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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนา
อาชีพพืชผักอินทรีย์ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเป็น
การวิจัยรายกรณีในลักษณะของพหุเทศะกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพ พืชผัก
อินทรีย์ จานวน 238 คน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 36 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม แบบประเมินรูปแบบ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสังเกต ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อย และ
แบบสั ม ภาษณ์ และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
พืชผักอินทรีย์ซึ่งกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ รวมทั้งมีกฎระเบียบสาหรับใช้เป็น
แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาอาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ ข องครอบครั ว ไทย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่
1) การปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม 2) กระบวนการเรียนรู้ 3)
ปริมาณการผลิต
4) คุณภาพผลผลิต 5) การวางแผนการผลิต 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 7) การตลาดที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค 8) การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 9) ระบบมาตรฐานรับรองการผลิต 10) การจัดองค์กร
11) การบริหารจัดการ และ 12) การสนับสนุนจากหน่วยงาน ส่วนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการพัฒนาอาชีพ
พื ชผั กอิ นทรี ย์ ของครอบครั วไทยเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ได้ แ ก่ 1) การรวมกลุ่ ม อาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์
2) การวางแผนการผลิ ต 3) การบริ ห ารจั ด การที่ ดี 4) การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นฟาร์ ม 5) ตลาดที่ มั่ น คงและ
ช่ อ งทางการตลาดหลายช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง ผู้ ซื้ อ /ผู้ บ ริ โ ภค และ 6) กระบวนการเรี ย นรู้ ส าหรั บ
รู ปแบบการพั ฒนาอาชี พพื ชผั กอิ นทรี ย์ ของครอบครั วไทยเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย 1) หลั ก การ
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ 3) ปั จ จั ย สนั บ สนุ น 4) ปั จ จั ย น าเข้ า ประกอบด้ ว ย (1) ทุ น มนุ ษ ย์ (2) ทุ น ทรั พ ยากร
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(3) ทุนทางปัญญา และ (4) ทุนทางสังคม 5) กระบวนการโดยให้ความสาคัญกับการดาเนินการ 12 ประการ ได้แก่
(1) การวางแผนการผลิ ต (2) ระบบมาตรฐานรั บ รองการผลิ ต (3) กระบวนการเรี ย นรู้ (4) การมี ส่ว นร่ ว ม
ภายในกลุ่ม (5) การปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม (6) ปริมาณการผลิต (7) คุณภาพผลผลิต (8) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (9) การจัดองค์กร (10) การบริหารจัดการ (11) การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ
(12) การสนับสนุนจากหน่วยงาน และ 6) ผลลัพธ์ 3 ด้านคือ (1) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (2) ความยั่งยืน
ด้ า นสั ง คม และ (3) ความยั่ ง ยื น ด้ า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ ก ารประเมิ น รั บ รองรู ป แบบ
โดยมีผลการประเมินภาพรวมของรูปแบบทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คาสาคัญ: รูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์, การพัฒนาที่ยั่งยืน
Abstract
The purposes of this research were to study the performance conditions, the factors
affected the success of organic vegetable career development, the best practices and to
develop the model of organic vegetable career development of Thai family for sustainable
development. The procedure employed the mixed methods research between quantitative
research and qualitative research by means of case study research of multisite multicase
studies. The samples used were 238 members of organic vegetable career groups, 36 key
informants and 15 eminent persons. The instruments used questionnaire, evaluation form,
documentary analysis form, observation form, focus group guideline and interview form. The
data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, multiple
regression analysis and content analysis.
The results of this research revealed that the performance conditions of organic
vegetable career groups were to develop organic vegetable career. Organic vegetable career
groups had managed in the form of official committee. Moreover, the regulations are regarded
for the performance. The factors affected the success of organic vegetable career
development of Thai family for sustainable development consisted of: 1) production planning,
2) organic standards certification system, 3) learning process, 4) participation in group,5) best
practice in farm, 6) production quantity, 7) product quality, 8) post harvest management, 9)
organization management, 10) administration management, 11) consumer needs marketing and
12) organization support. The best practices of organic vegetable career development of Thai
family for sustainable development were 1) working group of organic vegetable career
development, 2) production planning, 3) good administration management, 4) best practice in
farm, 5) stable market and many marketing channels access to the consumers and 6) learning
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process. The model of organic vegetable career development of Thai family for sustainable
development comprised: 1) Principle, 2) Objective, 3) Support Factors, 4) Input consisted of: (1)
human capital; (2) resource capital; (3) intellectual capital;
