะเกิดผู้ประกอบการเกษตรแบบใหม่ ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจตราบเท่าที่
ที่ดินยังเป็นของเกษตรกร หรือเกษตรกรยังมีทักษะด้านการเกษตรเป็นทักษะหลัก อีกอย่างหนึ่งเกษตรกร
จะไม่เป็นเกษตรกรที่พ่ึงพารายได้จากการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการผสมผสานกับอาชีพอ่ืน เช่น 
การรับจ้าง การค้าขายรายย่อยหรือบริการ เนื่องจากว่ามันอยู่ในดงหรือแหล่งของผู้บริโภค จึงท าให้การรับจ้าง 
การบริการต่างๆ เป็นส่วนแทรกของรายได้ที่จะมาเสริมภาคเกษตร และอาจจะเกิดผู้ประกอบการเกษตร
แบบใหม่ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง วิถีชีวิตแบบภาคการเกษตรจะต้องปรับตัว ยกระดับ
ภาคการเกษตรสู่การเกษตรเชิงบริการ รูปธรรมที่หลากหลายของการอยู่รอดของการเกษตรในปัจจุบัน
ต้องถูกถอดและยกระดับมาเป็นหลักเกณฑ์ เกษตรอัตลักษณ์ คือ จะเกิดการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่
โรงงานอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ท าสองอาชีพ คือ ไปรับจ้างและท าการเกษตร 
อีกส่วนหนึ่ง คือ สร้างวัฎจักรเพื่อด ารงอยู่ ต่อสู้ ยึดถือวิถีชีวิตเดิม แต่เป็นลักษณะของการต่อสู้
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อยู่ในอาณาบริเวณของตนเอง เพราะฉะนั้น จึงกลายเป็นภาคเกษตรอัตลักษณ์ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นพ้ืนที่
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวของชุมชนระดมทุน ระดมคนเป็นพันธกิจ ความเชื่อมั่น  
ความศรัทธา ความร่วมมือการด าเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขบริบททางสังคม วัฒนธรรมและพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจของตนเอง ใช้เครดิตที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช้เครดิตทางเศรษฐกิจ 
 ง. แนวคิดการฟื้นฟู (farmer's reconstruction concept ) หากเยาวชน
ไม่ท าการเกษตรหากมีงานที่ท าได้ในพ้ืนที่และได้รายได้ประจ า เช่น รับจ้าง หรืออย่างอ่ืนที่ได้เงินตอบแทน
มั่นคงกว่าภาคเกษตร ครัวเรือนจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งด้านเกษตรทั้งค้า
หรือบริการ รูปแบบเกษตรถ้าหากจะเกิดขึ้นจะต้องเป็น intensive farming system (ระบบการเลี้ยงแบบเร่งรัด 
ใช้พ้ืนที่น้อยแต่มีผลิตภาพสูง) เช่น ท าผักไฮโดรโปลิก ท าไม้ดอกไม้ประดับ ที่สร้างมูลค่าสูง  การใช้
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นจุดขายของพื้นที่  เช่น บางน้ าผึ้งจะล่มสลาย หากไม่มี
การอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรจะไม่เป็นเกษตรกร
ที่พ่ึงพารายได้จากการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นการผสมผสานกับอาชีพอ่ืน เช่น การรับจ้าง 
การค้าขายรายย่อยหรือบริการ เนื่องจากว่ามันอยู่ในดงของผู้บริโภคจึงท าให้การรับจ้าง การบริการต่างๆ 
เป็นส่วนแทรกของรายได้ที่จะมาเสริมภาคเกษตร ตราบเท่าที่เกษตรกรยังมีทักษะด้านการเกษตร
เป็นทักษะหลัก จะเกิดผู้ประกอบการเกษตรแบบใหม่ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจแค่ตลาดท้องถิ่น 
เช่น การท าสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุทรปราการ  
เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า (trademark, brand) บางบ่อในการท าปลาสลิด เพราะฉะนั้นมุมมองในแง่ที่ว่า 
เกษตรกรรมจะไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง เกษตรยังมีอยู่แต่เกษตรจะอยู่ได้ด้วยการผสมผสานเรื่องการสร้างรายได้
(income generation) ที่ผสมผสานกันซึ่งไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยว และจะเกิดนวัตกรรมของเกษตรที่ไปบริการ
(served) ผู้บริโภค เพราะเกษตรอยู่ในดงผู้บริโภค วิถีเกษตรก็เลยจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า มีการลงทุน
ภาคการเกษตรแบบผู้ประกอบการในดงผู้บริโภคนั้น มันจะเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของภาคเกษตรมัน
จะเกิดเป็นค่า “เกษตรอัตลักษณ์ของสมุทรปราการ” เป็นลักษณะเฉพาะตัว เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ  บูรณาการ
ความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่เข้ากับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล
ตามแนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืน  
 รูปแบบที่วิเคราะห์ได้ จากเวทีสนทนากลุ่ม ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
สภาพการณ์กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและสภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบการฟ้ืนฟู 
และนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กัน 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ การประชุม
ประชาคม การสนทนากลุ่ม ที่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว จากองค์ความรู้ชุดที่ 1 องค์ความรู้ชุดที่ 2 และ
องค์ความรู้ชุดที่ 3 ซึ่งน ามาประกอบสร้างเป็นการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้  
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4.3 รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทนุฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
      
 ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ คือ รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย รปูแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
ขั้นที่ 1 จากข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูที่หลากหลายองค์ความรู้ 
ความต้องการและการมีส่วนร่วม รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้านของข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจัยขั้นที่ 2 จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวทีประชุมสัมมนาเป็นกระบวนการฟ้ืนฟู
แบบมิติ/ปัจจัยทางสังคม การผลิต นโยบายแห่งรัฐและองค์ความรู้ และรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร
แบบบูรณาการ ของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยขั้นที่ 3 จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวทีสนทนากลุ่ม
เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูที่มีปัจจัยภายใน/นอก นโยบายทางการเมือง วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างทางสังคม 
แนวคิดการฟ้ืนฟู ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือร่วมสร้างที่จะต้องด าเนินไปพร้อมกันอย่างบูรณาการเพ่ือประกอบ
สร้างเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เชิงปริมาณและข้อมูลที่ได้การวิจัยเชิงคุณภาพ มาสังเคราะห์น าเสนอเป็นรูปภาพ รูปแบบการฟ้ืนฟู
เกษตรกรแบบพลวัต ดังนี้  
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ภาพ 6  รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรแบบพลวัต 
 
 จากรูปภาพเรียกว่า รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบพลวัต คือ ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลที่ได้การวิจัยเชิงคุณภาพ มาสังเคราะห์น าเสนอ
เป็นรูปภาพรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบพลวัต คือ ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ ขององค์ความรู้ขั้นที่ 4 
คือ รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
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ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ คือ เกษตรกรสมาชิกท่ีอยู่ในกรอบสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อม
ภายนอกหรือระบบ ระบบ คือ การจัดองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่แน่นอนซึ่งกันและกัน 
ที่จะต้องผ่านกระบวนการ คือ การฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยขั้นที่  1 
รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้านของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยขั้นที่ 2 เป็นกระบวนการ
ฟ้ืนฟูและรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบบูรณาการ ของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยขั้นที่ 3  
 สรุปได้ว่า จากข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพประกอบสร้างเป็นรูปแบบ
การฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นข้อค้นพบ
จากการวิจัย คือ รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรแบบพลวัต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายใน 
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายทางการเมือง วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ แนวคิดการฟื้นฟูและปัจจัยภายนอก 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางสังคม มิติปัจจัยการผลิต นโยบายแห่งรัฐ เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ปัจจัยภายในที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ประกอบสร้างเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบที่หลากหลาย
องค์ความรู้ ความต้องการของเกษตรกรที่เกิดจากความขาดแคลนปัจจัยการผลิตและการมีส่วนร่วม
ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร 
ที่มีผลผลิตเป็นเกษตรกรผู้ทรงความรู้ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ระบบของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 เนื้อหาในบทนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอสาระส าคัญของการวิจัยในหัวข้อตามล าดับ คือ สรุป อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ที่การศึกษาวิจัยนี้ยังครอบคลุมไม่ถึง 
ดังต่อไปนี้  
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
             
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาลักษณะแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ือมุ่งเน้นในการหาข้อเท็จจริง
และเพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 5.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ  
 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ 
 5.1.2 วิธีด าเนินการวิจัย         
 1) ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิก
ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรและหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แบ่งเป็น  3 กลุ่ม มีจ านวนรวม
ประชากรทั้งสิ้น 196 คน คือ 
 (1) แกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ที่ได้รับการจัดการหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู จ านวน 179 คน                     
 (2) ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการจังหวัดของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร จ านวน 10 คน 
 (3) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้า
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จ านวน 7 คน   

 2) กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม จากประชากรรวมทั้งสิ้น 196 คน คือ 
 (1) แกนน าองค์กรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดการหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 179 คน  
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 (2) ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน 
 (3) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้า
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 7 คน 
 5.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) งานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531, หน้า 27-29) 
เครื่องมือที่ ใช้ในการแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(questionnaire) เลือกตอบค าถามด้วยตัวเอง เป็นข้อมูลที่สามารถวัดออกมาเป็นตังเลข ซึ่งศึกษา
จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงกับปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

          (1) เป็นข้อค าถามข้อมูลทั่วไปส่วนตัวประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
อาชีพเสริม จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ย การเป็นสมาชิกองค์กร การด ารงต าแหน่งในองค์กร 
ประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จ านวน 10 ข้อ  

          (2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน 
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ จ านวน 20 ข้อ  
              (3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู ้  
การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กรสมาชิก จ านวน 20 ข้อ และข้อเสนอแนะ  

