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ทางการตลาด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมการขาย 2) ด้านสินค้า 3) ด้านราคา และ 
4) ด้านการจัดจำหน่าย ตามลำดับ และ 2. ความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ 1) การเรียนเป็นการวัดความคิดเห็น 2) การเรียนส่งเสริมความรู้และคิดเป็น 3) การเรียน
เป็นการวัดสิ่งที่ความสามารถที่มี ตามลำดับ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MRS. PRATTANA YIMSRISOI : NEEDS OF NONFORMAL EDUCATION TO YOUTH 
AGRICULTURE ENTREPRENEURSHIP IN NAKHON CHAI SI DISTRICT, NAKHON PATHOM 
PROVINCE THESIS ADVISOR :  BHEERADHEV RUNGKHUNAKORN, Ed.D. 

This research aims to 1) Study basic data of youth agriculture entrepreneurship 
in Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom province and 2) Study non-formal education 
needs for the development of youth agriculture entrepreneurship in Nakhon Chai Si 
district, Nakhon Pathom province. There is Quantitative Research. Samples were 191 
youth agricultures in the area of Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom province, who have 
registered with Nakhon Chai Si District Agricultural Extension Office, Nakhon Pathom 
province in 2019. Sample size was determined by Krejcie and Morgan's table using the 
purposive random sampling. Research tool was questionnaire. Data analysis consisted 
of Percentage, Mean, Standard Deviation and Descriptive Analysis. 

Results found that 1. Most of youth agriculture entrepreneurship in Nakhon 
Chai Si district, Nakhon Pathom province are male, Age between 25 – 35 years old, 
graduated in grade 12 and vocational school, career of fruit gardeners, farmers and 
vegetable grows, 10,000 – 15,000 Baht per month income. Needs of non-formal 
education in term of marketing share in high level included 1) promotion 2) goods 
3) price and 4) distribution. 

2. Needs of learning encourage management in high level included 
1) learning as the opinion measurement 2) learning and promotion of knowledge and 
thinking ability 3) learning is the ability measurement. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน  
การทำเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการผลิตอาหารเพื่อดำรงชีวิตของประชาชน  
ในขณะที่ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศ แต่ปัจจุบันเกษตรกร ยังต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ 
ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหา  
ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง  
ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้า ที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลง 
ของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของ 
เกษตรกรรายย่อยและนำไปสู่ปัญหา ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในที่สุด ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้อง 
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (อภิชัย พันธเสน, 2556, 9)  

สถานการณ์สินค้าเกษตรของไทยในปัจจุบนัยังคงถูกกดดันจากภาวะภัยแล้งและการชะลอ 
ของเศรษฐกิจโลก โดยประเทศไทยอาจยังเผชิญสภาวะแล้งสะสมต่อเนื่องจากปี 2562 ซึ่งพบว่า  
ปริมาณน้ำในเขื่อนที่ใช้การได้จริงทั่วประเทศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 21,197 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตรใกล้เคียงกับสถานการณ์น้ำในช่วงปลายปี 2557 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค 
การเกษตรในวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและภาคอีสานมีความเสี่ยงที่จะได้รับ 
ผลกระทบจากภัยแล้งในปีการเพาะปลูก 2563 มากที่สุด ซึ่งน่าจะกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังและอ้อย 
เป็นหลัก ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรภาพรวมคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยผลักดันด้านปริมาณ  
ผลผลิตรวมที่ลดลง โดยราคาสินค้าเกษตรสำคัญมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกรายการ โดยเฉพาะ  
ราคาข้าวและปาล์มน้ำมัน แต่ยังคงมีปัจจัยกดดันจากความต้องการในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงที่น่าจะ 
ทำให้ภาพรวมราคายังคงเติบโตในกรอบที่จำกัด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563: ออนไลน์) 

ในปัจจุบัน ข้าว ยังคงเป็นสินค้าเกษตรของประเทศไทย แต่ก็มีปัญหาด้านการตลาด  
ในระดับประเทศ ที่มีโครงการรับจำนำข้าว หรือประกันราคาข้าว ที่เป็นข่าวและเป็นปัญหาของรัฐบาล 
หลายสมัยมาแล้ว ส่งผลให้การทำการเกษตรไม่ใช่อาชีพในฝันของเด็กเยาวชนที่ต้องเติบโตขึ้นเป็นกำลัง 
สำคัญของชาติเนื่องจากเยาวชนได้เห็นปัญหาของรายได้ในการทำอาชีพการเกษตรการเปลี่ยนแปลง  
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ในอนาคตทางด้านการเกษตร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจะส่งผลต่อระดับโลกด้วย ซึ่งเยาวชนคนหนุ่มสาว  
คนรุ่นใหม่นั้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น เพราะเยาวชนเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้  
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจ ที่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตร 
ให้ท้องถิ ่นและประเทศชาติในอนาคต หากได้รับการส่งเสริมการสนับสนุน ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี  
ต่อการทำอาชีพเกษตรกรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างแหล่งอาหาร แหล่งพลังงานสำคัญในชีวิต  
ด้วยบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น ที่ต้องสร้างความทัศนคติให้เยาวชนรักบ้านเกิด รักท้องถิ่นของตัวเอง  
ดังตัวอย่างการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับคนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น (วิลัยวรรณ์ แฝดสุระ, 
2558: 241)  

นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของ กานดา ศากยะโรจน์ และคณะ (2557) ได้พบว่าการที่ผู้นำ 
ในชุมชน ปราชญ์ชุมชน รวมกลุ่มเพื่อสร้างทายาทปราชญ์ ชุมชน และยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอด 
ประสบการณ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นสร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างปราชญ์และคนรุ่นใหม่ ให้พัฒนาอาชีพ 
การเกษตร มีโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทายาทปราชญ์เกษตร โครงการเด็กฮักถิ่น ทำให้คนรุ่นใหม่ 
และแรงงานคืนถิ่นหันมาทำอาชีพการเกษตรมากขึ้นและมีเครือข่ายในชุมชนรวมทั้งขยาย เครือข่ายไปยัง 
พื้นที่ใกล้เคียงเป็นตัวอย่างของการชุมชนที่สร้างเครือข่ายเข้มแข็งใน การสร้างกระบวนการให้เยาวชน 
หันมาสนใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้กำหนดยุทธศาสตร์  
ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม  
(Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชน  
รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง  ๆ  
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชนและผู้บริโภค โดยมอบหมายให ้ 
สำนักงาน กศน.ตำบลทุกตำบลจัดการอบรมประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพที่ทำอยู่  
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การบริหารจัดการผลผลิต มีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและ  
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม  จึงได้กำหนดโครงการ  
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็น เยาวชนผู้ประกอบการเข้าใจในเรื่อง การทำการเกษตร ตามความเหมาะสม  
ของพื้นที่และเห็นช่องทางหรือการพัฒนาอาชีพเกษตร กิจกรรม การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย 
ให้ความรู้ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน โดยมีความคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะ 
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอาชีพ 
เกษตรของตนเองได้ต่อไป (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2561: 1)  
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ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม การศึกษาเรียนรู้และพัฒนา  
ตนเองตลอดชีวิตให้มีการพัฒนาคนอย่างเต็มตามศักยภาพเกษตรกรตลอดเวลา และเพื่อให้เป็นไปตาม 
นโยบายไทยแลนด ์4.0 จะทำให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรในรูปแบบใหม่มากขึ้น อันจะทำให้เกษตรกร  
ชุมชน สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง โดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบัน ได้หันมาเน้นเศรษฐกิจพอเพยีง  
(Sufficiency economy) เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเน้นดัชนีตัววัดของการพัฒนา 
ประเทศด้วย GDH (Gross Domestic Happiness) แทน GDP (Gross Domestic Products) การที่
เกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึ้นนอกจากจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงแล้ว ยังเป็นการสนอง  
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
อีกด้วย ตัวเกษตรกรส่งผ่านรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำเกษตรแบบดั้งเดิม 
สู่การทำเกษตรที่ทันสมัยและรู้ช่องทางการขายผ่านดิจิทัล โดยการใช้เทคโนโลยี เกิดการประกอบธุรกิจ 
ที่มีอยู่อย่างยั่งยืน อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่สนใจในอาชีพการเกษตรที่สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ได้อย่างเต็มภาคภูมิทั้งยังมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และก้าวสู่การเป็นเยาวชน  
เกษตรกรปราดเปรื่องได้อย่างมั่นคงตลอดไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบ  
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นเกิดความเข้าใจ ตระหนักและเห็น  
ความสำคัญของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ โดยจะทำการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งยังมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองตลอดไป 
 
คำถามงานวิจยั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการเขตพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี  จังหวัด 
นครปฐม เป็นอย่างไร 

2. ความต้องการในการเรียนรู ้นอกระบบโรงเรียนเพื ่อสนับสนุนการเป็นเกษตรกร  
ผู้ประกอบการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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ขอบเขตการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 

เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้กำหนด  
ขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี ้

ขอบเขตเนื้อหา  
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 
1. ศึกษาส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ดังนี ้

1.1 ด้านสินค้า  
1.2 ด้านราคา  
1.3 ด้านการจัดจำหน่าย  
1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย 

2. วิธีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน เพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การกำหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยกำหนดตามวัตถุประสงค์ตาม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
1. ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐม ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 จำนวน  
24 ตำบล ได้แก่ ตำบลขุนแก้ว ตำบลแหลมบัว ตำบลวัดแค ตำบลงิ้วราย ตำบลนครชัยศรี ตำบลบางแก้ว  
ตำบลบางระกำ ตำบลลานตากฟ้า ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ  
ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลวัดละมุด ตำบลสัมปทวน ตำบลศรีมหาโพธิ ์ตำบลท่ากระชับ ตำบลโคกพระเจดีย ์ 
ตำบลบางกระเบา ตำบลท่าพระยา ตำบลไทยาวาส ตำบลศีรษะทอง ตำบลท่าตำหนัก และตำบลพะเนียด  
รวมจำนวนเยาวชนทั้งสิ้น 380 คน (สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม, 2562)  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนเกษตรกรในเขตพื้นที ่อำเภอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐม ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562  
จำนวน 191 คน ซึ่งผู้วิจัยได้หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan  
(1970: 608) ผู้วิจัยจะดำเนินการเฉพาะตำบลในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจะทำการสุ่ม  
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) ตำบลในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
รวมทั้งหมดจำนวน 15 ตำบล ได้แก่ ตำบลขุนแก้ว ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลวัดแค ตำบลงิ้วราย ตำบล 



 5 

บางแก้ว ตำบลศีรษะทอง ตำบลไทยาวาส ตำบลลานตากฟ้า ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบล 
ห้วยพลู ตำบลบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลวัดละมุด และตำบลสัมปทวน หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ 
ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   

ขอบเขตของพื้นที่/ เวลา 
พื้นที่ 
ตำบลในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งหมดจำนวน 15 ตำบล ได้แก่ ตำบล 

ขุนแก้ว ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลวัดแค ตำบลงิ้วราย ตำบลบางแก้ว ตำบลศีรษะทอง ตำบลไทยาวาส  
ตำบลลานตากฟ้า ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า  
ตำบลวัดละมุด และตำบลสัมปทวน 

ระยะเวลา  
กันยายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารได้ข้อมูลสารสนเทศ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และ  
การวางแผนเกี่ยวกับเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการได ้

2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. กศน. เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด พัฒนากรตำบล 
และพัฒนากรอำเภอ ฯลฯ ได้แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

3. หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา 
ต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ หรือแนวทางในทำการวิจัยต่อไปได้ 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ความต้องการ หมายถึง ความต้องการในการเรียนรู้และความต้องการในการส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขต 
พื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

2. การพัฒนา หมายถึง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

3. การประเมิน หมายถึง การประเมินคุณลักษณะของเยาวชนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ความเสมอต้นเสมอปลาย  
ความเชื่อมั่นในตนเอง การพึ่งพาตนเอง ความซื่อสัตย์ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ความสุขและ 
ความพึงพอใจในอาชีพ ความมีจิตสำนึก ความมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง และการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัต ิ  
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4. เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี ที่ขึ้นทะเบียน 
เป็นเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

5. คุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ หมายถึง คุณลักษณะของเยาวชน 
เกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยคุณลักษณะ  
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ของตน ด้านความเสมอต้นเสมอปลาย ด้านความเชื ่อมั ่นในตนเอง  
ด้านการพึ ่งพาตนเอง ด้านความซื ่อสัตย์ ด้านการปรับตัวเข้ากับสิ ่งแวดล้อม ด้านความสุขและ 
ความพึงพอใจในอาชีพ ด้านความมีจิตสำนึก ด้านความมีวิสัยทัศน์ที ่กว้าง และด้านการเรียนรู้ 
ด้วยการลงมือปฏิบัต ิ

6. ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนำมาใช้ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย  
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

6.1 ด้านสินค้า หมายถึง ความหลากหลายของตราสินค้า ความหลากหลายของสินค้า  
สินค้ามีความทันสมัย คุณภาพของสินค้า สินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ ชื่อเสียง  
ของตราสินค้า และบริหารรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ที่เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีความต้องการที่จะเรียนรู ้

6.2 ด้านราคา หมายถึง ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่น  
ความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน ความปลอดภัยของวิธีการชำระเงิน และความชัดเจนในการแสดง 
สินค้าที่เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีความต้องการ 
ที่จะเรียนรู ้

6.3 ด้านการจัดจำหน่าย หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด กระบวนการสั่งซื้อเข้าใจ 
ง่าย ตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ตลอด การติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกที่ เว็บไซต์ใช้งานง่าย  
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเลือกสินค้า เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การออกแบบ 
เว็บไซต์ที่สวยงานและทันสมัย ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 
ที่เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความต้องการ 
ที่จะเรียนรู ้

6.4 ด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึง การใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกสินค้า  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ความหลากหลายของโปรโมชั่น การทำโปรโมชั่นบ่อยครั้ง  
การสื่อสารข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง ๆ ความเป็นมืออาชีพของผู้ขายที่คอย 
ให้คำปรึกษา และการนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงที่เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีความต้องการที่จะเรียนรู ้
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7. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ  
ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยคำนึงถึงปัจจัยข้อมูลพื้นฐานและวิธีการเรียนรู้  
ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในมิติการผลิตและการตลาด ตามกรอบแนวคิด “เกษตรกร 
ปราดเปรื่อง” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่มีความต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติม  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยคำนึงถึง 
ความต้องการของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการเป็นสำคัญ 

9. เขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หมายถึง เขตพื้นที่ที่ศึกษาวิจัยในอำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งหมดจำนวน 15 ตำบล ได้แก่ตำบลขุนแก้ว ตำบลศรีมหาโพธิ์  
ตำบลวัดแค ตำบลงิ้วราย ตำบลบางแก้ว ตำบลศีรษะทอง ตำบลไทยาวาส ตำบลลานตากฟ้า ตำบล 
วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลวัดละมุด และตำบล 
สัมปทวน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการ

พัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยได้ศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการเกษตร แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสม 
ทางการตลาด (4Ps) ตลอดจนงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง นำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ดังต่อไปนี ้

 

 

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ความต้องการทาง 
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
เยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษตรกร 
ปราดเปรื่องหรือเกษตรกรมอือาชีพ 
(smart farmer) 

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้
ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

3. แนวคิดเก่ียวกับส่วนผสม 
ทางการตลาด 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 

2. ความต้องการในการเรียนรู ้
นอกระบบโรงเรียน 

3. การสนับสนนุการเป็นเกษตรกร 
ผู้ประกอบการและวิธีการจัดการ 
เรียนการสอน 

1. การสนับสนนุ 
การเป็นเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 

2. วิธีการจัดการเรียน 
การสอน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษตรกรปราดเปรื่องหรือเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) 
2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
3. แนวคิดเก่ียวกับส่วนผสมทางการตลาด 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษตรกรปราดเปรื่องหรือเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) 

โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่องหรือเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)  
เป็นโครงการหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร 
มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจาย 
รายได้ที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ โครงการ 
พัฒนาเกษตรกรเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามภายหลังจากการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติมาช่วงระยะเวลา 
หนึ่งแล้วแต่ปัญหาของเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ยังคงมีเกิดขึ้น เป็นระยะสะท้อนให้เห็นได้ว่า โครงการ 
ดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร เนื่ องจากปัญหาและอุปสรรคในการ 
ดำเนินงาน เช่น บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ  
ภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเท่าที่ควร ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการค่อนข้างจำกัด  
หน่วยงานในพื้นที่มีงานที่ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันจำนวนมาก การสนับสนุนเครื่องมือการดำเนินงาน 
จากส่วนกลางที่ไม่ดีเท่าที่ควร วิธีคิดและวัฒนธรรมการทำงานอย่างเป็นแบบเดิม รวมทั้งการทำงาน  
ที่ไม่บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  
(กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์, 2556: ออนไลน์) 

ปัจจุบันภาคเกษตรของไทย ต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายหลายประการ เช่น การขาด 
ความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย  
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรและการเติบโตของเมือง  
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ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลง  
ของตลาดโลก ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนด 
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงดังกล่าว คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความ 
มั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” ประกอบกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ได้กำหนดไว้ว่า  
“ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันคนไทยอยู่ดีกินดีมีความเสมอภาคและเป็นธรรม” ซึ่งกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าว ไปกำหนดแผนการปฏิรูป  
การเกษตรของประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2561) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีโครงการสำคัญภายใต้แผนการปฏิรูปดังกล่าวทั้งหมด 8 โครงการ  
ได้แก่ โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน  
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  
(Green city) โครงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเม็ดพันธุ์พืช (Seed Hub) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
โครงการพัฒนาสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ  
(Zoning) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เกษตรกร 
จำนวน 2.2 ล้าน ครัวเรือนมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี ผู้บริโภคมีความปลอดภัยทางอาหาร 
ลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ จีดีพีภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี และมูลค่าการส่งออกสินคา้ 
เกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ออนไลน์: 2556) 

โครงการสำคัญภายใต้แผนการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย (พ.ศ.2556-2561)  
คือโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) ที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะสามารถ 
นำมาใช้พัฒนาเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้อย่างพอเพียงมีข้อมูลเชิงลึก 
ด้านการเกษตร เพื่อใช้วางแผนในการผลิต รวมทั้งมีความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่มีความ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ  
(smart farmer) จึงขอนำเสนอรายละเอียดเกี ่ยวกับแนวคิดกลไกการพัฒนา ขั ้นตอนการดำเนิน  
โครงการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวคิดเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนการพัฒนา 

การเกษตรของประเทศไทยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยแผนการพัฒนาการเกษตร 
ดังกล่าวมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ  
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1. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปีพ.ศ. 2559 
2. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี 
3. ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และ  

แนวทางการพัฒนาการเกษตรไว้ คือ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 2) พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร 3) พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี 
ประสิทธิภาพสมดุลและยังยืน ทั้งนี้ ได้กำหนดกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไก  
สำคัญที่จะนำแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผน 

โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer เป็นโครงการหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกัน  
พร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิตการตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิต 
และการตลาดก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้มุมมองที่เกี่ยวข้องกับ  
แนวคิด smart farmer ไว้อย่างน่าสนใจ (ฤทัยชนก จริงจิตร, ออนไลน์: 2556) คือ 

1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แนวคิดหลักของ “Smart Farm”  
คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเล็กทอนิกส์และคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 
ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค  
(From Farmer market) เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า 

ดังนั้น หลักการของแนวคิด “Smart farm” คือความพยายามยกระดับการพัฒนา 
เกษตรกรรมใน 4 ด้าน ที่สำคัญได้แก่ 1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 2) การเพิ่มคุณภาพ 
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า 3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตรซึ่งเกิดจากการระบาดของ 
ศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติและ 4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ (Knowledge Management 
and Transfer) โดยนำเทคโนโลยีสาระสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ 
และให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศของเกษตรกร 

ในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้านั้นแนวคิด “Smart Farm”  
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ Automation/Robotic  
System) และการพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิต โดยระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้าในด้าน  
การจัดการผลผลิตแนวคิด “Smart Farm” ให้ความสำคัญกับระบบ ควบคุมผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอ 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
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2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้มุมมองถึง smart farmer หมายถึง เกษตรกรที่มีความรู้ 
อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดในการวางแผนเป็นเลิศ โดยเฉพาะการรู้ 
ถึงอุปสงค์ของตลาด และเตรียมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งความสามารถในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต และความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้นยังมี 
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านเป็นองค์ประกอบในการ  
ตัดสินใจ ที่ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตรในมิติของ  
ผลผลิต smart farmer จะเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ในด้านรายได้ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่อัตราครัวเรือนละ 132,000 บาท  
ต่อปี การก้าวสู่ smart farmer นั้น เกษตรกรจะมีรายได้อย่างน้อยในระดับเดียวกันหรือมากกว่าค่าแรง 
ขั้นต่ำซึ่งหมายถึงวันละ 300 บาท เป็นอย่างน้อย ซึ่งหมายถึงรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละไม่ต่ำกว่า  
180,000 บาท หรือเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของผู้จบปริญญาตรี รายได้ที่สูงขึ้นนี้จะสะท้อนว่า smart  
farmer คือเกษตรกรซึ่งมีระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีสามารถพึ่งพาตนเองได้  
อย่างยั่งยืน 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าหากโครงการพัฒนา smart farmer ประสบผล 
สำเร็จในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐ 
ไม่จำเป็นต้องกำหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกรอย่างที่เป็นมาในอดีต 

กลไกลการพัฒนา เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
การพัฒนา เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ มีแนวคิดที่สำคัญคือ การพัฒนาตัวเกษตรกร 

ให้มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยี การผลิต ความรู้ด้านบัญชี ต้นทุน  
ตลอดจน ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกลไกการดำเนินงานที่มี  
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ศูนย์ข้อมูลเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการข้อมูลที ่มี  
ประสิทธิภาพเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรสู่ smart farmer และ Smart Officer  
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี 
ข้อมูลจากแหล่งผลิต/ฤดูกาล ที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ ราคาสินค้า การตลาด  
ทั้งในและนอกประเทศปัจจัยการผลิตการเตือนภัยโดยตั้งเป็น War Room เชื่อมโยงข้อมูลลงทุกจังหวัด  
เพื่อให้ข้าราชการนำไปแนะนำ เกษตรกร โดยสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูลทุกจังหวัดให้เกษตรกรและ 
สหกรณ์จังหวัด ทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดโดยมีข้อมูล Zoning สินค้าเกษตรทุกชนิด 
ในจังหวัดมีทะเบียนเกษตรกร ที่ตั้ง ฟาร์มแปลงรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าการตลาดภายใน  
ภายนอกจังหวัดและแปรรูปต้นทุนราคาการตลาด สภาพดิน แหล่งน้ำฤดูกาล ฯลฯ รวมทั้งการปรับ 
รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรใหม่ ทำแผนเชิงรุกเข้าหาเกษตรกร มีข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิต 
เป็นต้น  



 13 

2. Smart Officer คือ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทางวิชาการ มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการงาน/โครงการ มีเทคนิค 
การถ่ายทอดที่ดี สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีความรักเกษตรกรเหมือนญาตแิละ 
มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านต่าง  ๆ  
ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้การพัฒนา Smart Officer เป็นการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ โดยมีขั้นตอนหลักในการพัฒนาคือ 1) กำหนดคุณสมบัติของ Smart Officer 2) ประเมิน 
คุณสมบัติและคัดเลือกต้นแบบ 3) เสนอโครงการเพื่อพัฒนา 4) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือก  
และ 5) ติดตามและประเมินผล 

3. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer โดยมีอำนาจ 
หน้าที่คือ พิจารณากำหนดมาตรการแผนงานโครงการกิจกรรมเป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน  
งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้ง 
กำกับดูแล ให้คำแนะนำและติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยรายงานผล  
การดำเนนิงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

4. ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการมีความร่วมมือและการสนับสนุน 
จากภาคีเครือข่ายสำคัญต่าง ๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

กลไกต่าง ๆ ข้างต้น การทำหน้าที่เพื่อพัฒนาและผลักดันโครงการพัฒนา Smart Farmer 
ตามแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ เพื ่อให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนา  
การเกษตรของประเทศ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  

มีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ต่อไปนี ้
1. การกำหนดคุณสมบัติของ Smart Farmer แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติทั่วไปคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer  
และ Smart Officer ได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของ เกษตรกรมืออาชีพเป็นกรอบหลักเกณฑ์เบื้องต้น 
ในการคัดกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็นตัวแทนครัวเรือน เพื่อจัดชั้นเกษตรกรโดยมี 2 คุณสมบัติหลัก  
ดังนี้  
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1) มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
2) มีค ุณสมบัต ิพ ื ้นฐาน 6 ข ้อ โดยคณะกรรมการฯ ได ้กำหนดหลักเกณฑ์  

การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้องมีสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ คือ  
2.1) มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่  
2.2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
2.3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด  
2.4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
2.5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
2.6) มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร  

ทั้งนี้เมื่อประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรแล้วผ่านทั้งคุณสมบัติด้านรายได้และ  
คุณสมบัติพื้นฐานเกษตรกรรายนั้น จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพอยู่แล้ว (Existing Smart  
Farmer) แต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้หรือคุณสมบัติพื้นฐานหรือทั้งสองคุณสมบัติ เกษตรกรรายนั้น 
จะอยู่ในเกษตรกรที่ต้องพัฒนาให้เป็น Developing Smart Farmer 

1.2 คุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 
1.2.1) เป็นเกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติ  

พื้นฐานซึ่งเป็น Existing Smart Farmer แล้ว 
1.2.2) ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของเกษตรกรมืออาชีพต้นแบบ 

เฉพาะสาขาหรือคณะทำงานระดับกรมได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของเกษตรกรมืออาชีพ 
ต้นแบบเฉพาะสาขาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับกิจกรรมในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่ 
คุณค่าของสินค้าเกษตรที่เป็นเป้าหมายภารกิจของกรม 

