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บทสรุปผูบรหิาร 
 

          กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เปนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม” โดยมี
บริษัทโรสการเดน จํากัด เปนแกนนําของกลุมธุรกิจ และมีภาคีพันธมิตร ประกอบดวย สหกรณ
ของพนักงานบริษัทโรสการเดน  กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียน กลุมสตรีและชุมชน บริเวณอําเภอสวนสามพรานและ
พื้นท่ีใกลเคียง โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูท่ีทางสวนสามพรานจัดตั้งข้ึน โดยมีสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณและสกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน  กลุมธุรกิจสหกรณสวน
สามพราน ภายใตแกนนําของบริษัทโรสการเดน จํากัด มีวัตถุประสงครวมกันในการสรางระบบ
ธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการและชุมชน ท่ีเห็น
ความสําคัญในเร่ืองคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน  
 งานวิจัยเร่ืองกลุมธุรกิจสวนสามพราน มีคําถามวิจัย 2 ประการ ไดแก 1) ตัวแบบในการ
ดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาควรเปนอยางไร  2) กระบวนการในการทํางานรวมกัน
ของ สหกรณ ผูประกอบการ และชุมชน ภายใตกลุมธุรกิจสหกรณควรเปนอยางไร จึงจะบรรลุ
เปาหมายรวมกัน และมีแนวทางปฏิบัติในการนําคุณคาของสมาชิกสรางความเขมแข็งตอกลุม
ธุรกิจไดอยางไร วัตถุประสงคในการวิจัยมี 2 ประการ ไดแก 1) เพ่ือสรางระบบธุรกิจสหกรณ
แนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการ และชุมชนท่ีเห็นความสําคัญในเร่ือง
คุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ี
เกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน  การวิจัยมีขั้นตอน
กระบวนการหลัก 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การจัดเวทีหารือของภาคีในกลุมธุรกิจ 2) การจัดต้ังและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรู 3) การดําเนินงานของกลุมธุรกิจซ่ึงจะมีแผนการดําเนินงานใน  2 ระดับ 
ไดแก แผนงานในระดับกลุมธุรกิจและในระดับภาคี 4) การติดตามและประเมินผล 5) เวที
สังเคราะห/ถอดบทเรียน ซ่ึงไดเกิดภาคีเครือขาย 9 กลุม ดังนี้  
 1.  สวนสามพราน ซ่ึงเปนแกนกลางของกลุมธุรกิจ มีการจัดต้ังศูนยเรียนรู 2 ศูนย ไดแก 
1) ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน และ 2) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเปนสถานท่ีในการเปน
ศูนยกลางติดตอประสานงาน เปนตนแบบดานคุณคา แกประชาคม และกลุม ไดมีการจัดฝกอบรม 
เร่ืองการใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน ผลลัพธท่ีเกิดจากงานวิจัย ดานชุมชน และการตลาด 
สวนสามพรานมีแผนงานท่ีจะเปดตลาดจําหนายสินคาของเกษตรกรอินทรียบริเวณดานหนาสวน 
ใหเปนแหลงรวมของสินคา อินทรีย และสินคาชุมชนท่ีเช่ือมโยงเปนเครือขายธุรกิจกับสวนสาม
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         2.  ศูนยเรียนรู เปนสถานท่ีในการเช่ือมประสานกลุมธุรกิจตางๆ ประกอบดวย 2 ศูนย 
ไดแก 1) ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การเปนศูนยกลางการเรียนรูดาน
ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย และเปดเปนสถานท่ีทองเท่ียว มีกิจกรรม  เชน การพับดอกบัว การทํา
ลูกประคบ การทําชา เปนตน ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย กอใหเกิดรายไดแกสวนสามพราน ชุมชน 
เกษตรกร เปนสถานท่ีศึกษาและดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ บุคคลท่ัวไป และ 2) 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจ
พอเพียง หลังจากเปดศูนยเรียนรู สวนสามพรานไดมีเครือขายตางๆ เชน เกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา หนวยงานราชการ และบุคคลท่ัวไป มาศึกษาเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจ
พอเพียง อยางตอเนื่อง ซ่ึงศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง จะมีวิทยากร และ
พนักงาน สาธิต และฝกอบรมในกิจกรรมตางๆ เชน การทําปุยชีวภาพ สมุนไพร ลูกบอล EM  
            3.  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชวยเสริมความรูในดานวิชาการแกกลุม   การพัฒนาองค
ความรูแกภาคี ช้ีแนะแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโจทยแนวทางการวิจัย  การ
เชื่อมโยงโซอุปทาน กระบวนการดําเนินงานดานสหกรณ และไดติดตามเย่ียมชม กิจกรรมของ
ศูนยเรียนรูท้ัง 2 แหง การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ความกาวหนาการดําเนินงาน ช้ีแนะ
แนวทางการวิจัย ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสม 
            4.  กลุมเกษตรกร มีกิจกรรม การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทาง
การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีสามพราน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการผลิตสินคาเกษตรท่ี
ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และเร่ืองการ
สรางเครือขายเกษตรอินทรียและการเช่ือมโยงตลาด การสรางภาคียอยในกลุมเกษตรกร ผลลัพธท่ี
เกิดจากการวิจัย  เกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบๆ สวนสามพรานได มีกระบวนการในการ ดําเนินงานท่ีนํา 
จะไปสูเปาหมายใหสวนเกษตรกรที่รวมโครงการ เปล่ียนเปนระบบการเกษตรแบบอินทรีย สราง
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกร ลดปญหาดานการดื้อยา ของโรค แมลง ดินเส่ือม สุขภาพ 
ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ปลูกจิตสํานึก ในการแกปญหาดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงถือวา เปนการสรางร้ัว
สีเขียวใหกับชุมชน ทําใหทุกคนมีศรัทธา เช่ือม่ัน ในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกิดความ
รวมมือรวมใจในการฝาฟน ปญหา อุปสรรค ชวยเหลือกัน และกอใหเครือขายท้ังดานการผลิต 
และการตลาดในอนาคต   
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           5.  สหกรณพนักงานสวนสามพราน  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอ่ืนๆ
สหกรณไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรู  ดานขอมูล ประสบการณ กระบวนการพัฒนาสหกรณ ชวยเพิ่ม
ความรูในดานตางๆ ใหกับตัวแทนสหกรณพนักงาน สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชกับสหกรณ
พนักงานตอไป  
            6.  กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน มีการเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสามพราน เพื่อท่ีจะเชื่อมโยงเปนเครือขายดานการตลาด และมีการ
อบรมใหความรูดานอาชีพตางๆแก กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ปจจุบันสวนสามพรานเปดให
สินคาของกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน มาจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง เชน อาหาร เคร่ืองดื่ม ขนม
ไทย งานศิลปจากดินญ่ีปุน  
           7.  โรงเรียน และสถาบันการศึกษา นักวิจัยและสวนสามพรานไดประสานงานกับ
นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ท่ีสนใจใชเวลาวาง ในชวงวันหยุด มาฝกงาน ฝกฝนกิจกรรมตางๆ เชน 
การรําไทย การเลนดนตรีไทย การฝกกระบ่ีกระบอง การทําสวนเกษตร การเปนมัคคุเทศน การ
รวมทีมทํางานวิจัย เปนตน มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนตน การสรางรายไดแก
นักศึกษา การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถเปนวิทยากรสอนกิจกรรมใหแก นองๆ 
นักเรียน ในลักษณะ พี่สอนนอง เปนแหลงเรียนรูในดาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดาน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และรวมโครงการ แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครปฐมรวมกับ ฟารมแสดงจระเข สามพราน และพิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึง โดยสวนสามพราน
จะมีทีมงาน และวิทยากร สอน ทําปุย น้ําหมัก  สมุนไพร สบู น้ํายาลางจาน การขยายพันธุพืช และ
การศึกษาความรูในศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฏีใหม ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน และไดจัด โครงการ
“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ” ใหโรงเรียน นํากิจกรรมท่ีเรียนรู ไปตอยอดทําผลิตภัณฑ และ
นํามาจําหนาย ในพื้นท่ีตลาดภายในสวนสามพรานตอไป  
         8.  เครือขายสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดรวมแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณ
ท่ีมีคุณคา” และรวมงานเวทีเรียนรู ทําใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการดําเนินงานของสหกรณ 
การนําคุณคาของสหกรณไปปรับใช และเกิดการประสานความรวมมือกับสหกรณตางๆ เชน การ
สรางเครือขายดานตลาดสินคาสหกรณไดประสานงานกับสหกรณตางๆ นําสินคาของกลุม
สหกรณเชน ขาวคุณธรรม สินคาแปรรูปทางการเกษตรของกลุมสหกรณในเขต สามพราน และ
นครปฐม มาจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง และรานคาเฟริมคลองสวนสามพราน ซ่ึงเปนการ 
สนับสนุนชองทางการตลาดของสินคาสหกรณ และสรางความรวมมือกันในดานการตลาดตอไป
ในอนาคต 
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           9.  เครือขายอ่ืนๆ ไดแก เครือขายนักวิจัย ไดรวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขาย
นักวิจัยอ่ืนๆ ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพิ่มความรู และเห็นปญหา อุปสรรค ของเครือขายนักวิจัย
อ่ืนๆ สามารถนํามาประยุกต ใชกับกลุมตนเอง และเกิดความรวมมือกัน เครือขายประชาสัมพันธ    
การสรางศูนยเรียนรูท้ัง 2 ศูนย  เปนศูนยกลางการเรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย และเปด
ใหนักทองเท่ียวเขาชม ทําใหมีรายการตางๆ ทางโทรทัศน ติดตอ เขามาถายทํา และมีนิตยสารดาน
การทองเท่ียวท้ังไทยและตางชาติ มาเยี่ยมชม นักวิจัย และทีมงานไดแนะนํา ถึงวัตถุประสงคใน
การสรางศูนยเรียนรู การทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ทําใหองคความรูเกิดการเผยแพร รับรูในวง
กวาง เปนประโยชนตอสังคม และสรางรายไดแกกลุมธุรกิจ  
      ในปท่ีผานมา ไดมีการจัดประชุม หารือ / เวทีเสวนา สําหรับแกนนําภาคีพันธมิตรท้ังหมด 
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร ภายใตการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ โดยพิจารณาถึงปจจัยท้ังภายนอก
และภายในเปนหลัก เพื่อผลักดันใหเกิดระบบคุณคา และการคาท่ีเปนธรรมกับภาคีเครือขาย
พันธมิตรอยางแทจริง ในการจัดเวทีการประชุมเครือขายพันธมิตร วันท่ี 22 มิ.ย. 2553 ซ่ึงมติท่ี
ประชุมผูแทนเครือขายของเกษตรอินทรีย ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนท่ีกลยุทธ
เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน ภายใตปณิธานรวมคือ “ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกในเกษตรอินทรีย 

โดยมี    สวนสามพรานเปนเสาหลัก ในการใหความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดีถวนหนา” 
ภายใตอุดมการณรวมกัน 4 ประการ ไดแก 1) เช่ือม่ันในเกษตรอินทรีย  2) หวงใยผูบริโภค  
 3) เห็นชอบความคิดแนวการพัฒนาท่ียั่งยืน และ  4) เช่ือม่ันในการพึ่งพาและรวมมือกัน  
    จากการสํารวจขอมูล เม่ือวันท่ี 16 เดือนสิงหาคม ป 2553 พบวา การวิจัยระยะตอไปภาคี
พันธมิตรไดทําการปรับเปล่ียนช่ือโครงการวิจัยใหม เปน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ซ่ึงนับ
ไดวาเปนการคนพบ แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบใหม ท่ีจะสอดคลองกับกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายพันธมิตรอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมีการขับเคล่ือนใหเกิด
เครือขายใหมมาเขารวมเปนภาคีพันธมิตร ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทของกลุมภาคีใหม รวมได  6 
เครือขาย ประกอบดวยจํานวนสมาชิก ท่ีเขารวมอุดมการณ มากกวา 2,500 คน ซ่ึงจากผลการ
ดําเนินงานในปท่ีผานมา มีการอบรมสมาชิกประมาณ  500 คน พบวา ภาคีพันธมิตรมีปญหาใน
เร่ืองของการขาดชุดความรู ในเร่ืองเกษตรอินทรีย และการประกอบอาชีพตางๆ  ดังนั้น การ
ฝกอบรมในปแรก จึงเปนการเร่ิมตนท่ีดี ในการเติมเต็มศักยภาพของภาคีพันธมิตรของเครือขายทั้ง 
6 เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม และยังตองการชุดความรูอีกอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหภาคีมีความ
เขาใจในเร่ืองเกษตรอินทรีย และการฝกทักษะดานอาชีพ อยางแทจริง ภายใตการดูแลของทีมพี่
เล้ียง  เพื่อใหภาคีพันธมิตร ถึงจุดท่ีพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และมีความเสถียรภาพ  ในการ
รวมกลุมกัน 



 (5)

     ในดานการเปดชองทางการตลาดในปแรกคือ การจัดใหสมาชิก สามารถขายของใน
บริเวณตลาดริมคลอง สวนสามพรานไดโดยไมคิดคาใชจาย และทดลองรับซ้ือสินคาเกษตร
ปลอดภัยจากภาคีพันธมิตร เชน ฝร่ัง มะนาว และมะพราว ฯลฯ  เพื่อทดสอบการกระจายของ
สินคา และปรับปรุงคุณภาพของสินคาของภาคีพันธมิตร พบวา  สวนใหญภาคีพันธมิตร ยังขาด
องคความรูเร่ืองการผลิตเกษตรอินทรีย การตลาด การเก็บเกี่ยว และการยืดอายุผลผลิต รวมท้ังการ
วางแผนเสนทางการขนสงสินคาเกษตรเปนอยางมาก ซ่ึงตองการการสนับสนุนตอไปในระยะยาว 
    
  

 
 
            
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (6)

0สารบัญ 

 
   หนา 
 
บทสรุปผูบริหาร (1) 
สารบัญ (6) 
สารบัญภาพ (7) 
สารบัญตาราง (9) 
บทท่ี 1  บทนํา  
 หลักการและเหตุผล 1 
 คําถามวิจัย 3 
 วัตถุประสงค 3 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 
 กรอบคิดการดาํเนินงานวิจยั 4 
 ข้ันตอนและวธีิการวิจัย 5 
 แผนการวจิัย 6 
บทท่ี 2  การตรวจเอกสาร  
 แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจยั 7 
 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 19 
บทท่ี 3  วิธีการวิจัย 21 
บทท่ี 4  ผลการวิจัย  
             ผลการดําเนินงานตามแผน                                                                                           32 
             ผลการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหม 54 
             ผลการศึกษาปจจยัท่ีเกื้อหนนุการดาํเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณ 58 
บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 63 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก ปฏิทินกิจกรรม/แผนงานของโครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจ

สหกรณสวนสามพราน  
65 

 ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณเกษตรกร 73 



 (7)

สารบัญภาพ 

 
ภาพท่ี  หนา 

   
1 กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 4 
2 ข้ันตอนและวธีิการวิจัย 5 
3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 8 
4 การแบงพื้นท่ีดินตามทฤษฏีใหม เฉล่ียพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 15 ไร 10 
5 รูปแบบฟารมเกษตรอินทรียสมบูรณแบบมีความพอเพียงในฟารม 15 
6 การจัดการโซอุปทาน: การเช่ือมตอพันธมิตร 19 
7 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง “การใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน” แก

พนักงานฝายสวน โดยโรงแรมสวนสามพราน ในวันท่ี 17 มกราคม 2553 
33 

8 กิจกรรมการมสีวนรวมของพนักงานในการผลิตสินคาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 35 
9 กิจกรรมประชุมหารือรวมกบันักวจิัย ผูบริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ 
35 

10 กิจกรรมของนกัทองเท่ียวในการลองเรือชมสวนผัก ผลไม นาบัว และฝกพับ
ดอกบัวรูปแบบตางๆ   

38 

11 กิจกรรมของนกัทองเท่ียวในการเก็บผักอินทรียไวใชสําหรับการฝกทําอาหารไทย 
และชมการทํานาอินทรียและวิถีชีวติควายไทย  

38 

12 ศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง  40 
13 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงจําลองการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม 

“30:30:30:10”   
40 

14 การพัฒนาองคความรู และ การติดตามผลการดําเนนิงานวิจยั ของภาคีธุรกิจ
สหกรณสวนสามพราน โดย สถาบันวิชาการดานสหกรณ   

43 

15 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี
สามพราน   

43 

16 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวาง ทีมวิจัย ผูบริหารสวน พนกังาน และกลุม
เกษตรกร   

45 

17 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีสามพราน 46 



 (8)

สารบัญภาพ (ตอ) 

 
ภาพท่ี  หนา 

 
18 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ 47 
19 การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร 47 
20 การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 49 
21 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอ

สามพราน 
49 

22 เวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน 49 
23 กิจกรรม การเปนแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

พอเพียง  ฝกทักษะการปฎิบัติงาน แกนักเรียน นกัศึกษา สถาบันตางๆ 
51 

24 รวมเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทาง
สหกรณท่ีมีคุณคา” 

51 

25 สินคาจากเครือขายสหกรณ  มีจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง 52 
26 รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอ่ืนๆ ระหวางวันท่ี 13-14 กรฏาคม 2552 

ณ โรงแรม สวนสามพราน 
52 

27 การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ท้ังโทรทัศน และส่ิงพิมพ 53 
28 การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553 54 
29 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมผูใหญชัยวัฒน 55 
30 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมคลองจินดาพัฒนายัง่ยืน 55 
31 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมเกษตร 2000 56 
32 การตั้งปณิธานรวมของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสวนสามพราน ภายใตอุดมการณ

รวมกัน 
56 

33 การสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกภาคีเครือขาย 57 
34 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ 59 
35 การวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT Analysis) 59 
36 การกําหนดวิสัยทัศน และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภาคีเครือขาย 60 
37 การสรางกลยุทธของภาคีเครือขายธุรกิจเพื่อใชในการดาํเนินการ 60 
38 ภาคีพันธมิตรภายใตกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 62 



 (9)

