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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัด
นครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการประเมินผลการด าเนินการของ
โครงการสามพรานโมเดล เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของสามพรานโมเดล เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงาน
โครงการความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับการแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการด าเนินโครงการ โดยขอบเขตด้านประชากรที่ท าการศึกษาประกอบด้วย คณะกรรมการ
โครงการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ จ านวน 7 คน คือ หัวหน้าโครงการ จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่
โครงการ จ านวน 6 คน เกษตรกรในพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 
คนเกษตรกรทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 3 คน 

ผลการศึกษา โครงการสามพรานโมเดล โดนใช้การประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินบริบทสภาพแวดล้อม จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เกษตรกร
ติดวงจรกับดักด้านสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงการใช้สารเคมีที่เพ่ิมข้ึน สุขภาพร่างกายแย่ลง เกิดหนี้สินมากขึ้น 
จึงเป็นตัวก าหนดให้โครงการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม  
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2. การประเมินปัจจัยน าเข้า การด าเนินโครงการสามพรานโมเดลมีปัจจัยน าเข้าที่ ได้รับ
การสนับสนุนความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณ เทคโนโลยี จากหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย และมี
เจ้าหน้าที่และแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อม ท าให้
ประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการมีความสม่ าเสมอและเกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การประเมินกระบวนการด าเนินการ โดยกระบวนการด าเนินโครงการตั้งอยู่บน
หลักการร่วมกลุ่ม การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการขับเคลื่อนโครงการโดยผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
ผู้น าโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่สร้างให้โครงการสามพรานโมเดลเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

4. การประเมินผลผลิต โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ชองโครงการที่ก าหนดไว้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในด้านกระบวนการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับ
สากลและมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมที่น าไปสู่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี 
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กล่าวโดยสรุป โครงการสามพรานโมเดลเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่
เกษตรกรขาดองค์ความรู้ ขาดช่องทางการตลาด ตัดวงจรกับดักห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์
โดยโครงการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกิดเป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
ค าส าคัญ: โครงการสามพรานโมเดล, การประเมินแบบซิป, ความร่วมมือ 
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ABSTRACT 

The Performance study of the Sampran Model is qualitative research. It 
aims to study Performance of Sampran Model in order to know factors which affect 
accomplishment of Sampran Model and to use as guideline of developing project to 
be more efficient. Also, it aims to study accordance of and guideline of solution of 
problem by using CIPP model which is Stufflebeam’s model. It shows the process of 
project. The area of population which is studied consists of committees of project 
and officers of Sangkom Sookjai Foundation for 7 persons who are project’s leader 1 
person, project’s officer 6 persons and local agriculturists who are divided into 2 
groups which are agriculturists who attend in project 5 persons and agriculturists who 
are interested in attending project 3 persons. 

The result of studying Performance of Sampran Model by using CIPP 
Model is able to summarize as following; 

1. The evaluation of environment from existing problems of agriculturists 
which are worse environment, using more chemical, having bad health and having 
more debt. These problems are factors for project to specify objectives to solve 
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problems and to elevate value of supply chain of organic farming products in 
Nakhonprathom. 

2. The evaluation of input factor: The process of Sampran model has 
input factor that is supported about budget and technology by network organizations 
and there are staffs and process of project which mutually specifies with networks 
which are ready. Therefore, the efficiency of process proceeds continuously and 
work are efficient.  

3. The evaluation of process of project : The process of project are set on 
mutual concept of group and creating participation is a process that propels project 
by leaders of agriculturist, project’s leader or head of project which creates Sampran 
model to be strong and sustainable. 

4. The evaluation of products : The project is able to meet objectives of 
project which has been set to develop potential of agriculturists about producing 
process to get international standard of  organic farming products and get standard 
of participation which brings to be resource that produces safe food, good health 
and better quality of life. 

To sum up, project of Sampran model is a role model that enables to 
solve problem about lacking knowledge of agriculturists and lacking of marketing 
channels. It helps to stop trap of supply chain of organic farming product. The 
project cooperates with government and private section and becomes to network 
organization to propel project. Furthermore, the project supports producing organic 
farming and helps agriculturists to have better life. 

Suggestions, Reinventing collaboration in driving the project is just one of 
the processes. If the Government or other agencies to support and encourage 
farmers or organic farming, should be the goal and ambition in promoting organic 
agriculture. 

 
Keyword : Sampran model project, CIPP evaluation, cooperation 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและค าถามวิจัย 

 
นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าจีน และเป็น

เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
จังหวัดนครปฐม เรื่องบรรยายสรุปจังหวัดนครปฐม ปี 2559 ได้รายงานว่าอาชีพที่ส าคัญนอกจากการ
เกษตรกรรมอันได้แก่ การท าไร่ ท านา ท าสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์แล้ว จังหวัดนครปฐมยังเป็นพ้ืนที่ที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ประชากรบางส่วนจึงมีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานตาม
โรงงานต่าง ๆ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวนทั้งสิ้น 7996,662 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.78 ของพ้ืนที่ ทั้ง
จังหวัด การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรร้อยละ 16.07 
ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้และ
พืชผัก การเลี้ยงสัตว์และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมีจ านวนโรงงงานอุตสาหกรรม สูงถึง 3,116 
โรงงาน เหตุผลสืบเนื่องมาจากจังหวัดนครปฐมอยู่ห่างกรุงเทพฯ เพียง 56 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวมถึงเป็นเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย จึงท าให้ภูมิศาสตร์ทางด้านการคมนาคมได้เปรียบจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง โดยพ้ืนที่ที่
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุด คือ อ าเภอสามพราน รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม 
อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอพุทธมณฑล 
ตามล าดับ  

ด้านอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ส าคัญมากอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากในจังหวัดนครปฐมมี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมสูงถึง 3,116 โรงงาน เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ห่างกรุงเทพฯ เพียง 56 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวมถึงเป็นเส้นทาง
หลักลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทย จึงท าให้ภูมิศาสตร์ทางด้านการคมนาคมได้เปรียบจังหวัดอ่ืน ๆ ที่
ใกล้เคียง จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนฐานที่ดีด้านการเกษตรหรือเกษตรแปรรูป จึงท าให้จ านวนโรงงานที่
เกี่ยวกับด้านการเกษตรมีจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกอาหารสัตว์ แปรรูปเส้นหมี่ บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเป็นจ านวนมากย่อมส่งผลให้มีปัญหาทางด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ า ทางอากาศ ส่งผลถึงการไม่เข้าใจระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน
บริเวณโดยรอบ 
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ภาคอุตสาหกรรมเกิดการกระจายตัวพ้ืนที่การเกษตรลดลงปริมาณการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้น 
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกระจายการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองและการขยาย
ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากสภาพแวดล้อมและการขยายตัวของด้านอุตสาหกรรม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกและจ าหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพ อีกท้ังยังมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีการใช้
สารเคมีในการเกษตรกันอย่างแพร่หลายและการปล่อยน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น้ าล า
คลอง โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยภาพรวมเม่ือเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพบว่าคุณภาพน้ าต่ ากว่ามาตรฐานฯ ที่ก าหนดไว้ 1 ระดับเนื่องจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น การใช้ประโยชน์ของประชาชนในริมน้ า การระบายของเสียลงสู่แม่น้ า ปริมาณความสกปรกของ
แหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าท่าจีนของกรมควบคุมมลพิษพบว่าชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่
ก่อให้เกิดความสกปรกต่อแม่น้ าท่าจีนเป็นล าดับแรก (ร้อยละ 43) รองลงมาได้แก่ ฟาร์มสุกร (ร้อยละ 
35) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร้อยละ 20) และอุตสาหกรรม (ร้อยละ 2) ตามล าดับ1 อย่างไรก็ตามจากข้อสัน
นิฐานตามการวัดค่าคุณภาพน้ าจะบ่งบอกว่าแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ าใน
แม่น้ าล าคลองมากที่สุดคือ เกษตรกร และชุมชนก็ตาม แต่ข้อสังเกตที่ควรพิจารณาคือจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เพ่ิมมากข้ึนแลอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะพบว่ามีการปล่อย
น้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดก็ตาม แต่จาการศึกษาพบว่า
ส่วนประกอบของน้ าเสียของชุมชนและอุตสาหกรรมจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน คือ 
สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ซึ่งพบได้ในอุตสาหกรรมประเภทโรงงานน้ าตาล โรงงานผักและผลไม้
กระป๋อง เป็นต้น2 จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของคนใน
ชุมชนเกิดผลกระทบจากปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2552 จึงเกิดเวทีเสวนาของภาคีในกลุ่ม
ธุรกิจเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมและการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชน ภาควิชาการและภาคธุรกิจ โดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์เป็นแกนน า เกิดเป็น

                                           
1 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5, รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแม่น ้าท่าจีนและ

คลองสาขา ประจ้าปี 2551, (กุมภาพันธ์ 2552). 
2 กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ, มลพิษทางน ้า (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 

188-205. 
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โครงการสามพรานโมเดลขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบจากงานวิจัยโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน3 ที่ภาคธุรกิจเอกชนหันมาให้ความร่วมมือกับชุมชนคือ เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตามปณิธานร่วมสู่เป้าหมายการพัฒนาเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ เพ่ือหาแนวทาง
ในการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การ
ด าเนินงานในรูปแบบของกลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการขับเคลื่อนโครงการ เป็น
โครงการที่น าภาคธุรกิจพัฒนาร่วมกับชุมชนเกิดการพัฒนาในรูปแบบของตลาดสุขใจ ใช้เป็นกลไก
เรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวคิดการพ่ึงพาและ
ช่วยเหลือกันเป็นตลาดต้นแบบเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท าเกษตรตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรผู้ปลูก เรื่องดิน เ รื่องน้ า 
ผลิตผล รวมถึงระบบการตลาด โดยท าแบบครบวงจร เพ่ือให้การเกษตรของอ าเภอสามพรานด ารงอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการสามพรานโมเดล เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 จากผลการวิจัยที่ได้ชุดความรู้ด้าน
การจัดการตลาดชุมชน มีการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตร
อินทรีย์โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโครงการออกตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรในระหว่างการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ หรือเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์
สามารถเข้าร่วมกลุ่มกับเครือข่ายเกษตรกรของโครงการได้ นอกจากการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรยังมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การแปรรูป และการตลาด 
โดยโครงการสามพรานโมเดล เป็นการให้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร เป็นการเชื่อม
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคผ่านห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนฐานของธุรกิจที่เป็นธรรม ปัจจุบันมี
ช่องทางการตลาดเช่น ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร โมเดิร์นเทรด สวนสามพราน โรงแรมใน
กรุงเทพฯ ศูนย์ประชุม และเว็บไซต์ Sookjaiorganics เป็นต้น ถือเป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ ปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกรทั้งหมด 11 กลุ่ม อยู่ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งแต่ละกลุ่มมีระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee 
System (PGS) ของตัวเอง พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐานอินทรีย์สากล นอกจากนี้โครงการสาม

                                           
3 “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน,” http://www.trf.or.th/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=4411:2014-06-09-09-04-09&catid=294&Itemid=413 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2560). 
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พรานโมเดลได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชน ในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือเป็นการพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการหนุน เสริม
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษตรกร สร้างการร่วมมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของชุมชนอินทรีย์ในทุก
ระดับ ทั้งหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่อ าเภอสาม
พราน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชา
รัฐบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

จากการด าเนินการของโครงการสามพรานโมเดลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ปัญหา
ผลกระทบวิกฤตสิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่คนในชุมชนอ าเภอสามพราน ซึ่งให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและคนในชุมชนให้ดีขึ้น อีกท้ังยังเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือลงนามข้อตกลงของหน่วย
ต่างๆกว่า 40 หน่วยงาน ในจังหวัดนครปฐม เป็นเหตุให้ผู้ศึกษามีความสนใจถึงผลการด าเนินการและ
กิจกรรมของโครงการสามพรานโมเดล การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ 
การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการท าเกษตร การพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค
บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของสามพรานโมเดลที่สามารถน าเข้าสู่นโยบายในวงกว้างได้ เป็นตัวแบบที่มีความสมบูรณ์แก้ไขปัญหา
ได้จริง ทั้งนี้ผลของการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายในพ้ืนที่
อ่ืนๆที่มีความจ าเป็นและความเหมาะสมต่อไป 

 
1.2 ค าถามวิจัย 

 
1.2.1 สามพรานโมเดลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของคนในชุมชนได้จริง

หรือไม ่
1.2.2 ปัจจัยใดที่ส่งผลให้สามพรานโมเดลเกิดผลส าเร็จ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

 
1.3.1 เพ่ือศึกษาการประเมินผลการด าเนินการของโครงการสามพรานโมเดล 
1.3.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของสามพรานโมเดล เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.3.3 เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับการแนวทางการแก้ปัญหา 

  
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

  
การวิจัยเรื่อง การศึกษาประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล มีขอบเขตใน

การศึกษาดังนี ้

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาลักษณะการ
ด าเนินโครงการ รูปแบบแผนการด าเนินงาน และกระบวนการในการด าเนินโครงการ ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการใน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 

1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เริ่มโครงการ พ.ศ. 2554 - 2560 
 

1.5 วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลการด าเนินการโครงการสาม

พรานโมเดลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้กรอบทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) การ
ติดตามผลและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ (Policy Analysis) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1.5.1 การเก็บข้อมูล (Documentary Research) ในรูปแบบข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแผนการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.5.2 ข้อมูลเชิงลึก (In depth Interview) จากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.6 ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 
 

1.6.1 เพ่ือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมโครงการต่างๆที่ด าเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1.6.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการรณรงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและช่วยเหลือสังคม 

1.6.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณค่าในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูลส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายให้
ชัดเจนในการสนับสนุนองค์กรธุรกิจ 
 

1.7 นิยามค าศัพท์ 
 
1.7.1 โครงการสามพรานโมเดล หมายถึง ตัวแบบธุรกิจที่เอกชนหันมาให้ความร่วมมือ

กับชุมชน ในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตามปณิธานร่วมสู่เป้าหมายการพัฒนาเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์
บนพื้นฐานความเป็นธรรม  

1.7.2 มูลนิธิสังคมสุขใจ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ส านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

1.7.3 เกษตรอินทรีย์  หมายถึง การท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพ้ืนที่
การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ า และทาง
อากาศเพ่ือส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อ
พันธุกรรม 

1.7.4 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements – IFOAM) หมายถึง ระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ
มาตรฐานในระดับสากล  

1.7.5 CIPP Model หมายถึง รูปแบบการประเมินโครงการโดยกก าหนดประเด็นการ
ประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ 

- การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน การ
วิเคราะห์บริบทสภาพปัญหาที่เกิดเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ความส าคัญและความต้องการแก้ปัญหา 
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- การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I)  เป็นการประเมิน ความ
พร้อมและความพอเพียงของบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีที่ใช้ แผนการด าเนินงาน 

- การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมิน
แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมเปรียบเทียบกับกระบวนการ 

- การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) ประเมินผลผลิตในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต และกระบวนการด าเนินการของโครงการ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัด

นครปฐม” ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินนโยบาย/โครงการ 
2.3 แนวคิดการพัฒนาชุมชน 

2.4 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 
2.1.1 แนวคิดและความหมายของนโยบาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  ให้ค าจ ากัดความของนโยบายว่า เป็นแนวทางที่ก าหนดขึ้นมา
ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานจากเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์การเพ่ือใช้เป็นทิศทางส าหรับบุคคลใน
องค์การ 

เอกนรินทร์ ปันยานะ1 สรุปความหมายของนโยบายว่าคือกรอบและเครื่องชี้น า
แนวปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือตัดสินใจเพ่ือให้ด าเนินการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วนโยบายจะถูกประกาศใช้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นทางการ นโยบายมีหลายระดับแต่ละ
ระดับจะมีขอบเขตครอบคลุมเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้ที่ ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติ และความชัดเจนของนโยบาย นอกจากนั้น นโยบายในระดับต่างๆ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องและ
สอดคล้องกัน 

                                           
1 เอกนรินทร์ ปันยานะ, รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ : การศึกษากรณีส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ, 
(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547), 6. 
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สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู2 กล่าวว่านโยบายขององค์กร คือ แนว
ทางการด าเนินงานขององค์กรที่มีความสอดคล้องหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจ
หมายถึงการด าเนินงาน เพื่อฉกฉวยโอกาสหรือหลีกเลี่ยงต่อปัญหาอุปสรรค์ท่ีคุกคามต่อองค์กร 

นโยบาย คือแนวทางท่ีผู้มีอ านาจก าหนดขึ้นมาซึ่งอาศัยพ้ืนฐานจากเป้าหมายและ
แผนกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์การ เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้น าแนวปฏิบัติหรือการตัดสินใจเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์น าไปสู่ทิศทางหรือเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนโยบายมีได้หลายระดับแต่ละระดับจะมีขอบเขตครอบคลุมเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติ และความชัดเจนของนโยบาย นอกจากนั้น 
นโยบายในระดับต่างๆ ต้องมีความเก่ียวเนื่องและสอดคล้องกัน 

2.1.2 ความส าคัญของนโยบาย3 

จากความหมายและระดับของนโยบายได้กล่าวถึงความส าคัญของนโยบายไว้ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องชี้น าและกรอบในการวางแผน 

2) เป็นเครื่องชี้น าการบริหารขององค์การ โดยเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้บริหาร
ทราบว่าจะท าอะไรและใช้ปัจจัยชนิดใดบ้าง ทั้งยังเป็นเสมือนเข็มทิศและหางเสือที่ช่วยให้การบริหาร
ด าเนินไปถูกทิศทาง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความชอบธรรมในการใช้อ านาจของผู้บริหาร ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาทางการบริหาร ในแง่ของการน านโยบายไปปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมาย แนวปฏิบัติและทิศทาง 
การด าเนินงานร่วมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานกันได้สะดวกมากขึ้น 

3) เป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับและติดตามงานของผู้บริหาร 

2.1.3 ลักษณะนโยบายที่ดี4 

1) นโยบายที่ดีต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การและสามารถ
ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ได้ 

                                           
2 สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู, นโยบายองค์กร : ที่มาและวิธีน้าสู่การปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท จ ากัด, 2553), 11. 
3 เอกนรินทร์ ปันยานะ, มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ : 

การศึกษากรณีส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ, 7. 
4 ประชุม รอดประเสริฐ, “นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี,” (ภาควิชาบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), 19 – 20. 
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2) นโยบายที่ดีต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริงมิใช่ข้อมูลที่เกิดจากความ
คิดเห็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นตามโอกาสอันไม่แน่นอน อย่างไรก็ดีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ปฏิกิริยาต่างๆ จากภายนอกควรเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการก าหนดนโยบาย 

3) นโยบายที่ดีต้องได้รับการก าหนดขึ้นก่อนที่จะมีการด าเนินงาน โดยการ
ก าหนดกลวิธีและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมแก่การด าเนินงาน แต่ต้องให้แจ้งรายละเอียดของ
กลวิธีในการปฏิบัติควรเปิดกว้างให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาตีความแล้วน าไปปฏิบัติตามความสามารถให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในขณะนั้น และเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ 

4) นโยบายที่ดีควรก าหนดขึ้นเพ่ือสนองหรือส่งผลประโยชน์ให้กับบุคคลโดย
ส่วนรวมและต้องมีการพิจารณาว่านโยบายใดควรท าก่อน ท าหลัง โดยการจัดล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็น 

