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คณะผูวิจัย 
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3. นายทรงพล เจตนาวณิชย  ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข 

ทีมนักวิจัย 

1. นางณัฐฐภักค     ผูปรารถนาสิทธิ ์ หัวหนาทีมวิจัย 

2. นส.จันทรจิฬา    นวลศรี  นักวิจัย 

3. นส.กรรณิกา        เขียวโมรา  นักวิจัย 

4. นส.ปานรวี       ศรีนอก  นักวิจัย 

5. นส.บสพร          ศรีสวาง  นักวิจัย 

 

ทีมวิทยากร 

1. นายทรงพล เจตนาวณิชย  ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อ ชุมชนเปนสุข 

2. นายสุขประเสริฐ ทับสี  นักวิชาการ สาธารณสุข ชํานาญการ 

3. นางชุติมา เชาวลิต   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชํานาญการ  

4. นายปรีชา อินทรบํารุง  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
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คํานํา 

รายงานฉบับสมบูรณฉบับนี้  เปนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย“การพัฒนา

ระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร” ภายใตชุด

โครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ระยะท่ี 7 :ซึ่ง

ดําเนินการในชวงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ  2557 – มกราคม  2558 เพือ่เสนอตอสํานักงาน

กองทุนวิจัย(สกว.) 

 เนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้ ประกอบดวย  บทสรุปผูบริหาร บทนํา   วรรณกรรมท่ี

เก่ียวของ ผลการดําเนินงานวิจัย สรุปผลการวิจัยและขอแสนอแนะ  รวมท้ัง ผลผลิตการวิจัยใน

รูปแบบของคูมือการจัดการเรียนรูและ เอกสารประกอบการเรียนรูในแตละเนื้อหาการเรียนรู 

จํานวน 5 เร่ือง 

 ทีมงานวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ทีมวิทยากร 

ผูนําเกษตรกรกลุมเปาหมาย และเจาหนาท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯสาขาจังหวัดเพชรบุรีท่ี

ไดสนับสนุนองคความรูและการอํานวยความสะดวกการวิจัยตลอดมา 

 หวังเปนอยางย่ิงวาการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ เปนไปตามความคาดหวังของสํานักงาน

กองทุนวิจัย (สกว.) และกอใหเกิดประโยชนกับขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในการไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต ยกสมรรถนะของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยใหมีความสุข ความ

มั่นคงของชีวิตอยางย่ังยืนตลอดไป 

 

 

            คณะทีมนักวิจัย 

               ฝายวิชาการ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 

                ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงปะเทศไทย จํากัด 

              มกราคม  2558 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหาร 

 

โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก

สถาบันเกษตรกร” ซึ่งเปนโครงการหน่ึงของชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่

เปนธรรม ระยะที่  7 ดวยความมุงหวังที่จะนําผลงานวิจัยที่จะพัฒนาระบบสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู

เพื่อไปยกระดับสมรรถนะเกษตรกร สถาบันวิชาการดานสหกรณ พิจารณาเห็นวาชุมนุมสหกรณเครดิต 

ยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด เปนองคกรที่เขมแข็ง เปนองคกรระดับชาติ ทําหนาที่เผยแพรจัดต้ังสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนใหมีความเขมแข็ง มุงสงเสริมพัฒนาคนเปนหลัก เปนศูนยกลางทางการเงินชวยเหลือสหกรณ

สมาชิก ทั้งทางการเงิน และการดําเนินงานอ่ืน ๆ สามารถที่จะจัดทําระบบการจัดการเรียนรูเพื่อสราง

สมรรถนะและสรางความเขาใจแกเกษตรกรใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดและประสบการณในการ

ประกอบอาชีพ จึงกอใหเกิดการประสานงานชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อเขามา

เปนกลไกในการสรางคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหการประกอบอาชีพและการยกระดับการชี้วัดความเปนอยู

ที่ดีแกเกษตรกร ซึ่งสมาชิกของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนโดยสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง

โครงการวิจัยน้ีนับวาเปนประโยชนอยางมากตอสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน ชุมนุมสหกรณเครดิตยุเน่ียนฯ 

จึงเขารวมจัดทําโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผาน

กลไกสถาบันเกษตรกร” ดวยความมุงหวังที่จะนําผลงานวิจัยที่จะพัฒนาระบบสงเสริมและสนับสนุนการ

เรียนรู เพื่อไปยกระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เปนสมาชิกของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนพรอมกับไดรับ

งบประมาณจากสํานักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยชุดน้ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อสรางและพัฒนาระบบการสงเสริมการเรียนรูและยกระดับสมรรถนะ

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีอาชีพเกษตรกรใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเทศ 

การออกแบบหลักสูตรเปนไปในแนวทางของ Backward  Design  ที่หยิบยกสภาพปญหาของ

เกษตรกรเปนประเด็นในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กรอบการประเมินผลการเรียนรูและมาตรฐานการ

เรียนรู กระบวนการออกแบบหลักสูตรเปนไปภายใตการมีสวนรวม การจัดเวทีถอดบทเรียน และการติดตาม

ประเมินผลการวิจัย  ประกอบดวยทีมกลยุทธ  ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูนําเกษตรกร จํานวน  3 คร้ัง ทีม

วิจัยลงพื้นที่ในการเก็บขอมูลจากเกษตรกรในเบื้องตนทําหลักสูตร 2 คร้ัง ลงพื้นที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 7 

คร้ัง และติดตามผลงานหลังจากจัดสัมมนา 1 คร้ัง นําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลมาสรุปผลเพื่อเปนขอมูล

ในการการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู และการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร   ใชระยะเวลา 8  เดือน ในการพัฒนาตัวแบบหลักสูตร ประกอบดวย

หนวยเรียนรู  5 หนวยเรียนในแตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู 

ระยะเวลาการเรียนรู วิธีการสอน สื่อที่ใชในการสอน กลุมเปาหมาย กิจกรรมการเรียนรู ผลลัพธที่เกิดจาก

(a) 



การเรียนรู วิธีและเกณฑและการประเมินผล โดยมีเอกสารสาระการเรียนรู คูมือการจัดการเรียนรู สื่อการ

เรียนรูเพื่อใชประกอบการสอนรูปแบบตาง ๆ  31 รายการ เพื่อนําไปทดลองใชหลักสูตรในพื้นที่เปาหมาย 

 การดําเนินการทดลองใชตัวแบบหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต มีเกษตรกรที่

ผานการเรียนรูภายใตโครงการทดลองใชหลักสูตรใน 3 อําเภอพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 9 สหกรณ  

จํานวน 38 คน โดยมีผลการประเมินอยูในเกณฑที่นาพอใจ มีการปรับเปลี่ยนทั้งในมิติ ทัศนคติ วิธีคิดและ

พฤติกรรมการที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู 

ผลการดําเนินงานวิจัย  เพื่อจัดทําสื่อความรูไปชวยยกสมรรถนะเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่เปน

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนใหสามารถจัดการหรือดําเนินชีวิตและวิถีอาชีพดวยตนเอง กอใหเกิดความ

ตระหนักและปรับเปลี่ยนทักษะ และทัศนคติตอการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเมินจากคารอยละ

ความรู ความเขาใจ หลังจากไดรับความรูทั้ง 5 ดาน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความ

มั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และความมั่นคงทางสังคม ผลการ

ประเมินหลังการสัมมนามากกวากอนสัมมนา และมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการ

ติดตามขอมูลจากเกษตรกรเปาหมาย สรุปไดดังน้ี 

1. เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดานการจัดการเรียนรู สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยและนําไปสู

การขยายผลในขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

 2. ไดองคความรู ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนากลไกและระบบ

สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูขบวนการเครดิตยูเน่ียน เพื่อการยกระดับสมรรถนะแกสมาชิกสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนใหมีความพรอมในการสรางคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหการประกอบอาชีพและการยกระดับ

การชี้วัดความเปนอยูที่ดีแกเกษตรกร ดังน้ี 

-ความมั่นคงทางอาหาร การเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนใน

ประเทศ  อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการ ตามวัยเพื่อการมี

สุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู

ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ 

-ความมั่นคงทางสุขภาพ การที่มนุษยมีสุขภาวะทั้งดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การเขาถึง

บริการสาธารณสุข เพื่อมีสุขภาพดีปลอดจากโรคภัยตางๆ และความเจ็บไขไดปวยอ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึง

บริการดานการรักษาพยาบาลทุกๆ คน ไมเปนโรครายแรง ไมเจ็บไขไดปวย ถึงขั้นที่เปนอุปสรรคตอการ

ประกอบอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตตามปกติ 

-ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ หมายถึงการที่ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดเพียงพอในการ

ดํารงชีวิต โดยมีปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอในการพึ่งตนเอง การนําขอมูลบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะหเพื่อใชใน

การวางแผนตนเองและครอบครัว ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชน 

 

(b) 



(c) 

-ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หมายถึงการที่มีการอนุรักษ พัฒนา คุมครองบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

- ความมั่นคงทางสังคม หมายถึงการที่ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีชีวิตที่ยืนยาวอยางมี 

คุณภาพ มีครอบครัวอบอุน ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีความเอ้ืออาทร

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั โดยไมมีการกีดกันและแบงแยกของคนในสังคม 

 3.ไดผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใตหลักสูตรเรียนรู ที่มีสมรรถนะและ

มีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 

 4. เกิดเปนเครือขายภาควิชาการมีการบูรณาการความรวมมือกันระหวางวิทยากร สหกรณเครดิตยู

เน่ียน ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อการเสริมพลังกันในการพัฒนาเกษตรกรตาม

ยุทธศาสตรประเทศ 

สิ่งที่คนพบจากวิจัย การสรางและพัฒนาระบบการสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะสมาชิก

สหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีอาชีพเกษตรกรใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ  

ตามเน้ือหาหนวยเรียนรูที่ 1-5 ของหลักสูตรตามโครงการวิจัยฉบับน้ี ไดมีการรวบรวมเน้ือหาเขาดวยกันเปน

หลักสูตรเดียวกันมีความตอเน่ืองเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ซึ่งแตกตางจากหนวยงานอ่ืนจะเปนในรูปแบบ

ของการใหความรูแตละเร่ือง  ๆ ไป เชน ทางดานสุขภาพก็เปนหนาที่ของสาธารณสุข  ดานการเงิน บัญชี ก็

เปนหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ซึ่งขาดความตอเน่ือง ประสบการณตรง และการมีสวนรวมของเกษตรกร

ในการคิดวิเคราะหรวมกับเกษตรกรดวยกัน  

องคความรูตามหนวยการเรียนรูทั้ง 5 หนวย โครงการวิจัยฉบับน้ีทําใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติในเร่ืองตางๆสามารถนําขอมูลไปปรับใชกับการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่ม

สมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตถาจะทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณแบบมากกวาน้ี 

จําเปนตองมีการจัดทําหลักสูตรเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากคูมือการจัดการเรียนรูหลักสูตรน้ีดวยเชนกัน โดย

การเพิ่มเน้ือหาในเร่ืองโซอุปทาน กระบวนการสรางเครือขาย และการจัดทําแผนการผลิตกับเกษตรกร ซึ่ง

จากการสอบถามขอมูลจากผูนําเกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองดังกลาวน้ี และสงผลกระทบอยาง

มากตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร  อันจะทําใหเกษตรกรไมมีความสุข ไมมีความมั่นคงในชีวิตได  จึง

จําเปนจะตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตอไปถึงกระบวนการตลาด กระบวนการผลิตทางเกษตร องคความรูการ

จัดทําแผนการประกอบอาชีพในแตละพื้นที่ เพื่อที่จะทําใหเกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองใหมี

ความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ   

 

 

 

 



 

ทีมงานวิจัยไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยชุดน้ี พรอมทั้งบทสรุปและขอเสนอแนะใน

เชิงนโยบายตอคณะกรรมการอํานวยการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ดวย

สาระสําคัญที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ เปนองคการระดับชาติมีบทบาทในการสงเสริมและดูแลสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศ ดังน้ี 

1. การสงเสริม ผลักดัน และเผยแพรหลักสูตรความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต 

1.1 สงเสริมใหความรูกับสหกรณเครดิตยูเน่ียนมีความเขาใจในการดําเนินการตามหลักสูตรน้ี 

โดยชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ จัดอบรมใหความรูกับผูนําสหกรณ 

1.2 จัดทําเปนคูมือการเรียนรู สื่อการสอนใหกับบุคลากร ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนเพื่อใชในการ 

เผยแพรความรูไปยังสหกรณสมาชิก 

1.3 ผลักดันใหสหกรณเครดิตยูเน่ียนนําองคความรูจากหลักสูตรหนวยการเรียนรูทั้ง 5 หนวยบรรจุ

ไวเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรที่สหกรณจัดอบรมใหความรูกับสมาชิกกอนเขาเปนสมาชิก

สหกรณเครดิตยูเน่ียน อาทิเชน หลักสูตรเครดิตยูเน่ียนพื้นฐาน หลักสูตรบทบาทหนาที่สมาชิก 

หลักสูตรบทบาทหนาที่คณะกรมการ  

1.4 เผยแพรองคความรูไปยังเครือขายตาง ๆ ที่มีอยูแลวในพื้นที่ เชน กลุมอสม. กลุมอบต. กลุม

กองทุนหมูบาน ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีอยูในชุมชนอยูแลวใหมีความรู ความเขาใจ ตาม

เน้ือหาหลักสูตรหนวยการเรียนรูทั้ง 5 หนวย เพื่อนําไปใชในทิศทางเดียวกันกับกลุม

เกษตรกร 

2. การเพิ่มเติมองคความรู ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย

การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพัฒนาหลักสูตรตอยอดจากเดิม อาทิเชน กระบวนการตลาด กระบวนการ

ผลิตทางเกษตรในแตละพื้นที่ใหครบถวน เพื่อที่จะทําใหเกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของ

ตนเองไดอยางครบสมบูรณ โดยการมีองคความรูมาจัดทําแผนการประกอบอาชีพที่มี

ประสิทธิภาพไดดังน้ี 

2.1 การจัดการโซอุปทานใหกับเกษตรกร  

2.2 กระบวนการสรางเครือขาย  

2.3  การจัดทําแผนการผลิต  
2.4  การพัฒนาอาชีพ  

 3.กําหนดหนดกรอบกลยุทธในการพัฒนาเกษตรกรของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน เพื่อสราง

สมรรถนะการแขงขันและความเขาใจแกเกษตรกรใหมีประสบการณอาชีพอยางชาญฉลาด มีอํานาจตอรอง 

สามารถเชื่อมตอตลาดไดอยางมั่นคงและกาวไกล 

(d) 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลกระทบอยางกวางขวางในหลายประเทศ ไดสรางความตระหนักแก

ประชาคมโลกใหหันมาใสใจในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มากขึ้น 

โดยมุงใหความสําคัญกับการกอตัวที่กอใหเกิดสมดุลทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยภายใตชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่  11 (พ.ศ.  2555-2559) กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยกินดีอยูดี มีความ

เสมอภาคและเปนธรรม โดยมียุทธศาสตรสําคัญ  4 ประการ ไดแก การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

(Growth and Competitiveness)  เพื่อหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง การสรางโอกาสบนความ

เสมอภาคและความเทาเทียมกันของคนในสังคม (Inclusive Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (Green Growth) และการปรับสมดุลการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (สภาพัฒน, 2556) 

นอกจากน้ันยังมีความทาทายใหมของการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ในป พ.ศ. 2558 ภายใตแผนงานการ

จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC Blueprint) ที่ไดกําหนดลักษณะสําคัญของประชาคมอาเชียนไว  4 

ประการ ไดแก การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 

การเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกันและการเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกได

อยางสมบูรณ (สํานักอาเชียน,2550) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองเตรียมความพรอมและเรง

ปรับตัวรองรับความทาทายอยางเต็มรูปแบบ 

 เมื่อพิจารณาบริบทของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งประกอบไปดวยภาคการเกษตร และนอกภาค

การเกษตร ซึ่งมีสัดสวนรายไดตอผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP) คิดเปนรอยละ 12 และ 88 ตามลําดับ (สภาพัฒน, 

2553)และแมวาสัดสวนรายไดภาคเกษตรตอผลิตภัณฑประชาชาติจะเปนเพียงรอยละ 12 ของ GDP แตไทยกลับ

มีรายไดจากภาคธุรกิจการเกษตรสูงถึงรอยละ  42 ของ GDP (World Bank 2012)  

 ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการตลาดสินคาเกษตรโดยมีสาเหตุ

สําคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคของผูบริโภคที่มีฐานะดีขึ้น การประยุกตใชนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการธุรกิจ และการพัฒนารูปแบบสถาบันแบบใหม ทําใหธุรกิจเกษตรขนาดใหญ เกิดความไดเปรียบจากการ

ประหยัดตอขนาด (Economies of Scale)  สวนหน่ึงมาจากการควบรวมธุรกิจในแนวนอนและแนวต้ัง 

(Horizontal and Vertical integration) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ตลาดโภคภัณฑ” สู “ตลาดผลิตภัณฑ” ซึ่ง

ทําใหซุปเปอรมาเก็ต เร่ิมมีบทบาทสําคัญในกลุมผูบริโภคทุกระดับ ผลการศึกษาของทีดีอารไอ (นิพนธ พวง

พงศกร และคณะ,2555) พบวาการตลาดสมัยใหมที่มีหางคาปลีก (Supermarket) ขนาดใหญเปนกลไกสําคัญใน

ระบบธุรกิจการเกษตร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคกรการทําธุรกิจ (Organizational Change) อาทิเชน 
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การกําหนดมาตรฐานสินคาของเอกชนที่เนนคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และการทําพันธสัญญา

การเกษตร (Contract Farming) ระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการ 

 สถานการณการคาสมัยใหมดังกลาวขางตน เปนผลของการจัดการโซอุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร 

ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธในตลาดจากเดิมซึ่งเกษตรกรรายยอย จําหนายสินคาแก

พอคาคนกลางหลายขั้นตอนผานตลาดรวบรวม ตลาดคาสง ตลาดคาปลีก จนถึงมือผูบริโภค มาเปนผูคาปลีกหรือผู

สงออก ซึ่งขายโดยตรงกับเกษตรกรโดยมีความสัมพันธระหวางกันและใชการติดตอสื่อสารระหวางกันอยาง

ใกลชิดและมีขอตกลงการผลิตสินคาตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น ประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในฐานะที่เปน

ผูสงออกสินคาเกษตรรายสําคัญของโลก (อันดับ 8) คือการกําหนดตําแหนงดานการผลิตและการตลาดสินคา