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี หนา 

1 แผนการวจิัย 6 

 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ในป พ.ศ. 2505 เจาของธุรกิจสวนสามพรานไดตัดสินใจซ้ือท่ีดินริมแมน้ําทาจีนเพื่ออนุรักษตนพิกุล
ใหญอายุเกือบ 100 ปท่ีกําลังโคนลมเพราะตล่ิงพังหลังจากนั้นไดปลูกบานพักสวนตัวสําหรับวันหยุดของ
ครอบครัว และเริ่มปลูกกุหลาบเปนงานอดิเรกและขยับขยาย ตัดดอกขายรานดอกไมตางๆท่ัวกรุงเทพฯ 
กระท่ัง พ.ศ. 2508 จึงเปนท่ีรูจักวาเปนสวนกุหลาบในนาม Rose Garden และไดเปดใหเขาเยี่ยมชมพรอมกับ
เปดภัตราคารในช่ือ Rose Garden Restaurant ในชวงป พ.ศ. 2510 เรือนไทยโบราณจากละแวกบางเลน 
สุพรรณบุรี หลาย 10 หลัง ถูกคัดเลือกเพื่อนํามาประกอบและตกแตง เปนบานพักสําหรับแขกผูมาเยือน และ
เพื่อเปนการอนุรักษวิถีการดํารงชีวิตแบบไทย จากน้ันสวนสามพรานไดเร่ิมพัฒนาศูนยการแสดงวัฒนธรรม
ไทยข้ึนในป พ.ศ. 2515 ซ่ึงตอมาไดสรางช่ือเสียงแกสวนสามพรานใหเปนท่ีรูจักท่ัวโลกในนาม Thai Village 
Cultural show (หมูบานไทย) เปนศูนยแสดงนาฎศิลปจากภูมิภาคตางๆของไทย ไดรับความนิยมอยางมาก
กระท่ังคณะนาฎศิลปสวนสามพรานไดมีโอกาสเปนตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพรการแสดงของไทย
ในประเทศตางๆทั่วโลกมากกวา 70 คร้ัง รวมถึงเม่ือคร้ังสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได
เสด็จไปเผยแพรโครงการศิลปาชีพ ท่ีเมืองดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2524 และเม่ือคร้ังสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ไดเสด็จงาน World Expo ท่ีเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย นับจากนั้นต้ังแต พ.ศ. 
2516 เปนตนมา สวนสามพรานไดพัฒนาสถานท่ีและบริการมาอยางตอเนื่อง อาทิเชน สนามกอลฟซ่ึงไดรับ
คัดเลือกเปนสนามกอลฟยอดเยี่ยมของโลก สรางอาคารโรงแรมขนาดเล็กและอาคารโรงแรมหลังใหมริม
แมน้ําในเวลาตอมา สรางสระวายน้ําบําบัดปราศจากสารเคมี อีกท้ังยังรวมกับผูประกอบการในทองถ่ิน
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด เปดบริการดานสุขภาพเพิ่มการบริการสปาบําบัด รวมมือกับผูประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐมจัดต้ังโครงการ “แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมและธรรมชาติศึกษา” เปดสโมสร “มา
กานกลวย Family Club” สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีกิจกรรมรวมกัน 
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ปจจุบันสวนสามพรานไดวางแผนธุรกิจท่ีจะ ดําเนินไปอยางกาวหนาและยั่งยืน โดยมีแนวคิดท่ีจะ
นําเสนอจุดแข็งจากพื้นฐานทรัพยากรเกาท่ีมีอยูในมือ คือ หมูบานไทย ตนไม สายนํ้า และสวนสมุนไพร โดย
พุงเปาไปที่ความเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย และธรรมชาติ เชิงอนุรักษโดยมีหมูบาน
ไทย การทําเกษตรแบบอินทรียปลอดภัยจากสารพิษและสวนสมุนไพรเปนเสมือนหองเรียน เสริมกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับวิถีไทย และสุขภาพ กลุมเปาหมายหลักๆ ของกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีไทย คือ 1. ตลาดครอบครัว 
ใหพอแมทํากิจกรรมรวมกับลูกภายในรีสอรต 2. กลุมโรงเรียนท่ีเปนทางเลือกของการทัศนศึกษา และเปนจัด
คายแกนักเรียน และ 3. คือ ตลาดชาวตางชาติ รวมถึงตลาดลองสเตรย ซ่ึงการอยูในไทย 6 เดือน ถึง 1 ป จะได
เรียนคอรสส้ันๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม เชน ภาษาไทย ขณะท่ีโปรแกรมเกี่ยวกับสุขภาพนั้น กิจกรรมจะเนนการ
สอนสมุนไพร การดูแลตัวเองแบบไทยๆ การทําอาหารไทยๆ การปลูกผักโดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย 
รวมท้ังการสรางตลาดเพ่ือรองรับสินคาจากชุมชนท่ีเปนสินคาปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ   
     ในดานการบริหารงานสวนสามพรานจะบริหารงานธุรกิจแบบครอบครัวใหญ มีพนักงานท้ังส้ิน
ประมาณเกือบ 600 คน ซ่ึงตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกวา 40 ป จะทํางานแบบคนในครอบครัวเดียวกัน 
พึ่งพาอาศัยกัน เอ้ืออาทรกัน ซ่ึงเปนเสนหใหกับคนท่ีมาเท่ียว เปนจุดแข็งของสวนสามพราน แมบางคร้ัง
ธุรกิจจะประสบกับภาวะใดก็ตาม ก็ไมมีการปลดหรือลดพนักงานดังธุรกิจอ่ืนๆ ดวยตระหนักวาพนักงาน
เปนกําลังสําคัญท่ีทําใหธุรกิจเติบโต จึงสรางระบบการทํางาน โดยจัดทําเปนคูมือการทํางาน มีการจัด
ฝกอบรมพนักงาน  และมีการต้ังสหกรณของพนักงาน(ไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ)เพื่อเปนการ
รวมกลุมระหวางพนักงานชวยเหลือกันเพื่อใหมีความเปนอยูดีข้ึน บริหารงานแบบเปนระบบมากข้ึน การ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมเร่ิมเม่ือป พ.ศ. 2549 โดยมีทุนดําเนินการในระยะแรกจาก เงินท่ีเก็บมาจาก
คาปรับท่ีพนักงานขาด ลา มาสาย หลายปรวมกันประมาณ 200,000 บาท และเงินจากการลงหุนของพนักงาน
อีกประมาณ 800,000 บาท รวมเปนเงินทุน ประมาณ 1,000,000 บาท ดําเนินการโดยสมาชิก และมีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินงาน มีการดําเนินงานเชน การต้ังรานคาสวัสดิการของพนักงาน การจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อใชในการผลิตอาหารใหกับภัตราคารของสวนสามพราน  การจัดต้ังธนาคารขยะ ธนาคารตนไม  การทํา
ปุย การทําน้ํายาลางจาน และผลิตภัณฑตางๆจําหนายแกนักทองเท่ียว  มีการบริการใหกูยืมเงินแกพนักงานใน
อัตราดอกเบ้ียตํ่าผลกําไรท่ีไดในแตละปก็นํามาใชในกิจกรรมตางๆ เชนงานเล้ียงตามเทศกาล การจัดกีฬา 
และสวนท่ีเหลือก็นําไปแบงปนผลกําไรแกสมาชิก  
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วันท่ี 12 มิถุนายน 2552 ไดมีการหารือกันระหวางผูอํานวยการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารของโรสการเดนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน
อยางยั่งยืนตอพนักงาน ธุรกิจและชุมชน ในรูปแบบของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาโดยมีสวนสามพราน
เปนแกนกลาง ซ่ึงสวนสามพรานมีแผนงานท่ีจะใหพื้นท่ีบริเวณดานหนาสวน เปดเปนตลาดสินคาชุมชน 
รานสินคาเกษตรอินทรีย และภาคีสหกรณ อ่ืนๆ ดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพื่อท่ีจะนําตนแบบธุรกิจดังกลาวท่ี
ไดขยายแกกลุมธุรกิจสหกรณตางๆ ตอไปในอนาคต 
 

คําถามวิจัย 
 

1. ตัวแบบในการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาควรเปนอยางไร 
2. กระบวนการในการทํางานรวมกันของ สหกรณ ผูประกอบการ และชุมชน ภายใตกลุมธุรกิจ

สหกรณควรเปนอยางไร จึงจะบรรลุเปาหมายรวมกัน และมีแนวทางปฏิบัติในการนําคุณคาของสมาชิกสราง
ความเขมแข็งตอกลุมธุรกิจไดอยางไร 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการ และชุมชน
ท่ีเห็นความสําคัญในเร่ืองคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน 
          2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีเกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

      1. เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานสหกรณ เปนแนวทางการดําเนินงานดานสหกรณ แก
พนักงาน ธุรกิจ และชุมชน 
          2. เกิดรูปแบบของกลุมธุรกิจสหกรณท่ีเกิดจากการรวมมือของภาคีพันธมิตร เพื่อความเขมแข็งและ
อยูรอดภายใตภาวะการแขงขัน 
          3. ทราบปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน 
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กรอบคิดการดาํเนินการวิจัย 
 

        กลุมธุรกิจสวนสามพราน ในท่ีนี้ หมายถึง การทํางานรวมกันของภาคีพันธมิตรภายใตแกนนําของ
บริษัทโรสการเดน จํากัด ซ่ึงประกอบดวย สหกรณพนักงานบริษัทโรสการเดน ผูผลิต/กลุมผูผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย ผูผลิต/กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร ชุมชนและสหกรณท่ี
สนใจเขารวมโครงการ (ภาพท่ี 1) โดยกลุมธุรกิจจะมีเวทีเรียนรูรวมกัน โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูท่ีสถาบัน
วิชาการดานสหกรณและสกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน เพื่อกําหนดกรอบและการ
ทํางานรวมกัน เพ่ือการบรรลุเปาหมาย ของกลุมธุรกิจท่ีจะนําประโยชนสูภาคีพันธมิตร โดยคาดหวังวาการ
ผนึกกําลังการทํางานรวมกันในลักษณะดังกลาวจะนําไปสูการทําธุรกิจอยางเปนระบบ มีแบบแผน มี
สมรรถนะท่ีสามารถเผชิญอุปสรรคจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ท่ีแขงขันอยางรุนแรงรวมกัน อีกท้ังเกิดเปน
สังคมเรียนรูและมีแนวทางปฎิบัติท่ีดีของการดําเนินธุรกิจรวมกันในรูปของกลุมธุรกิจสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน และอ่ืนๆ 

สหกรณ 

สวนสามพราน 

        วิสาหกิจชุมชน 

ศูนยเรียนรู สถาบันวิชาการดานสหกรณ สกว. 

รานสหกรณพนักงานสวนสามพราน 

กลุมเกษตรกรผูผลิต 
สินคาเกษตรปลอดภัย 

 
ภาพท่ี 1 กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 
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ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
 

การดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการวิจัย (ภาพท่ี 2) ดังนี้  
1. การจัดเวทีหารือของภาคีในกลุมธุรกิจเพื่อการวางแผนการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะประกอบดวยการ

วางเปาหมายของกลุมธุรกิจ และภาคี การกําหนดระบบการทํางานรวมกันภายใตเง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับการ
บรรลุเปาหมายรวมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. การจัดต้ังและดําเนินงานศูนยเรียนรู เพื่อเสริมพลังดานคุณคา กระบวนทัศน หลักการ และ
แนวทางปฏิบัติแกประชาคมในกลุมธุรกิจใหมีศักยภาพในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 

3. การดําเนินงานของกลุมธุรกิจซ่ึงจะมีแผนการดําเนินงานใน  2 ระดับ ไดแก แผนงานในระดับ
กลุมธุรกิจและในระดับภาคี ซ่ึงจะเปนไปในลักษณะของการผนึกพลังในการดําเนินธุรกิจตามความสามารถ
หลัก เพื่อความเขมแข็งของกลุมธุรกิจและความอยูรอดในระยะยาว  
         การดําเนินงานของกลุมธุรกิจจะเปนไปภายใตแผนงาน ซ่ึงมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จท้ังดาน
เศรษฐกิจ-สังคมและคุณคาท่ีเปนไปตามความตองการของภาคีในกลุมธุรกิจ 

4. การติดตามและประเมินผล จะเปนไปภายใตกลไกท่ีกลุมธุรกิจกําหนดข้ึนเพื่อเปนขอมูลปอนกลับ
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม อีกท้ังนําไปใชในการสังเคราะห/ถอดบทเรียน
รวมกัน 

5. เวทีสังเคราะห/ถอดบทเรียน จะเปนไปในลักษณะของการสรุปผลการดําเนินงานในปแรกของ
การทํางานของกลุมธุรกิจเพื่อนําไปขยายผลตามความเหมาะสม 
 
 
 
                   
   

การจัดเวทีของ 
ภาคีในกลุมธุรกิจ

เพื่อการวาง
แผนการทํางาน

การจัดต้ัง/การ
ดําเนินงานศูนย
เรียนรู/การ
จัดทําแผน

การ
ดําเนินงาน 
ของกลุม

ธุรกิจภายใต
แผนธุรกิจ 

การติดตาม
ประเมินผล

การ
ดําเนินงาน
กลุมธุรกิจ 

เวที
สังเคราะห/

ถอด
บทเรียน 

 
 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนและวธีิการวิจัย 
 

รวมกัน ธุรกิจ 

ิ่มตน 
 
เร

 
สิ้นสุด 
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แผนการวิจัย 
 

แผนการวิจัย ประกอบดวย กิจกรรมท่ีสําคัญ 8 กิจกรรม ไดแก 1) การประชุมหารือ 2) การจัดต้ังและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรู 3) การดําเนินงานกลุมธุรกิจ 4) การรวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุดประสานงานกลาง 
5) การจัดทํารายงานความกาวหนา 6) การติดตามประเมินผล 7) การสังเคราะห/ถอดบทเรียน 8) การจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แผนการวจิัย  
                                                       

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประชุมหารือ             
2. การจัดต้ังและดําเนินงานศูนยเรียนรู             
3. การดําเนินงานกลุมธุรกิจ             
4.  การรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุดประสานงานกลาง             
5. การจัดทํารายงานความกาวหนา             
6.  การติดตามประเมินผล             
7.              การสังเคราะห/ถอดบทเรียน 

            8.  การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
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11บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดทฤษฏีท่ีใชในการวิจัย 
 
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 

 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจข้ึน พระองคทานไดทรงเนนย้ําวาเปนแนวทางการแกไขเพื่อใหประเทศ
ไทยรอดพนจากปญหาตางๆ สามารถดํารงอยูไดอยางม่ังคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและการ
เปล่ียนแปลงตางๆ 
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระวิสัยทัศนเห็นวา ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีความสําคัญ
ยิ่ง จึงไดมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ พระราชทานบรมราชานุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปเผยแพร เปนแนวทางปฏิบัติของ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542  
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตในของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ         

                                                 
1  ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทาน      

ในวโรกาสตางๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร       
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝาย และประชาชนโดยท่ัวไป   
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จากพระบรมราโชวาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสรุปเปนหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย 3 หวง และ 2 เง่ือนไข ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย สุจริต ขยนั อดทน แบงปน) 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 
สมดุล/ม่ันคง/ย่ังยืน 

เงื่อนไขความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 

 
ภาพท่ี 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (2549) 
 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถจําแนกออกเปน 5 สวน มีองคประกอบดานตางๆ อยาง
สมบูรณ ท่ีจะสามารถใชเปนพื้นฐานในการพัฒนากรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรได (Foundation for 
Economic Theory Framework) กลาวคือ ประกอบดวย กรอบแนวคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เง่ือนไข แนวทาง
ปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
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1) กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิง
ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความม่ันคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา  
 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติตนบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 
 3) คํานยิาม ความพอเพยีงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี ้
             ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
            ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ ท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาวอยางรอบคอบ  
           การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดาน
ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล
และไกล 
 4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ัง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ  
           เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบ ท่ีจะนําความรูเหลานั้น มาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในข้ันปฏิบัติ  
             เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  
           5) แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ 
การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดานท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
ความรูและเทคโนโลย ี
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เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริใหทําการทดลอง ทฤษฎีใหมขั้นท่ี
หนึ่งข้ึนคร้ังแรกท่ี วัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในหลักการงายๆโดยเร่ิมจากสภาพความ
จริงท่ีวาราษฎร หนึ่งครอบครัวมีท่ีดินประมาณ  15 ไร ใหแบงท่ีดินนั้นออกเปน 4 สวน คือ 1. ท่ีดินรอยละ 30 
สําหรับปลูกขาว ใหพอกินตลอดป 2.ท่ีดินรอยละ 30 ใหขุดเปนสระน้ํามีความลึก 4 เมตร ขนาดบรรจุน้ําได
โดยประมาณ 10,000 ลบ.ม. 3.รอยละ 30 ปลูกพืชไรพืชสวนพืชใชสอย  4. ท่ีดินรอยละ 10 สําหรับสรางท่ีอยู
อาศัย โรงกิจกรรม และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  การแบงพื้นท่ีดินตามทฤษฏีใหม เฉล่ียพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 15 ไร 
ท่ีมา: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550  
 
  จากนั้นเม่ือเกษตรกรเขาใจในวิธีการ และปรับใชในท่ีดินตน ตามความเหมาะสม จึงเร่ิมทฤษฏีขั้นท่ี
สองคือการใหเกษตรกร รวมพลังในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมมือรวมแรงในดานตางๆ เชน การผลิต  
การตลาด การเปนอยู  สวัสดิการ การศึกษา  สังคมและศาสนา  โดยท้ังหมดนี้อาจจะไดรับความรวมมือ จาก
หนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชน  
        เม่ือจะตองมีการหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนกลุมของตนเองใหกาวหนา จึงเร่ิมใชทฤษฏีขั้นท่ีสาม 
ติดตอรวมมือกับแหลงเงิน(ธนาคาร) และกับแหลง พลังงาน(บริษัทน้ํามัน)  ในการกอต้ังและบริหารโรงสี 
กอต้ังและบริหารสหกรณ ชวยในการลงทุน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2538) 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 
 

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พระองคมิไดทรง
มีพระราชดําริเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังทรงนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการดําเนินงานของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยพระองคไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
วตัถุประสงคในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังความตอนหน่ึงวา 

 
“…วัตถุประสงคของการต้ังศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาท่ีทํากนิของราษฎรใหมี 

ความอุดมสมบูรณข้ึน โดยการพัฒนาท่ีดิน พัฒนาแหลงน้าํ ตลอดจนฟนฟูปา และใชหลักวิชาการ 
เกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว โดยใชเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเปนทุนใน 
การพัฒนา ซ่ึงศูนยศึกษาการพัฒนาจะเปนฟารมตัวอยางท่ีเกษตรกรทัว่ไป และเจาหนาท่ีฝาย 
พัฒนาสามารถมาเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อเปนการศึกษาหาความรู 

นอกจากนั้นยงัทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนาพื้นท่ีรอบๆ บริเวณโครงการใหมีความเจริญข้ึน 
เม่ือราษฎรเร่ิมมีสภาพความเปนอยูดีข้ึน กอ็าจพิจารณาจดัต้ังโรงสีขาวสําหรับหมูบานแตละกลุม 

ตลอดจนจัดต้ังธนาคารขาวของแตละหมูบาน เพื่อฝกใหรูจักพ่ึงตนเอง ไดในท่ีสุด…” 
 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงมุงหวังใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ                
เปน “ตนแบบของความสําเร็จ” ใหแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปไดมีความรูและชวยเหลือตนเองได      
อยางยั่งยืน ดังนี้ 
 1. เปนสถานท่ีทําการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดานตางๆ 
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน ทําหนาท่ีเสมือน “ตนแบบ” ของความสําเร็จท่ีจะเปน
แนวทางและตัวอยางของผลสําเร็จใหแกพื้นท่ีอ่ืนๆ ตอไป 
 2. เปนสถานท่ีสําหรับแลกเปล่ียนส่ือสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศึกษา
คนควา ทดลอง วิจัยตางๆ ท่ีไดรับผลสําเร็จแลว ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะเปนแหลงผสมผสานทางวิชาการ
และการปฏิบัติเพ่ือนําความรูสูราษฎร รวมท้ังเปนแหลงศึกษาทดลองของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และเปน
แหลงแลกเปล่ียน ถายทอดประสบการณ และแนวทางแกไขปญหาระหวาง 3 กลุม คือ นักวิชาการ เจาหนาที่
ซ่ึงทําหนาท่ีพัฒนาสงเสริม และราษฎร 
  