5) นโยบายที่ดีจะต้องเป็นถ้อยค าหรือข้อความที่กะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
และแถลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่สมาชิกทุกคนและทุกระดับชั้นภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจได้
อย่างชัดแจ้ง 

6) นโยบายที่ดีต้องมีขอบเขตและระยะเวลาในการใช้ และควรมีความยืดหยุ่นแต่
มั่นคงในหลักการ ในองค์การหรือหน่วยงานหนึ่งๆ ย่อมทีภารกิจและความรับผิดชอบหลายชนิด การ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป เหตุการณ์ต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายที่ก าหนดไว้อาจไม่สามารถปฏิบัติให้
สอดคล้องกับใหม่ได้ฉะนั้นจึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
สถานการณ์ใหม ่

7) นโยบายที่ดีต้องเป็นจุดรวมหรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การ หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้นโยบายเป็นหลักการในการปฏิบัติภารกิจของตนและ
สามารถประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ซึ่งมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปได้เสมอ 

8) นโยบายที่ดีต้องก าหนดขึ้นโดยให้คลุมไปถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย จะต้องได้ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์โดยละเอียดรอบครอบแล้ว การก าหนดนโยบายไว้เพ่ือเหตุการณ์
ในอนาคตจะช่วยให้การด าเนินงานในปัจจุบัน และงานที่ก าลังจะท าในระยะเวลาอันใกล้กับงานที่ต้อง
ท าในอนาคตมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน 

9) นโยบายที่ดีต้องสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกองค์การจะต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของสังคมโดยส่วนรวม นอกจากนี้ต้องสอดคล้องกับความสนใจ
หรือความคิดเห็นของสาธารณชนด้วย 
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2.1.4 การน านโยบายไปปฏิบัติ5 

การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบายที่ตั้งไว้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ของความสามารถที่จะผลักดันให้การท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ พิจารณาจากผลปฏิบัติในระยะสั้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของนโยบายเพียงใด และถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องดูถึงผลกระทบของนโยบายนั้นในระยะยาวขึ้นว่า
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้มากน้องเพียงใด รวมถึงการวัดระดับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องและระดับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยขั้นตอน
การน านโยบายไปปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้ 

1) การพิจารณาผลลัพธ์ของนโยบายของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยมุ่ง
ให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ 

2) การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายต่อการตัดสินใจนโยบายของผู้
ก าหนดนโยบาย หากนโยบายใดที่กลุ่มเป้าหมายไม่ยินยอมปฏิบัติ จะก่อให้เกิดอุปสรรคส าคัญต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 

3) พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ เพ่ือ
จ าแนกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ ถ้าเกิดผลในทางลบก็จะได้
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4) พิจารณาผลกระทบจากการรับรู้ของผู้ตัดสินนโยบาย ซึ่งผู้ตัดสินใจนโยบายจะ
ประเมินได้ว่าเป็นผลกระทบที่พึงปรารถนาหรือไม่ 

5) การประเมินกระบวนการทางการเมืองที่มีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 

2.1.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ6 

ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดยความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ได้แก่ 

                                           
5 เรื่องเดียวกัน, 20. 
6 ศุภชัย ยาวประภาษ, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 101 – 118. 
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1) แหล่งที่มาของนโยบาย นโยบายจะต้องผ่านกระบวนการก าหนดนโยบายและ
ผ่านการตัดสินใจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความชอบธรรม สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม เป็นที่
ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ จึงจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพ่ือให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

2) ความชัดเจนของนโยบาย เป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมายของนโยบาย
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หากนโยบายใดมีเป้าประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมาก
เพียงใด ก็จะส่งเสริมให้มีการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอดประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องมีความชัดเจน หาก
วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนการตีความผิดจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดของล้มเหลวของนโยบาย การก าหนด
นโยบายที่ดีต้องค านึงถึงความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายและรายละเอียดที่เหมาะสม 

3) การสนับสนุนนโยบาย การได้รับการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติ และผู้ที่ได้รับผล
จากการปฏิบัติตามนโยบายนั้นถือว่ามีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นผู้ก าหนด
นโยบายต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า การก าหนดนโยบายควรจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายมากกว่าผู้
คัดค้านและกลุ่มคัดค้านต้องไม่มีพลังมากพอที่จะขัดขวางการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือมิให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยากรการบริหาร 

4) ความซับซ้อนในการบริหารงาน การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงการสร้างการบริหารงานขององค์การ ดังนั้นผู้บริหาร
ควรพิจารณามากน้อยเพียงใด เพราะยิ่งมีจ านวนที่มีความเกี่ยวข้องมากก็ยิ่งท าให้กระบวนการ
ดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติและการบรรลุผล
ตามท่ีก าหนด 

5) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการสร้างสิ่งจูงใจของ
ฝ่ายบริหารต่อผู้ปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบัติที่คาดหวังต่อความส าเร็จสูงนั้น อย่างน้อยต้องไม่ท า
ให้ผู้ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติเกิดความรู้สึกสูญเสียผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การต่อต้านและความล้มเหลวในการก าหนดนโยบายในที่สุด 

6) การจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากรนั้นหมายความรวมทั้ง เงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นที่ทราบดีว่าทรัพยากรมักมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ 
ดังนั้นควรมีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย/โครงการ 
 
2.2.1 ความหมายของการประเมินนโยบาย/โครงการ 

Dye7 ให้ความหมายว่าการประเมินนโยบาย/โครงการ หมายถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับผลทีเ่กิดข้ึนเนื่องจากนโยบายสาธารณะ 

Jones กล่าวว่าการประเมินนโยบาย/โครงการ หมายถึง การกระท าที่มีระบบ
และต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบถึงผลของนโยบายโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้กับผลกระทบ
ของการด าเนินการตามนโยบายที่มีต่อปัญหาของสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นโยบายนั้นมุ่งแก้ไข 

Dunn กล่าวว่าการประเมินนโยบาย/โครงการ หมายถึงขั้นตอนหนึ่งของการ
วิเคราะห์นโยบาย โดยเป็นขั้นตอนที่มุ่งผลิตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลของการด าเนินงานตามนโยบาย
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม สนองคุณค่าของสังคม และแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมาย
ของนโยบายได้หรือไม่ 

Anderson กล่าวว่าการประเมินนโยบาย/โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการประมาณการ การเปรียบเทียบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กระท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกขั้นตอนนโยบาย ดังนั้น ในการ
ประเมินนโยบาย อย่างน้อยผู้ประเมินต้องมีความรู้ในประเด็นต่อไปนี้ คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของนโยบายคืออะไร การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายก าหนด ไว้อย่างไร และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการทั้งหมดเป็นอย่างไร 

Cronbach8 ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 

Alkin ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือก
ข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปเพ่ือให้ผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีปฏิบัติ 

                                           
7 กรวีร์ ศรีกิจการ, “เอกสารประกอบการบรรยาย พ.ค. 703 : การประเมินแผนและ

โครงการ” (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545). 
8 สุวิมล ติรการนนท์, “การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ” (ภาควิชาการประเมิน

และการวิจัย, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545). 
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Stufflebeam & Shinkfield ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการก าหนด
คุณค่าหรือข้อดีของบางสิ่งบางอย่างอย่างเป็นระบบ 

Worthen & Sander ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นการพิจารณาคุณค่า
ของสิ่งๆ หนึ่ง ประกอบด้วยการจัดหาสารสนเทศเพ่ือตัดสินคุณค่าของแผนงานผลผลิต กระบวนการ 
หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด การประเมินนโยบาย/โครงการ คือ ขั้นตอนหนึ่งของการ
วิเคราะห์นโยบาย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ ในการประเมินนโยบายเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดคุณค่าของผลของการด าเนินการตาม
นโยบาย  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย การด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายและผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการทั้งหมดเป็นอย่างไร 

2.2.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ9 

การประเมินนโยบาย/โครงการ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากซึ่งจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1)  เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควร
จะยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆ ยังมิได้จัดท า
ในรูปของโครงการทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลว
ของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้นถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้นส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมี
ปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควรยกเลิกไป  

2)  เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 

3)  เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้
เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อ

                                           
9 วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล, การประเมินผลระบบเปิด (กรุงเทพฯ: สมาคม

รัฐประศาสนศาสตร, 2541). 
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ค่านิยมของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเรา
ทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น  

4)  เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น 
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือ
ลดความเสี่ยงให้น้อยลง 

5) เพ่ือขยายผล ในการน าโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผล
โครงการเป็นระยะ สม่ าเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เราก็
ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่ การ
ขยายผลต้องค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่สถานการณ์ต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมือง
หนาวจะประสบความส าเร็จดีในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผลไปยังภูมิภาคอ่ืนอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอ
ไป เพราะต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชื้อชาติ ค่านิยม ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึง
คือ สิ่งที่น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจไม่ได้ผล หรือ สิ่งที่เคยท า
ได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

2.2.3 ชนิดของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการเป็นสิ่งที่ควรท าควบคู่กับการด าเนินโครงการ นับตั้งแต่การ
เลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนินโครงการ จนถึงขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลโครงการ 
ซึ่งชนิดของการประเมินโครงการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1)  Needs Assessment หมายถึงการประเมินความต้องการขององค์การหรือ
กลุ่มสังคมเพ่ือน ามาท านโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มท าแผนหรือท า
โครงการ 

2)  Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
ทางเลือกเพ่ือน ามาจัดท าเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆ นิยมประเมินใน 6 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านบริหาร ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อม 

3)  Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการ ว่ามีความ
เหมาะสม ประกอบด้วยความจ าเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความ
เหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
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4)  Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพร้อมของสิ่งต่างๆ ที่ถูก
น าเข้าร่วมในโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางจัดการ วัสดุอุปกรณ์ 

5)  Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน หรือ โครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 

6)  Monitoring Evaluation หมายถึง การติดตามก ากับงาน เป็นการประเมิน
เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือ โครงการที่วางไว้หรือไม่ 

7)  Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 
เมื่อด าเนินการไปได้ระยะหนึ่ง เพ่ือน าผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

8)  Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไป
ตามท่ีคาดหวังหรือไม่เพียงใด 

9)  Summative Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปของโครงการ 
หลังจากสิ้นสุดการด าเนินโครงการนั้น เพ่ือน าผลไปประกอบการตัดสินใจว่า ควรปรับปรุง แก้ไข สาน
ต่อหรือยุติโครงการ 

10) Follow-up Study หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการเมื่อ
โครงการสิ้นสุดไปแล้ว จะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และ
การพัฒนาอันเป็นผลมาจากการได้รับโครงการที่ก าหนด 

11)  Meta Evaluation หมายถึง การประเมินโครงการประเมิน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของการประเมิน 

2.2.4 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูย์ศรี10 ได้กล่าวถึงแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป 
หรือ “CIPP Model” ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป 
โดยสตัฟเฟิลบีมได้ให้นิยามค าว่า การประเมิน คือกระบวนการของการระบุ หรือก าหนดข้อมูลที่
ต้องการ รวมถึงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่จัดเก็บมาแล้ว มาจัดท าให้เกิดเป็น
สารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจต่อไป  

ในปัจจุบันแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างาน
ระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา 

                                           
10 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการแนวคิดและการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 
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และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันการมีอคติในการประเมิน โดยสตัฟเฟิลบีม ได้ก าหนดประเด็นการประเมิน CIPP ออกเป็น 4 
ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการ
ประเมินก่อนการด าเนินการโครงการประเมินปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป็นเป้าหมายของ
โครงการ  เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล รวมทั้งพิจารณาความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ 
ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ  

2)  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือ
พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ด าเนินโครงการ  เช่น งบประมาณ บุคลากร รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพ่ือการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จุดอ่อนหรือ
จุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4)  การประเมินประสิทธิภาพของผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการ
ประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแต่การประเมินผล
แบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ ( Outcomes ) ของนโยบาย/ 
โครงการเท่าที่ควร 

การจัดประเภทของการประเมินผลแบบ CIPP ที่แสดงถึงการประเมินที่
ครอบคลุมกระบวนการท างานในทุกขั้นตอนแล้วนั้น สตัฟเฟิลบีม ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจ
ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้  

(1) การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ  ให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  

(2) การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) 
เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และ
ขั้นตอนของการด าเนินการต่างๆของโครงการ  
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(3) การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็น
การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

(4) การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เป็นการตัดสินใจ
ที่อาศัยการประเมินกระบวนการมีบทบาทส าคัญ เช่น การตัดสินใจเพ่ือใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะน าไปใช้ในโอกาส
ต่อไป 

จากแนวคิดการประเมินแบบ CIPP ของ สตัฟเฟิลบีม ที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น
พอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการติดสินใจในการด าเนินโครงการแต่ละ
ประเภทจะต้องเอ้ืออ านวยต่อการน าไปตัดสินใจ ดังรูปภาพที่ 2.1 

รูปภาพที่ 2.1  ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model 
ของ สตัฟเฟิลบีม 
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2.2.5 เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ11 

การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด  (Indicator) ระดับ
ความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1)  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อ
ค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อกาลังคน ระยะเวลาในการให้บริการ 

2)  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
ระดับการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมสี่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

3)  เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของ
ทรัพยากร 

4)  เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ 

5)  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส 
ความเป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

6)  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายรวมกิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป 

7)  เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการ
ด้านเศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ 

8)  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 

ส าหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึงข้อความที่
แสดงหรือระบุ ประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โดยจะมีการระบุ
ลักษณะที่ค่อนข้าง เป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และส่วนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 

                                           
11

 วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล, การประเมินผลระบบเปิด, 44. 
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2.3 แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
 
การพัฒนาชุมชน12 (Community Development) ตามหลักพ้ืนฐานเป็นกระบวนการ

ให้การศึกษา (educational process) แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (self-reliance) หรือ
ช่วยตนเองได้ (self-help) ในการคิด ตัดสินใจและด าเนินการแก้ปัญหาตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง และส่วนรวมด้วยกระบวนการกลุ่ม (organizational process) กับกระบวนการ
กระตุ้นความคิด – สร้างจิตส านึก (conscientizational process) การด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึง
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องการผู้ปฏิบัติที่มีสมรรถภาพ (competence) 

การพัฒนาชุมชน13 คือ การจัดตั้งกลุ่มคนในชุมชน โดยการท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับจิตส านึกของคนในชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้ดีขึ้น โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1)  การช่วยเหลือตนเอง (Self-help) เป็นการพัฒนาชุมชนแบบไม่สั่งการ (Non-
directive) โดยเน้นความร่วมมือระหว่างกัน 

2)  แนวทางการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) เป็นการเข้า
แทรกแซงจากภายนอกชุมชนในเรื่องการวางแผน 

3)  ความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้า (Conflict) เพ่ือให้เห็นรายละเอียดของแต่
และแนวคิดของหลักการพัฒนาชุมชนได้ชัดเจน  

กล่าวโดนสรุปการพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการหนึ่งของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนา หรือการช่วยเหลือตนเองโดยร่วมกันวางแผนและลงมือกระท าเองเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมมีการก าหนดว่ากลุ่มของตนและของแต่ละคนมีความต้องการหรือมีปัญหาอะไร เพ่ือให้ได้ใน
สิ่งที่ต้องการและแก้ไขปัญหานั้นโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์และรู้คุณค่า 

 

                                           
12

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ : ร าไทยเพรส, 2550), 
39. 

13
 มนตรี กรรพุมมาลย์, การพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นการพัฒนาชุมชน, ภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539), 65. 
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2.3.1 หลักการและวิธีด าเนินการพัฒนาชุมชน14 

วิธีการพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 

1)  การให้การศึกษาชุมชน เป็นการให้โอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพการณ์หรือ
ปัญหาต่างๆ ในการด าเนินชีวิต ให้การอบรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพ่ือให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม
และพฤติกรรมใหม่ๆที่เก้ือหนุนต่อการพัฒนา 

2)  การจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มในชุมชน เป็นการสร้างพลังในการคิดตัดสินใจ 
ร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนาชุมชน เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ความคิดของกลุ่ม ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองให้เกิดความกล้าและความเชื่อมัน 

3)  การสรรหาและพัฒนาผู้น าชุมชน เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา
ชุมชน โดยการสรรหาผู้น าชุมชนจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารและน าความคิดของประชาชน 
และน าความคิดชุมชนแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็นอย่างดี ผู้น าชุมชนจะต้องมีพ้ืนเพดั้งเดิมในชุมชน
หรือไม่ก็รู้จักชุมชนดีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ  

4)  นักพัฒนาของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน โดย
นักพัฒนาที่ปฏิบัติงานกับประชาชน จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง และ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ เป็นเพื่อนคู่คิดให้ค าแนะน าแก้ปัญหาต่างๆ 

5)  การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เพ่ือแยกปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ชี้ให้ประชาชนตื่นตัว และตระหนักถึงปัญหามากขึ้น เป็นประโยชน์ก่อนการวางแผน
โครงการในการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกๆด้านในชุมชน ประชาชนและผู้น าชุมชนต้องมี ส่วนร่วมการ
ส ารวจผ่านผู้น าชุมชน 

6)  การวางแผนและวางโครงการ หลักการและวิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
ถือว่าการวางแผนและวางโครงการจะก าหนดขอบเขตทิศทางและวิธีแก้ปัญหาของชุมชน ช่วยให้
ประชาชน ผู้น าชุมชน และรัฐบาลมองเห็นปัญหาและก าหนดภาระความรับผิดชอบได้ การวางแผน
โครงการจะไม่เกิดความสับสนในการคิดริเริ่มตัดสินใจพัฒนา การด าเนินการพัฒนาชุมชนเน้นระดับ
หมู่บ้านและต าบล โดยประชาชนจะเป็นผู้ก าหนดตามสภาพปัญหาและความต้องการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ และรัฐจะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับแผนงานของประชาชนด้วย 

7)  การประสานงาน เป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน มิใช่เป็นงานของรัฐหรือประชาชนฝ่ายใดฝ่าหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ 

                                           
14

 เรื่องเดียวกัน, 68-69. 