  (4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายด้วยสถิติบรรยาย (descriptive statistics) 
ในการค านวณเป็นร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
และค่าสถิติบางตัว (chi-square) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์และการแยกแยะตัวแปรต่างๆ ตามท่ีต้องการ 
โดยก าหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 2) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้ เนื่องจากว่าการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัย
ที่อาศัยข้อมูลสถิติตัวเลขเป็นหลัก ข้อมูลที่ได้อาจขาดรายละเอียด ไม่ลึกซ้ึงในบางแง่มุม จึงต้องน าข้อมูล
จากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่อาศัยสถิติตัวเลข แต่อาศัยข้อสนเทศที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียด
มาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ ที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเครื่องมือ
ที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา, 2556, หน้า 21-26) ได้แก่ 
 1) จัดเวทีประชาคม/การจัดเวทีประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการศึกษาวิจัย โดยมีแกนน าองค์กรและสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือให้
การสัมภาษณ์เป็นไปตามธรรมชาติ ค าถามต าตอบเป็นไปตามธรรมชาติ รวมทั้งใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดการข้อมูล  
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 3) การจัดเวทีประชุม/สัมมนา (seminar) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน ประกอบด้วย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด  
 4) สนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัด  
 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น สังเกตแบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม 
กล้องถ่ายรูป/อุปกรณ์บันทึกเสียง ฯลฯ น าข้อมูลที่ได้มาช่วยในการอภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ การปฏิบัติการภาคสนาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดย 5 วิธีการ คือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) การสนทนากลุ่ม (focus group) การตรวจสอบ
เพ่ือหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของคุณภาพข้อมูล โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า ด าเนินการใน 2 วิธีการ คือ (1) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (2) การตรวจสอบ
แบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล    
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม การจัดเวที การประชุม ใช้การวิเคราะห์
ด้วยการจ าแนกประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  เป็นข้อความรู้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เชื่อมโยงกัน สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ได้ชัดเจน  
 5.1.4 ผลการวิจัย 
 1) สภาพการณ์การฟื้นฟูเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จังหวัด
สมุทรปราการ จากทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนแสดงให้เห็นว่าการด าเนินภารกิจของส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งพัฒนาภารกิจให้สูงขึ้น 
ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูอาจตกต่ าลง และจากทัศนคติของเกษตรกรสะท้อน
ให้เห็นว่าแผนโครงการฟ้ืนฟูที่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสนับสนุนเกษตรกร อยู่ในระดับ
ปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งปรับปรุงแผนให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางกลับกัน
หากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูอาจตกต่ าลงและเกษตรกรเสียโอกาสในที่สุดและเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงสภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับส านักงานกองทุน
มีการวางแผนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผน 
ปฏิบัติการ ส านักงานกองทุนบริหารจัดการโดยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิก 
รวมทั้งด้านพนักงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน และยังน างบประมาณ
ไปใช้บริการเกษตรกรสมาชิกหรือผู้รับบริการได้อย่างขาดประสิทธิภาพ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การด าเนินงานที่ผ่านมา
ของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร ยังไม่ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร เกษตรกรยังไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกรและความสามารถจัดการหนี้
อย่างมีประสิทธิผล ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กรให้เต็มศักยภาพ และการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกร
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สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วยังไม่ได้รับการบริการ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายหลัง
การจัดการหนี้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟู 
 (1) สภาพการณ์ ปัจจุบันประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างอันเกี่ยวเนื่อง
กับภาคอุตสาหกรรม ด้วยจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีรายได้จากภาษี 1 ใน 3 
ของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ส่งผลให้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพ
เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร 
รวมทั้งการด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไป เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษ
ทางน้ า น้ า คือ หัวใจหลักของการผลิตทางการเกษตร น้ าเสียเกิดจากการปล่อยของเสียของระบบ
อุตสาหกรรม ฝนพิษเกิดจากมลพิษทางอากาศเพราะเมื่อฝนตกได้รวมเอาหมอกควันพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมลงมาด้วย เมื่อน้ าเสียหรือเป็นพิษย่อมส่งผลต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรกรและ
ผลผลิตการเกษตรได้นับความเสียหายเป็นเหตุให้เกษตรกรขาดทุนและเป็นหนี้ในที่สุด รวมทั้งการด ารงชีพ
ของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไปออกนอกวิถีเกษตรกรรม ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขีดจ ากัด  
ประกอบกับเกษตรกรสมาชิกและองค์กรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้เสนอโครงการ  
ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอดและสอดคล้องกับการด ารงชีวิตของตน ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการท าเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี ยกระดับชีวิติให้ดีขึ้น มีความสามารถช าระหนี้ได้  
รวมทั้งรักษาป้องกันพื้นที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรม รวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้
ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดหยั่งภายใต้ระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกัน
อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกร ที่จะด า เนินชีวิต
ในทุกมิติโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ การตื่นตัวลุกขึ้นมาของเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ มีการจัดตั้งองค์การ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดองค์การทางการเงิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทย 
จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐและข้อเสนอปฏิบัติการต่อภาคประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
ของภาคประชาชน การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ประชานิยมและ
สวัสดิการถ้วนหน้าเป็นค าตอบหนึ่งของสถานการณ์ รวมทั้งการให้คุณค่าแก่องค์การที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการเหล่านั้น ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นค าตอบหนึ่ง
หรือเป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ยังด าเนินภารกิจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่เพียงพอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหา
เกษตรกร เกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้
ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานกองทุนมีการวางแผน การปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและ
ไม่ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การด าเนินงานที่ผ่านมา
ของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร ยังไม่ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร เกษตรกรยังไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกรและความสามารถจัดการหนี้
อย่างมีประสิทธิผล ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กรให้เต็มศักยภาพ และการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกร
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สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วยังไม่ได้รับการบริการ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายหลัง
การจัดการหนี้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟู ส านักงานกองทุนบริหารจัดการโดยจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิก รวมทั้งด้านพนักงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอต่อการบริการ
สมาชิกกองทุน และยังน างบประมาณไปใช้บริการเกษตรกรสมาชิกหรือผู้รับบริการได้อย่างขาดประสิทธิภาพ  
 (2) สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ หากด าเนินเกษตรในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถ
อยู่ได้ท่ามกลางผลตอบแทนที่เป็นอยู่ การจัดการกับระบบนิเวศวิทยาของน้ า หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้าง
บัฟเฟอร์โซน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มันคืออะไร เพราะฉะนั้นต้องเห็นรูปธรรม 
outcome (ผลลัพธ์) ที่อยากจะให้เห็นที่บอกว่ารักษาที่ดินไว้ให้ได้ มันคือ วิถีชีวิตแบบภาคการเกษตร 
สมุทรปราการ จ าเป็นต้องขอพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นเกษตรที่อย่ามาท าอะไรกับมัน เป็นไข่แดงของเมือง
สมุทรปราการ แล้วมันอาจจะยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรเชิงบริการ เกษตรกรอาจจะขายที่ดิน
ท ากินจากราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น จ านวนเกษตรกรจะลดจ านวนลง เพราะที่ดินถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
ที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพ้ืนที่มากกว่า การเกษตรครัวเรือนจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ทั้งด้านเกษตร ทั้งการค้าหรือบริการ รูปแบบเกษตรถ้าหากจะเกิดขึ้นจะต้องเป็น intensive farming system 
(ระบบการเพาะเลี้ยงแบบเร่งรัด) ใช้พ้ืนที่น้อยแต่มีผลิตภาพสูงอาจจะเกิดผู้ประกอบการเกษตรแบบใหม่
ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือในแง่ที่ว่ามันไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงหรอก มันยังคงมีอยู่ แต่มันจะอยู่ได้ด้วย
การผสมผสานเรื่อง income generation (การสร้างรายได้) ที่ผสมผสานกัน มันไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยวแน่ๆ 
และจะเกิดนวัตกรรมของเกษตรที่ไป served (ท าประโยชน์) ผู้บริโภคเพราะมันอยู่ในดงผู้บริโภค 
มันก็เลยจะเกิดการว่ามีการลงทุนภาคการเกษตรแบบผู้ประกอบการในดงผู้บริโภคนั้น ภาคการเกษตร
เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของชีวิตของครัวเรือนแต่อาจจะมีบางครัวเรือนที่เอาภาคการเกษตรเป็นหลัก  
รูปแบบการเกษตร คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าน่าจะเป็นภาพที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าก็ก าลังถูกไล่รุกด้วยความเป็นเมืองและอุตสาหกรรม อันนี้คือภาพที่จับได้ เพราะฉะนั้นค าถาม
ก็คือว่า ถ้าในแง่วัตถุประสงค์นี้ คือ เราอยากเห็นรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนากองทุน เพราะฉะนั้น 
ค าถามที่ผู้วิจัยต้องค้น ก็คือ ว่าในรูปแบบที่มันด ารงอยู่ เกษตรกรจะอยู่รอดได้อย่างไร ท่ามกลางเมืองใหญ่
เกษตรกรอยู่รอดได้อย่างไร ค าตอบที่ว่าเกษตรกรอยู่รอดได้อย่างไรนั่นแหละ คือ รูปแบบที่เอามาก าหนด
เป็นหลักเกณฑ์ในการฟื้นฟู เพราะฉะนั้น การฟื้นฟูเกษตรกรมันจึง specific (โดยเฉพาะ) มากๆ ในแง่ที่ว่า
ถ้าคุณจะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเมืองสมุทรปราการหลักเกณฑ์การจัดการกับระบบนิเวศวิทยา
ของน้ า หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้างบัฟเฟอร์โซน เมื่อพิจารณาถึงค่าสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
กรณีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรตามทฤษฎีของ อ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บอกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของขุมชนจะเกิดขึ้นเป็น 2 ทาง ทางแรก คือ ยอมรับว่าเป็นแบบนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสังคมแบบนั้นเลย 
จะเกิดการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ทางที่ 2 ปรับตัว คือ เอาวิถีชีวิตดั้งเดิมกับวิถีชีวิตใหม่
มาปรับใช้เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด คือ ไปรับจ้างและท าการเกษตร แต่ขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ท าสองอาชีพ เป็นลักษณะเฉพาะตัว เป็นภาคเกษตรในชุมชนอุตสาหกรรมนั้น ส่วนอีกส่วนหนึ่ง  
คือ สร้างวัฎจักรเพื่อด ารงอยู่ ต่อสู้ ยึดถือวิถีชีวิตเดิม แต่เป็นลักษณะของการต่อสู้  แต่ว่าอยู่ในอาณา
บริเวณของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นภาคเกษตรอัตลักษณ์ ดังนั้นการขยายตัวอย่างอิสระ
ของอุตสาหกรรมจะเกิดเป็น “เกษตรอัตลักษณ์ของสมุทรปราการ” 
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 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ  
 (1) จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
และมีความเห็นในระดับปานกลาง ในประเด็นเห็นว่าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน พบว่า หากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ 
ในข้อให้ความเห็นหรือความต้องการระดับน้อยที่สุด และความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย  
เมื่อรวมเอาข้อมูลประชากรความเห็นน้อยกับน้อยที่สุด จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.6 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นของข้อมูล
ประชากรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณ
หรือไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน พบว่า  หากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ 
ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง และข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย  
เมื่อรวมเอาข้อมูลประชากรความเห็นปานกลางกับน้อยเข้าด้วยกัน จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น  
จ าวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็น
มากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ กล่าวคือ กองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงาน
ของกองทุน พบว่า หากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความต้องการ
ระดับน้อยที่สุด ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย และข้อความเห็นหรือความต้องการ
ระดับปานกลาง รวมข้อมูลของประชากรสามชุด  คือ น้อยที่สุด น้อย และปานกลางเข้าด้วยกัน
จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 เมื่อพิจารณากับจ านวน
ประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นของข้อมูลประชากรส่วนมาก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
ไม่พึงพอใจต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
กล่าวคือ เกษตรกรเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน พบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูล
ประชากรที่เป็นค่าร้อยละ ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย และข้อความเห็นหรือความต้องการ
ระดับปานกลาง รวมเข้าด้วยกันจะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ าวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 
เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
และเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน พบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็นค่าร้อยละ 
ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง และความเห็นหรือความต้องการระดับน้อย รวมเข้าด้วยกัน
จะมีข้อมูลประชากรให้ความเห็น จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 เมื่อพิจารณากับจ านวนประชากร
ทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจ
การจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและเป็นอุปสรรค
ขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน  
 ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจ
ต่อการจัดสรรงบประมาณ คือ ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุนไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามภารกิจงานของกองทุน ไม่พึงพอใจต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน 
และเกษตรกรมีทัศนคติไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