                                                 
2  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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3. เปนตนแบบของการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจะเปนแบบจําลอง
และตัวอยางของการพัฒนาในพื้นท่ีลักษณะหนึ่งๆ ซ่ึงสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี โดยพยายามใช
ความรูใหมากสาขาท่ีสุด แตละสาขาจะเปนประโยชนเกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอ่ืนๆ เปนการผสมผสาน
กันท้ังดานความรู การดําเนินงาน และการบริหารอยางเปนระบบ 
 4. เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางสวนราชการ เปนการประสานงาน ประสานแผน และ
การจัดการระหวางกรม กอง และสวนราชการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 5. เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ เปนศูนยรวมของการศึกษาทดลอง และสาธิตท่ีไดรับผลสําเร็จท้ัง
ดานการเพาะปลูก แหลงน้ํา ปศุสัตว ประมง ตลอดจนการพัฒนาดานสังคม ศิลปาชีพ ในลักษณะของ
พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต เพื่อใหผูสนใจไดเขาไปศึกษาดูงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว อันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางสมบูรณท่ีสุด ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู 6 แหง ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
แตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะมีสภาพภูมิศาสตรท่ีเปนตัวแทนของแตละภูมิภาค ซ่ึงมีสภาพปญหาท่ี
แตกตางกัน โดยทําการศึกษาวิจัย และหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีแหง
นั้นใหมีสภาพสมบูรณ สามารถทําการเกษตรได เม่ือผลการศึกษาวิจัยไดรับผลสําเร็จแลว ศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ จะทําการขยายผลไปยังหมูบานท่ีตั้งอยูรอบๆ ท่ีเรียกวา “หมูบานรอบศูนยฯ” เปนหมูบานเปาหมาย
อันดับแรกโดยการสงเสริมในทุกๆ ดาน อาทิ การเพาะปลูก การขยายพันธุพืช การเล้ียงสัตว เปนตน เม่ือ
สงเสริมใหกับหมูบานรอบศูนยฯ จนไดรับผลข้ันหนึ่งแลวก็จะขยายผลไปยังเกษตรกรในพ้ืนท่ีแหงอ่ืนตอไป 
นอกจากนี้ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ยังไดขยายผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพไปสูพื้นท่ีแหงอ่ืนใน
ลักษณะของ “ศูนยสาขา” เพื่อทําการศึกษาเปนการเฉพาะเร่ืองในพื้นท่ีนั้น โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
จัดต้ังศูนยสาขาเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั่นเอง 
 
2. ทฤษฎีการผลิต (Theory of Production) 3 

 
การผลิต (production) ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง กระบวนการนําปจจัยการผลิตมาใชรวมกัน 

เพื่อกอใหเกิดการแปลงรูปของปจจัยการผลิต  เพื่อท่ีจะใหไดผลผลิตออกมา 
ตนทุนการผลิต (cost of production) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายในปจจัยการผลิตท่ีใชใน

กระบวนการผลิตของผูประกอบการ ซ่ึงปจจัยการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยคงท่ี  และปจจัยผัน
แปร ดังนี้  

                                                 
3  วลัยภรณ อัตตะนันทน.  2547.  เศรษฐศาสตรจุลภาค.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
(108111) สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ: ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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1. ตนทุนคงท่ี (fixed cost) หมายถึงคาใชจายหรือรายจายในการผลิตท่ีเกิดจากการใชปจจัยคงท่ี 
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ตนทุนคงท่ีเปนคาใชจายหรือรายจายท่ีไมข้ึนอยูกับปริมาณของ ผลผลิต 
กลาวคือ ไมวาจะผลิตปริมาณมาก ปริมาณนอย หรือไมผลิตเลย ก็จะเสียคาใชจายในจํานวนท่ี คงท่ี ตัวอยาง
ของตนทุนคงท่ี ไดแก คาใชจายในการลงทุนซ้ือท่ีดิน คาใชจายในการกอสรางอาคารสํานักงานโรงงาน ฯลฯ 
ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีตายตัวไมเปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลิต  

2. ตนทุนผันแปร (variable cost) หมายถึงคาใชจายหรือรายจายในการผลิตท่ีเกิดจากการใชปจจัย
ผันแปร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาตนทุนผันแปรเปนคาใชจายหรือรายจายท่ีข้ึนอยูกับ ปริมาณของผลผลิต 
กลาวคือ ถาผลิตปริมาณมากก็จะเสียตนทุนมาก ถาผลิตปริมาณนอยก็จะเสียตนทุน นอย และจะไมตองจาย
เลยถาไมมีการผลิต ตัวอยางของตนทุนผันแปร ไดแก คาใชจายท่ีเปนคาแรงงาน คาวัตถุดิบ คาขนสง คา
น้ําประปา คาไฟฟา ฯลฯ  
 นอกจากนี้ เรายังสามารถแบงตนทุนการผลิตออกเปนตนทุนทางบัญชีกับตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
โดยตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะมีความหมายและขอบเขตท่ีกวางกวาตนทุนทางบัญชี  ดังนี้  

1.  ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต ฉะนั้น ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงประกอบดวยตนทุนชัดแจงหรือคาใชจายท่ีเห็นชัดเจน
วามีการจายจริง และตนทุนท่ีไมชัดแจงหรือคาใชจายท่ีมองไมเห็นชัดเจนวาจายจริง (implicit cost) รวมกัน 
ดังนี้ 

ตนทุนชัดแจง (Explicit Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงและเปนคาใชจายท่ีผูผลิต
ไดจายออกไปจริงๆ โดยมีการบันทึกรายการไวในบัญชีรายจายของผูผลิต   ไดแก คาใชจายตางๆ ท่ีจาย
ออกไปเปนตัวเงิน เชน เงินเดือน คาจาง คาเชา ดอกเบ้ียจาย คาวัตถุดิบ คาขนสง และอ่ืนๆ  

ตนทุนท่ีไมชัดแจง (Implicit Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิต เพียงแต
ไมไดมีการจายคาใชจายออกไปจริง ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีไมไดจายออกไปเปนตัวเงิน แตผูประกอบการจะตอง
ประเมินข้ึนมาและถือเปนตนทุนการผลิตสวนหนึ่ง ไดแก ราคา หรือผลตอบแทนของปจจัยการผลิตในสวน
ท่ีผูผลิตเปนเจาของเองและไดนําปจจัยนั้นมาใชรวมในการผลิตดวย  

ตนทุนท่ีไมชัดแจงเหลานี้จะถูกนับรวมเขาไปดวย ทําใหตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีคามากกวาตนทุน
ทางบัญชี  ดังนั้นผลกําไรในทางเศรษฐศาสตรจึงมักตํ่ากวากําไรในทางบัญชีเสมอ 

2. ตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ท่ีจายออกไปจริง ใน
การดําเนินกิจกรรม และเปนรายการท่ีบันทึกไวในบัญชี รายจายของกิจการเทานั้น ดังนั้น ตนทุนทางบัญชี
และตนทุนชัดแจงจึงเปนส่ิงเดียวกัน  
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3. เกษตรอินทรียและปศุสัตวอินทรีย 4 
 

เกษตรอินทรีย (organic agriculture) 
          เกษตรอินทรีย หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวม ท่ีเกื้อหนุน
ตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการ
ใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห และไมใช พืช สัตว หรือ จุลินทรีย ท่ีไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม 
(genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการ
แปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตภัณฑใน
ทุกข้ันตอน 
 

ปศุสัตวอินทรีย (organic livestock) 
           ปศุสัตวอินทรีย หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตปศุสัตวท่ีมีความสัมพันธกลมกลืน
ระหวางผืนดิน พืช และสัตวท่ีเหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสัตว ท่ีทําให
เกิดความเครียดตอสัตวนอยท่ีสุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรคโดยอาศัยการจัดการฟารมท่ี
ดี หลีกเล่ียงการใชยาและสารเคมี 
 

การปรับเปล่ียนเขาสูระบบเกษตรอินทรีย  ปศุสัตวอินทรีย 
พื้นท่ีฟารมเปนอินทรีย ตองพัฒนาไปสูการทําเกษตรผสมผสาน ปลูกพืช เ ล้ียงสัตว

หลากหลายชนิด และปลูกพืชอาหารสัตวเองในฟารมหรือเครือขาย ตองพัฒนาใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ภายในพื้นท่ี บริเวณใกลเคียง ควบคุมปจจัยการผลิตได ในเร่ืองของอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุย
พืชสด และธาตุอาหารภายในฟารมซ่ึงปลอด GMO และฟนฟูรักษาความสมบูรณของดินและคุณภาพน้ํา ดวย
อินทรียวัตถุ โดยหมุนเวียนใชพืชในฟารมมาเล้ียงสัตวใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด (ภาพท่ี 5) ดังนี้ 

1. จํานวนปศุสัตวตองพอเหมาะกับพืน้ท่ีและอาหารสัตวอินทรียตองมีเพียงพอตลอดป  
2. ปศุสัตวอินทรีย นั้นตองมีสวนชวยปรับปรุงดิน ไมทําลายส่ิงแวดลอม  

 
 
 
 
 
                                                 
4  กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  หลักการผลิตเกษตรอินทรียดานปศุสัตว (Online).  http://www.dld.go.th,    
8 กรกฎาคม 2550. 
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ภาพท่ี 5  รูปแบบฟารมเกษตรอินทรียสมบูรณแบบมีความพอเพียงในฟารม 
ท่ีมา: กลุมวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ (2550) 
 

หลักการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
  1. เปนระบบการจัดการ เล้ียงสัตว ท่ีคํานึงถึง ระบบนิเวศนท่ีเกื้อกูลสัมพันธระหวาง ดิน 

พืช สัตว และมนุษย 

  2. เนนสวัสดิภาพสัตว และการสงเสริมสุขภาพใหสัตวแข็งแรงไมเครียด มีภูมิคุมกันโรค
ตามธรรมชาติ 
    3. ไมใชพืช หรือสัตวท่ีมาจากการตัดตอพันธุกรรม ในกระบวนการผลิต 
    4. หลีกเล่ียงการใชยาเคมีภณัฑสังเคราะหทุกชนิด ท่ีทําลายส่ิงแวดลอม 
 

เทคนิคการเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรอินทรียแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

   1. เลือกใชพันธุสัตวท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร พืช หรืออาหารสัตวในทองถ่ิน เชน สัตว
พื้นเมือง พันธุลูกผสมท่ีปรับปรุงพันธุในประเทศ เพราะวา สัตวจะทนทานตอโรค ใชอาหารสัตวทองถ่ินไดดี 
ส่ิงแวดลอมยั่งยืน ผลิตอาหารสําหรับบริโภคตามวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  2.  ใชระบบธรรมชาติเกษตรผสมผสาน สงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของ
ส่ิงมีชีวิต จํานวนสัตวท่ีเล้ียงไมมากเกินไป ใชอาหารสัตวท่ีหาไดในฟารมหรือบริเวณใกลเคียง เปนการพ่ึงพา
ตนเอง ลดการใชน้ํามันขนสงอาหาร ใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

  3. เล้ียงสัตวแบบปลอย ไดสัมผัสดินทําใหสัตวแข็งแรง มีภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ 
โดยท่ีสัตวไดรับจุลินทรียท่ีดีในส่ิงแวดลอม ตั้งแตแรกเกิด จะทําใหลําไสสัตว มีจุนลินทรียท่ีดีตานทานเช้ือ
กอโรค ลดการเกิดเช้ืออีโคไล และ แซลโมแนลลา ท่ีทําใหสัตวทองเสีย และมีผลปนเปอนตอผลิตภัณฑสัตว
สําหรับคนบริโภค และสัตวมีสุขภาพดี จากวิตามิน และสารชวยยอยผลผลิตของจุลินทรียท่ีมีตอสัตว 

  4. ปองกันโรคลวงหนาดวยสมุนไพร หรือน้ําหมักชีวภาพ โปรไบโอติกแบบชาวบานเพ่ือ
ลดการใชยา เคมีภัณฑ ซ่ึงสมุนไพรและน้ําหมักชีวภาพนี้มีผลสงเสริมสุขภาพของระบบยอยอาหาร คือ 

- เพิ่มการยอย และการดดูซึมของอาหารไปใชประโยชนในรางกาย 
   - ลดการเกดิโรคทางเดินอาหาร จากบทบาทของจุลินทรียท่ีด ี
   - สงเสริมการสรางภูมิคุมกันโรคจากจุลินทรียกลุมแลคโตบาซิลลัส 
   - ลดกล่ินในมูลสัตว 
 
4. “วนเกษตร” กลยุทธการใชประโยชนท่ีดิน 5 
 

ระบบวนเกษตร  เปน “กลยุทธ” “เคร่ืองมือ” หรือ “วิธี” ของการจัดรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน
อยางผสมผสานระหวางกิจกรรมดานการปาไม การเกษตร รวมทั้งการเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือสลับ
เปล่ียนหมุนเวียนกันไป  เพื่อใหไดผลผลิตอยางสมํ่าเสมอตลอดไป โดยเปนศาสตรท่ีประยุกตวิชาการแทบ
ทุกดานท่ีสามารถปฏิบัติเองเพื่อนําเอาพลังงานและทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูในพื้นท่ีนั้นๆ มาใชประโยชนอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงหลักความสมดุลยตามธรรมชาติของระบบนิเวศนเปนสําคัญ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความถนัดของสังคมมนุษย  โดยเฉพาะชาวชนบทที่เกี่ยวของในพื้นท่ีนั้นๆ ใหมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 

                                                 
5  กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2550.  สาระปาไม: วนเกษตร (Online).  www.forest.go.th,    
8 กรกฎาคม 2550.   
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ระบบวนเกษตรสามารถแยกออกเปนรูปแบบยอยตามองคประกอบของกิจกรรมหลักได 4 ระบบ 
ดังนี้ 

 
ระบบการปลูกพืชควบ โดยปลูกพืชเกษตรแทรกภายในสวนปา ซ่ึงสามารถทําไดหลายรูปแบบ คือ 

1) ปลูกตนไมตามแนวขอบรอบนอกของแปลงปลูกพืชเกษตร 
2) ปลูกตนไมสลับแถวเวนแถวระหวางไมปากับพืชเกษตร  
3) ปลูกสลับเปนแถบๆ ระหวางไมปากับพืชเกษตร  
4) ปลูกผสมโดยการสุมตัวอยางไมเปนระเบียบระหวางตนไมปากับพืชเกษตร 

ระบบปาไม-ปศุสัตว เปนการใชประโยชนท่ีดินรวมกันระหวางการปาไมและการเล้ียงสัตว โดยปลูก
หญาหรือพืชอาหารสัตวในสวนปา แลวปลอยสัตวเขาไปเล้ียงในสวนปาโดยตรง 

ระบบเกษตร-ปาไม-ปศุสัตว เปนการใชประโยชนท่ีดินรวมกันระหวางกิจกรรมหลักท้ังสาม คือ การ
ปาไม การเกษตร และการปศุสัตว ควบคูกันไปพรอมๆ กัน เปนการรวมทั้งสองระบบเขาดวยกัน 

ระบบปาไม-ประมง เปนการใชประโยชนท่ีดินรวมกนัระหวางการปาไมและการประมง เชน การทํา
ฟารมกุงและทําฟารมหอยตามปาชายเลน หรือการเล้ียงปลาน้ําจืดตามรองน้ําระหวางแถวหรือคันคูของ
ตนไม  

ระบบวนเกษตรจะกอประโยชนโดยตรง ชวยใหคนจนมีท่ีทํากิน ฟนฟูสภาพปาไมใหกลับคืนมา 
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือบรรเทาความอดอยากยากจนและไดผลผลิตเพื่อเปนพลังงาน และวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม ชวยแกปญหาความตองการที่ดินทํากินในการทําการเกษตร  สวนประโยชนโดยออม ปองกัน
การทําลายปาท้ังปาธรรมชาติและปาปลูก เปนการอนุรักษหรือชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัตวปา 
ดิน น้ํา ฯลฯ ชวยบรรเทาความเปนมลพิษขอส่ิงแวดลอมและทําใหบานเมืองเกิดความสงบสุขรมเย็น 
         อยางไรก็ตาม การจะทําวนเกษตรในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งใหไดผล อยางยั่งยืนถาวร  เกษตรกรตองรับท่ี
จะปฏิบัติอยางจริงจัง และจะตองมีรูปแบบวนเกษตรที่ เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ีและปจจัยของ
สภาพแวดลอม ตองทราบปญหาท่ีแทจริงคืออะไร ตองทราบสภาพการณท่ัวไปในพ้ืนท่ี สภาพดินฟาอากาศ 
สภาพพืชพรรณ ฯลฯ แลวนําขอมูลตางๆ ท่ีไดมาวิเคราะหหารูปแบบของวนเกษตรที่เหมาะสมมาใชกับพื้นท่ี  
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5. หวงโซอุปทานในระบบธุรกิจ 6 
 

หวงโซอุปทาน (supply chain) เปนปฏิบัติการท่ีสรางความเช่ือมตอในกระบวนการการจัดการการ
กระจายของสินคา บริการ และขอมูล ขาวสารในระบบธุรกิจท่ีครอบคลุมตั้งแตผูจัดหาวัตถุดิบจนกระท่ังไป
ถึงผูบริโภคข้ันสุดทาย บางคร้ังเรียกวาหวงโซคุณคา (value chains) ซ่ึงทุกข้ันตอนในระบบมีพฤติกรรมที่
เชื่อมตอ และเกี่ยวของกับการทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน และเพิ่มพูนประโยชนและกําไรรวมกันทุกข้ันตอนในระบบ โดยมีลูกคาเปนเปาแหลงท่ีมาของ
รายได  
 

องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดการโซอุปทาน 
1.  การซ้ือ (purchasing) การสรางพันธมิตรกับกลุมผูจัดสงสินคา การบริหารจัดการกับกลุม

ผูจัดสงสินคา และการสรางกลยุทธกับกลุมผูผลิตสินคา 
2.  การดําเนินงาน (operations) การจัดการทางดานอุปสงค การวางแผนในความตองการ

วัตถุดิบ และการวางแผนในการจัดการการใชวัตถุดิบของหนวยธุรกิจ เพ่ือสามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลา 
โดยการบริหารจัดการดานคุณภาพของสินคา 

3.  การกระจาย (distribution) การจัดการเกี่ยวกับการขนสง การจัดการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา การสรางเครือขายและรูปแบบของเครือขาย การใหบริการท่ีดีทางดานขนสง  

4.  การรวมผสานกิจกรรม (integration) การประสานงานและการถักทอเครือขายจาก
กิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

การจัดการโซอุปทาน: การเชื่อมตอพันธมิตร 
ตัวเช่ือมตอองคประกอบตางๆ ของโซอุปทาน คือ สายสัมพันธทางธุรกิจ (business 

relationship) และถาสายสัมพันธไดรับการพัฒนาไปสูการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (business alliance) จะมํา
ใหการดําเนินงานในโซอุปทานมีผลในทางปฏิบัติมากข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 6 
 
 
 
 
                                                 