Ref. code: 25595803010122CZH

22 

 
 

เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาชุมชนมีหลายด้าน จะต้องมีการประสานงานทั้งทางวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน นักพัฒนาทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในชุมชนจะต้อง
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตามบทบาทและหน้าที่ความถนัด 

2.3.2 กระบวนการพัฒนาชุมชน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน15 หมายถึง การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ ก่อ
เกิดข้ึนภายในชุมชนโดยประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหา เรียนรู้ คิด ตัดสินใจ 
วางแผน ลงมือด าเนินการแก้ปัญหา สนองความต้องการ ด้วยก าลังความรู้ ความคิด ความสามารถ 
และทรัพยากรเป็นหลักใหญ่ และอาจพ่ึงวิทยาการและทรัพยากรจากภายนอกชุมชนบ้างเท่าที่จ าเป็น
กระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นดังกระบวนการเรียนรู้เ พ่ือกระท าการ ดังนั้น ประชาชนผู้อยู่ใน
กระบวนการจึงมีการพัฒนาการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่งอกงามแบ่งบานขึ้นจากภายในความคิดและ
จิตใจ ส่งผลปรากฏให้เห็นทางร่างกายภายนอก พฤติกรรมที่แสดงออก การด าเนินชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้น  

ขั้นตอนวิธีการพัฒนาชุมชนมี 5 ขั้น16 ได้แก่  

1)  การศึกษาชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ การศึกษาความเป็นอยู่และ
การศึกษาความเป็นไปของชุมชน เมื่อศึกษาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน จะหาวิธีการต่างๆมาแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ โดยการศึกษาชุมชนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้นกว่าเดิม 

2)  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน จากข้อมูลที่ได้มา จะต้องมี
การก าหนดปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยผู้ที่ก าหนดปัญหาและความต้องการ คือ คน
ในชุมชน และอาศัยคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นกรอบ เพ่ือให้เกิดการพบกันครึ่งทางระหว่างการ
วางแผนจากเบื้องล่าง และการก าหนดจากเบื้องบน 

3)  การวางแผนโครงการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยความหมายของการวางแผน 
ความส าคัญของการวางแผนหลักการวางแผนโครงการในการพัฒนาชุมชน ลักษณะของแผนงาน และ
การจัดท าหรือก าหนดแผน 

4)  การด าเนินโครงการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ (พัฒนากร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) และ
นักพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักและ
เทคนิคการส่งเสริมเผยแพร่ เพ่ือการเข้าถึงประชาชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการท างานของกลุ่ม

                                           
15

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน, 53. 
16

 มนตรี กรรพุมมาลย์, การพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติ, 71-91. 
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หรือองค์กรประชาชนในรูปแบบองค์กรชุมชน ที่มีความสามารถเป็นผู้น าจนท าให้ชุมชนมี
ความสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด  

5) การติดตามและประเมินผลงานพัฒนาชุมชน เป็นหัวใจส าคัญของการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน เพราะนักพัฒนา และนักบริหารงานพัฒนาชุมชนสามารถตรวจสอบได้ว่า 
การด าเนินโครงการได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

2.3.3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและ
มีเป้าหมายคือ ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้ โดยขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การคิด
ริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจการปฏิบัติและการรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ สามารถแบ่งรูปแบบการมี
ส่วนร่วมได้ 4 รูปแบบคือ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และการ
ตัดสินใจในช่วงกิจกรรม และการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

2)  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ที่เป็นทั้งในรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
โดยมีการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการร่วมมือ รวมถึง
การเข้าร่วมในการลงแรงร่วมใจ 

3)  การมีส่วนรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทางสังคมหรือโดย
ส่วนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างควบคู่กันไป 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในรูปแบบนี้นับเป็นการควบคุมตรวจสอบใน
การด าเนินกิจการทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการรวมกลุ่มที่พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แนวคิดและพฤติกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ท าให้เกิดการพัฒนาที่
ดีขึ้น 
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2.4 แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

2.4.1 ความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เกื้อ วงศ์บุญสิน17  การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความ
ต้องการตามความจ าเป็นในปัจจุบันโดยสามารถรองรับความต้องการหรือความจ าเป็นที่จะเกิดแก่คน
รุ่นหลัง ๆ ด้วย ทั้งนี้มาตรฐานการครองชีพที่เลยขีดความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานต่ าสุดจะยั่งยืนต่อเมื่อ
มาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแห่งค านึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว (Long-term Sustainability) 
รวมถึงครอบคลุมมาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับคนรุ่นหลังโดยอย่างน้อยให้มากๆ 
พอกับชนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับมาและเป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของความ ก้าวหน้าเศรษฐกิจได้
อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก โดยรวม
เพ่ือชนรุ่นหลังและเป็นการพัฒนาที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง 

ไพฑูรย์  พงศะบุตร18 การพัฒนาอย่างยั่งยืน  คือ  การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรอย่างพอดี เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้ ต่อไปได้ ในระยะยาวและมีการกระจาย
ผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วน
เสีย   

ปกรณ์เทพ พจี19 การพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นขบวนการสร้างความเที่ยงธรรมความมี
ประสิทธิภาพและโครงสร้างที่มีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งด้านต่างๆให้กับชุมชนและภูมิภาค
โดยรอบ   

จากนิยามความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถที่จะสรุปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ว่า เป็น กระบวนการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรและการพัฒนาเพ่ือการตอบสนองความต้องการของคน
รุ่นปัจจุบันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

                                           
17

 เกื้อ วงศ์บุญสิน, ประชากรกับการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 71-72. 

18 ไพฑูรย์  พงศะบุตร, พจนานุกรมฉบับที่ 27, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 21. 
19 ปกรณ์เทพ พจี, “ปัจจัยที่มีผลต่อโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณี 

ศึกษาหมู่บ้านเมืองบางจังหวัดหนองคาย,” (รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549),     
16 -17. 
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2.4.2 การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์ 

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
กลไกการตลาด ก่อให้เกิดการเติบโต การผลิต การบริโภคท่ีเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ 
และพืชพรรณ ดังนั้น การที่มนุษย์ใช้แนวทางพัฒนาแบบเก่าซึ่งไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดในการพัฒนา เป็น
ผลกระทบด้านลบต่อไปในอนาคต และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะน ามาบริโภค และใช้ประโยชน์หมดลง 
อีกไม่นานทุกชีวิตบนโลกจะต้องจบสิ้น เพราะมนุษย์จะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไป การ
พัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวคิดเพ่ือป้องกันมิให้โลกต้องเดินไปสู่จุดจบ 

จากความล้มเหลวของการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา นอกจากจะท าลาย
สิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณแล้ว ยังพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ได้
สร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล เนื่องจากรัฐบาลไม่
รับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ช้า การบริหารระบบราชการขาดประสิทธิภาพ 
ไม่มีความโปร่งใส นานาประเทศจึงได้ประชุมร่วมกันแสวงหาแนวคิดที่เป็นกลางที่สุดมาเยียวยา ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้น ผลสรุปที่ได้คือ ทั่วโลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเสียใหม่ โดยจะต้องยกเลิก
การพัฒนาซึ่งรัฐเป็นผู้ชี้น าและออกค าสั่งแต่เพียงฝ่ายเดียว ในลักษณะ รัฐประชาชาติ (Nation State) 
โดยปรับเปลี่ยนเป็น ประชารัฐ (Civil State) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างรัฐกับประชาชน
ในลักษณะที่เป็นประชาสังคม คือการพัฒนาที่ริเริ่มของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน โดย
ทุกฝ่ายในสังคมให้ความร่วมมือกันในทุกเรื่องที่เป็นสาธารณะทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน  
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
การประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษาเพ่ือ

การประเมินผลการด าเนินโครงการ ปัจจัยการประสบความส าเร็จ การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เพ่ือการแก้ปัญหาการด าเนินโครงการ โดยผู้ศึกษาได้น าเสนอระเบียบวิธีการศึกษาตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
การด าเนินโครงการต้องทราบถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะก าหนด

วัตถุประสงค์ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ จะน าไปสู่
ผลผลิต ซึ่งผลผลิตจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ นโยบายของ
ผู้บริหาร งบประมาณ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นแนวทางการด าเนินโครงการจึงต้อง
ประเมินในภาพรวมของโครงการ โดยการประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) การ
ประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินโครงการ โดย
พิจารณาทุกปัจจัยอย่างครบถ้วน ดังกรอบแนวคิดการศึกษาต่อไปนี้ 
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จากกรอบแนวคิดในการศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการและ
ความส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินถึง
สิ่งที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ที่เป็นตัวก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ ซึ่งสภาพแวดล้อมนี้จะส่งผลและได้รับผลจากความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า (Input : 
I) ประสิทธิภาพของกระบวนการในการด าเนินโครงการ (Process : P) และประสิทธิผลของผลผลิต 
(Product : P) 

การศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม 

การประเมิน
กระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

- การมีส่วนร่วมใน
การท าเกษตร
อินทรีย์ที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

- ทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ 

- ภาวะผู้น าในการ
บริหารโครงการ 
 

การประเมินปัจจัย
น าเข้า  

(Input 
Evaluation) 

ความเหมาะสม
และความพอเพียง
ของทรัพยากร 

- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- เทคโนโลยี 
- แผนการด าเนิน 

งาน 

การประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม 
(Context 
Evaluation) 

- การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของ
โครงการสาม
พรานโมเดล 

- โครงสร้างการ
บริหารจัดการ
นโยบาย และ
บริบทด้านบุคลา- 
กร 

การประเมินผล
ผลิต  

(Product 
Evaluation) 

- การผลิตสู่
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ IFOAM 

- ปริมาณผลผลิต
เพ่ิมข้ึนเกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

- ช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้า
เกษตร 

- ความยั่งยืนของ
โครงการ 
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2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) หรือความเหมาะสมและ
พอเพียงของทรัพยากร ประกอบด้วย เทคโนโลยี งบประมาณ และแผนด าเนินงานของโครงการสาม
พรานโมเดล ซึ่งมาจากภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุนโครงการในแต่ละกิจกรรม บุคลากร คือ ผู้มีส่วน
ร่วมในโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ เกษตรกร ซึ่งการสนับสนุนการด าเนินงานที่จะสะท้อนถึงผลผลิต
ในการด าเนินงาน ซึ่งปัจจัยน าเข้าส่งผลต่อกระบวนการด าเนินโครงการ (Process : P)  

3) การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation : P) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการท าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตรงตามความต้องการของตลาด การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ เกษตรกร ผู้บริโภค ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการและความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่าย ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
ความเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานส่งผลให้เกิดภาวะผู้น าในกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ภาวะผู้น าในการ
บริหารโครงการ ซึ่งในกระบวนการด าเนินโครงการจะส่งผลต่อประสิทธิผลของผลผลิต (Product : P) 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) ประกอบด้วย การผลิตสู่
มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ระดับสากล (International Federation of Organic 
Agriculture Movements – IFOAM) ลดการใช้สารเคมี ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นรายได้เพ่ิมขึ้น ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งโครงการสามพรานโมเดลคือการบูรณาการความ
ร่วมมือกันของเอกชน ภาครัฐและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน ผ่านตัวกลางคือมูลนิธิสังคมสุขใจ
เชื่อมโยงสังคมผ่านโซ่อาหารอินทรีย์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี ปัญหาสุขภาพเกษตรกร
และคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการ คือ สภาพแวดล้อมดีขึ้ น ต้นทุน
ลดลงรายได้เพ่ิมขึ้น สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น ซึ่งจะได้รับผลจากประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนิน
โครงการ 

 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัด

นครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการของโครงการสามพรานโมเดล 
และปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จของสามพรานโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนินการของโครงการสามพรานโมเดล เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของสามพราน
โมเดลเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือศึกษากระบวนการ
ด าเนินงานโครงการความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับการแนวทางการแก้ปัญหา  
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3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลการด าเนินการโครงการสาม

พรานโมเดลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้กรอบทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) การ
ติดตามผลและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ (Policy Analysis) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.3.1 การเก็บข้อมูล (Documentary Research) ในรูปแบบข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแผนการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

3.3.2 ข้อมูลเชิงลึก (In depth Interview) จากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 1. คณะกรรมการโครงการ 2. ประชาชนผู้ร่วมโครงการ    
3. ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3.4 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาและให้ข้อมูล 

 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้คัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่

ส าคัญในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) คณะกรรมการโครงการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ จ านวน 7 คน คือ   
1. หัวหน้าโครงการ จ านวน 1 คน   2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 6 คน 

2) เกษตรกรในพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 คน  
2. เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3 คน  
 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ของผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ

สามพรานโมเดล  โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือให้การสัมภาษณ์มีล าดับขั้นตอนและ
ได้รับข้อมูลครบถ้วนตามต้องการ โดยมีแนวค าถามเพ่ือใช้ด าเนินการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการใน
ประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหา  
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การสัมภาษณ์ข้อมูลการศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลโดยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1) คณะกรรมการผู้ด าเนินโครงการ ได้แก่ ข้อมูลการก าหนดนโยบาย การให้ความรู้ 
การด าเนินโครงการ การท างานกลุ่ม รูปแบบการออกแบบโครงการ การติดตามประเมินผล 

2) เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ ความสามารถในการ
ด าเนินการ ความรู้ด้านการผลิต และคุณภาพสินค้า รายได้ผลผลิต การปฏิบัติตามแผนการด าเนินการ 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้การประมวล

ข้อมูลที่ได้ศึกษาเชิงเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการอธิบายเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ CIPP Model 
ของ สตัฟเฟิลบีม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการด าเนินโครงการ โดยพิจารณาทุกปัจจัยอย่าง
ครบถ้วน ตลอดจนในแต่ละขั้นตอนกระท าถูกต้องหรือไม่อย่างไร จึงจ าเป็นต้องประเมินทุกมิติ
ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) โดยมีเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดดังตารางต่อไปนี้ 

3.6.1 เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด 

การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ/์แนวทางในการประเมิน 

ด้านสภาวะแวดล้อม  
(Context Evaluation : C) 

- การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
โครงการสามพรานโมเดล 

- โครงสร้างบริหารจัดการนโยบาย 
และบริบทด้านบุคลากร 

- วัตถุประสงค์มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

- ระบบวัดผลการปฏิบัติงาน 

ด้านปัจจัยน าเข้า  
(Input Evaluation : I) 

ความเหมาะสมและความพอเพียง
ของทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ 
บุคลากร เทคโนโลยี แผนการ
ด าเนินโครงการ 

ความพอเพียงและความพร้อม
ของบุคลากร งบประมาณ การ
บริหารจัดการเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การด าเนินงาน 
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การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ/์แนวทางในการประเมิน 

ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation : P) 

ตรวจสอบกิจกรรม 
- การมีส่วนร่วมในการท าเกษตร

อิ น ท รี ย์ ที่ เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง
เดียวกัน 

- ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
- ภาวะผู้น าในกลุ่มเกษตรกร 
- ภาวะผู้น าในการบริหารโครงการ 

มีการวางแผนกระบวนการ การ
มีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
 

ด้านผลผลิต  
(Product Evaluation : P) 

- ก า รผลิ ต สู่ ม าตรฐ าน เกษตร
อินทรีย์ IFOAM 

- ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

- ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
เกษตร 

- ความยั่งยืนของโครงการ 

- จ านวนเกษตรกรได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน  

- รายได้เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนช่องทางการกระจาย
สินค้า 

- มีการท าการเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัด

นครปฐม” โดยการน ารูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
มาประยุกต์ใช้ โดยการศึกษาวิเคราะห์ผลจากเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผล
การด าเนินการและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การประเมิน
สภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ซ่ึงมีผล
การศึกษาดังนี้ 
 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการสามพรานโมเดล 

 
4.1.1 บริบทพ้ืนฐานของโครงการ (Context) 

โครงการสามพรานโมเดล มีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 25221 จากผู้บริหารสามพราน  
ริเวอร์ไซต์มีแผนพัฒนาธุรกิจโดยมีแนวคิดจากพ้ืนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ คือ หมู่บ้านไทย ต้นไม้  
สายน้ า และสวนสมุนไพร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ไทย และธรรมชาติเชิงอนุรักษ์โดยมีหมู่บ้านไทย การท าเกษตรอินทรีย์ปลอดจากสารพิษและสวน
สมุนไพรให้เป็นเสมือนห้องเรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีไทย และสุขภาพ ให้แก่
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างตลาดเพ่ือรองรับสินค้าจากชุมชนที่เป็นสินค้าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ อีกทั้งการบริหารยังมีการด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือเป็นการ
รวมกลุ่มระหว่างพนักงานช่วยเหลือกันเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึง ได้มีการหารือกันระหว่าง
ผู้อ านวยการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารโรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซต์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ต่อพนักงาน ธุรกิจและชุมชนใน
รูปแบบของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าโดยมีสวนสามพรานเป็นแกนกลางเพ่ือที่จะน าต้นแบบธุรกิจที่ได้ขยาย
ผลแก่กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป จึงได้มีการท างานวิจัยร่วมกันโดยมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

                                           
1 ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล และคณะ, รายงาน ฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ

สหกรณ์สวนสามพราน” (15 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2553). 
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การเรียนรู้ประกอบด้วย สหกรณ์พนักงาน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชุมชนและสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนการวิจัยโดย
ใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และส านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะ
ภาคีหน่วยงานวิชาการที่ให้การสนับสนุนในการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต่าง ๆ โดยมี
ผลการวิจัยเกิดเป็นภาคีเครือข่าย 9 กลุ่มคือ 

1) สวนสามพราน ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจและประชุมหารือระหว่าง
ผู้บริหารสวนสามพราน นักวิจัย ทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจ และวางเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องการใช้เกษตรอินทรีย์ในสวนสามพรานได้มีการ
เปลี่ยนระบบเกษตรในสวนเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีแผนที่จะ
เปิดตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกรอินทรีย์ให้เป็นแหล่งร่วมสินค้าชุมชนเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
ธุรกิจกับสวนสามพราน 

2) ศูนย์การเรียนรู้ ผู้บริหารสวนสามพราน นักวิจัย วางกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างความรู้เพ่ิมพูนทักษะต่าง ๆ ให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้แก่ สวนสามพราน ชุมชน 
เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

3) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประสานงานระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
และภาคี จัดท าแผนธุรกิจ การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน กระบวนการด าเนินงานด้านสหกรณ์เสริมสร้างองค์
ความรู้ในด้านวิชาการให้แก่กลุ่ม

4) กลุ่มเกษตรกร สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และภาคีประสานงานกับผู้น า
ชุมชน หน่วยงานในพ้ืนที่ เกษตรกร และทีมงานนักวิจัย ในการเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรในเขตพ้ืนที่อ าเภอสามพรานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้มีกระบวนการในการด าเนินงานที่น าไปสู่เป้าหมายใน
การท าให้สวนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเป็นระบบอินทรีย์ 

5) สหกรณ์พนักงานสวนสามพราน ประสานงานกับเครือข่ายสหกรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานนักวิจัย ผู้บริหารสหกรณ์พนักงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ความรู้
ด้านกระบวนการสหกรณ ์

6) กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ทีมงานนักวิจัยประสานงานกับผู้น ากลุ่ม 
หน่วยงานในพื้นท่ีในการด าเนินงานเพ่ือส ารวจข้อมูลสินค้ากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอสาม
พรานเพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้านตลาด 
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7) โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ทีมงานวิจัยประสานงานสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
สร้างแหล่งฝึกงานแก่นักศึกษา เพ่ือฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงาน 

8) เครือข่ายสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และร่วมแสดงนิทรรศการเวทีการ
เรียนรู้หลักการด าเนินงานของสหกรณ์ โดยการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมทั้งทีมวิจัย ฝ่าย
สวน ฝ่ายขาย ฝ่ายกิจกรรม ผู้บริหาร ร่วมกันวางแผนการจัดนิทรรศการ 

9) เครือข่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัยที่ได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นผู้
ประสานงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนักวิจัยอ่ืน ๆ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิม
ความรู้และเห็นปัญหา อุปสรรค น ามาปรับใช้กับกลุ่มตัวเองเกิดเป็นความร่วมมือกันเกิดขึ้น เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ท าการประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จาก
การสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ท าให้มีสื่อ
ต่าง ๆ เกิดความสนใจทั้งรายการโทรทัศน์ นิตยาสารด้านการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชม 
ท าให้องค์ความรู้ที่ได้เกิดการเผยแพร่และได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น 

จากแนวคิด และนโยบายของสวนสามพรานผ่านการวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ที่ร่วมกันวางแผนกับภาคีเครือข่ายท าให้ได้ผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สวนสามพรานและได้
เกิดภาคีธุรกิจขึ้น 9 กลุ่ม ท าให้เห็นถึงปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่
เป็นอยู่ ได้แก่ การขาดองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งต่อมาได้น าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การรวมกลุ่มมาพัฒนาเป็นธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยมี รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จากสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เข้ามาสนับสนุน โดยมี
แปลงสาธิตของสวนสามพราน เป็นแหล่งในการดูงานของเกษตรกรในพ้ืนที่ หลังจากนั้น ดร.สีลาภรณ์ 
บัวสาย จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนเพ่ือท า
การวิจัย เกิดเป็นโครงการสามพรานโมเดลขึ้น ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรอินทรีย์ 
และการท าตลาดชุมชน หลังจากได้เริ่มท าการทดลองแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกรที่มีความ
สนใจในด้านนี้ จนมีผลผลิตเกิดขึ้น ท าให้ต้องมองหาตลาดเพ่ือระบายผลิตผลเหล่านี้ จึงเกิดตลาดสุขใจ 
ขึ้น โดยมุ่งหวังว่า ตลาดสุขใจจะเป็นศูนย์กลาง และแบบอย่างของระบบการค้าสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยของประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย จากมือเกษตรกรตรงสู่
ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือความสุขใจทั้งด้านผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยสวนสาม
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พรานได้จัดสรรที่ดินบริเวณด้าน หน้าติดถนนเพชรเกษม จ านวน 7 ไร่ สร้างเป็นโรงเรือนหลังคามุง
จากข้ึนเพื่อเป็นช่องทางในการระบายผลผลิตของเกษตรกร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าแผง 

ในปี 2554 ที่สวนสามพรานเริ่มสนับสนุนให้เกษตรกรในนครปฐมและจังหวัด
ข้างเคียงให้หันมาท าเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล ซึ่งขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุข
ใจ ด้วยทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเริ่มมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ได้แก่ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุขจังหวัด โดยได้ 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคุณสุชาดา ยุวบูรณ์ ผู้บริหาร
สวนสามพรานเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการสามพรานโมเดลต้องการที่จะพัฒนาสู่การเป็นศูนย์
เรียนรู้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีมพ่ีเลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านกิจกรรมต้นน้ า 
กิจกรรมกลางน้ า กิจกรรมปลายน้ า โดยมีตลาดสุขใจ และศูนย์เรียนรู้เป็นที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิต  
ผู้บริโภค เพ่ือการยกระดับวิถีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์โดนมีแผนการด าเนิน   
โครงการดังแสดงในแผนภาพที่4.1
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แผนภาพที่ 4.1 แผนการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดล 
 
 

 

 

 

 

 

   2550              2551             2552             2553              2554             2555             2556             2557             2558             2559 
 

 

 

ที่มา : ผู้ศึกษา พ.ศ.2560 

เริ่มท าเกษตรอินทรีย์ใน
สวนสามพรานบนพ้ืนที่
กว่า 30 ไร่  

เริ่มปรึกษาหารือการรวม 
กลุ่มเกษตรกร 

เริ่มก่อตั้งกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพรานเมื่อเดือนมิถุนายน
ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. 