162 

มีทัศนคติไม่พึงพอใจการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ซึ่งเห็นว่าเป็นอุปสรรคขัดขวาง และมีอิทธิพลต่อภารกิจงานของกองทุน ดังนั้นประเด็นเหล่านี้
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและยังสะท้อน
ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
 (2) ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ถ้าหากน าเอาข้อมูลประชากรที่เป็น
ค่าร้อยละ ในส่วนความเห็นของเกษตรกร ข้อความเห็นหรือความต้องการระดับปานกลาง ความเห็น
หรือความต้องการระดับน้อย และความเห็นหรือความต้องการระดับน้อยที่สุด รวมเข้าด้วยกัน
จะมีข้อมูลประชากรของเกษตรกรให้ความเห็น จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 เมื่อพิจารณา
กับจ านวนประชากรทั้งหมด 179 คน เป็นความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรสมาชิก ยังไม่มีพฤติกรรมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นประเด็นนี้
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาเกษตรกร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อพิจารณาจากค าถามปลายเปิด(ความเห็นเพ่ิมเติม) สะท้อนให้เห็นว่า
เกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้ท าให้
เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ภารกิจการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จากการด าเนินงานที่ผ่านมา
ของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกรไม่ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร และส านักงานกองทุนฟื้นฟู จะต้องมีการสนับสนุน
องค์กรเกษตรกรให้เต็มศักยภาพและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้อง
เพียงพอ ชัดเจน และต่อเนื่อง เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีการท า
บัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม ขาดการสรุปบทเรียนของการเป็นหนี้ ไม่มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิต
ตามแนวทางเกษตรกรยั่งยืน ไม่มีกระบวนการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรขาดการเรียนรู้  จึงไม่อาจ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตได้  
 สภาพการณ์ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรยังด าเนินภารกิจไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เพียงพอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาเกษตรกร เกษตรกรไม่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะ
หนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ รัฐยังกุมอ านาจการจัดการ รัฐยอมจัดสรรงบประมาณโดยผ่านงบประมาณไปยังหน่วยงาน
ราชการต่างๆ แต่แก้ไขปัญหาเกษตรกรได้เพียงครั้งคราวไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง ไม่สามารถสนองความต้องการ
ของเกษตรกรทั่วประเทศ เกษตรกรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้องซื้อปัจจัย
การผลิตหรือต้องเสียค่าเช่า ค่าจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน แรงงาน เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช การขนส่ง เครื่องมือและเทคโนโลยีในการท าการเกษตรกร ต้องซื้อ
จากตลาดทั้งหมด ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในค่าใช้จ่ายในการลงทุน เกษตรกรจึงมีฐานะเป็นตลาด
ของกลุ่มทุนที่หลากหลายในการขายสินค้าปัจจัยการผลิต สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ เกษตรกรต้องกู้
เพ่ือมาลงทุนเนื่องจากไม่มีการสะสมทุนไว้อยู่ในมือตนเอง และอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
และความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกร ที่จะด าเนินชีวิตในทุกมิติโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินตรา 
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ในขณะที่รัฐยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา หนี้สินและเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ 
ปัจจัยเหล่านี้จึงมีอิทธิพลต่อการตื่นตัวลุกขึ้นมาของเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ การเคลื่อนไหวทางสังคม
จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องของคนไปสู่การร่วมสร้างเศรษฐกิจด้วยความสามารถใหม่ 
และอ านาจรัฐจะน าไปสู่พลวัตของการปฏิรูประบบราชการและกลไกรัฐ มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐและข้อเสนอปฏิบัติการต่อภาคประชาชน แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน การสร้างองค์ความรู้บวกประสบการณ์และเครือข่ายงาน
ภาคประชาชน จะเข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของสังคม 
 (3) แนวคิดแห่งรัฐ การฟื้นฟูอาชีพต้องสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
ของสมาชิก องค์กรต้องสนับสนุนให้มีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือการออมและบริโภค ส่งเสริมให้สมาชิก
ท ากิจกรรมยั่งยืนส่งเสริมให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้
แก่สมาชิก ประสานภาคีความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ตามความต้องการของสมาชิก ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม มีกิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง มีการใช้ทรัพยากรและสามารถเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรท้องถิ่น
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เกิดองค์ความรู้
ที่เป็นผลพลอยได้ คือ แนวทางวิธีการรักษาและป้องกันพื้นที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรม รวมถึงการคงอยู่
ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่านกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโต และการพักหนี้
ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผนฟ้ืนฟูอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง สภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรปัจจุบัน ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผลสืบเนื่องมาจากค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และจากข้อเท็จจริงในค าสั่ง ท าให้งานฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ภารกิจด้านหนึ่งของกองทุนถูกละเลย เพราะส านักงานกองทุนต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
ที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 ระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกลในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม 
เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรกรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลง
รสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและเป็นตลาดใหม่ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการท าประมง ปศุสัตว์
และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร  
โดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล เพ่ือเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการวิจัย
และพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งให้มีระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร
ในชุมชน ต้องส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชด าริ  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยสร้างระบบนิคมการเกษตรและเร่งรัดการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 
สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรทั้งระบบ การบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์ความรู้
จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตรให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ 
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สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น แนวคิดแห่งรัฐจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 
 สรุปก็คือ ปัจจัยหรืออุปสรรคที่มีอิทธิพลต่อสภาพการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ก็คือ การบริหารงานของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรล้มเหลว และนโยบายของรัฐครอบง าด้วยระบบราชการเต็มรูปแบบ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรถูกภาครัฐท าลายรากขององค์กร การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขาดความต่อเนื่อง
และเป็นอิสระ โดยเนื้อหาสาระเดิมที่บริสุทธิ์สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง ตามความต้องการ
ของเกษตรกรอย่างแท้จริง ได้ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกับข้อปฏิบัติแบบราชการ หรือผันแปร
ในด้านเหตุอ่ืนๆ จนผิดเพ้ียนไปจากเดิม ในขณะที่รัฐยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา 
หนี้สินและเศรษฐกิจของเกษตรกรได ้
 3) รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที ่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 (1) รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบ ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่
เกษตรกร โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาสังเคราะห์น าเสนอ ดังนี้ 
 ก. input คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
 ข. process คือ กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ต้องประกอบด้วย  
 องค์ความรู้ที่หลากหลาย : the knowledge (a variety of knowledge. 
knowledge base, knowledge is power, knowledge management) ฐานองค์ความรู้  การใช้อ านาจ
ความรู้และการจัดการความรู้ 
 การมีส่วนร่วม: participation แบบเป็นกันเอง (spontaneous) โดยเป็น
อาสาสมัคร หรือรวมตัวกันขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือ
จากภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมายเพ่ือจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและหรือน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน การเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมกลุ่ม การด าเนินการและผลผลิต ความอยู่ดีกินดี การประเมินโครงการ รวมทั้ง
แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 ความต้องการ need: ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) 
และความต้องการความปลอดภัย (safety needs) คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน 
(deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ าหรือระดับพื้นฐานของตัวเกษตรกร ได้แก่ ความต้องการ
ทางกายและความต้องการความปลอดภัย ฯลฯ 
 ค. output คือ ผลผลิตของกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเป็น ผลผลิต :
เกษตรกรผู้ทรงความรู้ 
 ง. outcome คือ ผลลัพธ์ มาตรการผลลัพธ์ คือ เมื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเป็นเกษตรกรผู้ทรงความรู้ 
จะมีโอกาสในสังคม (social opportunities) และจะมีรายได้หลากหลาย (remuneration) 
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 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบ ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร โดยน าขอมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ขั้นที่ 1 ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและจากการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบเป็นรูปแบบ
การฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
 (2) รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบมิติ/ปัจจัย 4 ด้าน แนวคิดด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ของจังหวัดสมุทรปราการ เสนอผ่านเวทีประชุมสัมมนาของผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด สรุปออกมามีรูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน ที่ต้องด าเนินไป
พร้อมกันเพื่อร่วมสร้าง น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและ
ความทันสมัย รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร คือ รูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เชิงคุณภาพจากเวทีประชุมสัมมนามาสังเคราะห์น าเสนอ ดังนี้  
 ก. มิติ/ปัจจัยการผลิต 
 ข. มิติ/ปัจจัยนโยบายแห่งรัฐ 
 ค. มิติ/ปัจจัยทางสังคม 
 ง. มิติ/ปัจจัยองค์ความรู้ 
 กล่าวโดยสรุป จากรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรรูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน  
ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือที่จะต้องด าเนินไปพร้อมกัน เพ่ือร่วมสร้างน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดและความทันสมัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวทีประชุมสัมมนา 
มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ขั้นที่  2 ที่ได้จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบเป็นรูปแบบ
การฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
 (3) รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรแบบบูรณาการ แนวคิดด้านการฟื้นฟูเกษตรกร 
ของจังหวัดสมุทรปราการ จากเวทีการสนทนากลุ ่มเพื ่อให้ได้มาซึ ่งข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์สภาพการณ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
รูปแบบการฟื้นฟู รวมทั้งนโยบายแห่งรัฐ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวทีสนทนากลุ่ม 
สรุปเป็นรูปแบบฟ้ืนฟูบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์กัน และน ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ขั้นที่  3 
น าเสนอ ดังนี้  
 ก. นโยบายทางการเมือง 
 ข. วัฒนธรรมองค์กร 
 ค. โครงสร้างทางสังคม 
 ง. แนวคิดการฟื้นฟู 
 รูปแบบที่วิเคราะห์ได้ จากเวทีสนทนากลุ่ม ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
สภาพการณ์กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและสภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบการฟ้ืนฟู 
และนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กัน 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ 
การประชุมประชาคม การสนทนากลุ่ม ที่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว จากองค์ความรู้ ใหม่หรือข้อค้นพบ
ชุดที่ 1 องค์ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบชุดที่ 2 และองค์ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบชุดที่ 3 น ามาประกอบ
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สร้างเป็นการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้  
 ดังนั้น รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ที่ประมวลผลจากรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบขององค์ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบชุดที่ 1 
จากข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรแบบมิติ
หรือปัจจัยสี่ด้านขององค์ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบชุดที่ 2 จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวที
ประชุมสัมมนา และรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรรูปแบบฟื้นฟูบูรณาการขององค์ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบ
ชุดที่ 3 จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากเวทีสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือร่วมสร้างที่จะต้องด าเนินไป
พร้อมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือประกอบสร้างเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลที่ได้การวิจัยเชิงคุณภาพ มาสังเคราะห์น าเสนอ
เป็นรูปภาพ ดังนี้  
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ภาพ 7  รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร
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 จากรูปภาพเรียกว่า แบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบพลวัต คือ ข้อค้นพบหรือองค์
ความรู้ใหม่ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลที่ได้การวิจัยเชิงคุณภาพ มาสังเคราะห์
น าเสนอเป็นรูปภาพรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบพลวัต คือ ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้
ขั้นที ่4 คือ รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ คือ เกษตรกรสมาชิกที่อยู่ในกรอบสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อม
ภายนอกหรือระบบ ระบบ คือ การจัดองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่แน่นอนซึ่งกันและกัน 
ที่จะต้องผ่านกระบวนการ คือ การฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบ เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูที่หลากหลายองค์ความรู้ 
ความต้องการและการมีส่วนร่วม รูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน เป็นกระบวนการ
ฟ้ืนฟูแบบมิติ/ปัจจัยทางสังคม การผลิต นโยบายแห่งรัฐและองค์ความรู้และรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร
แบบบูรณาการ  
 สรุปเป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการวิจัย คือ รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรแบบพลวัต ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายทางการเมือง วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ แนวคิด
การฟื้นฟูและปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางสังคม มิติปัจจัยการผลิต นโยบายแห่งรัฐ  
เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยภายในที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ประกอบสร้าง
เป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบที่หลากหลายองค์ความรู้ ความต้องการของเกษตรกรที่เกิดจาก
ความขาดแคลนปัจจัยการผลิตและการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท า
เกษตรกรรมที่เหมาะสม น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร ที่มีผลผลิตเป็นเกษตรกรผู้ทรงความรู้  
ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ระบบของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การวิจัยผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งนี้  
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 
และการเข้าถึงองค์ความรู้ ความจริงและภูมิคุ้มกัน ดังนั้น การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ และรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  6 มิถุนายน 2549 
ตามรูปแบบหลักเกณฑ์การฟื้นฟู ต้องเป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร  เป็นองค์กร
ที่มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรร่วมกัน ต้องเป็นโครงการที่เกิดจากมติของสมาชิก
ในองค์กร เป็นโครงการเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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แนวคิดทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีพ่ึงพา อธิบายทัศนคติด้านการความเห็น
หรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นการท าเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด ารัสไว้ในวารสารชัยพัฒนา
ฉบับเดือนสิหาคม 2542 ดังนี้ “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรืองตัวอาคารไว้นั้นเอง สิ่งก่อจะมั่นคงได้
ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มด้วยซ้ าไป” ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ทรงพระราชทานให้ประชาชน ในวาระต่างๆ กันนั้น ได้ถูกน ามาเผยแพร่อย่างเป็นระบบจริงจัง 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ทั้งใกล้และไกล 
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 โดยงานวิจัยนี้ ได้ใช้เงื่อนไของค์ความรู้และหลักภูมิคุ้มกันที่ดีพัฒนาในแนวทางสายกลาง
อย่างมีความสมดุลและพัฒนาอย่างมีขั้นตอน ในการน ามาใช้พัฒนากระบวนการฟ้ืนฟูเกษตรกร ท าให้เกิด
ความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด วิธีปฏิบัติการ การแก้ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ  
1) พบว่า ทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนแสดงให้เห็นว่าการด าเนินภารกิจของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งพัฒนาภารกิจ
ให้สูงขึ้น ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูอาจตกต่ าลง และจากทัศนคติของเกษตรกร
ยังสะทอ้นแสดงให้เห็นว่าแผนโครงการฟ้ืนฟูทีส่ านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสนับสนุนเกษตรกร 
ยังอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ ฉะนั้นส านักงานต้องเร่งปรับปรุงแผนให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ในทางกลับกันหากไม่พัฒนาภารกิจของกองทุนฟื้นฟูอาจตกต่ าลงและเกษตรกรเสียโอกาสในที่สุด 