6 สมพร อิศวิลานนท ใน การสัมมนาทางวิชาการ “เปดแนวรุก บุกธุรกิจ : พิชิตการแขงขัน เพ่ือขบวนการสหกรณการเกษตร
ไทย” หนา 33-44 
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ภาพท่ี 6  การจัดการโซอุปทาน: การเช่ือมตอพันธมิตร 
ท่ีมา: สมพร อิศวิลานนท (2550) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                                                           
  การศึกษาการทําการเกษตรอินทรีย โดย นันทิยา  หุตานุวัตรและณรงค  หุตานุวัตร (2543) 
ไดทําการศึกษากลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซ่ึง เปนการรวมกลุมชาวนาท่ี
เดิมทํานาใชปุยเคมี ทําใหเกิดปญหาดินเส่ือมโทรม เม่ือมีการสงเสริมใหลดการใชปุยเคมีทําใหตนทุนลดลง
ดวย จึงมีการปรับเปลี่ยนระบบ การผลิตเปนการผลิตแบบเกษตรอินทรียโดย ใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี 
ปรากฏวาในชวงแรกผลผลิตที่ไดลดลงมาก แตก็ไดทําการสงเสริมมากข้ึน โดยการสรางความเช่ือมั่นในกลุม 
เม่ือเวลาผานไปชาวนาไดผลผลิตขาวจํานวนมากจึงไดรวมกันจัดต้ังโรงสีขาวเพ่ือสีขาวอินทรียท่ีผลิตไดใน
ทองถ่ินตัวเอง โดยมีการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีดานตางๆ ทําให
ชุมชนมีความเขมแข็งมากข้ึน  
     สวนการ ศึกษาการพัฒนาเกษตรแบบย่ังยืนในภาคกลาง ของ ธันวา  จิตตสงวน และคณะ (2544)  
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรทําการเกษตรแบบยั่งยืนหลายรูปแบบ คือ วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฏีใหม ซ่ึงในการพัฒนาพื้นท่ี เกษตรกรท่ีเขารวมในการทําเกษตร
ทฤษฏีใหม สามารถเพิ่มผลผลิตไดสูงข้ึน ดินอุดมสมบูรณมากข้ึน แตยังขาดการเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรม
การเกษตร คือมีลักษณะเปนไรนาสวนผสม (Mix Farming) ซ่ึงเนนกิจกรรมการเกษตรหลายชนิดรวมกัน 
มากกวาการเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกื้อกูลซ่ึงกันและกันของกิจกรรมการผลิตตางๆ การ
สงเสริมและขยายผลกิจกรรมเกษตรแบบยั่งยืนอยางตอเนื่อง ท้ังในระดับพื้นท่ี ปฏิบัติงาน และนโยบาย โดย
การประสานความรวมมือกันท้ังหนวยงานราชการและองคกรพัฒนาเอกชน จนสงผลใหการเกษตรแบบ
ยั่งยืนเปนท่ียอมรับ ปจจุบันมีการดําเนินงานโครงการนํารองเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร
รายยอยทั่วประเทศ ขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตมาสูการทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืนมากข้ึน เนื่องจากตนทุนการผลิตมีการปรับราคาสูงข้ึนอยางตอ เนื่อง ซ่ึงทําใหเกษตรกรตองประสบ
ปญหาขาดทุน และเปนหนี้ สภาพดินท่ีเส่ือมโทรมจากการใชปุยเคมี และ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงพบวาการ
ทําการเกษตรแบบยั่งยืนในแตละรูปแบบน้ัน มีความแตกตางกันไมมากนัก โดยเร่ิมจากการปรับสภาพพื้นท่ี
ภายในไรนาใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการผลิตโดยไดทํากิจกรรมในไรนามากข้ึน เชน การปลูกพืชผัก
สวนครัว ไมผลไมยืนตนและเล้ียงปลา เปนตน   
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     ตอมาการศึกษา เหตุผลท่ีมาและกระบวน การพัฒนากลุมสตรีผลิตขาวปลอดสารพิษ โรงสีสห
เกษตรขาวขวัญ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ของวัฒนา  มุละชีวะ (2546) โดยการวัดความเปนไปไดทาง
การเงินและทางเศรษฐกิจ การศึกษาไดคัดเลือกกลุมตัวอยางหนึ่งกลุมจากระบบเศรษฐกิจชุมชนเปน
กรณีศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการศึกษาแบบมีสวนรวมในระบบ
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อประยุกตใชขยายผลในพื้นท่ีชนบทอ่ืนๆ โดยการรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยาง
จํานวน 15 ราย ท่ีเปนสมาชิกกลุมสตรีผลิตขาวปลอดสารพิษ ตลอดจนเจาหนาท่ีขององคกรรัฐ และเอกชน 
ประกอบดวยการศึกษา อัตราสวนผลประโยชนและตนทุน (BCR) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมจากเดิมทําการเกษตรกระแสหลัก 
เปล่ียนระบบการผลิตเปนเกษตรอินทรีย เนื่องจากประสบปญหาดานสุขภาพ จากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน รายไดเพ่ิมมากข้ึนส่ิงแวดลอมชุมชนดีข้ึน นอกจากน้ีเกษตรกรไดรวมกลุมเพ่ือขาย
ขาวปลอดสารพิษ โดยการจัดต้ังโรงสีตามหลัก การประหยัดทางขนาดและการประหยัดทางขอบขาย และ
แมวาโครงการโรงสีขาวจะดําเนินการอยู แตผลการวิเคราะหก็ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของการ
ลงทุนท้ังทางการเงินและทางเศรษฐกิจ 
      การศึกษาเร่ืองการพัฒนาหวงโซอุปทาน “ขาวคุณธรรม”  ในปการเพาะปลูก 2548-2549 เกษตรกร 
จํานวน 108 คน ในอ.กุดชุม จ.ยโสธร มีความตองการที่จะแกปญหาเร่ืองการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียท่ี
มีราคาตกตํ่า จึงไดริเร่ิมดําเนินโครงการรวมกับ สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
มีจุดมุงหมายท่ีจะผลิต ขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายพันธมิตร และทําการจําหนายผลผลิต ใหกับผูบริโภคใน
ราคายุติธรรม และพัฒนาไปสูระบบการผลิตและการคาอยางเที่ยงธรรม โดยการดําเนินงานเร่ิมตนจากการ
วางแผนการพัฒนา กลไกดานการผลิต การตลาด ผลการดําเนินงานในปแรก เครือขายขาวคุณธรรม มีองคกร
ตางๆ เขามามีสวนรวมเปนพันธมิตร รวมกันปฏิบัติหนาท่ีตางๆ เชน รวบรวมผลผลิต การแปรรูป การขนสง 
การกระจายสินคา 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 

 
     การวิจัยในคร้ังนี้ เนนทําการวิจัยในแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) โดยใชการเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหเกิด
ความรูความเขาใจรวมกัน ชวยเหลือกัน ในการแกไขปญหาอุปสรรค จนบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยกลุม
ธุรกิจสวนสามพราน เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันของภาคีพันธมิตรภายใตแกนนําของสวนสามพราน ซ่ึง
ประกอบดวย สหกรณพนักงาน ผูผลิต/กลุมผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ผูผลิต/กลุมผูผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร ชุมชนและสหกรณท่ีสนใจเขารวมโครงการ โดยกลุมธุรกิจจะมี
ข้ันตอนวิธีการวิจัยผานเวทีเรียนรูรวมกัน โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณและ
สกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน เพื่อกําหนดกรอบและการทํางานรวมกัน เพ่ือการ
บรรลุเปาหมาย ของกลุมธุรกิจท่ีจะนําประโยชนสูภาคีพันธมิตร  
               
         1. สวนสามพราน (แกนกลางของกลุมธุรกิจ) มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 

 
กิจกรรมท่ี 1 การหารือของภาคีในกลุมธุรกิจเพ่ือการวางแผนการทํางานรวมกัน  
มีวัตถุประสงคเพื่อการวางเปาหมายของกลุมธุรกิจ และภาคี การกําหนดระบบการทํางานรวมกัน

ภายใตเง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุเปาหมายรวมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานกับกลุมเครือขายทางธุรกิจ สรางความเขาใจ และวางเปาหมายรวมกัน 
 
กิจกรรมท่ี 2 การกอสรางและจัดตั้งศูนยเรียนรู  
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถานท่ีในการติดตอประสานงาน เปนตนแบบดานคุณคา กระบวนทัศน 

หลักการ และแนวทางปฏิบัติแกประชาคมในกลุมธุรกิจใหมีศักยภาพในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย
รวมกัน 

วิธีการดําเนินงาน 
1. การประชุมหารือกับผูบริหารสวนสามพราน และนักวิจัยเกี่ยวกับ สถานท่ี รูปแบบการกอสราง 

งบประมาณ 
2. ดําเนินการกอสราง 
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กิจกรรมท่ี 3 การเพิ่มพูนความรูโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเช่ือมั่นแกผูปฏิบัติงาน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูผาน

ประสบการณ และนําไปปฎิบัติจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานกับผูเกี่ยวของ หาหัวขอกิจกรรม กําหนด วันเวลา สถานท่ี 
2. ดําเนินงานตามแผน 
 

          กิจกรรมท่ี 4 ประชุมหารือรวมกับนักวิจัย ผูบริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน การวางยุทธศาสตรงานวิจัย   
วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานกับผูเกี่ยวของ หาหัวขอกิจกรรม กําหนด วันเวลา สถานท่ี 
2. ดําเนินงานตามแผน 
 
2 . ศูนยเรียนรู 
       
2.1 ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมวางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรู 
มีวัตถุประสงคเพื่อ ช้ีแจงและสรางความเขาใจใหกับผูปฎิบัติงาน และวางกรอบทิศทางการ

ดําเนินงาน 
วิธีการดําเนินงาน 
1. การประชุมหารือ หารือระหวางผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ทีมผูปฎิบัติงาน 
2. การวางแผนทีมงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานตามแผน 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมใหความรูแกผูปฎิบัติงานในการเปดเปนสถานท่ีทองเที่ยว 
มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางความรู เพิ่มพูนทักษะ ตางๆใหแกทีมผูปฏิบัติงานจนสามารถปฏิบัติงาน 

สรางรายไดแกธุรกิจและชุมชนตอไป 
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วิธีการดําเนินงาน 
1. การประสานงานระหวางผูเช่ียวชาญดานตางๆ และฝายทีมผูปฎิบัติงาน กําหนด วัน เวลา สถานท่ี 

ฝกอบรม 
2. การอบรม ความรูแกทีมผูปฎิบัติงาน 
3. ดําเนินงานตามแผน 

 
       กิจกรรมท่ี 3 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย 

มีวัตถุประสงคเพื่อ เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางธรรมชาติ และการเกษตรอินทรีย แกเกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

วิธีการดําเนินงาน 
1. การเตรียมความพรอมในดาน ความรู ของทีมผูปฏิบัติงาน  
2. การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี โดยเปนแปลงสาธิตแกกลุมเปาหมาย 
 
2.2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูและเยี่ยมชม

กิจกรรม 
มีวัตถุประสงคเพื่อ ช้ีแจงและสรางความเขาใจใหกับผูปฎิบัติงาน และวางกรอบทิศทางการ

ดําเนินงาน 
วิธีการดําเนินงาน 
1. การประชุมหารือ หารือระหวางผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ทีมผูปฎิบัติงาน 

  2. การวางแผนทีมงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานตามแผน 
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กิจกรรมท่ี 2 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง 
มีวัตถุประสงคเพื่อ เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง แกเกษตรกร 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
วิธีการดําเนินงาน 
1. การเตรียมความพรอมในดาน ความรู ความชํานาญของทีมผูปฏิบัติงาน  
2. การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี โดยเปนแปลงสาธิต ศึกษาดูงานแกกลุมเปาหมาย 
 

         3.  สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีกิจกรรมตางๆกับภาคี กลุมธุรกิจสหกรณดังนี้ 
 
        กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองคความรูแกภาคี 
          มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูแกภาคีธุรกิจในดานตางๆ เชน การจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนา
โจทยแนวทางการวิจัย  การเช่ือมโยงโซอุปทาน กระบวนการดําเนินงานดานสหกรณ 

วิธีการดําเนินงาน 
1. การประสานงานระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคี กําหนดแผนการฝกอบรม 
2. การอบรม เพิ่มความรูแกภาคีธุรกิจ 
3. นําความรูท่ีไดไปปรับใช ใหการวิจัยเปนไปตามกรอบแผนงาน 
 
กิจกรรมท่ี 2 การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย  
มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน รวมแลกเปล่ียนเรียนรูช้ีแนะแนวทางการวิจัย สามารถ

ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมตอสถานการณ 
วิธีการดําเนินงาน 
1. การประสานงานระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคี กําหนด วัน เวลา สถานท่ี 

ฝกอบรม 
2. การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย 
3. ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมตอสถานการณ 
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4.  กลุมเกษตรกร มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

          กิจกรรมท่ี1 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีสาม
พราน 
          มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ เปนฐานในการเลือกกลุมเปาหมายเกษตรกรไดอยาง
เหมาะสม 
       วิธีการดําเนินงาน 
      1. ประสานงานกับผูนําชุมชน หนวยงานในพื้นท่ี เกษตรกร และทีมงานนักวิจัย กําหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
       2. เยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร 
         3. นําขอมูลมารวบรวมวิเคราะห 
 
        กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม 
         มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ และเพิ่มพูนความรูดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี พนักงานสวน นักวิจัย ผูบริหาร 
       วิธีการดําเนินงาน 
        1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกร และทีมงานนักวิจัย ผูบริหารกําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
           2. จัดเวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
          3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
 
           กิจกรรมท่ี 3 การจัดเวทีเรียนรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 
           มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
เปนท่ีตองการของตลาด แก เกษตรกร และพนักงาน 
       วิธีการดําเนินงาน 
      1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกร ทีมงานนักวิจัย พนักงาน  กําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
         2. จัดเวทีเรียนรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 
         3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
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กิจกรรมท่ี 4 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเครือขายเกษตรอินทรีย 
         มีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร วางแผนการสราง
เครือขายเกษตรอินทรีย  
          วิธีการดําเนินงาน 
         1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรผูสนใจรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร 
กําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
         2. จัดเวทีเรียนรูเร่ืองการสรางเครือขายเกษตรอินทรียและการเช่ือมโยงตลาด 
         3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
 
       กิจกรรมท่ี 5 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นท่ีสามพราน 
    มีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร วางแผนแนวทางการ
เช่ือมโยงสินคาสูตลาด 
       วิธีการดําเนินงาน 
       1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรผูสนใจรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร 
กําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
       2. จัดเวทีเรียนรูเร่ืองการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีสามพราน 
      3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
 
           กิจกรรมท่ี 6 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ 
          มีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจและวางเปาหมายรวมกนัในการดําเนนิโครงการ ระหวาง
กลุมธุรกิจและเกษตรกร  
          วิธีการดําเนินงาน 
        1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร กําหนด 
วัน เวลา สถานท่ี  
         2. จัดเวทีเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ 
         3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
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กิจกรรมท่ี 7 การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร 
        มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการรวมกลุมของเกษตรกร การสํารวจพื้นท่ี และเก็บรวบรวมขอมูลกลุม
เกษตรกร  
      วิธีการดําเนินงาน 
      1. ประสานงานกับ เกษตรกรรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย กําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
        2. สํารวจรวบรวมขอมูล สรุปผล 
         
     กิจกรรมท่ี  8 การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 
         มีวัตถุประสงคเพื่อ วางแผนธุรกิจรวมกันระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร  
     วิธีการดําเนินงาน 
          1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร กําหนด 
วัน เวลา สถานท่ี  
           2. จัดการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 
          3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
 
         5.  สหกรณพนักงานสวนสามพราน  มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
          กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอ่ืนๆ 
           มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ และเพิ่มพูนความรูดานกระบวนการสหกรณ 
ใหกับผูบริหาร และสหกรณพนักงาน 
          วิธีการดําเนินงาน 
           1. ประสานงานกับเครือขายสหกรณ ผูทรงคุณวุฒิและทีมงานนักวิจัย ผูบริหารสหกรณพนักงาน
กําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
           2. รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอ่ืนๆ 
          3. นําขอมูล ประสบการณ มาปรับใช 
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6.  กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน  มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
           กิจกรรมท่ี 1 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสาม
พราน 
          วัตถุประสงค เพ่ือเยี่ยมชม และทําการสอบถามขอมูล การผลิต ปญหา และอุปสรรค ของกลุม และ
แนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังการท่ีจะเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจสหกรณ 
         วิธีการดําเนินงาน 
         1. ประสานงานกับผูนํากลุม หนวยงานในพื้นท่ี และทีมงานนักวิจัย กําหนด วัน เวลา สถานท่ี ใน
การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
         2. เยี่ยมชมและสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสามพราน 
           3. นําขอมูลมารวบรวม และสรุป 
 
      กิจกรรมท่ี 2 การจัดเวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน 
          มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชนเพื่อนําไปเปน
อาหาร และสรางอาชีพในชุมชน 
        วิธีการดําเนินงาน 
       1. ประสานงานกับนักวิชาการ ทีมงานนักวิจัย และกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน  กําหนด วัน เวลา 
สถานที่  
         2. จัดเวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน 
         3. รวบรวมขอมูล สรุปผล 
 
 7.  โรงเรียน และสถาบันการศึกษา มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
           
        กิจกรรมที 1 การสรางยุวเกษตรกร และฝกทักษะการปฎิบัติงาน 
           วัตถุประสงค เพื่อ สรางแหลงฝกงานแกนักศึกษาสถาบันการศึกษาตางๆ ฝกฝนทักษะการปฏิบัติงาน
จริง ท่ีไมมีในหองเรียน และใหนักศึกษามีใจรักดานเกษตร ใสใจส่ิงแวดลอมและชุมชน 
        วิธีการดําเนินงาน 
          1. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการ 
          2. คัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันตางๆ 
           3. ฝกทักษะ และปฏิบัติ งานจริง 
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กิจกรรมท่ี2 แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 
        วัตถุประสงค เพื่อ เปนแหลงเรียนรูกิจกรรมดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนตางๆ ผานการ สาธิต และฝกอบรม 
           วิธีการดําเนินงาน 
         1. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตางๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการ 
          2. จัดเตรียมสถานท่ี กิจกรรม 
          3. ทีมงาน สาธิต และใหความรูแก นักเรียน นักศึกษา  
 
         กิจกรรมท่ี 3 “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ”  
         วัตถุประสงค เพื่อ ใหโรงเรียนท่ีมีเด็กฐานะยากจนในเขตอําเภอสามพราน นครชัยศรี มาเรียนรู 
กิจกรรมตางๆในสวนหนึ่งวัน โดยเล้ียงอาหารฟรี  โดยจะจัดกิจกรรมนี้ เดือนละ 1 คร้ังและใหโรงเรียน นํา
กิจกรรมท่ีเรียนรู ไปตอยอดทําผลิตภัณฑ และนํามาจําหนาย ในพ้ืนท่ีตลาดภายในสวนสามพราน 
         วิธีการดําเนินงาน 
          1. ประสานงานกับ โรงเรียนดอยโอกาสตางๆในเขตอําเภอสามพราน นครชัยศรี เพื่อทําการ
ประชาสัมพันธโครงการ 
         2. คัดเลือกโรงเรียน 
          3. จัดเตรียมสถานท่ี กิจกรรม 
          4. ทีมงาน สาธิต และใหความรูแก นักเรียน นักศึกษา  
 
         8.  เครือขายสหกรณ มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
   
           กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณท่ีมี
คุณคา”  
        วัตถุประสงคเพื่อทําใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการดําเนินงานของสหกรณ และเกิดการประสาน
ความรวมมือกับสหกรณตางๆ ในอนาคต 
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วิธีการดําเนินงาน 
          1. ประสานงานกับผูมีสวนรวม ท้ังทีมวิจัย ฝายสวน ฝายขาย ฝายกิจกรรม ผูบริหาร วางแผนงานการ
จัดนิทรรศการ 
          2. จัดนิทรรศการและเผยแพรความรู 
           3. รวมเวทีเรียนรู 
 
        กิจกรรมท่ี 2 การสรางเครือขายดานการตลาดสินคาสหกรณ 
           วัตถุประสงคเพื่อ สนับสนุนชองทางการตลาดของสินคาสหกรณ และสรางความรวมมือกันใน
อนาคต 
            วิธีการดําเนินงาน 
          1. ประสานงานกับผูมีสวนรวมเกี่ยวของทางการตลาด 
          2. วางแผนชองทางการตลาด 
           3. ดําเนินการนําสินคามาจําหนาย 
 