เปิดตลาดสุขใจ   
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 
53 

พ้ืนที่ 170 ไร่ขิงสวนสามพรานได้
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(IFOAM-EU) เดือนสิงหาคม 

ได้รับทุนสนับสนุน
จาก สสส.  

เปิดศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์
สุขใจวันที่ 29 เม.ย. 56 มีการ
พัฒนาเกษตรกรจ านวน 200 
รายอย่างต่อเนื่อง 

จัดตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการสามพราน
โมเดล วันที่ 15 ม.ค. 57 

ลงนามร่วม MOU
โครงการสามพรานโมเดล 
วันที่ 20 ส.ค. 57 

จัดกิจกรรมวัน
สังคมสุขใจ วันที่ 
29-30 พ.ย. 57 

จัดกิจกรรมวัน
สังคมสุขใจ วันที่ 
18-20 ธ.ค. 58 

จัดกิจกรรมวัน
สังคมสุขใจ วันที่ 
16-18 ธ.ค. 59 

36 
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จากแผนภาพแสดงให้เห็นแผนการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดล 
พบว่าก่อนการด าเนินโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นผู้ก าหนดราคา 
ในขณะเดียวกันเกษตรกรไม่สามารถควบคุมต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาสารเคมี  ท าให้มีปัญหาหนี้สิน
เพ่ิมข้ึน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลง เกษตรกรส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรแบบนี้มาทั้งชีวิต ซึ่ง
ถ้า 35% ของประชากรไทยคือ เกษตรกร ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในประเทศ จากการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและคนใน
ชุมชนอ าเภอสามพรานก่อนที่จะเกิดโครงการสามพรานโมเดลขึ้นนั้นเป็นวงจรที่ท าให้คุณภาพชีวิต
ตกต่ า ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง แมลงดื้อยามากขึ้น ส่งผลต่อเกษตรกรและสภาพแวดล้อม ท า
ให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีเพ่ิมข้ึนและแรงข้ึนเนื่องจากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลเสียให้สุขภาพ
ร่างกายของเกษตรกรแย่ลง และต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการซื้อยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีที่สูงขึ้น แต่
ราคาขายผลผลิตเท่าเดิมหรือลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลง  ส่งผลให้เกิดโซ่อุปทานที่ไม่
สมดุล ดังรูปต่อไปนี้  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ปัญหา โซ่อุปทานที่ไม่สมดุล21

                                           
2
 โครงการสามพรานโมเดล, http://sampranmodel.com, (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 

2560). 
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จากการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีหรือแม้กระทั่งการ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์นั้นก็ยังเกิดปัญหาในด้านการตลาดที่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์แต่ไม่มีแหล่งขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม ในทางกลับกันผู้บริโภคต้องการบริโภคสินค้าอินทรีย์
แต่ไม่มีสินค้าให้ซื้อ หรือมีสินค้าที่อินทรีย์ที่มีราคาค่อนข้างสูงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงตลาดสินค้าอินทรีย์ได้ โครงการสามพรานโมเดลจึงได้หา
ทางออกเพ่ือเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้พบกันง่ายขึ้นและร่วมบูรณาการพัฒนาโซ่อุปทานให้
เป็นโซ่คุณค่าบนพ้ืนฐานของการค้าที่เป็นธรรม ดังภาพต่อไปนี้  

                                              

 

ภาพที่ 4.2 ทางออกโซ่คุณค่า 31 

  

                                           
3
 เรื่องเดียวกัน. 
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โครงการสามพรานโมเดล ด าเนินการโดยมูลนิธิสังคมสุขใจซึ่งเป็นโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และการให้เงินสนับสนุนที่
แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการสามพรานโมเดลคือ 

1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในด้านกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐานอินทรีย์
ในระดับสากล รวมทั้งการแปรรูป การขนส่ง และการตลาด เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

2) พัฒนาโซ่อุปทานและช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรเครือข่าย 

3) ส่งเสริมให้มีการบริโภคผลผลิตพืชผักของเกษตรกรเครือข่าย 
4) เชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือน าไปสู่การหนุนเสริมงานเกษตรอินทรีย์ในอ าเภอสามพรานและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
5) การสร้างตราสินค้าอินทรีย์สุขใจให้ผู้บริโภคยอมรับ 

วิสัยทัศน์และการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยต่อ
สุขภาพด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืนที่ได้รับทุนมาจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานพัฒนาระบบอาหาร
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยขับเคลื่อนและประสานภาคีต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการฯ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่วนต้นน้ าคือเกษตรกรเป็นส าคัญ ด้วยการพัฒนา
เกษตรกรให้มีความเข้าใจถึงระบบการเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน ด้วยกระบวนการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดลและได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 
171 คน แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรได้ 11 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง-ลานตากฟ้า อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
4. กลุ่มหอมเกร็ดเกษตรอินทรีย์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนายั่งยืน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
6. กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
7. กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
8. กลุ่มเกษตรอินทรีย์หินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
9. กลุ่มข้าวสุขใจออร์แกนิค 
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10. กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่มเย็น จังหวัดราชบุรี 
11. กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ปัจจุบันโครงการสามพรานโมเดลสามารถให้การสนับสนุนเกษตรกรได้รับการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM)  แล้วจ านวน 28 ราย เกษตรกรอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ IFOAM จ านวน 18 ราย และได้ด าเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
เพ่ิมอีก 10 ราย (รอการตรวจรับรองแปลง) การด าเนินการดังกล่าวท าให้โครงการฯ ได้เกษตรกร
ต้นแบบสามารถเป็นแหล่งเผยแผ่ความรู้สู่เพ่ือนเกษตรกรและผู้ที่สนใจอ่ืนได้  ซึ่งปัจจุบันโครงการมี
เกษตรกรต้นแบบในการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์จ านวน 10 ราย กระจายอยู่ในพ้ืนที่การ
ด าเนินงานของโครงการ แต่ละรายได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาการผลิตของตนเอง มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถของ
ตนเองสู่ผู้อ่ืนได้42  

ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานจนเกิดเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ  ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในโครงการ 
สามพรานโมเดลเพ่ือการพัฒนาโซ่อุทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
โดยการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย เอกชน และมูลนิธิสังคมสุขใจ  

4.1.2 ปัจจัยน าเข้า (Input) 

จากโครงการที่ท าร่วมกันกับหลายหน่วยงานการขับเคลื่อนโครงการให้มีปัจจัย
น าเข้าที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ความพอเพียง และความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ การ
บริหารจัดการ  และเทคโนโลยีที่ใช้การด าเนินงานทรัพยากร  ดังนี้ 

(1) งบประมาณ เจ้าหน้าที่โครงการ ได้กล่าวว่าสามพรานโมเดลได้รับทุน
สนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีงบประมาณ 600,000 – 700,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ เพ่ือใช้เป็นการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรซึ่งการด าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรให้
ยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับ

                                           
4 รายงานโครงการสามพรานโมเดล เพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

อินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง, 2558, 6. 
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การสนับสนุนทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือมาถอดบทเรียนสามพรานโมเดล
เพ่ือก าหนดทิศทางที่ถูกต้องและน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ได้จริง ทุนสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนความรู้การท างานวิจัยเชิงปฏิบัติใช้ในการจัดงานวันสังคมสุขใจ และยังมี
งบประมาณจากส านักงานการเกษตรที่จังหวัดนครปฐมตั้งงบสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ และการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรสนับสนุนท าการเติมความรู้ให้เกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ การแปรรูป การขนส่งไปจนถึงการท าการตลาดให้เกษตรกร ส่ งผลให้เกษตรกรมีผลผลิต
เพ่ิมขึ้นมีสินค้ามาขายที่ตลาดสุขใจส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในในตลาดและมีจ านวนลูกค้าที่มา
ท่องเที่ยวเพ่ิมมาก การได้รับงบสนับสนุนจากหลายหน่วยงานมาจากการเขียนโครงการเข้าไปขอจาก
หน่วยงานนั้น ๆ และมาจากภาคีเครือข่ายที่มีการประสานความร่วมมือกันท า ให้การขับเคลื่อน
กิจกรรมของโครงการมีความต่อเนื่องสามารถสนับสนุนเกษตรกรทั้งเก่าและใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่
เงื่อนไขการขอรับทุนเพ่ือมาใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการก็ต้องตรงตามวัตถุประสงค์
และหลักเกณฑ์ที่ขอจากหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งการขอรับทุนเพียงอย่างเดียวโดยไม่หารายได้จากทางอ่ืน
ด้วยก็จะท าให้กระบวนการด าเนินการเป็นไปได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 เงินหมุนเวียนในตลาดสุขใจ 53 

                                           
5
 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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(2) บุคลากรในโครงการ พิจารณาได้ในฐานะเป็นปัจจัยน าเข้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ
น าเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานโดยการดึงบุคลากรที่มีความสามารถตัวอย่างเช่น น .ส.จตุพร ศรีวารี
รัตน์ จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาพืชสวน น.ส.มัลลิกา แซ่ก๊วย จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน คณะเกษตร สาขา
สัตวศาสตร์ น.ส.ชญานี โพธิ์ และ น.ส. กุลนันทน์ จิราวิทยาภรณ์ จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจการท างานด้านการเกษตรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการร่วมกันวางแผนถ่ายทอดความรู้ การประสานงาน การเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร และการ
ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐโดยศักยภาพของบุคลากรในโครงการแต่ละคนที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้ง
ด้านการเกษตร ด้านเคมีการเกษตร ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการท าการเกษตรสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ประสานความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี โดย
โครงการมีเจ้าหน้าประจ ามูลนิธิอยู่จ านวน 8 คน เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะแบ่งหน้าที่กันดูละกลุ่ม
เกษตรกรคนละ 1-2 กลุ่ม เพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและประสานงานกับเกษตรกรในการให้
ความรู้ วิธีการปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับนักวิชาการ  

(3) เทคโนโลยี การบันทึกข้อมูลการด าเนินงานของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
โดยละเอียดเพื่อจัดท าเป็นระบบ DATA BASE และท าการประเมินผลเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM) ท าให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลผลิตที่เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์ ท าให้เกิดช่องทางการตลาดการสร้างเว็บไซต์สั่งซื้อผักด้วยระบบ ออนไลน์ผ่าน 
www.sookjaiorganics.com ซึ่งท าการอัพเดตข้อมูลผลผลิตทุกสัปดาห์ และมีการขนส่งสินค้าสู่
ผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง เ ป็ นสมาชิ กทุ กสั ปดาห์  ซึ่ ง มี ภ าคี เ ค รื อข่ า ยร่ ว มท า งานคื อศู นย์ โ ล จิ สติ กส์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และการแชร์ประสบการณ์ของผู้บริโภคผ่านช่องทาง 
Social Media ส่งผลให้เกิดการพูดถึงโครงการและเกษตรอินทรีย์ในวงกว้างข้ึน การสนับสนุนและการ
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ก็ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นและได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพเหมือนกันทั้งหมด เนื่องจากเป็นการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกร
สามารถปรับใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่รวมไปถึงการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
แตกต่างกับการท าการเกษตรทั่วไปตรงที่การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นย าและตรงต่อความ
ต้องการของพืชเสมอ 

(4) แผนการด าเนินงาน โครงการมีการบริหารจัดการโดยการวางยุทธศาสตร์
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการ
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ปฏิบัติหรือการตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และ
องค์กรภาคสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ช่วยให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ได้โดยมีแผนยุทธศาสตร์ดังนี้  

โครงการสามพรานโมเดลมีการบริหารจัดการโดยการวางยุทธศาสตร์ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการ
ตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนโรงเรียนผลิตผลผลิตอินทรีย์
เพ่ือการบริโภค สร้างฐานข้อมูลเกษตรกร และสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตและการพยากรณ์ผลผลิต 
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Packing House) พัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตและเทคนิคการแปรรูป และพัฒนาระบบการจัดส่ง ขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสุขใจ สร้างระบบสมาชิกสุขใจ การสร้างผู้บริโภครุ่นใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ส่งเสริมสุขใจสัญจร และการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือโลกสีเขียวให้กับเกษตรกร 
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แผนภาพที่  4.2 ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ64 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การบูรณาการความร่วมมือ ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรภาคสังคม 

 

 

 

                                           
6 เรื่องเดียวกัน, 5. 

สามพรานโมเดล 

กลางน้ า ปลายน้ า ต้นน้ า 

1. พัฒนาระบบวางแผนการผลิต
และการพยากรณ์ผลผลิต 

2. พัฒนาการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว (Packing House) 

3. พัฒนาการแปรรูปผลผลิต
และเทคนิคการแปรรูป 

4. พัฒนาระบบการจัดส่ง ขนส่ง  

1. พัฒนาช่องทางการตลาด
ใหม่ 

2. พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานตลาดสุขใจ 

3. สร้างระบบสมาชิกสุขใจ 
4. Smart Consumer 
5. วันสังคมสุขใจ 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 
7. สุขใจสัญจร 

1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- เกษตรกรกลุ่มเดิม 
- เกษตรกรรายใหม่ 

2. สนับสนุนโรงเรียนผลิตผลผลติ
อินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
- โรงเรียนในฐานะโครงการ

เดิม 
- ขยายผลสู่โรงเรียนใหม่ 

3. สร้างฐานข้อมูลเกษตรกร 
4. สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน

เกษตรอินทรีย์ 
5. มาตรฐานการรับรองแบบมี 

ส่วนร่วม สุขใจ (PSG.Sookjai) 
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4.1.3 กระบวนการด าเนินโครงการ (Process)   

โดยองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันวางแผนพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์
กับโครงการสามพรานโมเดล ตั้งแต่ปี 2557 – ปี 2560  ซึ่งได้มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) จัดอบรมสร้างความเข็มแข็ง กระตุ้นการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรน าร่อง โดย
คัดเลือกเกษตรกรจากเกษตรกรเครือข่ายเดิมที่อยู่ในโครงการ จ านวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 
50 คน เนื้อหาการอบรมเน้นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชวนคิด องค์ความรู้ต่าง ๆ และการ
เรียนรู้แนวความคิดจากบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนงานเกษตร  โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านงานวิชาการจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพ่ือยกระดับยกระดับความสามารถเกษตรกรและเครือข่าย
เกษตรกรสู่การท าการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

2) ติดตามให้ค าปรึกษา ตรวจแปลงเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เจ้าหน้าที่โครงการจัดการเยี่ยมชมพ้ืนที่การผลิตของ
เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเดิมและเกษตรกร
รายใหม่ โดยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้เกษตรกรด้านวิชาการ 
การวางแผนการผลิต การวางระบบสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
เพ่ือให้มีแนวทางสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ท าบันทึกข้อมูลการด าเนินงานของเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยละเอียดเพ่ือจัดท าเป็นระบบ 
DATA BASE และท าการประเมินผลเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)  โดยใช้
เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจเข้าตรวจเยี่ยมแปลงอย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ ท าให้เกษตรกรสามารถตรวจรับรองเพ่ิมศักยภาพสู่มาตรฐานสากลได้ 

3) การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ให้เกษตรกร และพัฒนาให้
เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าที่โครงการ ด าเนินการประเมินผลเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานแล้วเบื้องต้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
IFOAM กับส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจรับรอง
ของ มกท. ลงพื้นที่ตรวจรับรองแปลงจนแล้วเสร็จ จากนั้นพัฒนาพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
ให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต่อไป 

4) การอบรมเฉพาะทางในหัวข้อต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน เกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการด าเนินการและเป็นการเสริมความรู้ตามที่เกษตรกรต้องการ  เช่น การ
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ป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยชีวะวิธี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แปรรูปผลผลิตอินทรีย์ การจัดการด้าน
การขนส่ง การท า Branding การตลาด และ Business Model ความรู้ด้านการส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

5) การพัฒนาตลาดสุขใจ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ตลาดสุขใจถือเป็น
ต้นแบบตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีระบบการจัดการร่วมกันระหว่างพ่อค้า แม่ค้า ศูนย์พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ สุขใจและคณะกรรมการตลาด โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การพัฒนามาตรฐานสินค้าที่
จ าหน่ายในตลาดให้มีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างอย่างแท้จริง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า มีการ
จ าหน่ายสินค้าจากแบรนด์อินทรีย์สุขใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ท า
ระบบสมาชิกตลาด กระตุ้นเติมความรู้ด้านการบริโภคอาหารปลอดภัยให้ผู้ซื้อ นอกจากนี้โครงการยัง
ด าเนินการพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดช่องทางตลาดใหม่ ๆ ในการจ าหน่ายผลผลิตให้กับเครือข่าย 
อาท ิโรงแรม โรงเรียน บริษัท หน่วยงานราชการ ฯลฯ 

6) ศึกษาดูงานจากแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างก าลังใจให้เกษตรกร และเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยเน้นให้
เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ประสบผลส าเร็จนอกพ้ืนที่ด้วยการไป
ศึกษาดูงาน จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรในเครือข่ายสามารถน ามาพัฒนาแปลงของ
ตนเองและกลุ่มเกษตรกรได้ 

7) จัดกิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร การท ากิจกรรม ตลาดสุขใจสัญจร คือการน า
สินค้าอินทรีย์และกิจกรรมต่าง ๆ ของตลาดสุขใจ เช่น การขายผัก ผลไม้ ข้าวอินทรีย์ การสาธิตและ
ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ทานเอง และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปจัดกิจกรรมยังบริษัทที่เข้า
ร่วมโครงการ CSR เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์อินทรีย์สุขใจ เน้นให้เกษตรผู้ผลิตและผู้บริโภค
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สื่อสารรณรงค์การบริโภคผลผลิตอินทรีย์ เผยแพร่โครงการสุขภาพ
ของ สสส. ทั้งหมดนี้เพ่ือการยกระดับมูลค่ าเพ่ิมโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ วางแนวทางให้
บริษัทดูแลสุขภาพของพนักงานและสามารถจัดกิจกรรมของบริษัทร่วมกับเกษตรกรผ่านนโยบายด้าน 
CSR (การท า CSR กับพนักงาน) พร้อมทั้งผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ ส่งเสริมให้พนักงานได้บริโภคผัก
ผลไม้มากข้ึน โดยสามารถก าหนดเป็นมาตรการหรือนโยบายเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงาน 

8) จัดกิจกรรมงานวันสังคมสุขใจ เป็นกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิกของตลาด
สุขใจ สสส. และภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ สมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายผู้อยู่ในโซ่
อุปทานอาหารทั้งหมด โดยงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกร้านจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์จาก
เกษตรกร การรณรงค์ให้ความรู้ บูธแสดงนวัตกรรมต่าง ๆ งานความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสุขภาวะ
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ด้านต่าง ๆ กิจกรรมสนทนาการ เกมส์ การประกวดสินค้าทางการเกษตร การตรวจสุขภาพและ
กิจกรรมเกี่ยวกับ สุขภาพองค์รวมและการออกก าลังกาย เป็นต้น เพ่ือให้ภาคีได้มีโอกาสมาพบกันและ
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่ท าร่วมกัน 

9) การพัฒนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสุขใจโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ 
เครือข่ายเกษตรกร ผู้บริโภคสมาชิกสุขใจ มหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่ต้องการเข้ามามีส่วนได้
ส่วนเสีย ร่วมสร้างระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมอินทรีย์สุขใจ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและก าหนดข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติร่วมกันโดยใช้ตลาด
สุขใจเป็นเวท ีและยังสามารถยกระดับบูรณาการเป็นลักษณะการน าผู้บริโภคและผู้มีส่วนร่วมในระบบ
รับรองไปเยี่ยมแปลงเกษตรของเกษตรกรในเครือข่ายรับรอง เช่น ชักชวนกันจัดกิจกรรมไปเป็นกลุ่ม
ตามเวลาที่เหมาะสมหรือจัดเป็นแผนที่ขี่จักรยาน จัดจุดแวะพักบ้านหรือสวนเกษตรกรที่อยู่ในระบบ
รับรองให้ผู้ที่สนใจสามารถขี่จักรยานไปเที่ยวเองได้ 

10) พัฒนาต่อยอดรูปแบบการซื้อขายสินค้าอินทรีย์ระหว่างสวนสามพรานกับ
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายการด าเนินงานกิจกรรมนี้ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรูปแบบการด าเนินงาน
เบื้องต้นได้คือ การรวมกลุ่ม การวางแผนการผลิตร่วมกัน รูปแบบการซื้อขาย แต่ยังมีปัญหาหลาย
ประการ เช่น ระบบการวางแผนที่สามารถสร้างผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บข้อมูล
โดยละเอียดเพ่ือใช้พยากรณ์ผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบการจัดซื้อที่เหมาะสม และ
การจัดการขบวนการเรียนรู้สู่การน าไปใช้ต่อยอดที่ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อยอดต่อไป 

11) จัดกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์และ
สุขภาพ โดยจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ประสบการณ์และความช านาญในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของสวนสามพราน 
และช่วยเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์  กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
บริษัทน าเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Travel Agent) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

12) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ถือว่าเป็นกิจกรรมส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง 
ที่มูลนิธิสังคมสุขใจต้องการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราช
ดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559 เรื่องการผลิต
ทางการเกษตรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ทางเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค และเพ่ือน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียนบริโภคตลอดทั้งปีการศึกษา 
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4.1.4 ผลการด าเนินโครงการ (Product) 

1) การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการได้ก าหนดตัวชี้วัดของเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 60 รายซึ่งผลจากการด าเนินการทั้งจากการติดตามส่งเสริมองค์ความรู้
แปลงเพาะปลูก การท าฐานข้อมูลเกษตรกร การท าระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และการ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM แล้วนั้น มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM 
จ านวน 24 ราย ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 27 ราย (อยู่ในระยะ
ปรับเปลี่ยน) และมีเกษตรกรผ่านระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS รอการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM 16 ราย นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ รวม 50 
ราย ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคอีกทั้งยังส่งผลต่อการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดที่จะท าให้เกษตรกรมีที่ขายสินค้าท าให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

2) ปริมาณผลผลิต จากการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  การจัดอบรมการให้
ความรู้เกษตรกรตั้งแต่กระบวนเตรียมแปลงปลูก การเพาะเมล็ด ไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
การขนส่ง  ส่งผลให้เกษตรกรรู้ระยะเวลาการเจริญเติบโตของผลผลิตและวางแผนการผลิตได้อย่าง
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้ไม่มีสินค้าตกค้าง การวางแผนการปลูก การจด
บันทึกข้อมูลการปลูกของเกษตรกร เชื่อมโยงกับช่องทางการจ าหน่าย การจัดอบรมการสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางท าให้
เกษตรกรสามารถก าหนดราคาขายได้เอง และการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าจากกลุ่มท่ีมีสินค้าที่หลายหลากได้โดยไม่ต้องหาซื้อที่อ่ืน 

3) ช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการพัฒนาโซ่
อุปทานและช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกร จากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ท าการ
วางแผนกระบวนการผลิต การพัฒนาด้านปริมาณ คุณภาพสินค้า การขนส่ง และระบบการบริหาร
จัดการร่วมกัน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่จะผลิตสินค้าอินทรีย์ขายให้ภาคธุรกิจโรงแรม 
ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ธุรกิจอ่ืนได้ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนสถาบันการศึกษา ซึ่งกระบวนการ
รวมกลุ่มนี้สามารถขายสินค้าให้กับสวนสามพรานได้มากขึ้นเป็นล าดับทุกปี เนื่องจากเกษตรกรมีความ
ช านาญด้านการผลิต การพัฒนาความรู้ และการพัฒนาด้านการตลาดของเกษตรกรเองจึงเป็นการต่อ
ยอดช่องทางการตลาดผ่านสวนสามพรานและโครงการสามพรานโมเดลในการพัฒนากิจกรรมเกิด
ตลาดสุขใจสัญจร น าเกษตรกรไปขายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ 
ส านักงานใหญ่ ส านักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้เกษตรกรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิต คุณภาพ และ
ปัจจัยอื่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ท าให้เกิดมูลค่าการซื้อขายที่สูง 
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4) ความยั่งยืนของโครงการ การด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 จากการขอความ
ร่วมมือกับเกษตรกรให้มารับการอบรมเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์และให้เกษตรกรสมัครใจในการเข้า
ร่วมโครงการซึ่งมีเพียงไม่ก่ีคนที่สมัครใจปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์จนถึงปัจจุบันที่มี
เกษตรกรอยู่ในโครงการกว่า 171 คน ซึ่งในจ านวนนี้แบ่งเป็นระดับได้แก่  

สีขาว เป็นระดับที่เกษตรกรก าลังดูท่าทีจากเพ่ือนสมาชิกภายในกลุ่ม  
สีเขียวอ่อน เป็นระดับที่เกษตรกรตัดสินใจหยุดการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง ผลผลิต

ของเกษตรกรในรอบต่อไป จึงจัดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับนี้ มีระยะเวลาให้ 2 ปี เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน สีเขียวกลาง  

สีเขียวกลาง เป็นระดับที่เกษตรกรได้รับการตรวจแปลงจาก มกท. หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ และเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน  

สีเขียวเข้ม เป็นระดับที่ได้รับการประกาศรับรองจากส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แล้ว 

จากระดับดังกล่าวที่เป็นตัววัดด้านการเป็นเกษตรอินทรีย์เต็มตัวท าให้เกษตรที่
สนใจแต่ยังไม่พร้อมปรับเปลี่ยนสามารถเข้าโครงการเพ่ือท าการสังเกตการณ์เกษตรกรต้นแบบของแต่
ละกลุ่มได้ ท าให้มีเกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ือดูแนวทางการท างาน กระบวนการกลุ่ม
และช่องทางการตลาด หากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์จะมีช่องทางการตลาด
รับรองจริง การจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระบวนการกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง
แล้วนั่นยังท าให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ต่อเนื่องได้การด าเนินงานและการพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

กล่าวโดยสรุป ผลผลิตของโครงการสามพรานโมเดลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม เป็นการท างานเสริมกันของหน่วยงาน
ที่มีเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ  40 หน่วยงาน โดย ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีโครงการที่ท า
ร่วมกันเกิดเป็นรูปธรรมดังนี้  

1) จังหวัดนครปฐมโดยนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ประชุม
ร่วมกันกับกลุ่มผู้น าชุมชนก าหนดงบพัฒนาจังหวัดให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสร้างเกษตรกรอินทรีย์  
2559 คน ในปีงบประมาณ 2559  

2) กรมการค้าภายในจังหวัดนครปฐม ตั้งตลาดสุขใจในปี 2558 เป็นศูนย์
จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (เกษตรอินทรีย)์  

3) กรมการค้าภายในสนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่การ
ท างานของโครงการ  
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4) กรมการค้าภายในร่วมจัดงานวันสังคมสุขใจ  
5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันสังคมสุขใจเพ่ือ

เป็นกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิกของตลาดสุขใจ สสส. ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจได้มาท ากิจกรรม
ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่ท าร่วมกัน  

6) กรมพัฒนาที่ดินและมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)  

7) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สนับสนุนให้ตลาดสุขใจ เป็นตลาดนัดน่าซื้อ  
8) ส านักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับมูลนิธิ

สังคมสุขใจร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเคมีเกษตร 
 
4.2 ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสามพรานโมเดลโดยการ

ประยุกต์ใช้ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม มีตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายผลการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 

4.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) ตัวชี้วัดด้านบริบท
สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

4.2.1.1  สภาพแวดล้อมก่อนมีโครงการ จากการศึกษาก่อนการเริ่มโครงการสาม
พรานโมเดลพบว่า ข้อมูลรายชื่อเกษตรกร75ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่ใกล้เคียงเช่น สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี มีเพียงจังหวัด
สุพรรณบุรีเพียงจังหวัดเดียวที่ท าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีจ านวน 475 ราย ส่วนข้อมูลจากทาง
ภาคเอกชนได้ข้อมูลจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรี จ านวน 14 ราย ซึ่งข้อมูลของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเกษตรกรไม่ได้ท าการเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐาน และยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่เกือบทุกราย เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ไม่มีตลาดรองรับ
สินค้าและเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์
กับสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งผลให้จังหวัดนครปฐมเกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกษตรกรใช้สารเคมี

                                           
7 สุดใจ จงวรกิจวัฒนา, “การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การตลาด พืชผักอินทรีย์”, ข่าว

เศรษฐกิจการเกษตร สศก. ฉบับที่ 551, ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 



Ref. code: 25595803010122CZH

51 
 

 
 

เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดหนี้สิน จึงเป็นบริบทพ้ืนฐานที่เป็นตัวก าหนดนโยบาย โดยจะพบว่าบริบทด้าน
พ้ืนที่เป็นตัวก าหนดให้เกิดนโยบายการแก้ไขปัญหาโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร ซึ่งโครงการสามพราน
โมเดลเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดี
ขึ้น ผ่านมูลนิธิสังคมสุขใจโดยการก าหนดนโยบายอาศัยจากเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของ
โครงการ เชื่อมโยงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการ
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย เอกชน และมูลนิธิสังคมสุขใจ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม  รวม 40 
หน่วยงาน โดยในแต่ละหน่วยงานได้มีการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถที่จะผลักดันให้การท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด
สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกัน  

 โดยคุณอรุษ  นวราช  หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล  ได้กล่าวว่า 
“โครงการสามพรานโมเดลเป็นโครงการที่ได้ลงมือท าจริง ลงพ้ืนที่จริง จึงได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น คือ เกษตรกรมีความสนใจที่จะท าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากอยากเลิกใช้สารเคมีที่ต้องใช้ใน
ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนและมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับการใช้สารเคมีมาเป็นเวลานานส่งผลถึงสุขภาพร่างกาย
ที่ทรุดโทรม พืชผักที่เก็บได้ก็ขายไม่ได้ราคา แต่จะหันมาปลูกแบบอินทรีย์ก็ยังขาดความรู้และตลาด
ขายสินค้าที่มีน้อย เมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นท าให้เกษตรกรที่มีความสนใจอยู่แล้วได้มาเข้าร่วมโครงการ 
โดยโครงการมีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรให้มีตลาดขายสินค้าที่มีคนกลางที่เป็นธรรม 
และแก้ไขปัญหาโซ่อุปทานที่เกษตรกรติดวงจรกับดักเพ่ือหาทางออกแบบยั่งยืนและเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มให้เกษตรกร” 

4.2.1.2  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายที่ดีต้องมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมาก่อนการด าเนินงาน การก าหนดวิธีการและ
การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการด าเนินงานส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดผล
การปฏิบัติงานได้  

 จากการศึกษาบริบทพ้ืนฐานของโครงการสามพรานโมเดลพบว่า  มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในด้านกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้มีการบริโภคผลผลิตพืชผักของ
เกษตรกรเครือข่าย เชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การหนุนเสริมงานเกษตรอินทรีย์ในอ าเภอสามพรานและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการเน้นการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แก้ปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกร



Ref. code: 25595803010122CZH

52 
 

 
 

ที่แรงขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สุขภาพร่างกายของเกษตรกรที่แย่ลงจากสารเคมี หนี้สินที่
เกิดจากราคาสารเคมีที่สูงขึ้นทุกปีไปจนถึงการท าการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกิดผลการด าเนินการ
ของโครงการสอดคล้องกับการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

4.2.1.3  ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การก าหนด
โครงสร้างการบริหารและบริบทด้านบุคคลก็เป็นส่วนส าคัญเพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โครงสร้างการบริหารงานของสามพราน
โมเดลเป็นโครงสร้างแบบเน้นกระบวนการและมีการเชื่อมโยงในแนวนอนซึ่งการจัดองค์การสมัยใหม่
เป็นโครงสร้างที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีการติดต่อโดยตรงของ
หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ มีหัวหน้าโครงการและคณะท างานหรือทีมงานในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งโครงการสามพรานโมเดลโดยมูลนิธิสังคมสุขใจเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร มี
วัฒนธรรมองค์กรเน้นการเปิดเผย ความไว้วางใจ ประสานความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบและความเป็นอยู่ที่ดีจะเห็นได้ว่าการ
เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร มุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความสนใจไปที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรเป็น
ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือชี้แนวทางการปฏิบัติหรือการตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์น าไปสู่ทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คุณอรุษ กล่าวว่า “เรื่องเกษตรอินทรีย์ จะส าเร็จได้คนคิดต้องลงมือท า
ด้วย ต้องลงไปลุยกับผู้ปฏิบัติด้วย เพ่ือที่จะได้ข้อมูลและรู้ปัญหาจริง ไม่ใช่สั่งแล้วปล่อย กับธุรกิจอ่ืน
อาจท าได้ แต่ไม่ใช่เรื่องนี้ กับเรื่องนี้ต้องใช้เหงื่อและน้ าตาแลกเท่านั้นถึงจะส าเร็จ ตนดีใจที่ได้ท า 
เพราะวิถีเกษตรนี้ช่วยสอนหลายเรื่อง ทั้งการใช้ชีวิต แนวคิด ที่ส าคัญท าให้เป็นคนอดทนและแกร่งขึ้น
มาก ตอนนี้ถึงแม้ปัญหาจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัว” 

 ธัญญาลักษณ์ กิจบ ารุง86ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท สามพราน 
ริเวอร์ไซด์ จ ากัด  กล่าวว่า “ตั้งแต่คุณอรุษวางโครงการสามพรานโมเดล และเริ่มออกไปพบเกษตรกร 
ขณะนี้โครงการด าเนินการมาได้ 5 ปีแล้ว ตอนแรกที่มีนโยบายนี้ออกมาพนักงานไม่เข้าใจว่าคืออะไร 
จนคุณอรุษ บอกว่า ถ้าเช่นนั้นให้พนักงานทุกคนออกไปเองเลย โดยคุณอรุษพาออกไปเจอชุมชนที่ท า
เกษตรอินทรีย์ และให้พนักงานลงไปพูดคุยกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง 
จากนั้นให้พนักงานแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือเริ่มท าเรื่องเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่สวนสามพราน เพ่ือ

                                           
8 ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, “ปลูกใจ พร้อมปลูกผัก,” 

http://www.thaihealth.or.th/Content/30680 , (สืบค้นวันที่ 2 สิงหาคม 2560). 