and (4) social capital, 5) Process
consisted of 12 components: (1) production planning; (2) organic standards certification system;
(3) learning process; (4) participation in group; (5) best practice in farm; (6) production quantity;
( 7) product quality; ( 8) post harvest management;( 9) organization management; ( 10)
administration management; (11) consumer needs marketing; and (12) organization support
and 6) Outcome consisted of: (1) environment sustainability; (2) social sustainability; and (3)
economic sustainability. Additionally,this model evaluation is certified by eminent persons that
the overall model in four specific aspects were at the high to the highest level.
Keywords: Model of Organic Vegetable Career Development, Sustainable Development
บทนา
การพัฒ นาประเทศไทยภายใต้แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติเ ริ่ม ตั้ง แต่ การพัฒนา
ประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มีข้อเท็จจริงที่ยอมรับ
กันดังที่สรุปว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” เป็นภาพสะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ของตะวันตก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2539) ต่อมาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 25402544) จึงเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศทั้งในด้านกระบวนการที่ให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและด้านแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนจากการมุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักมาเน้น
ให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต ที่
ดีพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมมีกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
ทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุลซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวทางการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทยและนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงยึดหลักการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) และการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ยึดหลักการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมรากฐานด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้ว ยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัต กรรม และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เ ป็น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ มนาไปสู่ก ารพัฒ นาประเทศที่มั่น คง
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และยั่ง ยืน เพื่อ ประโยชน์สุข ของคนในสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
การพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมของประเทศไทยทาให้ความยากจนของประชาชน
ลดลง แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวจะสูงขึ้นแต่ยังมีความเหลื่อมล้าที่สูงอยู่ทั้งด้านรายได้ และทรัพย์สิน (ปราณี ทินกร,
2555) การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวจะเน้นกาไรสูงสุดโดยไม่
คานึงถึงส่วนอื่นๆ ในสังคมเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย อาทิ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพ
ติด เป็นต้น ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาปุ๋ยเคมีและยากาจัด
ศัต รูพืช ต่อ สิ่ง แวดล้อ ม เป็น ต้น นอกจากนี้ ผลของการใช้ย ากาจัดศัตรูพืชทาให้มีปัญหาสุขภาพตามมาและ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่เป็นการทาลายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างสิ้นเชิงเป็นสังคมต่างคน
ต่างอยู่ ซึ่งสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ขาดความสมดุลในทุกด้านเพราะมุ่งเน้นต่อการผลิตหรือเศรษฐกิจ เพียงด้านเดียว จึง
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิต จิตใจ วัฒนธรรม การศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อมการเมือง เศรษฐกิจ ปัญหาที่
ตามมาคือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ส่ง ไปไม่ถึง คนยากจน สิ่ง แวดล้อ มถูก ทาลายทาให้เ กิด ภัย พิ บัติที่รุน แรง
และสังคมเสื่อมทรามลง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการพัฒนาที่ผิดแนวทาง (มานิต กิตติจูงจิต, 2555)
สังคมไทยแต่เดิม เป็น สังคมเกษตรกรรม และต่อมาระบบเกษตรกรรมในประเทศไทยมีรูปแบบที่
เปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรกรรมแผนใหม่หรือเกษตรกรรมเคมีเป็นเกษตรกรรมกระแส
หลักจุดเปลี่ยนดังกล่าวได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเน้นการลงทุนจานวนมากทาให้
เกษตรกรเกิดภาระหนี้สินและไม่สามารถดารงชีพ ได้อย่างเพียงพอ
ยังส่งผลให้เกิ ดความเสียหายด้า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละระบบนิ เ วศเนื่ อ งจากการใช้ ปุ๋ ย เคมี แ ละสารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช เป็ น จ านวนมาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดข้อสรุปที่ประจักษ์แล้วว่าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ได้รับ การส่งเสริมเป็นกระแส
หลักกลับไม่สามารถทาให้เกษตรกรเลี้ยงตัวเองได้ทั้งยังได้รับผลตรงข้ามคือเกิดภาวะหนี้สินและครอบครัวแตกแยก
(พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์, 2554)
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทาการเกษตรในรูปแบบใหม่ในประเทศไทยประกอบกับทิศทางการ
พัฒนาทั้งของโลกและในประเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามกระแสความห่วงใยสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย และ
มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นทาให้เกษตรกรบางส่วนที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ จากการทาเกษตร
เคมีได้มีการรวมกลุ่มและตัดสินใจทาเกษตรกรรมทางเลือกเป็นการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี สามารถพัฒนาแนวคิดจาก
ระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัวไปสู่การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและยกระดับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรอินทรีย์ถือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนที่ทาให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพโดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับการขยายตัวของกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศจะทาให้
พั ฒ นาไปสู่ ก ารท าเกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและการพั ฒ นา อย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)
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ในประเทศไทยนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลได้ ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554 แต่ผลการ
ดาเนินงานตามแผนไม่ประสบความสาเร็จ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์การให้ความรู้ในการจัดการผลผลิต
หรือการแปรรูปผลผลิต การจัดการระบบชลประทาน การดูแลในยามที่มีปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งการหาตลาด
ในประเทศหรือต่างประเทศ และการจัดการด้านราคาที่ยุติธรรม (สุณัฐวีย์ น้อยโสภา, 2558)
ผั ก เป็ น สิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ประเภทหนึ่ ง ของประเทศไทย
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าผักและผลไม้อินทรีย์ไทยมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากใน
ตลาดต่างประเทศโดยมีตลาดส่งออกสาคัญในสหภาพยุโรปเนื่องจากการส่งออกผักและผลไม้อินทรีย์ของไทย ยังมี
จานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับการเติบโตของตลาดสินค้าอาหารอินทรีย์ในสหภาพยุโรปที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี (สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2554) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีโอกาสทางการตลาดสูงแต่ปัจจุบันพื้นที่ผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของไทยยังมีไม่มากโดยเฉพาะพืชผักและไม้ผลโดยมีแปลงปลูกพืชที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียง 1,084 ฟาร์ม รวมพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นผัก
อินทรีย์ประมาณ 500 ฟาร์ม เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 300 ฟาร์ม ไม้ผลอินทรีย์กว่า 100 ฟาร์ม ยังมีชาเห็ด
และสมุนไพรอินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีกรอบความคิดการพัฒนาเป็นมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของโลกใน 15 ปีข้างหน้าตั้งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ประกอบด้ วย 17 เป้าหมายคือ1) ขจัดความยากจน 2)
ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดี 4) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) น้าและ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 7) การมีพ ลัง งานสะอาดใช้อ ย่า งเพีย งพอ 8) งานที่มีคุณ ค่า และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 10) ลดความเหลื่อมล้า
11) สร้างชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 12) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 13) การดูแลสภาพภูมิอากาศ 14)
การดูแลทรัพยากรทางน้า 15) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ 16) การสร้างความสงบความยุติธรรม
และสถาบันที่เข้มแข็ง และ17) สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากข้อมูลและสภาพปัญหาที่พบดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษาซึ่งมีการ
นาเอาการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ จึงมีความสนใจทาการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผัก
อินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและการ
ขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการนาไปปรับ และประยุกต์ใช้ได้จริงในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ พืชผัก อิน ทรีย์อ ย่า งกว้า งขวางที่ ทาให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคอันนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิธีการวิจัย
การวิจ ัย ครั ้ง นี้ใ ช้วิธ ีก ารวิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่ างการวิ จัย เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยรายกรณี
ในลักษณะของพหุเทศะกรณีศึกษา (Multisite Multicase Studies) ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการวิจัยในพื้นที่ที่มีกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยที่
มีสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์เป็นครอบครัวที่ทาการประกอบอาชีพพืชผักอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานพัฒนา
อาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทย จานวน 3 แห่งคือ กลุ่มผักอินทรีย์ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจ
อินทรีย์ จังหวัดนครปฐม
1.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
1.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
1.2.1.1 ประชากร ครอบครัวที่ทาอาชีพพืชผักอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรอง มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จานวน 583 คน
1.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง สมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาจาก
การคานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973: 727) แล้วเทียบสัดส่วนของกลุ่ม ตัวอย่างกับประชากรจึง
ได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ
จานวน 114 คน สมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 64 คน สมาชิกกลุ่ม
อาชีพพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคกลาง จานวน 55 คน และสมาชิกกลุ่มอาชีพ พืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคใต้
จานวน 5 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 238 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random