เกษตร ซึ่งจะเลือกเขาไปจําหนายในตลาดใดระหวางตลาดโลกที่มีมาตรฐานดานสุขอนามัยอยางเขมขน ซึ่ง

ตองการความรูและทักษะทั้งดานการผลิตและการบริการจัดการตลาดระดับสูงหรือตลาดใหมในระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศทองถิ่นที่ตองการคิดสรางสรรคที่เชื่อมตอกับผูบริโภคดวยคุณคาหรือความรูสึกรวมได นอกจากน้ัน

จะตองคํานึงวาทําอยางไรจึงจะสรางสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ

รายยอย ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศไดเชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไดอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

 ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมระยะที่  6 ที่เสร็จสิ้นการ

ดําเนินการวิจัยในเดือนตุลาคม 2556 ดําเนินการวิจัยมุงเนนไปในการศึกษาหาแนวทางในการใชกลไกของธุรกิจ

ฐานสังคม(Social Economy Enterprise : SEE)  ในฐานะที่เปนองคกรของประชาชนเพื่อรวมมือกันสรางสรรค

คุณคา (Value Use Creation) และสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) แกผลิตภัณฑตลอดจนการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร 

(Strategic Partner) เพื่อนําผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคในตลาดเปาหมาย ในแนวทางการคาที่เปนธรรม (Fair Trade) 

ซึ่งผลงานวิจัยภายใตโซอุปทานไดชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษที่เปนผลงานสรางสรรคของธุรกิจฐานสังคม 

 สิ่งที่คนพบไดจากการวิจัยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมระยะที่ 6 

ชี้ใหเห็นถึงชองวางในการพัฒนาประเทศระหวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีตอกลุมเปาหมายเกษตรกรและผู

ประกอบรายยอย ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ  

1. ยังขาดกลไกและระบบการจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะการแขงขันที่สามารถเขาถึง และสราง

ความเขาใจแกเกษตรกรใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด ความรูและประสบการณในการประกอบอาชีพอยาง

ชาญฉลาด มีอํานาจตอรอง สามารถเชื่อมตอตลาดไดอยางเปนธรรมและเทาเทียม และมีความเขาใจในการสืบทอด

อาชีพอยางมั่นคงและกาวไกล 

2. ขาดสถาบันที่เขมแข็ง ในการทําหนาที่เปนกลไกในการจัดการธุรกิจ เพื่อสรางคุณคาและสราง

มูลคาเพิ่มใหการประกอบอาชีพและการยกระดับการชี้วัดความเปนอยูที่ดีแกเกษตรกรและผูประกอบการรายยอย 

3. โครงสรางการตลาด  สําหรับปจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรไมเอ้ือตอเกษตรกรและ

ผูประกอบการรายยอย อันเน่ืองมาจากนโยบายเดิม ขอตกลงการคาเสรี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เปดโอกาส

ใหแกผูประกอบการขามชาติรายใหญ ที่มีความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีความไดเปรียบเชิงแขงขัน

มากกวาเกษตรกรและผูประกอบการรายยอย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของปญหาความเหลื่อมล้ํา 
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4. ขาดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพ และการยกระดับ

สมรรถนะในการแขงขันแกเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยอยางเปนรูปธรรม  

5. กลุมผูบริโภคที่เปนประชาชนทั้งประเทศสวนใหญ ยังไมตระหนักเห็นความสําคัญในเร่ืองการบริโภค

อาหารปลอดภัย เพราะขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบจาการบริโภคอาหารปนเปอนสารเคมีที่

สงผลตอสุขอนามัยและโรคภัยไขเจ็บ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ พิจารณาเห็นวาชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด เปน

องคกรที่เขมแข็ง เปนองคกรระดับชาติ ทําหนาที่เผยแพรจัดต้ังสหกรณเครดิตยูเน่ียนใหมีความเขมแข็ง มุง

สงเสริมพัฒนาคนเปนหลัก เปนศูนยกลางทางการเงินชวยเหลือสหกรณสมาชิก ทั้งทางการเงิน และการ

ดําเนินงานอ่ืน ๆ สามารถที่จะจัดทําระบบการจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะและสรางความเขาใจแกเกษตรกร

ใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดและประสบการณในการประกอบอาชีพ จึงกอใหเกิดการประสานงานชุมนุม

สหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ เพื่อเขามาเปนกลไกในการสรางคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหการประกอบอาชีพและการ

ยกระดับการชี้วัดความเปนอยูที่ดีแกเกษตรกร ซึ่งสมาชิกของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนโดยสวนใหญมี

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งโครงการวิจัยน้ีนับวาเปนประโยชนอยางมากตอสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน ชุมนุม

สหกรณเครดิตยุเน่ียนฯ จึงเขารวมจัดทําโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับ

สมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร” ซึ่งเปนโครงการหน่ึงของชุดโครงการ การขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่  7  ดวยความมุงหวังที่จะนําผลงานวิจัยที่จะพัฒนาระบบ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู เพื่อไปยกระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เปนสมาชิกของขบวนการสหกรณ

เครดิตยูเน่ียน 

 

1.2  คําถามวิจัย 

 ตัวแบบและแนวปฎิบัติที่ดีสําหรับระบบสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของ

ประชาชนภายใตกลไกสถาบนัเกษตรกรควรมีองคประกอบอยางไร จึงจะชวยเสริมพลังซึ่งกันและกันในการสราง

สมรรถนะแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพื่อสรางและพัฒนาระบบการสงเสริมการเรียนรู ในการยกระดับสมรรถนะสมาชิกสหกรณเครดิต 

ยูเน่ียนที่มีอาชีพเกษตรกรใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 
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1.4  กลุมเปาหมาย 

 กลุมหมายที่มีอาชีพหลักเปนเกษตรกรซึ่งเปนผูนําในพื้นที่หรือเปนคณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

ในอําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่เขามามีสวน

รวมในการสรางสรรคใหหลักสูตรเรียนรูมีความสมบูรณในสาระการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูที่จะ

นําไปสูการขยายผลแกผูสนใจในอนาคตตอไป จํานวน 9 สหกรณ  38 คน 

เงื่อนไขคุณลักษณะของผูเขารับการอบรมที่เปนกลุมเปาหมาย ดังน้ี 

1. มีอาชีพหลักเปนเกษตรกรไมนอยกวา  3 ป 

2. ผานการพิจารณาของทีมวิจัยโดยการคัดเลือกจากผูประสานงานในพื้นที่ 

3. รับรองตนเองวามีเวลาในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

4. มีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมเปนของตนเอง 

 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระยะเวลาตามสัญญา 12 เดือน ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2557  ถึงเดือนมกราคม 2558 

 

1.6  กรอบการสรางและพัฒนาระบบการสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกสมรรถนะเกษตรกร 

        การออกแบบและวางระบบการวิจัย ประกอบดวย ทีมกลยุทธ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําเกษตรกร รวมกัน 

วิพากษเพื่อใหไดองคความรูในเร่ืองพื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบ” 

              ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรเพื่อยกระดับสมรรถนะเกษตรกร 

1. การยกระดับความรูท่ีสอดคลองกับวิถีการผลิตของเกษตรกรท่ีเปนอยู  

    1.1 การเพิ่มผลผลิตหรือใชประโยชนที่ดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวคิดการพัฒนาจึงมองที่การ 

ผสมผสานระหวางองคความรูประจําพื้นที่ ที่เกษตรกรมีอยูเดิมหรือจากเครือขายปราชญทองถิ่น  

    1.2 การคิดวิเคราะหในวิถีชีวิตประจําวันทางการเกษตร เชน การจดบันทึกขอมูลครัวเรือน การทํา

บัญชีฟารมเบื้องตน เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูการใชขอมูลของตนเองมาวางแผนการตัดสินใจสรางทางเลือกใน

การผลิตและดํารงชีพไดอยางเหมาะสม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การปรับเปลี่ยนทางดานทักษะทัศนคติของเกษตรกร  

   2.1 การทําใหเกษตรกรเกิดความตระหนักในเร่ืองของการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจาก 

เหตุการณจริงผสมผสานทําความเขาใจดวยวิธีการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

   2.2 เพิ่มเติมทักษะการวางแผนและจัดการครัวเรือนเกษตรของตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยใชการทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีฟารมระดับไรนา การวางแผนเบื้องตนจากขอมูลบัญชี

ครัวเรือนของตนเอง การวางแผนการทําบัญชีตนทุนการผลิต  

     2.3 เพิ่มเติมทักษะในการสรางเครือขายและประสานงานกับสวนราชการ เพื่อเขาถึงโอกาส 
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ของแหลงทุนทางการเกษตร และการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อหนุนเสริมกิจกรรมโครงการอาชีพ

หรือการพัฒนากลุมของตนเองได  

2.4 ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการเกษตร  

3.  ใหองคความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับเกษตรกรอันเปนประโยชนตอการพัฒนา  

3.1 เศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 เกษตรกรรมยั่งยืน  

3.3 บัญชีครัวเรือน 

3.4 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การรักษาสมดุลธรรมชาติ  

3.5 การใชสารเคมีและผลขางเคียง  

 รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหประมวลผลเพื่อมาจัดทําเปนองคความรู 

กรอบคิดการจัดการเรียนรูของหลักสูตรเปนไปตามความเชื่อมโยงระหวางวิถีอาชีพและวิถีการ 

ดําเนินชีวิต ของเกษตรกรมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ดังน้ันการเรียนรูเกษตรกรที่นําไปสูการการยกระดับ

ความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดองคความรูในเร่ือง

พื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบ  

 

1.7 วิธีการดําเนินการ 

 การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย  การจัดความรูแกภาคีวิจัย การจัดเวทีถอดบทเรียน และการติดตาม

ประเมินผลการวิจัย ดังน้ี 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินสถานการณและรวมกันพิจารณา Concept สมรรถนะเกษตรกร 

ประกอบดวย ทีมกลยุทธ ภาคีเครือขาย ผูทรงคุณวุฒิ/ทีมวิจัย/ผูนําเครดิตยูเน่ียน มารวมระดมความคิดเห็น     

วันที่  26 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน แหงประเทศไทย จํากัด   

 1.รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 2.นายดาบชัย  ใจสูศึก  ผูจัดการใหญ ช.ส.ค. 