1.2.3) แนวทางการถอดบทเรียน คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางการถอด 
บทเรียนของเกษตรกรมืออาชีพต้นแบบโดยกำหนดลักษณะของข้อมูลและองค์ความรู้จากการถอด  
บทเรียนและการนำเสนอบทเรียน โดยมีลักษณะของข้อมูลและองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนที่ต้อง 
แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีต่อห่วงโซ่และคุณค่าของสินค้าเกษตรกรนั้น  ๆ หรือ 
เป็นเทคนิคเฉพาะที่เกษตรกรมืออาชีพต้นแบบรายนั้น ๆ ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จและ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ซึ่งการถอดบทเรียนไม่ควรเป็นการบอกเล่า แต่ต้องเป็น 
การอธิบาย วิธีการ เทคนิค ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของการนำเสนอบทเรียนควรมีความน่าสนใจ  
มีจุดเด่น น่าติดตาม และรูปแบบของบทเรียน ควรมีลักษณะเข้าใจได้ง่ายและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อ 
ไดชุ้ดความรู้แล้วสามารถพัฒนา ให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่น่าสนใจ  
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2. การสำรวจคัดกรองจัดกลุ่มและคัดเลือกเกษตรกรมืออาชีพต้นแบบ (Smart Farmer)  
การสำรวจคัดกรองและจัดกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทราบถึงสภาพปัจจุบันของเกษตรกร ทั้งจำนวน  
รายได้ลักษณะการทำการเกษตรและสภาพปัญหาของเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหลักของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการสำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือน  
ทุกครัวเรือนคัดกรองและจัดกลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมทั้งการคัดเลือกและ  
ถอดบทเรียน ของเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบเพื่อนำองค์ความรู้และบทเรียนในการทำเกษตรแตล่ะ 
สาขามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาการ ทำการเกษตรของ
ตนเองต่อไป 

3. การเสนอโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดยมีขั้นตอน 
การดำเนินการ คือ 1) กำหนดกรอบโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ 2) เสนอโครงการ 
และกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพและ 3) บูรณาการโครงการจัดทำแผนพัฒนา 
เกษตรกรและสหกรณ์ของจังหวัด 

4. การดำเนินการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรม โดยให้คณะทำงานระดับจังหวัด  
ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ  
พิจารณาแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคลโดยวิเคราะห์ความ เหมาะสมและดำเนินการพัฒนาเกษตรกร 
ตามโครงการและกิจกรรมที ่กำหนดโดยคณะกรรมการฯ ส่วนการคณะทำงานระดับกรมและ  
คณะทำงานระดับจังหวัดร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี ้

4.1) สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เช่น การสนับสนุนวิจัยการผลิต จัดทำ 
หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ ด้านการผลิตการแปรรูป การหาตลาดสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์  
ต่าง ๆ รวมทั้ง การอำนวยการ การบริหารโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกร 
สู่เกษตรกรมืออาชีพให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซ่  
ลูกคุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรดำเนินกา 

5. การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฯ ในกำหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบ 
รายงานผลและประเมินผลในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ของการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพดังนี้ 

5.1) สำรวจรวบรวมผลการดำเนินงานในพื้นที่ให้คณะทำงานระดับจังหวัดสำรวจผล  
การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย จากการดำเนินโครงการหรือ  
กิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวมผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานต่อคณะทำงานระดับกรม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม ตามสาขาที่รับผิดชอบ หรือเป็นภารกิจของกรม  
และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป  
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5.2) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามสาขา/กลุ่ม/คุณสมบัติให้คณะทำงานระดับกรม  
ติดตามรวบรวมและประเมินผลการพัฒนาเกษตรกร ตามคุณสมบัติในแต่ละสาขาที่กรมรับผิดชอบ  
และรายงานผลการพัฒนาปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการฯ และนำผลการพัฒนาไปพิจารณา 
ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อไป 

5.3) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 
ในภาพรวม 

6. การบริหารจัดการข้อมูลในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)  
ในการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพนั้น การดำเนินงานอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  
คือการบริหารจัดการข้อมูลในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง 
ศูนย์ข้อมูลขึ้นโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ คือ 

6.1) ประสานและดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเกษตรกรนำลงฐานข้อมูล ของกรม 
การปกครองโดยความร่วมมือด้าน เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุน “ โครงการ  
Smart Farmer และ Smart Officer” ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
และการสื ่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม  
2556 โดยมีข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูลของเกษตรกรลงในฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของ  
กรมการปกครองภายใต้โครงการ “ หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรมืออาชีพ: One ID Card for  
Smart Farmer” 

6.2) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรปราดเปรื่องเบื้องต้น โดยหน่วย  
งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล  
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรมืออาชีพเบื้องต้นเป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการสำรวจคัดกรอง และจัดกลุ่ม 
เกษตรกรมืออาชีพในระยะเริ่มต้น เพื่อให้คณะทำงานระดับกลุ่มและระดับจังหวัดได้บันทึกข้อมูล  
กลุ่มเป้าหมายลงในฐานข้อมูลดังกล่าว 

6.3) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้และบทเรียนของเกษตรกรปราดเปรื่อง 
ต้นแบบเบื้องต้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบ 
และจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้และบทเรียนของเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบเบื้องต้น เป็นฐานข้อมูล 
สำหรับรองรับข้อมูลและสื่อชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากการถอดบทเรียน ของเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ 
เพื่อให้คณะทำงานระดับกรมและระดับจังหวัดได้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลดังกล่าว 

6.4) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสำคัญด้านการเกษตรโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสำคัญด้านการเกษตร  
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการสำรวจและบันทึกข้อมูลสำคัญด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกดั 



 17 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ผ่านศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (War room) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและ 
สหกรณ์ของจังหวัดและเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

6.5) การวางแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการเกษตร (War room) ส่วนเทคโนโลยีสาระสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการวางแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการเกษตร (War room) เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้าน 
การเกษตร ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด 

6.6) จัดทำเว็บไซต์ www.thaimartfarmer.net ดำเนินการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านข้อมูลและสาระสนเทศในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer  
และ Smart Officer  

6.7) พัฒนาระบบบริการ E-Services ด้านการเกษตรเพื่อเป็นระบบบริการเกษตรกร 
ผ่านระบบ Internet และอำนวยความสะดวก ให้แก่ เกษตรกรสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaimartfarmer.net โดยในระยะเริ่มต้นมีบริการ  
e-services ด้านการเกษตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระบบ 
ตรวจสอบใบกำกับการเคลื่อนย้ายประตูสัตว์ประมงระบบขอรับบริการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ หรือการ 
บริการด้าน IT สำหรับเกษตรกร 

6.8) บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบฐานข้อมูล ด้านการเกษตร คณะทำงานระดับกรมและ 
ระดับจังหวัดมอบหมายให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการสำรวจและบันทึก 
ข้อมูลด้านการเกษตร ตามภารกิจของกรมหรือตามพื้นที่ของจังหวัดบันทึก ข้อมูลต่าง  ๆ ลงในระบบ 
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรและให้ทำคณะทำงานระดับกลุ ่มและระดับจังหวัดกำกับติดตามและ  
ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้มีความถูกต้องเพ่ือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

6.9) ประมวลข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสำนักงานเกษตร 
และสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
ของจังหวัดในการนำข้อมูลสำคัญด้านการเกษตรที่ได้สำรวจรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วไป  
พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

6.10) ประสานและนำเนินการนำข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผ่านศูนย์เรียนรู ้ ICT ชุมชน 
จากการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุน “โครงการ  
Smart Farmer และ Smart Officer “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุน 
ในการจัดรายการชุดองค์ความรู้หรือหลักสูตรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ผ่านทางโทรทัศน์ Internet (IPTV) ไปยังศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศรวมทั้ง สนับสนุนให้ศูนย์ 
เรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นแหล่งให้บริการความรู้สาระสนเทศและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและ 
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เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณารูปแบบแนวทางและวิธีการนำเสนอข้อมูล 
ต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

6.11) ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยคณะทำงานระดับกลุ่มและระดับจังหวัด 
มอบหมายและกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่รับผิดชอบการสำรวจและบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรตามภารกิจของกรมหรือตามพื้นที่ของจังหวัด  
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอโดยกำหนดรอบเวลาสำหรับการสำรวจและปรับปรุง 
ข้อมูลซึ่งควรสอดคล้องกับชนิดของข้อมูล 

การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร (Using the local Wisdom in  

Agriculture) คือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในด้านการเกษตร เนื่องเพราะว่า  
การเกษตรนั้นเป็นอาชีพหลักของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิต  
ของชาวชนบท รวมถึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ  
อย่างยิ่งต่อ ต้องระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยที่มีการเกษตรเป็นอาชีพหลักและนอกจากนี้  
การเกษตรก็ยังเป็นแหล่งก่อกำเนิดเป็นวัฒนธรรมของชาติด้วย เหตุนี้การเรียนรู้เพื่อให้มีความสามารถ 
ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งคนไทยและมนษุย์ 
ชาติได้อย่างดี โดยที่ผู้เขียนได้จัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  
เพื่อให้มีความสะดวกและง่ายต่อการนำไปทำการต่อยอด เพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็น 3 ลักษณะ  
ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งได้แก่ระยะการสร้างผลิตผลระยะการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตผล  
และระยะการตลาดในเชิงพาณิชย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 
ในเชิงระบบ ดังมีรายละเอียด คือ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระยะการสร้างผลผลิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระยะการสร้างผลผลิต (Local Wisdom at Production Period) 

คือ องค์ความรู้อันชาญฉลาดที่มีการนำมาใช้ในระยะการสร้างผลิตผลการเกษตร ซึ่งเป็นขั้นตอน  
ในการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีเพื่อที่จะทำให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรนั้นเป็นไปได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ จนกระทั่งได้เป็นผลผลิตและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีและก็จะดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าปัจจัย 
การผลิตนั้นเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ หรือแสวงหาได้ง่ายภายในท้องถิ่น และก็สามารถที่จะนำมาใช้  
ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพกาลของบุคคลและ 
ชุมชนทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตโดยที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ ในขั้นตอน 
ของการผลิตสินค้าเกษตรในระยะเริ่มต้นก็สามารถที่จะจำแนกได้ดังนี้  
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1.1 การเลือกใช้พันธุ์/ปัจจัยการผลิตที่ดี (Good Factor Practice : GFP) คือการได้ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคัดเลือกปัจจัยการผลิตที่สามารถจะทำให้ได้เป็นผลิตผลที่ตรงกับเป้ าหมาย 
ตามที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ อาทิเช่น การเลือกใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณลักษณะดี สำหรับใช้  
ในกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตผล/สินค้าเกษตรนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เป็น  
ผลิตผลที่มีคุณภาพดีตรงตามที่ต้องการ อาทิเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการเลือกใช้กิ่งตอนจากต้น 
ที่ให้ผลิตผลคุณภาพดี รสชาติอร่อย และให้ผลดกเป็นพ่อแม่พันธุ์ เรื่องจะได้สังเกตพบว่ากิ่งตอนจะมี  
การถ่ายทอดคุณลักษณะเช่นเดียวกับพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่การเลือกใช้เมล็ดปลูกก็จะช่วย 
ให้มีโอกาสของการเกิดความแตกต่างไปจากพ่อแม่พันธ์ุและ/หรือได้ทำให้มีความหลากหลายเกิดขึ้น 

1.2 การคัดเลือก/ปรับสภาพแวดล้อมให้ดี (Good Environmental Practice : GEP)  
คือ การได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคัดเลือกสภาพแวดล้อมและ/ประสิทธิภาพ ในการผลิตหนังนั้น  
คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมจึงได้ถูก นำมาใช้เป็นปัจจัยเริ่มต้น ในการกำหนดหรือว่าระบุถึงธรรมชาติ 
ของพันธุ์ปลูกและคุณลักษณะของปัจจัยการผลิตที่ดี (GEP) ให้มีความสดของกับสภาพแวดล้อม  
ความสามารถของผู้ดำเนินการและสิ่งที่มีอยู่จริง เพื่อให้การผลิตประสบความสำเร็จและ/ห รือมี 
ประสิทธิภาพที่ดี โดยที่กระบวนการผลิตนั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ในและ/หรือมีสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง  
และมีความเหมาะสม จึงจะทำให้ได้เป็นผลิตผลที่มีคุณภาพดีและตรงตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ  
อาทิเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการคัดเลือกพื้นที่ในบริเวณที่ราบลุ่ ม เพื่อทำการปลูกข้าวหรือ 
การประมง บริเวณพื้นที่ราบสูง สำหรับการปลูกไม้ผลยืนต้น หรือทำการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ทำการปลูก  
ชมพู่มะเหมี่ยว ควรมีระดับน้ำใต้ดินสูง 

1.3 การปลูกและการดูแลรกัษาที่ดิน (Good Agricultural Practice : GAP หรือเกษตรด ี
ที่เหมาะสม) คือ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูก  
การดูแลรักษาเพื่อให้พันธุ์พืช/หรือ ได้มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ในเชิงระบบ  
จนกระทั่งได้ผลิตผลตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ได้เกิดเป็นมาตรฐาน 
รับรองคุณภาพที่สะดวก ต่อการดำเนินธุรกิจในเชิงพานิชย์ ได้อย่างมั่นใจ โดยที่ในปัจจุบันการเกษตร  
ที่ดีเหมาะสม (GAP) ต้องได้มีองค์ประกอบที่ดีในด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
การเกษตรครบทั้ง 8 ประการ 1) แหล่งน้ำ 2) พื้นที่ปลูก 3) การใช้วัตถุ อันตรายทางการเกษตร 4) ผลิตผล 
ที่ตรงตามพันธ์ุ 5) การจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตผลที่ดี 6) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
7) ผลิตผลที่ปลอดจาก ศัตรูพืช และ 8) การบันทึกข้อมูล อาทิเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการป้องกัน 
และกำจัดศัตรูพืชปลูกและสัตว์เลี้ยงด้วยการฉีดพ่นน้ำหมัก จากใบยาสูบหรือพืชสมุนไพร ได้แก่ สะเดา  
ขิง ข่า โลติน  
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1.4 การเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ดี (Good Harvesting Practice : GHP) คือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลิตผลในช่วง วันเ วลาและโอกาสที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ 
เครื่องมือ ให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผลิตผล และเป้าหมายในการนำผลิตผลนั้นไปใช้  
ประโยชน์เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวผลิตผล อีกทั้งผลิตผลที่ได้นั้นก็มีคุณภาพที่ดีและ 
ไม่บอบช้ำเสียหาย โดยมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ อาทิเช่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลไม้ โดยใช้การสังเกตจากรูปทรงขนาดของสี   
สีเปลือกและ/หรือกลิ่นของผลไม้ ตัวอย่างได้แก่ การตัดเครือของกล้วยเมื่อผลกล้วยได้ลบเหลี่ยมแล้ว  
คือมีลักษณะขอบมนแต่ว่ายังคงเป็นสีเขียวซึ่งก็เป็นระยะที่ผลกล้วยได้เจริญเต็มที่แล้ว และก็มีความ  
สะดวกต่อการขนส่งและช่วยยืดอายุการวางจำหน่ายได้ยาวนานมากขึ้น 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระยะการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตผล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระยะการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตผล (Local Wisdom at Value  

Added Period) คือองค์ความรู้อันชาญฉลาดที่ใช้ในระยะการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตผลการเกษตร  
ซึ่งก็เป็นขั้นตอนของการนำผลิตผลสดมาจัดกระทำและ/หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางด้านกายภาพ 
ทางชีวภาพและ/หรือคุณสมบัติเคมีเพื่อให้ได้มีความสม่ำเสมอในด้านขนาดรูปร่าง อายุการใช้งาน  
สารออกฤทธิ์และ/หรือรสชาติที่ดีซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพและเคมีที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่  
นั้นก็มักที่จะทำให้ได้มีสัดส่วนที่เป็นน้ำในผลิตผลสดนั้นลดต่ำลง  ทำให้เน่าเสียได้ยากขึ้นเนื่องจาก 
เพราะว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราและ/หรือแบคทีเรียโดยที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่สามารถจะนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรนั้นก็มีจำแนกได้เป็น 5 ลักษณะ  
คือ 

2.1 การคัดเกรดผลิตผลที่ดี (Good Grading Practice : GGP) คือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป็นมาตรฐาน การจัดแบ่งเป็นเกรดและ/หรือการกำหนด  
เป็นระดับชั้นของผลิตผลการเกษตร ที่ได้จากกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เกิดเป็นมาตรฐานที่บ่งบอก  
ถึงคุณลักษณะของผลิตผลการเกษตรในแต่ละระดับชั้นได้อย่างชัดเจน โดยที่ คุณลักษณะของผลิตผล 
การเกษตรที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันนั้นย่อมมีคุณภาพเช่นเดียวกัน และมีความสม่ำเสมอ แต่ว่าจะมี  
ความแตกต่างไปจากระดับชั้นอื่นอย่างชัดเจน โดยที่ตัวบ่งชี้ในการคัดเกรด/หรือในการจัดแบ่งระดับชั้น 
ของผลิตผลการเกษตรโดยส่วนใหญ่แล้ว ได้แก่ คุณลักษณะทางด้านกายภาพ อาทิเช่น ขนาดรูปทรงและ/ 
หรือรูปร่างซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่ง่ายต่อการสังเกตและช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและก็จะช่วยทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจ 
การเกษตรได้อย่างมืออาชีพด้วยเช่นกัน ตัวอย่างได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการคัดเกรดผลไม้  
ตามขนาดของผลและการคัดเกรดของ ดอกไม้ตามขนาดของดอกรวมกับความยาวของ ช่อดอก  
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2.2 การมีกระบวนการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) คือภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในเรื่องที่ได้ช่วยทำให้มีความมั่นใจได้ว่าในเลือกใช้วิธีการและเทคนิคในการผลิตที่มีความถูกต้อง 
และสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้อย่างเป็นที่น่าพอใจซึ่งก็จะช่วยทำให้มั่นใจ 
ได้ว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตนั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามมาตรฐานที่ 
กำหนดได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ/หรือ  
เทคโนโลยีที่ดีในการผลิตผลิตผลการเกษตร 

กิจการเพื่อสังคมและผู้ประกอบการทางสังคม 
กิจการเพื ่อสังคม (social entrepreneurship) และผู ้ประกอบการทางสังคม (social  

entrepreneur) นั้นได้เริ่มมีกากล่าวถึงในวรรณกรรมและตำราที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 (Brooks, 2009) เริ่มมีการนำมากล่าวถึงและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในทศวรรษ 1980 และ 1990 ซึ่งประโยชน์จากการประกอบการทางสังคมนั้นยังเป็นผลมาจากการ 
สร้างสรรค์ของสมาคม องค์การพัฒนาเอกชนหรือมูลนิธิจำนวนมาก เช่น องค์การ Ashoka: Innovators  
for the Public มูลนิธิ Skoll มูลนิธิ Ewing Marion Kauffman ในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิ  
Canada Social Entrepreneurship ในประเทศแคนาดา School for Social Entrepreneur ในประเทศ 
อังกฤษ หรือมูลนิธิ Schwab เพื่อผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น (Bacq &  
Janssen, 2008) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยชั ้นนำของโลก เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย 
โคลัมเบียต่างก็ได้สร้างหลักสูตรการประกอบการเพื่อสังคมซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เป็นการประยุกต์ 
แนวคิดทางด้านนี้เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง และความสนใจก็ได้ขยายยังไปยังมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ทั่วโลก เพราะต่างก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องหวังพึ่งภาครัฐเพียงอย่างเดียวแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่การ 

ประกอบการ (entrepreneurship) มาจากคำในภาษาฝรั ่งเศส คำว่า entreprendre  
ซึ่งหมายถึง การเข้ารับดำเนินการ (undertake) และมีความสำคัญในกระบวนการผลิตที่อธิบาย 
โดยนักเศรษฐศาสตร์สมัยแรก ๆ ได้พูดถึงกระบวนการผลิตว่าต้องอาศัยแรงงาน ร่างกายและจิตใจ  
ทุนทางกายภาพ โรงงานและเครื่องมือ ทุนมนุษย์ ความรู้และความชำนาญ และทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยขณะเดียวกันก็ต้องอาศัย ทักษะในการบริหารจัดการ และความตั้งใจที่จะเข้าเสี่ยงในการลงทุน 
หรือดำเนินกิจการ โดยนักวิชาการด้านการประกอบการทั้งหลายในโลกธุรกิจได้อธิบายไว้ประกอบด้วย 
5 ส่วน คือ (Brooks, 2009)  
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1. การยอมรับโอกาส (opportunity recognition) ในการประกอบการมักจะเริ่มต้นด้วย
การยอมรับว่าโอกาสที่มีอยู่สามารถสร้างให้เกิดมูลค่าได้ เช่น ผู้ประกอบการอาจมองเห็นโอ กาส 
จากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชากร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรสนิยมผู้บริโภค การมีนโยบาย 
สาธารณะใหม่ ๆ หรือสิ่งที่ต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นต้น 

2. การพัฒนาแนวคิด (concept development) โอกาสที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทน 
ที่มีคุณค่าจากการลงทุนได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวคิดทางธุรกิจ  เช่น การเปลี่ยนแปลง 
ในรสนิยมของผู้บริโภค อาจจะเป็นการเปิดประตูสำหรับสินค้าใหม่ ๆ ที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
หรือการปรับปรุงของเทคโนโลยีที่มีอยู่  โอกาสและแนวคิดทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อกำไรหรือไม่ก็ตาม 
ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน 

3. การกำหนดและการได้รับทรัพยากร (resource determination and acquisition)  
เมื่อผู้ประกอบการมีการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดและได้รับทรัพยากร 
ที่เพียงพอ ทรัพยากรดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะมิติทางด้านการเงิน ผู้ประกอบการยังต้องการทรัพยากร  
ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรมนุษย์ด้วย ตัวอย่างในการตัดสินใจทำธุรกิจก็ต้องมีเงินที่เพียงพอ 
ในการเริ่มธุรกิจ มีข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ เกี่ยวกับตลาดที่ผู้ประกอบการต้องเข้าไปแข่งขันและ 
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการนำแผนธุรกิจอ่ืนไปปฏิบัติ 

4. การเปิดตัวและความก้าวหน้าในการลงทุน (launch and venture growth) หลังจาก 
มีการยอมรับโอกาสและมีทรัพยากรต่าง ๆ แล้วก็สามารถเปิดตัวธุรกิจนั้นถัดจากผู้ประกอบการก็ดำเนิน 
ธุรกิจให้เจริญงอกงามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งหมายถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พัฒนากลยุทธ์ 
ทางธุรกิจได้กว้างขึ้นรักษาทรัพยากรมนุษย์และจัดการกับความขัดแย้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้

5. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุน (harvest the venture) เป็นการเก็บเกี่ยว 
ผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากนั้นผู้ประกอบการก็จะถอนตัวจากธุรกิจซึ่งตามหลักการก็คือโดยวิธี 
ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์สูงสุด การถอนตัวหมายถึง การขยายธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น  
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือมอบธุรกิจให้แก่ทายาทหรือผู้สืบมรดก 

จากการค้นคว้าเอกสารและแนวคิดต่าง ๆ ผู้วิจัยจะได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
สังคมจากที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

แนวคิดของผู้ประกอบการสังคมจากอโชกา้ (Ashoka) 
ผู้ประกอบการสังคมคือบุคคลที่มีวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมที่เร่งด่วน บุคคลเหล่านี้ 

มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ และเสนอแนวคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
ในวงกว้างแทนที่จะปล่อยให้การแก้ไขปัญหาสังคมเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ 
สังคมมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงระบบ เผยแพร่วิธีการทำงาน และจูงใจให้คน 
ในสังคมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ผู้ประกอบการสังคมมักหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนและ 
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ยืนหยัดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ ทำงานทางสังคมในด้านที่เขาทำ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ของเขา  
ผู้ประกอบการสังคม แต่ละคนนำเสนอความคิดที่เข้าใจได้ง่ายและมีจริยธรรม นอกจากนี้พวกเขา 
ยังแสวงหาการสนับสนุนจากสังคมวงกว้าง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนลุกขึ้นมายอมรับนำความคิด 
ไปปฏิบัติให้มากที่สุด  

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าทุกคนเป็นผู้คัดสรรผู้เปลี่ยนแปลงทาง  
สังคมในชุมชน ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เป็นแบบอย่าง และสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าประชาชนที่มีความพยายาม 
จะแปรความคิดที่มุ่งมั่นของเขาให้เป็นการปฏิบัติ สามารถจะทำสิ่งใดก็ได้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
ภาคประชาชนได้ค้นพบสิ่งที่ภาคธุรกิจได้เรียนรู้มานานแล้ว นั่นคือไม่มีสิ่งใดที่พลังมากเท่ากับความคิดใหม่ 
ในมือของผู้ประกอบการชั้นนำเช่นเดียวกับที่ผู้ประการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ  
สังคมทำหน้าที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและพัฒนาระบบ  
พร้อมกับคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างอุตสาหกรรมใหม่ผู้ประกอบการสังคมคิดค้นวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา  
ของชุมชน เป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง โดยอโชก้า (Ashoka) ได้แบ่งประเภทของผู้ประกอบการ 
สังคมไว้เป็น 7 ด้าน คือ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ผู้ประกอบการสังคมที่แนวความคิดริเริ่มสามารถจัดการ 
และขยายผล เสียงเรียกร้องของภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่  
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการสังคมที่ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้าง 
อำนาจการต่อรองและพัฒนาตลาดซึ่งตอบสนองต่อคนจนและความคิดริเริ่มของเขากำลังสร้างความเป็น 
อิสระทางด้านเศรษฐกิจแก่บุคคลต่าง ๆ ทั่วโลก 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการสังคมที่สร้างวิธีการแก้ไขและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง  
กว้างขวาง พร้อมกันไปกับการเชื่อมโยงสู่ปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของอโชก้าในการแกไ้ข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบการสังคมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั่วทั้งโลกโดยการ 
เสริมสร้างระบบการบริการด้านสุขภาพ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาขั้นพื้นฐาน และกำลังสร้าง 
พันธมิตรกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางสาธารณสุข 

5. ด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการสังคมที่สนับสนุนแนวความคิดใหม่ซึ่งสร้างเสริม 
ความเขม้แข็งด้านประชาสังคมและสิทธิทางสังคมแก่ประชาชนทั่วไป 

6. ด้านการเรียนรู้และการศึกษา ผู้ประกอบการสังคมที่สนับสนุนและพัฒนาวิธีการใหม่ 
สำหรับการเรียนรู้และการศึกษาซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้  ความคิดริเริ่มของเขา 
ช่วยพัฒนาโรงเรียน หลักสูตรการเรียน และโครงการ ซึ ่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ  
ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน  



 24 

7. ด้านข้อมูลและข่าวสาร บุคคลที่สร้างผลกระทบทางสังคมด้วยกลยุทธ์หรือรูปแบบใหม่ 
ที่ได้ผลดีกว่าในการเผยแพร่ความรู้  เพิ ่มการมีส่วนร่วมและการเชื ่อมโยงคนเพื่อให้เกิดพลเมือง 
ที่เปลี่ยนแปลงสังคม 

8. ด้านเทคโนโลยี บุคคลที่สร้างนวัตกรรมทางสังคมผ่านเทคโนโลยีที่คิดค้นหรือดัดแปลง 
ขึ้นใหม่ โดยอาจใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมหรืออาจคิดค้นรูปแบบทางการตลาด 
เพื่อกระจายเทคโนโลยีสู่กลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับ 