2) เกษตรกรได้มีความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเกษตรกรให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญต่อการก ากับติดตามการด าเนินงานขององค์กรตนเองมาก 
ถือเป็นการแสดงออกของการเป็นสมาชิกกลุ่มในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ความส าคัญ สนใจในกิจกรรม 
เข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางสังคม เกษตรกรมีความเห็นหรือความต้องการ กรณี ต้องการให้องค์กรมีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน/
เพ่ือการออมและบริโภค สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติหรือความต้องการของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนา
องค์ความรู้สูง ดังนั้นส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต้องจัดกระบวนการ ระบบ ประสบการณ์
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองเป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
เห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เป็นความพอเพียงในระดับบุคคล
และครอบครัว ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ 
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทัศนคติของเกษตรกรยังได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งมีประชาชนหรือเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลางของการพัฒนา สนองความต้องการของท้องถิ่น 
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และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 3) ข้อค้นพบจากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกร
มีทัศนคติไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณ ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ไม่พึงพอใจต่อการจัดการ
บุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กร
ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และไม่พึงพอใจการจัดการบุคลากรและการสั่งการ
ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่กองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข กล่าวคือ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการ
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงานของกองทุน การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการบริการสมาชิกกองทุน โครงสร้างองค์กรของส านักงาน นโยบายและการสั่งการของส านักงานเกษตรกร
เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน และเห็นด้วยกับการที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรต้องกระจายอ านาจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร  ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรง  
 และจากข้อสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณในตอนที่3พบว่า มีความเห็นเกษตรกรมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรสมาชิก ยังไม่มีพฤติกรรมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น
ประเด็นนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรควรต้องพัฒนาเกษตรกร เพ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรยังต้องพ่ึงพาระบบปัจจัยกระบวนการผลิต 
ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่อยู่ในมือของพ่อค้าหรือนายทุนระบบการค้าเสรี ซึ่งทั้งยา ปุ๋ย เคมีทั้งหลาย
ล้วนน าเข้ามา จึงหมายถึงเศรษฐกิจของทุนต่างชาติ ซึ่งประเทศไทยอันเป็นประเทศก าลังพัฒนา ยังต้องพ่ึงพา
สินค้าของประเทศอุตสาหกรรมนิยม ตามแนวคิดทฤษฎีพ่ึงพา สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ยังเป็นการพัฒนาที่ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกหรือตลาดการค้าส าคัญๆ เช่น กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ 
7 ชาติ (จี 7) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504-2509) ถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ได้เน้นที่จะให้ไทยมีการส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือทดแทนการน าเข้า (import substitution) แผนพัฒนาฯ ในฉบับต่อๆ มา ได้เน้นที่จะให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (newly industrialize countries: NICs) ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก (export oriented) 
สัดส่วนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเฉลี่ย 15 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์
รวมในประเทศ ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรมได้ลดความส าคัญลงไป แต่ภาคการผลิตนี้ต้องรองรับ
แรงงานจ านวนมากกว่าร้อยละ60 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยจึงสะสมตัว
หลายเรื่อง เช่น ความยากจนและความเหลื่อล้ าทางรายได้ การแย่งชิงทรัพยากร การผลิตของชุมชน
ต้องพ่ึงพาทั้งปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าต่างประเทศ เป็นปัญหาในวิกฤติเศรษฐกิจ แรงงานกลุ่มนี้
ไม่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจากเดิมได้ ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิด
จากการผลิตจะเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญ ที่ไม่ได้น าถูกน าเข้ามาคิดเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการผลิต 
สังคมต้องรับภาวะในส่วนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สมบัติ เหสกุล, 2556, หน้า 92) และ 4) เมื่อพิจารณา
จากค าถามปลายเปิด (ความเห็นเพ่ิมเติม) สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้  ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา 
เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ภารกิจการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการ
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ด้านการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกรไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริง
ของเกษตรกร และส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เต็มศักยภาพและ
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 ดังนั้น กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติ เมื่อพ.ศ. 2542 
ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่เกิดจากการเดินขบวน เรียกร้องและร่วมกันลงลายมือชื่อนับแสนคน
ของพ่ีน้องเกษตรกร มีอายุรวมได้ 19 ปี ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับปรุงพัฒนาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง 
ระบบ งบประมาณ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาที่น าไปสู่
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เป็นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สร้างแนวคิด 
กระบวนการความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนหรือเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลาง
ของการพัฒนา สนองความต้องการของท้องถิ่น และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ก าหนด 
ให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติ
ในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 5.2.2 ผู้ศึกษาวิจัย ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ อันประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี เพ่ือที่จะน ามาใช้อธิบาย
ในเนื้อหาสาระต่างๆ ของประชากรที่ใช้ในการศึกษา และเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม โดยการประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 
เก็บข้อมูลด้วยการสอบถาซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปัญหา การจัดการ พฤติกรรม 
ความต้องการ ความสัมพันธ์และแนวทางการฟ้ืนฟู โดยแกนน าองค์กรเกษตรกรและศึกษาโดยเฉพาะ
เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ 
เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้ จ านวน 179 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์
ตัวอย่างเกษตรกรสมาชิก จ านวน 3 ตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว เป็นกลุ่มเกษตรกร
ที่ไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ โดยพิจารณาตามลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรและ
พฤติกรรมความสามารถในการช าระหนี้คืนแก่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งได้แสดงให้เห็น
วิธีการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับภาวะหนี้ จัดเวทีประชุม/สัมมนาผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมก ากับนโยบายตัวแทนผู้บริหารจ านวน 10 คน และจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร จ านวน 7 คน เป็นหลักในงานศึกษาวิจัย ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลภาคสนามจนกระทั้ง
สรุปผลงานวิจัย และเพ่ือให้กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่มีเหตุผลมากที่สุด ผู้ศึกษาวิจัย
จึงใช้ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ (structural–functional theory) อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงสร้างด้านประชากร โครงสร้างด้านแรงงาน
ในกระบวนการผลิต โครงสร้างด้านรายได้ของเกษตรกรในระบบกสิกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน ทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ความจ าเป็นของเกษตรกร พบว่า
สิ่งจ าเป็นล าดับต้นๆ คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) และความต้องการ
ความปลอดภัย (safety needs) คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน (deficiency needs) 
เป็นความต้องการระดับต่ าหรือระดับพ้ืนฐานของตัวเกษตรกร ได้แก่ ความต้องการทางกายและความต้องการ
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ความปลอดภัย ฯลฯ และกรณีศึกษาสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ สรุปได้ว่า เกษตรกรทราบข่าวกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จากการชักชวนของแกนน าเพ่ือนบ้านมากกว่าสื่อต่างๆ เป็นบทสะท้อนแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริการประชาชน 
จะต้องจัดระบบ ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเกษตรกรสมาชิก
มุ่งเน้นที่การจัดการหนี้และต้องการได้รับการบริการ ด้านการจัดการหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ก่อนด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกร เพราะจะได้คลายความกังวนจากการเป็นหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถาม การฟ้องร้อง
และบังคับคดีตามกฎหมาย เสมือนได้รับการรักษาพยาบาลจนผ่านเส้นวิกฤตของชีวิต รอการบ าบัด
ฟ้ืนฟูร่างกายไปต่อสู้กับชะตาชีวิตต่อไป ดังนั้นต้องมีการทบทวนนโยบายการฟ้ืนฟูเกษตรกรและนโยบาย
การจัดการหนี้เสียใหม่ อาจต้องปฏิรูปทั้งระบบและยังพบว่ามีข้อดี เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ 
มีการศึกษาค่อนข้างน้อยแต่ยังใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยแรงงานของตนเอง ลงมือท าเอง พ่ึงตนเอง
เป็นหลักในกระบวนการผลิต ยังมีลูกๆ มาช่วยเป็นแรงงานเพ่ิม ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาสืบทอดต่อกันระหว่าง
พ่อ แม่ ลูก แบบครูพักลักจ า การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกย่อมสร้างปัญญาขึ้นนอกห้องเรียน 
เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งพอการัยตีหรือเป็นหลักประกันได้ว่ายังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ 
อาชีพเกษตรกรรมยังไม่ขาดผู้สืบทอด ซึ่งสอดคล้องกับหลักภูมิคุ้มกันที่ดี แต่ต้องมีรายได้หลากหลาย
วิธีการซึ่งต้องอาศัยประสบการที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักองค์ความรู้ที่ดี ดังนั้นจากการสัมภาษณ์
พอเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่า อาชีพเกษตรกรรมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี องค์ความรู้ที่หลากหลาย
อันจะน าไปสู่ช่องทางรายได้ที่หลากหลายนอกจากอาชีพหลัก ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กรอธิบายความคิดเห็น
หรือความพึงพอใจต่อสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและ
การกระจายอ านาจ พบว่า ทัศนคติของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินภารกิจของส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ สะท้อนแสดงให้เห็นว่าแผนโครงการฟ้ืนฟู
ทีส่ านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสนับสนุนเกษตรกร อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ เกษตรกร
มีทัศนคติ ไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณ ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ไม่พึงพอใจต่อการจัดการ
บุคลากรและการสั่งการของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กร
ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่พึงพอใจการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร นอกจากนี้ ยังพบว่าเกษตรกรมีทัศนคติ ไม่พึงพอใจต่อการจัดสรร
งบประมาณ ไม่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ไม่พึงพอใจต่อการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่พึงพอใจการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร และการประชาสัมพันธ์ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรทีม่ีประสิทธิภาพต่ า 
เห็นด้วยกับการที่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต้องกระจายอ านาจและสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และยังสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
รูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการด้วย 
 5.2.3 โดยที่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเป็นการก าหนดนโยบายโดยทางราชการ ซึ่งมิได้
เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนา
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สภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง
ตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ
ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
ในระดับก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารกองทุน
ฟ้ืนฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร 
เพ่ือท าแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิผล
ตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542, หน้า 29) ซึ่งเป็นกฎหมายภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมากทั้งในเนื้อหา
และสาระ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกร ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน 
โดยประชาชนเพ่ือประชาชน 
 พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 
 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” 
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
 3) พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 
 4) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 
 ในการศึกษาวิจัยนี้มีความเชื่อว่าเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีความรู้
และประสบการณ์อันที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพนั้นให้กับสังคม และมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยังด าเนินภารกิจ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่เพียงพอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาเกษตรกร เกษตรกร
ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ การขาดองค์ความรู้ท าให้เกษตรกรเกิด
ภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ส านักงานกองทุนมีการวางแผนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะภารกิจ
ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกองทุน ยังด าเนินการด้านการฟ้ืนฟู
อาชีพให้แก่เกษตรกร ยังไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรืออาชีพที่แท้จริงของเกษตรกร เกษตรกร
ยังไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกร
และความสามารถจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิผล ส านักงานกองทุนฟื้นฟู จะต้องมีการสนับสนุนองค์กร
ให้เต็มศักยภาพและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นโยบายและงบประมาณจะต้องเพียงพอ ชัดเจน
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรสมาชิกของกองทุนที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว ยังไม่ได้รับการบริการ
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังการจัดการหนี้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟู ส านักงานกองทุน
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บริหารจัดการ โดยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิก รวมทั้งด้านพนักงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์
ก็ไม่เพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน และยังน างบประมาณไปใช้บริการเกษตรกรสมาชิกหรือ
ผู้รับบริการได้อย่างขาดประสิทธิภาพ  
 ประกอบกับเกษตรกรมีต้นทุนจากกระบวนการผลิตมากมาย อันเป็นรายจ่ายหรือมูลค่า
ส่วนเกิน (surplus) ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นรายได้ของกลุ่มทุน พ่อค้า 
ตามแนวคิดหลักในบทวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาคซ์ ตามทฤษฎีมูลค่าแรงงาน
ของมาร์คซ์ (labour theory of value) นั้น มูลค่าส่วนเกินจะเท่ากับมูลค่าแรงงานที่ถูกสร้างขึ้นมา 
เกินไปจากต้นทุนที่ตัวแรงงานได้รับ เป็นวิธีของนายทุนที่จะแสวงหาก าไรจากการขายสินค้า หมายถึง 
ผลก าไรหรือผลตอบแทนจากการผลิตที่ได้ลงทุนไปนั่น คือ มูลค่าทุนที่เพ่ิมขึ้นทฤษฏีมูลค่าของมาคซ์ 
ในทางกลับกัน มันคือ ต้นทุนการผลิต รายจ่ายหรือปัจจัยทุนการผลิตที่เกษตรกรมิอาจควบคุมได้ 
หากเกษตรกรลดปัจจัยทุนการผลิตหรือต้นทุนการผลิตได้ ก็จะท าให้โครงสร้างต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรน้อยลงและมีก าไรเพ่ิมขึ้น หรือใช้ทุนในการผลิตน้อยลง เท่ากับลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้  
เป็นช่องทางในการขยายโอกาสในระบบกสิกรรม หรืออาจเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤติโครงสร้างต้นทุนการผลิต
เป็นรายได้ จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะต้องสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร 
ผู้วิจัยจึงเสนอรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรเชิงระบบ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรผู้ทรงความรู้ เพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสให้แก่เกษตรกร มีอาชีพและรายได้ที่หลากหลาย เป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 5.2.4 ผลจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ ที่ผ่านมา
พอจะสรุปได้ว่า ท าให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนามากมาย ทั้งที่เป็นผลทางบวกและทางลบ 
กล่าวคือ ได้มีการพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในรูปของระบบการคมนาคมและขนส่ง  
เน้นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น พร้อมกับเร่งรัดการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในและจากต่างประเทศ มุ่งเน้น
การกระจายรายได้เพ่ือลดช่องว่างทางสังคม โดยการขยายการบริการด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ
ไปในเขตชนบท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวที่ยากจนลดภาระทางเศรษฐกิจ 
ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้มีน้อยลง แก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง 
เน้นบทบาทและความร่วมมือจากภาคเอกชนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือหวังยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการมุ่งปรับโครงสร้างการผลิต ให้สอดคล้องและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก เน้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ร่วมกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกื้อกูลกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554; อ้างถึงใน ณัฐฑิณี รตานนท์, 2558, หน้า 2) 
แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน 
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ต่อยอดเจริญเติบโตไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง
เพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาส

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ า
และขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อ จึงให้ความส าคัญ
กับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนด
ประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญ
ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ผู้ศึกษาวิจัยใช้พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นพ้ืนที่การศึกษา เพราะต้องการให้มีพ้ืนที่การศึกษาแคบลงซึ่งเป็นบริบทเฉพาะ ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ
ถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้
วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรม
ก็ถูกรุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย สมุทรปราการเป็นที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคัญของประเทศ มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนท าธุรกิจเป็นจ านวนมาก 
จึงเป็นจังหวัดที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลในปัจจุบัน ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างอันเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้
จากภาษี 1 ใน 3 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ส่งผลให้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกร
ได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมก็ถูกลุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่
และวิถีเกษตร รวมทั้งการด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไป เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมลพิษทางน้ า น้ า คือ หัวใจหลักของการผลิตทางการเกษตร น้ าเสียเกิดจากการปล่อยของเสีย
ของระบบอุตสาหกรรม การด ารงชีพของเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงไปออกนอกวิถีเกษตรกรรม 
ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขีดจ ากัด ประกอบกับเกษตรกรสมาชิกและองค์กรของกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรไม่ได้เสนอโครงการ ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสอยู่รอดและสอดคล้องกับการด ารงชีวิต
ของตน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท าเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี ยกระดับชีวิติให้ดีขึ้น  
มีความสามารถช าระหนี้ได้ รวมทั้งรักษาป้องกันพ้ืนที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรม และรวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกร
รายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดหยั่งภายใต้
ระบบทุนนิยม ภายใต้ทฤษฎีที่ว่าในท่ามกลางความอัปยศอดสูจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระท า  
มนุษย์ดิ้นรนเสมอเพื่อที่จะเอาตัวรอด ในขณะเดียวกันอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและ
ความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกรที่จะด าเนินชีวิตในทุกมิติโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐ
ยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ โดยเร่งรัด
การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ด้านนโยบายความมั่นคง รัฐมุ่งสานต่อนโยบายความมั่นคงที่ด าเนินการ
มาก่อนแล้ว โดยก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนบางประการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคง
ในภูมิภาคและในโลก ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่น
ในระบบเศรษฐกิจรอดพ้นจากการพ่ึงพา ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางสังคมจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว
และข้อเรียกร้องของคนไปสู่การร่วมสร้างเศรษฐกิจด้วยความสามารถใหม่ และอ านาจรัฐจะน าไปสู่พลวัต
ของการปฏิรูประบบราชการและกลไกรัฐ มีการจัดตั้งองค์การที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงมีข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อรัฐและข้อเสนอปฏิบัติการต่อภาคประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน 
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การสร้างองค์ความรู้บวกประสบการณ์และเครือข่ายงานภาคประชาชนจะเข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ น าไปสู่
การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของสังคม ท าให้แนวคิดด้านการฟ้ืนฟูเกษตรกรของจังหวัดสมุทรปราการ ที่เสนอ
ผ่านเวทีประชุมสัมมนาของผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 
สรุปออกมาในรูปแบบมิติหรือปัจจัยสี่ด้าน คือ มิติ/ปัจจัยทางสังคม การผลิต นโยบายแห่งรัฐ และองค์ความรู้ 
ที่ต้องด าเนินไปพร้อมกันเพ่ือร่วมสร้าง น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเกษตรกร ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
และความทันสมัย 
 5.2.5 การด ารงชีวิตของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปลี่ยนแปลงไป
นอกวิถีเกษตรกรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขีดจ ากัด อาจเกิดองค์ความรู้ที่เป็นผลพลอยได้ คือ
แนวทางวิธีการรักษาและป้องกันพ้ืนที่ที่ใช้ท าเกษตรกรรม รวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถ
ด ารงอยู่ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโต ส่งผลให้วิถีเกษตรกรรม
ลดลงอย่างรวดเร็วทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรม ที่เจริญเติบโต
อย่างไม่หยุดหยั่งภายใต้ระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและ
ความทันสมัย ท าให้ยากส าหรับเกษตรกรที่จะด าเนินชีวิตในทุกมิติโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินตรา ในขณะที่รัฐ
ยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหา หนี้สินและเศรษฐกิจของเกษตรกรได้ การขาดองค์ความรู้
ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สินตามมา เกษตรกรยังมีความหวังและยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 ผู้วิจัย สังเคราะห์สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ จากบทวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมเวที
สนทนากลุ่ม สภาพการณ์จังหวัดสมุทรปราการ หากด าเนินเกษตรในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถอยู่ได้ท่ามกลาง
ผลตอบแทนที่เป็นอยู่ การจัดการกับระบบนิเวศวิทยาของน้ า หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้างบัฟเฟอร์โซน 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นต้องเห็นรูปธรรมผลลัพธ์ 
(outcome) ที่อยากจะให้เห็นที่บอกว่ารักษาที่ดินไว้ให้ได้ สิ่งนั้นคือ วิถีชีวิตแบบภาคการเกษตร
สมุทรปราการ จ าเป็นต้องขอพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นเกษตรที่อย่ามาท าอะไรกับพ้ืนที่เกษตร ให้เป็นไข่แดง
ของเมืองสมุทรปราการ เช่นนี้แล้ว เกษตรอาจจะยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรเชิงบริการ 
เกษตรกรอาจจะขายที่ดินท ากินจากราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น จ านวนเกษตรกรจะลดจ านวนลง เพราะที่ดินถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน ที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพ้ืนที่มากกว่า การเกษตรครัวเรือนจะมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งด้านเกษตร ทั้งการค้าหรือบริการ รูปแบบเกษตรถ้าหากจะเกิดขึ้น 
จะต้องเป็นระบบการเพาะเลี้ยงแบบเร่งรัด (intensive farming system) ใช้พ้ืนที่น้อยแต่มีผลิตภาพสูง 
อาจจะเกิดผู้ประกอบการเกษตรแบบใหม่ที่จะมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจหรือในแง่ที่ว่า เกษตรกรรม
ไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง ยังคงมีอยู่แต่เกษตรจะอยู่ได้ด้วยการผสมผสาน เรื่อง การสร้างรายได้ (income 
generation) ที่ผสมผสานกัน ซึ่งไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยวแน่ๆ และจะเกิดนวัตกรรมของเกษตรที่ไปท าประโยชน์
(served) ผู้บริโภค เพราะเกษตรอยู่ในดงผู้บริโภค วิถีเกษตรกรก็เลยจะเกิดการทีว่่ามีการลงทุนภาคการเกษตร
แบบผู้ประกอบการในดงผู้บริโภคนั้น ภาคการเกษตรเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของชีวิตของครัวเรือน แต่อาจจะมี
บางครัวเรือนที่เอาภาคการเกษตรเป็นหลัก รูปแบบการเกษตรคือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น่าจะเป็นภาพที่
จับต้องได้ เพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก็ก าลังถูกไล่รุกด้วยความเป็นเมืองและอุตสาหกรรม อันนี้คือ
ภาพที่จับได้ เพราะฉะนั้นค าถาม ก็คือว่า ถ้าในแง่วัตถุประสงค์นี้ เราอยากเห็นรูปแบบการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรของกองทุน เพราะฉะนั้น ค าถามที่ผู้วิจัยต้องค้น ก็คือว่า ในรูปแบบที่วิถีเกษตรกรด ารงอยู่ 
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วิถีแบบนั้นอยู่รอดได้อย่างไร ท่ามกลางเมืองใหญ่เกษตรกรอยู่รอดได้อย่างไร ค าตอบก็คือว่า วิถีเกษตร
อยู่รอดได้อย่างไรนั่นแหละ คือ รูปแบบที่เอามาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการฟ้ืนฟู เพราะฉะนั้นการฟ้ืนฟู
เกษตรกร จึงเป็นวิถีโดยเฉพาะ (specific) มากๆ ในแง่ที่ว่า ถ้าคุณจะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ของเมืองสมุทรปราการ เช่น ปลาสลิด ต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการกับระบบนิเวศวิทยาของน้ า 
หลักเกณฑ์ในการที่จะสร้างบัฟเฟอร์โซน   
 และเมื่อพิจารณาถึงค่าสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรตามทฤษฎีของ ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภา บอกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของขุมชนจะเกิดขึ้นเป็น 3 ทาง ทางแรก คือ ยอมรับว่าเป็นแบบนั้น
ก็เข้าสู่กระบวนการสังคมแบบนั้นเลย อย่างที่ 2 ปรับตัว คือ เอาวิถีชีวิตดั้งเดิมกับวิถีชีวิตใหม่มาปรับใช้
เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด เป็นภาคเกษตรในชุมชนอุตสาหกรรมนั้น จะเกิดการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ท าสองอาชีพ คือ ไปรับจ้างและท าการเกษตร  
เป็นลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งยังมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งได้สร้างวัฎจักรเพ่ือด ารงอยู่ ต่อสู้ ยึดถือวิถีชีวิตเดิม 
แต่เป็นลักษณะของการต่อสู้แบบที่ว่าอยู่ในอาณาบริเวณของตนเอง เพราะฉะนั้น จึงกลายเป็นภาคเกษตร 
อัตลักษณ ์ดังนั้น การขยายตัวอย่างอิสระของอุตสาหกรรมจะเกิดเป็น “เกษตรอัตลักษณ์ของสมุทรปราการ” 
 5.2.6 การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มี 2 ลักษณะ 
คือ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสมัครใจและการฟ้ืนฟูโดยบังคับตามกฎหมาย กรอบและเงื่อนไข
สนับสนุนเงินตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แบ่งสนับสนุนเป็น  2 ประเภท คือ 
หนึ่งเงินอุดหนุน เพ่ือการจัดท าแผนองค์กร การพัฒนาการเรียนรู้ และการปรับแนวคิดเพ่ือการผลิต
และการจัดท าแผนฟ้ืนฟูชีวิต สองเงินกู้ยืม เพ่ือการจัดท าแผนและโครงการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
แผนและโครงการเพื่อการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (ต่อยอด รวบรวม แปรรูป จัดจ าหน่าย) แผนและโครงการ
สร้างผลผลิตใหม่จากองค์ความรู้เดิม และเป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร เป็นองค์กร
ที่มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรร่วมกันอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เป็นโครงการ
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการท าเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และเพ่ือการพ่ึงตนเอง และในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มประชากรที่ต้องเข้ารับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
โดยบังคับตามกฎหมายคือเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ตามมาตรา 37/7, 37/8 และ 37/9 กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนา จ านวน 179 คน ในจังหวัดสมุทรปราการ เพราะมาจาก
หลายกลุ่มองค์กร และองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรสมาชิกได้รับการจัดการหนี้ ไม่ได้น าเกษตรกรสมาชิก
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดยสมัครใจ ซึ่งผู้วิจัยเป็นหัวหน้าส านักงานกองทุนเป็นเจ้าพนักงาน จึงเป็นหน้าที่
ของผู้วิจัยต้องด าเนินการตามกฎหมาย ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร 
ของสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และเป็นการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยบังคับตามกฎหมาย
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อส าคัญในการศึกษาวิจัยและประเมินผลครั้งนี้ จากกรอบแนวคิด
การวิจัยจะสามารถน าไปสู่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือค้นหาค าตอบที่สามารถตอบค าถามการวิจัยได้  
และอาจเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดรูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความเป็นจริงของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในบริบท
จังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ 
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 สภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรปัจจุบันของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ผลสืบเนื่องมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้ออกค าสั่งที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 ให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพะกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและ
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ยังไม่แล้วเสร็จ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนั้น 
สภาพการณ์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรปัจจุบัน ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ผลสืบเนื่องมาจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) และจากข้อเท็จจริงในค าสั่ง 
ท าให้งานฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรภารกิจด้านหนึ่งของกองทุนถูกละเลย เพราะส านักงานกองทุนต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ได้ออกหลักเกณฑ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 โดยลอกแนวคิดดั้งเดิมมา
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มีข้อแตกต่างอยู่ที่หัวใจ คือ สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ คือ  