Sampling)
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1.2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการทาวิจัย ด้านการพัฒนา
อาชีพพืชผักอินทรีย์ ผู้ที่มี ประสบการณ์ ในการทางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ และผู้ที่มี
บทบาทด้านการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ในระดับชุมชนทาการประเมินรูปแบบ จานวน 15 คน
1.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพท าการวิ จั ย กลุ่ ม อาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ ที่ มี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศ
(Best Practices)
และมี ความเข้ มแข็ งในการด าเนิ นงานพั ฒนาอาชี พ พื ชผักอิ นทรี ย์ ของครอบครั วไทยซึ่ ง
สมาชิกกลุ่มอาชีพ พืชผักอินทรีย์มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(มกท.) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ท าการศึก ษาข้ อ มู ลจากผู้ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคั ญ (Key Informants) ประกอบด้ ว ย ประธาน
กรรมการ และสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ จานวน 36 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับสมาชิกกลุ่ม
อาชีพพืชผักอินทรีย์ และ 2) แบบประเมินรูปแบบ
สาหรับแบบสอบถามที่มีลักษณะของคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)ทาการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยมีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item
Objective Congruence: IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.6-1.00 และการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970: 161) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ
.9205 แยกเป็ น 2 ตอนคื อ ตอนที่ 2 ปั จ จั ย ที่ ส่ง ผลต่ อ ความสาเร็ จ ในการพั ฒ นาอาชี พ พื ช ผัก อิ น ทรี ย์ ข อง
ครอบครัวไทย ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .8885 และตอนที่ 3 ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของ
ครอบครัวไทย ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .9369
2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบวิ เคราะห์ เอกสารใช้ ในการวิ จั ยเอกสาร
(Documentary Research) แบบสังเกตใช้ในการสังเกตในพื้นที่ (Observation) ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อยใช้ในการ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และแบบสัมภาษณ์ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)
3. การจัดกระทาข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วที่มีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลแล้วทาการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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3.1.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินรูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลแล้วทาการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร การสังเกต การสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพมาทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Pattern
Matching) รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง อุ ป นั ย (Inductive Analysis) ในการสร้ า งข้ อ สรุ ป พร้ อ มทั้ ง ใช้ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ผลการวิจัย
1. สภาพการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ กลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์เกิดจากการรวมกลุ่ม
เพื่ อ ท าอาชี พ เกษตรอิ น ทรี ย์ มี ใ น 2 ลั ก ษณะคื อ การรวมกลุ่ ม อาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ เ นื่ อ งจากการท าอาชี พ
เกษตรกรรมที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีในการเกษตรทาให้เกิดปัญหาหลายอย่างแก่ครอบครัวในเรื่องต้นทุน
การผลิตสูง ปัญหาหนี้สิน และปัญหาสุขภาพ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการทาเกษตรเชิงเดี่ยวที่มี
การใช้สารเคมี จึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนไปทาอาชีพเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน และการ
รวมกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์เนื่องจากทาการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์แล้วมีความต้องการของตลาดเฉพาะ
ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น จึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชี พเพื่อทาอาชีพเกษตรอินทรีย์ร่วมกันการ
ดาเนินงานของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการทาเกษตรอินทรีย์ และมีกิจกรรมการ
ดาเนินงานสนับสนุนการทาอาชีพพืชผักอินทรีย์ทั้งในเรื่องการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ จัดหา
ปัจจัยการผลิต การวางแผนการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพพืชผัก
อินทรีย์ในลักษณะของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน โรงเรียนเกษตรกรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน โดยสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) เป็นหลัก และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพ
ยุโรป (EU) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ Organic Thailand รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) ซึ่ง การดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ
พืชผักอินทรีย์มีคณะกรรมการ และโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน มีกฎระเบียบ/ข้อตกลง และบทลงโทษใน
การดาเนินงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการโดยมีการประชุมกลุ่มเป็นประจาในเรื่องการผลิตการวางแผนการผลิต
และการตลาด รวมทั้งกรณีมีปัญหานามาปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และใช้เป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มอาชีพเพื่อนาไปใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ นอกจากนี้มีการประชุมประจาปี
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์