 3.นายสุรจิตต  แกวชิงดวง ปรึกษา ช.ส.ค. 

 4.ผศ.อาภากร  มินวงษ  ผช.อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 5.รศ.ดร.ทรงศักด์ิ มิ่นกระโทก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 6.รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย ประจําศูนยวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ  

 7.นายศรคม  เงินศรี  วิทยากรที่ปรึกษาดานการพัฒนาการจัดการองคกร 

 8.นายสมเกียรติ  ฉายโซน ผูเชี่ยวชาญ กรมสงเสริมสหกรณ 

 9.นายปราสาท    สุวรรณไตรย ผูจัดการสหกรณเครดิตยูเน่ียนตําบลหวาย จํากัด 
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จากการระดมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิไดขอเสนอแนะแนวทางในการสรางระบบการ 

เรียนรู  ได Concept สําหรับสมรรถนะเกษตรกร   “การยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร โดยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดองคความรูในเร่ืองพื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบ” 

2. การสํารวจขอมูลเบื้องตนจากผูนําเกษตรกรเพื่อรับทราบขอมูลความรู ฐานคิด พฤติกรรม ทัศนคติใน

การดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนความเปนอยู การดูแลสุขภาพ การทํามาหากิน รายได คาใชจาย การออม 

การดูแลสภาพแวดลอม  แนวความคิด ความมุงหวัง ความพรอมที่จะเขารวมโครงการเพื่อนํามาใชในการ

ออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู โดยจัดประชุมผูนําเกษตรกร เพื่อนํามาเปนขอมูลตัวอยางในการเขียนราง

หลักสูตร   จัดการประชุมหารือ ผูนําเกษตรกรมาเขารวม จํานวน 15 คน เมื่อวันที่  21 เมษายน 2557   ณ สหกรณ

เครดิตยูเน่ียนบานแสงอรุณ จํากัด. จ.ประจวบคีรีขันธ    ขอมูลที่ไดจากกลุมผูนําเกษตรกร 

ลักษณะการทําการเกษตร เปนการทําการเพาะปลูกเองไมไดจางแรงงาน เปนการทําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค สวนที่เหลือมาจําหนาย เปนการทําสืบสานมาต้ังแตรุนพอแม โดยการใชภูมิปญญาชาวบาน ถาไมมีสวน

ไรนาที่มากพอก็ยังไมสามารถจุนเจือครอบครัวไดพอ  

ลักษณะการดูแลสุขภาพ   ผูนําเกษตรกรที่ทํางานเปน อสม. อบต. อบจ. ก็จะมีการตรวจสุขภาพ

เน่ืองจากเปนสวัสดิการสวนหน่ึงของหนวยงาน แตถาเปนเกษตรกรไมไดเปนอาสาสมัครอะไร จะไมไดให

ความสนใจในเร่ืองของการดูแลสุขภาพประจําป ถาไมเจ็บไขจริงๆ ก็จะไมไปหาหมอ เกษตรกรยังขาดความ

รับผิดชอบตอสังคมในเร่ืองของการใชยาฆาแมลง ปุยเคมี มีแบงแยกผลิตผล สําหรับเพื่อกินและจําหนายและ    

เห็นวาการทําสวน ทําไร เปนการออกแรงอยูแลว ไมมีความจําเปนตองมีการออกกําลังกายอะไรเพิ่มเติม  

ลักษณะการดํารงชีพและสถานะเศรษฐกิจ  ผูนําเกษตรกรมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เงินที่ไดนําไป

ลงทุน และมีการเก็บออมที่สหกรณเครดิตยูเน่ียน  ธกส. มีหนวยงานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณไปใหคําแนะนํา

เร่ืองบัญชีครัวเรือน แตไมไดทําอยางจริงจัง ลักษณะเงินที่ใชเปนแบบเงินหมุน ไมไดจัดทําใหเห็นคาใชจายอยาง

ชัดเจน ไมไดทําบัญชีฟารม บัญชีคาใชจายในการเกษตร จึงยังไมสามารถบอกไดวาผลผลิตกับเงินที่ไดรับมี

จุดคุมทุนหรือไม ปญหาเร่ืองการขาดการทําบัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือน ประจําป จึงทําใหไมรูตนทุนของ

ผลผลิต และไมมีการจดบันทึกรายละเอียดตามกระบวนการผลิตจนถึงการจําหนาย  

ลักษณะการมีสวนรวมของเกษตรกร  ผูนําเกษตรกรสวนใหญเปนกรรมการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

จะมีตนทุนในเร่ืองของการเปนอาสาสมัคร การชวยเหลือ และเปนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน แตยังไมมีการรวมตัว

ในรูปการผลิต การแปรรูป ยังคงดําเนินการแบบตางคนตางทํา ผูนําในจังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่เศรษฐกิจดี 

พืชผลขายไดตลอดมีจุดจําหนายผลิตผลหลายชองทาง ยกเวนขาว เกษตรกรยังประสบปญหาเร่ืองราคาตกตํ่า ไม

สามารถกําหนดราคาไดแนนอน ควรมีการแปรรูป โดยการนํามะนาวที่ราคาตกตํ่าน้ัน มาผลิตเปนนํ้ายาลางจาน 

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาสินคา ควรใหความสําคัญกับการหมักปุยคอกไวใชเอง เพื่อเปนการลดตนทุนลง และชวย

ใหผลผลิตดีขึ้น เน่ืองจากมีการบํารุงตน เกษตรกรจะรวมตัวในรูปแบบของการออมดวยผูนําเปนสมาชิกสหกรณ

เครดิตยูเน่ียน มีเงินไปฝากสหกรณ มีปญหาเร่ืองเงินก็ไปกูสหกรณ  
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ลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม  ประสบปญหาเร่ืองการขาดนํ้า สภาพภูมิอากาศ และสภาพ

พื้นดิน เน่ืองจากทางประจวบฯเปนลักษณะเปนลาดเอียงและเปนดินทราย จึงไมกักเก็บนํ้า หากวามีนํ้านอย 

หรือไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอผลผลิต คือไดจํานวนผลผลิตไมดี ลูกหลน ตนเฉา หรือไมไดมาตรฐานตามที่

ตองการ หรือใชวิธีการกักเก็บนํ้าไวใชเอง ตามแนวพระราชดําริของพระเจาอยูหัว และมีกรมสงเสริมสหกรณเขา

มาแนะนําเร่ืองบอนํ้า เพื่อทําการเกษตร แตก็ไมเปนผล เพราะวาโดยสวนใหญเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค

เทาน้ัน แตไมเพียงพอตอการทําการเกษตรกรรม  

3. ทีมงานวิจัยไดเชิญประชุมผูทรงคุณวุฒิ/ทีมวิจัย/สถาบันวิชาการดานสหกรณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557    

ณ หองประชุม ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อรวมวิพากษขอมูลที่ไดจากผูนําเกษตรกร 

พรอมกับขอมูลตัวอยางการจัดทําหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรเรียนรูชาวนามืออาชีพเพื่อเปนประเด็นในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบดวย หนวยเรียนรู ดังน้ี 

1. การเขาใจและเขาถึงทักษะเกษตรกรรมพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และปจจัยสภาพแวดลอม 

2. การมององครวมความสําเร็จในการประกอบอาชีพกับการดําเนินชีวิตอยางสมดุล                                        

3. เกษตรกรตระหนักกับการดูแลสุขภาพที่ดี 

4. การเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของเกษตรกร 

5. อาชีพเกษตรกรรมกับการบริหารความเสี่ยง 

6. การจัดทํากระบวนการผลิตอยางมีแบบแผน 

7. การเขาถึงแหลงเงินทุน หาเงินได ใชเงินเปน 

8. การใชปจจัยการผลิตอยางชาญฉลาด 

9. คุณธรรมและจริยธรรมของเกษตรกรตอการดํารงชีพและการดําเนินชีวิตที่ดี 

10. บริหารจัดการหวงโซอุปทานอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

-ผูทรงคุณวุฒิ/ทีมวิจัย/สถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่เขารวมประชุม ประกอบดวย 

1.รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.นายทรงพล   เจตนาวณิชย ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข 

3.นายสุรจิตต    แกวชิงดวง ที่ปรึกษา ช.ส.ค. 