ในขณะที่มีผู ้ให้คำนิยามการประกอบการทางสังคมอย่างหลากหลายก็มีผู ้ที ่พยายาม  
ที่จะนิยามความหมายของผู้ประกอบการสังคม ดังเช่น Dees (2001) จากภาควิชา Fuqua School of  
Business มหาวิทยาลัย Duke University ซึ่งเรียกผู้ประกอบการสังคมว่าเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง 
ในภาคสังคมที่ได้ทำในสิ่งต่อไปนี้คือ  

1. รับภารกิจมาสร้างคุณค่าทางสังคมและรักษาไว้ให้ยาวนาน  
2. ยอมรับและติดตามโอกาสใหม่ ๆ ที่จะสนองภารกิจที่นั้นอย่างไม่ย่อท้อ  
3. ผูกพันกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
4. กล้าที่จะกระทำการไม่วาจะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในมือหรือไม่  
5. แสดงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ในเขตที่ได้บริการและผลที่ตามมา 
ผู้ประกอบการทางสังคม 
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการตั้งแต่กำเนิด รวมทั้งลักษณะ 

ประชากรของพวกเขา จากการศึกษาพบว่า มีบางกลุ่มที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าปกติที่จะเข้าไปผูกพันกับ
กิจกรรมการประกอบการ ตัวอย่าง เช่น Alvord (2004) ได้ค้นพบจากการวิจัยว่า ผู้อพยพมีแนวโน้มสูง 
ที ่จะเป็นผู ้ประกอบการ และยังพบอีกว่า ลูกคนแรกของครอบครัวผู ้อพยพมีแนวโน้มที ่จะเป็นผู้  
ประกอบการและการประกอบการจะเกิดขึ้นเป็นประจำในรอบปีที่สำคัญ เช่น รอบปีที่ 30 40 หรือ  
50 (Birds, 1989) เพื่อให้การอธิบายการประกอบการทางสังคมเป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้น ก็คงต้องย้อนกลับ 
ไปที่การเริ่มต้นกระบวนการการประกอบการทางสังคม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องการรับรู้  
ว่ามีโอกาส ด้วยเหตุผลนี้โอกาสจึงเป็นตัวกำหนดการเริ่มต้นการประกอบการทางสังคม ไม่ใช่เป็นสาเหตุ 
ของการประกอบการทางสังคม จึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยทฤษฎีที่ว่ากระบวนการการประกอบการ 
ทางสังคมทั้งหมดได้รับการกระตุ้นอย่างไรและทำไมซึ่งคงจะต้องกลับไปพิจารณาวรรณกรรมที่มีการพัฒนา 
เป็นอย่างดีเกี่ยวกับทฤษฎีการประกอบการธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง (สากล จริยวิทยานนท์, 2553) 

ทฤษฎีผู้ประกอบการทางสังคมประกอบด้วย 5 ทฤษฎีหลัก ซึ่งต่างก็เป็นส่วนประกอบ 
ซึ่งกันและกันดังนี้ (Brooks, 2009) 
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1. สิ่งแวดล้อม (environment) ภายใต้ทฤษฎีนี้ การประกอบการเป็นสภาพแฝง ประชากร 
ที่ได้รับการกระตุ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมชักนำให้เป็นเช่นนั้น สิ่งแวดล้อมนี้จะอยู่ภายในหน่วยงานอยู่ในวงจร 
สังคมของแต่ละบุคคลหรือแม้แต่อยู่ในนโยบายสาธารณะ 

2. ทรัพยากร (resource) ทฤษฎีการประกอบการเน้นไปที่ทรัพยากรที่มีอยู่ สำหรับแนว 
โครงการใหม่ตามแนวความคิดนี้ก็คือการมีเงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ และทุนมนุษย์ที่พอเพียง จะเป็น  
กุญแจที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมผู้ประกอบการจึงตัดสินใจในการพยายามหาโอกาส  
และตักตวงโอกาส 

3. การทดแทน (perturbation) ทฤษฎีนี้เสนอว่าการประกอบการเกิดขึ้นเมื่อคนถูกทดแทน 
จากธุรกิจปกติโดยปัจจัยด้านการเมือง วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ 

4. ลักษณะส่วนบุคคล (personal traits) ทฤษฎีนี้มองว่า บุคลิกภาพในการประกอบการ 
มีลักษณะพิเศษหลายลักษณะ การประกอบการเกิดขึ้นเนื่องจากคนที่มีลักษณะพิเศษต่าง  ๆ เหล่านี้ 
สามารถที่จะดำเนินการตามความโน้มเอียงของลักษณะพิเศษของพวกเขา 

5. การเตรียมการ (preparation) เช่นเดียวกับลักษณะของบุคลิกภาพคือแนวคิดที่ว่า 
การประกอบการสามารถสอนกันได้ ดังนั้น การเตรียมการจึงขึ้นกับปัจจัยต่าง  ๆ เช่น การศึกษาหรือ
ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น  

การประกอบการทางสังคมก็สามารถอธิบายและทำให้เข้าใจได้ด้วยกลุ่มของทฤษฎีเหล่านี้  
แสดงให้เห็นว่าพลังต่าง ๆ ที่อยู่ในทฤษฎีสามารถทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้กระบวนการการประกอบการ 
ทางสังคมมีความคล่องตัวได้อย่างไร พลังสามส่วนแรกเป็นพลังภายนอกการประกอบการทางสังคม  
ขณะที่พลังอีกสองส่วนหลังเป็นพลังภายในเมื่อรวมกันแล้วทั้ง 5 ส่วน สามารถที่จะเป็นการเพิ่มพลัง  
ในการเริ่มต้นกระบวนการการประกอบการทางสังคมหรือทำให้อ่อนแอก็ได้ รูปแบบการรวมตัวกัน  
ในรูปแบบที่ 1 ไม่ใช่จะเกิดประโยชน์เฉพาะการรวมกันและทำให้เกิดความเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การประกอบการเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำนายสิ่งที่เราอยากค้นหาเกี่ยวกับการประกอบการ 
ทางสังคม 

งานวิจัยบางฉบับได้ศึกษาลักษณะที่มีมาแต่กำเนิดว่าทำนายการประกอบการทางสังคม  
ที่มีลักษณะพิเศษได้ คือ ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการสังคม ในการศึกษาจะพบลักษณะ 
ดังกล่าวบ่อยที่สุด 7 ลักษณะต่อไปนี้ (Brooks, 2009) 

1. มีนวัตกรรม (innovativeness) เป็นความจริงที ่ว่าแบบฉบับของการประกอบการ 
จะเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม จึงไม่น่าประหลาดใจนักที่ผู้ประกอบการมักจะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ เพื่อที่จะบรรลุความท้าทายที่เป็นลักษณะเฉพาะ 

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement orientation) ผู้ประกอบการบุคคลที่มุ่งเป้าหมายที่พิเศษ 
เสมอ พวกเขาจะตั้งเป้าหมายส่วนตัวอย่างเป็นธรรมชาติและวัดความก้าวหน้าจากเป้าหมายเหล่านี ้  
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3. มีความเป็นอิสระ (independence) ผู้ประกอบการขึ้นชื่อว่า เป็นพวกชอบความเป็นอิสระ 
ส่วนมากจะเป็นพวกที่ชอบพึ่งพาตัวเองสูง และมีจำนวนมากที่โดยธรรมชาติจะทำงานโดยลำพังเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายของตัวเอง 

4. การควบคุมชะตากรรม (sense of control over destiny) ผู้ประกอบการไม่ค่อยจะรู้สึก 
ว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อม แต่จะเป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของตนเองมากกว่าทั้งนี้อาจจะเป็น  
เพราะว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะมองสภาวการณ์ที่ไม่ดีให้เป็นโอกาสแทนที่จะเป็นอุปสรรค 

5. มีความเสียงต่ำ (low risk-aversion) แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าผู้ที่มีเหตุผล 
ซึ่งรวมผู้ประกอบการเข้าไปด้วยจะแสวงหาความเสี่ยงเพื่องานของตัวเองแต่มีหลักฐานที่แสดงว่า  
ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความเสี่ยงมากกว่า และสร้างสรรค์วิธีที่จะบรรเทาความเสี่ยง  
มากกว่า 

6. มีความอดทนต่อสิ่งที่กำกวมไม่ชัดเจน (tolerance for ambiguity) ปกติผู้ประกอบการ  
โดยทั่ว ๆ ไปจะทำตัวอย่างสบายมากกว่าบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่เป็นพลวัตรและไม่ค่อยมีความชัดเจน 

7. มีความตระหนักในชุมชนและให้ความสำคัญกับสังคม (community awareness and 
social concern) ผู้ประกอบการสังคมมองเห็นคุณค่าของการตอบแทนทางสังคม และตั้งใจที่จะอุทิศ
ความสามารถและพลังของพวกเขาเพ่ือสะสมสิ่งตอบแทนนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกบักิจการเพื่อสังคม (social enterprise) 
รากฐานแนวคิดทางทฤษฎีและการปฏิบัติการ (Bacq & Janssen, 2008) ถ้าการประกอบการ 

ทางสังคมนั้นเพิ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การประกอบการสังคมในฐานะ 
ที่เป็นการปฏิบัติการก็ย่อมมิใช่ของใหม่แต่อย่างใด (Barreto, 2003) ก่อนหน้านี้งานวิจัยในประเด็น 
การประกอบการทางสังคม (Bessant, 2007) เกิดขึ้นในแวดวงนักวิชาการในปลายทศวรรษ 1990  
ในสหรัฐอเมริกา (Drayton, 2002; Thompson et al., 2000; Dees, 1998) และในอังกฤษในยุโรป  
การทำธุรกิจเพื่อสังคมก็เพิ่งเริ ่มอยู่ในความสนใจของรัฐบาลแท้จริงแล้ว ธุรกิจเพื่อสังคมปรากฏ  
เป็นครั้งแรกในประเทศอิตาลี ในปลายทศวรรษ 1980 (Bird, 1989) นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990  
แนวคิดนี้ก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุโรป โดยเฉพาะต้องขอบคุณการทำงานของเครือข่ายวิจัยยุโรป  
(European research network : EMES) 

อย่างไรก็ดีนักปฏิบัติด้านการประกอบการทางสังคมก็มีอยู ่แล้วในทุก  ๆ แห่งทั่วโลก 
ในปี 1996 ศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยจาก 15 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้จัดตั้ง  
เครือข่ายวิทยาศาสตร์ในนาม “EMES” ซึ่งได้ทำงานแผนงานวิจัยชิ้นแรกในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อสังคมในยุโรปในปี 1996 ศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยจาก 15 ประเทศสมาชิกสหภาพ 
ยุโรป ได้จัดตั้งเครือข่ายซึ่งได้ทำงานแผนงานวิจัยชิ้นแรกในเรื่องการผุดกำเนิดของธุรกิจเพื่อสังคม  
ในยุโรป  
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การเกิดแนวคิดจากการทำกิจการเพื่อสังคมในอังกฤษ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งเกิดจาก 
ความคิดที่ว่าน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้ง CSR จึงเกิดเป็นความคิดของ Social Enterprise ว่าเป็นการทำธุรกิจ 
เหมือนปกติทุกอย่างแต่กำไรไม่ได้กลับคืนมาสู่เจ้าของทุน กำไรไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรกเช่า  
ช่วยเหลือเด็กยากจนในชุมชนแออัด โลกร้อน แก้ไขปัญหาคนอ่านหนังสือไม่ออก คนพิการ และคนที่  
ทำงานในกิจการเพื่อสังคมก็ได้เงินเดือนตามปกติ ได้ผลตอบแทนเหมือนที่เคยได้ทุกอย่าง  

การเกิดกิจการเพื่อสังคมนั้นเกิดจากที่ทุกวันนี้จากกระแสเรื่องการดำเนินความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม(corporate social responsibility, CSR) ขององค์กรต่าง ๆ ได้ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ  
จนมีรูปแบบขององค์กรหรือคำเรียกใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น Social Development, Social Enterprise, 
Social Entrepreneur, Social Entrepreneurship เป็นต้น เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ ขององค์ที่ 
ต้องการยกระดับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
กับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกที่มีพลวัตสูงขึ้น และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ไม่ใช่เป็นรูปแบบ 
ของการมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมเป็นหลัก เพราะปัจจุบันนี้วงการธุรกิจเปลี่ยนไปสู่แนวคิด  
Triple Bottom Line หรือ ESG (environment social and governance) แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่ 
ภาคธุรกิจจะเปลี ่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (good corporate) มาเป็นงานกิจการเพื ่อสังคม 
เป็นวิวัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) โดยตรง แต่ภาคธุรกิจเหล่านี้ 
สามารถให้การสนับสนุนในการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมที่จะเกิดขึ้นโดยการให้ทุนสนับสนุน เป็นต้น  
โดยกิจการเพื่อสังคมนี้มีเป้าหมายแก้ปัญหาและสร้างความขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข  
ด้านสิทธิมนุษยชนและด้านการเรียนรู้ การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยใช้โมเดลธุรกิจ 
เป็นตัวตั้ง แนวคิดการทำกิจการเพื่อสังคมนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในทางธุรกิจซึ่งมีจุด เริ่มต้นจาก 
เจตนาในการแก้ไขปัญหาสังคม แต่ภาคธุรกิจสามารถปรับ ตัวเองให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้โดยผ่าน 
การสร้างระบบตลาด สร้างมาตรฐานการผลิต ห่วงโซ่การผลิตที่ตระหนักหรือเอื้อต่อโลกและผู้คน 
มิติใหม่ (สากล จริยวิทยานนท์, 2553)  

เอลคิงตันและฮาร์ติแกน (Elkington & Hartigan, 2007) เสนอไว้ว่า กิจการเพื่อสังคม 
มีการทำงานในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่องค์การกุศลล้วน ๆ ไปจนถึงธุรกิจเชิงพาณิชย์ล้วน ๆ กิจการ 
เพื่อสังคมแต่ละแบบมีการนำโมเดลของกิจการเพื่อสังคมมาใช้ตามความเหมาะสมของโครงสร้าง  
องค์กร ซึ่งมีการแบ่งโมเดลเป็น 3 รูปแบบด้วยกันได้แก่  

1. กิจการไม่แสวงหากำไรใช้คานงัด (leveraged nonprofit ventures) โมเดลธุรกิจ 
แบบไม่แสวงหากำไร มีกุญแจสำคัญอยู่ที่ “คานงัด” (leverage) นั่นคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และมีคุณ 
ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ มีลักษณะสำคัญคือ 1) เน้นการนำส่งสินค้า สาธารณะแก่กลุ่มคน 
จนที่ไม่มีกำลังซื้อสินค้า 2) มีเป้าหมายให้ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจการสามารถเป็นเจ้าของกิจการเอง  
3) มีพันธมิตรภายนอกช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ   
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2. กิจการไม่แสวงกำไรลูกผสม (hybrid nonprofit ventures) เป็นกิจการที่ผสมผสาน 
กลยุทธ์แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไรเข้าด้วยกัน มีลักษณะสำคัญคือ 1) เน้นการนำส่งสินค้า  
สาธารณะแก่กลุ่มคนจนเหมือนโมเดล 1 แต่อยู่ภายใต้ความคิดว่าจะสามารถทำกำไรได้ รวมถึงนำกำไร 
ไปขยายผล 2) มีการพัฒนาแผนการตลาด 3) จะสามารถคืนทุนได้อย่างน้อยส่วนหนึ่งจากการขาย 
สินค้าบริการและสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ ได้ 4) ใช้การระดมทุนหลายรูปแบบ ทั้งเงินบริจาค เงินกู้  
และ 5) จะมีธุรกิจกระแสหลักก้าวตามและผลักดันให้ขยับไปสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม 

3. ธุรกิจเพื่อสังคม (social business ventures) กิจการแสวงหากำไรที่มีเป้าหมายทางสังคม 
ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสวงกำไรตั้งแต่ต้นแต่มีพันธกิจชัดเจนต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
มีลักษณะสำคัญคือ 1) มีตลาดสินค้าสำหรับบริการที่ชัดเจน 2) หานักลงทุนที่ให้ความสำคัญทั้ง  
financial return และ social return 3) เข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายกว่าและมีโอกาสในการขยายขนาด 
กิจการโดยแบ่งเป็น 3 โมเดล ได้แก่  

3.1 กิจกรรมของธุรกิจและโครงการเพื่อสังคมเป็นสิ่งเดียวกัน (embedded social 
enterprise) กิจกรรมทางธุรกิจถูกฝังอยู ่ในกิจกรรมขององค์กรและโครงการต่าง  ๆ ด้านสังคม
โครงการทางสังคมเป็นโครงการที่สามารถทำเงินได้ด้วยตัวเองทำให้เป็นโมเดลที่ยั่งยืน  

3.2 กิจกรรมทั้งสองประเภทจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่ (integrated social enterprises)  
โดยมากมักเป็นการแชร์ต้นทุนและสินทรัพย์กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทจะถูกรวมเข้ากับการปฏิบัติงาน 
องค์กรไม่แสวงหากำไรตั้งกิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ขึ ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานและ  
กิจกรรมด้านสังคมในระยะหลังประสบความสำเร็จกับการทำที่มีจุดประสงค์เพื่อหารายได้กั บตลาด 
ใหม่ ๆ หรือการออกบริการใหม่ ๆ ให้กับตลาดเดิมลูกค้าขององค์กรไม่แสวงหากำไรเหล่านี ้ได้ผล 
ประโยชน์จากการลงทุนในโครงการด้านสังคมที่เผชิญกับการหารายได้ที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเหล่านี้โมเดลนี้มักใช้การหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีในการสร้างธุรกิจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจกับโครงการด้านสังคมเป็นแบบที่ทำงานร่วมกันเพิ่มคุณค่า  
ให้กัน  

3.3 กิจกรรมทางธุรกิจจะอยู่นอกการจัดการขององค์กร (external social enterprises) 
องค์กรไม่แสวงหากำไรสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อจัดหาเงินทุนผลประโยชน์ทางสังคมไม่ได้เป็น 
เงื่อนไขสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ ลูกค้าเป็นแหล่งผลประโยชน์ทางอ้อมความสัมพันธ์ของกิจกรรมทาง 
ธุรกิจและโครงการเพื่อสังคมเป็นไปในแนวทางที่ธุรกิจสนับสนุนและจัดหาแหล่งเงินทุนที่ไม่ตายตัว 
ให้องค์กร ไม่แสวงหากำไร 

นอกจากนี้ เดวิด บอร์สสเตียน (David Bornstein) ผู้เขียนหนังสือ‘How to Change the  
World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่นักธุรกิจทั่วไปคำนึง  
ถึงคือเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการเพื่อสังคมนั้นเองก็คำนึงถึงเรื่อง  
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เดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างของผู้ประกอบการทางสังคมก็คือ การคำนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย  
เพราะพวกเขามีแรงกระตุ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นผู้ตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่และใช้ประโยชน์ 
จากโอกาสใหม่ ๆ เสมอ และเขายังปฏิเสธที่จะล้มเลิกและพร้อมสร้างโลกที่ดีกว่า (Bornstein, 2008)  

การเป็นผู้ประกอบการสังคม เดส (Dees, 2003) เสนอว่าผู้ประกอบการทางสังคมทำในสิ่ง 
เดียวกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมีส่วนในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้ประชาชนและทรัพยากร ซึ่งทำให้ 
เกิดการพัฒนาศักยภาพสังคมในการจัดการปัญหาได้อย่างมีนัยสำคัญ เขาได้อธิบายว่าผู้ประกอบการ 
ทางสังคมนั้น สร้างคุณค่าสาธารณะ ผลักดันให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์และแสดงให้เห็นถึง 
ความรับผิดชอบที่เข้มแข็ง โดยผู้ประกอบการทางสังคมที่แท้จริงจะมีเป้าหมายหลักอยู่สองประการ 
ด้วยกัน 1) เป้าหมายแรก คือ เพื่อให้เกิดกำไรหรือผลประกอบการที่ดีเหมือนธุรกิจทั่วไป แต่อีก  
เป้าหมายหนึ่งซึ่งมีความสำคัญคือ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหรือทำให้สังคมดีขึ้นผู้ประกอบการ 
เพื่อสังคมนั้น จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งเน้นเพื่อสังคมอย่างเดียวกับองค์กร 
ธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การทำกำไรโดยผู้ประกอบการเพื่อสังคมนั้น จะมุ่งเน้นทั้งในด้านของกำไร 
และสังคมไปควบคู่กันซึ่งจะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนอีกครั้ง (reinvested) เพื่อเร่งดำเนินกิจการให้เกิดผล 
สำเร็จต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างมีความต่อเนื่องต่อไป 

 
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมในประเด็นสำคัญ ๆ 

ตัวอย่างประเด็น ตัวอย่างในต่างประเทศ 
การเงินชุมชน กรามีน แบงส ์ในประเทศบังคลาเทศ ให้สินเชื่อขนาดเล็กเป็น 

Micro credit เพื่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสดำเนินมากกว่า 20 ป ี 
และสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว่า 25 ล้านคน ทั่วโลก 

ด้านชุมชน Playpumps International โดย Trevor Field ประเทศแอฟริกาใต ้
ได้นำเอาความคิดเรื่องการทำปั๊มนำมาใช้แกป้ัญหาการขาดน้ำ โดยใช ้
กลยุทธ์การหมนุของม้าหมุนสำหรับเด็กดังนั้นทุก ๆ ครั้งที่เด็กเล่นม้าหมุน 
ปั๊มน้ำจะทำงานและสามารถส่งน้ำสะอาดไปให้ผู้ขาดแคลนใช้น้ำ 

สุขภาพ One World Health โดย Dr. Victoria Hale ชาวอเมริกันจัดตั้ง 
บริษัทยาไม่หวังผลกำไรเป็นแห่งแรกในโลกเพื่อพัฒนายารักษาโรคต่าง ๆ 
โดยผลิตยาตามความต้องการ เช่น ยาแก้ท้องร่วงสำหรับประเทศเขตร้อน 

สื่อสร้างสรรค์ Participation Media ผลิตสื่อที่ให้ความบันเทิงพร้อมข้อมูลเชิงสังคม
และสิ่งแวดล้อม ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ The Inconvenient Truth 
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมในประเด็นสำคัญ ๆ (ต่อ) 
ตัวอย่างประเด็น ตัวอย่างในต่างประเทศ 

การขายสินค้าที่ 
เป็นธรรมต่อผู้ผลิต 
ในชุมชน (Fair-trade) 

Community-Friendly Movement ขายสินค้าที่ผลิตจากชุมชน
ห่างไกล แต่ให้ราคาที่ยุติธรรมแก่ผูผ้ลิต โดยสร้างระบบขายส่งไปยัง
อเมริกาและยุโรป 

การสร้างงาน 
ให้ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้พิการ 

DDD Digital Divide Data รับงาน Outsource จากสหรฐัอเมริกา 
ประเภทงาน IT digitization โดยนำมาจ้างคนในประเทศกัมพูชา 
และลาว 

 
ทั้งนี้เพื่อนำความมั่นคงที่แท้จริงไปสู่คนทั่วโลกที่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากระบบ  

เศรษฐกิจตลาดด้วยการเอารูปแบบต่าง ๆ ของทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
หรือทุนทางวัฒนธรรมมารวมเข้าด้วยกันเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำต่าง  ๆ จากสถิติองค์การ 
สหประชาชาติปรากฏว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ในโลกกลับตกอยู่แก่แค่คนไม่กี่คนเท่านั้น  ซึ่งประชากร 
ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประมาน 2 % ครอบครัวความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกไปมากกว่าครึ่ง และส่วนใหญ่ 
เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่นเท่านั้น ส่วนประชากรจำนวนมหาศาลในโลก  
ยังประสบกับภาวะขาดแคลน  

นอกจากนี้ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็สนใจเรื่องความยั่งยืนระยะยาวของวิธีแก้ปัญหาของ  
พวกเขามากกว่านักธุรกิจกระแสหลัก และบางคนก็วางแผนว่าจะใช้โมเดลธุรกิจที่พวกเขาพัฒนาขึ้น 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ตัวอย่างอีกหนึ่งผู้ประกอบการทางสังคมที่ เป็นที่รู้จักและโด่งดัง 
ไปทั่วโลก ก็คือ Muhummad Yunus ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเรื่องของ Micro-Finance ที่บังคลาเทศที่ปล่อยเงนิกู ้
จำนวนไม่มากเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารปกติเงินทุนแรกเริ่มในการทำธุรกิจ   
Yunus ได้เข้าไปช่วยสร้างฐานะให้กับชาวบังคลาเทศเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันธุรกิจให้กู้เงิน  
ของเขาขยายตัวและเติบโตไปอย่างต่อเนื่องและตัว Yunus เองก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี  
2006 สาเหตุการขยายตัวในเรื ่องการประกอบการทางสังคม (Bacq & Janssen, 2008) ความสนใจ 
ที่ขยายตัวในเรื่องการประกอบการทางสังคม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางสังคมที่นับวันยิ่งมี 
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น (Fritz, 2006) นักวิชาการบางส่วนมองว่านี่คือหนทางที่จะสร้างชุมชนที่เป็นสุข  
ในขณะที่บางท่านเสนอว่าเป็นหนทางที่จะบรรเทาทุกข์ภัยจากสังคมทันสมัยอย่างการว่างงาน การไม่  
เท่าเทียมกันในการบริการสุขภาพ และการบริการทางสังคม (Chell, 2001) รวมถึงยังถูกพิจารณาว่า 
เป็นแนวทางรับจ้างทำงานบริการทางสังคมที่จะทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้นโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐ  
(Quinn, 1992) ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิบัติการของการประกอบการชนิดนี้ยังช่วยทำให้ภาคการเชื่อมต่อ 
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ระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐชัดเจนมากขึ้น โดยเป็นการประกอบธุรกิจผสมที่ให้ความสำคัญของมิติสังคม 
และเศรษฐกิจ การประกอบการทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ (Dees, 1998)  

อย่างไรก็ตาม แต่แนวคิดนี้ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนในความหมายและคลุมเครือข่ายขอบเขต 
ของการศึกษา การประกอบการทางสังคมมีความหมายว่าอะไร การดำเนินการทางสังคมแบบใดที่เป็น 
การประกอบการทางสังคม แบบใดไม่ใช่ โดยข้อเท็จจริงการดำเนินการทางการสังคมทั้งหมดไม่ได้เป็น 
ตัวชี้วัดว่าเป็นการประกอบการตัวอย่าง เช่น การแบ่งเงินรายได้จากองค์กรมาเพื่อทำงานทางสังคม  
โดยตัวมันเองไม่ถือเป็นกิจกรรมของการประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 
ใช้เป็นแนวทางในการทำงานผู้กำหนดนโยบายของทางยุโรปอ้างถึงความสำคัญของธุรกิจเพื่อสังคม   
ว่ามิใช่มีนัยยะตัวแสดงทางเศรษฐกิจ แต่ยังเล่นบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสังคมและ 
ในการสร้างและผลิตทุนทางสังคมโดยการจัดตั้ง อาทิ โอกาสสำหรับการทำงานอาสาสมัคร เป็นต้น 
(Light, 2006) 

สำหรับประเทศไทยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (2559) ได้ให้นิยาม  
เพื ่อสังคมคือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการที่ถูกตั้งขึ้น 
เพื่อเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม หรือมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกำไร 
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้จองเท่านั้นและมีลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้  กระบวนการผลิต การดำเนินกิจการ  
รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม 
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง  โดยให้ความหมาย 
เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมไว้ดังนี ้ 

1. กระบวนการผลิตการดำเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม  

2. มีการกำกับดูแลกิจการที่ด ี 
3. มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง  
4. ผลกำไรส่วนใหญ่ถูกนำไปเพื่อการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่ สังคม หรือผู้ใช้บริการ  
5. สามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย 
6. มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ (2547: 13-22) การเรียนรู้ของเกษตรกรมีรูปแบบ 

และวิธีการที่หลากหลาย และเกิดขึ้นภายใต้บริบทและเง่ือนไขที่แตกต่างกันออกไป โดยนอกเหนือจาก 
การคิดค้นและพัฒนาของเกษตรกรขณะทำการเกษตร รวมทั้งการศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรของ 
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เกษตรกรรายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ซึ่งเป็นที่นิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้น  
ปัจจุบันการเรียนรู้ได้พัฒนาไปสู่รูปแบบและวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนหรือมีระบบมากขึ้น ได้แก ่

1. การวิจัยและ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม หรือบางกรณีเรียกว่า “งานวิจัยชาวบ้าน” หรือ 
“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เนื่องจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
เห็นว่ารูปแบบและวิธีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเกษตรกรไทยที่ผ่านมามีข้อจำกัด   
ไม่สามารถตอบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรและชุมชนได้  อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาและ 
ผลกระทบในหลายลักษณะ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรมในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก เพราะเห็นว่าจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนสถานะของ 
เกษตรกรจาก “วัตถุการศึกษา” หรือผู้รับผลของการศึกษาที่สำเร็จรูปที่เฉื่อยชา มาเป็นผู้ศึกษาร่วม 
ที่แข็งขัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้โจทย์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือการวิจัยสอดคล้อง 
กับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรและชุมชน หากยังช่วยเพิ่มพูนทักษะการสร้างและพัฒนา 
ความรู้แก่เกษตรกร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและชุมชนในเวลาเดียวกัน 

2. สถาบันการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ “โรงเรียนชาวนา” เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเกษตรกร เพราะเปิดโอกาสให้เกษตรกรนาความรู้ของตนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กับเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยอาจมีข้อมูลหรือความรู้ที ่จำเป็นจากภายนอกบ้าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ 
การเรียนรู ้และจัดการความรู ้ร ่วมกัน สาเหตุที ่องค์กรหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องให้ความสำคัญ 
กับกระบวนการเรียนรู้ในรูปโรงเรียนชาวนาอย่างมาก เป็นเพราะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต 
สู่เกษตรแผนใหม่ส่งผลให้ชาวนาสูญเสียความรู้เดิมไปมาก และไม่สามารถจัดการความรู้ได้ จึงไม่เท่าทัน 
กับกลุ่มทุนที่เข้ามาในรูปของการจัดการสมัยใหม่ โรงเรียนชาวนาจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้  
เพราะโรงเรียนชาวนา “ใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มเข้าไปช่วย” ซึ่งทำให้ชาวนา 
กลับไปเป็นตัวของตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนชาวนาเกิดขึ้น 
ในแนวราบและมีลักษณะรวมหมู่ เปิดโอกาสให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเสมอภาค  
และอาศัยปฏิบัติการและประสบการณ์จริงเป็นฐาน ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรมากกว่า 
ลำพังเพียงการฝึกอบรมในห้องประชุม ซึ่งไม่เพียงแต่จำกัดเฉพาะข้อมูลหรือความรู้สำเร็จรูปในเชิง 
เทคนิคและทฤษฎี หากแต่ยังมีลักษณะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลจากบนลงล่างซึ่งวางอยู่บนพื้นฐาน 
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง “วิทยากร” กับ “ชาวนา” 

3. เวทีเรียนรู ้ร่วมกัน การจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบนี้มักอิงหรืออาศัยการประสาน 
ความร่วมมือกับสถาบันทางสังคม รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น อาศัยความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย เป็นกลไกในการจัดเวทีเรียนรู้รวมทั้งดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชุมชน 
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4. การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เครือข่ายมีสถานะเป็น “กลไกการจัดการ”  
หลักในการรวมพลังผู้คนในการสร้างความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งทำหน้าที่เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานที่มีแนวทางเดียวกัน 
จำนวนมาก การแปรรูปนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที ่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
ในรูปแบบที่หลากหลายและผ่านเวทีหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับเครือข่าย  
เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ระหว่างผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ที่เกาะเกี่ยวกันอยู่อย่างไรก็ดีการเรียนรู้ของ 
เกษตรกรไม่ได้เป็นกระบวนการที่สิ้นสุด หากแต่อยู่ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา จึงมักมี 
ทั้งศักยภาพและข้อจำกัดในเวลาเดียวกัน ประทีป จินงี่ (2547: 16-21) ได้ศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ 
ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ หรือ 
สอดคล้องกัน นั่นคือ ICANDO ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 ขั้น I ความสนใจ (Interesting) เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกษตรกรเกิดความสนใจในสิ่งที่ 
ต้องการทำอันจะนำไปสู่การทำให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจหรือมีแรงบันดาลใจ  ซึ่งเกิดจากจิตใจของตัว
เกษตรกรเองในการที่จะทำอาชีพเกษตร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาให้เกษตรกรเกิดคุณลักษณะในด้านเจตคติ 
ที่ดีต่อการทา งานเกษตร มีใจรักงาน มีความตั้งใจ อดทนต่อความยากลำบาก และพยายามทำทุกสิ่ง 
ทุกอย่างเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการทำเกษตร 

4.2 ขั้น C การรู้คิด-คิดเป็น (Cognition) เป็นขั้นที่ทำให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจ 
หลักของการพัฒนา ด้วยการแสวงหาคำตอบหรือหาทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คิดเป็น แก้ปัญหา 
เป็น ตลอดจนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีกระบวนการคิด รู้จักวางแผนในการทา การเกษตร 

4.3 ขั ้น A การปฏิบัติจริง (Action) เป็นขั ้นตอนการนำเสนอการทำการเกษตรว่า 
จะทำอะไร ทำอย่างไร โดยการบอกวิธีการทำ เช่น บอกขั้นตอนการปลูกพืช ขั้นตอนการแปรรูปผลไม้  
หรือขั้นตอนการเลี้ยงปลา การทำบ่อปลา เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้จะก่อให้เกิดคุณลักษณะที่สำคัญ  
คือ ความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดทักษะในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะอาชีพ 
เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทำ 

4.4 ขั้น N การอนุรักษ์ธรรมชาติ (Natural Conservation) เป็นขั้นตอนที่ควรเกิดขึ้น 
ควบคู่ไปกับขั้นตอนการรู้คิด-คิดเป็น และการปฏิบัติจริง เพราะการพัฒนาคงต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจะเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการวางแผน 
และจัดการใด ๆ เกี่ยวกับการทำเกษตร 

4.5 ขั้น D การพัฒนาปรับปรุง (Development) เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเกิดคุณลักษณะในเรื่องของ 
ความรับผิดชอบ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ควรมีการคิดค้น 
แก้ปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้การพัฒนาปรับปรุงอาจทำควบคู่กับขั้นตอนการรู้คิด-คิดเป็นก็ได้ รวมถึง 
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การร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นในการแก้ปัญหา มีการสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกัน นับว่า 
เป็นแนวทางที่ทำให้เกษตรกรได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปได้ 

4.6 ขั้น O ผลที่ได้ (Outcome) เป็นขั้นที่แสดงให้เห็นผลของการปฏิบัติว่าเป็นไปตามที่ 
เกษตรกรคาดหวังมากน้อยเพียงไร ซึ่งอาจพิจารณาได้ทั้งในแง่ผลผลิต การจัดการ ผลกำไรที่ได้รับ  

ลักษณะของเกษตรกรที่พึงประสงค์ 
ลักษณะของเกษตรกรที่พึงประสงค์จะต้องสามารถตั้งรับและรุกต่อปัจจัยที่จะเข้ามา  

กระทบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะ 
ของเกษตรกรไทยที่พึงประสงค์นั้น จะได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานของคนไทยที่มีคุณภาพโดยทั่วไป 
ซึ่งรวมถึงเกษตรกรไทยด้วย ลักษณะพื้นฐานนี้เปรียบเสมือนลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นบันได  
ขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งไปสู่ลักษณะที่พึงประสงค์อื่น ๆ ต่อไปนั้น ควรมีลักษณะดังนี้ (บำเพ็ญ เขียวหวาน, 
2553: 70-71) 

1. มีความรับผิดชอบ (Responsility) ผู้ที่มี ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่มีความผูกพัน 
ต่อหน้าที่ของตน พยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเหตุผล และมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดี 
ที่สุด องค์ประกอบที่จะก่อให้ผู้นั้นมีความรับผิดชอบสูง ได้แก ่1) ความขยันหมั่นเพียร ผู้มีความรับผิดชอบ 
จะมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ ในระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  นอกจากนั้น 
จะต้องมีความพยายามที่จะปรับปรุงงานให้ดียิ่งกว่าเดิม 2) ความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน 
จะต้องมีความระมัดระวัง ละเอียด ไม่เผอเรอและคิดหน้าคิดหลังอย่างพอควร 3) ความสามารถและ 
ความรอบรู้ ผู้มีความรับผิดชอบได้นั้นจะต้องมีพื้นความรู้พอควรและหมั่นฝึกฝนภายหลังจากที่ได้  
ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานพอสมควร 4) ความเอาใจใส่และความจริงจัง จะต้องเป็นผู้มีความเอาใจใส่ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจให้งานสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี มีความจริงจังและจดจ่อต่องาน 
ที่ได้รับหมอบหมาย มีความตั้งใจให้งานสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี มีความจริงจังและจดจ่อต่องานพอควร  
5) ความฝักใฝ่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ คนที่มีความรับผิดชอบนั้น นอกจากปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 
แล้ว ยังต้องพยายามปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อประโยชน์ของงานและการขยายขอบเขต 
ของงาน  

2. มีความเสมอต้นเสมอปลาย (Uniformity) ผู ้มีความสม่ำเสมอ คือ ผู ้ที ่ดำเนินการ 
ทุกอย่างถูกต้องตามกำหนดหรือมีมาตรฐานในการกระทำ ผู้ที่มีลักษณะของความสม่ำเสมอ จะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องที่จะต้องกระทำอย่างเพียงพอ และต้องมีการวางแผนสนับสนุนการกระทำนั้น ๆ  
อย่างเป็นล่ำเป็นสัน โดยไม่ต้องอ้างอิงว่าที่ได้ไม่สม่ำเสมอเป็นเพราะสาเหตุอื่น นอกจากนั้นยังจะต้อง 
เอาใจใส่ฝึกฝนให้ทำได้ดีและถูกต้องมากกว่าเดิมอีกด้วย 
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3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) คุณสมบัติพ้ืนฐานข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
การที่บุคคลมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอและมีความมั่นใจ มีแบบมีแผน ไม่ประหม่าเมื่อเป็นเช่นนั้น 
แล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมาก ไม่ละเลยที่จะกระทำการอันใดที่เห็นว่าดีและถูกต้อง  
แม้ว่าคนอื่น ๆ จะเห็นว่าไม่คู่ควรที่จะทำ ถ้าหากสังคมใดมีประชากรที่ไร้คุณสมบัติในข้อนี้แล้ว แม้จะมี 
คุณสมบัติข้ออื่น ๆ ก็จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ยากกว่าที่คาดมากนัก 

4. มีความพยายามพึ่งตนเอง (Self-reliance) คุณสมบัติขั้นพื้นฐานข้อนี้ทำให้บุคคลเป็นผู้ที่ 
ไม่ค่อยแบมือรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะต้องเป็นผู้ที่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
มากที่สุด หากเมื่อพ้นวิสัยความสามารถหรือพยายามจนสุดความสามารถแล้วยังไม่ได้ผลดีขึ้น  จึงขอ 
ความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า คนที่พยายามพึ่งตนเองอยู่เสมอจะก่อให้เกิด 
การพัฒนาตนเอง เพราะขณะที่พยายามกระทำสิ่งใดด้วยตนเองนั้น ก็เท่ากับเป็นการเรียนรู้ถึงปัญหา  
เรียนรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทำให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม ก่อให้เกิด 
ความมุมานะ ความพากเพียรพยายามและอดทน เป็นต้น 

5. มีความซื่อสัตย์ (Honesty) ความซื่อสัตย์ของผู้ที่มีคุณภาพดีก็คือซื่อสัตย์ต่อตนเองและ 
ผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ รวมไปถึงต่อสังคมด้วย ผู้ที่มีความซื่อสัตย์จะต้องเป็นผู้ที่กล้ารับผิดเมื่อทำผิดและเป็นผู้ 
ที่มองเห็นคุณค่าของเวลา มีความตรงต่อเวลา เพราะถือว่าในนั้นตีเป็นตัวเงินได้เมื่อทำผิดเกี่ยวกับเวลา 
ก็คือการทำผิดเกี่ยวกับเงินด้วย นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานตามภาระหน้าที่อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบแบบแผน ไม่เห็นแก่พรรคพวกและอามิสสินจ้าง  โดยยึดหลักความดีไว้เป็นคุณธรรม 
ประจำใจ  

นอกจากลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีคุณภาพแล้ว ในส่วนของเกษตรกรที่พึ่งประสงค์นั้น 
ควรมีลักษณะทางด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมดังน้ี (บำเพ็ญ เขียวหวาน, 2553: 71-73) 

1. ลักษณะทั่วไปของเกษตรไทยที่พึงประสงค์ ในส่วนของลักษณะทั่วไปของเกษตรกรไทย
ที่พึงประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานในยุคโลกาภิวัตน์นั้น ควรมีลักษณะดังนี้ 

1.1 มีความสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับตัวตาม 
วงจร “4 ต” คือ “ตื่นตัว” ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นเวลา “เตรียมพร้อม” ที่จะตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะอยู่อย่างลำบาก “ตอบโต้” คือ ต้องปรับกลยุทธ์และมาตรการเพื่อให้ 
สามารถแข่งขันได้รับตลาดทั้งในภายนอกประเทศและ “ติดตามประเมินผล” ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
นั้นว่ามีประสิทธิภาพมากมายเพียงใดเมื่อมาถึงขั้นติดตามประเมินผลแล้วก็ไปเริ่มที่การ “ตื่นตัว” ใหม่  
เป็นวงจร “4 ต” 

1.2 มีความเข้าใจต่อกระแสคำว่า “โลกาภิวัตน์” และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งในแง่ 
นามธรรมและรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพราะการผลิตของเกษตรกรจะต้องสอดคล้องกับ 
กระแสยุคโลกาภิวัตน ์ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย 
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1.3 มีจิตสำนึก มีความรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 
การเกษตรต้องพึ่งพิงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หากทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสมก็จะมีผล 
ต่อการผลิตทางการเกษตรในที่สุด 

1.4 มีวิสัยทัศน์กว้างและลึก สามารถวิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและลึกในสิ่งที่รู้จริง  
การที่เกษตรกรจะพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาตนเองได้นั ้น  เกษตรกรต้องมีวิสัยทัศน์ที ่กว้างไกล 
วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความรู้และประสบการณ ์
ที่ผ่านมา 

1.5 มีจิตใจกว้างที่จะรับฟังข้อติชมด้วยความเคารพและอดทน เนื่องจากการพัฒนานั้น 
เกษตรกรต้องน้อมรับติชมจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในกานปรับปรุงและพัฒนา 
สิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป 

1.6 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกษตรกร 
ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนในทุกด้าน เพื่อก่อให้เกิดผลต่อการ 
พัฒนาสังคมโดยรวมในที่สุด 

1.7 ยินดีถ่ายทอดความรู้ กล้าแสดงออกและเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่สังคมด้วยความ 
ภาคภูมิใจ โดยเกษตรกรที่มีความรู้มี ประสบการณ์แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม 
และการพัฒนาโดยรวม 

1.8 รู้จักใช้ความคิดอย่างมีจุดหมายปลายทาง คือเป็นผู้ที่รู้จักใช้ความคิดและสมอง 
อย่างมีวัตถุประสงค์ มีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการ คือ มีโครงร่างในการขบคิด เช่น  
เมื่อจะคิดถึงเรื่องการประชุมก็ควรมีโครงสร้าง คือ ขั้นเสนอปัญหา ขั้นแยกประเภทปัญหา ขั้นจัดลำดับ 
ปัญหา ขั้นสาเหตุ และขั้นหาแนวทางแก้ไข 

1.9 สามารถดำเนินกิจการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนได้ เนื่องจากสังคมสมัยใหม่นั้นมีความ 
ยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากขึ้นทุกที เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ 
มีความสามารถวางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สำเร็จ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ ความชั ดเจน  
อาศัยประสบการณ์ ตลอดจนการ ฝึกอบรมอย่างดีมาเป็นเครื่องประกอบในการดำเนินการที่ยุ่งยากนี้ 
ให้ได้ผลสำเร็จ 

1.10 มีความสุขและพึงพอใจกับอาชีพที่กระทำอยู ่เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชพี 
ที่ต้องใช้ความอดทนจึงจะทำให้การเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เกษตรที่มีความสุขและรู้สึกสนุก  
พึงพอใจกับอาชีพของตนเอง จะทำให้สามารถพัฒนาและผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ของตนให้ก้าวหน้า 
ยิ่งขึ้น เนื่องจากเกษตรกรจะมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

1.11 กระตือรือร้นติดตามนโยบาย แผนงานและโครงการของรัฐ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
อยู่สม่ำเสมอ เพื่อได้ปรับแผนของตนเองให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
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1.12 มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เพราะอาชีพการเกษตรเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูแล 
การผลิตในสถานที่ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เกษตรจึงต้องเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  
จึงจะทำงานได้ประสบผลสำเร็จ 

2. ลักษณะของการเกษตรไทยที่พึงประสงค์ด้านการบริหารและการจัดการการผลิต 
2.1 ด้านจิตสำนึกและความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

2.1.1มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในฐานะผู้ผลิต เกษตรกรจะต้องผลิตอาหารที่มี 
คุณภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย 

2 1.2 มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า จำเป็นต้องผนึกกำลังระหว่างเกษตรกรด้วยกัน เป็นรูป 
องค์การเกษตรกรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะในยุคโลกาภิวัตน์  
จะทำกิจการใด ๆ แต่ฝ่ายเดียวจะเจริญก้าวหน้ายาก จึงต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อกับผู้อื่น  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้ 

2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการผลิต 
2.2.1 มีความเข้าใจและตระหนักกว่าการค้าสินค้าเกษตรจะทวีความรุนแรงมาก 

ยิ่งขึ้น เพราะทุกประเทศจะต้องเข้าสู่ระบบการค้าเสรีตามข้อตกลงทางการค้าโลก ดังนั้น หากเกษตรกร 
มีความเข้าใจต่อภาวการณ์แข่งขันดังกล่าวก็จะสามารถวางแผนการผลิต การตลาดให้สามารถแข่งขัน 
กับภายนอกได ้

2.2.2 มีความรู้ความสามารถในด้านจัดการเชิงธุรกิจ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดในสาขาอาชีพที่กระทำอยู่อย่างดี เพราะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ น้ี เป็นปัจจัย 
สำคัญที่ทำให้การผลิตประสบผลสำเร็จ 

2.2.3 มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการลักษณะเฉพาะอย่างของตลาด ทั้งภายใน 
และต่างประเทศของพืชชนิดนั้น ๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรจะต้องพิจารณาถึง 
ความต้องการของตลาดเป็นสำคัญด้วย ดังนั้น เกษตรต้องมีความรู้ความต้องการของตลาดเพื่อสามารถ 
วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

2.2.4 มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมา 
ปรับปรุงอาชีพให้ดีขึ้นเพราะการผลิตของการเกษตรกรนั้นจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เกษตรกรจึงต้อง 
เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง 

2.2.5 มีความรู้ความความเข้าใจในภาวการณ์แข่งขัน ว่าในการแข่งขันนั้นปัจจัย  
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตตามความต้องการของตลาด ความรวดเร็วของการขนส่ง 
และการให้บริการเป็นหัวใจหลักในการทำงาน  
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2.3 ด้านการบริหารการผลิต 
2.3.1 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าทางด้านการตลาดหรือด้าน  

อุตสาหกรรมเกษตรเนื่องจากผลผลิตที่ได้มีการพัฒนาแล้ว จะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้  
ในราคาที่สูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม 

2.3.2 รู้จักแสวงหารายได้มาเสริม ในการผลิตของเกษตรกรนั้น หากสามารถมีรายได้ 
เสริมทั้งรายได้จากภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตร จะทำให้มีเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งทำให้ 
เกษตรกรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 

2.4 ด้านการสร้างเครือข่าย 
2.4.1 สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การตลาดและอื่น ๆ เพื่อเกษตรกร 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและองค์กรต่าง ๆ ได ้
2.4.2 สร้างเครือข่ายด้านการตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร การผลิตของเกษตรกร 

ในปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมงานกับองค์การหรือผู้เกี่ยวข้องในหลายส่วน  
จึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรจะต้องสร้างเครือข่ายด้านการตลาดและอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นเพื่อเชื่อมโยง 
 
แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การเรียนรู ้ (Learning) นั ้นเป็นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ (Lifelong 
Learning) เพราะตั้งแต่มนุษย์เราเกิดมาลืมตามองดูโลก ก็เริ่มการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความอยู่รอด การเรียนรู้ 
ว่ามารดาจะตอบสนองโดยการให้นม ต่อมาเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นจะเรียนรู้และการพัฒนาการใช้  
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น รู้จักใช้นิ้ว รู้จักใช้มือ หัดคลาน นั่ง เดิน และวิ่ง เพื่อเข้าสู่วัยมีเพื่อน  
จากการเล่น การสมาคมกับผู้อื่น จะเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ การให้ การรับ การอยู่เป็นกลุ่ม เป็นต้น  
โดยมีบิดา มารดา พี่เลี้ยง ญาติมิตรคอยให้การอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวจากการได้ฟังเรื่องเล่า 
สืบต่อกันมากฎข้อห้ามของสังคมความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูง การทำงาน การทัศนาจร การบันเทิง ซึ่งการเรียนรู้ 
นั้นเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง  
โดยอาศัยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทาง ซึ่งได้แก่ การรับรู้ทางตา การรับรู้ทางห ูการรับรู้ทางกาย 
สัมผัส การรับรู้ทางปากและจมูก ซึ่งการเรียนรู้นั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรืออาจจะ 
หลาย ๆ ทางผสมกับ  

เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ (2551) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์  
มนุษย์อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการสองอย่าง  
คือ ความต้องการการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะต่าง ๆ ที่มีการเกิดขึ้น ดำรงอยู่และมีการเปลี่ยนแปลง  
และอีกประเภทหนึ่งคือ ความต้องการเรียนรู้เพื่อจัดการสรรพสิ่งต่าง ๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพ 
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ที่ตนต้องการจึงมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอในหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพูนความฉลาดเฉลียวและ 
ประสบการณ์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่จะต้องเผชิญในชีวิตประจำวันและเพื่อให้สามารถ  
ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ดังนั้นการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนตายจะต้องมีการเรียนรู้ 
ตลอดเวลาจนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เรืองวิทย์ นนทภา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัด 
ประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนโดยวิธีป้อนสิ่งเร้า (Stimulus) แล้วให้ผู้เรียนตอบสนอง  
(Response) ออกมาในแนวทางที่พึงประสงค์จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

เพ็ญทิพย์ ชัยพัฒน์ (2521) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรม หรือการแสดงออกซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการได้ฝึกหัด 

Hilgard (1975) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ 
กิจกรรมในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

Bower (1975, อ้างถึงใน กันยา สุวรรณแสง, 2532) ให้ความหมายของคำว่า การเรียนรู้ว่า  
หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดกิจกรรม หรือกระบวนการที่ทำให้เกิดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป   
โดยเป็นผลของการตอบสนองต่อสภาพการณ์หน่ึง ๆ ซึ่งไม่ใช่ปฏิกิริยาตามธรรมชาติไม่ใช่วุฒิภาวะและ 
ไม่ใช่สภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าหรือ  
ฤทธิ์ยา  

จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการเรียนรู้ 
ได้ว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการแสดงออก ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เช่น วุฒิภาวะ  
ฤทธิ์ยา สารเคม ีหรือการเจ็บป่วย 

ในปัจจุบันได้มีการให้ความสำคัญและกล่าวถึงคำว่า “การเรียนรู้” (Learning) กันมากกว่า  
คำว่า “การศึกษา” (Education) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากการให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียนที่  
สามารถเรียนรู้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองมากขึ้นโดยมีผู้ทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้ความรู้ 
ต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถส่งถึงกันได้ง่ายขึ้น เช่นที่ Stanford (1996) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า  
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่ขยายไปได้ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลและบุคคลจะได้รับ  
การพัฒนามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการประสบผลสำเร็จของบุคคลการงานและอาชีพสังคม  

สมบัต ิสุวรรณพิทักษ ์(2538) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่อง 
ของวิถีชีวิตไม่ใช่แปลกปลอมในการดำเนินชีวิตของคน คำภาษาอังกฤษใช้ “ Learning ” ไม่ใช่  
“Education ” การเรียนรู้เป็นการมองในมิติของบุคคล เป็นวัฒนธรรมของบุคคลที่จะสร้างหรือพัฒนา 
ตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้  วัฒนธรรม 
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ในการทำงาน ประเทศอังกฤษจึงตั้งวิสัยทัศน์ให้การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน เป็นเรื่องการเรียนรู้  
เดียวกัน ไม่แยกส่วน  

การเรียนรู้นั ้นเป็นกระบวนการที่บุคคลได้พยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อเข้ากับ  
สภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามที่แต่ละบุคคลได้ตั ้งไว้  
(Pressey, Robinson & Harrock, 1959) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม ซึ่ง Bloom (1981) ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อมนุษย์เราเกิดการเรียนรู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี ้

1. การเปลี ่ยนแปลงทางด้านความรู้  ความเข้าใจและความคิด (Cognitive domain)  
หมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
ได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ ์ความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยม (Affective domain)  
หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ  

3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะ (Psychomotor domain) หมายถึง การที่บุคคลได้เกิด
การเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจด้วยแล้ว  
ได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึงทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น 