1728

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทย มีดังต่อไปนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวที่ทาการประกอบ
อาชีพพืชผักอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ พืชผักอินทรีย์ในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทย พบว่า
1) ปัจจัย ด้านการปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.51, S.D.=0.61) 2) ปัจจัย ด้าน
กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =4.31, S.D.=0.69) 3) ปั จ จั ย ด้ า นปริ ม าณการผลิ ต
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.63, S.D.=0.74) 4) ปัจจัยด้านคุณภาพผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =4.15, S.D.=0.53) 5) ปัจจัยด้านการวางแผนการผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.34, S.D.=0.67)
6) ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =3.92, S.D.=0.58)
7) ปั จ จั ย ด้ า นการตลาดที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =4.28,
S.D.=0.59) 8) ปั จ จั ย ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มภายในกลุ่ ม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =4.11, S.D.=0.69)
9) ปัจจัย ด้านระบบมาตรฐานรับรองการผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.64, S.D.=0.59) และ
10) ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x =3.22, S.D.=0.75)
สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ด้วยวิธี การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า มีจานวน 4 ปัจจัย โดยเรียงตามลาดับคือ
การวางแผนการผลิ ต ระบบมาตรฐานรั บ รองการผลิ ต กระบวนการเรี ยนรู้ และการมี ส่ว นร่ ว มภายในกลุ่ ม
ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคู ณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อหรือพยากรณ์ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทย
ตัวแปรพยากรณ์
การวางแผนการผลิต (X5)
ระบบมาตรฐาน
รับรองการผลิต (X9)
กระบวนการเรียนรู้ (X2)
การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม
(X8)
Constant= 2.828