4.นายสมเกียรติ   ฉายโซน ผูเชี่ยวชาญกรมสงเสริมสหกรณ 

5.นายพงษศักด์ิ    เย็นออน อาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 

6.ดร.สุเทพ    ศิลปานันทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

7.ผศ.อาภากร  มินวงษ  ผช.อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  

8.นางณัฐฐภักค   ผูปรารถนาสิทธิ ์ หัวหนาโครงการวิจัย 

9.นางสาวกรรณิกา เขียวโมรา ทีมวิจัย 

จากการระดมความคิดเห็น กรอบคิดการจัดการเรียนรูของหลักสูตรเปนไปตามความเชื่อมโยงระหวาง

วิถีอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิต ของเกษตรกรมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ดังน้ันการเรียนรูเกษตรกรที่นําไปสู
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การยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร  เพื่อมุงสู ”ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต” จัดทํา

เปนหลักสูตร เปนคูมือสงเสริมการเรียนรูใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน โดยผูทรงคุณวุฒิ 

นายทรงพล เจตนาวณิชย ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข ไดชวยสรุปและกําหนด

หลักสูตร  

 

จัดทําออกมาเปนผังหลักสูตรและเพื่อไปจัดทําสาระการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูในแตละดานในลําดับ

ตอไป 
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4. กอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อไปทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายเกี่ยวกับ

โครงการวิจัยและความคาดหวังของโครงการพรอมทั้งเก็บขอมูลเบื้องตนเน้ือหาการสอบถามจะเกี่ยวของกับ

ผังหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต เน้ือหาสาระทั้ง 5 ดาน เพื่อมาประกอบในการเขียน

สาระการเรียนรู 

5. ทีมวิจัยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อรับทราบขอมูลเบื้องตนของ

เกษตรกรพรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยเรียนรูทั้ง 5 ดาน เพื่อวิทยากรจะไดเตรียมเน้ือหาการสอนและ

สื่อประกอบการสอนใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมายตามหนวยการเรียนรูในแตละดาน(มาตรฐานการเรียนรู 

สาระการเรียนรู/ระยะเวลาการเรียนรู/เทคนิควิธีการ/สื่อ/กิจกรรม) 

6.ประสานงานชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ สาขาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อคัดเลือกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

กลุมเปาหมายทั้ง 9 แหง ตามคุณสมบัติที่กําหนดไปพรอมนัดหมายกําหนดการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม  2557 ดังน้ี 

ที่ หัวขอการสัมมนา วันที่/เดือน สถานที่จัดสัมมนา 

1. การเสวนาการยกระดับสมรรถนะเกษตรกร

เพื่อมุงสูความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของ

ชีวิต 

22 กันยายน 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.หวยเสือสามัคคี  

2. หนวยเรียนรูที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร 29 กันยายน 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.บานซองวังจันทร 

3. หนวยเรียนรูที่ 2 ความมั่นคงทางสุขภาพ 7 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.บานหนองกระทุมพัฒนา 

4 หนวยเรียนรูที่ 3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 13 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

5. หนวยเรียนรูที่ 3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 17 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

6. หนวยเรียนรูที่ 4 ความมั่นคงทางทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

22 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.หนองขานาง 

7. หนวยเรียนรูที่ 5 ความมั่นคงทางสังคม 27 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-13.30 น. 

ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

 

7. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรูกับผูนําเกษตรกรเปนลักษณะทดลองการเรียนรูตามเน้ือหา

หลักสูตรการจัดการเรียนรู ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเน่ียน ในอําเภอทายาง       

อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ทั้ง 9 แหง จํานวน 7 คร้ัง  เกษตรกรเปาหมายจํานวน  38 คน 
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 8. การติดตามประเมินผลการวิจัย โดยการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  ทัศนคติ พฤติกรรมของ

ผูนําเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเร่ืองใดบาง โดยจะมีการติดตามเน้ือหาหลักสูตรที่ไดใหความรู 

โดยทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูล สอบถามขอมูลผูนําเกษตรกรทั้ง 38 คน ตามตารางการติดตามขอมูลดังน้ี 

 

วันเท่ี/เดือน/ป สหกรณเครดิตยูเน่ียน เวลา 

26 พฤศจิกายน 57 สค.บานหวยเสือสามัคคี  จํากัด 09.00-11.00 น. 

 สค.บานหนองกระทุม  จํากัด 12.30-14.30 น. 

 สค.วัดหนองมะกอกพัฒนา จํากัด 15.00-17.00 น. 

27 พฤศจิกายน57 สค.บานซองวังจันทร จํากัด 09.00-11.00 น. 

 สค.เขื่อนเพชรโคงขอย จํากัด 12.30-14.30 น. 

 สค.หนองขานาง  จํากัด 15.00-17.00 น. 

28 พฤศจิกายน 57 สค.บานหนองบวย  จํากัด 09.00-11.00 น. 

 สค.โรงเรียนวัดหนองแก จํากัด 12.30-14.30 น. 

 สค.วัดกุมสามัคคี  จํากัด 15.00-17.00 น. 

 

 9. การสังเคราะหชุดความรู โดยการนําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลมาสรุปผลเพื่อเปนขอมูลในการ

พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู และการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผาน

กลไกสถาบันเกษตรกร   

 

1.8 ผลผลิต 

 1.8.1 รายงานการสํารวจ รายงานแบบสอบถาม  

1.8.2 แบบทดสอบความรู แบบสัมภาษณ แบบสอบถามในแตละเน้ือหาหลักสูตรกอนการใหความรู 

 1.8.3 ชุดความรู คูมือการจัดการเรียนรู หลักสูตรเปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของ

ชีวิต”  

 1.8.4  เอกสารความรูและเอกสารฝกปฏิบัติ  

 1.8.5 เอกสารขอเสนอแนะ เพื่อใชสําหรับสําหรับการพัฒนากลไกและระบบสงเสริม สนับสนุนการ

จัดการเรียนรูสูประชาชนที่มีการบูรณาการระหวางสถาบันเกษตรกร เพื่อการยกระดับสมรรถนะแกประชาชนใหมี

ความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 
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1.9 ผลลัพธ 

1. เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดานการจัดการเรียนรู สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยและนําไปสูการ

ขยายผลในขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

 2. ไดองคความรู ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนากลไกและระบบ

สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูขบวนการเครดิตยูเน่ียน เพื่อการยกระดับสมรรถนะแกสมาชิกสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 

 3.ไดผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใตหลักสูตรเรียนรู ที่มีสมรรถนะและมี

ความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 

 4. เกิดเปนเครือขายภาควิชาการมีการบูรณาการความรวมมือกันระหวางวิทยากร สหกรณเครดิตยูเน่ียน 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อการเสริมพลังกันในการพัฒนาเกษตรกรตามยุทธศาสตร

ประเทศ 

 

1.10 แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เดือนที ่

กพ มีค เม.ย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. 

1.ระดมความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ/ทีมวิจัย/ผูนําเครดิตยู

เนี่ยน/ตัวแทนที่เก่ียวของกับการพัฒนาเพ่ือใหได Concept  

สําหรับสมรรถนะเกษตรกร  

-   
         

2.เวทีถอดบทเรียนยกรางสมรรถนะเกษตรกรสมาชิก

เครดติยูเนี่ยน 

   
         

3.สรุปบทเรียนระหวางผูประสานงานและทีมวิจัย 

โดยนําองคความรูมาจัดทําเปนรางหลักสูตรสนับสนุนการ

จัดการเรียนการรูสูเกษตรกร และเสนอรายงานราง

หลักสูตร 

    
        

4. ประชุมหารือคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร(ผูทรงคุณวุฒิ/

ทีมวิจัย/ผูเก่ียวของ) ตอทีมที่ปรึกษา   

     
       

5. จัดทําสาระการเรียนรู/คูมือการจัดการเรียนรู 
       

     

6.ดําเนินการแกไข ปรับปรุงหลักสูตรตามขอแนะนําของทีม

ที่ปรึกษาพรอมกับพัฒนาส่ือในการสงเสริมการเรียนรู 

            

7.การจัดการเรียนรูแกกลุมเปาหมายเพ่ือทดลองหลักสูตร 

โดยทีมวิจัยและผูเก่ียวของ 

            

8. เก็บขอมูลประเมินผลการเรียนรู             

9.นําเสนอรายงานโครงการวิจัย             
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

สภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณทางการเมืองในรอบปที่ผานมาสงผลใหสินคาเกษตรสําคัญหลาย

รายการของไทย มีทิศทางที่ไมสดใสมากนัก โดยเฉพาะสินคาหลัก เชน ขาว ยางพารา มีตัวเลขการสงออกที่

ลดลงทั้งเชิงปริมาณและมูลคา ในป 2557 อุตสาหกรรมสินคาเกษตรของไทยจะมีแนวโนมเปนอยางไร เปนเร่ือง

ที่นาสนใจเพราะเกษตรคือฐานรากที่สําคัญของประเทศไทย หากนําขอมูลเชิงสถิติในป 2556 (ม.ค.-ต.ค.)        