           9. เครือขายอ่ืนๆ มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 
          
           9.1 เครือขายนกัวิจัย 
             
             กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอ่ืนๆ  
            วัตถุประสงค ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพิ่มความรู และเห็นปญหา อุปสรรค ของเครือขายนักวิจัย
อ่ืนๆ สามารถนํามาประยุกต ใชกับกลุมตนเอง และเกิดการพัฒนาดานความคิด ความรวมมือกันในดานตางๆ 
            วิธีการดําเนินงาน 
          1. ประสานงานกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
           2. รวมการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอ่ืนๆ 
         3. นําความรู มาปรับใชกับงานวิจัยในกลุม 
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9.2 เครือขายประชาสัมพันธ 
               
             กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
              วัตถุประสงค เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในกระบวนการวิจัย ผานชองทาง ประชาสัมพันธ เชน 
โทรทัศน ส่ิงพิมพ ใหงานวิจัยมีการรับรูในวงกวาง และสรางรายไดแกกลุมธุรกิจ 

วิธีการดําเนินงาน          
            1. ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของในการประชาสัมพันธ 
            2. ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
               

กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553       
         วัตถุประสงค เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในกระบวนการวิจัย แกบุคคลท่ัวไป 
             วิธีการดําเนินงาน 
         1. ประสานงานกับผูมีสวนรวม ท้ังทีมวิจัย ฝายสวน ฝายขาย ฝายกิจกรรม ผูบริหาร วางแผนงานการ
จัดนิทรรศการ 
           2. ทีมงานจัดนิทรรศการ และเผยแพรความรู 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน 
 

         จากการวางแผนข้ันตอนการวิจัยแลว ทีมวิจัยก็มีการดําเนินงานตามแผนงาน พบวา มีผลการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 

1. สวนสามพราน (แกนกลางของกลุมธุรกิจ) จากแนวคิด และนโยบายของสวนสามพราน ท่ีมุงเนน
ในดานการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมของไทย การใสใจดานส่ิงแวดลอม และการอยูรวมกันกับชุมชนรอบขาง 
อยางยั่งยืน ภายหลังจากการรวมมือกันในการดําเนินงานวิจัย และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู กับเครือขาย
ธุรกิจตางๆ มีการดําเนินกิจกรรมท่ีสรางความเปล่ียนแปลงภายในสวนสามพรานในดานตางๆ 

 
กิจกรรมท่ี 1 การหารือของภาคีในกลุมธุรกิจเพ่ือการวางแผนการทํางานรวมกัน ผลจากการหารือกัน 

ในวันท่ี  12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน ระหวาง สถาบันวิชาการดานสหกรณ นักวิจัย 
ผูบริหารสวนสามพราน ซ่ึงผลทําใหเกิด การเรียนรูแนวคิด และสรางความรวมมือกัน ท่ีจะทําวิจัยเร่ืองกลุม
ธุรกิจสหกรณ  วันท่ี 18 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน ผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ภาคี
กลุมธุกิจ ไดแก สหกรณพนักงาน ผูนําชุมชน ท่ีประชุมไดแจงแกภาคีวาไดรวมกันทําวิจัยเร่ืองกลุมธุรกิจ
สหกรณ   หารือกันถึงแนวทางกิจกรรม กําหนดหนาท่ีผูรวมวิจัย  และกํากนดกรอบการดําเนินรวมกัน 

 
กิจกรรมท่ี 2 การกอสรางและจัดตั้งศูนยเรียนรู ผลการประชุมหารือ ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 ณ 

โรงแรมสวนสามพราน ระวาง ผูบริหารสวนสามพราน ทีมงานวิจัย จากการประชุม ไดมีมติ ในการที่จะ
กอสรางศูนยเรียนรู 2 ศูนย คือ 1. ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน 2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเปน
สถานท่ีในการเปนศูนยกลางติดตอประสานงาน เปนตนแบบดานคุณคา แกประชาคม และกลุมธุรกิจ ได
ขอสรุป ดานงบประมาณ รูปแบบ แผนดําเนินการกอสราง ซ่ึง ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ใชงบประมาณ 
ประมาณ 300,000 บาท  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใชงบประมาณ 480,000 บาท 

วันท่ี 1 กันยายน 2552 ไดเร่ิม ดําเนินการกอสรางศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ส้ินสุด การกอสราง 
วันท่ี 30 กันยายน 2552  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมกอสราง 1 ตุลาคม 2552 ส้ินสุดการกอสราง 20 
ตุลาคม 2552 
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กิจกรรมท่ี 3 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง “การใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน” ในวันท่ี 
17 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสวนสามพราน ไดมีการจัดฝกอบรม เร่ืองการใชเกษตรอินทรียในสวนสาม
พรานโดย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร. ถวัลยศักดิ์ เผาสังข และพนักงานฝายสวน 23 คน 
ผลการฝกอบรมสรางความรู ความเช่ือม่ันแกผูปฏิบัติงาน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูผานประสบการณ 
และนําไปปฎิบัติจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง “การใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน” แกพนักงานฝายสวน 
โดยโรงแรมสวนสามพราน ในวันท่ี 17 มกราคม 2553 

 
ผลลัพธท่ีเกิดจากงานวิจัย 

 
          ดานชุมชน และการตลาด สวนสามพรานมีแผนงานท่ีจะเปดตลาดจําหนายสินคาบริเวณดานหนา
สวนติดถนนเพชรเกษม ซ่ึงเดิมเปนลานจอดรถ ใหเปนแหลงรวมของสินคา กลุมตางๆ ท่ีเช่ือมโยงเปน
เครือขายธุรกิจกับสวนสามพราน เชน สินคาของกลุมเกษตรกรอินทรีย สินคาวิสาหกิจชุมชน สินคาของ
สหกรณพนักงาน สินคาเครือขายสหกรณ สินคาหนึ่งโรงเรียนหน่ึงผลิตภัณฑ อาหาร และขนมไทยโบราณ 
และสินคาข้ึนช่ือของทองถ่ิน โดยในระยะแรกจะใหจําหนายฟรี 

 
การวางแผนธุรกิจ ไดมีการวางแผนธุรกิจรวมกับทางผูบริหารสวนสามพราน  และกําหนดแนวทาง

ในการคัดสรร สินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีเอกลักษณ และเปนของข้ึนช่ือของทองถ่ิน เชน สมโอ ฝร่ัง 
มะพราว ขาว ขนมไทย โดยในระยะแรกสินคาท่ีมีความพรอมก็สามารถนําสินคามาจําหนายบริเวณตลาดริม
คลองไปกอน ซ่ึงเปนตลาดท่ีใหเกษตรกรนําสินคา ทางการเกษตร ขายในเรือ และริมคลองตามธรรมชาติเกา
ท่ีสวนอนุรักษไว 
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ดานส่ิงแวดลอม สวนสามพรานเปนท่ีรูจักของบุคลท่ัวไปในอีกช่ือหนึ่งวา โรสการเดน อัน

เนื่องมาจากในอดีต สวนสามพราน เคยปลูกดอกกุหลาบเปนจํานวนมากเพ่ือตัดดอกขาย แตดวยกุหลาบเปน
พืชท่ีตองมีการใชสารเคมี ท้ังปุยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดโรค และแมลงเปนจํานวนมาก ทําใหมีปญหา
ตอส่ิงแวดลอม นักทองเท่ียว และพนักงาน ทําใหตองเลิกปลูกเปนการคา เหลือเพียงปลูกประดับเทานั้น 
เกือบ 40 ปท่ีตองใชสารเคมี และระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม ทําใหในบางคร้ังเจาของธุรกิจ ถึงกับทอใจ จน
คิดท่ีจะเลิกปลูกกุหลาบเลยดวยซํ้า จากการแลกเปล่ียนเรียนรู สวนสามพรานได มีกระบวนการในการ 
ดําเนินงานท่ี จะไปสูเปาหมายใหสวน เปล่ียนเปนระบบการเกษตรแบบอินทรีย ใหได 

 
การมีสวนรวมของพนักงานในการผลิตสินคาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงท่ีไดจาก

งานวิจัย เกิดจากแนวคิด “ระเบิดจากขางใน” กลาวคือ ทําใหทุกคนมีศรัทธา เช่ือมั่น มีความสุข ความพอใจท่ี
จะทํา ปจจุบันสวนสามพรานมีการจัดการกับพืชในสวนโดยใชระบบเกษตรอินทรีย และมีการผลิตสินคา
ตางๆ ท่ีเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีทําใช ในสวนเอง มีผลิตภัณฑตางๆ เชน ลูกบอล EM  ปุยน้ําชีวภาพ 
ปุยท่ีเกิดจากการหมักเศษอาหารของครัว ปุยท่ีเกิดจาก  การหมักเศษพืช น้ําซาวขาว น้ํายาลางจาน จุลินทรีย
กันโรคพืช สมุนไพรปองกันกําจัดแมลง ผลิตจําหนายสรางรายไดแกพนักงาน และเผยแพรความรูดานเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรียแกบุคคลท่ัวไป ดังแสดงในภาพท่ี 8 
 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมหารือรวมกับนักวิจัย ผูบริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ไดประชุมรวมกับคุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการ โรงแรมโร
สการเดนริเวอรไซด สวนสามพราน คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ ผูอํานวยการฝายสวน คุณศิริดารัตน เลขมาศ นัก
พฤกษศาสตร และนักวิจัย โดยเปนการหารือการดําเนินงานโครงการวิจัยเครือขายธุรกิจสหกรณสวนสาม
พราน โดยนักวิจัยไดรายงานผลการดําเนินงานในชวง 10 เดือนท่ีผานมา แกท่ีประชุมทราบ ซ่ึงขณะน้ีมีการ
เช่ือมโยงเครือขายโรงแรมสวนสามพราน มีจํานวน 5 กลุม ไดแก 1. กลุมเกษตรอินทรีย ต.สามพราน:ผูใหญ
ชัยวัฒน   2. กลุมไรขิง:กํานันทิพวรรณ 3. กลุมโรงเรียน :ครูมาลัยวรรณ 4. กลุมแมบาน : ผูชวยผูใหญบานสุ
กัญญา 5. กลุมเกษตรยั่งยืน : คุณวิลิจ จากน้ันท่ีประชุมไดรวมกันหารือถึงการดําเนินงานตอไป พรอมกับ
หารือถึงการดําเนินงานภายหลังหมดสัญญาโครงการวิจัย ท้ังนี้ผูประสานงานกลางไดมอบหมายให หัวหนา
โครงการวิจัย ดําเนินการทําแผนท่ี (Mapping) โดยมีรายละเอียดวาใคร ทําอะไร อยูพื้นท่ีไหน แกนนําคือใคร 
ผลผลิตคืออะไร โดยทําเปนทําเนียบเพื่อนําไปใชเปนยุทธศาสตรการดําเนินงานในอนาคต ซ่ึงแผนการ
ดําเนินงานข้ันตอไป คือ จัดประชุมเพื่อสอบถามความตองการของกลุมเกษตรอินทรีย ดังแสดงในภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 8 กิจกรรมการมีสวนรวมของพนักงานในการผลิตสินคาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
   

                          
 

ภาพท่ี 9  กิจกรรมประชุมหารือรวมกับนักวิจัย ผูบริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ 
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2 . ศูนยเรียนรู 
 

           2.1 ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน 
 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมวางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรู การประชุม
วางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ในวันท่ี 10 กันยายน 2552 ณ.
ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ระหวางผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ทีมงานปฎิบัติการ ผลการประชุม
ผูบริหารสวน ช้ีแจงและสรางความเขาใจใหกับผูปฎิบัติงาน ไดขอสรุป ดานงบประมาณ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ กรอบทิศทางการดําเนินงาน จากน้ันไดมีการหารือระหวางทีมงานปฎิบัติการรวมกันวางแผน
หนาท่ีตางๆ       

 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมใหความรูแกผูปฎิบัติงานในการเปดเปนสถานท่ีทองเท่ียว ในวันท่ี 20 

กันยายน 2552 ณ ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ไดมีการการอบรมใหความรูแกผูปฎิบัติงานในการเปดเปน
สถานท่ีทองเท่ียว ผูเขารวม ไดแก นักวิจัย พนักงานสวน นักศึกษาฝกงาน ผูเช่ียวชาญในกิจกรรมตางๆ เชน 
การพับดอกบัว การทําลูกประคบ การทําชา สรางความรู เพิ่มพูนทักษะ ตางๆใหแกทีมผูปฏิบัติงานจน
สามารถปฏิบัติงาน สรางรายไดแกธุรกิจและชุมชนได 
 
       กิจกรรมท่ี 3 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2552 ณ ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ไดเปดใหนักเรียน โรงเรียน นักบุญเปรโต จํานวน 150 คน มาเรียนรู
กิจกรรมเชนการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การศึกษาธรรมชาติ กับทีมงานวิจัย พนักงานสวน นักศึกษา
ฝกงาน 
       วันท่ี 27 พศจิกายน 2552  ไดเปนเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแกเกษตรกรเร่ืองการ
ผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 วันท่ี 22 ธันวาคม 2552 เปนสถานท่ีจัดกิจกรรมเวทีเรียนรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

วันท่ี 17 มกราคม 2553 เปนสถานท่ีจัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเครือขายเกษตร
อินทรียและการเช่ือมโยงตลาด 

 



 37

ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย 
 
สรางกิจกรรมของศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน วิถีการดําเนินชีวิตของคน สวนผลไมและนํ้าในอดีต

กําลังจะเลือนหายไป สังคมปจจุบันของสามพรานกําลังกลายเปนกึ่งสังคมเมือง มีบานเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม มาทดแทนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณพื้นท่ีรองสวนเกา ประมาณ 30 ไร ประกอบดวยสวน
ผลไม มะพราว หมาก ถูกร้ือฟน ใหเปนศูนยเรียนรู ถายทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมเกาของชาวสวนสามพราน การนํา
เอกลักษณของชุมชนนําเสนอเปนจุดขายนักทองเท่ียว อีกท้ังยังเปนศูนยถายทอดความรูดานการเกษตร
อินทรีย แก นักเรียน เกษตรกร และบุคคลท่ัวไปอีกดวย นอกจากนั้นกอใหเกิด รายไดแกสวนสามพราน 
ชุมชน เกษตรกร เปนสถานท่ีศึกษาและดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ  บุคคลทั่วไป 
นักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญมีความสนใจในกิจกรรมนี้สูง 

-การลองเรือชมสวน นักทองเท่ียวสามารถน่ังเรือแจวจากฝงโรงแรมผานสายนํ้านครชัยศรี ในทุกวัน 
ตั้งแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ดังแสดงในภาพท่ี 9 

-ชมนาบัว และการพับดอกบัวรูปแบบตางๆ นาบัวหลวงสี แดงชมพู ท้ังตูมและบานสพร่ังการเรียนรู
วัฒนธรรมการจัดดอกบัว และพับในรูปแบบตางๆ เชน การพับบัวบาน การพับถวายพระ การทํากระทงบัว  
เปนตน ดังแสดงในภาพท่ี 10 

-การเรียนรูการทําชา ดอกบัว น้ําสมุนไพร และชิมชาท่ีทําจากพืชอินทรีย ชาสมุนไพร เกสร และ
กลีบดอกบัว ท่ีมีวิธีการค่ัวผานเตาถาน ชาๆ จนไดชารสชาดดี กล่ินหอมกรุน และมีประโยชนแกรางกาย 

-การชมแปลงผัก เลือกเด็ดผัก ฝกทําอาหารท่ีทําจากผักอินทรีย และชิมผักทอดสดๆ ผักสดๆ ท่ีไดรับ
การดูแลอยางดีและปลอดภัย ไรสารพิษ นักทองเท่ียวสามารถ มาเลือกผักเพื่อท่ีจะนํามาฝกประกอบอาหาร
ไทย เมนูฮิต เชน สมตํา ตมยํากุง ตมขาไก น้ําพริกมะดัน และยังชิมผักทอดแสนอรอย ท่ีคนไมชอบกินผัก ยัง
ทานไดเปนจานๆ ดังแสดงในภาพท่ี 10  

-การชมสวนผลไม  ชิมผลไม และนํ้ามะพราว นักทองเท่ียวสามารถเรียนรูวิถีการทําสวนผลไม การ
ขยายพันธุ และชิมผลไมสดๆ ตามฤดูกาล เชน กลวย ฝร่ัง ตะลิงปง มะดัน ชมพู ขนุน และชิมมะพราว
น้ําหอมท่ีข้ึนช่ือของสามพราน 

-การปนตนหมากและมะพราว ชมสาธิตการปนตนหมาก และมะพราว ท่ีใชภูมิปญญาไทย เชือก
กลวยพันขอเทา 

-ชมการทํานาอินทรีย และวิถีชีวิตควายไทย การทํานาและพันธุขาวเหลืองหอมดั้งเดิมของสามพราน
กําลังสูญหายไป ชมการทํานา โดยใชควาย และการนําขาวเปลือกมาแปรรูป โดยการตํา และสีดวยมือ ดัง
แสดงในภาพท่ี 11 

-การทําลูกประคบ และการนวดดวยตัวเอง การนําสมุนไพรท่ีปลูกจากในสวนมาทําลูกประคบ และ
สาธิตการนวดสปาหนา และตัว สามารถนําไปใชกับตัวเองและดูแลคนรอบขาง 
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-การศึกษาธรรมชาติ ชมธรรมชาติปาชายเลน น้ําข้ึนน้ําลง หอดูนก กระรอก ปลา และหิ่งหอย ท่ี
กําลังกลับคืนมา 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10   กิจกรรมของนักทองเท่ียวในการลองเรือชมสวนผัก ผลไม นาบัว และฝกพับดอกบัวรูปแบบตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11  กิจกรรมของนักทองเท่ียวในการเก็บผักอินทรียไวใชสําหรับการฝกทําอาหารไทย และชมการทํา

นาอินทรียและวิถีชีวิตควายไทย 
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2.2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
  
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูและเยี่ยมชม

กิจกรรม ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน ไดมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ระหวาง นักวิจัย ผูบริหารสวนสามพราน พนักงานฝายตางๆ สหกรณพนักงานได
ขอสรุป ดานงบประมาณ หนาท่ีความรับผิดชอบ กรอบทิศทางการดําเนินงาน และนําผูประชุมเยี่ยมชม
กิจกรรมตางๆ ของศูนย 

 
        กิจกรรมท่ี 2 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากเปด
ศูนยเรียนรู สวนสามพรานไดมีเครือขายตางๆ เชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หนวยงานราชการ และ
บุคคลท่ัวไป มาศึกษาเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่อง ซ่ึงศูนยเรียนรูเกษตร
ทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง จะมีวิทยากร และพนักงาน สาธิต และฝกอบรมในกิจกรรมตางๆ เชน การ
ทําปุยชีวภาพ สมุนไพร ลูกบอล EM และอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพท่ี 12 
 

ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย 
 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จากพ้ืนท่ีดินเกาประมาณ 1.5 ไรท่ีเปนลานจอดรถ รอน และแหงแลง 

ถูกสรางจําลองการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระองคทรง
พระราชทานแนวคิด  การสรางประโยชนสูงสุดบนพื้นท่ีดิน  โดยทําการจัดสรรพื้นท่ี  ในทฤษฎี “ 
30:30:30:10” (ภาพท่ี 13) ดังนี้ 

30% พื้นที่ แหลงน้ํา ท่ีใชในการ บริโภค อุปโภค เล้ียงสัตวน้ํา และพืชน้ํา 
30% ปลูกขาวเพ่ือเปนอาหารหลัก 
30% ปลูกพืชไร พืชผัก ผลไม  สมุนไพร ไมใชสอย 

       10% เปนท่ีพกัอาศัย โรงกิจกรรม เชน โรงเห็ด โรงเผาถาน โรงทําปุย 
 
 
 