ไกรสร ศรีไตรรัตน์ (2542) เสนอไว้ว่าพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมการเรียนรู้มีลักษณะ 
ที่สำคัญ 3 ประการคือ 

1. พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น คือ  
ความคิด ความรู้สึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายใน หรือการกระทำที่เป็นพฤติกรรมภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปเมื่อมีการเรียนรู ้

2. พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรหรือค่อนข้างถาวร อย่างน้อยก็ช่วง 
ระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควร และพฤติกรรมนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเมื่อมีการเรียนรู้ใหม่ 

3. พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์หรือการฝึกหัดไม่ได้เกิดขึ้นโดย  
ธรรมชาต ิผู้ที่ได้รับประสบการณ์หรือการฝึกหดัมากกว่าก็เกิดการเรียนรู้มากกว่าถ้าไม่ได้รับประสบการณ ์
หรือไม่ได้รับการฝึกหดั พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได ้

เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (2521) ได้กล่าวถึงนิยามการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็นหัวใจของ 
การศึกษา โดยธรรมชาติศึกษาเป็นกระบวนการสืบเนื่องขณะเป็นทารกจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งนี้อาศัยวิธีการ  
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะคือ 

1. การศึกษาแบบธรรมดาวิสัย ( Informal education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
อย่างแท้จริง เป็นการศึกษาซึ่งให้ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ และความรู้ โดยอาศัยประสบการณ์ในชีวิต  
ประจำวัน สิ ่งแวดล้อม อันได้แก่ ครอบครัว เพื ่อนบ้าน จากการทำงาน การเล่น จากตลาดสินค้า  
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ห้องสมุด สื่อมวลชน กระบวนการนี้ไม่กำหนดแบบแผน แม้บุคคลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน  
จึงกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลในสภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้   
ที่ดูดกลืนเข้าสู่บุคคลนั้น จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมีผลในการหล่อหลอมทัศนคติและความเข้าใจ  
จากการเรียนรู ้

2. การศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ (formal education) หมายถึง ระบบการศึกษาซึ่งมี 
โครงสร้างเป็นลำดับขั้นตอน มีระบบแบ่งชั้นเรียนตามระยะเวลาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับ 
มหาวิทยาลัยรวมถึงสถาบันวิชาชีพเทคนิคต่าง ๆ  

3. การศึกษานอกระบบ (non – formal education) เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดไว้ 
นอกรูปแบบโรงเรียนปกติโดยทั่วไป โดยมีจุดประสงค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายในการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดดำเนินการ และยังเป็นไปตามเป้าหมายของประเทศอีกด้วยในการจัดการ  
เรียนรู้นั้นนอกจากจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของการเรียนรู้แล้วในการจัดการเรียนรู้โดยทั่ว ๆ ไปผู้เรียน 
มักจะมีเป้าหมายหรือความมุ่งหมายในการเรียนรู้ดังที่ คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 แห่งองค์การสหประชาชาติ (1996) ได้พิมพ์หนังสือการเรียนรู้ คือ ขุมทรัพย์ในกายตน  
(Learning : The Treasure Within) โดยได้กล่าวถึงเป้าหมายหรือความมุ่งหมายในการเรียนรู้ ดังนี ้

1. การเรียนรู้เพื่อจะรู้ (Learning to know) มีความหมายกว้างขวางกว่ารู้ข้อเท็จจริงแต่เป็น 
การรู้แนวคิดสำคัญของสรรพสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของการศึกษาตลอดชีวิต  รวมทั้งการเรียนรู้วิธีที่จะ 
เรียนรู้ด้วย (Learning how to learn)  

2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ (Learning to do) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักประยุกต์หลักการ 
ทางวิชาการมาสู่ภาคปฏิบัติหรือจากการเรียนภาคปกติก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจทาง  
ภาคทฤษฎี 

3. การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข โลกสมัยใหม่ต้องการการทำงานเป็นทีม มนุษย์ต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ 
ผู้อื่นได้ จึงต้องมีความเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งตนเอง มนุษย์จะอยู่ตามลำพังมิได้จะต้องมีทัศนคติต่อเพื่อน 
มนุษย์ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน 

4. การเรียนรู้เพื่อความเป็นตัวตนและเพื่อชีวิต (Learning to be) คือการเรียนรู้เพื่อมิใช่ 
การบริโภคทรัพย์เป็นหลักใหญ่แต่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้ 
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเองและรู้จักที่จะสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสมาชิกที่ดีของ 
สังคมนอกจากนี้แล้ว วิกร ตัณฑวุฑโฒ (2528) ยังได้สรุปหลักพื้นฐานของการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนและเกิดขึ้นโดยผู้เรียนกระบวนการ 
เรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือดำเนินไปหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอน การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้  
และพฤติกรรมในลักษณะที่ผู ้เรียนรู้สึกว่ามีความหมายต่อตนเองจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการบังคับ  
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จากภายนอก ดังนั้นการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นง่ายเมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนรู้นั้น ๆ มีความหมายและ 
ความสำคัญต่อตนเอง 

2. การเรียนรู้เป็นการที่บุคคลค้นพบความหมายของสิ่งต่าง ๆ และความคิดที่มีลักษณะ 
เป็นส่วนตัวของตนเอง ความคิดและความคิดรวบยอดที่สอดคล้องกับความต้องการปัญหาของแต่ละ  
บุคคลมักจะถูกสร้างและพัฒนาขึ้นจากกระบวนการบางอย่างภายในตัวบุคคลนั้นการเรียนรู้อะไรก็ตาม 
จะมีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวผู้เรียนเองและ  
ผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง 

3. การเรียนรู้เป็นผลจากประสบการณ์ของบุคคล บุคคลจะมีความรับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่อ 
เคยรับผิดชอบมาก่อนบุคคลจะดูแลตนเองได้ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์มนการแสดงพฤติกรรมการดูแล  
ตนเองมาก่อน การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความรับผิดชอบและดูแลตนเองได้นั่นมิใช่มาจากการ  
ที่บุคคลอื่นมาบอกให้เป็นเช่นนั้น แต่มาจากการที่บุคคลนั้นมีประสบการณ์มนการรับผิดชอบและดูแล 
ตนเองมาก่อน 

4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการร่วมมือและการทำงานร่วมกันการเรียนรู้เกิดขึ้น  
จากการที่บุคคลได้ทำงานร่วมกันหรือมีการปะทะสังสรรค์กัน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและกระตุ้นให้เกิด 
กระบวนการริเริ่มแก้ปัญหาและเป็นการสนับสนุนให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้า  ๆ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด 
การเรียนรู้ประกอบด้วย การติดต่อกันอย่างเปิดเผยและเสรีระหว่างบุคคลมีการเผชิญหน้าการยอมรับ  
ความเคารพนบัถือ การทำผิด การเปิดเผยตนเอง การร่วมมือกันและการทำงานร่วมกันความคลุมเครือ 
การประเมินผลร่วมกัน ความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม การมีอิสระจากการควบคุมและความเช่ือมั่น 
ในตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นช้า ๆ ตามธรรมชาติ 

6. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้อย่างยากลำบากในบางครั้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลสละแนวความเชื่อ  ความคิด และค่านิยมเดิมที่สะดวกสบาย 
ออกไปแล้วบุคคลก็มักประสบความยินดี ความซาบซึ้งในความคิดและชีวิตใหม่ที่ตนได้ค้นพบ 

7. ผู้เรียนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในการเรียนรู้ตัวผู้เรียนถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูล  
ความรู้ที่ดียิ่ง ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก และความสามารถต่าง ๆ ที่สะสมในตัวบุคคลเป็นเวลา 
มาช้านานถือว่าเป็นความรู้และข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ควรสนับสนุน 
ให้บุคคลเปิดตนเองนำข้อมูลและประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหว่างบุคคลจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ถึงขีดสุด 

8. กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่รวมกันขึ้นหรือประกอบกันขึ้นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้บุคคลจะมีความรู้หรือความคิด 
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ของตนเองเกิดขึ้นก็เมื่อบุคคลนั้นได้มีความรู้สึกหรือได้มีความคิดเกิดขึ้นและถ้าความรู้สึกหรือความคิด 
ที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะผสมกลมกลืนกันได้ดีย่อมจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง 

9. กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะหรือ 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลบุคคลแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่เฉพาะตัวแบบ 
ของการเรียนรู้การแก้ปัญหาของบุคคลบางกลุ่มดูจะมีประสิทธิภาพสูงแต่บางกลุ่มก็มีแบบการเรียนรู้  
ที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ในขณะที่บางคนมีแบบการเรียนรู้ที ่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากนัก  
เมื่อบุคคลรู้ว่าตัวเองเรียนหรือแก้ปัญหาที่เผชิญอย่างไร บุคคลนั้นก็มักจะเริ่มสำรวจดูกระบวนการ 
ที่บุคคลอื่นใช้นำมาเปรียบเทียบปรับปรุงกระบวนการเดิมของตนหรือพัฒนากระบวนการใหม่ขึ้นมา  
ซึ่งเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 

10. กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่อยู่เหนือการบังคับของจิตใจไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เรียน 
หรือผู้อื่นย่อมไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานใดในเวลาใด บุคคลนั้น 
ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ว่าจะต้องเกิดการเรียนรู้เดี๋ยวนี้หรือแม้แต่จะต้องเกิดการเรียนรู้ในอีก 1 ชั่วโมง 
ข้างหน้าก็ตาม ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการโดยตรงที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่กำหนดขึ้นได้ สิ่งที่จะทำ 
ได้ก็เพียงแต่กระตุ้น ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น พอสรุปได้ว่า การเรียนรู้ คือ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์ของคนตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
โดยมีการเรียนรู ้จากแหล่งการเรียนรู้  3 ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบ (formal education)  
การศึกษานอกระบบ (non – formal education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (informal education )  
ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์  
ในการรับรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ และความรู้ ตามความเหมาะสม  
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของทุกคนควรเป็นไปในลักษณะที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ทั้งจากประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันประยุกต์ใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมและเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้ 
อย่างครบวงจร 

ความหมายและหลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของคำว่าการศึกษานอกระบบ 

โรงเรียนไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 ให้ความหมายว่า  

การศึกษานอกระบบว่า เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ 
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ 
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
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คณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ค้นคว้าเกี่ยวกับการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า 
ไม่เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาไม่เป็นทางการ และได้ให้คำนิยามกว้าง ๆ  
ดังต่อไปนี ้

การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง “กิจกรรมการศึกษาใด ๆ ” ที่จัดขึ้นนอกระบบ 
โรงเรียนภาคปกติ โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งต่างหาก หรือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกิจกรรมใหญ่ 
เพื่อมุ่งสนองความต้องการของผู้เรียนและวัตถุประสงค์ในการเรียน “การศึกษาในระบบโรงเรียน”  
หมายถึง ระบบการศึกษาที่มีการจัดลำดับชั้น กำหนดให้เรียนเต็มเวลาและมีโครงสร้างจากระดับต่ำไป 
หาระดับสูงนับจากชั้นประถมศึกษาไปถึงอุดมศึกษา ส่วนการศึกษาไม่เป็นทางการนั้น หมายถึง  
กระบวนการตลอดชีวิตในการที่จะได้มาซึ่งทัศนคติ ค่านิยม ความรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 
และสภาพแวดล้อมเป็นความรู้ที่ได้โดยบังเอิญ เช่น เด็กสามารถพูดภาษาของตนเองได้และเรียนรู้  
คำต่าง ๆ ก่อนเข้าโรงเรียนโดยการศึกษาไม่เป็นทางการจากพ่อแม่หรือสมาชิกในบ้าน ทักษะในการ 
ประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างได้มาโดยการศึกษาไม่เป็นทางการจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ ตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ได้ให้คำนิยามของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า การศึกษานอก 
ระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ไม่ว่าการศึกษานั้น 
จะจัดขึ ้นเป็นกิจกรรมการศึกษาโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่น  ๆ เพื่อมุ ่งให้รู ้จัก 
แก้ปัญหา ฝึกอาชีพ หรือพัฒนาความรู ้เฉพาะอย่างตามความต้องการความสนใจของพลเมือง  
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้คำนิยามการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง ประสบการณ์ในการเรียนรู ้ทั ้งหมด และกิจกรรม 
การศึกษาที่จัดขึ้นมานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ 
ที่จะนำไปปรับปรุงมาตรฐานของชีวิตให้ดีขึ้น ให้มีอาชีพดีขึ้นและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้น 

การศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อนที่กองการศกึษาผู้ใหญ่กรมสามัญ 
ศึกษาจะได้เป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน นิยามที่กองการศึกษาผู้ใหญ่ให้ความหมายของการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนว่าหมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนอกระบบชั้นเรียนของโรงเรยีน 
ภาคปกต ิจากนิยามดังกล่าว การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมีความหมายกว้างและรวมถึงการเรียนรู้ 
ทุกอย่างของบุคคลรวมทั้งการศึกษาแบบธรรมดาวิสัยด้วย 

โกวิท วรพิพัฒน์ (2526) นักการศึกษาไทยได้แสดงแนวความคิดทางการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียนที่คล้ายกับเปาโล แฟร์เร่ แต่มีลักษณะที่สอดคล้องกับศาสนาพุทธ การคิดเป็น ของ โกวิท  
วรพิพัฒน์ เน้นแนวความคิดของศาสนาพุทธ เรื ่องความกลมกลืนสมดุลกันระหว่างมนุษย์กับสภาพ  
แวดล้อมโดยขจัดสิ่งที่ขัดแย้งกัน ซึ่งในบางกรณีอาจต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
มากกว่าการต่อต้านอันเป็นแนวความคิดที่ต่างกันของเปาโล แฟร์เร่ ที่มีลักษณะของการปฏิบัติต่อต้าน 
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เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2526) มีความหมายไว้ว ่า การศึกษานอกระบบโรงเร ียน 
เป็นกิจกรรมการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนจัดขึ้นตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน 
โดยยึดแนวคิดที่ว่า การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักใช้ความคิดรู้จัก 
ตัดสินใจ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้ผู้เรียนมีอิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

สุนทร สุนันท์ชัย (2543) ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษาที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ ควรเป็น 
การศึกษาที่มุ่งให้เราได้ศึกษาตัวเอง รู้จักตัวเอง รู้จักความคิดและจิตใจของตัวเองและสามารถควบคุม 
ความคิดของตัวเองได้ 

พระเทพเวที ปยุตโต (2533) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า การศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนนั้น เป็นการศึกษาที่ทุกคนสามารถรับได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบโรงเรียน นอกระบบ 
โรงเรียนหรือจบจากระบบแล้วก็ยังต้องรับการศึกษาในรูปแบบนอกระบบเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง  
ให้อยู่ได้อย่างมีความสุข 

อุ่นตา นพคุณ (2523) ได้ให้ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า หมายถึง กิจกรรม 
หรือโครงการใด ๆ ที่สถาบันต่าง ๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่จะให้การเรียนรู้ 
แก่ประชากรที่สามารถกำหนดเป้าหมาย ผู้รับการศึกษาเองก็มีเจตนาและวัตถุประสงค์ในการที่จะรับ 
การเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้ประชากรทุกเพศทุกวัย ทุกชุมชนและทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ 
บุคคลดังกล่าว มีทักษะ ความรู้ ทัศนคติและค่านิยมที่ดีกิจกรรมทางการศึกษาที่เรียกว่าเป็นการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนจะต้องจัดขึ้นในเวลาอันสั้น หลักสูตรยืดหยุ่น ประหยัดและตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจของผู้เรียนและปัญหาของชุมชน 

Paul Chang (อ้างถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2523) หมายถึง การศึกษาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษาหรือบุคคล 3 ประเภท โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์อายุเป็นสำคัญ บุคคล  
3 ประเภทนี้ ได้แก ่

1. บุคคลซึ่งไม่เคยรับการศึกษาจากโรงเรียนและกลายเป็นบุคคลที่ไม่รู้หนังสือ 
2. บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาระยะหน่ึงแต่ด้วยเหตุผลบางประการได้ออกจากโรงเรียน 
3. บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาระดับหนึ่ง และต่อมาเมื่อเข้าทำงานมีความจำเป็นที่จะต้องเข้า 

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความจำเป็นบางอย่าง 
Kline & Keehn (1970) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า การศึกษานอกโรงเรียนเหมือนกับ 

การศึกษาที่เรียกว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาชั่วชีวิต การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  
เป็นคำที่หมายถึงชนิดของการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกหรือส่งเสริมการศึกษาระบบ  
ในโรงเรียน หรือเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อช่วยปิดช่องว่างของประชากรจำนวนมากที่ไม่สามารถจะรับ 
บริการจากระบบการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว 
การศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นได้ง่าย 
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Paulston (1971) ให้คำนิยามไว้ว่า คำว่า การศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง การจัดระบบ 
การเรียนการสอนที่จัดเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การศึกษาในโรงเรียนหมายถึงการจัด  
การศึกษาที่จัดกันเป็นชั้นเรียนเป็นที่ยอมรับกันมาแต่เดิมว่าจะต้องเริ่มจากชั้นประถม-มัธยมและไปจบลง 
ที่อุดมศึกษา ส่วนการศึกษานอกโรงเรียนนั้นมักเป็นการศึกษาที่ให้คำจำกัดความไว้อย่างหลวม ๆ  
เพื่อให้รวมถึงกิจกรรมในสังคมและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะอ่ืน ๆ นอกระบบช้ันเรียน 

Bremback & Thomson (1978) กล่าวว่าการศึกษานอกโรงเรียน หากจะให้คำจำกัด 
ความที่ดีที่สุดก็เห็นจะเป็นว่า เป็นการศึกษาที่ก่อให้เกิดทักษะและความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกระบบ 
โรงเรียนตามปกติ เป็นการผสมผสานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มีมาตรฐานแน่นอนและดูเหมือนว่า 
ไม่สัมพันธ์กันเลย โดยมีจุดมุ่งหมายไปสู่เป้าหมายนานัปการ การศึกษานอกโรงเรียนหาใช่เป็นภาระ 
รับผิดชอบของกระทรวงใดไม่ การบริหารและการควบคุมการศึกษานอกโรงเรียนกระจัดกระจายกัน 
ทั่วไปทั้งในฝ่ายของรัฐบาลและฝ่ายเอกชน งบประมาณและกำลังคนที่เราทุ่มเทเพื่อดำเนินการ 
ตลอดจนผลที่ได้รับอาจวัดเป็นมาตรฐานที่แน่นอนไม่ได้บางทีการศึกษานอกโรงเรียนอาจถือได้ว่า 
เป็นระบบ ที่ไม่มีระบบ ที่สุดของระบบต่าง ๆ แต่ในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่แล้วบทบาทของ 
การศึกษานอกโรงเรียนในการก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ ในการสร้างอิทธิพลต่อทัศนคติของประชากรและ 
ในการหล่อหลอมค่านิยมทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีความสำคัญเท่าเทียม (หากไม่มากกว่า) กับระบบ 
โรงเรียนตามปกต ิ

Sheffield & Victor (1972) กล่าวว่า การศึกษานอกโรงเรียนเป็นคำที ่มีความหมาย 
กว้างขวาง ครอบคลุม การฝึกอบรม และการสอนนอกระบบชั้นเรียนเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ 
ของบุคคลแต่ละบุคคลจากพ่อแม่ จากโรงงาน ไปจนถึงการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทั้งชาติให้รู้หนังสือ 
การศึกษานอกโรงเรียนควรจะเป็นบริการที่สนองความต้องการหลายอย่างเช่น (1) เพื่อให้ผู้ที่จบ  
การศึกษาจากระบบในโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน (2) เพื่อให้ผู ้ที ่จบการศึกษาจากระบบ  
ในโรงเรียนแล้วได้มีโอกาสหาความรู้และได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับการที่จะไปประกอบ 
อาชีพ (3) สำหรับช่วยให้ผู้ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จากความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันข้างต้น สามารถที่จะสรุปได้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ  
ประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มต่าง  ๆ ในการพัฒนาความรู้  
ทักษะและเจตคติที่พึงประสงค์ นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ที่มีระบบการเรียนการสอนปกติ 

และจากการศึกษาความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้ให้ไว้โดยนักการศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำมาที่ได้นำมากล่าวไว้ในข้างต้น  พอที่จะสรุปลักษณะที่สำคัญของ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียนดังนี ้
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1. การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการเรียนรู้ 
ให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์อายุ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อน  
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นและต้องออกกลางคันตลอดจนกลุ่มบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้และทักษะบางอย่างเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่าการจัดการเรียนรู้ 
ในระบบโรงเรียน ทั้งในด้านเนื้อหา เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู ้รวมทั้งการวัดและ 
การประเมินผลการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และบริบทของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
แนวคิดเกี่ยวกบัส่วนผสมทางการตลาด  

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 14) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า  

เป็นกลุ ่ม ของเครื ่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด  
กลุ่มเป้าหมาย 

ธงชัย สันติวงษ์ (2540: 34) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง  
การผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกำหนดราคา การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ 
ที่เสนอขายและระบบการจักจำหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  
ที่ต้องการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 53) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
ว่าเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื ่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่ ม  
เป้าหมาย 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 17) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  
Mix หรือ4Ps) ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ 
ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ 

จากความหมายข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง 
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ  
ต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 53-55) กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด(Marketing 
Mix หรือ 4Ps) เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือ 
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น  บรรจุ 
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ภัณฑ์สีราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการ  
สถานที่ บุคคลหรือความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน, 2001: 9) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย  
อาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิดสถานที่องค์กร  
หรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผล 
ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentition) และ (หรือ) ความแตกต่าง 
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 

1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์ 
พื้นฐาน รูปลักษณ์คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า ฯลฯ 

1.3 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทเพื่อแสดงตำแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่ 
และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

1.5 กลยุทธ์เกี ่ยวกับ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์  (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์
(Product Line) 

คุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ ์
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดการทำงานและวัดความคงทน 

ของผลิตภัณฑ์เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่เหนือกว่า  
คู่แข่งขันถ้าสินค้าคุณภาพต่ำผู้ซื้อจะไม่ซื้อซ้ำ ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอำนาจซื้อของผู้บริโภคสินค้า  
ก็ขายไม่ได้นักการตลาดต้องพิจารณาว่า สินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นที่ 
พอใจของผู้บริโภครวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม่ำเสมอ เสมอและมีมาตรฐานเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ 

2. ลักษณะทางกายภายของสินค้า (Physical Characteristics of Goods) เป็นรูปร่าง 
ลักษณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้และสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัส เช่น รูปร่างลักษณะรูปแบบ การบรรจุภัณฑ์เป็นต้น 

3. ราคา (Price) เป็นจำนวนเงินซึ่งแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการการตัดสินในด้านราคาไม่จำเป็นต้องเป็นราคาสูงหรือต่ำ 
แต่เป็นราคาที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value) 

4. ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ คำสัญลักษณ์การออกแบบ 
หรือส่วนประสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขาย 
เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
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5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และการผลิต 
สิ่งบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้ คือการมองเห็นสินค้าเมื่อผู้บริโภค 
เกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องมี  
ความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้นให้ชัดเจน 

6. การออกแบบ (Design) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ  
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ  
ออกแบบจึงต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ 
ผู้บริโภค 

7.การรับประกัน (warranty) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้า 
พวกรถยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องจักร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของลูกค้า 
และ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นฉะนั้น ผู้ผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกัน เป็นลายลักษณ์  
อักษร หรือด้วยคำพูด โดยทั่วไปการรับประกันจะระบุเป็นประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ 

7.1 การรับประกันจะต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ผู้ซื้อจะร้องเรียนที่ไหน กับใคร อย่างไร  
เมื่อสินค้ามีปัญหา 

7.2 การรับประกันจะต้องให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนซื้อ 
7.3 การรับประกัน จะต้องระบุเงื่อนไขการรับประกันทางด้านระยะเวลาขอบเขต

ความรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่น ๆ  
8. สีของผลิตภัณฑ์ (Color) เป็นสิ ่งจูงใจให้เกิดการซื ้อเพราะสีทำให้เกิดอารมณ์  

ด้านจิตวิทยาช่วยให้เกิดการรับรู้ และสนใจในผลิตภัณฑ์ 
9. การให้บริการ (Serving) การตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการให้บริการ 

แก่ลูกค้าของผู้ขายหรือผู้ผลิต คือ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ ให้บริการดีและถูกใจ เช่น  
การบริการหลังการขาย เป็นต้น 

10. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) ผู้ผลิตมีทางเลือก 
ที่จะใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิตซึ่งจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคพอใจแบบใด  
ตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วย 

11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product  
Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ ที่ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็นปัญหาทางจริยธรรม 
ทั้งทางธุรกิจและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น  
สมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการทำงานหรือเป็นอันตรายสำหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบต่อ 
ผู้บริโภค 
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12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์และ 
มาตรฐานของเทคโนโลยีนั้นซึ่งต้องมีการกำหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพและ  
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได ้

13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ 
คาดหวังของลูกค้าและสามารถนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้ 

14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็นลักษณะผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า  
ต้นทุนหรือราคาที่จ่ายไป 

15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผู้บริโภคส่วนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้า 
ที่มีให้เลือกมากในรูปของสีกลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ เนื่องจากผู้บริโภคมีความ 
ต้องการที่แตกต่างกันดังนั้น ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องมีสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค  
ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

2. ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินหรือสิ ่งอื ่น ๆ ที ่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื ่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน, 2001: 7) หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเอง  
ราคา เป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ 
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภค 
ก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง 

2.1 คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น 

2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การแข่งขัน 
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ  
คุณสมบัติที่สำคัญของราคา (Kotler, 1997: 611-630) 
1. การกำหนดราคา (List Price) ธุรกิจต้องกำหนดราคาสินค้าตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หรือเมื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์ในช่องทางการจำหน่ายใหม่หรือในเขตพื้นที่ใหม่หรือเมื่อ มีการเข้าประมูล 
สัญญาจ้างครั้งใหม่ ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าวางตำแหน่งคุณภาพผลิตภัณฑ์กับราคาอย่างไรในแต่ละตลาด 

2. การให้ส่วนลด (Price discount) แบ่งออกได้ดังนี ้
2.1 ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให้กับผู้ซื้อ สำหรับการชำระเงินโดยเร็ว  
2.2 ส่วนลดปริมาณ คือ การลดราคาสำหรับการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งควรหักกับ 

ลูกค้าทุกคนในปริมาณที่เท่าเทียมกันและไม่ควรเกินต้นทุนของผู้ขายการให้ส่วนลด อาจให้ตามคำสั่ง  
แต่ละงวด หรือให้ให้ตามจำนวนหน่ายโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง 
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2.3 ส่วนลดตามฤดูกาล คือการให้ส่วนลดสำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนอกฤดูกาล 
เช่น โรงแรม ตั๋ว เครื่องบิน ที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลและมียอดขายต่ำ 

3. การให้ระยะเวลาในการชำระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ (Payment Period and  
Credit Term) คือการให้ระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น ราคาจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ถ้าผู้บริโภคคิดว่ากาแฟสด  
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการแล้ว ก็มีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะยอมรับราคาของกาแฟสดหากมีราคา 
สูงกว่า กาแฟสำเร็จรูป หรือกาแฟโบราณ 

3. การจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบ  
ด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบัน  
ที่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจาย ตัวสินค้า  
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจำหน่ายหน่ายจึ ง  
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนั้น 

3.1 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel  
หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย 
กรรมสิทธิ์ในการผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้  
ทางธุรกิจ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน, 2001: 3) หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ  
(หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในช่องทางการจัดจำหน่าย ประกอบด้วยผู้ผลิต  
คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผู้ผลิต  
(Producer) ไปยังผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใช้ช่องทาง 
อ้อม (Indirect Channel) จากผู้ผลิต (Producer) ผ่านคนกลาง (Middleman) ไปยังผู้บริโภค (Consumer) 
หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical  
Distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน 
และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุด
สุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกำไร (คอตเลอร์ และ อาร์มสตรอง,  
2003: 5) หรือหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค  
หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่สำคัญ มีดังนี้ 

3.2.1 การขนสง่ (Transportation) 
3.2.2 การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) 
3.2.3 การบริหารสินค้าคงเหลือ(Inventory management) 
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ดังนั้นต้องพิจารณาว่าสถานที่ตั้งของร้านจำหน่ายกาแฟสดสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หรือไม่ รูปแบบพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นอย่างไร เราควรจำหน่ายที่ใด  
ณ จุดใดจึงจะให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเดินทางคมนาคมที่สะดวก 
และสภาพแวดล้อมที่ดีและประโยชน์อื่นและสามารถพบเห็นและซื้อได้สถานที่จำหน่ายกาแฟสด  
ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายแล้วหรือยังและมีความสะดวกต่อการซื้อหามากน้อยเพียงไหน 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ  
ต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ 
ต้องการเพ่ือเตือนความทรงจำ (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ 
และพฤติกรรมการซื้อ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน, 2001: 10) หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร 
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้  
พนักงานขาย (Personal Selling) ทำการขายและการคิดต่อสื ่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal  
Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการองค์การอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้อง  
ใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน ( Integrated Marketing  
Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุ 
จุดมุ่งหมายร่วมกันได้เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญ มีดังน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ  
(หรือ) ผลิตภัณฑ์บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (เบลช์, 2001) กลยุทธ์ 
ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ 

4.1.1 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธี 
การโฆษณา (Advertising tactics) 

4.1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล 

กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื ้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยา  
ต่อความคิด (เบลช์, 2001: 9) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้าง 
ความสัมพันธอ์ันดีกับลูกค้า (คอตเลอร ์และอาร์มสตรอง, 2003: 5) งานในข้อนี้จะเก่ียวกับ 

4.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling Strategy) 
4.2.2 การบริหารหน่วยงานขาย (Salesforce Management) 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น 
หน่วยงาน (Sales Force) ผู้จัดจำหน่าย (Distributors) หรือผู้บริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer)  
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด (เบลช์, 2001: GL 11) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความ 
ต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนักงานขาย (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และสแตนตัน,  
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2001: 11) ซึ ่งสามารถกระตุ ้นความสนใจ การทดลองใช้หรือการซื ้อโดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือ  
บุคคลอื่นในช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

4.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค(Consumer 
Promotion) 

4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade 
Promotion) 

4.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงาน (Sales 
Force Promotion) 

4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations หรือ PR) 
4.4.1 การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

หรือ ตรา สินค้า หรือบริษัท ที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านสื่อ 
กระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ (อเรนส์, 2002: IT 17) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ ์

4.4.2 การประชาสัมพันธ์(Public Relations หรือ PR) หมายถึงความพยายาม 
ในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์หรือ 
ต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์  และสแตนตัน, 2001: 10) มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อส่งเสริม หรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หร ือ Direct Response Marketing)  
การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรง 
หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกัน ดังน้ี 

4.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing)  
เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึง 
วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และทำให้เกิดการตอบสนองในทันที 
ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณา 
และแคตตาล็อก (อเรนส,์ 2002: 6) 

4.5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising)  
เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับ โดยตรงไปยัง  
ผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรง หรือสิ่งอื่น เช่น นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์หรือป้าย โฆษณา 
(อเรนส,์ 2002: 6) 

4.5.3 การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) หรือ 
การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือ E- marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
โดยมุ่งหวังผลกำไรและการคำ เครื่องมือที่สำคัญในข้อประกอบด้วย 
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4.5.3.1 การขายทางโทรศัพท์ 
4.5.3.2 การขายโดยใช้จดหมายตรง 
4.5.3.3 การขายโดยใช้แคตตาล็อก 
4.5.3.4 การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้า 

มีกิจกรรม การตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ 
ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันให้เป็นการ 

ส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น กาแฟสดมุ่งที่จะสื่อสารโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้า การแถมสินค้า  
เป็นต้น 

นอกจากนี้ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ยังได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
ว่า หมายถึง ตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยแบ่งออกได้  
ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้แล้วในฐานะ 
นักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย เพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการ  
เสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจน 
หีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค หีบ ห่อที่สะดุดตา อาจทำให้ 
ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อตามป้ายฉลากที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็น  
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญก็จะทำให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกันสินค้าคุณภาพสูงหรือ 
สินค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อก็ต่อเมื ่อผู ้บริโภคทำการประเมิน 
ทางเลือกและทำการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ำ นักการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ย  
ลดต้นทุนการซื้อหรือทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่น ๆ สำหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง 
ผู้บริโภคมักพิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้า 
ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทำให้การซื้อลดน้อยลงนอกจากนี่ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผู้บริโภค  
ซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ 

3. ช่องทางการจำหน่าย (Place หรือ Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทำให้มี 
ผลิตภัณฑ์ไวพร้อมจำหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์แน่นอนว่า สินค้าที่มีจำหน่าย  
แพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะทำให้ผู้บริโภคไปประเมินประเภทของช่องทางที่นำเสนอก็อาจก่ออิทธิพล 
ต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ 
ที่มีชื่อเสียงมากกว่านำไปไว้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภค 
ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นักการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่า 
เขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้มีมันสามารถส่งมอบให้ได้ มากกว่าสินค้า  
ของคู่แข่ง เมื่อได้มีข่าวสารหลังการซื้อเป็นการยืนยันการตัดสินใจซื้อของลุกค้าถูกต้อง จากเครื่องมือ  
ทางการตลาดหรือส่วนประกอบที่สำคัญ ของกลยุทธ์การตลาด 4 ประการ ที่เรียกว่า ส่วนประสม 
การตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกสั้นว่า 4P’s คือ Product, Price, Place, Promotion ในการสนอง 
ความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย 
รายละเอียดดังภาพที่ 2.1 

จากส่วนผสมทางการตลาดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น  
จำเป็นต้องกำหนดส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม เพราะในปัจจุบันกระบวนการซื้อสำหรับผู้บริโภค  
ผู้ซื ้อจะยึดหลักมูลค่าสูงสุด (Value maximization) ผู้ซื ้อจะซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจที่เสนอคุณค่า 
ที่มอบให้ลูกค้าสูงสุด (Highest delivered value) มูลค่าดังกล่าวนั้น คือความแตกต่างระหว่างมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ในสายตาของลูกค้า (Total customer value) และราคา (ต้นทุน) ของผลิตภัณฑ์รวม 
ในสายตาของลูกค้านั่นเอง ธุรกิจจะต้องคาดคะเนมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า และต้นทุน 
รวมของลูกค้า การส่งมอบมูลค่าผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธุรกิจได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยธุรกิจ 
ต้องเพิ่มมูลค่าด้านผลิตภัณฑ์ มูลค่าด้านบริการ บุคลากร และภาพลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์และต้องพยายามลดราคาในรูปของตัวเงิน รวมทั้งต้องพยายามลดต้นทุนอื่นที่ไม่ปรากฏ 
ในรูปของตัวเงิน โดยลดต้นทุนด้านเวลาที่ลูกค้าต้องเสียไป ลดต้นทุนพลังงานที่ต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ 
และต้นทุนที่เกิดจากความไม่สบายใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
วรรณดี สุทธินรากร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง แนวทางในการประสานความร่วมมือ 

เพื ่อสร้างความมั ่นคงในอาชีพของเกษตรกร ในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer  
และ Smart Farmer ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชายร้อยละ 91.6 และเพศหญิง  
ร้อยละ 8.4 มีอายุเฉลี่ย 54.93 ปี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ  
31.7 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืช เชิงเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์เพียงร้อยละ  
22.9 ส่วนใหญ่จำหน่ายผลิตผลทางการ เกษตรผ่านพ่อค้าคนกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.2 ผลการ 
ประเมินความสามารถในอาชีพของเกษตรกรพบว่า อยู่ ในระดับปานกลาง แต่เกษตรกรยังมีทัศนคติ 
ต่ออาชีพในระดับดี เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่ยังคงด้อยคุณภาพ ไม่สามารถควบคุมราคา 
ผลผลิตได้ มีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์ ที่ดิน อุปกรณ์การผลิต  
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ค่าขนส่ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ดิน น้ำ ขาดความรู้ในการผลิต การตลาด การบริหารจัดการที่ดี การสร้าง 
มูลค่าเพิ่มในผลผลิต นอกจากนี้ยังมี ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิต สิ่งที่เกษตรกรต้องการ 
การสนับสนุนจากผู ้ปฏิบัติงานเกษตรภาครัฐคือ  การสนับสนุนความรู ้ที ่ขาดอย่างถูกที ่ถูกเวลา  
สนับสนุนให้เกษตรกรได้พึ่งตัวเองด้วยการตั้งกลุ่มเกษตรกร สร้าง เครือข่ายการตลาด ตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ของชุมชน และลดนโยบายประชานิยมขององค์กรภาครัฐที่ไม่ส่งผลดีต่อ  การพึ่งตัวเองของเกษตรกร  
สำหรับในส่วนของผู้ปฏิบัติงานการเกษตรในองค์กรภาครัฐ พบว่าการปฏิบัติงานยัง ไม่ได้รับการยอมรับ 
จากเกษตรกรเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถสนับสนุนความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ  เกษตรกร  
สิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ปฏิบัติงานการเกษตรคือ การยกระดับความรู้ความสามารถในการส่งเสริม  
การเกษตรทั้งทางเทคนิคและการบริหารจัดการได้แก่ เสริมความรู้เรื่องการผลิต การตลาด การบริหาร 
จัดการ ที่ดี เช่น การลดต้นทุนการผลิต การใช้ดิน น้ำ ปุ๋ย การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
การเกษตร การตั้ง กลุ่มและเครือข่ายการเกษตร แนวทางในการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 
ขององค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุน เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในอาชีพคือ การยกระดับความรู้ในเรื่อง 
เทคนิคการผลิตในภาคเกษตรกรรม การ สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร รวมถึงการตลาดและ 
การบริหารจัดการที ่ดี เพื ่อให้สามารถสนับสนุนความรู ้ที่  ตรงกับความต้องการของเกษตรกร  
โดยกำหนดเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ตรงตาม ความต้องการของเกษตรกร 
และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับแนวทางสำคัญใน การประสานความ 
ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรคือ การยกระดับ 
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร จะเป็นแนวทางสำคัญในการ  
สนับสนุนปฏิบัติการทางวิชาชีพของเกษตรกรด้วยความรู้สึกของการมีเพื่อนคู่คิดและมีความสัมพันธ์  
อันดีต่อกัน 

มุตตาฝา ล่าเห (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง ความต้องการการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่มี อายุ ระดับ 
การศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยรวมแตกต่าง กัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความ 
ต้องการแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ยกเว้นผู้เรียนที่มี อาชีพที่ต่างกัน  
มีความต้องการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มี  
นัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นอกระบบ และด้าน การศึกษาตามอัธยาศัยมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ส่วนด้าน การศึกษาต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษาความคิดเห็นเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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ในกระบวนการเรียน เวลาเรียน สื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิชาเรียนเป็นต้น แนวทางการจัดการ  
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
เช่น ความ ต้องการการศึกษาต่อ ความคาดหวังของผู้เรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรม 
ทุก ๆ กิจกรรมนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  
พร้อมทั้ง ผู้สอนควรมีระบบจัดให้คำปรึกษา การให้บริการ และข้อเสนอแนะ แนวทางแก่ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไป 

มรกต กำแพงเพชร (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการ 
เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ 
การสร้างผู ้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื ่อง  ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  
ประกอบด้วย (1) การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อ สังคม (2) การแสวงหาโอกาส (3) การสร้าง 
นวัตกรรม (4) ความกล้าเสี่ยง (5) ความพร้อมในการเรียนรู้ และการปรับตัว (6) การจัดการธุรกิจ 
เกษตรที่หลากหลาย (7) การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย จากการนำคู่มือไปใช้พบว่า เกษตรกร 
มีความรู้ทักษะและการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น  มีความพึงพอใจรวมทุกด้านต่อการ 
อบรมในระดับดีมากที่สุด  

พัชรินทร์ สุภาพันธ์, รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, จำเนียร บุญมาก, ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์  
และพัชรี อินธนู (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับช่องทางการจัด 
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า การเพิ่มโอกาสจำหน่ายในตลาดสินค้า 
เกษตรปลอดภัยที่จำหน่ายร่วมกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย และตลาด 
เฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้องมุ่งเน้น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และราคา ตามลำดับ  
นอกจากนี้กลยุทธ์ความปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตกค้างของผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริม  
การตลาดเกี่ยวกับการลด แลก แจก แถม หรือทดลอง และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ ภาคเอกชน 
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ กลับลดโอกาสจำหน่ายในตลาดทั่วไป จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง  
ซึ่งระบุความ แตกต่างการจำหน่ายระหว่างสินค้าเกษตรทั่วไปและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีผลต่อการ 
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นการ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมตามการจัดจำหน่าย 
ในแต่ละช่องทางการตลาดนำมาสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ช่อมาลา มานะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง ศักยภาพการจัดการตลาดผลิตผลทางการ  
เกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอ เพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผลการวิจัย พบว่า ด้านการ 
จัดการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาเห็นว่า เกษตรกร ผลิตผลได้ดี  
แต่ขาดการจัดการตลาดผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นระบบ จึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ  
ด้านการจัดการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาศักยภาพ  
ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การจัดการผลิตผลทางการเกษตรควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้าน 
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งบประมาณและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างเครือ ข่ายภายในกลุ่ม โดย เทศบาลควรสนับสนุน 
งบประมาณให้เพียงพอ นักวิชาการควรเข้ามาช่วยเหลือกับกลุ่มเศรษฐกิจพอ เพียง เช่น เกษตรตำบล 
หรือนักวิชาการเกษตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาศักยภาพให้กับ  
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ และคอยส่งเสริมให้กลุ่มมีการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้  
และควรมีการ สร้างเครือข่ายภายในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้กลุ่มสามารถที่จะกำหนดมาตรฐานผลผลิตหรือ  
ราคาผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง ร้านค้าหรือตลาดชุมชน และผู้บริโภคได้อีกทั้งแม้ว่าทางกลุ่ม 
เศรษฐกิจพอเพียง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  ควรมีการจัดกิจกรรมการออมทรัพย์ 
ของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับสมาชิกในการกู้ยืมในการซื้อปัจจัยการผลิต และขยาย 
กิจกรรมทางการเกษตรของตนเองต่อไป เพื่อเป็นแรงผลักดันในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ  
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ยิ ่งศักดิ ์ ไกรพินิจ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง โปรแกรมการพัฒนาทักษะความเป็น 
ผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องของนักศึกษาอาชีวเกษตร ผลการวิจัยพบว่า ทักษะความเป็น  
ผู ้ประกอบการเกษตรปราดเปรื ่องมี10 ทักษะ (R WIT TEAM 2C) คือ ทักษะการจัดการ ทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ทักษะการประสานงาน ทักษะความไว้วางใจ ทักษะผู้นำความคิด ทักษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านสุขภาวะ ทักษะด้านความรับผิดชอบ การเสริมสร้างพลังอำนาจ และ 
 ความกล้าเสี่ยง โดยทักษะของผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องที่มีเพิ่มเติมจาก ผู้ประกอบการ  
เกษตรทั่วไป คือ ทักษะผู้นำความคิด และการเสริมสร้างพลังอำนาจ ซึ่งโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ความเป็นผู้ประกอบการเกษตร ปราดเปรื่องพัฒนามาจากแนวคิดทางปัญญา (Cognitive thinking  
approach) มีองค์ประกอบสำคัญ คือ การกระตุ้น การแปลงสัญญาณ การรับรู้และการเรียนรู ้จ ำ  
โดยผลการทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าว พบว่า ทักษะความ เป็นผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องของกลุ่ม  
ทดลองโดยรวมทุกด้านมีค่าสูงกว่าก่อนการได้รับการพัฒนา และสูง กว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 รวมถึงข้อค้นพบการเรียนรู้จำที่ผู้ทดลองได้นำความรู้ที่ได้รับจากต้นแบบ 
ผู้ประกอบการเกษตรมาใช้ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของการประกอบการเกษตร เป็นแนวทาง 
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องต่อไป 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Kangkun (1985) ได้วิจัยแนวคิดเกี ่ยวกับศูนย์การเรียนรู้  : เครื ่องชี ้บ่งของหน้าที ่ต่อ 

โครงการสื่อในวิทยาลัยครูของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาและ 
การไหลเข้าของเทคโนโลยีใหม่ ได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดความจำเป็นสำหรับการปฏิรูปองกรด้านโครงการ 
สื่อทางการศึกษา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1) สถานภาพปัจจุบันในการให้บริการด้านสื่อทางการศึกษา 
ในวิทยาลัยครูมีในระดับต่ำ 2) ความมุ ่งมั ่นในโครงการสื่อเพื ่อการสอนก็อยู ่ในระดับต่ำ  3) ผู ้ตอบ 
แบบสอบถามเห็นตรงกันว่าเห็นด้วยกับหลักการของศูนย์สื่อการเรียนรู้มากกว่าหลักการอื่น ๆ 4) มีความ 
เป็นไปได้สูงที่จะจัดเอาศูนย์บริการสื่อไปผนวกไว้ ในศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
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Devries (1992) ได้ศึกษาบทบาทของผู ้สอนและผู ้เร ียน  ครูผู ้ถ ่ายทอดความรู ้และ 
ควบคุมการเรียนการสอนเปลี่ยนไป เป็นการให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือ 
ผู้เรียนในการเรียนรู้ เปลี่ยนจาก “การให้ความรู้” ไปเป็น “การให้ผู้เรียนสร้างความรู้” ผู้เรียนจะเป็น 
ผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเอง เมื่อเกิดความ 
ขัดแย้งหรือความเห็นแตกต่างกัน เลือกผู้ร่วมงานได้เองและรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรียน 
ร่วมกัน 

Johnson – Hunter (2004) ได้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง การศึกษานอกระบบโรงเร ียนจาก 
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาอย่างเป็นทางการมีอิทธิพลอย่างมาก 
ต่อการกำหนดขอบเขตการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการมีคือ  
ประสบการณ์หรือภูมิหลัง และทักษะที่ผ่านการศึกษา ประสบการณ์การศึกษานอกระบบมีความสำคัญ 
ต่อการมีส่วนร่วมผู้ประกอบการ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เป็นแบบแผนหรือการศึกษานอกระบบ 
ของผู้ประกอบการจะทำให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ "ชีวิตจริง" ของผู้ประกอบการอื่น ๆ ประสบการณ์ 
ด้านการศึกษามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของผู้ประกอบการและการฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการ 
เป็นผลมาจากประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ มากมายประสบการณ์ในการศึกษาจะเป็นเพียงเล็กน้อย  
เมื่อเทียบกับประสบการณ์การศึกษานอกระบบ ผู้ประกอบการบางรายยอมรับว่าเส้นทางสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการเป็นผลมาจากการต่อสู้และฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ 
ความสำคัญของการเรียนรู้ เป้าหมายในการทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและรับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนีผู้้ประกอบการยังใหค้วามสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ร่วมกัน 

Lwoga et al. (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การจัดการภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการพัฒนา  
การเกษตรที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา : วิธีการจัดความรู้ในบริบททางสังคม ผลการศึกษาพบว่า  
การแสวงหา และ แลกเปลี่ยน ความรู้พื้นบ้าน จะอยู่ ภายในเครือข่ายขนาดเล็กอ่อนแอ และเป็น  
เครือข่ายตามธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการ สูญเสียความรู้ เหล่านี้ทำให้เกิดความแตกต่าง 
กันในการ แสวงหาความรู้พื้นบ้านด้านการเกษตร ทั้งความแตกต่างของแหล่งความรู้ และความแตกต่าง  
ระหว่างเพศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัฒนาธรรม ความเชื่อมั่น และสภาพของอิทธิพล  
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้พื้นบ้าน ในชุมชน นอกจากนี้รูปแบบการจัดการความรู้ สามารถใช้ 
เพื่อการจัดการและบูรณาการ ความรู้พื้นบ้านเข้ากับ กับระบบการจัดการความรู้อื่น ๆ และความแตกต่าง  
(เช่น เพศ แหล่งความรู้ วัฒนาธรรม โครงสร้างพื้นฐาน) ดังนั้น ผลสรุปจาก งานวิจัยนี้ได้ แนะนำให้ 
ประยุกต์ใช้การ จัดการความรู้ สำหรับการจัดการ ความรู้พ้ืนบ้านและบูรณาการกับระบบความรู้อื่น ๆ  
เพื่อการพัฒนาเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา เช่น แทนซาเนีย 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการแล้วเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอน 
วิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามหัวข้อต่อไปนี ้

1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย  
เพื่อให้การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 

เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบวิจัย  
ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการทางการศึกษา  

นอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ จากข้อมูลทั่วไปจากเอกสาร ตำรา 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการ  

พัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้  
1. แนวทางการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ อำเภอนครชัยศรี จังหวัด  

นครปฐม โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา และค่าดัชนี 

ความสอดคล้องของข้อมูล (IOC : Index of Item Objective Congruence) และนำเครื่องมือวิจัย 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัยจากนั้นนำไปทดสอบ (Tryout) กับกลุ่มประชากร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
4. การวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน 

เกษตรกรผู้ประกอบการ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำผลมาใช้เป็นการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการ 
พัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ  

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย 
ผู ้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผล และ  

ข้อเสนอแนะจากนั้นจัดทำร่างรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์นำเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงานผลการวิจัย  
ฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่ออนุมัติให้การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา 
มนุษย์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ต่อไป 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัด 

นครปฐม ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 จำนวน  
24 ตำบล ได้แก่ ตำบลขุนแก้ว ตำบลแหลมบัว ตำบลวัดแค ตำบลงิ้วราย ตำบลนครชัยศรี ตำบลบางแกว้  
ตำบลบางระกำ ตำบลลานตากฟ้า ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ  
ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลวัดละมุด ตำบลสัมปทวน ตำบลศรีมหาโพธิ ์ตำบลท่ากระชับ ตำบลโคกพระเจดีย ์ 
ตำบลบางกระเบา ตำบลท่าพระยา ตำบลไทยาวาส ตำบลศีรษะทอง ตำบลท่าตำหนัก และตำบล 
พะเนียด รวมจำนวนเยาวชนทั้งสิ้น 380 คน (สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม, 
2562)  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนเกษตรกรในเขตพื้นที ่อำเภอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562  
จำนวน 191 คน ซึ่งผู้วิจัยได้หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan  
(1970: 608) ผู้วิจัยจะดำเนินการเฉพาะตำบลในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจะทำการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) ตำบลในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
รวมทั้งหมดจำนวน 15 ตำบล ได้แก่ตำบลขุนแก้ว ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลวัดแค ตำบลงิ้วราย ตำบล 
บางแก้ว ตำบลศีรษะทอง ตำบลไทยาวาส ตำบลลานตากฟ้า ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบล 
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ห้วยพลู ตำบลบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลวัดละมุด และตำบลสัมปทวน หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ 
ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของแต่ละ 
ตำบลดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำแนกตามรายชื่อตำบลในอำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 
ที ่ ตำบล จำนวนประชากร (คน) จำนวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

1 ตำบลขุนแก้ว 30 15 
2 ตำบลแหลมบัว 34 18 
3 ตำบลวัดแค 32 16 
4 ตำบลงิ้วราย 20 10 
5 ตำบลนครชัยศร ี 24 12 
6 ตำบลศีรษะทอง 22 11 
7 ตำบลไทยาวาส 32 16 
8 ตำบลลานตากฟ้า  22 11 
9 ตำบลวัดสำโรง 16 8 
10 ตำบลดอนแฝก 32 16 
11 ตำบลห้วยพล ู 26 13 
12 ตำบลบางพระ 18 9 
13 ตำบลบางแก้วฟ้า 24 12 
14 ตำบลวัดละมุด 28 14 
15 ตำบลสัมปทวน 20 10 

รวม 380 191 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  

2 ตอนดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขต 

พื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เพศของสมาชิกในครัวเรือน  
อาชีพของสมาชิกในครัวเรือน โดยมีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 10 ข้อ 
และแบบสอบถามเกี ่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกร โดยแต่ละข้อมีลักษณะ 
เป็นแบบการหามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ ตามวิธีของ Likert Scale  
(พรรณี สาลีกิจวัฒนะ, 2558: 172) แบ่งเป็นเกณฑ์ระดับการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยค่า 
แต่ละระดับมีความหมาย ดังต่อไปนี ้

ระดับคุณลักษณะ 
ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

คะแนนที่ได้นำมาวิเคราะห์หาคะแนนค่าเฉลี่ย และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ข้อมูลของ Best (1981) หาค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังต่อไปนี ้

คะแนนเฉลี่ย 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อย 
1.00– 1.49 หมายถึง  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของ 
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ความต้องการ 
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) จำนวน 29 ข้อ ตามวิธีของ Likert Scale (พรรณี สาลีกิจวัฒนะ,  
2558: 172) แบ่งเป็นเกณฑ์ระดับการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย  
ดังต่อไปนี ้  
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ระดับความต้องการในการเรียนรู้ 
ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

คะแนนที่ได้นำมาวิเคราะห์หาคะแนนค่าเฉลี่ย และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ข้อมูลของ Best (1981) หาค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังต่อไปนี ้

คะแนนเฉลี่ย 
4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามต้องการในการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มคีวามต้องการในการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มคีวามต้องการในการเรียนรูอ้ยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
1.00– 1.49 หมายถึง  มคีวามต้องการในการเรียนรูอ้ยู่ในระดับน้อยที่สุด 

และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ จำนวน 40 ข้อ 
ตามวิธีของ Likert Scale (พรรณี สาลีกิจวัฒนะ, 2558: 172) แบ่งเป็นเกณฑ์ระดับการดำเนินงาน  
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย ดังต่อไปนี ้

ระดับความต้องการในการจัดการเรียนรู ้
ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

คะแนนที่ได้นำมาวิเคราะห์หาคะแนนค่าเฉลี่ย และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ข้อมูลของ Best (1981) หาค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังต่อไปนี ้

คะแนนเฉลี่ย 
4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามต้องการในการจัดการเรียนรู้อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มคีวามต้องการในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มคีวามต้องการในการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
1.00– 1.49 หมายถึง  มคีวามต้องการในการจัดการเรียนรู้อยูใ่นระดับน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยดังนี้ 
1. การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสำรวจพื ้นที ่จริงเพื ่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทาง  
ในการสร้างเครื่องมือ สรุปประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากเอกสารตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูล 
เชิงประจักษ์แล้วนำมาสร้างเป็นกรอบประเด็นคำถามสำหรับเครื่องมือการวิจัย  นำกรอบประเด็น 
คำถามมาจัดทำเป็นเครื่องมือวิจัย 

1.2 นำแบบสอบถามฉบับร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้เช่ียวชาญจำนวน 4 คน 

ดังมีรายชื่อ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งดังต่อไปน้ี 
1. นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดนครปฐม 
2. นายวิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการสถาบันภาคกลาง 
3. ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีสวนแตง ภาควิชาศึกษาศาสตร์และพัฒนามนุษย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 
4. รศ.ดร.สันติ ใจอารีย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์และพัฒนามนุษย ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 
2.2 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) จำนวน 5 ท่าน และคำนวณหาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและการใช้ภาษา 
เพื่อนำมาปรับปรุงโดยใช้เทคนิค Item – Objective Congruence Index (IOC) โดยมีรายละเอียด 
ในการคำนวณการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์จากสูตร (ณัฎฐภรณ์  
หลาวทอง, 2554) ดังนี ้

IOC  =   
 

IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
R หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N หมายถึง จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

  

N

R
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การให้คะแนนรายข้อ สำหรับผู้เชี่ยวชาญกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 
+1 หมายถึง ผู ้ เช ี ่ยวชาญมีความมั ่นใจหร ือแน่ใจว ่า ข ้อคำถามตรงตาม 

วัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์หรือตามตัวแปรที่กำหนด 
  0 หมายถึง ผู ้เชี ่ยวชาญมีความมั ่นใจหรือแน่ใจว่า ข้อคำถามไม่ตรงตาม 

วัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์หรือตามตัวแปรที่กำหนด 
 -1 หมายถึง ผู ้เชี ่ยวชาญมีความมั ่นใจหรือแน่ใจว่า ข้อคำถามไม่ตรงตาม 

วัตถุประสงค์และไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์หรือตามตัวแปรที่กำหนด 
สำหรับงานวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ได้ค่า  
IOC อยู่ช่วงคะแนนระหว่าง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก) 

2.3 หลังจากที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้ว ผู้วิจัยได้นำ 
แบบสอบถามหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – Out) กับ 
กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 30 คน คือ ………………………….

แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α Coefficient) ของ Cronbach โดยการ 

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α Coefficient) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555: 216) 
 

Cronbach’sAlpha       = 
kCovariance/Variance 

 1 + (k − 1)Covariance/Variance 

 
เมื่อ  α = สัมประสิทธิค์วามเช่ือมั่น 

k = จำนวนข้อคำถาม 
covariance  = ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคำถามต่าง ๆ  

variance = ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคำถาม 
 

สำหรับงานวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพื ่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู ้ประกอบการในเขตพื ้นที ่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α Coefficient) โดยรวมเท่ากับ ……………. (ภาคผนวก) 
2.4 นำแบบสอบถามที่นำไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อ  

เก็บข้อมูลต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินการตาม  

ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ติดต่อประสานงานกับเกษตรอำเภอขอรายชื่อเยาวชนเกษตรกรในตำบลต่าง ๆ ในพื้นที่ 

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปี 2562 เพื่อเก็บข้อมูลให้ครบตามจำนวนที่กำหนด 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
3. นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนำมา  

ประมวลผลและวิเคราะห์ผล 
4. ผู้วิจัยดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื ่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

ซึ่งในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 191 ชุด แบบสอบถามที่ตอบกลับมา 191 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และ
นำเสนอต่อไป 
 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวจิัย 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และนำเสนอเป็นรูปแบบ
ตารางประกอบคำอธิบาย ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เพศของสมาชิกในครัวเรือน  
อาชีพของสมาชิกในครัวเรือน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนการประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกร ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ความต้องการศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด (4 P’s) และ ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการใช ้
สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 

X

X



 
 

68 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยนำเสนอผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก ่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เพศของสมาชิกในครัวเรือน อาชีพของ 
สมาชิกในครัวเรือนและการประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกร 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ความต้องการศึกษาส่วนผสม 
ทางการตลาด (4 Ps) และ ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เพศของสมาชิกในครัวเรือน อาชีพของ 
สมาชิกในครัวเรือน และการประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 107 56.00 
หญิง 84 44.00 
รวม 191 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง  
จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามอาย ุ

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีอายุ 35 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18 รองลงมามีอายุ 30 ปี  
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.53 และมีอายุ 25 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.34 ตามลำดับ 
 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
20 ปี 8 4.18 
21 ปี 10 5.24 
22 ปี 12 6.28 
23 ปี 9 4.72 
24 ปี 12 6.28 
25 ปี 14 7.34 
26 ปี 9 4.72 
27 ปี 12 6.28 
28 ปี 10 5.23 
29 ปี 11 5.76 
30 ปี 22 11.53 
31 ปี 8 4.18 
32 ปี 9 4.72 
33 ปี 8 4.18 
34 ปี 8 4.18 
35 ปี 29 15.18 
รวม 191 100.00 
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ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามสถานภาพ 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมา 
มีสถานภาพโสด จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 และหม้าย/หย่าร้าง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  
2.60 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.4 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวส. จำนวน 70 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.60 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10  
และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 ตามลำดับ 
  

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 89 46.60 
สมรส 97 50.80 
หม้าย /หย่าร้าง 5  2.60 

รวม 191 100.00 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 39 20.40 
มัธยมศึกษาตอนต้น 46 24.10 
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 70 36.60 
อนุปริญญา/ ปวส. 24 12.60 
ปริญญาตร ี 12 6.30 

รวม 191 100.00 
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ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามอาชีพ 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมา 
ประกอบอาชีพทำนา จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 และประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 25 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.10 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 74 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.74 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท จำนวน 58 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 30.37 และไม่ระบุรายได ้จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23 ตามลำดับ  

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
ทำสวนผลไม ้ 93 48.70 
ทำนา 40 20.90 
ทำสวนผัก 24 12.60 
ประมง 9 4.70 
อื่น ๆ  25 13.10 

รวม 191 100.00 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน จำนวน ร้อยละ 
5,000 – 10,000 บาท 58 30.37 
10,001 – 15,000 บาท 74 38.74 
15,001 – 20,000 บาท 28 14.66 

ไม่ระบ ุ 31 16.23 
รวม 191 100.00 
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ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 1 – 5 ปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  
41.40 รองลงมามีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 6 – 10 ปี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ  
37.20 และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 11 – 15 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50  
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.8 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 – 6 คน จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ  
58.12 รองลงมามีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 1 – 3 คน จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80  
และไม่ระบุจำนวนสมาชิก จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 ตามลำดับ 

ประสบการณใ์นการประกอบอาชีพ จำนวน ร้อยละ 
ไม่มีประสบการณ์ 1 0.50 

1-5 ปี 79 41.40 
6-10 ปี 71 37.20 
11-15 ปี 22 11.50 
16-20 ปี 8 4.20 

20 ปีขึ้นไป 10 5.20 
รวม 191 100.00 

จำนวนสมาชกิในครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
ไม่ระบุจำนวนสมาชิก 14 7.32 

 1 – 3 คน 55 28.80 
4 – 6 คน 111 58.12 
7 – 9 คน 11 5.76 

รวม 191 100.00 
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ตารางที่ 4. 9 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศของสมาชิกในครัวเรือน 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   

จังหวัดนครปฐมทีม่ีสมาชิกที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่มจีำนวน 2 คน มจีำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 
รองลงมามีสมาชิกที่เป็นเพศชายจำนวน 1 คน มีจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และมีสมาชิก 
ที่เป็นเพศชายจำนวน 3 คน มีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ตามลำดับ และเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมที่มีสมาชิกที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ 
มีจำนวน 2 คน มีจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมามีสมาชิกที่เป็นเพศหญิงจำนวน  
3 คน มีจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 และมีสมาชิกที่เป็นเพศหญิงจำนวน 1 คน มีจำนวน 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.30 ตามลำดับ 
  

เพศของสมาชกิในครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
ชาย   

ไม่ระบุจำนวน 
1 คน 
2 คน 
3 คน 
4 คน 
5 คน 

18 
51 
73 
37 
8 
4 

9.40 
26.70 
38.20 
19.40 
4.20 
2.10 

หญิง   
ไม่ระบุจำนวน 

1 คน 
2 คน 
3 คน 
4 คน 
7 คน 

20 
35 
85 
40 
10 
1 

10.50 
18.30 
44.50 
20.90 
5.20 
0.50 

รวม 191 100.00 
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ตารางที่ 4.10 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชยัศร ี
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามอาชีพสมาชิกในครัวเรือน 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขต 
พื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  
28.27 รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.47 และเป็นพนักงานโรงแรม 
หรือบริษัทเอกชนจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.11 จำนวนและร้อยละของของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามการประเมินคุณลักษณะของเกษตรกร 

อาชีพของสมาชิกในครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 41 21.47 

ค้าขาย 54 28.27 
รับราชการ 11 5.76 

พนักงานโรงแรมหรือบริษัทเอกชน 35 18.33 
รับจ้างรายวัน 17 8.90 

ทำสวน 33 17.27 
รวม 191 100.00 

การประเมินคุณลักษณะของเกษตรกร 
ระดับคุณลักษณะ 

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 4.31 0.66 มาก 3 
2. ด้านความเสมอต้นเสมอปลาย 4.28 0.58 มาก 6 
3. ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 4.36 0.64 มาก 1 
4. ด้านการพึ่งพาตนเอง 4.28 0.61 มาก 6 
5. ด้านความซื่อสัตย ์ 4.31 0.66 มาก 3 
6. ด้านการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 4.19 0.63 มาก 10 
7. ด้านความสุขและความพึงพอใจในอาชีพ 4.28 0.73 มาก 6 
8. ด้านความมีจิตสำนึก 4.34 0.64 มาก 2 
9. ด้านความมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง 4.29 0.67 มาก 5 
10. ด้านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัต ิ 4.28 0.70 มาก 6 

รวม 4.29 0.56 มาก  

X
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า การประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29) เมื่อพิจารณาเปน็ 
รายด้าน พบว่า ด้านที่เยาวชนเกษตรกรมีคุณลักษณะสูงสุด คือ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ( = 4.36)  
รองลงมาคือ ด้านความมีจิตสำนึก ( = 4.34) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและด้านความ 
ซื่อสัตย์ ( = 4.31) ด้านความมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง ( = 4.29) และด้านความเสมอต้นเสมอปลาย  
ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านความสุขและความพึงพอใจในอาชีพ และด้านการเรียนรู้ด้วยการลงมือ 
ปฏิบัติ ( = 4.28) ส่วนด้านที่เยาวชนเกษตรกรมีคุณลักษณะต่ำสุด คือ ด้านการปรับตัวเข้ากับ 
สิ่งแวดล้อม ( = 4.19) ตามลำดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ
ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ในเขตพื้นที ่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ความต้องการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด  
(4 Ps) และ ความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชน 

เกษตรกรเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายด้าน 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดโดยภาพรวม 
มีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย ( = 3.82) รองลงมาคือ  

X

X

X

X X

X

X

X

X

การศึกษาส่วนผสมทางการตลาด 
ระดับความตอ้งการในการเรียนรู ้

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านสินค้า 3.79 0.89 มาก 2 

2. ด้านราคา 3.79 0.93 มาก 2 

3. ด้านการจัดจำหน่าย 3.77 0.96 มาก 4 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย 3.82 0.94 มาก 1 

รวม 3.79 0.90 มาก  

X
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ด้านสินค้าและด้านราคา ( = 3.79) ด้านที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ  
ด้านการจัดจำหน่าย ( = 3.77) ตามลำดับ 
 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชน 

เกษตรกรเกี่ยวกับการศึกษาสว่นผสมทางการตลาดด้านสินค้า 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในด้านสินค้า 
โดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ คุณภาพของสินค้า ( = 3.89) รองลงมา 
คือ สินค้ามีความทันสมัย ( = 3.85) และความหลากหลายของสินค้า ( = 3.80) ส่วนข้อที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ บริหารรับคืนและเปลี่ยนสินค้า ( = 3.68) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 

X

X

X

X

X X

X

ด้านสินค้า 
ระดับความตอ้งการในการเรียนรู ้

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ความหลากหลายของตราสินค้า 3.75 0.92 มาก 6 

2. ความหลากหลายของสินค้า 3.80 0.94 มาก 3 

3. สินค้ามีความทันสมัย 3.85 0.98 มาก 2 

4. คุณภาพของสินค้า 3.89 1.04 มาก 1 

5. สินค้าที่ได้รบัรองมาตรฐานจากบุคคล 
ที่น่าเช่ือถือ 

3.78 1.03 มาก 4 

6. ชื่อเสียงของตราสินค้า 3.76 0.95 มาก 5 

7. บริหารรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 3.68 0.98 มาก 7 

รวม 3.79 0.89 มาก  

X
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชน 
เกษตรกรเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในด้านราคา 
โดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ ความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน  
( = 3.81) รองลงมาคือ ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า ความปลอดภัยของวิธีการชำระเงิน และ 
ความชัดเจนในการแสดงสินค้า( = 3.79) ส่วนข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ 
ต่ำสุด คือ ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่น ( = 3.77) ตามลำดับ 
  

X

X

X

X

ด้านราคา 
ระดับความตอ้งการในการเรียนรู ้

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า 3.79 0.98 มาก 2 

2. ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่น 3.77 0.97 มาก 5 

3. ความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน 3.81 1.00 มาก 1 

4. ความปลอดภัยของวิธีการชำระเงิน 3.79 0.97 มาก 2 

5. ความชัดเจนในการแสดงสินค้า 3.79 0.95 มาก 2 

รวม 3.79 0.93 มาก  

X
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชน
เกษตรกรเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดด้านการจัดจำหน่าย 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในด้านการจัด 
จำหน่ายโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ข้อที ่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู ้สูงสุด คือ กระบวนการสั ่งซื ้อเข้าใจง่าย  
( = 3.83) รองลงมาคือ เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเลือกสินค้า ( = 3.80)  
และการติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกทีแ่ละความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ( = 3.79) ส่วนข้อที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
( = 3.73) ตามลำดับ 
  

X

X X

X

X

ด้านการจัดจำหน่าย 
ระดับความตอ้งการในการเรียนรู ้

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. การสั่งซื้อสนิค้าได้ตลอด 3.74 0.97 มาก 7 

2. กระบวนการสั่งซื้อเข้าใจงา่ย 3.83 1.03 มาก 1 

3. ตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ตลอด 3.77 0.98 มาก 6 

4. การติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกที ่ 3.79 1.02 มาก 3 

5. เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วในการ
ค้นหาเลือกสินค้า 

3.80 1.02 มาก 2 

6. เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.73 0.99 มาก 9 

7. การออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงานและทันสมัย 3.78 1.05 มาก 5 

8. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต ์ 3.74 1.04 มาก 7 

9. ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 3.79 1.01 มาก 3 

รวม 3.77 0.96 มาก  

X
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชน 
เกษตรกรเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในด้านการ 
ส่งเสริมการขายโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.82) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ การสื่อสารข้อมูลของ 
สินค้าแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง ๆ ( = 3.85) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง ความหลากหลายของโปรโมชั่น และการนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง ( = 3.83)  
ส่วนข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ ใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ  
โทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ ( = 3.80) ตามลำดับ 
  

X

X

X

X

ด้านการส่งเสริมการขาย 
ระดับความตอ้งการในการเรียนรู ้

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์

ในการประชาสัมพันธ์ 
3.80 0.99 

มาก 
8 

2. การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ  
ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกสินค้า 

3.81 1.00 มาก 5 

3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 3.83 0.99 มาก 2 

4. ความหลากหลายของโปรโมชั่น 3.83 1.03 มาก 2 

5. การทำโปรโมชั่นบ่อยครั้ง 3.81 0.99 มาก 5 

6. การสื่อสารข้อมูลของสินคา้แก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง ๆ  

3.85 0.98 มาก 1 

7. ความเป็นมืออาชีพของผู้ขายที่คอยให้คำปรึกษา 3.81 0.97 มาก 5 

8. การนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง 3.83 0.97 มาก 2 

รวม 3.82 0.94 มาก  

X
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
นอกระบบโรงเรียนของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

วิธีการเรียนรู ้
ระดับความตอ้งการ 

 S.D. ความหมาย อันดับ 
1. การรู้ถึงจุดหมายของการเรียนรู ้ 4.16 0.64 มาก 26 

2. การคำนึงถึงความต้องการหรือความสนใจ 
ในการเรียนรู ้

4.18 0.67 มาก 29 

3. บรรยากาศที่เป็นกันเอง 4.22 0.67 มาก 16 

4. การมีสื่อและสิ่งพิมพ์ตามความเหมาะสม 
เพื่อการเรียนรู ้

4.26 0.73 มาก 3 

5. การมีส่วนรว่มในการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น 
จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

4.21 0.62 มาก 17 

6. การใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาแลกเปลีย่นเรียนรู ้
และพัฒนาเพื่อนร่วมเรียน 

4.21 0.66 มาก 17 

7. ครูช่วยในการฝึกฝนและปฏิบัติ 4.19 0.65 มาก 27 

8. ครูเป็นผูม้ีประสบการณ์เรียนรู้หรือมีความรู ้
มากมายในการสอน 

4.26 0.68 มาก 3 

9. การได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง 4.14 0.66 มาก 39 

10. วิธีการสอนควรยืดหยุ่นและเหมาะสมกบัผู้เรียน 4.23 0.68 มาก 13 

11. ครยูอมรับในความคิด ความสามารถและ 
ประสบการณ์ในการรับรู้ของผู้เรียน 

4.21 0.68 มาก 17 

12. การสอนใช้การจัดทำโครงการหรือแนวทาง 
ที่ยืดหยุ่น 

4.17 0.65 มาก 31 

13. การเรียนรูข้องผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ี
ขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพ 

4.26 0.71 มาก 3 

14. การเรียนชว่ยให้ผู้เรียนได้รู้สิ่งใหม ่ๆ  4.21 0.64 มาก 17 

15. การเรียนชว่ยให้ผู้เรียนทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 4.26 0.68 มาก 3 

16. การเรียนชว่ยให้ผู้เรียนพฒันาขึ้น 4.17 0.65 มาก 31 

17. การเรียนชว่ยให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.21 0.67 มาก 17 

X
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
นอกระบบโรงเรียนของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ (ต่อ) 

วิธีการเรียนรู ้
ระดับความตอ้งการ 

 S.D. ความหมาย อันดับ 
18. การเรียนเน้นการปฏิบัติการมีส่วนร่วมและ 

กระบวนการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4.17 0.63 มาก 31 

19. การประเมนิผลเกิดขึ้นตลอดเวลาต้ังแต่ 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน โดยผู้เรียน 
มีส่วนร่วมประเมินตนเอง 

4.23 0.60 มาก 13 

20. มีการติดตามผลและสนับสนุนการเรียนรู ้
หลังเรียน 

4.18 0.72 มาก 29 

21. การเรียนรูส้ามารถช่วยให้ผู้เรียนถ่ายทอด 
กระบวนการทั้ง 4 ด้านไปสู่ผูอ้ื่น 

4.23 0.66 มาก 13 

22. การเรียนทำให้เกิดความภาคภูมิใจ 4.21 0.63 มาก 17 

23. การเรียนชว่ยเสริมสร้างการจัดการตนเอง 4.17 0.63 มาก 31 

24. การเรียนเน้นการเป็นชุมชนต้นแบบได้และการม ี
ส่วนร่วมในอาชีพ มีเวทีของเพื่อนร่วมอาชีพ 

4.21 0.69 มาก 17 

25. การเรียนเน้นกระบวนการวิจัย 4.20 0.69 มาก 25 

26. การเรียนตอบสนองความต้องการในการ 
แก้ปัญหา พัฒนาตนเองและอาชีพ 

4.24 0.65 มาก 10 

27. การเรียนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มหรอื 
กระบวนการทางสังคม 

4.12 0.64 มาก 40 

28. การเรียนใช้สถาบันทางราชการต้นแบบ  
ภูมิปัญญาและแบบเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ให้เกิดประโยชน ์

4.20 0.62 มาก 25 

29. การเรียนมีการวิเคราะห์แรงจูงใจ โดยอาศัย 
ความมั่นใจและความพึงพอใจของผู้เรียน 

4.15 0.63 มาก 38 

30. การเรียนส่งเสริมความรู้และคิดเป็น 4.27 0.63 มาก 2 

31. การเรียนใช้สนามการเรียนรู้ในสภาพจรงิ 4.24 0.64 มาก 10 

X
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
นอกระบบโรงเรียนของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกร

ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้สูงสุด คือ การเรียนเป็นการวัดความ 
คิดเห็น ( = 4.31) รองลงมาคือ การเรียนส่งเสริมความรู้และคิดเป็น ( = 4.27) ส่วนข้อที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้ต่ำสุด คือ การเรียนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มหรือ 
กระบวนการทางสังคม ( = 4.12) ตามลำดับ 

 

X

X X

X

วิธีการเรียนรู ้
ระดับความตอ้งการ 

 S.D. ความหมาย อันดับ 
32. การเรียนใช้แนวคิดและวิธีการที่มุ่งอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมและสำรวจพื้นที ่
4.25 0.66 มาก 8 

33. การเรียนรูส้่งเสริมการพฒันาด้วยวิธีปรับปรุง 
แก้ไขจากสิ่งทีม่ีอยู ่

4.17 0.68 มาก 31 

34. การเรียนเป็นการวัดเชิงคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ที่มีอยู ่

4.21 0.71 มาก 17 

35. การเรียนเป็นการวัดและวัดการผลิต 4.16 0.74 มาก 36 

36. การเรียนเป็นการวัดกำไร 4.19 0.65 มาก 27 

37. การเรียนเป็นการวัดคุณภาพ 4.24 0.65 มาก 10 

38. การเรียนเป็นการวัดสิ่งที่ต้องการ 4.25 0.61 มาก 8 

39. การเรียนเป็นการวัดสิ่งที่ความสามารถที่ม ี 4.26 0.64 มาก 3 

40. การเรียนเป็นการวัดความคิดเห็น 4.31 0.66 มาก 1 

รวม 4.21 0.55 มาก  

X



 
 

83 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิง 
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เพศของ 
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพของสมาชิกในครัวเรือนและการประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกร  
และเพื่อศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ความต้องการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด (4 Ps) และ  
ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
คือ เยาวชนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตร 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 จำนวน 191 คน ซึ่งผู้วิจัยได้หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จากการเปิดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 608) ผู้วิจัยจะดำเนินการเฉพาะตำบล 
ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจะทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
sampling) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random  
Sampling) ตามสัดส่วนของแต่ละตำบล สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 
สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 35 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ ปวส. ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท  
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 1 – 5 ปี มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 – 6 คน สมาชิก 
ที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่มีจำนวน 2 คนและมีสมาชิกเป็นเพศหญิง 2 คนเช่นกัน สมาชิกในครัวเรือน 
ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  

X
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ผลการประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เยาวชน 
เกษตรกรมีคุณลักษณะสูงสุด คือ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ( = 4.36) รองลงมาคือ ด้านความมีจิต  
สำนึก ( = 4.34) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและด้านความซื่อสัตย์ ( = 4.31) ด้านความมี 
วิสัยทัศน์ที่กว้าง ( = 4.29) และด้านความเสมอต้นเสมอปลาย ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านความสุข 
และความพึงพอใจในอาชีพ และด้านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ( = 4.28) ส่วนด้านที่เยาวชน 
เกษตรกรมีคุณลักษณะต่ำสุด คือ ด้านการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ( = 4.19) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด (4 Ps) ของเยาวชน 
เกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ 
ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษา 
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ ด้านการ 
ส่งเสริมการขาย ( = 3.82) รองลงมาคือ ด้านสินค้าและด้านราคา ( = 3.79) ด้านที่เยาวชนเกษตรกร 
มีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ ด้านการจัดจำหน่าย ( = 3.77) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี ้

1. ด้านสินค้า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินค้าโดยภาพรวม 
มีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ คุณภาพของสินค้า ( = 3.89) รองลงมาคือ สินค้ามี 
ความทันสมัย ( = 3.85) และความหลากหลายของสินค้า ( = 3.80) ส่วนข้อที่เยาวชนเกษตรกร 
มีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ บริหารรับคืนและเปลี่ยนสินค้า ( = 3.68) ตามลำดับ 

2. ด้านราคา ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาโดยภาพรวม 
มีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ ความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน ( = 3.81)  
รองลงมาคือ ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า ความปลอดภัยของวิธีการชำระเงิน และความชัดเจน 
ในการแสดงสินค้า ( = 3.79) ส่วนข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ ราคา 
สินค้าถูกกว่าที่อื่น ( = 3.77) ตามลำดับ 

3. ด้านการจัดจำหน่าย ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขต 
พื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้านการจัด 
จำหน่ายโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
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พบว่า ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ กระบวนการสั่งซื้อเข้าใจง่าย  
( = 3.83) รองลงมาคือ เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเลือกสินค้า ( = 3.80)  
และการติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกทีแ่ละความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ( = 3.79) ส่วนข้อที่เยาวชน 
เกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
( = 3.73) ตามลำดับ 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้าน 
การส่งเสริมการขายโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.82) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ การสื่อสารข้อมูลของ 
สินค้าแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง ๆ ( = 3.85) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง ความหลากหลายของโปรโมชั่น และการนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง ( = 3.83)  
ส่วนข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด คือ ใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ  
โทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ ( = 3.80) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ความต้องการในการส่งเสริมการ 
จัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เกี่ยวกับความต้องการในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( = 4.21)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้สูงสุด คือ  
การเรียนเป็นการวัดความคิดเห็น ( = 4.31) รองลงมาคือ การเรียนส่งเสริมความรู้และคิดเป็น  
( = 4.27) ส่วนข้อที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้ต่ำสุด คือ การเรียน 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มหรือกระบวนการทางสังคม ( = 4.12) ตามลำดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน 

เกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังต่อไปนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด (4 Ps) ของเยาวชน 

เกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ 
ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษา 
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย 
ด้านพบว่า ด้านที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้สูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย  
รองลงมาคือ ด้านสินค้าและด้านราคา ด้านที่เยาวชนเกษตรกรมีความต้องการในการเรียนรู้ต่ำสุด  
คือ ด้านการจัดจำหน่าย โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี ้

1.1 ด้านสินค้า ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขต 
พื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินค้า 
โดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากว่า ในปัจจุบันสินค้าทางด้าน 
การเกษตรมีผู้ประกอบการเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในสินค้าสูง  ดังนั้น เยาวชน 
เกษตรกรจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องคุณภาพของสินค้า ลักษณะสินค้ามีความทันสมัย และ 
ความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้เพื่อให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสู่  ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ วรรณดี สุทธินรากร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการประสานความร่วมมือ 
เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ  
Smart Farmer ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่ยังคงด้อยคุณภาพ ไม่สามารถ 
ควบคุมราคาผลผลิตได้ มีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์ ที่ดิน  
อุปกรณ์การผลิต ค่าขนส่ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ดิน น้ำ ขาดความรู้ในการผลิต การตลาด การบริหาร 
จัดการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิต และการยกระดับความรู้ในเรื่องเทคนิคการผลิตในภาค 
เกษตรกรรม การ สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร รวมถึงการตลาดและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ 
สามารถสนับสนุนความรู้ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์  
สุภาพันธ ์รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต ์จำเนียร บุญมาก ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท ์และพัชร ีอินธน ู(2560)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร 
อินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ตลาดเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้องมุ่งเน้น กลยุทธ์ 
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และราคา นอกจากนี้กลยุทธ์ในเรื่องความปลอดภัยและปราศจาก 
สารเคมีตกค้างของผลิตภัณฑ์ จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  

1.2 ด้านราคา ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขต 
พื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา 
โดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความ 
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สะดวกและรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้สะดวก โดยเฉพาะการเข้าถึงความ  
หลากหลายของวิธีการชำระเงิน ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า ความปลอดภัยของวิธีการชำระเงิน  
และความชัดเจนในการแสดงสินค้า ซึ่งถ้าสินค้าของผู้ประกอบการมีช่องทางในการชำระเงินที่มีความ 
หลากหลายก็จะทำให้ผู ้บริโภคเกิดความสะดวกและสนใจที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ  
มากยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้ เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการจึงมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ ช่อมาลา มานะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพการจัดการตลาดผลิตผลทางการ 
เกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอ เพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผลการวิจัย พบว่า ควรมี 
การสร้างเครือข่ายภายในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้กลุ่มสามารถที่จะกำหนดมาตรฐานผลผลิตหรือราคาผลผลิต 
ให้กับพ่อค้าคนกลาง ร้านค้าหรือตลาดชุมชน และผู้บริโภคได้อีกทั้งแม้ว่าทางกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการจัดกิจกรรมการออมทรัพย์ของสมาชิกภายในกลุ่ม  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับสมาชิกในการกู้ยืมในการซื้อปัจจัย การผลิต และขยายกิจกรรมทางการเกษตร 
ของตนเองต่อไป เพื่อเป็นแรงผลักดันในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการให้มี ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.3 ด้านการจัดจำหน่าย ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้าน 
การจัดจำหน่ายโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากกระบวนการสั่งซื้อ 
เข้าใจง่าย เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเลือกสินค้า และการติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกที่ 
และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากว่า การจัดจำหน่ายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง  
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องการสร้างเว็บไซต์ เพราะปัจจุบัน ในการดำเนิน 
ของคนทุกคน จะใช้เวลาในการหาข้อมูลต่าง ในอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ที่สร้างสรรค์ ดึงดูด  
ให้ผู ้บริโภคสนใจจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ที่จะให้สินค้าเข้าไปสู่ผู ้บริโภค  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ความเป็นผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องของนักศึกษาอาชีวเกษตร ผลการวิจัยพบว่า ทักษะความ 
เป็นผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่อง ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้ที่ได้รับ 
จากต้นแบบผู้ประกอบการเกษตรมาใช้ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของการประกอบการเกษตร  
เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องต่อไป 

1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการศึกษาส่วนประสมทาง 
การตลาดในด้านการส่งเสริมการขายโดยภาพรวมมีความต้องการในการเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก  
เนื่องจากว่า เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารข้อมูลของสินค้า 
แก่ลูกค้าโดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ความหลากหลาย 
ของโปรโมชั่น และการนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้  
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ซึ่งสอดคล้องของพัชรินทร์ สุภาพันธ ์รภัสสรณ ์คงธนจารุอนันต ์จำเนียร บุญมาก ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์  
และพัชรี อินธนู (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับช่องทางการจัด 
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ 
การลด แลก แจก แถม หรือทดลอง และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชนเกี่ยวกับสินค้า 
เกษตรอินทรีย์ กลับลดโอกาสจำหน่ายในตลาดทั่วไป จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ซึ่งระบุความ  
แตกต่างการจำหน่ายระหว่างสินค้าเกษตรทั่วไปและสินค้าเกษตรอินทรีย์  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ของผู้บริโภค ดังนั้นการ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมตามการจัดจำหน่ายในแต่ละ 
ช่องทางการตลาดนำมาสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกร
ผู ้ประกอบการในเขตพื้นที ่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม พบว่า ความต้องการในการส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
เกี่ยวกับความต้องการในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ในเรื่อง การเรียน 
เป็นการวัดความคิดเห็น การเรียนส่งเสริมความรู้และคิดเป็น เนื่องจากว่า การเรียนส่งเสริมความรู้ 
และการคิดเป็น เป็นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดการคิดแบบต่อยอดและสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ มุตตาฝา ล่าเห (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จากผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้เรียนในการศึกษา 
ต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้  
ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมทั ้ง ผู ้สอนควรมีระบบจัดให้คำปรึกษา การให้บริการ และ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ความเป็นผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องของนักศึกษาอาชีวเกษตร ผลการวิจัยพบว่า ทักษะความเป็น 
ผู้ประกอบการเกษตรปราดเปรื่องมี10 ทักษะ (R WIT TEAM 2C) คือ ทักษะการจัดการ ทักษะความคิด 
สร้างสรรค์ทักษะการประสานงาน ทักษะความไว้วางใจ ทักษะผู้นำความคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทักษะด้านสุขภาวะ ทักษะด้านความรับผิดชอบ การเสริมสร้างพลังอำนาจ และ ความกล้า 
เสี่ยง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Devries (1992) ได้ศึกษาบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ครูผู้ถ่ายทอด 
ความรู้และควบคุมการเรียนการสอนเปลี่ยนไป เป็นการให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และ 
ช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ เปลี่ยนจาก “การให้ความรู้” ไปเป็น “การให้ผู้เรียนสร้างความรู้”  
ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเอง  
เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือความเห็นแตกต่างกัน เลือกผู้ร่วมงานได้เองและรับผิดชอบในการดูแลรักษา 
ห้องเรียนร่วมกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

ผลจากการวิจัย เรื ่อง การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพื่อการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยนำ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านมาเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

1.1 ด้านสินค้า ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องคุณภาพของสินค้า   
ความทันสมัยของสินค้า และความหลากหลายของสินค้าให้กับ เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ในเขตพื้นทีอ่ำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐมให้มากยิ่งขึ้น 

1.2 ด้านราคา ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องความหลากหลายของวิธีการ 
ชำระเงิน ความปลอดภัยของวิธีการชำระเงิน ความชัดเจนในการแสดงสินค้า และความสมเหตุสมผล 
ของราคาสินค้าให้กับเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
ให้มากยิ่งขึ้น 

1.3 ด้านการจัดจำหน่าย ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการสั่งซื้อ 
ที่เข้าใจง่าย การติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกที่ เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเลือกสินค้าและ  
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐมให้มากยิ่งขึ้น 

1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ในเรื่องการสื่อสาร 
ข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้า การนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง ๆ และความหลากหลายของโปรโมชั่นให้กับเยาวชนเกษตรกร
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐมให้มากยิ่งขึ้น 

1.5 ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน 
ในด้านการเรียนเป็นการวัดความคิดเห็น การเรียนส่งเสริมความรู้และคิดเป็น การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพ  การเรียนช่วยให้ผู้เรียนทำสิ่งต่าง ๆ  
ได้ดีขึ้น ครูเป็นผู้มีประสบการณ์เรียนรู้หรือมีความรู้มากมายในการสอน  มีสื่อและสิ่งพิมพ์ตามความ 
เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ และสามารถวัดสิ่งที่ตัวผู้เรียนมี 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตของเยาวชนเกษตรกร 

ผู้ประกอบการโครงการ Smart Farmer  
2.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ที่ประสบความสำเร็จ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องเพื่อการศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน

เกษตรกรผู้ประกอบการ  
 
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. การประเมนิคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
3. วิธีการเรียนรู้ 12 วิธี 

ตอนที่ 2 เนื้อหาการเรียนรู ้
ความต้องการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 ส่วน 
1. ส่วนผสมทางการผลิตและการตลาด  มีลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 
2. วิธีการจัดการเรียนรู ้

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
ผู้วิจัยใครขอความร่วมมือจากเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ อ่านคำชี้แจงแต่ละส่วน  

ให้เข้าใจ และตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อคำถาม ตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ผู้วิจัย  
ขอขอบคุณ ที่เยาวชนเกษตรผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
 

นางปรารถนา ยิ้มสีใส 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรปรญิญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ประกอบการ 
 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
คำชี้แจง กรุณาให้ข้อมูลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สุด โดยให้เกษตรกรผู้ประกอบการเติม

ข้อความลงในช่องว่าง......... หรือ √ ลงในกรอบ  หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
1. เพศ 

 1. ชาย  2. หญิง 
 
2. ปัจจุบันฉันมี อายุ ……………………ปี.....................เดือน 
 
3. สถานภาพการสมรสในปัจจุบัน 

 1 โสด  2 สมรส 
 3 หม้ายหรือหย่าร้าง 

 
4. การศึกษาสงูสุด 

 1 ประถมศึกษา  2 มัธยมศกึษาตอนต้น 
 3 มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  4 ปวส./อนุปริญญา 
 5 ปริญญาตร ี  6 สูงกว่าปริญญาตร ี

 
5. วุฒิการศึกษาสูงสุดของฉัน 

 1 ทำสวนผลไม ้  2 ทำนา 
 3 ทำสวนผัก  4 ประมง 
 5 ไม้ประดับ  6 อื่น ๆ ระบุ................................................... 

 
6. ปัจจุบันฉันมีรายได้เฉลี่ย............................... บาท/เดือน 
 
7. ประสบการณ์การในการประกอบอาชีพ 

 1 – 5 ป ี  6 – 10 ป ี
 11 – 15 ป ี  16 – 20 ปี 
 20 ปีขึ้นป ี
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8. สมาชิกในครัวเรือน.........คน ชาย........คน หญิง.........คน อยู่ด้วยกันในปัจจุบันจำนวน..........คน 
9. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอาชีพอื่น ๆ ..................คน  
 

 1 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  2 ค้าขาย 
 3 รับราชการ  4 พนักงานโรงงานหรือบริษัทเอกชนต่าง ๆ 
 5 อื่น ๆ เช่น รับจ้างรายวัน  6 อื่น ๆ ระบุ................................................... 

 
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมนิคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 

ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
1 ฉันมีความรับผดิชอบ ต่อหน้าที่ของตน      
2 ฉันมีความเสมอต้นเสมอปลาย      
3 ฉันเป็นคนเช่ือมั่นตนเอง      
4 ฉันพยายยามพึ่งต้นเอง      
5 ฉันเป็นคนมีความซื่อสัตย ์      
6 ฉันมีความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับ

สิ่งแวดล้อม 
     

7 ฉันมีความเข้าใจต่อกระแสคำว่าโลกาภิวัฒน์      
8 ฉันเป็นคนมีจิตสำนึก      
9 ฉันเป็นคนมีวิสยัทัศน์ที่กว้าง      
10 ฉันมีความสุขและพึงพอใจกับอาชีพที่ทำอยู่      
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แบบสอบถาม การประเมินคุณลักษณะของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 
1.3 วิธีการเรียนรู้ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริง โดยใช้
เกณฑ์ดังนี้ 

5   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ มากที่สุด 
4   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ มาก 
3   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ ปานกลาง 
2   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ น้อย 
1   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ น้อยที่ส ุ
ระดับการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ 6 ด้าน จำนวน รวมทั้งหมด ............ข้อ 

ซึ่งจำแนกแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านที ่ 1 ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับคุณสมบัติของยาชนเกษตรกร

ผู้ประกอบการจำนวน 12 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นการถามความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของนอกระบบโรงเรียน แต่ละคำถามมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
มีตัวเลือกในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 ดังนี ้
 

ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ความรู้ ในเรื่อด้านการตลาด 
1 คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรได้มาก

น้อยเพียงใด 
     

2 คุณเรียนรู้ขั้นตอนการทำนา ทำสวนได้มาก
น้อยเพียงใด 

     

3 มีกรบันทึกข้อมูลมาประกอบการวาง
แผนการบริหารจัดการผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

     

4 มีการนำข้อมูลสารสนทศมาใช้      
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ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

5 มีการบันทึกขอ้มูลและการใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนจัดการผลผลิตด้าน
การตลาด 

     

6 มีการน้ำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา      
7 มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนกำไร      
8 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัย

การผลิต 
     

9 มีความสามารถเชื่อมโยงการผลิต      
10 มีความสามารถเชื่อมโยงการตลาดเพ่ือชาย

ผลผลิตได้ 
     

11 มีการจัดการของเหลือจากากรผลิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

12       
ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร 
13 เมื่อต้องการข้อมูลด้านการเกษตร ฉัน

สามารถค้นหา หรือ เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากน้อยเพียงใด 

     

14 เมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรฉัน
สามารถค้นหาข้อมูล 

     

15 เมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
เยาวชนเกษตรกร ฉันสามารถค้นหา หรือ
สอบถามจากผู้รู้จนได้ข้อมูลทีถู่กต้อง 

     

16 ฉันนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับผู้รู้ หรือ
ตำราจนข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 

     

17 ฉันนำข้อมูลเยาวชนเกษตรกรทีได้ และ
นำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน
เกษตรกรของฉัน 
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ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ฉันได้รับการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ดา้นการเกษตร 
18 ฉันอ่านเอกสารแนะนำเรื่องกกระบวนการ

ผลิตเยาวชนเกษตรกรแล้วเขา้ใจด ี
     

19 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสนับสนุนการเรียนรู้ได้มากน้อย
เพียงใด 

     

20 ฉันต้องการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด      
21 ฉันได้ยอกต่อ/แนะนำบุคคลอ่ืนเรื่องการ

ปฏิบัติอาชีพด้านการเกษตรมากน้อย
เพียงใด 

     

 

ข้อที่ 
องค์ประกอบของความฉลาดทางเยาวชน

เกษตรกร 

พฤติกรรม/ความต้องการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

22 มีความรู้ในตัวชีว้ัดของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนได้ 

     

23 นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมาใช ้

     

มีการวิเคราะห์ 
24 มีความรู้เกี่ยวกับ GPA      
25 มีความเข้าใจกระบวนการผลิตส้นค้า

การเกษตร 
     

26 มีกระบวนการผลิตที่สอดคลอ้งกับ
มาตราฐาน 

     

27 มีการวิเคราะห์การกำหนดราคาสินค้า       
28 ผลผลิตสูงกว่าค่าลี่นจังหวัดอื่น 
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ข้อที่ 
องค์ประกอบของความฉลาดทางเยาวชน

เกษตรกร 

พฤติกรรม/ความต้องการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ความต้องการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  
29 ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย      
30 มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ Greeen 

Economy 
     

31 ช่องทางการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เยาวชน
เกษตรกร 

     

32 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อ      
33 การเปรียบเทียบเนื้อหา/ข้อมูลที่สื่อ

นำเสนอเกี่ยวกับเยาวชนเกษตรกรในเรื่อง
เดียวกันจากหลาย ๆ สื่อ 

     

34 คิดว่าข้อมูลจากสื่อเกี่ยวกับเยาวชน
เกษตรกรนั้นถูกต้อง ฉันนำข้อมูลจากสื่อมา
ปฏิบัติตนเองอย่างไร 

     

35 ข้อมูลจากสื่อเกี่ยวกับเยาวชนเกษตรกรนั้น
ถูกต้อง แล้วนำข้อมูลจากสื่อไปแนะนำคน
รอบข้าง 
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ตอนที่ 2  
เนื้อหาการเรียนรู้ ความต้องการทางการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ ฉันต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เช่น กศน. เกษตรตำบล อบต. ในพื้นที่ของฉันพัฒนาให้ฉันเป็นเยาวชน ทีมีคุณภาพด้วยวิธีใด 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริง โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้

5   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ มากที่สุด 
4   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ มาก 
3   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ ปานกลาง 
2   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ น้อย 
1   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ น้อยที่สุด 
 

ข้อที ่ เยาวชนเกษตรกร 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

36 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัย
การผลิต 

     

37 มีความสามารถเชื่อมโยงการผลิต      
38 มีความสามารถเชื่อมโยงการตลาดเพ่ือชาย

ผลผลิตได้ 
     

39 มีการจัดการของเหลือจากากรผลิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร 
40 เมื่อต้องการข้อมูลด้านการเกษตร สามารถ

ค้นหา หรือ เขา้ถึงแหล่งข้อมูลได้มากน้อย
เพียงใด 

     

41 เมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเกษตร สามารถ
ค้นหาข้อมูล 

     

42 เมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเยาวชน
เกษตรกร สามารถค้นหา หรอืสอบถามจาก
ผู้รู้จนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
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ข้อที ่ เยาวชนเกษตรกร 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

43 นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับผู้รู้ หรือตำรา
จนข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ 

     

44 การนำข้อมูลของเยาวชนเกษตรกรทีได้ เพื่อ
นำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     

ท่านได้รบัการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดา้นการเกษตร 
45 การอ่านเอกสารแนะนำเรื่องกกระบวนการ

ผลิตเยาวชนเกษตรกรแล้วเขา้ใจด ี
     

46 การศึกกานอกระบบแลการศกึษาตาม
อัธยาศัยสนับสนุนการเรียนรู้ได้มากน้อย
เพียงใด 

     

47 ความต้องการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด      
48 มีการบอกต่อ/แนะนำบุคคลอ่ืนเรื่องการ

ปฏิบัติอาชีพด้านการเกษตรมากน้อยเพียงใด 
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2.2 วิธีการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ ฉันต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กศน. เกษตรตำบล อบต. ในพื้นที่ของฉันพัฒนาให้ฉันเป็นเยาวชน ทีมีคุณภาพด้วยวิธีใด 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริง โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้
5   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ มากที่สุด 
4   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ มาก 
3   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ ปานกลาง 
2   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ น้อย 
1   หมายถึง   เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการมีความต้องการในการเรียนรู้ น้อยที่สุด 

 

ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

วิธีการเรียนรูข้องฉัน 
1 การให้ฉันรู้ถึงจุดหมายของการเรียนรู ้      
2 การคำนึงถึงความต้องการหรือความสนใจใน

การเรียนรู้ของฉัน 
     

3 บรรยากาศที่เป็นกันเอง      
4 การมีสื่อและสิ่งพิมพ์ตามความเหมาะสมเพือ่

การเรียนรู ้
     

5 การให้ฉันมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ตั้งแต่เริ่ม
จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

     

6 การให้ฉันใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพัฒนาเพ่ือนร่วมเรียน 

     

7 ครูช่วยฉันในการฝึกฝนและปฏิบัติ      
8 ครูเป็นผู้มีประสบการณ์เรียนรู้และมีความรู้

มากมายในการสอน 
     

9 ฉันควรได้เรียนรู้ตามความต้องการของฉัน      
10 วิธีการสอนควรยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
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ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 11 ครูยอมรับในความคิดและความสามรถ
ประสบการณ์ในการรับรู้ของฉัน 

     

 12 การสอนใช้จัดทำโครงการหรือแนวทางที่
ยืดหยุ่น 

     

 13 การเรียนรู้ของฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและพฒันาอาชีพ 

     

 14 การเรียนช่วยให้ฉันได้รู้สิ่งใหม ่ๆ       
 15 การเรียนช่วยให้ฉันทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี      
 16 การเรียนช่วยให้ฉันพัฒนาขึ้น      
 17 การเรียนช่วยให้ฉันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้ดี 
     

18 การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการส่งเสริม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

     

19 การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดเวลาต้ังแต่ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หลังเรียนโดยฉันมีส่วน
ร่วมประเมินตนเอง 

     

20 มีการติดตามผลและสนับสนนุการเรียนรู้หลัง
เรียน 

     

21 การเรียนช่วยให้ฉันสามารถถ่ายทอด
กระบวนการทั้ง4ด้านจากฉันไปสู่ผู้อื่นได้ 

     

22 การเรียนทำใหเ้กิดความภาคภูมิใจ      
23 การเรียนช่วยสร้างเสริมการจัดการตนเอง      
24 การเรียนเน้นความเป็นชุมชนต้นแบบได้และ

การมีส่วนร่วมในอาชีพ/มีเวทีของเพ่ือนร่วม
อาชีพ 
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ข้อที่ คุณสมบัติและตัวบงช้ี 
พฤติกรรม/ความสามารถ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

25 กาเรียนเน้นกระบวนการเน้นการวิจัยที่บ้าน
และผลใช้การได ้

     

 26 การเรียนตอบสนองความต้องการในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ 

     

27 การเรียนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มหรือ
กระบวนการทางสังคมได้ด้วย 

     

28 การเรียนใช้สถาบันทางราชการ ต้นแบบ  
ภูมิปัญญาและแบบเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ 

     

29 การเรียนมีการวิเคราะห์แรงจูงใจ โดยอาศัย
ความมั่นใจและความพึงพอใจของผู้เรียน 

     

30 การเรียนส่งเสริมความรู้คิดและคิดเป็น      
31 การเรียนใช้สนามการเรียนรู้ในสภาพจริง      
32 การเรียนใชแนวคิดและวิธีการที่มุ่งอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสำรวจพื้นที ่
     

33 การเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาด้วยวิธีปรับปรุง
แก้ไขจากสิ่งทีม่ีอยู ่

     

34 การเรียนเป็นการวัดเชิงคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์ที่มีอยู ่

     

35 การเรียนเป็นการวัดและวัดทางการผลิต      
36 การเรียนเป็นการวัดกำไร      
 37 การเรียนเป็นการวัดคุณภาพ      
38 การเรียนเป็นการวัดสิ่งที่ต้องการ      
39 การเรียนเป็นการวัดสิ่งที่ต้องการ      
40 การเรียนเป็นการวัดความคิดเป็น      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเยาวชนเกษตรกรของเยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เรื่องเพื่อศึกษาความต้องการของการศึกษานอกระบบเอพัฒนาเยาวชนเกษตรกรของ
เยาวชนเกษตรกรผู้ประกอบการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี ้
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูท้รงคณุวุฒติรวจคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1 ชื่อ - สกุล : อาจราย์ ดร.สันติ สวนสีแดง 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านศึกษาศาสตร์ และพัฒนามนุษย ์
    
2 ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.สันติ ใจอารีย์ 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านศึกษาศาสตร์ และพัฒนามนุษย ์
    
3 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.วรรัตน ์ปทุมเจริญวัฒนา 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์
 

4. ชื่อ - สกุล : นายวิมล ชาญชนบท 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชญิเป็นผู้ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ที่ ศธ 6806(นฐ)/1105 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

30 มกราคม 2562 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน รศ.ดร.สนัติ ใจอารีย ์ 

ด้วย นางปรารถนา ยิ้มสีใส รหัสประจำตัว 59251208 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เกษตรกรผู้ประกอบการ” 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน  
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทำ
วิทยานิพนธ์ 

จึงนมัสการมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย ) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-21879 
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ที่ ศธ 6806(นฐ)/1105 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

30 มกราคม 2562 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีสวนแตง  

ด้วย นางปรารถนา ยิ้มสีใส รหัสประจำตัว 59251208 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เกษตรกรผู้ประกอบการ” 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน  
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทำ
วิทยานิพนธ์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห ์จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย ) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ที่ ศธ 6806(นฐ)/1105 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

30 มกราคม 2562 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน นายวิมล ชาญชลบท 

ด้วย นางปรารถนา ยิ้มสีใส รหัสประจำตัว 59251208 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เกษตรกรผู้ประกอบการ” 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน  
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทำ
วิทยานิพนธ์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย ) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

 
 
 
  



  

 

118 

 

 

ที่ ศธ 6806(นฐ)/1439 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

20 กมุภาพันธ์ 2562 

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้บ้นศาลาดิน 

ด้วย นางปรารถนา ยิ้มสีใส รหัสประจำตัว 59251208 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เกษตรกรผู้ประกอบการ” มีความประสงค์ จะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับ เยาวชนเกษตรกร อำเภอ
พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
อนุญาตให้นักศึกษาดงักล่าวได้ทดลองเครื่องมือวิจัยด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย ) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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ที่ ศธ 6806(นฐ)/7722 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

27 สิงหาคม 2562 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน นางวิบูลผล พร้อมมูล 

ด้วย นางปรารถนา ยิ้มสีใส รหัสประจำตัว 59251208 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เกษตรกรผู้ประกอบการ” มีความประสงค์ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้
ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รายละเอียกเพิ่มเติม
ต่าง ๆ บัณฑิตวิทยาลัยขออนุญาตให้ นางปรารถนา ยิ้มสีใส หมายเลขโทรศัพท์ 0855275703 เป็นผู้
ประสานงานโดยตรงต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย ) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ที่ ศธ 6806(นฐ)/พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

29 มีนาคม 2562 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน หัวหน้าเกษตรตำบล  

ด้วย นางปรารถนา ยิ้มสีใส รหัสประจำตัว 59251208 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เกษตรกรผู้ประกอบการ” มีความประสงค์ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเยาวชนเกษตรกร เพื่อ
ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้ง 
สมาชิกเกษตรกรทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย ) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือตอบรบันำเสนอผลงานวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางปรารถนา ยิ้มสีใส 
วัน เดือน ปี เกิด 22 ตุลาคม 2510 
สถานทีเ่กิด จังหวัดนนทบุร ี
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2537     ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์  

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ. 2563     ระดับปริญญาโท สาขาการศกึษาตลอดชีวิตและ  
    การพัฒนามนุษย ์คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 75/11 หมู่ที ่4 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยสรี จังหวัดนครปฐม 73120   
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