มาวิเคราะห จะพบวาดานมูลคาการคาขายสินคาเกษตรมวลรวมของไทยกับตลาดสงออกที่สําคัญในกลุม

อาเซียน อยางบรูไน อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯลฯ หรือแมแตประเทศคูคาที่สําคัญอยางจีน ญ่ีปุน และ

สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยยังคงไดดุลการคาอยูมาก ถึงแมวาจะไดรับความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจใน

สหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ตาม  สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรไทย ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติของไทยที่เหมาะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว คนไทยเปน

คนที่มีความสามารถ  แตจะทําอยางไรใหเกษตรกรไทยอยูดีกินดี  ยิ่งถามองไปในอนาคต จะพบวาอีก 20-30 ป

ขางหนาประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 9,000 ลานคน จากปจจุบันมีทั้งหมด 7,100 ลานคน ทําใหความตองการซื้อ

เพิ่มขึ้นมหาศาล ในขณะที่พื้นที่ทําการเกษตรมีจํากัด หากเราสามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่มีจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด อุตสาหกรรมเกษตรก็จะชวยเสริมศักยภาพการแขงขันใหกับประเทศไทยไปอีกนานและ

โอกาสที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี คือ การรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งจะทําให

เกิดปรากฏการณที่นาสนใจ 2 เร่ือง คือ โอกาสในการแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรมไดมากขึ้น 

เพราะประเทศเพื่อนบานของไทยยังมีพื้นที่วางที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมอยูจํานวนมาก ทั้งในแงของ

ธรรมชาติและคาแรง เมื่อผลิตแลวนําเขามาแปรรูปในประเทศไทยแลวสงออกไปขายในตางประเทศก็จะ

สามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนได และโอกาสที่สอง คือ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพราะเมื่อเราตองผลิตสินคาและ

บริการแขงในอาเซียนคุณภาพและประสิทธิภาพตองสูงขึ้นตามไปดวย ประเทศไทยตองเตรียมการอยางไรเพื่อ

รองรับโอกาสที่เกิดขึ้น จากประสบการณของบริษัทชั้นนําดานการเกษตรที่กาวไปลงทุนในเกือบทุกประเทศใน

อาเซียนต้ังแตเมื่อ 10 กวาปที่ผานมา เร่ืองของ บุคลากร ถือวาสําคัญมากแตบุคลากรดานการเกษตรของไทยวันน้ี

ยังมีจุดออนอยูมาก  โดยเฉพาะในเร่ืองของการบริการบริหารจัดการ การพัฒนาการเกษตรรุนใหม จึงตองเนน

ความเปน Smart Officer นโยบาย Smart Farmer Smart Officer ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําลัง

ดําเนินการอยูจึงถือวาเดินมาถูกทิศถูกทางแลว แตสิ่งที่รัฐบาลตองทําตอคือสนับสนุนแหลงเงินทุนใหกับ

เกษตรกร  เพราะในระยะแรกอาจจะตองใชงบลงทุนสูงแตเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นหลังเก็บ

เกี่ยวถือวาคุม และการทําเชนน้ีจะทําใหอุตสาหกรรมเกษตรของไทยกาวไปสูความทันสมัยและอยูไดอยางยั่งยืน

แนนอน และหากนํางานวิจัยตางๆมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร ก็จะทําใหอุตสาหกรรมเกษตร

กาวไกล  เชน วิจัยพันธุที่มีธาตุเหล็ก แคลเซียม เบตาแคโรทีน เขาไปในขาวชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารและทําให
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จําหนายไดในราคาที่สูงขึ้นดวย เกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีอนาคต แตตองมองอยางมียุทธศาสตร วันน้ีประเทศ

ไทยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายอยาง นอกจากปาลมแลวยังมีมันสําปะหลังและออย ที่สามารถพัฒนาเปน

พลังงานทดแทนได ประเทศไทยสงออกมันสําปะหลังเปนอันดับ 1 ของโลก สวนออยหลังจากแปรรูปเปน

นํ้าตาลประเทศไทยสงออกปละ 7 ลานตัน เปนอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล ในแถบเอเชียมีหลายประเทศที่

นําเขานํ้าตาลทราย เฉพาะอินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย และอินเดีย นําเขานํ้าตาลปละ 14.9 ลานตัน น่ันหมายความวา

สวนที่เหลือไดนําเขาจากบราซิล ซึ่งถามองในแงของโลจิสติกส จะเห็นวาประเทศไทยใกลกวาบราซิลมาก 

ฉะน้ันจะทําอยางไรใหประเทศในแถบเอเชียเปนตลาดของเราในสวนของผลไมก็เชนกัน จากสถิติการสงออก

ผลไมไปประเทศจีน เฉพาะทุเรียน ในป 2550 ตัวเลขอยูที่ 75,182 ตัน ในป 2555 ตัวเลขสงออกเพิ่มขึ้นเปน 

204,500 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 300 สะทอนใหเห็นวาจีนมีแนวโนมในการนําเขาทุเรียนจากไทยเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

ฉะน้ันทําอยางไรประเทศไทยจะสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและสงออกไปขายไดเพียงพอกับความตองการ

ของตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดน้ีจะเห็นวาสินคาเกษตรของไทยยังมีโอกาสอีกมากมายในเวทีการคาโลก สิ่งสําคัญ

อยูที่ยุทธศาสตร ทั้งภาครัฐและเอกชนตองชวยกันยกระดับ “สมรรถนะเกษตรกร” ใหสูงขึ้น 

ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณไทย 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2556 หดตัวลงเล็กนอย 0.10 % จากไตรมาสที่ 3/2556 สหกรณไทยทั่วประเทศ 

จํานวน 11,072 แหง ปริมาณธุรกิจโดยรวม 1.98 ลานลานบาท สรางรายไดและทํากําไรทั่วประเทศกวา 6.4 หมื่น

ลานบาท กําไรขยายตัว 3.6 % ยังไมนากังวลมากนักแมธรุกิจลงทุนหดตัวแตผลประกอบการของหนวยธุรกิจทุก

กลุมยังสามารถทํากําไรทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สวนครัวเรือนมีหน้ีสินเฉลี่ยขยายตัว 3.52 % 

มากกวาการออมเงินที่ขยาย 2.10 % จากไตรมาสที่แลว โดยกลุมสหกรณภาคการเกษตรระมัดระวังการใชจาย 

กอหน้ีลดลงพรอมกับชะลอการออมเงินลง ขณะที่กลุมสหกรณนอกภาคการเกษตรยังกอหน้ีขยายเพิ่มขึ้น สวน

การออมเงินชะลอลงดวยเชนกัน คาดการณวาเศรษฐกิจปหนานาจะดีขึ้นและขยายตัวอยูในชวงรอยละ 0.5 -1.5 

  ธุรกิจสหกรณท่ีนาจับจอง 

 สุดยอด TOP TEN 2013 ของธุรกิจสหกรณไทย โดยสหกรณประเภทออมทรัพยครองแชมปมีปริมาณ 

ธุรกิจ หุน และทํากําไรไดสูงสุด ขณะที่สหกรณประเภทการเกษตรครองแชมปทํากําไรไดสูงสุด หากพิจารณา

เปนโซนพื้นที่ พบวา ใน 10 อันดับสหกรณที่ถือหุนหรือทุนเรือนหุนสูงสุด มีจํานวนถึง 9 แหง อยูในเขตพื้นที่

กรุงเทพและปริมณฑล มีเพียง 1 แหง อยูที่จังหวัดนครราชสีมา (อันดับที่ 7) สวนวงเงินธุรกิจสูงสุดมี 8 แหงอยู

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชนกัน มี 2 แหง อยูที่จังหวัดบุรีรัมยและนครราชสีมา ซึ่งอยูอันดับที่ 8 และ 9 สําหรับ

สหกรณที่ทํารายไดสูงสุด มี 5 แหง อยูพื้นที่ภาคใต 3 แหงอยูที่กรุงเทพมหานคร และอีก 2 แหง อยูที่ภาคกลาง 

อยูอันดับที่ 3 และ 8 สุดทายสหกรณที่ทํากําไรไดสูงสุด มี 8 แหง อยูใน กรุงเทพมหานคร อีก 2 แหงอยูที่จังหวัด

นครราชสีมาและขอนแกนในอันดับที่ 4 และ 8 จะเห็นวาพื้นที่สวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร อยางไรก็ตาม

ธุรกิจในระบบสหกรณนาจะเปนทางออก หรือทางเลือกหน่ึงของภาคประชาชน ในการแกปญหาความเดือน

รอนของตนเองและชุมชน ในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สรางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นทั้งทางฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะเปนแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอีกทางหน่ึง  
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  ครัวเรือนภาคสหกรณออมเงินเพิ่มเฉลี่ยปละ 12.34% 

การออมเงินของครัวเรือนภาคสหกรณ จากขอมูลรวบรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณป 2556 สหกรณ 

ทุกประเภทจํานวน 6,593 แหง มีสมาชิกรวมทั้งประเทศ 11.4 ลานคน แยกเปนสมาชิกครัวเรือนสหกรณในภาค

เกษตร 6.7 ลานคน (59%) และสมาชิกครัวเรือนสหกรณนอกภาคเกษตร 4.7 ลานคน (41%) ในป 2556 ครัวเรือน

ภาคสหกรณมีเงินออมรวมทั้งสิ้น 1.29 ลานลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.59 สูงกวาปที่แลวเล็กนอยที่ขยายตัวรอย

ละ 9.37 โดยคิดเปนสัดสวน 9.21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ประกอบดวยเงินฝาก 5.61 แสนลาน

บาท ตกเฉลี่ยออมเดือนละ 4.6 หมื่นลานบาท หรือคิดเฉลี่ย 4,098.02 บาทตอคนตอเดือน และหุน 7.35 แสนลาน

บาท ตกเฉลี่ยเดือนละ 6.1 หมื่นลานบาท หรือคิดเฉลี่ย 5,368.91 บาทตอคนตอเดือน หากดูอัตราการขยายตัวมี