Ref. code: 25595803010122CZH

53 
 

 
 

เรียนรู้ระบบทุกอย่าง ทั้งเรื่องของสภาพดิน การปลูกผัก การแก้ปัญหาเรื่องศัตรูพืช การน าผลผลิตมา
ขายจนพนักงานมีความรู้ และมีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยท าให้โครงการนี้ส าเร็จ” 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจที่
ตรงกันและมีเป้าหมายร่วมกันการด าเนินการของโครงการด าเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
น าไปสู่ทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) เป็นบริบทด้านงบประมาณ 
เทคโนโลยี แผนการด าเนินงาน มูลนิธิสังคมสุขใจได้จัดสรรงบประมาณโดยใช้งบสนับสนุนหลักจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงให้เกษตรกรมีรายได้และมีช่องทางการตลาด
ในการขายสินค้าการเกษตร ตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้าสามารถพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรได้
ดังนี้ 

4.2.2.1  งบประมาณ โครงการสามพรานโมเดลมีการตั้งงบประมาณโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ งบประมาณการบริหารจัดการตามโครงการสามพรานโมเดล และงบประมาณ
ส่วนที่เบิกจ่ายให้กับเกษตรกรเพ่ือท าการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งจากการศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลและการสนทนากับเจ้าหน้าที่โครงการพบว่าโครงการได้รับเงินสนับสนุนโครงการ
ทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2554 ทั้งจากส านักงานกองทุนสนับสนุน (สกว.) และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้สามารถน ามาบริหารจัดการใน
การขับเคลื่อนโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในด้านการผลิตให้ได้รับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในระดับสากล รวมทั้งการแปรรูป การขนส่ง และการตลาด เพ่ือน าไปสู่การมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  โดยคุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ได้กล่าวว่า “ในการเริ่มต้นโครงการสาม
พรานโมเดลไม่มีงบประมาณในการตั้งต้น แต่มีงบประมาณส่วนอ่ืน ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการ
ด าเนินการบริหารจัดการโครงการสามพรานโมเดลโดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรในตลาดสุขใจทั้ง 11 
กลุ่ม และการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาตลาดของส านักงานกองทุนสนับสนุน (สกว.) เพ่ือสนับสนุน
การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในสามพราน และงบประมาณในการด าเนินการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับทุนการสนับสนุนมาจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพียงเท่านั้น งบบริหารการด าเนินโครงการนั้นมาจากมูลนิธิสังคมสุขใจเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการทั้งสิ้น” 
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 งบประมาณที่ได้รับการการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในจ านวน 600,000 -700,000 บาท สามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง
มาตรฐานให้เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ กล่าวคือ การตรวจรับรองมาตรฐาน IFOAM มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่
คนละ 10,000 บาท ซึ่งมีเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองไปแล้วจ านวน 27 คน และรอการตรวจรับรอง 
16 คน ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในในการด าเนินการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์  

4.2.2.2  แผนการด าเนินโครงการ เพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่ใกล้เคียง มีการลงนามท าข้อตกลงในกาขับเคลื่อน
โครงการกว่า 40 หน่วยงาน จากหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนของอ าเภอและจังหวัดนครปฐม อปท. 
การท่องเที่ยว หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชน โดยแนวทางการด าเนินงานของสาม
พรานโมเดลที่มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ การบริโภคผัก
ผลไม้ พร้อมกันนี้ยังร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การพัฒนาพ้ืนที่ผลิตอินทรีย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
สุขภาพ พัฒนาพ้ืนที่ผลิตอินทรีย์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยมีหน่วยงานหลักที่เข้ามาขับเคลื่อนสาม
พรานโมเดล  และสนับสนุนในการท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินและมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย สาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการด าเนินการที่ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุน
เงินทุนวิจัยที่ช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการในการสนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)  

 จังหวัดนครปฐมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีนโยบายในการสนับสนุน
เกษตรกรในจังหวัด โดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดตั้งงบประมาณจังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัด ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดการตื่นตัวในการด าเนินงานวางแผนงานตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมาย  

 พัฒนาที่ดินจังหวัดร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นการสร้างการรับรองตนเองของ
เกษตรกรอินทรีย์ กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองต าบลเป็นกลุ่มน าร่องที่จัดท าระบบ PGS อย่างเป็นรูปธรรม
และขยายผลสู่ทุกกลุ่มในเครือข่ายการท างานของสามพรานโมเดล  
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 สถาบันการศึกษามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของสามพรานโมเดล ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และ
วิทยาเขตบางเขน ได้สนับสนุนงานด้านวิชาการให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง
และการตลาด และสนับสนุนนักวิชาการร่วมลงพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนนักวิชาการท างาน
พัฒนาในพื้นที่และช่วยให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยส านักงานการท่องเที่ยวภาคกลางได้
สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนการจัดงานวันสังคมสุขใจที่เป็นงานที่
ท าให้กลุ่มเกษตรกร ภาคีเครือข่าย ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้   

 ส านักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้ความร่วมใน
การขับเคลื่อนโครงการ โดยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร 

 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักโลจิสติกส์ ท าโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับสามพรานโมเดล และยังร่วมกันวางแผนการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคร่วมด้วย 

 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเป็นหน่วยงานที่ต้องมี
นโยบายและเป้าหมายเรื่องเกษตรอินทรีย์ร่วมกันกับโครงการจึงสามารถด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการสามพรานโมเดลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความ
พร้อมและความสามารถในการท างานที่หลากหลาย ได้มีการวางแผนในการด าเนินงานร่วมกัน ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งโครงการสามพรานโมเดลเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการสามพรานโมเดลตามข้อตกลงความร่วมมือได้มีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุกสอง
เดือน เพ่ือด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ 

4.2.2.3  บุคลากรและการบริหารจัดการ ส าหรับการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
นั้น หัวหน้าโครงการได้ท าการแบ่งเจ้าหน้าที่โครงการในการเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลกลุ่มเกษตรกรไว้อย่าง
ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนทั้งในรูปแผนการด าเนินงาน ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน มีการใช้ระเบียบการรับรองแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันของกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม โดยท าการแบ่งเจ้าหน้าที่โครงการดูแลกลุ่มเกษตรกรแต่
ละกลุ่มและแผนปฏิบัติงานดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงรายช่ือเจ้าหน้าที่โครงการในการเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกร  

รายช่ือเจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกร 
จ านวน

เกษตรกร 

คุณมัลลิกา แซ่ก๊วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 16 

คุณจตุพร ศรีวารีรัตน์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 15 

คุณชญานี โพธิ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง-ลานตากฟ้า อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม  

16 

คุณกุลนันทน์ จิรวิทยาภรณ์ กลุ่มหอมเกร็ดเกษตรอินทรีย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 12 

คุณวิชัย มีสวัสดิ์ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์อินทรีย์พัฒนายั่งยืน อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

13 

คุณมัลลิกา แซ่ก๊วย กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11 

คุณชญานี โพธิ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว อ.นครชัยศรี  
จ.นครปฐม 

15 

คุณจตุพร ศรีวารีรัตน์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 15 

คุณกุลนันทน์ จิรวิทยาภรณ์ กลุ่มข้าวสุขใจออร์แกนิค 18 

คุณวิชัย มีสวัสดิ์ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่มเย็น จ.ราชบุร ี 21 

คุณมัลลิกา แซ่ก๊วย กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค จ.กาญจนบุรี 19 

รวม 171 
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ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างแสดงแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มคลองโยงปี พ.ศ. 2560 

กิจกรรม วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาการผลิต
เกษตรอินทรีย์
ภายในกลุ่ม 
(ด้านปริมาณ
และคุณภาพ) 

เกษตรกรพัฒนาตัวเองขยันมากขึ้น เป็นประจ า - เกษตรกรทุกคน 

เติมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
เทคนิคภายในแปลงและมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

 - เกษตรกรทุกคน 
- เจ้าหน้าที่โครงการ 
 

หาช่องทางการตลาด  - เกษตรกรทุกคน 
- เจ้าหน้าที่โครงการ 
- สวนสามพราน 
- สุขใจสัญจร 
- ตลาดสุขใจ 

การวางแผนการผลิต เกษตรกร
วางแผนการผลิตของตนเองแล้ว
แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึก
ข้อมูลการผลิต 

เป็นประจ า - เกษตรกรทุกคน 
- เจ้าหน้าที่โครงการ 

ระบบการ
รับรองแบบมี

ส่วนร่วม 

ปฏิ บั ติ ต า มกฎ ของกลุ่ ม อย่ า ง
เคร่งครัด 

เป็นประจ า - เกษตรกรทุกคน 
 

ผู้ตรวจของกลุ่มตรวจแปลงสมาชิก 
3 ครั้ง/ปี 

ครั้งที่ 1 มกราคม 
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 
ครั้งที่ 3 กันยายน 

- ผู้ตรวจของกลุ่ม 

ยกระดับแปลง
ไปสู่

มาตรฐานสากล 
IFOAM 

ยื่นต่ออายุการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล IFOAM 

กุมภาพันธ์ - เจ้าหน้าที่โครงการ 

ติ ดตามผลหลั ง กา รตรวจ เ พ่ื อ
ปรับปรุงแก้ไข 

ตลอดปี - เจ้าหน้าที่โครงการ 

คัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมยื่น
ขอรับการตรวจแปลงจาก มกท. 

กันยายน - เจ้าหน้าที่โครงการ 

ขยายฐาน
สมาชิก 
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 จากตารางทั้ง 2 ตารางแสดงให้เห็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่โครงการเป็นพ่ี
เลี้ยงหลักให้แก่เกษตรกรแต่ละกลุ่มอย่างน้อยคนละ 2 กลุ่ม และตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานของ
โครงการซึ่งแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มจะเป็นแผนการปฏิบัติงานเดียวกัน 

 คุณจตุพร ศรีวารีรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการได้กล่าวว่า   “เจ้าหน้าที่
โครงการ 1 คนจะมีหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม เพ่ือเป็นการดูแลให้
ค าปรึกษาเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มก็จะมีส่วนที่เหมือนและต่างกันบ้าง
ตามของตกลง PGS ที่ในกลุ่มเกษตรกรได้ก าหนดไว้ร่วมกันท าให้สะดวกและง่ายต่อการท างาน
ร่วมกัน”  

 สรุปประเด็น งบประมาณ บุคลากรและการบริหารจัดการ แผนการ
ด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลนั้นมีการวางแผนการด าเนินงานและมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของแผนด าเนินงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
หนา้ที่ความรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกกลุ่ม และมีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนทุกปี 

4.2.3 การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process Evaluation : P)  
ตัวชี้วัดด้านกระบวนการสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

4.2.3.1  ตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ จากกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลที่ได้ด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การจัดอบรม
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรต้นแบบ ติดตามให้ค าปรึกษาในการตรวจแปรงเกษตร การขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM การพัฒนาด้านการตลาดหรือแม้แต่การสนับสนุนและพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวก็ตาม จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่โครงการสามพรานโมเดลท านั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบกระบวนการด าเนินงาน
ที่มีส่วนท าให้ขับเคลื่อนกิจกรรมได้เป็นอย่างดี โดยการวางแผนกระบวนการบริหารจัดการ ทาง
โครงการได้ใช้วิธีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งการ
บริหารจัดการนั้นได้ใช้วิธีการสร้างกระบวนการกลุ่มขึ้นมาเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถใช้เป็นนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งได้อีกด้วย โดย
การรวมกลุ่มของเกษตรกร เริ่มแรกเป็นการรวมกลุ่มกันเองของเกษตรกรในพ้ืนที่ ๆ อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันอยู่แล้วที่มีความสนใจปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยแต่ละกลุ่มจะมี
สมาชิกอยู่จ านวน 10-20 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการรวมกลุ่มกันเองก่อนแล้ว ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบาง
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ช้าง กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนายั่งยืน กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง-ลานตากฟ้า กลุ่มเกษตรอินทรีย์หิน
มูล กลุ่มชุนชนเป็นสุขป่าละอู ที่มีความสนใจเหมือนกันเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล โดยในแต่ละ
กลุ่มเกษตรกรจะท าการเลือกประธานกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มที่เป็นคนคอยประสานความร่วมมือภายใน
กลุ่มและภายนอกกลุ่ม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่ม มีกิจกรรมด้านขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม 
วางแผน และการสร้างมาตรฐานและการพัฒนากลุ่มธุรกิจแบบมีส่วนร่วม  โดยเจ้าหน้าที่โครงการจะ
ท าการลงติดตามกระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ สนับสนุน
องค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การสร้างเป้าหมายร่วม และการสร้างวัฒนธรรมกลุ่มร่วมกันโดยการ
ก าหนดให้สมาชิกต้องมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกันเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดย
หมุนเวียนไปตามบ้านของสมาชิกและประชุมกลุ่มร่วมกันกับโครงการทุกเดือน สมาชิกภายในกลุ่มจะ
คอยให้ความรู้ ค าแนะน าแก่สมาชิกใหม่ ในการตัดสินใจเลิกใช้สารเคมีของสมาชิกใหม่ต้องประกาศให้
สมาชิกภายในกลุ่มทราบจะได้นับช่วงเวลาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการเข้าร่วมกลุ่ม หลังจากนั้นสมาชิก
ใหม่ต้องผ่านการรับรองจากกลุ่มและศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จึงจะขายสินค้าผ่านกลุ่มได้ ถือว่า
เป็นการเลื่อนสถานะภายในกลุ่มอีกด้วย จากการรวมกลุ่มดังกล่าวเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้เกษตรกรพูดคุย
วางแผนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการผลิตร่วมกันตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคท าให้
ปริมาณผลผลิตของกลุ่มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และแต่ละกลุ่มยังมี
เกษตรกรต้นแบบตามความถนัด และบางกลุ่มมีเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
IFOAM ถือเป็นองค์ความรู้ในการท าการเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบ
เผยแพร่ให้ผู้สนใจต่อไปได้ กิจกรรมที่โครงการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้แก่ 

 การจัดอบรมสร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นการขับเคลื่อนกลุ่มน าร่อง โดย
โครงการสามพรานโมเดลท าการคัดเลือกเกษตรกรในโครงการจ านวน 100 คน เข้าอบรมแลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ และการเรียนรู้แนวคิดจากบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนงาน
เกษตรอินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน เพ่ือยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรสู่ 
Smart farmer ด้านอินทรีย์ 

 ติดตามให้ค าปรึกษาการตรวจแปลงเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการที่เป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกรแต่
ละกลุ่ม ในการให้ความรู้ด้านวิชาการ การวางแผนการผลิต การวางระบบสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ปฏิบัติงานตามแผนการก าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือเตรียมความ
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พร้อมเกษตรกรและประเมินแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ในเบื้องต้น เพ่ือเตรียมขอรับ
การตรวจมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) 

 การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ให้เกษตรกร และพัฒนา
ให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าที่โครงการด าเนินการประเมินผลเตรียมความพร้อมของ
เกษตรกรแล้วเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเบื้องต้น เจ้าหน้าที่โครงการจะยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM กับส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) และประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองของ มกท. ลงพ้ืนที่ตรวจรับรองแปลงจนแล้วเสร็จ พร้อมพัฒนาพ้ืนที่ของ
เกษตรกรที่ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่โครงการสามพรานโมเดลด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่มีการพัฒนาเกษตรกรให้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน IFOAM หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการวางแผนการด าเนินงาน โดยโครงการสามพรานโมเดลเป็นหน่วยงานหลักใน
การก าหนดการด าเนินงานของโครงการระยะเวลาให้การท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ   

4.2.3.2  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในทิศทางเดียวกัน โครงการสามพราน
โมเดลมีกระบวนการที่ด าเนินงานร่วมกันในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ด้านการ
วางแผนการผลิตเกษตรกรภายในกลุ่มต้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือรายงานผลผลิตของแต่ละคนให้กับ
สมาชิกทุกคนทราบ ได้ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการพัฒนาการวางแผนการผลิต
ร่วมกัน เพ่ือให้สะดวกในการจัดการผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด และปรึกษาหารือใน
ปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม การรวมกลุ่มมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิก การรับรองแปลง
สมาชิก ท าให้กลุ่มต่าง ๆ ในเครือข่ายของสามพรานโมเดลพัฒนาไปโดยล าดับและมีการประสาน
เชื่อมโยงความรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือพัฒนาสู่ความร่วมมือในวงกว้าง  

 หากน าหลักการของ การมีส่วนร่วม ที่ เป็นที่ยอมรับทั่วไปมาวางเป็น
เกณฑ์การพิจารณากระบวนการด าเนินงาน การท างานของโครงการสามพรานโมเดลที่มีเป้าหมายของ
การแก้กับดักวงจรปัญหาที่เกษตรกรติด ทางออกคือระบบอาหารที่สมดุลกล่าวคือ การที่เกษตรกรหัน
มาท าเกษตรอินทรีย์แล้วมีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ต้นทุนลดลงไม่มีหนี้สิน ขายสินค้าผ่านคนกลาง
ที่เป็นท า ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตอินทรีย์ได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้
ให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้น การมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิด ริเริ่ม วางแผน 
วางโครงการ ด าเนินกิจกรรม มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งนามธรรมและรูปธรรม และมีการติดตาม
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ประเมินผล หรือการได้รับการรับรองกลุ่ม ส่งผลต่อความรับผิดชอบและความยั่งยืนของโครงการโดย
เมื่อศึกษาจากเอกสารและการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ ได้พบว่า 

 กลุ่มเกษตรกรจะมีกระบวนการที่ด าเนินงานร่วมกันในด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง การวางแผนการผลิต การถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิก การรับรองแปลงสมาชิก และ
ปรึกษาหารือในปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม กล่าวคือเกษตรกรแต่ละกลุ่มจะประชุมร่วมกันกับหัวหน้า
โครงการและเจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือวางแผนการผลิตร่วมกันเพ่ือไม่เกิดผลผลิตเกินความต้องการหรือ
ขาดตลาด และแต่ละกลุ่มจะมีเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นตัวอย่างให้
เกษตรกรภายในกลุ่มและสมาชิกใหม่ ท าให้กลุ่มต่าง ๆ ในเครือข่ายของสามพรานโมเดลพัฒนาไปโดย
ล าดับและมีการประสานเชื่อมโยงความรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือพัฒนาสู่ความร่วมมือในวงกว้าง 

 โครงการสามพรานโมเดลยังใช้หลักการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมโดยเฉพาะการน ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมาตรฐานการรับรองของ
กลุ่มโดยใช้แนวทางการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Organic Guarantee Systems, 
PGS)97ซึ่งการรับรองแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นการท างานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและมูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทยที่ได้รับทุนจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) ให้มาสร้างต้นแบบระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
ในประเทศไทย ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ใช้เครือข่ายพ่ีน้องสองต าบล+ ของสามพรานโมเดลเป็นพ้ืนที่
ต้นแบบ โดยโครงการได้ส่งเสริมให้เครือข่ายได้เรียนรู้การสร้างระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มสร้างระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มขึ้นมา  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการ
รับรองที่เหมือนและต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มท าการตกลงร่วมกันโดยยึดหลักการ PGS กลุ่ม ปฏิบัติ
ตามกฎของกลุ่มอย่างเคร่งครัดและวางบทลงโทษส าหรับผู้ท าผิดมาตรฐาน PGS ของกลุ่ม ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบกลุ่มให้เกิดการขับเคลื่อนชัดเจน มีความเข้มแข็งขึ้น และยังเป็นแนวทางสู่การขยาย
ผลเพ่ิมสมาชิกของแต่ละกลุ่มอีกด้วย  

4.2.3.3  ภาวะผู้น าในโครงการ โดยผู้น ากลุ่ม ผู้น าชุมชน หรือผู้น าองค์กรจะต้อง
เป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้ชุมชนและเกษตรกร
เกิดการพัฒนานั่นก็คือ คน เพราะคนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาที่จะท าให้ชุมชนและเกษตรกรมี
การพัฒนาไปในทางท่ีดี ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาไม่มีประเทศไหนที่พัฒนาโดย

                                           
9 “การรับรองแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Organic Guarantee Systems 

PGS),http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/attachments/law_knowledge/or
ganic_certification_systems1.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560). 
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ปราศจากการร่วมมือของประชาชน และผู้น าของสามพรานโมเดลนั้นมีภาวะผู้น าที่ดีในการมุ่งเน้น
เรื่องการสื่อความที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิ ในการสื่อสารที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (Commitment) และท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation) 
ในที่สุด ส่งผลให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในโครงการมีความเข้าใจที่ตรงกันและด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันส่งผลให้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาดังนี้ 

 (1) ภาวะผู้น ากลุ่มเกษตรกร หากมีการรวมตัวรวมกลุ่มกันด้วยเหตุ
ปัจจัยเดียวกัน ผู้น ากลุ่มอาจเกิดขึ้นมาจากความต้องการรวมกลุ่มตั้งแต่เริ่มแรก หรืออาจเกิดขึ้นเมื่อมี
การจัดตั้งกลุ่มแล้วก็ได้ ซึ่งเมื่อจัดตั้งกลุ่มได้แล้วบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้น า
กลุ่ม ฉะนั้นกลุ่มทุกกลุ่มจึงมักมีการก าหนดให้มีผู้น ากลุ่มขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจในการบริหารจัดการกลุ่ม 
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ การมีผู้น าที่มีความสามารถจะช่วยให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นได้ 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เป็นหัวหน้ากลุ่มคลองโยง  

 คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ได้กล่าวว่า “การเป็นหัวหน้ากลุ่มต้องเป็นคน
กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจถึงกระบวนการท างาน การเข้าร่วมกลุ่มจะต้องมองว่าช่วยอะไรกลุ่มได้
บ้างไม่ได้หวังเพียงจะเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว อย่างบ้างคนเข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์เพียงอย่าง
เดียวได้ช่วยเหลือคนในกลุ่ม หากคิดว่าจะมาเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถอยู่ในกลุ่มได้ ซึ่ง
การให้อะไรกับกลุ่มจะท าให้อยากมาท ากิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ อย่างเช่น การให้ค าแนะน าเพ่ือน
สมาชิกท่ีเข้ามาใหม่ให้รู้ถึงระบบการท างานของกลุ่ม เป็นที่ปรึกษาคอยให้ก าลังใจในการเลิกใช้สารเคมี 
การอดทนเพ่ือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการน าความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้สมาชิก
ในกลุ่มทราบ”  

 คุณไพบูลย์ ยังกล่าวเพ่ิมต้องอีกว่า “หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรต้องเป็นคนที่รู้
ข้อมูลของสมาชิกทุกคนและความสามารถของสมาชิกในกลุ่มทุกคนเพ่ือเป็นการก าหนดการท างาน
และการวางแผนร่วมกัน เพราะแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่ต่างกัน การที่ เรารู้ข้อมูล
ความสามารถในการปลูกของสมาชิกท าให้วางแผนการเก็บเก่ียวร่วมกับโครงการได้” 

 (2) ภาวะผู้น าในการบริหารโครงการ หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล
เป็นคนประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งการมีภาวะผู้น าของ
หัวหน้าโครงการส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร ซึ่ง
ภาวะผู้น าถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้โครงการสามพรานโมเดลประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งทั้งหัวหน้าโครงการและหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้น ากลุ่มในการบริหารโครงการเหมือนกัน
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เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าโครงการต้องคอยประสานความร่วมมือกันและการก าหนดแผนการ
ท างานร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและคนในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับคุณจตุพรที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า  

 คุณจตุพร กล่าวว่า “การที่กลุ่มจะไปรอดนั้น ต้องอาศัยการมีผู้น ากลุ่มที่ดี 
เข้าใจถึงเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง และการเป็นผู้น าที่ดีนั่นต้องมีลูกทีมที่ดีพร้อมจะเดินตามแนวคิด
เดียวกันด้วย โครงการหรือกลุ่มถึงจะไปรอด” 

4.2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นบริบทด้านประสิทธิผล
ของผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้นคือ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ   ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลการด าเนินงานของโครงการจะประสบผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด และมี
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ต้องอาศัยวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเกณฑ์ส าคัญ 
อาจกล่าวได้ว่าประสิทธิผลของผลผลิตเป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ด าเนินโครงการ โดยเปรียบเทียบได้จากการด าเนินโครงการสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่ โดยมีตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

4.2.4.1  การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การได้รับการรับรองมาตรฐาน จะเห็นได้ว่าทางโครงการมีการสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ด้าน
กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการขนส่ง และเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง
มาตรฐานมาโดยตลอด จากการท าฐานข้อมูลเกษตรกรพบว่า การท าระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS และการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM ร่วมกันเป็นกระบวนการที่สามารถท าให้เกษตรกรผ่าน
การรองรับมาตรฐานได้ดีข้ึน เนื่องจากกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นกระบวนการที่ยก
ระบบไปสู่มาตรฐานสากล IFOAM ได้ กล่าวคือ การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นกระบวนการกลุ่ม
ที่เกษตรกรท าข้อตกลงร่วมกัน โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกใหม่ต้องผ่านการรับรองซึ่งเป็นข้อตกลง
พ้ืนฐานจากกลุ่มและโครงการ จึงจะสามารถขายสินค้าผ่านกลุ่มได้ เป็นจุดเริ่มต้นให้เกษตรกรต้องการ
ผ่านการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพ่ือที่จะยกระดับไปสู่การรับรองมาตรฐาน IFOAM  

 โครงการสามพรานโมเดลมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 171 คน ได้
ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 60 ราย ได้รับการตรวจรับรองผลผลิตตาม
มาตรฐานอินทรีย์ IFOAM ซึ่งจากการด าเนินงานพบว่า เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองจ านวน 27 
ราย ได้ผ่านการตรวจรับรองจ านวน 39 ราย (อยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยน) และมีเกษตรกรที่ผ่านระบบ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS รอการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 32 ราย นอกจากนี้
ยังมีเกษตรกรที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการรวม 50 ราย ส่งผลให้เกษตรกร
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ที่ได้รับการรับรองมีองค์ความรู้เป็นตัวอย่างให้เพ่ือนเกษตรกรและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาเรียนรู้ให้
เกษตรกรที่มีความสนใจปรับเปลี่ยนการท าเกษตรจากระบบการใช้สารเคมีสู่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองในระดับต่าง ๆ ดังจะแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนเกษตรกรที่ได้อยู่ในมาตรฐานของโครงการ 

รายช่ือกลุ่มเกษตรกร 
ระดับสี 

สังเกตการณ์ รวม 
เขียวเข้ม 

เขียว
กลาง 

เขียว
อ่อน 

ขาว 

กลุ่ ม วิ ส าหกิ จชุ มชน เกษตร
ทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 

8 1 3 1 3 16 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง  2 9 1 - 3 15 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง -
ลานตากฟ้า  

3 5 3 - 5 16 

กลุ่มหอมเกร็ดเกษตรอินทรีย์ 2 3 1 - 6 12 
กลุ่ ม เ กษตร อินทรี ย์ อิ นทรี ย์
พัฒนายั่งยืน 

2 3 5 3 - 13 

กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 1 4 4 - 2 11 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบาง
แก้ว 

2 4 5 - 4 15 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์หินมูล - 1 - 3 11 15 

กลุ่มข้าวสุขใจออร์แกนิค 6 5 - - 7 18 
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ร่มเย็น 

- 3 1 17 - 21 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค 1 1 9 5 3 19 

รวม 27 39 32 29 44 171 

 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยากได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM เพราะเป็นมาตรฐานสากลที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในตัว
เกษตรกรและสินค้าเกษตรที่ได้ซื้อไป จึงท าให้มีเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วต้องรักษาระดับไว้
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เพ่ือการตรวจรับรองทุกปี และมีจ านวนเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านการรับรองเตรียมแปลงเพ่ือตรวจรับรอง
เพ่ิมข้ึนทุกป ี

4.2.4.2  ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น จากกระบวนการรวมกลุ่มและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเกษตรกรและโครงการสามพรานโมเดล เช่น ระบบการ
วางแผนการผลิต ระบบการจัดซื้อ ระบบการขนส่ง ระบบการจัดเก็บ และระบบการจ่ายเงิน พบว่า
การด าเนินงานของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกัน มีผลท าให้เกษตรสามารถขายผลผลิตได้ดีขึ้นส่งผลให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานของสามพรานโมเดลเป็นการประสานความร่วมมือและการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มีการร่วมกันวางแผนระบบการผลิตที่ดีร่วมกับเกษตรกรให้มีความสอดคล้องกัน
กับความต้องการของตลาด  

 โดยคุณอรุษกล่าวว่า “เนื่องจากตนทราบข้อมูลของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม
ว่าปลูกอะไรบ้าง ได้จ านวนเท่าไหร่ จึงสามารถวางแผนการผลิตและท าการตลาดให้เกษตรกรได้ 
อย่างเช่น สินค้าไหนที่ผู้บริโภคต้องการมากจะได้ปลูกเพ่ิมหรือสินค้าไหนเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคแล้วก็ไม่ต้องปลูกเพ่ิม”  

 เนื่องจากเกษตรกรแต่ละคนมีความสามารถในการผลิตผลผลิตที่แตกต่าง
กัน การวางแผนและการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตร่วมกัน ในการวางแผนการผลิตที่ไม่ซ้ ากัน หรือ
การวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้นตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าของเกษตรกรได้
ทั้งหมดท าให้ไม่เกิดสินค้าตกค้างส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร ท าให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาศักยภาพร่วมกันในด้านการผลิต การแปรรูป การขนส่งและ
การตลาด ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น แต่กระบวนการรวมกลุ่มเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเท่านั้น หากไม่มีการวางแผนการตลาดและช่องทางการตลาดที่ให้
เกษตรกรขายสินค้าผลผลิตที่ผลิตได้ก็จะเกิดการตกค้างซึ่งน าไปสู่ราคาที่ตกต่ าด้วย  

 จากการศึกษาโครงการสามพรานโมเดลพบว่า ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมทั้ งฮอร์โมนพืชที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษเลย
ทั้งสิ้น แต่จะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด 
การปลูกพืชที่มีความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ์ การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
โรคและแมลงศัตรูพืช การใช้สารสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช สร้างความสมดุลของระบบนิเวศภายใน
บริเวณแปลงปลูก ส่งเสริมกลไกการควบคุมแมลงโดยศัตรูธรรมชาติเป็นส าคัญ ดังนั้นระบบการท า
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM สามารถลด
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ต้นทุนการผลิตการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง สอดคล้องกับคุณสมบัติ สวัสดิ์สรเดช เกษตรกรที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ  

 โดยคุณสมบัติ กล่าวว่า “เลิกใช้สารเคมีมาประมาณ 4-5 เดือน ที่เลิกท า
เกษตรเคมีเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ประมาณ 2,000 บาท ก็ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเหลือก าไรเก็บ
ละวัน 100 บาท จึงไม่มีเงินทุนไว้ลงทุนรอบถัดไป จึงตัดสินใจมาลองท าเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเห็น
ตัวอย่างจากคุณสมทรงที่ท าเกษตรอินทรีย์อยู่ไม่ต้องเสียเงินค่าปุ๋ยเคมีในราคาแพง ๆ และราคาสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่า ทางกลุ่มจึงเกิดการชักชวนท าให้เกิดความสนใจในการท าเกษตร
อินทรีย์”  

 ผลผลิตจากเกษตรกรแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีความหลากหลายซึ่ง
แบ่งได้เป็นประเภทพืชผัก และประเภทผลไม้ ตัวอย่างพืชที่เกษตรกรผลิต เช่น กุยช่ายเขียว คื่นช่าย 
ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ และผักพ้ืนบ้านตามฤดูกาล หากเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์กับ
สินค้าเกษตรทั่วไปพบว่าราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.4 ตารางตัวอย่างเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี108 

ชนิดพืช 
ตารางเปรียบเทียบสินค้าเกษตรกรเฉลี่ยต่อสัปดาห์ปี 2560 

เกษตรอินทรีย/์กก. เกษตรเคมี/กก. ผลต่าง 

กุยช่ายเขียว 50 40 10 

คื่นช่าย 80 70 10 

ต้นหอม 80 20 60 

ผักชีฝรั่ง 60 20 40 

พริกข้ีหนูหอม 220 120 100 

ฟักทอง 30 11 19 

หอมแดง 80 26 54 

ข่าเหลือง 35 30 5 

                                           
10 “ตลาดสี่มุมเมือง,” http://www.taladsimummuang.com/ dmma/Portals/ 

PriceList.aspx?id=01 , (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560). 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางตัวอย่างเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี (ต่อ) 

ชนิดพืช 
ตารางเปรียบเทียบสินค้าเกษตรกรเฉลี่ยต่อสัปดาห์ปี 2560 

เกษตรอินทรีย/์กก. เกษตรเคมี/กก. ผลต่าง 

ใบแมงลัก 30 30 - 

โหระพา 30 20 10 

 จะเห็นได้ว่าราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าเกษตรทั่วไป 
เนื่องจากผลผลิตในแต่ละรอบได้ผลผลิตน้อยกว่าเกษตรเคมี ซึ่งหากวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บ
เกี่ยวอย่างต่อเนื่องทุก ๆ สัปดาห์ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมากกว่า
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด จะท าเกษตรกรมีจ านวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.5 ตารางตัวอย่างแสดงรายการผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรต่อสัปดาห์ 

ชนิดพืช ราคา/กก. 
ความต้องการ 

รายได้ 
โรงแรม ตลาดสุขใจ รวม 

กุยช่ายเขียว 50 5 11 16 800 

คื่นช่าย 80 4 0.7 4.7 376 

ต้นหอม 80 4 4.5 8.5 680 

ผักชีฝรั่ง 60 1 3.6 4.6 276 

พริกข้ีหนูหอม 220 - 10 10 2,200 

ฟักทอง 30 - 12 12 360 

หอมแดง 80 - 12.5 12.5 1,000 

ข่าเหลือง 35 - 10 10 350 

ใบแมงลัก 30 - 2.5 2.5 75 

โหระพา 30 - 2 2 60 

รวม 14 68.8 82.8 6,177 
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 จากตารางตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงผลผลิต ราคา และรายได้ของเกษตรกร
อินทรีย์ที่มีรายได้เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 6,000 บาท ที่ไม่ต้องหักต้นทุนการผลิตไปจ่ายค่าปุ๋ยหรือ
ยาปราบศัตรูพืชที่มีราคาสูง ซึ่งโครงการสามพรานโมเดลและกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มได้มีการวาง
แผนการผลิตร่วมกันส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนและไม่ต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงท า
ให้ต้นทุนการผลิตต่ าก่อให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามมา 

4.2.4.3  ความย่ังยืนของโครงการ โดยดูจาก เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แน่นอน มาตรฐานสินค้าปลอดสารพิษ 
IFOAM สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เนื่องจากโครงการสามพรานโมเดลมี
กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่การให้ความรู้เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถตั้งแต่ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และด้านการตลาด ส่งผลให้
เกษตรกรมีองค์ความรู้สามารถพ่ึงตนเองได้โดยไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาล เมื่อเกษตรกร
สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชต่าง ๆ ท าให้สุขภาพของ
เกษตรกรดีขึ้น ไม่โดนสารเคมีท าให้เกิดการเจ็บป่วย ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีหรือยาเร่งการ
เจริญเติบโตที่มีราคาสูงท าให้ไม่เกิดหนี้สิน การมีสุขภาพที่ดี  มีเงินรายได้ที่แน่นอนจากการที่มีตลาด
รองรับสินค้าส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ เป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืนในยุคที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการตลาด 

 (2) มาตรฐานสินค้าปลอดสารพิษ IFOAM จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐานที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นปลอดภัยจากสารเคมีจริง 
เพราะมาจากแปลงปลูกที่ได้รับมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ IFOAM ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบผลผลิตได้ ท าให้โครงการมีทั้งเกษตรกรและผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์สนใจเข้าร่วม
โครงการมากขึ้นท าให้มีจ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับตัวแทนกลุ่มเกษตรและเจ้าหน้าที่
โครงการ 

 โดยคุณสังเวียน เอกจีน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรพ่ีน้องสองต าบล กล่าวว่า 
“ทางกลุ่มเป็นเกษตรกรลูกครึ่งเนื่องจากท าเกษตรด้วยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจหรือ
เกษตรกรที่อยากร่วมโครงการมาศึกษาเรียนรู้ที่ท าร่วมกับโครงการสามพรานโมเดล ทางโครงการจะ
ช่วยในด้านช่องทางการตลาด และมีการประชุมกลุ่มประจ าเดือนร่วมกันทุกเดือนเพ่ือพบปะพูดคุยกัน
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ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผนการปลูกผักหรือกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งทางโครงการสามพราน
โมเดลเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เสมอ”  

 คุณกุลนันทน์ เจ้าหน้าที่โครงการกล่าวว่า “โครงการสามพรานโมเดลที่
เป็นที่รู้จักและประสบความส าเร็จน่าจะมาจากการท างานจริงและต่อเนื่อง มีการตลาดให้และเป็น
ธรรมต่อเกษตรกร จ านวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์จึงมีมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง” 

 (3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จะเห็นได้ว่าจากการรวมกลุ่ม
เกษตรกรและการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีผลอย่างยิ่งกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการ
วางแผนการด าเนินการร่วมกันของภาคีเครือข่าย และการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างวันสังคมสุขใจ
เพ่ือให้ภาคีเครือข่าย เกษตรกร และผู้บริโภคได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ท าให้เกิดการ
ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท าให้เกษตรกรหลุดพ้นจากวงจรปัญหา ก่อให้เกิดการท าเกษตรอินทรีย์
และผู้ที่สนใจเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นท าให้เกษตรอินทรีย์และโครงการเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
เกษตรกรและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 (4) ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แน่นอน การเข้าร่วมโครงการสามพราน
โมเดลและการปรับเปลี่ยนเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ของเกษตรกรได้ตามระดับที่ก าหนดสามารถกา
รันตีได้ว่าเกษตรกรมีตลาดที่ขายสินค้าได้อย่างแน่นอน เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม  
การเข้าร่วมโครงการที่มีฐานลูกค้าและตลาดสุขใจอยู่แล้วท าให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่ องตลาดขาย
สินค้า เนื่องจากขายตรงให้สวนสามพรานที่มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมมากขึ้น และ
โครงการสามพรานโมเดลมีแผนที่จะยกระดับการพัฒนาช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีที่ขายสินค้า
มากขึ้น เพ่ือขยายตลาดไปสู่ธุรกิจอ่ืนได้ เช่น โรงพยาบาล และโรงเรียนสถานศึกษา จากการ
ด าเนินการที่โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ทดลองซื้อ ข้าว ผัก ผลไม้ จากเกษตรกร เพ่ือศึกษาแนวทาง
และสร้างโมเดลการเรียนรู้เพ่ือเป็นการศึกษาความเป็นไปได้นั้น ท าให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดในหลาย 
ๆ ช่องทางพร้อมทั้งร่วมกันสร้างและพัฒนารูปแบบการขายสินค้าอินทรีย์ระหว่างสวนสามพรานกับ
กลุ่มเกษตรกร เกิดแหล่งจ าหน่ายพืช ผัก ผลไม้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น  

 โดยคุณอรุษกล่าวว่า “โครงการมีการขยายช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น โดย
ประสานด้านการตลาดผ่านโครงการ CSR มีการเชื่อมโยงตลาดกับโรงแรมในกรุงเทพ ตอนนี้มีโรงแรม
พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพเป็นโรงแรมน าร่องและการเชื่อมโยงตลาดโดยมีบริษัทมารับสินค้าที่ตลาดสุข
ใจไปขายให้พนักงานผ่านสหกรณ์บริษัท เช่น ไทยพีบีเอส บริษัทกระทิงแดง และยังมีการขายสินค้า
เกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.sookjaiorganics.com และในปัจจุบันจะเพ่ิมช่อง
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ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรโดยตั้งวิสาหกิจชุมชน เป็นช่องทางที่จะให้แต่ละกลุ่มน าผลผลิตเข้าไปขาย 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีสนิค้าท่ีแตกต่างกันอยู่แลว้ การเพ่ิมช่องทางการตลาดท่ีเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆจากเดิม
น ามาขายที่วิสาหกิจชุมชนถ้าท าก าไรได้ก็จะเป็นผลกลับมาให้เกษตรกรแบ่งผลก าไรกันทุกๆ ครึ่งปี”  