R

R 2 Adjusted
R2
R2
Change

b

B

T

P

.673 .454

.451

.454

.178

.389 6.488

.000

.715 .511

.507

.057

.099

.190 3.002

.003

.733 .538

.532

.027

.079

.177 3.373

.001

.744 .553

.545

.015

.070

.156 2.819

.005

Sb= .115
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่
นาเข้าสมการ พบว่า การวางแผนการผลิต (X5) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็น ลาดับที่ 1 สามารถพยากรณ์
ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัว
แปรพยากรณ์ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้ร้อยละ 45.40 ระบบมาตรฐาน
รับรองการผลิต (X9) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 2 สามารถพยากรณ์ความสาเร็จ ใน การพัฒนาอาชีพ
พืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรพยากรณ์ความสาเร็จในการ
พัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 กระบวนการเรียนรู้ (X2) ได้รับคัดเลือกเข้า
สมการเป็นลาดับที่ 3 สามารถพยากรณ์ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรพยากรณ์ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพ พืชผักอินทรีย์ของครอบครัว
ไทยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 และการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม (X8) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 4 (ลาดับ
สุดท้าย) สามารถพยากรณ์ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรพยากรณ์ความสาเร็จ ในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.50 ซึ่งสมการดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความสาเร็จ ในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัว
ไทยได้ร้อยละ 55.30 และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้
Yˆ = 2.828 + .178 (X5) + .099 (X9) + .079 (X2) + .070 (X8)
ZY = .389 (Zx5) +.190 (Zx9) +.177 (Zx2) +.156 (Zx8)
2.1.2 ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาอาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ ข องครอบครั ว ไทย พบว่ า ระดั บ
ความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเกิดความยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( x =4.68, S.D.=0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพ พืชผักอินทรีย์
ของครอบครัวไทยเกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.86, S.D.=0.30) รองลงมาคือ
ความยั่งยืนด้านสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.73, S.D.=0.37) และความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก
( x =4.46, S.D.=0.47) ตามลาดับ
2.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาอาชีพ พืชผักอินทรีย์
ของครอบครัวไทยมีจานวน 12 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม 2) กระบวนการเรียนรู้ 3) ปริมาณ
การผลิต 4) คุณภาพผลผลิต 5) การวางแผนการผลิต 6) การจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวผลผลิต 7) การตลาดที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 8) การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 9) การจัดองค์กร 10) การบริหารจัดการ 11)
ระบบมาตรฐานรับรองการผลิต และ 12) การสนับสนุนจากหน่วยงาน ซึ่งการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของ
ครอบครัวไทยประสบความสาเร็จเกิดความยั่งยืนทั้ง 3 ด้านคือ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนด้านสังคม
และความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
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3. วิธีการปฏิบัติ ที่เป็ นเลิศของการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ ของครอบครั วไทยมีใ นเรื่ อง 1) การ
รวมกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์เกิดการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มกาหนดกฎระเบียบ การวางแผน การเข้าร่วมประชุม
การตรวจสอบ และกาหนดราคาผลผลิตร่วมกัน 2) การวางแผนการผลิตของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ ในเรื่องชนิด
และปริมาณการผลิตโดยแบ่งกระจายให้สมาชิกกลุ่มหลายคนรวมกันปลูก พืชผักอินทรีย์ให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 3) การบริหารจัดการที่ดีในเรื่องการอบรมให้ความรู้เรื่อง การผลิต การ
วางแผนการผลิตและการตลาด รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 4) การปฏิบัติ
ที่ดีในฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ 5) กลุ่มอาชีพ พืชผักอินทรีย์มีตลาด
ที่มั่นคงและช่องทางการตลาดหลายช่องทางในการเข้าถึงผู้ซื้อ/ผู้บริโภค และ 6) กระบวนการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์
4. รูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถนามาสร้างรูปแบบการพัฒนาอาชีพ พืชผักอินทรีย์ของ
ครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้แนวคิดของคีฟส์ (Keeves, 1988: 559-562) ในการสร้างรูปแบบ
(Model) ได้ดังแผนภูมิ
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รู ป แบบการพัฒ นาอาชีพ พืช ผัก อิน ทรีย ์ข องครอบครัว ไทยเพื ่อ การพัฒ นาที่ ยั่ งยื นจะต้ อ งมี การ
ดาเนินงานที่ประกอบด้วย 1) หลักการ : การพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยด้วยการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการกลุ่มเป็นพลังการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทย
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3) ปัจจัยสนับสนุน : (1) หน่วยงานภายนอกเห็นความสาคัญและ ให้การสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพพืชผักอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (2) ครอบครัวไทยมีการรวมกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ด้วยการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ 4) ปัจจัยนาเข้าจะต้องมีทุนในการดาเนินงาน ได้แก่
(1) ทุ น มนุ ษ ย์ (2) ทุ น ทรั พ ยากร (3) ทุ น ทางปั ญ ญา และ (4) ทุ น ทางสัง คม และ 5) กระบวนการ ต้ อ งให้
ความสาคัญกับการดาเนินงาน 12 ประการ ได้แก่ (1) การวางแผนการผลิต(2) ระบบมาตรฐานรับรองการผลิต
(3) กระบวนการเรียนรู้ (4) การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม (5) การปฏิบัติที่ดี ในฟาร์ม (6) ปริมาณการผลิต (7)
คุณภาพผลผลิต (8) การจั ดการหลังการเก็ บเกี่ ยวผลผลิต (9) การจัดองค์กร (10) การบริห ารจัด การ (11)
การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ (12) การสนับสนุนจากหน่วยงาน โดยการดาเนินงานต่างๆ
ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันจะส่งผลทาให้การพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทย
ประสบความสาเร็จเกิด 6) ผลลัพธ์คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ด้านคือ (1) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ครอบครัว
ได้อยู่กับระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและ
การดารงชีวิต สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ มีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และลด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี (2) ความยั่งยืน ด้านสังคม ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง มี
ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพไว้บริโภคภายในครอบครัว คุณภาพชีวิตของคนในครอบครั วดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มี
ความสุขและช่วยเหลือตนเองได้ เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ
ร่วมมือกันก่อให้เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูลใน การประกอบอาชีพ เกิดทุนทางสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาและมี
ความสามารถในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ที่เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ มีผลผลิตเป็นอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคในสังคมเนื่ องจากไม่มีสารเคมี
ตกค้างในผลผลิต รวมทั้งมีการออมเงิน ในรูปกลุ่มอาชีพเพื่อไว้ใช้ในการดาเนินงานร่วมกันของสมาชิกกลุ่มและจั ด
สวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ พืชผักอินทรีย์และ (3) ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวมีรายได้ที่เพียงพอใน
การดารงชีพได้อย่างต่อเนื่องและพึ่งตนเองได้ในการดาเนินชีวิตเป็นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ทา
ให้ครอบครัวของสมาชิกกลุ่ม อาชีพพืชผักอินทรีย์ลดต้นทุน ในการผลิต รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวมีผลผลิตที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพไว้บริโภค ภายในครัวเรือนก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
สามารถดารงชีพอยู่ได้ ซึ่ง “รูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เป็นรูปแบบที่ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การรับรองรูปแบบโดยมีผลการประเมินภาพรวมของรูปแบบใน
ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.53, S.D.=0.64) ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( x =4.47,
S.D.=0.51) ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.53, S.D.=0.64) และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
( x =4.27, S.D.=0.70) ผลการประเมิ น ภาพรวมของรู ป แบบทั้ ง 4 ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด
จึ ง สามารถน ารู ป แบบดั ง กล่า วไปใช้ ใ นการปฏิบั ติ จ ริ ง ได้ ใ นพื้ น ที่ ข องแต่ ละภูมิ ภาคในประเทศไทยที่ น าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ดังนั้น การนารูปแบบ
1733