คาเฉลี่ยในชวงระหวางป 2552 – 2556 ที่ประมาณรอยละ 12.34 ตอป สวนหน่ึงนาที่จะสะทอนถึงการที่ผูบริโภค

มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณมากขึ้นกวาในอดีต ทําใหเปนไปไดวา สัดสวนของการพึ่งพิงไวใจ

ออมเงินตอสถาบันสหกรณเพิ่มมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว  

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหกรณการเกษตร ป 2556 

สหกรณการเกษตร ป 2556 จํานวน 3,481 แหง สมาชิกทัง้สิ้น 6,449,261 คน และเงินทุน รวม 189,416 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 13.79 พบวา เงินทุนสวนใหญลงทุนอยูในลูกหน้ีถึงรอยละ 64.98 สหกรณมีธุรกิจ

ลงทุน 5 ดาน ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 306,672.20 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.62 ธุรกิจการรวบรวม/แปรรูป

ผลผลิตสูงสุด 92,196.63 ลานบาท (เฉลี่ยเดือนละ 7,683.05 ลานบาท) ลดลงจากปกอนรอยละ 10.95 ขณะที่

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายมีอัตราการขยายตัวสูงสุดรอยละ 16.45 มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 178,283.81 ลาน

บาท และคาใชจายรวมทั้งสิ้น 173,482.42 ลานบาท แมวาจะมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหัก

คาใชจายดําเนินงานเกินคร่ึงรอยละ 55.17 แตก็ยังมีกําไรสุทธิจํานวน 4,801.39 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 11.16 

สําหรับการเติบโตของทุนสํารองขยายตัวรอยละ 10.19 ดังน้ัน ผูบริหารสหกรณควรกําหนดกลยุทธในการ

ควบคุมคาใชจาย และสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ เพื่อคงสถานภาพที่ดีของสหกรณตอไป 

เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรป 2556 

สหกรณและกลุมเกษตรกรที่สามารถนํามาประเมินเสถียรภาพทางการเงิน ป 2556 จํานวน 10,834 แหง 

จากผลการประเมิน แสดงใหเห็นวา สหกรณและกลุมเกษตรกรในภาพรวมมีความมั่นคงและความเขมแข็งทาง

การเงินอยูในเกณฑดี สามารถรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของภาวะธุรกิจไดพอสมควร ถึงอยางไรก็

ตามความมั่นคงและความเขมแข็งทางการเงินของกลุมเกษตรกรยังคงนาเปนหวง เน่ืองจากอยูในเกณฑตํ่า ตอง

ปรับปรุง และตองแกไขเรงดวน รวมกันเกือบ 50% ของกลุมเกษตรกรเลยทีเดียว การมีเสถียรภาพทางการเงิน

ของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่อยูในเกณฑตํ่า ตองปรับปรุง และตองแกไขเรงดวน เกิดไดจากหน้ีภาค

ครัวเรือนยังอยูในระดับสูง สภาพคลองทางการเงินของครัวเรือนลดลง สงผลใหความสามารถในการชําระหน้ี

ของภาคครัวเรือนนอยลงดวย 

(ขอมูลจากกลุมวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ) 
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 เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียน รวบรวมขอมูลจากรายงานฐานะทางการเงินของ

สหกรณ/กลุมทั่วประเทศ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 (ขอมูลจากศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ประมวลผล ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด) 

 ขอมูลความรูเกี่ยวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

 สหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนองคกรการเงินที่จัดต้ังในแหลงชุมชนที่อาศัยในวงสัมพันธเดียวกันมุงเนน

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนําเงินของตนเองที่สะสมไวเปนทุน จัดการทุนของตนเองสรางระบบ

การเงินของชุมชนโดยชุมชน ขบวนการเครดิตยูเน่ียนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท มีทุน

ดําเนินงาน ทั้งสิ้น 54,478 ลานบาท สหกรณเครดิตยูเน่ียนจัดหาทุน ทั้งจากภายในและภายนอก แหลงเงินทุน

ภายในจําแนกเปนทุนของสหกรณ รอยละ 42.53 ในจํานวนน้ี เปนเงินรับฝากจากสมาชิก รอยละ 57.46  จาก

จํานวนสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนทั้งหมด ต้ังอยูในชุมชนซึ่งสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนสวนใหญจะเปน

เกษตรกร คิดเปนรอยละ 66.14 ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน  ณ  31 ธันวาคม 2556  ดังน้ี 

 

จํานวนจังหวัดที่มีสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน    

ลําดับท่ี สาขา พื้นท่ีภาค/จังหวัด จังหวัดท่ีมี CU/แหง 

1 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 20 

2 สาขาภาคกลาง 26 25 

3 สาขาภาคเหนือ 11 11 

4 สาขาภาคใต 15 15 

5 สาขาภาคตะวันออก 4 4 

6 สาขาจังหวัดเพชรบุร ี 1 1 

 รวม  6  สาขา 77  76 

*ภาคกลาง ขาดจังหวัดสิงหบุร ี
 

จํานวนสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน ณ  31 ธันวาคม 2556 

                                                                                                         หนวย=แหง 

 ประเภทของเครดิตยูเนี่ยน  

สาขา สามัญ สมทบ สะสม รวม(แหง) 

  เครดิตยูเนี่ยน องคกรอืน่   

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 149 122 13 21 305 

สาขาภาคกลาง 124 131 23 25 303 

สาขาภาคเหนือ 113 161 3 14 291 

สาขาภาคใต 75 65 6 12 158 

สาขาภาคตะวันออก 37 29 11 6 83 

สาขาจังหวัดเพชรบุร ี 44 14 9 1 68 

รวม 542 522 65 79 1,208 
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 จํานวนสมชิกรายบุคคล แยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน  

                                  หนวย = คน 

 จํานวนสมาชิกแยกตามประเภทเครดิตยูเนี่ยน (คน)  

สาขา สามัญ สมทบ สะสม รวม 

  เครดิตยูเนี่ยน องคกรอืน่   

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 250,906 33,199 8,741 2,395 295,241 

สาขาภาคกลาง 223,938 27,510 16,669 2,813 270,930 

สาขาภาคเหนือ 201,563 52,138 170 1,572 255,443 

สาขาภาคใต 188,198 18,699 2,902 1,131 210,903 

สาขาภาคตะวันออก 64,345 5,223 14,762 336 84,666 

สาขาจังหวัดเพชรบุร ี 218,105 6,026 1,011 230 225,372 

รวม 1,147,055 142,795 44,255 8,477 1,342,582 

  

แยกตามลักษณะที่ต้ังแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน  

                                                   หนวย =แหง 

 ลักษณะสถานท่ีตั้ง (แหง) 

สาขา ชุมชน

ชนบท 

ชุมชน

เมือง 

ชุมชน

แออัด 

สถานประกอบการ/

โรงงาน 

สถาบันการศึกษา หนวยงาน/

องคกรอ่ืน 

รวม 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 221 45 - 2 18 2 288 

สาขาภาคกลาง 231 52 - 3 4 1 291 

สาขาภาคเหนือ 96 121 7 33 17 6 280 

สาขาภาคใต 40 21 - 7 4 - 72 

สาขาภาคตะวันออก 46 12 - 2 - - 60 

สาขาจังหวัดเพชรบุร ี 122 30 - - - - 152 

รวม 756 281 7 47 43 9 1,143 

จํานวนสหกรณเครดิตยูเน่ียน ที่อยูในประเภทชุมชนชนบทมีจํานวน  756 แหง  คิดเปน 66.14 % ซึ่ง

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกรรมที่มีอยูในทุกจังหวัดของประเทศไทย 

 

รูจักสหกรณเครดิตยูเนี่ยน : 

 สหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนองคการที่เปนกลางทั้งทางดานการเมืองศาสนาเชื้อชาติและผิวพรรณ เปน

การรวมคนที่รูจักกันเขาดวยกัน เพื่อหาทางชวยเหลือกันและกันในเร่ืองของความสุข ความเจริญ ความครบครัน

ของชีวิต สหกรณประเภทน้ีมุงเนนความมีคุณสมบัติที่ดี ของสมาชิกเปนพิเศษ คือ มุงสรางความเปนผูมีศีลธรรม
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อันดีงามของสมาชิก สมาชิกของสหกรณเครดิตยูเน่ียนไมจําเปนตองมีรายไดประจํา แตสมาชิกจะตองมี

ความสามารถประหยัดและอดออม นําเงินที่ออมไดมาสะสมเปนคาหุน ตามความสามารถของแตละคน 

(ประพันธ เศวตนันทน : 2529 : 33)  

สหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนกิจการที่ไมแสวงหากําไรสูงสุด สําหรับองคการ คณะกรรมการสหกรณ

ดําเนินงานดวยความอาสาสมัคร ไมไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน บริหารองคการดวยหลักการ

ประชาธิปไตย ไมใชองคการที่ระดมเงินทุนเพื่อใหการสงเคราะหหรือองคการการกุศล ไมใชองคการที่ ระดม

เงินทุนมาผลัดกันนําไปใช เชน วงแชรที่รูจักกันทั่วไป แตสหกรณประเภทน้ีมุงระดมเงินทุนเพื่อใหบริการตาม

ความเดือดรอนจําเปนของสมาชิก (CUNA Supply Corporation : 1968 : 1)  

สหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนธนาคารของประชาชนที่ใหบริการสะสมทรัพย และบริการสินเชื่อที่มี