 
 
 
 



 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจําลองการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม “30:30:30:10” 
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         3.  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  
                 
       กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองคความรูแกภาคี วันท่ี 22 มิถุนายน 2552  ณ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดรวมหารือ และพัฒนาโจทยวิจัย ทํา
ใหไดขอเสนอ โครงการวิจัยเพ่ือนําเสนอแกผูทรงคุณวุฒิ 
          วันท่ี 25 มิถุนายน 2552  ณ ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีมงานวิจัย ได
นําเสนอโครงรางงานวิจัย แกผูทรงคุณวุฒิ เกิดความรวมมือในการทําการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณ และได
รับคําชี้แนะแนวทางวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
            วันท่ี 13 ตุลาคม 2552  ณ โรงแรมสวนสามพราน สถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูบริหาร และ
ตัวแทนสหกรณพนักงานสวนสามพราน นักวิจัยไดรวมแลกเปล่ียนความรู แนวคิด โดยสถาบันไดช้ีแนะ
แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโจทยแนวทางการวิจัย การเช่ือมโยงโซอุปทาน กระบวนการ
ดําเนินงานดานสหกรณ แกทีมงานวิจัย และเยี่ยมชม กิจกรรมของศูนยเรียนรูท้ัง 2 แหง 
 

กิจกรรมท่ี 2 การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย วันท่ี 4  กันยายน 2552  ณ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดมีการรวมหารือ ถึงผลการ
ดําเนินงาน รวมแลกเปล่ียนเรียนรูช้ีแนะแนวทางการวิจัย ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมตอสถานการณ 

วันท่ี 2  ตุลาคม 2552  ณ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดมีการประชุมหารือ ถึงความกาวหนาผลการดําเนินงาน ช้ีแนะแนวทางการวิจัย 
ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสม 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552  ณ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดมีการประชุมหารือ ถึงความกาวหนาผลการดําเนินงาน ช้ีแนะแนวทาง
การวิจัย ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสม และพิจารณาแผนงาน และปฎิทินการดําเนินงาน ดังแสดงใน
ภาพท่ี 14 
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4. กลุมเกษตรกร 
 
           กิจกรรมท่ี1 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีสาม
พราน วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 ทีมงานวิจัย และนักศึกษาฝกงานไดประสานงานกับผูนําชุมชน หนวยงาน
ในพื้นท่ี เกษตรกร ในการเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เยี่ยมชมจํานวน 20 ชุด เพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ เปนฐานในการเลือกกลุมเปาหมายเกษตรกรท่ีจะรวมในโครงการวิจัยไดอยาง
เหมาะสม จากการสํารวจพบวาอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนในเขตอําเภอสามพราน มา
ยาวนาน ดวยเพราะมีปจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพการเกษตรที่อุดมสมบูรณ ท้ังน้ํา ดิน และทุน จึงมี
สินคาทางการเกษตรท่ีเปนท่ีข้ึนช่ือมากมาย เชน สมโอ มะพราวน้ําหอม ฝร่ัง ขาว กลวยไม หมาก แตใน
ปจจุบันพื้นที่บางสวนถูกซ้ือไปทําโรงงานอุตสาหกรรม และสินคาท่ีข้ึนช่ือบางอยางหายไป เชน ขาวหมาก   

วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 ไดทําการประสานงานสอบถามขอมูลกับผูนําเกษตรกร หนวยงานดาน
การเกษตรในพื้นท่ีเพื่อรวบรวมขอมูลดานการเกษตรตางๆ ในเขตอําเภอสามพรานและทําการรวบรวมขอมูล
เพื่อใชในการวิจัยตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 15 

 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวนโดยมีเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผูบริหารสวน
สามพราน พนักงานสวน นักวิจัย นักศึกษา สนใจเขารวมเวที 25 คน การนํานักวิชาการดานเกษตรอินทรีย
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร. ถวัลยศักดิ์ เผาสังข มาแนะนําวิธีการทําการเกษตรอินทรีย การรับทราบ
ปญหา อุปสรรค ของเกษตรกรในพื้นท่ี พบวา นับจากอดีตถึงปจจุบัน เกษตรกรทําการเกษตรในระบบพืช
เชิงเดี่ยว และมีการใชสารเคมีเกษตรอยางมาก ระบบตลาดจะถูกผูกกับพอคาคนกลาง จากการสอบถามขอมูล
ของผูเขารวมเวที ถึงการรวมกลุมการเกษตรในรูปแบบ ตางๆ มักไมคอยประสบผลสําเร็จ เพราะเกษตรกรใน
พื้นที่มีฐานะความเปนอยูคอนขางดี ไมคอยจะมารวมกิจกรรมในรูปแบบ กลุม ในปจจุบันเกษตรกรคอนขาง
ประสบปญหาในดาน สภาพแวดลอม การด้ือยา ของโรค แมลง ดินเส่ือม สุขภาพ ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
เกษตรกรอยากเปล่ียนแปลงระบบการผลิตแตเกษตรกรขาดความเช่ือม่ัน ในแนวทางการเกษตรแบบ
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย และขาดความรูท่ีถูกตองในการจัดการ ซ่ึงวิทยากรไดใหความรูเร่ืองการผลิต
สินคาเกษตรแบบเกษตรอินทรีย สรางความรูความเขาใจแกเกษตรกร ใหสามารถนําไปปรับใชกับกิจการของ
ตนตอไป 
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ภาพท่ี 14 การพัฒนาองคความรู และการติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ของภาคีธุรกิจสหกรณ               

สวนสามพราน โดย สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีสามพราน 
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        กิจกรรมท่ี 3 การจัดเวทีเรียนรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย วันท่ี 22 ธันวาคม 2552 ณ 
ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน เกษตรกร ทีมงานนักวิจัย พนักงานสวน นักศึกษาฝกงาน ผูบริหาร  จํานวน 16 คน 
ไดจัดเวทีเรียนรูเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียโดยมีการพูดคุยแลกเปล่ียน เรียนรู โดยไดมีการ
สอบถามความคืบหนาในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย การวางแผนการผลิต การแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และมีแผนในการเร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ท่ีเร่ิมผลิตได เชน ชาดอกบัว ไปสูสินคาอ่ืนๆ 
เชน ฝร่ัง ขาว เพื่อจําหนายใหกับสวนสามพราน และตลาดอ่ืนๆ ตอไป 
 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเครือขายเกษตรอินทรีย วันท่ี 17 มกราคม 
2553 ณ.ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน นักวิชาการ เกษตรกร ทีมงานนักวิจัย พนักงานสวน ผูบริหาร  จํานวน 15 
คน โดยผูบริหารสวนไดมีการสอบถามความคืบหนาในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูไดพูดคุยและหาแนวทางในการสรางเครือขายการผลิตโดยมีขอสรุปใหสวนสามพรานเปนแกนกลาง 
ในการสรางแปลงสาธิต ควบคูไปกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในระยะแรกจํานวน 4 ราย การวางแผน
การผลิต วางแผนการตลาดรวมกัน  ดังแสดงในภาพท่ี 16 
 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัย 
 
             ดานส่ิงแวดลอม จากการแลกเปล่ียนเรียนรู  เกษตรกรในพื้นท่ีรอบๆ สวนสามพรานได มี
กระบวนการในการ ดําเนินงานท่ีนํา จะไปสูเปาหมายใหสวนเกษตรกรท่ีรวมโครงการ เปล่ียนเปนระบบ
การเกษตรแบบอินทรีย สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกร ลดปญหาดานการดื้อยา ของโรค แมลง 
ดินเส่ือม สุขภาพ ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และสรางความรวมมือรวมใจ ปลูกจิตสํานึก ชวยลดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงถือวา เปนการสรางร้ัวสีเขียวใหกับชุมชน 

สรางแนวรวมเครือขายในการผลิตการตลาด เกิดแหลงรายได การเปล่ียนแปลงท่ีไดจากงานวิจัย ทํา
ใหทุกคนมีศรัทธา เช่ือม่ัน ในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกิดความรวมมือรวมใจในการฝาฟน 
ปญหา อุปสรรค ชวยเหลือกัน และกอใหเครือขายท้ังดานการผลิต และการตลาดในอนาคต 
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ภาพท่ี 16 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวาง ทีมวิจัย ผูบริหารสวน พนักงาน และ กลุมเกษตรกร 
 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นท่ีสามพราน 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2553 ณ.แพริมน้ํา โรงแรมโรสการเดนสวนสามพรานโดยมีเกษตรกรในพื้นท่ี สามพราน 
และจังหวัดใกลเคียง ผูบริหารสวนสามพราน พนักงานสวน นักวิจัย เขารวมเวที 70 คน ในเวทีคุณอรุษ 
ผูบริหารสวนสามพราน ไดกลาวถึงท่ีมา และแผนการตลาดของกลุมธุรกิจสวนสามพราน จากน้ันนักวิจัย 
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ี
เปนธรรม ไดแบงกลุมเกษตรกรเพ่ือทําการแลกเปล่ียนขอมูลการทําการเกษตรอินทรีย  การรับทราบปญหา 
อุปสรรค ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และช้ีแจง สรางความเขาใจ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร วางแผน
แนวทางการเช่ือมโยงสินคาสูตลาด ดังแสดงในภาพท่ี 17 
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 ภาพท่ี 17   การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีสามพราน 
 

กิจกรรมท่ี 6 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ วันท่ี 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ผศ.ดร. อภีรดี อุทัยรัตนกิจ อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ผูเช่ียวชาญการเก็บรักษาผักและผลไมสด เขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ
รวมกับคุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการโรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน นักวิจัย พรอมดวย
เครือขายเกษตรกรชุมชนชาวสวนสามพราน เพื่อทําความเขาใจและวางเปาหมายรวมกันในการดําเนิน
โครงการ ถายทอดเทคโนโลยีและใหคําแนะนําการรับรองคุณภาพผลผลิตการปลูก และการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว ท้ังนี้ยังไดแบงกลุมผูเขารวมประชุมออกเปน 5 กลุมเพื่อระดมความคิดเห็น ผลจากการระดมความ
คิดเห็นกอใหเกิดปณิธานของเครือขายรวมกันคือ เช่ือมั่นในเกษตรอินทรีย หวงใยผูบริโภค การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนการพึ่งพา-รวมมือกันภายหลังการหารือท่ีประชุมมีมติจัดประชุมเครือขายเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อความ
ตอเนื่องในการดําเนินโครงการ ซ่ึงนัดหมายประชุมคร้ังตอไปในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา สถาบันวิชาการดานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยใหแกนนําไปวางแผน
ธุรกิจของแตละกลุมมาเพื่อหารือรวมกันในวันดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจง สรางความเขาใจและ
วางเปาหมายรวมกันในการดําเนินโครงการ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร ดังแสดงในภาพท่ี 18 
 
 กิจกรรมท่ี 7 การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร วันท่ี 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น.            
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน นักวิจัย พรอมดวยเครือขายเกษตรกรยั่งยืน
คลองจินดา ไดทําการประชุมและแนะนําโครงการกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน แกเกษตรกรใน
เครือขาย และนักวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลการเกษตรในพื้นท่ีเพื่อนํามาทําแผนการดําเนินงานในกลุมตอไป 
ดังแสดงในภาพท่ี 19 
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ภาพท่ี 18  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ 
 

       
            
  ภาพท่ี 19   การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร  
            
      กิจกรรมท่ี  8 การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน วันท่ี 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา 
10.00 น.  ณ หองประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ผศ.ดร. อภีรดี อุทัยรัตนกิจ อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระ
จอมเกลาธนบุรี คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการโรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน คุณอัจฉริ
ยา มณีนอย ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา บริษัทอดัม เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด นักวิจัย พรอมดวยเครือขาย
เกษตรกรสามพราน ไดวางแผนธุรกิจ รวมกันในการดําเนินโครงการ การรวมมือกันในการถายทอด
เทคโนโลยีดานเกษตรอินทรีย โดยแกนนําในแตละกลุมจะไปสํารวจขอมูลในกลุมตนเองและนํามาหารือ
รวมกันในการนัดหมายคราวตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 20 
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          5.  สหกรณพนักงานสวนสามพราน   
 
             กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอ่ืนๆ สถาบันวิชาการสหกรณ ผูเช่ียวชาญ
ดานสหกรณ ประธานสหกรณพนักงาน นักวิจัยไดรวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ดานขอมูล ประสบการณ 
กระบวนการพัฒนาสหกรณ ชวยเพ่ิมความรูในดานตางๆ ใหกับนักวิจัย และตัวแทนสหกรณพนักงาน 
สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชกับสหกรณพนักงานตอไป 
        
     6.  กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน  
 
          กิจกรรมท่ี 1 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสาม
พราน วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2553 ทีมนักวิจัย ไดประสานงานกับผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพใน
อําเภอสามพราน เยี่ยมชมกิจกรรม และทําการสอบถามขอมูล การผลิต ปญหา และอุปสรรค ของกลุม และ
แนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังการท่ีจะเช่ือมโยงเปนเครือขายธุรกิจสหกรณ  พบวา กลุมธุรกิจสหกรณใน
อําเภอสามพราน มีประมาณ 80 กลุม สินคาท่ีผลิต เชน สินคาแปรรูปทางการเกษตร หัตถกรรม  อาหาร ขนม 
สินคาอุปโภค โดยประกอบอาชีพเปนอาชีพเสริม  ปจจุบันสวนสามพรานเปดใหสินคาของกลุมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน มาจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง เชน อาหาร เคร่ืองดื่ม ขนมไทย งานศิลปจากดินญ่ีปุน เปน
ตน ดังแสดงในภาพท่ี 21 
 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดเวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน วันท่ี 17 กรกฏาคม 
2553 นักวิจัย ไดจัดเวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชนใหกับกลุมของชุมชนไรขิง 
โดยมีกํานันทิพวรรณเปนผูประสานงานกับผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพในอําเภอสามพราน มี
ผูเขารวม 20 คน โดยนักวิจัยไดแนะนําโครงการกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน การแลกเปล่ียนดาน
การตลาด ดานการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน และไดทําการสอนวิชาชีพการเพาะถั่วงอกแก
ผูเขารวมเพ่ือนําไปเปนอาหารและสรางอาชีพในชุมชนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 22 

ผลลัพธจากงานวิจัย ในปจจุบันมีกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเปน 1) เครือขายกลุมสตรี และ
กลุมแมบาน จากเดิมมี 2 ตําบล ปจจุบันเพิ่มจํานวนเปน 16 ตําบล ครอบคลุมอําเภอสามพราน มีแกนนํากลุม 
จํานวน  150 คน 2)  เครือขายสินคาชีวภาพ ต.สามพราน  (เครือขายใหม ปท่ี 2) จํานวน 150  คน 
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ภาพท่ี 20  การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 21 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสามพราน 
  
 
 
     
 
 
       
 
 
ภาพท่ี 22  เวทีเรียนรูเร่ืองการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน 
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            7.  โรงเรียน และสถาบันการศึกษา 
           
       กิจกรรมท่ี 1 การสรางยุวเกษตรกร และฝกทักษะการปฎิบัติงาน นักวิจัยและสวนสามพรานได
ประสานงานกับนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ท่ีสนใจใชเวลาวาง ในชวงวันหยุด มาฝกงาน ฝกฝนกิจกรรม
ตางๆ เชน การรําไทย การเลนดนตรีไทย การฝกกระบ่ีกระบอง การทําสวนเกษตร การเปนมัคคุเทศน การ
รวมทํางานวิจัย เปนตน จนเกิดความชํานาญ จนสามารถปฏิบัติงานจริง มีนักศึกษาจากสถาบันตางๆ เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหิดล เชียงใหม กรุงเทพธนบุรี สรางรายไดแกนักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และสามารถเปนวิทยากรสอนกิจกรรมใหแก นองๆ นักเรียน ในลักษณะ พี่สอนนอง ดวย 
 
          กิจกรรมท่ี2 แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง สวนสามพรานเปน
แหลงเรียนรูในดานตางๆของนักเรียน นักศึกษา มาอยางยาวนาน ท้ังดาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา
ดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และรวมโครงการ แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติและวัฒนธรรมในจังหวัด
นครปฐมรวมกับ ฟารมแสดงจระเข สามพราน และพิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึง โดยสวนสามพรานจะมีทีมงาน และ
วิทยากร สอน ทําปุย น้ําหมัก  สมุนไพร สบู น้ํายาลางจาน การขยายพันธุพืช และการศึกษาความรูในศูนย
เรียนรูเกษตรทฤษฏีใหม ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน 
 
        กิจกรรมท่ี 3 “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ” ทีมวิจัยไดประสานงานกับ โรงเรียนดอยโอกาสตางๆ
ในเขตอําเภอสามพราน นครชัยศรี เพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการ หลังจากนั้นทําการคัดเลือกโรงเรียน 
มาเรียนรูกิจกรรมเชนการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การศึกษาธรรมชาติ กับทีมงานวิจัย พนักงานสวน 
นักศึกษาฝกงาน หนึ่งวัน โดยเล้ียงอาหารฟรี  และจะจัดกิจกรรมนี้ อยางตอเนื่องเดือนละ 1 คร้ังและให
โรงเรียน นํากิจกรรมที่เรียนรู ไปตอยอดทําผลิตภัณฑ และนํามาจําหนาย ในพ้ืนท่ีตลาดภายในสวนสาม
พรานตอไป  ปจจุบัน มีนักเรียนท่ีผานการฝกอบรมไปแลว 4 คร้ัง จํานวน 300 คน ไดแก รุนท่ี 1 โรงเรียน
นักบุญเปรโต จํานวน 150 คน รุนท่ี 2 โรงเรียนวัดดงเกตุ รุนท่ี 3 โรงเรียนบานพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 
รุนท่ี 4 โรงเรียนวัดสวางอารมณ ดังแสดงในภาพท่ี 23 
 
 8.  เครือขายสหกรณ 
 
         กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณท่ีมี
คุณคา” วันท่ี 15 กันยายน 2552 ทีมงานวิจัย ไดรวมนํางานวิจัย มาแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทาง
สหกรณท่ีมีคุณคา” และรวมงานเวทีเรียนรู ทําใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการดําเนินงานของสหกรณ การ
นําคุณคาของสหกรณไปปรับใช และเกิดการประสานความรวมมือกับสหกรณตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 24 
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 กิจกรรมท่ี 2 การสรางเครือขายดานการตลาดสินคาสหกรณ นักวิจัย และผูบริหารสวนสามพราน 
ฝายจัดการตลาดสวนสามพราน ไดประสานงานกับสหกรณ ตางๆ นําสินคาของกลุมสหกรณเชน ขาว
คุณธรรม สินคาแปรรูปทางการเกษตรของกลุมสหกรณในเขต สามพราน และนครปฐม มาจําหนายบริเวณ 
ตลาดริมคลอง รานคาเฟริมคลองสวนสามพราน ซ่ึงเปนการ สนับสนุนชองทางการตลาดของสินคาสหกรณ 
และสรางความรวมมือกันในดานการตลาดตอไปในอนาคต ดังแสดงในภาพท่ี 25 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 กิจกรรม การเปนแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง        
ฝกทักษะการปฎิบัติงาน แกนักเรียน นักศึกษา สถาบันตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24  รวมเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณท่ีมีคุณคา”  
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ภาพท่ี 25 สินคาจากเครือขายสหกรณ  มีจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง 
 