 
“ของเดิม: สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูตามกฎหมายกองทุน  

ของใหม่: สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกระทรวงเกษตรกรฯ” 

 
 เท่ากับว่ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรถูกยึด เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูถูกรอนสิทธิ์ 
และครอบง าโดยระบบราชการเต็มรูปแบบ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ภาครัฐ
ประชาธิปไตย ได้ถูกภาครัฐเผด็จการท าลายรากขององค์กรกองทุน เพราะเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
ตามกฎหมายกองทุน คือ ชีวิต คือ ครอบครัว เพราะครอบครัว คือ เซลล์ชีวิตแห่งสังคม เหตุเพราะครอบครัว  
เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่เป็นตัวป้อนคนเข้าสู่ระบบ และโยงใยแห่งชีวิตของสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกนี้ 
คือ เป้าหมาย วิถีการด าเนินชีวิต คือ ผู้ร่วมสร้างองค์กร ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น 
ด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน คือ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ คือ วัฒนธรรม 
ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเท่ากับว่ารัฐได้เปลี่ยนเจตนารมณ์ดั้งเดิมเปลี่ยนรากของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เอาเจตนารมณ์ของรัฐเข้ามาสวมใส่หัวใจและสมองกองทุนเมื่อสิ้นแล้ว
ซึ่งรากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรองค์กรของประชาชนก็กลายสภาพกลับไปเป็นหน่วยงาน
ราชการดั่งเดิมและปัญหาการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางแก้ไข้ปัญหาและการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จึงท าให้เกษตรกรสมาชิกของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ถูกรอนสิทธิ์ ขาดโอกาสและประโยชน์ที่ควรจะได้รับอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์
ของกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สรุปก็คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรืออุปสรรคต่อสภาพการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ก็คือ นโยบายของรัฐเผด็จการ โดยเนื้อหา
สาระเดิมที่บริสุทธิ์ภายใต้นโยบายรัฐประชาธิปไตยได้ถูกดัดแปลง เสริมแต่ง ตลอดจนปนเปกับข้อปฏิบัติ
แบบราชการหรือผันแปรในด้านเหตุอ่ืนๆ จนผิดเพ้ียนไปจากเดิม และตอกย้ าด้วยการเอางบด าเนินการ
จ านวน 2 พันล้านบาทเศษจากกองทุนไป สภาพการณ์ปัจจุบันของกองทุนจึงไม่แตกต่างไปจากคนง่อยเบี้ย
เสียขา ถูกดองไว้ในโหลยาไม่สามารถด าเนินการอย่างใดได้เลย รอวันเวลาสิ้นอายุไข อนิจจาเกษตรกรไทย
วันสิ้นสลายใกล้จะถึงแล้ว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงสภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัย
จึงได้น าเสนอผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการน าเสนอแนะดังนี้ 
            5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยใช้ 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี ้ท าให้ทราบถึงสภาพการณ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
จากความเห็นของเกษตรกรสมาชิก ซึ่งได้สะท้อนให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องปรับปรุง
พัฒนาหลายด้านด้วยกัน จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอเพ่ือไปใช้พัฒนากองทุน  
 1) คน หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน พนักงานมีความสามารถไม่เพียงพอต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ ความรู้ความสามารถไม่ตรงตามภารกิจ การจัดบุคลากรและการสั่งการของส านักงาน
เป็นอุปสรรค ขัดขวางภารกิจงานของกองทุน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่เท่ากัน มีช่องว่างระหว่างกลุ่มคนต่างๆ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทน ผู้บริหารและผู้มีอ านาจ ไม่มีหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (good governance) 
สร้างระบบอุปถัมภ์ในองค์กร มีผลประโยชน์ทับซ้อน เปลี่ยนเจตนารมณ์ดั้งเดิม เปลี่ยนรากของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เอาเจตนารมณ์ของรัฐเข้ามาสวมใส่หัวใจและสมองกองทุน องค์กรของประชาชน
ก็กลายสภาพกลับไปเป็นหน่วยงานราชการดั่งเดิม ต้องมีการพัฒนาคนทั้งวิธีคิดและวิถีการถือปฏิบัติ 
จัดฝึกอบรม เสวนาเพ่ือให้แนวคิดในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) เงิน การจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริการเกษตรกรสมาชิก 
งบประมาณที่ใช้บริการเกษตรกรสมาชิกหรือผู้รับบริการไร้ประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณมากแต่ได้ผลงานน้อย
ไม่เข้าเป้า อ านาจการตัดสินในอยู่ที่ส่วนกลาง ขาดกลไกลการท างานทั้งส่วนกลางและภาคสนาม 
ขาดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์บ่งชี้ทิศทางการท างาน ต้องสร้างพัฒนาระบบ กลไกลมาตรฐาน 
รองรับกระบวนการทั้งระบบอย่างบูรณาการและครบวงจร  
 3) งาน ไม่มีระบบการบริหารงานและบริหารองค์กรที่ดี เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมือง ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผน การฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรไม่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร มีความขัดแย้งภายในกันเอง 
และขัดแย้งกับองค์กรภายนอก ความสัมพันธ์ขององค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่ได้รับการยอมรับ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ต้องปรับโครงสร้างส านักงานกองทุน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจ รวมทั้งกระจายคนกระจายงาน จากส่วนกลางลงจังหวัด ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์การ เสริมสร้างความสามารถทุนมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์และ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม ่
 4) จากการศึกษาวิจัย ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย และได้รูปแบบการฟ้ืนฟู
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานกองทุนต้องน า
เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู ตามที่กฎหมายก าหนด 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฟ้ืนฟู ก่อให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด วิธีปฏิบัติการ การแก้ปัญหา 
เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุข  
พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
แต่หน่วยงานต่างๆของรัฐ มูลนิธิหรือองค์กรเอกชน ก็มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร 
ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตรให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของไทย 
 2) การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้เข้ าร่วม
โครงการ ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การเกิดกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (R&D)  
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การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุน 
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื ่อศึกษาสภาพการณ์การฟื้นฟูเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
จังหวัดสมุทรปราการ  
 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างกรอบแนวคิดนนการศึกษา 
และการเข้าถึงองค์ความรู้ ความจริงและภูมิคุ้มกันดังนั้น 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือนห้ทราบถึงสภาพการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ และรูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ โดยนช้เงื่อนไของค์ความรู้และหลักภูมิคุ้มกันที่ดีพัฒนานนแนวทาง
สายกลางอย่างมีความสมดุลและพัฒนาอย่างมีขั้นตอน นนการน ามานช้พัฒนากระบวนการฟ้ืนฟูเกษตรกร 
ท านห้เกิดความเจริญทั้งทางด้านวิธีคิด วิธีปฏิบัติการ การแก้ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุข พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีความรู้และประสบการณ์อันที่ได้รับ
จากการประกอบวิชาชีพนั้นนห้กับสังคม และมีบทบาทนนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยก าหนดเนื้อที่ 
ต้องการศึกษานห้ครอบคลุมค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเพ่ือนห้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นหม่และรูปแบบ
การฟ้ืนฟูเกษตรกร และผู้ศึกษาวิจัยต้องการน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เพื่อเป็นต้นแบบการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร นนบริบทจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ของประเทศต่อไป และเพื่อนห้การศึกษาวิจัยนนครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยนช้พื้นที่
นนจังหวัดสมุทรปราการเป็นพ้ืนที่การศึกษา เพราะต้องการนห้มีพ้ืนที่การศึกษาแคบลงซึ่งเป็นบริบทเฉพาะด้วย
จังหวัดสมุทรปราการ ถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม ประชากรส่วนนหญ่ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลนห้วิถีเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้กลายสภาพเป็นแรงงาน
นนภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมก็ถูกรุกล้ าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งพ้ืนที่และวิถีเกษตร รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปลี่ยนแปลงไปนอกวิถีเกษตรกรรม 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขีดจ ากัด อาจเกิดองค์ความรู้ ที่เป็นผลพลอยได้ คือ แนวทางวิธีการรักษา 
และป้องกันพื้นที่ที่นช้ท าเกษตรกรรมรวมถึงการคงอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่ส ามารถด ารงอยู่ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตผู้ศึกษาวิจัยจึงต้องศึกษา
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วรรณกรรมต่างๆ อันประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี เพ่ือที่จะน ามานช้อธิบายนนเนื้อหาสาระต่างๆ ของประชากรที่นช้
นนการศึกษา และเพ่ือนช้วิเคราะห์ข้อมูลนนภาคสนาม โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้านจ นช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงบรรยาย เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่นช้ คือ เกษตรกรสมาชิกตามแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น นช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปัญหา 
การจัดการ พฤติกรรม ความต้องการ ความสัมพันธ์และแนวทาง การฟ้ืนฟู โดยแกนน าองค์กรเกษตรกร
และศึกษาโดยเฉพาะเกษตรกรสมาซิกที่ได้รับการจัดการหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดเวที
ประชุม/สัมมนาผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมก ากับนโยบาย และจัด
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหลักนนงานศึกษาวิจัย ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล
ภาคสนามจนกระท้ังสรุปผลงานวิจัย และเพ่ือนห้กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่มีเหตุผล
มากที่สุดผู้ศึกษาวิจัยจึงนช้ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural– functional Theory) ทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow) ทฤษฎีพ่ึงพา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีนหม่และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร และการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหัวข้อส าคัญนนการศึกษาวิจัย
และประเมินผลครั้งนี้ จากกรอบแนวคิดการวิจัย จะสามารถน าไปสู่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือค้นหา
ค าตอบที่สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ และอาจเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยนห้เกิดรูปแบบการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร นนบริบทจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ 
 
3. ค าถาม/เครื่องมือแบบสอบถาม 
 1) เป็นข้อค าถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพเสริม 
จ านวนสมาชิกนนครัวเรือน รายได้เฉลี่ย การเป็นสมาชิกองค์กร การด ารงต าแหน่งนนองค์กร 
ประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จ านวน 10 ข้อ  
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การ
และการกระจายอ านาจ จ านวน 20 ข้อ สร้างจากแนวคิดการมีส่วนร่วมนนกิจกรรมของเกษตรกร (อังกูร 
จ าเริญสาร, 2551) วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการองค์กร (เกรียงไกลยศ พันธุ์ไทย, 2552) 
พฤติกรรมของมนุษย์ด้านพฤติกรรมการท างาน (ชาญบดี ดิษเจริญ, 2559) เพ่ือเป็นแนวทางการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร และทฤษฎีความต้องเพ่ือการอธิบายความต้องการและวิธีการแก้ไข ส าหรับน าไปนช้
นนการวางแผน (กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์, 2558) และน าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมานช้นนการพัฒนารูปแบบ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง 
การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กรสมาชิก จ านวน 20 ข้อ และข้อเสนอแนะ สร้างจากแนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเน้นที่เกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเป้าหมายและศูนย์กลาง
ของการพัฒนา เพ่ือสนองความต้องการโดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรที่นห้เกษตรกรมีสิทธิและ
อ านาจนนการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง โดยน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียง มานช้คือ หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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และเงื่อนไขการมีความรู้ เพ่ือนช้เป็นแนวทางนนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทฤษฎีพ่ึงพาซึ่งอธิบายการ
กระจายความเจริญ การพ่ึงตนเองตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ และทฤษฎี โครงสร้าง-หน้าที่
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพการณ์ของการฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร 
และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มานช้เป็นแนวทางนนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาและฟ้ืนฟูเกษตรกรต่อไป  
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา, 2556) ได้แก่ 
 1) จัดเวทีประชาคม/การจัดเวทีประชุมชี้แจง ด้านนโยบายของรัฐ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
กองทุนฟ้ืนฟู การบริการด้านการจัดการหนี้และการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนและ
ขอความร่วมมือนนการนห้ข้อมูลเพื่อนช้นนการศึกษาวิจัย โดยมีแกนน าองค์กรและสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร   
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured interview) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ความนึกคิด ทัศนคติและแนวทางเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 
การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างานคือมีพนักงานเพียงพอต่อภารงานและมีความรู้
ความสวามารถนนการนห้บริการแก่สมาชิกด้านการจัดการหนี้และด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ด้านการตัดสินนจและ การอนุมัติการจัดการหนี้
และการอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูของเกษตรกรสมาชิกระดับจังหวัด ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้นห้สัมภาษณ์เพ่ือนห้การสัมภาษณ์เป็นไปตามธรรมชาติ ค าถามต าตอบเป็นไปตามธรรมชาติ 
รวมทั้งนช้เป็นแนวทางนนการด าเนินการจัดการข้อมูล  
 3) การจัดเวทีประชุม/สัมมนา (seminar) เพ่ือหาแนวทางนนการสร้างรูปแบบและการแก้ไขปัญหา 
การฟ้ืนฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้นห้ข้อมูลหลัก 
10 คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่นห้นโยบายและก ากับติดตามสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ตามกฎหมาย  
 4) สนทนากลุ่ม (focus group) ผู้นห้ข้อมูลหลัก 7 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด  
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แบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการพื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 จังหวัดสมุทรปราการ 
…………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพล และการพัฒนา
รูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
หมวดหมู่ค าถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 และ 3 ค าถามเพ่ือการพัฒนารูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการดังนี้ 
 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 นห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามสถานภาพ ตามความเป็นจริง 
 ตอนที ่2 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 ตอนที ่3 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 โดยนห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนนช่องที่มีระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 นห้ 5 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 นห้ 4 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 นห้ 3 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 นห้ 2 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 นห้ 1 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