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ISSN 1906 - 3431

(Model) ดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชี พพืชผักอินทรีย์ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆ
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงกลุ่มบุคคล บริบท และสภาพทางกายภาพของพื้นที่เพื่อนาไปสู่การดาเนินงาน
พัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้ประสบความสาเร็จได้
อภิปรายผลการวิจัย
รู ปแบบการพั ฒนาอาชี พพื ชผั กอิ นทรี ย์ ของครอบครั วไทยเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น รู ป แบบที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการดาเนินการ 12 ประการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนการผลิต 2) ระบบมาตรฐานรับรอง การ
ผลิต 3) กระบวนการเรียนรู้ 4) การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 5) การปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม 6) ปริมาณการผลิต 7)
คุณภาพผลผลิต 8) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 9) การจัดองค์กร 10) การบริหารจัดการ 11) การตลาด
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ 12) การสนับสนุนจากหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพ
เยาว์ โตคีรี (2553) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้
ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า ครอบครัวของเกษตรกรประสบความสาเร็จในอาชีพเกษตรอินทรีย์ต้องมีการดาเนินงาน
ในเรื่องการปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม กระบวนการเรียนรู้ ปริมาณการผลิตที่เพียงพอ และผลผลิตที่มีคุณภาพ งานวิจัยของ
ชยาพร วัฒนศิริ และคณะ (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย พบว่า การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้
ประสบความสาเร็จต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การตลาดที่เอื้อกับความต้องการของผู้บริโภค การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ระบบมาตรฐานรับรองการผลิต ที่
ชัดเจนและเหมาะสม และการสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง งานวิจัยของชนิตา พันธุ์มณี และ
คณะ (2554) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาระบบการผลิตและความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนบน
พบว่า การผลิตพืชอินทรีย์ที่เหมาะสมของเกษตรกรเกิดความยั่งยืนต้องมีการปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม มีการรวมกลุ่ม
กระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการผลิต และตลาดหลายช่องทาง งานวิจัยของบุญร่วม คาจันทราช (2554) ได้วิจัยเรื่อง
กิจกรรมในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในชนบท พบว่า เกษตรกรประสบผล
ความสาเร็จในการทาอาชีพเกษตรอินทรีย์มีการปฏิบัติที่ดีในฟาร์มกระบวนการเรียนรู้ ผลผลิตมีคุณภาพ การวางแผน
การผลิต และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน งานวิจัยของ รุ่งนภา กาเพ็ญ (2556) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยความสาเร็จ
ในการจัดการสวนผักอินทรีย์ของกลุ่มกัลยาณมิตรด้วยระบบ Community Supported Agriculture (CSA) พบว่า
การทาอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้ประสบความสาเร็จต้องมี การจัดการ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตผักอินทรีย์
ปริมาณการผลิต คุณภาพผลผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบมาตรฐานรับรอง
การผลิต และการสนับสนุนจากหน่วยงาน งานวิจัยของรุ่งฤดี รัตนวิไล (2556) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งเสริมความสาเร็จด้านการผลิตและการตลาด ในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเกษตรกรราย
ย่อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรให้ประสบความสาเร็จต้องมีการดาเนินการใน
เรื่องการปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม ปริมาณการผลิต คุณภาพผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ การวางแผนการผลิต
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การตลาด และการรวมกลุ่ม งานวิจัยของภาณุพันธุ์ อิ่นแก้ว และคณะ (2557)
ได้วิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความสาเร็จในการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม : การศึกษาเพื่อ
สร้างทฤษฎีฐานราก พบว่า การจัดการในการผลิตผักอินทรีย์ให้เกิดความสาเร็จที่นาไปสู่ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องดาเนินการในเรื่องการจัดการภายในฟาร์ม คุณภาพผลผลิต
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การวางแผนการผลิต การตลาดที่คานึงถึงผู้บริโภค การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม และระบบมาตรฐานรับรองการผลิต
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zachary Schrank (2013) ได้วิจัยเรื่องตลาดล่วงหน้า : การเคลื่อนไหวตลาดเฉพาะ
ของขบวนการอาหารเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่น พบว่า เกษตรกรมีตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ท้องถิ่น ทาให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา (2558) ได้
วิจัยเรื่องแนวทางการจัดการที่มีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุขในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ตัวแบบการจัดการที่มีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุ ขใน
จังหวัดนครปฐมในเรื่องการจัดการทางการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมี
สุขในวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของรัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม
(2560) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครปฐม พบว่า แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประเด็นหลักๆ ในการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 2) ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด 3) ด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตและบริการ และ
4) ด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การน ารูป แบบการพัฒ นาอาชีพ พืช ผัก อิน ทรีย ์ข องครอบครัว ไทยเพื ่อ การพัฒ นาที ่ ยั่ง ยื น
ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ในภูมิภาคต่างๆ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาดูบริบท เงื่อนไข
องค์ประกอบ ศักยภาพด้านต่างๆ ของพื้นที่นั้นอย่างรอบด้าน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ
พืชผักอินทรีย์ทั้งด้านการผลิตและการตลาดพืชผักอินทรีย์
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทั ลมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด
พืชผักอินทรีย์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จะก่อให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่และเป็นการตลาด
ที่กว้างขึ้น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนการดาเนินงานแก่กลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดอาชีพพืชผักอินทรีย์เป็น การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้เป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนการดาเนินงานแก่กลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ โดยให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมและดูงานในการประกอบอาชีพพืชผักอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์
และควรมีการประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนาปรึกษาแก่กลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ที่ต้องการ ขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวาง เข้าถึงได้ง่าย และมีการปฏิบัติได้จริง
6. หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการด าเนิ น งาน
พัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้ขยายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐคือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต้ อ งมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ โ ดยบู ร ณาการ
1735