         9. เครือขายอ่ืนๆ 
          
         9.1 เครือขายนกัวิจัย 
             
           กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอ่ืนๆ วันท่ี 13-14 กรฏาคม 2552 ณ โรงแรม
สวนสามพราน นักวิจัย ไดรวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอ่ืนๆ จากเวทีไดรวมแลกเปล่ียน
ความคิด มุมมองตางๆ ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพิ่มความรู และเห็นปญหา อุปสรรค ของเครือขายนักวิจัย
อ่ืนๆ สามารถนํามาประยุกต ใชกับกลุมตนเอง และเกิดการพัฒนาดานความคิด ความรวมมือกัน และเกิด
ปฏิญญาสวนสามพรานข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 26     
 
            
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอ่ืนๆ ระหวางวันท่ี 13-14 กรฏาคม 2552 ณ โรงแรม 

สวนสามพราน 
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      9.2 เครือขายประชาสัมพันธ    
 
            กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ การสรางศูนยเรียนรูท้ัง 2 ศูนย  เปนศูนยกลางการ
เรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย และเปดใหนักทองเท่ียวเขาชม ทําใหมีรายการตางๆ ทางโทรทัศน 
ติดตอ เขามาถายทํา และมีนิตยสารดานการทองเท่ียวท้ังไทยและตางชาติ มาเยี่ยมชม นักวิจัย และทีมงานได
แนะนํา ถึงวัตถุประสงคในการสรางศูนยเรียนรู การทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ทําใหองคความรูเกิดการ
เผยแพร รับรูในวงกวาง เปนประโยชนตอสังคม ท้ังสรางรายไดแกกลุมธุรกิจ เพราะมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยม
ชมมากข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 27         
 

กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553 ในวันท่ี 29 มกราคม 
2553 – วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2553 ทีมงานวิจัยไดนํา งานวิจัยเร่ืองกลุมธุรกิจสหกรณ มารวมเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  บริเวณ  อาคารจักรพันธ  เพ็ญศิริ  วัตถุประสงค  เพื่อสรางความรูความเขาใจ  ใน
กระบวนการวิจัย ความเขาใจในกลุมธุรกิจสหกรณ แกบุคคลท่ัวไป มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชม ตลอดงานท้ัง 9 
วัน  ดังแสดงในภาพท่ี 28 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27  การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ท้ังโทรทัศน และส่ิงพิมพ         
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ภาพท่ี 28    การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553 
 

ผลการศึกษาการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหม 
 
 การศึกษาการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกภาคีเครือขาย ไดแก สหกรณ 
ผูประกอบการ และชุมชนท่ีเห็นความสําคัญในเร่ืองคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทําธุรกิจรวมกัน ดังนี้ 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 ณ 
โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน ไดมีการวางแผนการดําเนินงานของเกษตรกรแตละกลุม 
ไดแก กลุมผูใหญชัยวัฒน กลุมคลองจินดาพัฒนายั่งยืน และกลุมเกษตร 2000 (ภาพท่ี 29-31) โดยท่ีเกษตรกร
แตละกลุมมีอุดมการณท่ีสอดคลองกัน 4 ขอ ไดแก เช่ือม่ันในเกษตรอินทรีย หวงใยผูบริโภค เห็นชอบ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเช่ือม่ันในการพึ่งพาและรวมมือกัน ซ่ึงไดกอใหเกิดการต้ังปณิธานของภาคี
เครือขายรวมกัน คือ ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลักในการใหความรู
และปญญาไปสูความกินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา ดังแสดงในภาพท่ี 32  

การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน ไดมีการจัดทําแผนธุรกิจรวมกัน การรวมมือกันใน
การถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรอินทรีย กอใหเกิดการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือ
ประโยชนแกภาคีเครือขาย โดยมีสวนสามพรานเปนแกนกลางของกลุมธุรกิจ ซ่ึงไดนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก
ในชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดยการใชทรัพยากรการผลิตอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดผลเสีย
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ประกอบกับการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ เขาเยี่ยมชมศูนย
เรียนรู เพื่อนําไปเปนแบบอยางในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการ
ดําเนินธุรกิจอีกดวย ดังแสดงในภาพท่ี 33 
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จากขอสรุปการประชุม เมื่อ 22 มิ.ย. 53

 
     
ภาพท่ี 29 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมผูใหญชัยวัฒน 
ท่ีมา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน 
 

จากขอสรุปการประชุม เมื่อ 22 มิ.ย. 53  
 
ภาพท่ี 30 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมคลองจินดาพัฒนายัง่ยืน 
ท่ีมา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน 
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ขอสรุปเมื่อ 22 มิ.ย. 53  
 
ภาพท่ี 31 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมเกษตร 2000 
ท่ีมา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน 
 

 

 
ภาพท่ี 32 การตั้งปณิธานรวมของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสวนสามพราน ภายใตอุดมการณรวมกนั 
ท่ีมา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน 
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ภาพท่ี 33 การสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกภาคีเครือขาย 

ท่ีมา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553       ณ หอง 
214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 
 

สรุปการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกภาคีเครือขาย ดังนี้ 

• การสรางความแตกตางของสินคาและบริการ (Product Differentiate) คือ ผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี ราคายุติธรรม ทําใหเกิดกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึนอีก คือ กลุมผูท่ีสนใจดาน
เศรษฐกิจพอเพียง และผูรักสุขภาพ ซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

• การรูจักใชทรัพยากรในพื้นท่ีใหเกิดความคุมคา เพื่อสามารถพ่ึงพาตนเองได 

• การสามารถทํางานและอยูรวมกันอยางมีความสุขและเกิดประโยชนตอทุกฝาย ไดรับประโยชน
รวมกัน กอใหเกิดความสําเร็จ 

• การจัดต้ังศูนยเรียนรู เผยแพรความรูและภูมิปญญาชาวบาน เปนตนแบบใหสังคมเพ่ือจุด
ประกายในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการทําธุรกิจ 

• การสรางขวัญและกําลังใจใหท้ังกับองคกร และกลุมเกษตรกรที่รวมดําเนินงาน 

• การประสานแนวรวม โดยเช่ือมโยงภาคีเครือขาย มีเครือขายท่ีม่ันคงโดยการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน ไดรับประโยชนรวมกันทุกฝาย ถือเปนทุนสังคม (Social Capital) 

• การรูและเขาใจในภูมิศาสตรแลว จึงเรียนรูถึง “ภูมิสังคม” 

• การลดการใชสารเคมีท่ีไมจําเปน การหมุนเวียนกลับมาใชใหม โดยมีการนําภูมิปญญาชาวบาน
มาประยุกตใช 
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ผลการศึกษาปจจัยท่ีเก้ือหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณ 
 
การศึกษาปจจัยท่ีเกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน ดังนี้ 
1. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการท่ีไดจากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณ

สวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553  ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น คือ         1) ปจจัย
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก ปณิธานรวม ภารกิจ ระบบ การบริหารจัดการ สินคา คุณภาพ/มาตรฐาน และ 2) 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ-สังคม นโยบายรัฐ ขอตกลงการคานวัตกรรม/IT ดังแสดงใน
ภาพท่ี 34 

2. การวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT Analysis) ซ่ึงพิจารณาจากปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ 
โดยจําแนกปจจัยสภาพแวดลอมภายในออกเปน 2 ประเภท คือ จุดแข็งและจุดออน และจําแนกปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกออกเปน 2 ประเภท คือ โอกาสและขอจํากัด เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ และสรางกลยุทธของภาคีเครือขายเพื่อใชในการดําเนินการตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 35 

3. การกําหนดวิสัยทัศนตามปณิธานรวม และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภาคีเครือขาย ซ่ึงมีประเด็นท่ี
พิจารณา 4 ประเด็น ไดแก การเรียนรูและพัฒนา กระบวนการภายในการเงิน กลุมเปาหมาย และคุณคา ดัง
แสดงในภาพท่ี 36 

4. การสรางกลยุทธของภาคีเครือขายธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินการ ซ่ึงดําเนินการในรูปแบบ
โครงการทดลอง 3 เดือน โดยนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ทําให
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม 
ดังแสดงในภาพท่ี 37 
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก

ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน

-ปณิธานรวม

-ภารกิจ

-ระบบ

-การบริหารจัดการ

-สินคา

-คุณภาพ/มาตรฐาน

คูแขง

คูคา/
พันธมิตร

ลูกคา

หนวย
สนับสนุน

ตลาด
เปาหมาย

เศรษฐกิจ-สังคม
นโยบายรัฐ

นวัตกรรม/IT ขอตกลงการคา

ประเด็นการพิจารณา

 
 
ภาพท่ี 34 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ 
ท่ีมา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 
 

 
 
ภาพท่ี 35    การวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT Analysis)  
ท่ีมา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 
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ภาพท่ี 36 การกําหนดวิสัยทัศน และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภาคีเครือขาย 
ท่ีมา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 

 

 
 
ภาพท่ี 37 การสรางกลยุทธของภาคีเครือขายธุรกิจเพื่อใชในการดาํเนินการ 
ท่ีมา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 
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จากผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ไดดําเนินการอบรมสมาชิกประมาณ  500 คน พบวา ภาคี
พันธมิตรมีปญหาในเร่ืองของการขาดชุดความรู เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย และการประกอบอาชีพตางๆ  ดังนั้น 
การฝกอบรมในปแรก จึงเปนการเร่ิมตนท่ีดี ในการเติมเต็มศักยภาพของภาคีพันธมิตรของเครือขายท้ัง 9 
เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม และยังตองการชุดความรูอีกอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหภาคีมีความเขาใจในเร่ือง
เกษตรอินทรีย และการฝกทักษะดานอาชีพ อยางแทจริง ภายใตการดูแลของทีมพี่เล้ียง  เพื่อใหภาคีพันธมิตร 
ถึงจุดท่ีพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และมีความเสถียรภาพ  ในการรวมกลุมกัน 
     ในดานการเปดชองทางการตลาดในปแรกคือ การจัดใหสมาชิก สามารถขายของในบริเวณตลาดริม
คลอง สวนสามพรานไดโดยไมคิดคาใชจาย และทดลองรับซ้ือสินคาเกษตรปลอดภัยจากภาคีพันธมิตร เชน 
ฝร่ัง มะนาว และมะพราว ฯลฯ  เพื่อทดสอบการกระจายของสินคา และปรับปรุงคุณภาพของสินคาของภาคี
พันธมิตร พบวา  สวนใหญภาคีพันธมิตร ยังขาดองคความรูเร่ืองการผลิตเกษตรอินทรีย การตลาด การเก็บ
เกี่ยว และการยืดอายุผลผลิต รวมท้ังการวางแผนเสนทางการขนสงสินคาเกษตรเปนอยางมาก ซ่ึงตองการการ
สนับสนุนตอไปในระยะยาว 
 การวิจัยระยะตอไปภาคีพันธมิตรไดทําการปรับเปล่ียนช่ือโครงการวิจัยใหม เปน “กลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน” ซ่ึงนับไดวาเปนการคนพบ แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบใหม ท่ีจะสอดคลองกับ
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายพันธมิตรอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมีการขับเคล่ือนให
เกิดเครือขายใหมมาเขารวมเปนภาคีพันธมิตร ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทของกลุมภาคีใหม รวมได  6 เครือขาย 
ประกอบดวยจํานวนสมาชิก ท่ีเขารวมอุดมการณ มากกวา 2,500 คน (จากขอมูลสํารวจลาสุด เม่ือวันท่ี 16 
เดือนสิงหาคม ป 2553  
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กลุมโรงเรียน(1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ)
ผอ.สิทธิชัย คุมอนุวงศ 

ประธานชมรมวทิยุและโทรทัศนนครปฐม  

กลุมเกษตรอินทรีย ต. ยายชา
ผูใหญชัยวฒัน

หมอดิน อ.สามพราน

ศูนยเรียนรู

กลุมผลิตภัณฑจากชวีภาพ ต. สามพราน
คุณสุกัญญา

ผูชวยผูใหญบาน ต.สามพราน

กลุมคลองจินดาพัฒนายั่งยืน
(กลุมเกษตรยั่งยืน+กลุมเกษตร 2000)

คุณประเวศ: ประธานกลุมฯ 

กลุม OTOP อ.สามพราน
กํานันทิพวรรณ

ประธานกลุมสตรี อ. สามพราน

กลุมปลูกขาวอินทรีย 16 จังหวัด
คุณวลิิจ 

ที่ปรึกษากลุมฯ

กลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

สถาบันวิชาการดานสหกรณ

สกว.

รูปที่ 1 ภาคีเครือขายพนัธมิตร

 
 

ภาพท่ี 38 ภาคีพันธมิตรภายใตกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 
ท่ีมา: จากการสํารวจขอมูลเม่ือวันท่ี 16 เดอืนสิงหาคม ป 2553 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เปนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา ภายใตชุด
โครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม” โดยมีบริษัทโรสการเดน จํากัด 
เปนแกนนําของกลุมธุรกิจ และมีภาคีพันธมิตร ประกอบดวย สหกรณของพนักงานบริษัทโรสการเดน  กลุม
ผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียน กลุม
สตรีและชุมชน บริเวณอําเภอสวนสามพรานและพื้นท่ีใกลเคียง โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูท่ีทางสวนสาม
พรานจัดต้ังข้ึน โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณและสกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน 
กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน ภายใตแกนนําของบริษัทโรสการเดน จํากัด มีวัตถุประสงครวมกันในการ
สรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการและชุมชน ท่ีเห็น
ความสําคัญในเร่ืองคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน 

กลุมธุรกิจสวนสามพรานมีการดําเนินชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ชุมชนและระดับองคกร เพ่ือการรวมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ โดยเกษตรกรในพื้นท่ีรวมแรงในการผลิต 
การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนาของชุมชนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงถือเปนการ
สรางความสามัคคีภายในทองถ่ิน และการเตรียมความพรอมกอนกาวสูโลกภายนอก ท้ังครอบครัวเกษตรกร 
และชุมชนเกษตรกรทุกระดับรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการบริหารและจัดการพื้นท่ีทําการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเกษตรกร บุคลากร ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รวมคิด 
รวมทํา และประสานงาน เพื่อมุงสูการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

การสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบอินทรีย โดยไมใชสารเคมีในการผลิต ทําใหเกิดผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ทําใหเกิดการเพิ่มความสามารถของทรัพยากร ประกอบกับแรงงานใน
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีข้ึน ซ่ึงการพัฒนารูปแบบน้ี จะตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอน 
จําเปนตองใชเวลาและความอดทน ซ่ึงอาจเห็นผลไมทันใจ การทําแบบนี้ จําเปนตองสรางเครือขาย และ
ชุมชนสัมพันธ ซ่ึงถือเปนการเพิ่มภาระงานโดยไมจําเปนในแงของการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป และ
ผูประกอบการรายอ่ืนมีเปาหมายในการดําเนินงานตางกัน โดยมุงถึงผลกําไรสูงสุด ดังนั้นกลุมธุรกิจสวนสาม
พรานจึงมีความพอเพียงระดับกาวหนา กลาวคือความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร ซ่ึง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ีสาม ซ่ึงเปนการสรางเครือขายความรวมมือกันในชุมชนระหวางองคกรกับ
เกษตรกร นับเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการ
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ขอเสนอแนะ 

 
 จากการสํารวจขอมูล เม่ือวันที่ 16 เดือนสิงหาคม ป 2553 พบวา การวิจัยระยะตอไปภาคีพันธมิตรได
ทําการปรับเปล่ียนช่ือโครงการวิจัยใหม เปน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ซ่ึงนับไดวาเปนการคนพบ 
แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบใหม ท่ีจะสอดคลองกับกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขายพันธมิตรอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมีการขับเคล่ือนใหเกิดเครือขายใหมมาเขารวมเปนภาคีพันธมิตร 
ซ่ึงผูวิจัยไดแยกประเภทของกลุมภาคีใหม รวมได  6 เครือขาย ประกอบดวยจํานวนสมาชิก ท่ีเขารวม
อุดมการณ มากกวา 2,500 คน ซ่ึงจากผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา มีการอบรมสมาชิกประมาณ  500 คน 
พบวา ภาคีพันธมิตรมีปญหาในเร่ืองของการขาดชุดความรู ในเรื่องเกษตรอินทรีย และการประกอบอาชีพ
ตางๆ  ดังนั้น การฝกอบรมในปแรก จึงเปนการเร่ิมตนท่ีดี ในการเติมเต็มศักยภาพของภาคีพันธมิตรของ
เครือขายท้ัง 6 เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม และยังตองการชุดความรูอีกอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหภาคีมีความ
เขาใจในเร่ืองเกษตรอินทรีย และการฝกทักษะดานอาชีพ อยางแทจริง ภายใตการดูแลของทีมพี่เล้ียง  เพื่อให
ภาคีพันธมิตร ถึงจุดท่ีพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และมีความเสถียรภาพ  ในการรวมกลุมกัน 
     ในดานการเปดชองทางการตลาดในปแรกคือ การจัดใหสมาชิก สามารถขายของในบริเวณตลาดริม
คลอง สวนสามพรานไดโดยไมคิดคาใชจาย และทดลองรับซ้ือสินคาเกษตรปลอดภัยจากภาคีพันธมิตร เชน 
ฝร่ัง มะนาว และมะพราว ฯลฯ  เพื่อทดสอบการกระจายของสินคา และปรับปรุงคุณภาพของสินคาของภาคี
พันธมิตร พบวา  สวนใหญภาคีพันธมิตร ยังขาดองคความรูเร่ืองการผลิตเกษตรอินทรีย การตลาด การเก็บ
เกี่ยว และการยืดอายุผลผลิต รวมท้ังการวางแผนเสนทางการขนสงสินคาเกษตรเปนอยางมาก ซ่ึงตองการการ
สนับสนุนตอไปในระยะยาว 
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ภาคผนวก ก 

 
ปฏิทินกิจกรรม/แผนงานของโครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 
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ปฏิทินกิจกรรม/แผนงานของโครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 
(ระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม 2552 ถึง 10 กุมภาพันธ 2553) 

 
ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 

1 12/6/2552 ประชุมหารือ
ของ สวสก. 
นักวิจัย และ
ผูบริหารสวน
สามพราน 

1. สวสก. 3 คน  
2. นักวิจัย 1 คน  
3. ผูบริหารสวนสาม
พราน 1 คน 

โรงแรม โรสการเดน         
ริเวอรไซด สวนสามพราน 

เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูแนวคิด และสราง
ความรวมมือดาน
งานวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจ
สหกรณ 

สรุป 

2 22/6/2552 การพัฒนา
โจทยวิจัย 

1. สวสก. 2 คน  
2. นักวิจัย 1 คน  
 

ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดขอเสนอ
โครงการวิจัยที่จะ
นําเสนอแกผูทรงคุณวุฒิ 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

3 25/6/2552 นําเสนอโครง
รางงานวิจัย 

1. สวสก.   
2. นักวิจัย 1 คน  
3. ผูบริหารสวนสาม
พราน 3 คน 
4. ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 

ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เกิดความรวมมือดาน
งานวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจ
สหกรณและไดรับคํา
ช้ีแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

สรุป และ 
ภาพประกอบ 

4 13-14/7/2552 ประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรูเครือขาย
นักวิจัย 

1. สวสก. 
2. นักวิจัย 10 
โครงการ 

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน 

เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูดานงานวิจัยจาก
กลุมงานวิจัยตางๆกัน 
และเกิดความรวมมือ
ระหวางเครือขาย
นักวิจัย มีปฏิญญา
รวมกัน 

สรุป และ
ภาพประกอบ 

5 18/8/2552 หารือภาคีธุรกิจ 1.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน 
2. นักวิจัย 1 
3. ผูนําชุมชน 1 คน 
4.สหกรณพนักงาน    
2 คน 