 จากการด าเนินการที่โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์  ทดลองซื้อ ข้าว ผัก 
ผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร เพ่ือหาแนวทางสร้างเป็นสามพรานโมเดลขึ้นมานั้นท าให้
ทราบถึงการด าเนินงานที่ทั้งฝ่ายผู้ผลิตคือเกษตรกรและผู้บริโภคคือสวนสามพราน ต้องร่วมอยู่ใน
กระบวนการปรับเปลี่ยนการท างานทั้งสองฝ่าย เช่น ระบบการวางแผนการผลิต ระบบการจัดซื้อ 
ระบบการขนส่ง ระบบการจัดซื้อ ระบบการจัดเก็บ และระบบการจ่ายเงิน ซึ่งสามพรานโมเดล
สามารถเชื่อมโยงตลาดในหลายช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เพ่ิมขึ้น จากเดิมที่มีขายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้โรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซต์โดยเฉลี่ยเกษตรกรน าสินค้ามาส่งสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
และตลาดสุขใจที่เปิดบริการวันเสาร์และอาทิตย์ ได้ตั้งเป้าหมายให้การเพ่ิมช่องทางการตลาดอีก 10 
แห่ง โดยได้มีการเชื่อมโยงตลาดกับโรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ เป็นโรงแรมน าร่อง ธนาคารไทย
พาณิชย์ส านักงานใหญ่ เชื่อมโยงตลาดแนว CSR โดยบริษัทไทยพีบีเอส บริษัทกระทิงแดง มารับสินค้า
ที่ตลาดสุขใจไปขายให้พนักงานผ่านสหกรณ์บริษัท และมีการน าสินค้าของกลุ่มเกษตรกรภายใต้แบ
รนด์สินค้าสุขใจออร์แกนิควางขายภายในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต จะเห็นได้ว่าโครงการสามพรานโมเดล 
มีช่องทางการตลาดให้เกษตรกรอย่างตลาดสุขใจที่ให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันน าสินค้าเข้ามาขายเป็น
ตลาดหลัก และยังมีการสร้างช่องทางการตลาดผ่านโครงการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรเกิด
ความมั่นใจในการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์มากขึ้นว่ามีตลาดรองรับสินค้าอย่างแน่นอน
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาประเมินผลการด าเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัด
นครปฐม” เป็นการด าเนินโครงการของมูลนิธิสังคมสุขใจ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2554 และมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรื่อยมา การประเมินผลการด าเนินการของโครงการสามพรานโมเดลโดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม เพ่ือประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CIPP ใน
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation : I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) และการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation : P)  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจ้าลึก
ประกอบกับการศึกษาจากเอกสาร เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในรูปแบบการพรรณนา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CIPP กับการประเมินโครงการสามพรานโมเดล เพ่ือการ

ยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง 
ปรากฏว่าเป็นการโครงการที่มีการวางวัตถุประสงค์ มีการก าหนดแผนด าเนินไว้อย่างชัดเจน มีความ
พร้อมและเหมาะสมทั้งด้านบุคลากร แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการสนับสนุนต่าง ๆ จาก
หลากหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการท าการประเมินผลและมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้การด าเนิน
กระบวนการต่าง ๆ ของเกษตรกรและโครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ และภาคีเครือข่ายโครงการสามพรานโมเดล โดย
ใช้การศึกษาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลและการสัมภาษณ์
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล การประเมิน
ครั้งนี้เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพ่ือ
ขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติ เนื่องจากโครงการสามพรานโมเดลเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการ
มาระยะหนึ่งแล้ว เกณฑ์ที่ประเมินก็คือ การประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นช่วงการน าโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงบริบทสภาพแวดล้อม 
Context ปัจจัยน าเข้า Input โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ประสิทธิผลของผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบจ าลอง CIPP เป็นตัวกรอบ
ในการประเมิน  
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5.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) สามารถสรุปได้ว่า 
จากการศึกษาบริบทของโครงการสามพรานโมเดลเพื่อศึกษาหาเหตุผลที่ใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย เพ่ือก าหนดทิศทางมีผลต่อการด าเนินโครงการ โดยวัตถุประสงค์ที่ตั้งได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในด้านกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในระดับสากลและมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป การขนส่ง และ
การตลาด เพ่ือน าไปสู่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือ
ยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จะเห็นได้ว่าโครงการสามพรานโมเดลมีการประสานความร่วมมือ
กับหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เกษตรกรติด
วงจรกับดักด้านสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงการใช้สารเคมีที่เพ่ิมขึ้น สุขภาพร่างกายแย่ลง เกิดหนี้สินมากขึ้น 
จึงเป็นตัวก าหนดให้โครงการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง โดยได้ทุนสนับสนุนหลักจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา การด าเนินโครงการสามพรานโมเดลจึงเกิดขึ้นเนื่องจากเป็น
โครงการที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน การก าหนดโครงสร้างการบริหารและบริบทด้าน
บุคคลเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5.1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) สามารถสรุปได้ว่า 
โครงการสามพรานโมเดลได้มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ โดยการจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่เพ่ือมาท าโครงการนี้โดยเฉพาะ ได้งบสนับสนุนจากส านักงานกองทุนการวิจัย มีเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการแผนการด าเนินงาน และมีการท าพูดคุยถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ โดยการด าเนินงานหลักเป็นของสามพรานโมเดลในการตัดสินใจ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้า
มาเป็นภาคีเครือข่ายเป็นเพื่อแค่การเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้เกษตรกรในท้องถิ่นและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่
ทันสมัยเพียงเท่านั้น การที่โครงการมีเจ้าหน้าที่ ๆ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีภาคี
เครือข่ายที่คอยสนับสนุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ท าให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการในกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบกับโครงการสามพรานโมเดลมีการวางแผนและท าการแบ่ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นพ่ีเลี้ยงให้เกษตรกรแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของแผนการ
ด าเนินงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานการเข้าร่วมประชุม การสร้างระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม PGS เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันของทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานไว้
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อย่างชัดเจน ด้านงบประมาณการบริหารจัดการตามโครงการสามพรานโมเดล และงบประมาณส่วนที่
เบิกจ่ายให้กับเกษตรกรเพ่ือท าการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งจากการศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการสนทนากับเจ้าหน้าที่โครงการไม่ปรากฏงบประมาณที่ต้องน ามาใช้ในการ
ด าเนินการบริหารจัดการโครงการสามพรานโมเดล งบประมาณที่ปรากฏคืองบประมาณในการ
ด าเนินการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับทุนการสนับสนุนมาจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เพียงเท่านั้น งบบริหารการด าเนินโครงการนั้นมาจากมูลนิธิสังคมสุขใจ
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการทั้งสิ้น ท าให้การด าเนินโครงการไม่เกิดปัญหาจากการที่มีหน่วยงาน
เข้ามาร่วมงานด้วยมากนัก ด้านเทคโนโลยีมูลนิธิได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความพร้อมในการให้ความรู้กับ
เกษตรกรสู่การพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน 

5.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) สามารถสรุปได้ว่า 
โครงการสามพรานโมเดลมีกระบวนการที่ด าเนินงานร่วมกันในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบ ด้านการวางแผนการผลิตเกษตรกรภายในกลุ่มต้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือรายงานผลผลิต
ของแต่ละคนให้กับสมาชิกทุกคนทราบ ได้ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการพัฒนาการ
วางแผนการผลิตร่วมกัน เพ่ือให้สะดวกในการจัดการผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด และ
ปรึกษาหารือในปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม การรวมกลุ่มมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิก 
การรับรองแปลงสมาชิก ท าให้กลุ่มต่าง ๆ ในเครือข่ายของสามพรานโมเดลพัฒนาไปโดยล าดับและมี
การประสานเชื่อมโยงความรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือพัฒนาสู่ความร่วมมือในวงกว้าง กระบวนการที่ส าคัญที่
ท าให้โครงการสามพรานโมเดลขับเคลื่อนไปได้คือการรวมกลุ่ม การที่กลุ่มเกษตรกรในโครงการสาม
พรานโมเดลมีความเข้มแข็งและไปรอดได้นั้น เกิดจากมีผู้น าที่ดี การมีผู้น าที่คอยประสานความร่วมมือ
กันเพ่ือวางแผนการผลิต กระบวนการท างาน และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร ภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน
ส่งผลให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ การที่มีผู้น ากลุ่มเกษตรกรและผู้น าโครงการที่เข้าใจถึง
เกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงท าให้สมาชิกกลุ่ม ลูกทีมน านโยบายไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  สามารถสรุปได้ว่า โครงการ
สามพรานโมเดลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
ด้านกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากลและมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือน าไปสู่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากโครงการ
ได้มีการขับเคลื่อนโครงการโดยการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์จากการ
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ด าเนินการของโครงการ การรวมกลุ่มเกษตรกรและการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร สนับสนุนการ
ผลิตให้ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท าให้เกิดการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท าให้เกษตรกรหลุดพ้น
จากวงจรของปัญหา และการที่โครงการมีช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีผลอย่างยิ่งให้เกษตรกร
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ท าให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์อยากเข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งโครงการยังสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค มีช่องทางการตลาดมากขึ้นและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นผลผลิตที่
เห็นได้เป็นรูปธรรมซึ่งมีผลอย่างยิ่งกับความยั่งยืนและความส าเร็จของโครงการ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าโครงการสามพรานโมเดลเป็นโมเดลต้นแบบที่
สามารถแก้ปัญหาในเรื่องท่ีเกษตรกรขาดองค์ความรู้ ขาดช่องทางการตลาดให้เกษตรกรที่สนใจในการ
ปรับเปลี่ยนมาปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ได้จริง การด าเนินงานของโครงการท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกรและประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง โดยโครงการมีการท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงการด าเนินการในปีแรกมีเพียงการ
สนับสนุนการขับเคลื่ อนโครงการแค่ เ พียงส านักงานสนับสนุนการท าวิจั ย  (สกว . )  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น เมื่อโครงการเติบโตขึ้นมีกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งเพ่ิมข้ึนประกอบกับนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้
มีหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการโดยไม่ต้องสร้างเกษตรกร
กลุ่มใหม่ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีเป้าหมายเหมือนกับโครงการที่จะพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ท าให้เป็นผลดีทั้งกับ
โครงการเองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการ จากการเชื่อมโยงการบูรณาการความ
ร่วมมือกันท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

กระบวนการด าเนินการที่โครงการและภาคีเครือข่ายมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในการ
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว 
การขนส่งไปจนถึงการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองการ
ผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ส่งผลให้เกิดเกษตรกรต้นแบบ ที่มีความสามารถต่อยอดการ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี และในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้
เกษตรได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้แล้วนั่น ยังมีการขยายตลาดโดยเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือ
รับรองผลผลิตของเกษตรกร และการที่โครงการมีการร่วมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็งส่งผลให้มี
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หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ให้ความสนใจอยากที่จะเป็น
ภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินโครงการของสามพรานโมเดลเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหลักจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท าให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน การเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมของโครงการมีทั้งผลดีและผลเสียเกิดขึ้น การที่
โครงการให้หน่วยงานที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเกษตรกร
ร่วมกันส่งผลอย่างยิ่งต่อการท างาน จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ท าให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ เกิดการตื่นตัวและสนใจในการท าแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
แต่หน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนโครงการของภาครัฐเป็นเพียงแค่การเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งมีผลต่องบประมาณใน
การสนับสนุนและความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ การเข้ามาร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการของบางหน่วยงานเป็นเพียงการยืมชื่อโครงการเพ่ือไปเขียนแผนเท่านั้น แต่ไม่มีการลงมือ
ปฏิบัติจริงหรือบางส่วนก็เข้ามาเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นการสร้างความสับสนให้เกษตรกรในการ
วางแผนการผลิตและการจ าหน่ายสินค้า หากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรกรควรมีเป้าหมายที่ตรงกันกับโครงการและมีความตั้งใจจริงในการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  

การด าเนินโครงการสามพรานโมเดลมีการสนับสนุนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า ปลายน้ า การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายอย่างเช่น ท้องถิ่น อบต . อปท. สถานบัน
การศึกษา ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) ต้องมีการท างานร่วมกันผ่านทางโครงการ
ไม่ใช่เป็นการให้เงินสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรมีต้นทุนเท่านั้น  ยังต้องส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่งและการตลาดให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตสินค้า
อินทรีย์ให้มีช่องทางการขายสินค้าและการส่งเสริมการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  

การบูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐของโครงการสามพรานโมเดล โดยการเข้ามา
ของแต่ละหน่วยงานเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเท่านั้น หากหน่วยงานเหล่านี้
ไม่เข้ามามีส่วนร่วมการด าเนินการของสามพรานโมเดล โครงการก็สามารถด าเนินกิจกรรมได้เอง
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เพราะมีทรัพยากรที่ใช้ในโครงการและกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งช่วยกันผลักดันโครงการให้
พัฒนาต่อไปได้ แต่อาจจะต่อยอดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ได้เพียงแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น การได้รับ
ความร่วมมือในการสนับสนุนโดยยังยึดสามพรานโมเดลเป็นแกนกลางจะสามารถท าให้การบูรณาการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์เกิดความยั่งยืน 
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 

เกื้อ วงศ์บุญสิน. ประชากรกับการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539. 

กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ. มลพิษทางน ้า. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
ขอนแก่น. มหาวิทยาลัย. คู่มือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 

กรมปกครอง, 2542. 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : ร าไทยเพรส, 2550. 
ไพฑูรย์  พงศะบุตร. พจนานุกรมฉบับที่ 27. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544. 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการแนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 

วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล. การประเมินผลระบบเปิด. กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร, 2541. 

ศุภชัย ยาวประภาษ. นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. 

สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู. นโยบายองค์กร : ที่มาและวิธีน้าสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : 
บริษัทออฟเซ็ท จ ากัด, 2553. 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
นริชา  มหาพรหม. “การจัดการความรู้กองทุนชุมชน และธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านจ ารุง อ าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง.” วิทยานิพนธ์, ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 

ปกรณ์เทพ พจี. “ปัจจัยที่มีผลต่อโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่
บ้านเมืองบางจังหวัดหนองคาย.” รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 

มนตรี กรรพุมมาลย์. “การพัฒนาชุมชน แนวคิด และการปฏิบัติ.” ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. 
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ยุวดี ถาวร. “แนวการพัฒนาธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมบ้านหนองคอง 
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 

สมชาย เกตุไหม. “โครงการพระราชด าริฝนหลวงกับงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ.” 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552. 

สุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการบริหารวิชาการเพ่ือรับใช้สังคมไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.” ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารรัฐกิจ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. 

เอกนรินทร์ ปันยานะ. “รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ : การศึกษากรณีส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.” 
สถาบันพระปกเกล้า, 2547. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน. 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4411:20
14-06-09-09-04-09&catid=294&Itemid=413, (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560). 

การรับรองแบบมีส่วนร่วมร่วม (Participatory Organic Guarantee Systems PGS).  
http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/attachments/law_knowledge/
organic_certification_systems1.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560). 

โครงการสามพรานโมเดล. http://sampranmodel.com, (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560). 

ตลาดสี่มุมเมือง. http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceList.aspx?id=01  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560). 

ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ปลูกใจ พร้อมปลูกผัก, 
http://www.thaihealth.or.th/Content/30680 , (สืบค้นวันที่ 2 สิงหาคม 2560). 
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เอกสารอ่ืน ๆ 

 

กรวีร์ ศรีกิจการ. “เอกสารประกอบการบรรยาย พ.ค. 703 : การประเมินแผนและโครงการ”  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. 

โครงการสามพรานโมเดล. “รายงานโครงการสามพรานโมเดล เพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิมโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง,” 2558. 

ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล และคณะ. รายงาน ฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวน
สามพราน” 2553. 

ประชุม รอดประเสริฐ. “นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี.” ภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533. 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5. “รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขา 
ประจ าปี 2551,” 2552. 

สุดใจ จงวรกิจวัฒนา. “การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การตลาด พืชผักอินทรีย์.” ข่าวเศรษฐกิจ
การเกษตร สศก. ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, ฉบับที่ 551.  

สุวิมล ติรการนนท์. “การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ” ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545. 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยท าการสัมภาษณ์เจ้า
หน้าโครงการเพื่อเก็บข้อมูลก่อนการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกับเกษตรกร 

1. คณะกรรมการโครงการและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ 

ค าถาม 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกรและหัวหน้าโครงการส่งผลอย่างไรต่อสามพรานโมเดล 
- การรวมกลุ่มและกระบวนการมีส่วนร่วมมีกระบวนการอย่างไร 
- สิ่งใดที่ท าให้สามพรานโมเดลเป็นโครงการที่หลายหน่วยงานสนใจ 
- คิดว่าตอนนี้โครงการยั่งยืนแล้วหรือไม่อะไรที่ท าให้โครงการยั่งยืน 
- ความช่วยเหลือหรือร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลอย่างไรต่อโครงการ 
- ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรอินทรีย์ 

2. เกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ค าถาม 

- รู้จักโครงการสามพรานโมเดลได้อย่างไร 
- เพราะอะไรจึงเข้าร่วมโครงการ 
- ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
- กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป็นอย่างไร 
- ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรอินทรีย์ที่มีต่อโครงการ

และภาคีเครือข่าย 
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รายชื่อการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มร่วมกับโครงการสามพรานโมเดล 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 ณ บ้านคุณสมบัติ สวัสดิ์สรเดช 

 
1. คุณสมรักษ์ อ่อนสัมพันธ์  เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
2. คุณสมทรง ม่วงพารา   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
3. ร.ต.ต ยงยุทธ ปีทบแสน   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
4. คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
5. คุณจ านงค์ อ่อนสัมพันธ์   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
6. คุณสมร กิ่งสวัสดิ์    เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
7. คุณอุไร สวัสดิ์แดง   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
8. คุณมะลิ ลาภลมูล   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+ 
9. คุณพิพัฒน์ แสงเพชร   เกษตรกรกลุ่มคลองโยง+  
10. คุณสมบัติ สวัสดิ์สรเดช   ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
11. คุณประสาน ยินดีพร   ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
12. คุณสมศักดิ์ พรหมสุรินทร์  ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
13. คุณศรีจุฑา วีรวงศ ์  ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
14. คุณสุชิน ร่วมสุข   ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
15. คุณสารวย ประสิทธิ์แพทย์  ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
16. คุณวันทนา เอ่ียมสุวรรณ  ผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์  
17. คุณธนะ พลายโถ   เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร อ.พุทธมณฑล  
18. คุณอรุษ นวราช    หัวหน้าโครงการ  
19. คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด  เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
20. คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ์   เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
21. คุณสังเวียน เอกจีน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
22. คุณจตุพร ศรีวารีรัตน์   เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
23. คุณชญานี โพธ ิ   เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
24. คุณกุลนันทน์ จิรวิทยาภรณ์  เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
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ภาพการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลของเกษตรกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลของเกษตรกร 
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ภาพการเดินตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร 
 
 

 
 

ภาพการเดินตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวอนุตตรา  สนิทเชื้อ 
 
วันเดือนปีเกิด 
 
ประวัติการศึกษา 

 
21  ธันวาคม 2532 
 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ต าแหน่ง เจ้าของธุรกิจ 

ประสบการณ์การท างาน ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : เปิดรา้นจ าหน่ายและผลิตเสื้อยืด 
เสื้อโปโล 
ปี พ.ศ. 2556-2557 : เจ้าหนา้ที่อาวุโสฝ่ายการตลาด 
บริษัท บิลเลี่ยน โบรกเกอร์ จ ากัด 
ปี พ.ศ. 2555-2556 : เจ้าหนา้ทีว่างแผนพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท บิลเลี่ยน อินเวเท็ด กรู๊ป จ ากัด 

 

  
 