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ISSN 1906 - 3431

การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพพืชผัก
อิ น ทรี ย์ ข องประเทศไทยในลัก ษณะการเชื่ อ มโยงกลุ่ม อาชี พ พื ช ผัก อิ น ทรี ย์ ทุ ก ภูมิ ภาคของประเทศไทยเป็ น
เครือข่ายระดับประเทศในการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ทั้งในด้านการผลิตตามมาตรฐาน เกษตร
อินทรีย์ การตลาด และการแปรรูปผลผลิตพืชผักอินทรีย์เป็นการต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเรียนรู้
ในลักษณะของสถาบันการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการท่องเทีย่ วโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้
เกิดบูรณาการและเกิดการขยายเครือข่ายอาชีพพืชผักอินทรีย์ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพซึ่งกันและกัน
ได้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research) เกี่ ย วกั บ
การพั ฒ นาอาชี พ ในรู ป แบบกลุ่ม อาชี พ พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ ทั้ ง ในด้ า นการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ และ
การตลาดแบบครบวงจร โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษา
3. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เกี่ยวกับการ
พัฒนาตลาดพืชผักอินทรีย์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภคในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อนาไปปรับใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้ประสบความสาเร็จทั้งการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรได้
4. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การท่ องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยให้กลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์และชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการศึกษาเพื่อการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาชีพ พืชผักอินทรีย์
5. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมการผลิตพืชผักอินทรีย์ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มอาชีพพืชผักอินทรีย์ที่ประสบความสาเร็จเพื่อการนาองค์ความรู้ไปขยายผล
การดาเนินงานพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น
6. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มอาชีพ
พืชผักอินทรีย์ที่ประสบความสาเร็จเพื่อนาองค์ความรู้ไปขยายผลการดาเนินงานพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์
ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นแนวทางแก่กลุ่ มอาชีพพืชผักอินทรีย์อื่นๆ จะได้นาไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพพืชผักอินทรีย์ให้ประสบความสาเร็จได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องนี้ได้รับ การสนับสนุนทุ นในการค้นคว้าวิจัย ประจาปี 2559 จากมูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
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