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน 

หารือกันถึงแนวทาง
กิจกรรม กําหนดหนาที่
ผูรวมวิจัย  และกํากน
ดกรอบการดําเนิน
รวมกัน 

สรุป และ
ภาพประกอบ 

6 1-30/9/2552 สรางศูนย
เรียนรูลองนํ้า
ลุยสวน 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.พนักงานสวน 
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน เกิดศูนยเรียนรูเก่ียวกับ
กิจกรรมดานสุขภาพ
อาหารปลอดภัยและวิถี
ชีวิตของคนทองถิ่น 

สรุป และ
ภาพประกอบ 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 
7 4/9/2552 ประชุมติดตาม

ผลการดําเนิน
งานวิจัย 

1. สวสก. 3 คน  
2. นักวิจัย 3 คน  

ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรับกระบวนการวิจัย 
และพิจารณาเคร่ืองมือ
วิจัย 

สรุปผล 

8 10/9/2552 การประชุม
วางแผนและ
เตรียมความ
พรอมในการ
ดําเนินงานศูนย
เรียนรู 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.พนักงานสวน 2 
คน 
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน ช้ีแจงและสรางความ
เขาใจใหกับผูปฎิบัติงาน 
ไดขอสรุป ดาน
งบประมาณ หนาที่
ความรับผิดชอบ กรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน 

สรุป และ
ภาพประกอบ 

9 15/9/2552 เวทีเรียนรู “สู
เสนทาง
สหกรณที่มี
คุณคา” และ
ฉลองการ
ประกาศเกียรติ
คุณฯ 

1. นักวิจัย 3 คน 
2. ผูบริหาร และ
พนักงานสวนสาม
พราน 4 คน 

อาคารสารนิเทศน 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-ประชาสัมพันธ
โครงการฯ 
-สินคาและบริการของ
สวนสามพราน 

 
ภาพประกอบ 

10 20/9/2552 การอบรมให
ความรูแก
ผูปฏิบัติงานใน
การเปดเปน
สถานท่ี
ทองเที่ยว 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.พนักงานสวน 5 
คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 3 
คน 
4.ผูเช่ียวชาญ 3 คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน สรางความรู เพ่ิมพูน
ทักษะ ตางๆใหแกทีม
ผูปฏิบัติงาน 

ภาพประกอบ 

11 1-20/9/2552 สรางศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.พนักงานสวน  
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกิดศูนยเรียนรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม 

ภาพประกอบ 

12 2/10/2552 ประชุม
นําเสนอ
รายงาน
ความกาวหนา 7

1. สวสก. 2 คน 
2. นักวิจัย 3 คน 

ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หารือถึงผลการดําเนิน
งานวิจัยและปรับ
กระบวนการวิจัย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

       
       

                                                 
7 การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ ชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 
13 13/10/2552 ประชุมพัฒนา

องคความรูแก
ภาคี 

1. สวสก.   
2. นักวิจัย 2 คน  
3. ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน 
4 สหกรณพนักงาน 1 
คน 

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน 

แนวทางในการจัดทํา
แผนธุรกิจ การพัฒนา
โจทยการวิจัย  การ
เช่ือมโยงโซอุปทาน 
กระบวนการดําเนินงาน
ดานสหกรณแกทีม
งานวิจัย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

14 29/10/2552 การประชุม
วางแผนเตรียม
ความพรอมใน
การดําเนินงาน
ศูนยเรียนรูและ
เยี่ยมชม
กิจกรรม 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.พนักงานฝายตางๆ  
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน 
4.สหกรณพนักงาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไดขอสรุป ดาน
งบประมาณ หนาที่
ความรับผิดชอบ กรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน 
และนําผูประชุมเยี่ยม
ชมกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนย 

ภาพประกอบ 

15 4/11/2552 ประชุมหารือ
โครงการวิจัย
และกิจกรรม
ศูนย 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน 
 

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน 

การติดตาม
ความกาวหนาของ
งานวิจัยและกิจกรรม
ของศูนยและการปรับ
การดําเนินงานให
เหมาะสม 

สรุป 

16 5/11/2552 ประชุมติดตาม
ผลงาน 

1. สวสก. 2 คน  
2. นักวิจัย 2 คน  

สวสก.ช้ัน 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรับกระบวนการวิจัย 
และพิจารณาแผนงาน
และปฏิทินการ
ดําเนินงาน 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

17 16/11/2552 การเยี่ยมชม
และสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร
ในเขตพ้ืนที่
สามพราน 

1.นักวิจัย 1 คน 
2. ผูนําชุมชน 1 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 5 
คน 
 

อําเภอสามพราน นําขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจ เปนฐานในการ
เลือกกลุมเปาหมาย
เกษตรกรท่ีจะรวมใน
โครงการวิจัยไดอยาง
เหมาะสม 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

18 24/11/2552 การใหความรู
ดานการเกษตร
และโครงการ
หน่ึงโรงเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ 

1.นักวิจัย 1 คน 
2. ผูนําชุมชน 1 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 5 
คน 
4.นักเรียน 150 คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน นักเรียนไดเรียนรูดาน
ธรรมชาติและเกษตร
อินทรีย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 
19 27/11/2552 เวทีเรียนรูเรื่อง

การสราง
เครือขายการ
ผลิตที่ปลอดภัย
ตอชีวิต เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1.นักวิจัย 1 คน 
2. ผูนําชุมชน 1 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 5 
คน 
4. พนักงานสวน 6 
คน 
5. กลุมเกษตรกร 11 
คน 
6.ผูบริหารสวนสาม
พราน 1 คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน สรางความรูความเขาใจ
แกเกษตรกรดานเกษตร
อินทรีย ใหสามารถ
นําไปปรับใชกับกิจการ
ของตนตอไป  

สรุปและ
ภาพประกอบ 

20 4/12/2552 สํารวจขอมูล
พ้ืนฐานทาง
การเกษตรใน
เขตพื้นที่สาม
พราน 

1.นักวิจัย 1 คน 
2. ผูนําชุมชน 1 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 5 
คน 
 

อําเภอสามพราน ร วบร วมข อ มู ล ด า น
การเกษตรตางๆ ในเขต
อําเภอสามพรานและทํา
การรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ใชในการวิจัยตอไป 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

21 10/12/2552 ติดตาม
กิจกรรมศูนย
เรียนรู 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.นักศึกษาฝกงาน 1 
คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน สรางความรูความเขาใจ
แกพนักงานศูนย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

22 17/12/2552 ติดตาม
กิจกรรม
เกษตรกร 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.นักศึกษาฝกงาน 2 
คน 

พ้ืนที่สวนในเขตสามพราน สรางความรูความเขาใจ
แกเกษตรกร 

ภาพประกอบ 

23 22/12/2552 เวทีเรียนรูเรื่อง
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย 

1.นักวิจัย 1 คน 
2. ผูนําชุมชน 1 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 2 
คน 
4. พนักงานสวน 6 
คน 
5. กลุมเกษตรกร 6 
คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน การวางแผนการผลิต 
การแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และมีแผน
ในการเริ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

24 14/1/2553 ติดตาม
กิจกรรมศูนย
เรียนรู 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.นักศึกษาฝกงาน 1 
คน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สรางความรูความเขาใจ
แกพนักงานศูนย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 
25 17/1/2553 เวทีเรียนรูเรื่อง

การสราง
เครือขายเกษตร
อินทรียและ
การเช่ือมโยง
ตลาด 

1.นักวิจัย 1 คน 
2. ผูนําชุมชน 1 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 1 
คน 
4. พนักงานสวน 5 
คน 
5. กลุมเกษตรกร 5 
คน 
6.ผูบริหารสวนสาม
พราน 1 คน 
7.นักวิชาการ 1 คน 

ศูนยเรียนรูลองนํ้าลุยสวน ไดแนวทางในการสราง
เครือขายการผลิตโดยมี
ขอสรุปใหสวนสาม
พรานเปนแกนกลาง ใน
การสรางแปลงสาธิต 
ควบคูไปกับเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

26 22/1/2553 ติดตาม
กิจกรรม
เกษตรกร 

1.นักวิจัย 2 คน 
2.นักศึกษาฝกงาน 1 
คน 

พ้ืนที่สวนของเกษตรกร
เครือขาย 

สรางความรูความเขาใจ
แกเกษตรกร 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

27 29/1/2552- 
6/2/2553 

การ
ประชาสัมพันธ
และแสดง
นิทรรศนการ
งานเกษตรแฟร
ป 2553 

1. สวสก.   
2. นักวิจัย 2 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 5 
คน 
 

อาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สรางความรูความเขาใจ 
ในกระบวนการวิจัย 
ความเขาใจในกลุม
ธุรกิจสหกรณ แกบุคคล
ทั่วไป 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

28 9/2/2553 ประชุมติดตาม
ผลการดําเนิน
งานวิจัย 

1.นักวิจัย 1 คน 
2.ผูบริหารสวนสาม
พราน 3 คน 

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน 

หารือถึงผลการดําเนิน
งานวิจัยและปรับ
กระบวนการวิจัย 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

29 10/2/2553 เยี่ยมชม และ
สํารวจขอมูล
สินคากลุม
อาชีพและ
วิสาหกิจชุมชน
ในเขตอําเภอ
สามพราน 

1.นักวิจัย 2 คน 
2.ผูนํากลุม 1 คน 

อําเภอสามพราน รวบรวมขอมูลดานกลุม
อ า ชี พ แล ะ วิ ส าห กิ จ
ตางๆ ในเขตอําเภอสาม
พ ร า น แ ล ะ ทํ า ก า ร
รวบรวมขอมูลเพ่ือใช
ในการวิจัยตอไป 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 
30 23/2/2553 รายงาน

ความกาวหนา 
1.นักวิจัย 2 คน 
 

หอง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นําเสนอรายงานของ
ผูทรงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ
แกทีมวิจัยเพ่ือไป
ปรับปรุงประยุกตใชใน
การดําเนินโครงการวิจัย

สรุปและ
ภาพประกอบ 

31 7/5/2553 การจัดเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรูเรื่อง
การตลาดสินคา
เกษตรอินทรีย
ในพ้ืนที่สาม
พราน 

1.นักวิจัย 2 คน 
2. พนักงานสวน 10 
คน 
3. กลุมเกษตรกร 53 
คน 
4.ผูบริหารสวนสาม
พราน  2 คน 
5.นักวิชาการ 1 คน 
6.สวสก. 2 คน 
 

ณ.แพริมนํ้า โรงแรมโร
สการเดนสวนสามพราน 

รับทราบปญหา 
อุปสรรค ของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ และช้ีแจง 
สรางความเขาใจ 
ระหวางกลุมธุรกิจและ
เกษตรกร วางแผน
แนวทางการเช่ือมโยง
สินคาสูตลาด 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

32 10/6/2553 ประชุมหารือ
รวมกับนักวิจัย 
ผูบริหาร
โรงแรมโร
สการเดน และ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 
 
 

1.นักวิจัย 2 คน 
2.ผูบริหารสวนสาม
พราน  2 คน 
3.นักวิชาการ 1 คน 
4.สวสก. 3 คน 
 

ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน 

รายงานผลการดําเนิน
โครงการวิจัยในชวงที่
ผานมา 10 เดือน การ
ดําเนินโครงการตอไป 
การดําเนินงานภายหลัง
หมดสัญญา การทําแผน
ที่ (Mapping) 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

33 22/6/2553 การจัดเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรูเรื่องการ
สรางเปาหมาย
ธุรกิจสหกรณ 

1. สวสก.   
2. นักวิจัย 2 คน 
3.นักศึกษาฝกงาน 5 
คน 
 

ณ โรงแรมโรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน  

กอใหเกิดปณิธานของ
เครือขายรวมกันคือ 
เช่ือมั่นในเกษตร
อินทรีย หวงใยผูบริโภค 
การพัฒนาที่ยั่งยืนการ
พ่ึงพา-รวมมือกัน 

สรุปและ
ภาพประกอบ 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย สถานที่ ผลลัพธ หมายเหตุ 
34 4/7/2553 การติดตาม

สํารวจขอมูล
เกษตรกรสาม
พราน 

1.นักวิจัย 2 คน 
 

ณ หอประชุมโรงเรียน
คลองจินดา ต.คลองจินดา 
อ.สามพราน  

สํารวจขอมูลการเกษตร
ในพ้ืนที่ เ พ่ือ นํามาทํ า
แผนการดําเนินงาน  

สรุปและ
ภาพประกอบ 

35 12/7/2553 การประชุม
วางแผนธุรกิจ
สหกรณสวน
สามพราน 

1.นักวิจัย 2 คน 
2. กลุมเกษตรกร 15 
คน 
4.ผูบริหารสวนสาม
พราน  2 คน 
5.นักวิชาการ 2 คน 
6.สวสก. 2 คน 
 

ณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน 

ไดแผนธุรกิจ รวมกัน 
การรวมมือกันในการ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน
เกษตรอินทรีย โดยแกน
นําในแตละกลุมจะไป
สํารวจขอมูลในกลุม
ตนเองและนํามาหารือ
รวมกันในการนัดหมาย
คราวตอไป 

สรุปและ
ภาพประกอบ 

36 17/7/2553 การจัดเวที
เรียนรูเรื่องการ
ผลิตพืชผักและ
อาหาร
ปลอดภัยใน
ชุมชน 
 

1.นักวิจัย 2 คน 
2.กลุมวิสาหกิจ 20 
คน  

ณ ศาลาประชุมชุมชนไรขิง การแลกเปล่ียนดาน
การตลาด ดานการผลิต
พืชผักและอาหาร
ปลอดภัยในชุมชนและ
ไดทําการสอนวิชาชีพ
การเพาะถั่วงอกแก
ผูเขารวมเพ่ือนําไปเปน
อาหาร และสรางอาชีพ
ในชุมชนตอไป 

สรุปและ
ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสัมภาษณเกษตรกร 
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                      ปการผลิต 2552/53 (ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553) 

 

แบบสัมภาษณ เรื่อง “โครงการวิจัยเครือขายกลุมธรุกิจสหกรณสวนสามพราน” 
ภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม”  

 
 

เลขท่ีแบบสัมภาษณ………..………ช่ือผูสัมภาษณ……………..……….……..วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ……...……………. 

ช่ือผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………………………………………..………………….  
บานเลขท่ี….....…..หมูที…่...….บาน……….……..………..ตําบล…..…..…..…..…....…อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

 

ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร 

  

1.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนเปนระยะเวลาต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป (ระบุรายละเอียดในตาราง) 

 

รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน เพศ อายุ (ป) ระดับการศึกษา 
สภาพการเปนแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม 

ความสัมพันธกับ
หัวหนาครัวเรือน 

1. ผูใหสัมภาษณ      

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
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2.  พ้ืนที่ถือครองและพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรของครัวเรือน (ระบุรายละเอียดในตาราง) 

 

ลักษณะการใชพื้นท่ี 
เน้ือท่ี 

 (ไร) 

ลักษณะการถือครองท่ีดิน เอกสารสิทธ์ิ* 

 
คาเชาท่ีดิน** 

(บาท/ไร/ป) ของตนเอง เชา ทํากินฟรี 

ทํานา       

ทําสวน (ระบุ).........................       

ทําสวน (ระบุ).........................       

ทําสวน (ระบุ).........................       

ทําไร (ระบุ)…………..….….       

เล้ียงโค/กระบือ       

เล้ียงสุกร       

เล้ียงเปด/ไก       

อื่นๆ (ระบุ)………….............       

อื่นๆ (ระบุ)………….............       

รวม       

 
*  กรณีที่ครัวเรือนมีที่ดินเปนของตนเอง **  กรณีที่ครัวเรือนมีการเชาที่ดิน 
  

3.  รายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมหักตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด  
 

แหลงรายได 
ปริมาณ

ผลผลิตตอป  
(หนวย) 

ราคาผลผลิต
ตอหนวย 

(บาท) 

รายไดรวม
ตอป 

(บาท) 

ตนทุนผันแปรท่ี
เปนเงินสดตอป 

(บาท) 

1.  รายไดจากการประกอบอาชีพในครัวเรือน 

     1.1  ทํานา     

     1.2  ทําสวน (ระบุ).................................................     

     1.3  ทําสวน (ระบุ).................................................     

     1.4  ทําสวน (ระบุ).................................................     

     1.5  ทําไร (ระบุ)....................................................     

     1.6  เล้ียงโค/กระบือ     

     1.7  เล้ียงสุกร     

     1.8  เล้ียงเปด/ไก     

     1.9  อื่นๆ (ระบุ).....................................................     

     1.10  อื่นๆ (ระบุ)...................................................     

 
 



 76

4.  แหลงเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ  

     (  )  ของตนเอง   

     (  )  กูยืม (ระบุรายละเอียดในตาราง) 

 

แหลงกูยืมเงินลงทุน จํานวนเงินกูยืม (บาท) จํานวนเงินใชคืน (บาท) ระยะเวลาการกูยืม (ป) ดอกเบี้ย (รอยละ) 
ธกส.     

สหกรณ     

กองทุนหมูบาน     

นายทุน     

ญาติ/เพ่ือน     

ธนาคารพาณิชย     

อื่นๆ (ระบุ)..................     

อื่นๆ (ระบุ)..................     
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ตอนท่ี 2  สภาพการผลิต 

  
1.  ปฏิทินการผลิต (ระบุรายละเอียดในตาราง) 
 

        เดือน 
รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

     1.1  ทํานา             

     1.2  ทําสวน (ระบุ)............................             

     1.3  ทําสวน (ระบุ)............................             

     1.4  ทําสวน (ระบุ)............................             

     1.5  ทําไร (ระบุ)................................             

     1.6  เล้ียงโค/กระบือ             

     1.7  เล้ียงสุกร             

     1.8  เล้ียงเปด/ไก             

     1.9  อื่นๆ (ระบุ)................................             

     1.10  อื่นๆ (ระบุ)..............................             

 

การใชแรงงานในการผลิต 3.  

     -  จํานวนแรงงานในครัวเรือนที่ใชในการผลิต............คน แรงงานประจํา..............คน แรงงานช่ัวคราว...........คน 

     -  จํานวนแรงงานนอกครัวเรือนที่ใชในการผลิต............คน 

        แรงงานประจํา……..….คน คาจางวันละ……..….…..บาท/คน รวมคาจางแรงงาน……...….…...…....…บาท/คน/เดือน 
        แรงงานช่ัวคราว…….….คน คาจางวันละ………..…..บาท/คน รวมคาจางแรงงาน…………….……..…บาท/คน/เดือน 



4.  กิจกรรมการผลิต (ระบุรายละเอียดในตาราง) 

 

กิจกรรมการผลิต 
จํานวน
ครั้ง 

แรงงานครัวเรอืนตอครั้ง จํานวนปจจัยการผลิตตอครั้ง คานํ้ามัน
เชื้อเพลิงตอครั้ง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

คน ชั่วโมง วัน หนวยตอครั้ง 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         
..............................................         

รวม         

 

5.  ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในการผลิต (ระบุรายละเอียดในตาราง) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตอนท่ี 3  สภาพการรวมกลุมทางดานการเกษตร 
 

1.  ทานเปนสมาชิกของกลุมทางดานการเกษตรหรือไม 
     (  )  ไมเปน  เหตุผล................................................................................................................................ 
     (  )  เปน (ระบุรายละเอียดในตาราง) 
 

ชื่อกลุม กิจกรรมหลกัของกลุม 
การรวมกิจกรรมกลุม 

 (จํานวนวัน/เดือน) 
รายได 

(บาท/ป) 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

 

2.  ผลประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากรายไดที่ไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมทางดานการเกษตร (ระบุรายละเอียดใน
ตาราง) 

 

ผลประโยชน เห็นดวย ไมเห็นดวย 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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