1. สถานะภาพด้าน เพศ (  ) ชาย          (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) อยู่ระหว่าง 18-38ปี   (  ) อยู่ระหว่าง 39-59 ปี  (  ) 60ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น  (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) อ่ืนๆ............... 
4. อาชีพหลัก.............................................. อาชีพเสริม.................................................  
5. จ านวนสมาชิกนนครัวเรือน  (  ) 1-2คน  (  ) 3-4คน  (  ) 5-6คน  (  ) จ านวนอื่น...........  
6. มีรายได้เฉลี่ยคนละ.....................................บาท 
7. เป็นสมาชิกขององค์กร................................................................... ....................................  
8. ต าแหน่งนนองค์กร  (  ) ประธานหรือรองประธาน  (  ) กรรมการ  (  ) สมาชิก 

(  ) อ่ืนๆ........... 
9. ประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

(  ) ไม่เคย 
(  ) เคย / จ านวน...................ครั้ง 

 
ตอนที่ 2 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณา โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงนนช่อง ระดับความคิดเห็น ตามความเป็นจริง 

ตัวอย่างการตอบแบบประเมินด้านความเห็นหรือความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ความเห็นหรือ 
ความพึงพอนจ 

5 4 3 2 1 
01. ท่านได้รับบริการจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นอย่างดี  /    
02. ท่านเห็นว่าการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเกษตรกรต้องอยู่ที่ส านักงาน 
     สาขาจังหวัด 

  /   

  
ในข้อ 01 ท่านท าเครื่องหมายนนช่องระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

 ในข้อ 02 ท่านท าเครื่องหมายนนช่องระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
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ตอนที่ 3 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณา โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงนนช่อง ระดับความคิดเห็น ตามความเป็นจริง 

ตัวอย่างการตอบแบบประเมินด้านความเห็นหรือความต้องการ 

รายการประเมิน 
ความเห็นหรือความ

ต้องการ 
5 4 3 2 1 

01. ท่านมีส่วนนนการก าหนดแผนและโครงการฟื้นฟูเกษตรกร 
     ขององค์กร 

 /    

02. ท่านต้องการนห้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพาไปอบรม/ 
     ฝึกอาชีพ 

  /   

  
ในข้อ 01 ท่านท าเครื่องหมายนนช่องระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

 ในข้อ 02 ท่านท าเครื่องหมายนนช่องระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการพื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
…………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล และการพัฒนารูปแบบ
การพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ หมวดหมู่
ค าถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 และ 3 ค าถามเพ่ือการพัฒนารูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการดังนี้ 
 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 นห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามสถานภาพ ตามความเป็นจริง 
 ตอนที ่2 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 ตอนที ่3 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 โดยนห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนนช่องท่ีมีระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  นห้คะแนน +1 คะแนน ข้อค าถามที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนนด้านนั้นๆ 
  นห้คะแนน  0 คะแนน ไม่แน่นจว่าค าถามมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนนด้านนั้นๆ 
  นห้คะแนน – 1 คะแนน ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนนด้านนั้นๆ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามความเป็นจริงตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 1. สถานภาพผู้เชี่ยวชาญ 
 (  ) อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการฝึกอบรมเกษตรกร 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาและฝึกอาชีพ 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 
 
ตอนที่ 2 และ 3 การประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามเพื่อการพัฒนารูปแบบการพื้นฟูเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการดังนี้ 
 - ความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคน
เข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 - ความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 2. ความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคน
เข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 

 
ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
1 ท่านได้รับบริการจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกรเป็นอย่างดี 
    

2 ท่านเห็นว่าการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเกษตรกร 
ต้องอยู่ที่ส านักงานสาขาจังหวัด 

    

3      
 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ...............................................
..................................................................................................... ............................................ 
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 3. ความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ความรู้ การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 

 
ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
1 ท่านมีส่วนนนการก าหนดแผนและโครงการฟ้ืนฟู

เกษตรกรขององค์กร 
    

2 ท่านต้องการนห้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
พาไปอบรม/ฝึกอาชีพ 

    

3      
 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ...............................................
..................................................................................................... ............................................ 
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แบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการพื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

จังหวัดสมุทรปราการ 
…………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล และการพัฒนารูปแบบ
การพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ หมวดหมู่
ค าถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 และ 3 ค าถามเพ่ือการพัฒนารูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 นห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามสถานภาพตามความเป็นจริง 
 ตอนที่ 2 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความพึงพอนจ สภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 ตอนที่ 3 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 โดยนห้ท่านท าเครื่องหมาย /ลงนนช่องที่มีระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 นห้ 5 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 นห้ 4 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 นห้ 3 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 นห้ 2 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 นห้ 1 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

1. สถานะภาพด้าน เพศ (  ) ชาย          (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) อยู่ระหว่าง 18-38ปี   (  ) อยู่ระหว่าง 39-59 ปี  (  ) 60ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น  (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) อ่ืนๆ............... 
4. อาชีพหลัก.............................................. อาชีพเสริม.................................................  
5. จ านวนสมาชิกนนครัวเรือน  (  ) 1-2คน  (  ) 3-4คน  (  ) 5-6คน  (  ) จ านวนอื่น...........  
6. มีรายได้เฉลี่ยคนละ.....................................บาท 
7. เป็นสมาชิกขององค์กร................................................................... ....................................  
8. ต าแหน่งนนองค์กร  (  ) ประธานหรือรองประธาน  (  ) กรรมการ  (  ) สมาชิก 

(  ) อ่ืนๆ........... 
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9. ประสบการณ์อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
(  ) ไม่เคย 
(  ) เคย / จ านวน...................ครั้ง 

 
ตอนที่ 2 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความพึงพอนจ สภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณา โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงนนช่อง ระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง ตัวอย่าง
การตอบแบบประเมินด้านความเห็นหรือความพึงพอนจรายการประเมินความเห็นหรือความพึงพอนจ 

 

รายการประเมิน 
ความเห็นหรือความต้องการ 
5 4 3 2 1 

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
1. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน 
    ปรากฏตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู 
    และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
2. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรด าเนินภารกิจ 
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ประสานองค์กร 
   ภาคีความร่วมมือนนการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การวางแผน 
4. ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   มีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ชัดเจนครบถ้วน 
5. ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ 
6. ท่านต้องการนห้ส านักงานกองทุนสนับสนุนนห้กรรมการองค์กร 
   ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน เข้าร่วม 
   สัมมนา เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการบริหาร 
   จัดการองค์กร ด้านการเงินหรือด้านเกษตรกรรม 
7. ท่านต้องการนห้ส านักงานกองทุนสนับสนุนแผนโครงการ 
   ฟ้ืนฟอูาชีพ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ 
   เกษตรกรสมาชิก 

     

การควบคุมและการประเมินผล 
8. ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดสรร 
   งบประมาณเพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน 
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รายการประเมิน 
ความเห็นหรือความต้องการ 
5 4 3 2 1 

9. ท่านต้องการนห้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   จัดสรรอัตราพนักงานและอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ 
   ต่อการบริการสมาชิกกองทุน 
10. ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     สาขาจังหวัดน างบประมาณนช้บริการเกษตรกรสมาชิก 
     หรือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
     ควรนห้คณะอนุกรรมการจังหวัดมีหน้าที่นนการติดตาม 
     และประเมินผลนนระดับจังหวัดด้วย 
การจัดคนเข้าท างาน 
12. ท่านเห็นว่ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรบริหารจัดการ 
     พนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงาน 
     ของกองทุน 
13. ท่านเห็นว่าการจัดการบุคลากรและการสั่งการของส านักงาน 
     กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง 
     ต่อภารกิจงานของกองทุน 

     

การจัดองค์การ 
14. ท่านเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
     และพัฒนาเกษตรกรไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงาน 
     ของกองทุน 
15. ท่านเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
     และพัฒนาเกษตรกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภารกิจงาน 
     ของกองทุน 

     

การกระจายอ านาจ 
16. ท่านต้องการนห้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกระจาย 
     อ านาจมอบหมายนห้ส านักงานสาขาจังหวัดสามารถอนุมัติ 
     โครงการฟื้นฟูเกษตรกร 
17. ท่านต้องการนห้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกระจาย 
     อ านาจมอบหมายนห้ส านักงานสาขาจังหวัดเป็นตัวแทน 
     สามารถจัดการหนี้ของเกษตรกรได้นนเขตพ้ืนที่ 
18. ท่านเห็นว่าต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     นห้คณะอนุกรรมการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติโครงการฟ้ืนฟู   
     เกษตรกรและการจัดการหนี้เกษตรกรได้นนเขตพ้ืนที่ 
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รายการประเมิน 
ความเห็นหรือความต้องการ 
5 4 3 2 1 

19. ท่านเห็นว่าการข้ึนทะเบียนองค์กรสมาชิกต้องนห้ส านักงาน 
     สาขาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เบ็ดเสร็จนนการด าเนินการ 
     นนเขตพ้ืนที่ 
20. ท่านเห็นว่าการข้ึนทะเบียนหนี้เกษตรกรต้องนห้ส านักงาน 
     สาขาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เบ็ดเสร็จนนการด าเนินการ 
     นนเขตพ้ืนที่ 

 
ตอนที่ 3 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณา โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงนนช่อง ระดับความคิดเห็น ตามความเป็นจริง
ตัวอย่างการตอบแบบประเมินด้านความเห็นหรือความต้องการ 

 

รายการประเมิน 
ความเห็นหรือความต้องการ 
5 4 3 2 1 

การจัดการองค์กร 
1. เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
   และพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
2. องค์กรมีระบบรายงานการด าเนินงาน/รายงานการเงิน 
   นห้แก่สมาชิกทราบอย่างชัดเจน 
3. กรรมการซึ่งเป็นผู้น าองค์กร โดยสมาชิกคัดเลือกมาจาก 
   ที่ประชุมขององค์กร 

  
 

   

การมีส่วนร่วม 
4. ท่านเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับขององค์กร 
5. ท่านมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินนจ นนการด าเนินกิจกรรม 
   ขององค์กร 

     

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ท่านจัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม/สรุปบทเรียน 
   ของการเป็นหนี้ 
7. มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิตตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยรวบรวม  
   หรือแปรรูป หรือจัดจ าหน่าย ที่สมาชิกร่วมกันด าเนินงาน 
   มาอย่างต่อเนื่อง 
8. สมาชิกมีพฤติกรรมลด ละ เลิก การนช้สารเคมี 
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รายการประเมิน 
ความเห็นหรือความต้องการ 
5 4 3 2 1 

การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 
9. ท่านมีส่วนนนการก าหนดนห้องค์กรเสนอแผนโครงการฟ้ืนฟู 
   อาชีพสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก 
10. ท่านต้องการนห้องค์กรมีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน/ 
     เพ่ือการออมและบริโภค 
11. ท่านเห็นว่าองค์กรส่งเสริมนห้สมาชิกท ากิจกรรมยั่งยืน 
     และส่งเสริมการนช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

การพัฒนาความรู้ 
12. ท่านต้องการนห้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสมาชิก 
13. ท่านต้องการนห้มีการศึกษาดูงานนนการพัฒนาองค์ความรู้ 
     แก่สมาชิก 
14. ท่านต้องการนห้องค์กรประสานภาคีความร่วมมือนนการพัฒนา 
     องค์ความรู้แก่สมาชิก 

     

การพึ่งตนเอง 
15. ท่านต้องการนห้องค์กรและสมาชิกมีการผลิตนช้สารชีวภาพ/ 
     ท าปุ๋ยหมัก/เกษตรอินทรีย์ 
16. ท่านเห็นว่าองค์กรมีกิจกรรมทางการเกษตรที่มุ่งเน้น 
     สร้างความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
17. ท่านต้องการนห้องค์กรและสมาชิกมีการนช้ทรัพยากรนนท้องถิ่น 
     และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรหน่วยงานท้องถิ่น 

     

ผลประโยชน์ต่อสมาชิก/กิจกรรมองค์กร 
18. ท่านต้องการนห้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ 
     ของตนเอง 
19. ท่านต้องการนห้องค์กรสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
     และถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป 
20. ท่านต้องการนห้สมาชิกและองค์กรร่วมกันค้นหาศักยภาพ 
     จัดท าแผนแม่บทขององค์กรและบริหารจัดการ 
     ทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 

     

 
ข้อเสนอแนะ/คิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ... 
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการพื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

…………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 แบบประเมินความสอดคล้อง ของแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการ ปัจจัยที่มี
อิทธิพล และการพัฒนารูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
จังหวัดสมุทรปราการ หมวดหมู่ค าถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 และ 3 ค าถามเพ่ือการพัฒนารูปแบบการพ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 
ค าแนะน าในการตอบแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 นห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามสถานภาพ ตามความเป็นจริง 
 ตอนที่ 2 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความพึงพอนจ สภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการ
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 ตอนที่ 3 นห้ท่านแสดงความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ การพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 โดยนห้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงนนช่องที่มีระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  นห้คะแนน +1 คะแนน ข้อค าถามที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนนด้านนั้นๆ 
  นห้คะแนน  0 คะแนน ไม่แน่นจว่าค าถามมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนนด้านนั้นๆ 
 นห้คะแนน – 1 คะแนน ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนนด้านนั้นๆ 
  
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงนน (  ) หน้าข้อความตามความเป็นจริงตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 1. สถานภาพผู้เชี่ยวชาญ 
 (  ) อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการฝึกอบรมเกษตรกร 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาและฝึกอาชีพ 
 (  ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 
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ตอนที่ 2 และ 3 การประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามเพื่อการพัฒนารูปแบบการพื้นฟูเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการดังนี้ 
 - ความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน 
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 - ความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ความรู้ การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 2. ความเห็นหรือความพึงพอนจสภาพปัญหา ความต้องการและการด าเนินการของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมและการประเมินผล การจัดคนเข้าท างาน 
การจัดองค์การและการกระจายอ านาจ 
 

ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 
+ 1 0 - 1 

1 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนปรากฏตามมาตรา 5  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. 2542 

    

2 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ด าเนินภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

    

3 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้
ประสานองค์กรภาคีความร่วมมือนนการพัฒนา
องค์ความรู้แก่สมาชิก 

    

4 ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมีการวางแผนการปฏิบัติงานได้ชัดเจน
ครบถ้วน 

    

5 ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติการ 

    

6 ท่านต้องการนห้ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
นห้กรรมการองค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา  
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการองค์กร ด้านการเงิน 
หรือด้านเกษตรกรรม 

    

7 ท่านต้องการนห้ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
แผนโครงการฟื้นฟูอาชีพสอดคล้อง เหมาะสม 
กับความต้องการของเกษตรกรสมาชิก 
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ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 
+ 1 0 - 1 

8 ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจัดสรรงบประมาณเพียงพอ 
ต่อการบริการสมาชิกกองทุน 

    

9 ท่านต้องการนห้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจัดสรรอัตราพนักงานและอุปกรณ์
ส านักงานเพียงพอต่อการบริการสมาชิกกองทุน 

    

10 ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดน างบประมาณนช้บริการ
เกษตรกรสมาชิกหรือผู้รับบริการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

11 ท่านเห็นว่าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรควรนห้คณะอนุกรรมการจังหวัด 
มีหน้าที่นนการติดตามและประเมินผล 
นนระดับจังหวัดด้วย 

    

12 ท่านเห็นว่ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
บริหารจัดการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามภารกิจงานของกองทุน 

    

13 ท่านเห็นว่าการจัดการบุคลากรและการสั่งการ
ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อภารกิจงาน 
ของกองทุน 

    

14 ท่านเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่เป็นอุปสรรค
ขัดขวางต่อภารกิจงานของกองทุน 

    

15 ท่านเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภารกิจงานของกองทุน 

    

16 ท่านต้องการนห้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
เกษตรกรกระจายอ านาจมอบหมายนห้ส านักงาน
สาขาจังหวัด สามารถอนุมัติโครงการฟ้ืนฟู
เกษตรกร 

    

17 ท่านต้องการนห้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
กระจายอ านาจมอบหมายนห้ส านักงาน 
สาขาจังหวัดเป็นตัวแทนสามารถจัดการหนี้ 
ของเกษตรกรได้นนเขตพ้ืนที่ 
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ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 
+ 1 0 - 1 

18 ท่านเห็นว่าต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นห้คณะอนุกรรมการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ
โครงการฟื้นฟูเกษตรกรและการจัดการหนี้
เกษตรกรได้นนเขตพ้ืนที่ 

    

19 ท่านเห็นว่าการข้ึนทะเบียนองค์กรสมาชิก 
นห้ส านักงานสาขาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ 
เบ็ดเสร็จนนการด าเนินการนนเขตพ้ืนที่ 

    

20 ท่านเห็นว่าการข้ึนทะเบียนหนี้เกษตรกร 
นห้ส านักงานสาขาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ 
เบ็ดเสร็จนนการด าเนินการนนเขตพ้ืนที่ 

    

 
ข้อเสนอแนะ/คิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ... 
 
 3. ความเห็นหรือความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ความรู้ การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม กิจกรรมองค์กร 
 

ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 
+ 1 0 - 1 

1 เป็นองค์กรเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหา 
แก่เกษตรกร 

    

2 องค์กรมีระบบรายงานการด าเนินงาน/รายงาน
การเงินนห้แก่สมาชิกทราบอย่างชัดเจน 

    

3 กรรมการซึ่งเป็นผู้น าองค์กร โดยสมาชิกคัดเลือก
มาจากที่ประชุมขององค์กร 

    

4 ท่านเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับขององค์กร     
5 ท่านมีส่วน ร่วมคิดร่วมตัดสินนจนนการด าเนิน

กิจกรรม 
    

6 ท่านจัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม/ 
สรุปบทเรียนของการเป็นหนี้ 
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ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็น ดัชนีความสอดคล้อง ความคิดเห็น 
+ 1 0 - 1 

7 มีกิจกรรมเกษตรที่ผลิตตามแนวทางเกษตรยั่งยืน 
โดยรวบรวม แปรรูป หรือจัดจ าหน่าย  
ที่สมาชิกร่วมกันด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

    

8 สมาชิกมีพฤติกรรมลด ละ เลิก การนช้สารเคมี     
9 ท่านมีส่วนนนการก าหนดนห้องค์กรเสนอแผน

โครงการฟื้นฟูอาชีพ สอดคล้อง เหมาะสม 
กับความต้องการของสมาชิก 

    

10 ท่านต้องการนห้องค์กรมีการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืน/เพื่อการออมและบริโภค 

    

11 ท่านเห็นว่าองค์กรส่งเสริมการท ากิจกรรมยั่งยืน
และส่งเสริมการนช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    

12 ท่านต้องการนห้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกันของสมาชิก 

    

13 ท่านต้องการนห้มีการศึกษาดูงานนนการพัฒนา
องค์ความรู้แก่สมาชิก 

    

14 ท่านต้องการนห้องค์กรประสานภาคีความร่วมมือ
นนการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก 

    

15 ท่านต้องการนห้องค์กรและสมาชิกมีการผลิตนช้
สารชีวภาพ/ท าปุ๋ยหมัก/เกษตรอินทรีย์ 

    

16 ท่านเห็นว่าองค์กรมีกิจกรรมทางการเกษตร 
ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

    

17 ท่านต้องการนห้องค์กรและสมาชิกมีการนช้
ทรัพยากรนนท้องถิ่นและสามารถเชื่อมโยง 
กลุ่มองค์กรหน่วยงานท้องถิ่น 

    

18 ท่านต้องการนห้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ 
ตามความต้องการของตนเอง 

    

19 ท่านต้องการนห้องค์กรสามารถเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้และถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป 

    

20 ท่านต้องการนห้สมาชิกและองค์กรร่วมกัน 
ค้นหาศักยภาพจัดท าแผนแม่บทขององค์กร 
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
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ข้อเสนอแนะ/คิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ... 
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แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group guideline) 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
สมุทรปราการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การฟ้ืนฟูเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
สมุทรปราการ  
 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
สมุทรปราการ 

 
2. เริ่มต้นการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 1) แนะน าตัวนักวิจัยและผู้วิจัยนนการบันทึกข้อมูล 
 2) ผู้วิจัยพูดคุย แนะน าตัวผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
 3) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม และภาพรวมของแนวทางนนการสนทนากลุ่ม 
 4) ขออนุญาตท าการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และจดบันทึกประเด็นการสนทนา 
 
3. ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
 1) ความเหมาะสมของรูปแบบ ปัจจัยและองค์ประกอบของพัฒนาเกษตรกร เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การฟ้ืนฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
 2) ความเป็นไปได้นนการน ารูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปประยุกต์นช้ส าหรับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 3) ประโยชน์นนเชิงวิชาการที่จะน าไปนช้นนการก าหนดแผนปฏิบัติการและนโยบายการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 
 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
4. การจบการสนทนากลุ่ม 
 ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมนห้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มอบของที่ระลึกและ
ถ่ายภาพร่วมกัน 
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แนวทางแบบสังเกต (Observation guideline) 
 

ประเด็นที่สังเกต 
1. วัน/เวลา 

1.1 วันที่ 
1.2 เวลา/ช่วงเวลา 
1.3 ความส าคัญ/ความพิเศษของวันเวลานนช่วงที่สังเกต 

 
2. สถานที่ 
 2.1 สถานที่เก็บข้อมูล เลขที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด/อ่ืนๆ 
 2.2 บริเวณท่ีท ากิจกรรม/เกิดเหตุการณ์/อ่ืนๆ 
 
3. บุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง 
 3.1 นครท าหน้าที่อะไร อย่างไร 
 3.2 นครคือผู้ช่วยกี่คน ท าหน้าที่อะไร อย่างไร 
 3.3 ผู้มารับบริการ/กิจกรรม ชาย/หญิง อายุ 
 3.4 มีการจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 
4. กิจกรรม/เหตุการณ์ 
 4.1 กิจกรรม/เหตุการณ์อะไร 
 4.2 ลักษณะของกิจกรรม//เหตุการณ์เป็นอย่างไร 
 4.3 มีลักษณะ/เหตุการณ์พิเศษแตกต่างจากช่วงปกติอย่างไร 
 4.4 นช้อุปกรณ์อะไร/เทคนิคอะไรนนกิจกรรม/เหตุการณ์ที่สังเกต 

 
5. บริบท / สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.1 บรรยากาศทั่วๆไป 
 5.2 สิ่งแวดล้อม /กิจกรรม /เหตุการณ์ 
 5.3 สัมพันธภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม / เหตุการณ์ 

 
6. ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
 6.1 ข้อสั่งเกตเพ่ิมเติมที่พบเห็น 
 6.2 สีหน้า รอยยิ้ม การสบตา แววตา การทักทาย การนช้ภาษของผู้ด าเนินกิจกรรม 
 6.3 สีหน้า ความรู้สึก รอยยิ้ม ความกังวล การตอบรับของผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
7. ผู้สังเกต 
 7.1 ชื่อผู้ท าการสังเกต 
 7.2 จ านวนผู้ท าการสังเกต 
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แนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview guideline) 
 
เครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานผู้นห้ข้อมูล 
 ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 นาย นาง นางสาว………………………………………………………………………………………………………………. 
 อายุ.......................การศึกษา........................................................................................ ..................... 
 อาชีพปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ที่อยู่...................................................................................................................... ............................. 
 สังกัดองค์กร................................................................................................................. ..................... 
 
2. ตรวจสอบประสบการณ์/ภาวะวิกฤติที่น ามาสู่ความต้องการ นนการรับการจัดการหนี้/การฟ้ืนฟู
เกษตรกร 
 
3. ประเมิน/วิเคราะห์และไตร่ตรองถึงปัญหาที่ผ่านมา 
 
4. แผนกิจกรรม กระบวนการ วิธีการ การมีส่วนร่วม นนการฟ้ืนฟูเกษตรกร 
 
5. ปรัชญาชีวิต แนวคิด แรงบันดาลนจ ความเชื่อพ้ืนฐานนนการด ารงชีวิต การปฏิบัติต่อตนเอง บุคคลอ่ืน 
ชุมชนและสังคม 
 
6. ความเป็นมาขององค์กร ชุมชนเป็นอย่างไรประเด็นปัญหานดที่ท านห้เกิดการรวมกลุ่ม 
 
7. กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ชุมชนเป็นอย่างไร 
 
8. มีกระบวนการพ่ึงตนเอง ของตนเอง องค์กร ชุมชน หรือไม่อย่างไร ฯลฯ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรม 
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เวทีสนทนากลุม่ 

 

 

สอบถามและสมัภาษณ์แกนน าเกษตรกร 
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เวทีประชุมชี้แจงเกษตรกรสมาชกิที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว 

 

 

เวทีประชุมชี้แจงเกษตรกรสมาชกิที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว 
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ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

สัมมนาคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายทศพล วิชัยดิษฐ 
วันเดือนปีเกิด 2 มกราคม 2508 
สถานที่เกิด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่อยู่ 545/26 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลปากน  า อ าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สถานที่ท างาน ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2535 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2539 
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