กระบวนการที่งายและสะดวกสบายแกสมาชิก ภายใตการควบคุมและบริหารงานของสมาชิกเอง สมาชิก ของ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนจะไดรับการศึกษาใหมีคุณธรรมความดีในมโนสํานึก และแสดงออกเปนกิจนิสัย ภายใน

กระบวนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อใหสามารถ

ประหยัดเงินและมีกําลังสะสมเงินคาหุนใหสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ เมื่อสมาชิกมีความเดือดรอนหรือมีความจําเปน

ก็สามารถขอใชบริการสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เปนธรรม สหกรณประเภทน้ีมักถูกเรียกขานวาเปนธุรกิจ

ภายใตจิตตารมณ  นอกจากบริการทางการเงินแกสมาชิกแลว สหกรณเครดิตยูเน่ียนยังเนนการใหการศึกษาดาน

ตางๆ อันเปนคุณประโยชนตอการดํารงชีพของสมาชิกดวยการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน จึงเปนเสมือน

โรงเรียนเพื่อชีวิตของมวลสมาชิก สหกรณเครดิตยูเน่ียนยึดมั่นในความเสมอภาคและภราดรภาพแหงความเปน

มนุษยของสมาชิก มีกิจกรรมการเลือกต้ังและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตางๆ อยูเสมอ จึงเปน

กระบวนการปลูกฝงประชาธิปไตยขั้นมูลฐานแกประชาชน ซึ่งเทากับชวยสงเสริมการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย (ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด : 2524 : 40) 

ประเทศไทยไดมีความสัมพันธกับประเทศทางตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตยุโรปในชวงที่

ประเทศแถบน้ีทําการลาอาณานิคมในเอเซีย จึงมีผลใหคนไทยเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตขาวจากการผลิต

เพื่อบริโภคภายในประเทศเปนการผลิตเพื่อการสงออกหรือคากับตางประเทศพอคาคนกลางและนายทุนเร่ิมเขา

มามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใหมน้ีมากขึ้น สถานการณดังกลาวผลักดันใหชาวนาตกเปนหน้ีนายทุนและ

พอคาคนกลาง ตองสูญเสียที่ดินทํากินและอพยพไปหาที่ใหมแตก็เขาสูวัฏจักรเดิม ภาวะความยากจนเขาครอบงํา

ชาวนาไทยทั่วไป รัฐบาลในสมัยป พ.ศ. 2457 ไดพยายามหาทางหยุดยั้งปญหาดังกลาว ในที่สุดก็ไดริเร่ิมนําเอา

ระบบสหกรณหาทุนแบบของไรฟไฟเซน เขามาริเร่ิมจัดต้ังขึ้นตามคําแนะนําของ เซอร เบอรนารด ฮันเตอร ( Sir 

Bernard Hunter) นายธนาคารกลาง ชาวอังกฤษแหงเมืองมัทราช ประเทศอินเดีย ที่ตําบลวัดจันทน อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 ชื่อ “สหกรณวัดจันทนไมจํากัดสินใช” ซึ่งก็คือสหกรณแหง 

แรกของประเทศไทยน่ันเอง สหกรณน้ันใชหลักและวิธีการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน แตไมมีใครรูจักสหกรณ

เครดิตยูเน่ียน คงรูจักในนามสหกรณหาทุนมากกวามีเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาสหกรณจากตางประเทศกับ

นักวิชาการสหกรณในสมัยน้ันที่เขาใจวาสหกรณวัดจันทนเปนสหกรณเครดิตยูเน่ียน ชื่อสหกรณเครดิตยูเน่ียน
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เพิ่งจะเร่ิมเปนที่รูจักในหมูคนไทย เมื่อมีนักพัฒนาในกลุมศาสนาคริสต นิกายคาทอลิกไดจัดการสัมมนาเร่ือง 

“การพัฒนาเครดิตยูเน่ียน” ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ที่บานเซเวียรใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เมื่อป พ.ศ. 2505 

และเสริมย้ําดวยการจัดสัมมนาเร่ือง “เครดิตยูเน่ียน”ของสมาคมเครดิตยูเน่ียนแหงชาติของสหรัฐอเมริการวมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยความสนับสนุนของรัฐบาลไทยในปพ.ศ. 2506 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เขตบางเขน จากน้ันมาอีก 2 ป กลุมนักพัฒนาเอกชนซึ่งประกอบดวย นายแพทย อาจารยมหาวิทยาลัยและ

นักศึกษาตลอดจนเจาหนาที่พัฒนาเอกชน ซึ่งรวมกันดําเนินงานในศูนยพัฒนาสลัมหวยขวาง ชื่อศูนยกลางเทวา

ไดริเร่ิมจัดต้ังกลุมเครดิตยูเน่ียนขึ้นในหมูชาวสลัมแหงน้ัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ใหชื่อวา“กลุมเครดิตยู

เน่ียนศูนยกลางเทวา” มีสมาชิกเร่ิมแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรกจากบรรดาสมาชิก ซึ่งสวนมากเก็บ

ขยะและคาขายเล็กๆ นอยๆ ได  360 บาท กลุมเครดิตยูเน่ียนแหงแรกของประเทศไทยน้ีไมเปนที่ยอมรับของทาง

ราชการในระยะเร่ิมตนจึงไดรับความอุปถัมภจากนักบวชในศาสนาคริสตนิกาย คาทอลิก คือ บาทหลวง 

อัลเฟรด บอนแนงคกับนายแพทยนักพัฒนาชาวสลัมชื่อ นายแพทยชวลิต จิตรานุเคราะห   

เปาหมายและวัตถุประสงคของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

 สหกรณเครดิตยูเน่ียน มีเปาหมายสูงสุดที่การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและศักยภาพ ที่จะทํางานใหหมู

คณะ ชวยพัฒนาความเจริญกาวหนา ความมั่นคงแกสหกรณเครดิตยูเน่ียน ดวยหลักการพัฒนาจิตใจ พัฒนา

เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมใหมีดุลยภาพ โดยมุงใหคนมีในสิ่งตอไปน้ี 

1. มีการเรียนรูรวมกันทั้งทางโลกและทางธรรมมากขึ้น  ทุกคนสามารถเรียนรูปญหาของคน ของ

สังคมรอบขางดวยตนเอง เรียนรูวิธีการแกปญหาเรียนรูที่จะสรางความเปนอยูดีที่รวมกัน ตลอดจน

เรียนรูเร่ืองตางๆ ที่จะสามารถนํามาใชในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีรวมกัน 

2. มีความจําเริญในทรัพย และจําเริญในธรรมรวมกันมากขึ้น คนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น

และสังคมสันติสุข ปราศจากภัยและอบายมุข ผูคนเปนดีอยูรวมกันอยางมีสันติสุข 

3. มีความเปนมนุษยที่สมบูรณดวยกัน ทุกคนในขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนจะเปนผูมีเกียรติ

เสมอภาคกัน ไมถูกเหยียดหยาม แบงชนชั้น มีเกียรติ มีศักด์ิศรีเทาเทียมกัน 

สรุปไดวาสหกรณเครดิตยุเน่ียนมุงพัฒนาคนใหสามารถอยูในสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 

รวมกันไดโดยสันติสุข สามารถสรางสรรคและสังคมและเศรษฐกิจใหเอ้ือตอความเปนอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงคของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ก็คือ การสงเสริมใหสมาชิกชวยตนเองเพื่อรวมกันทําธุรกิจและ

ชวยเหลือซึ่งกันและบนพื้นฐานคุณธรรม  5 ประการ ไดแก ความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกันและ

วางใจกัน รวมทั้งจริยธรรมอันดีงาม การปะหยัดและการออม เปนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและ

สวนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถชวยใหทุกคนอยูดีกินดี 

 จิตตารมณ (สนใจ หวงใย แบงปน รับใช) คุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน

วางใจกัน) เปนหลักจริยธรรมที่สอนใหสมาชิกของสหกรณเครดิตยูเน่ียนรักใครกันฉันทพี่นอง สอนใหมีความ

เมตตา กรุณาตอกันและกัน ใหมีความเชื่อและยึดมั่นวาหากทุกคนในสหกรณมุงแตจะใหซึ่งกันและกัน โดยไม

แสวงหา สิ่งตอบแทนแลวเราจะอยูรวมกันไดอยางเหนียวแนนชวยใหทุกคนอยูดี กินดี 
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 หลักการดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียน กําหนดขึ้นภายใตปรัชญาแหงการรวมมือกันของคนใน

สังคมเดียวกัน ยึดถือคุณคาแหงความเสมอภาค ภราดรภาพของคน การพึ่งพาตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน ในทางปฏิบัติแมจะมีรายละเอียดแตกตางกันไปบางดวยความมีความแตกตางทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ

ภูมิศาสตร แตเปาหมายสําคัญก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยูรวมกันฉันทพี่นองอยางสันติสุขของคนใน

สังคม และการใหการศึกษาอบรอยางตอเน่ือง สหกรณเครดิตยูเน่ียนมุงจัดการศึกษาอยางจริงจังแกสมาชิก 

คณะกรรมการ และเจาหนาที่ของสหกรณตลอดจนบริการการศึกษาแกคนทั่วไปในเร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 

ประชาธิปไตยและความรับผิดชอบ 

 สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนองคการที่ออกแบบและจัดต้ังใหเปนของมวลสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิก 

มิใชเพื่อประโยชนของบุคคลหรือกลุมคนจึงตองดําเนินงานภายใตความเห็นพรอมของมวลสมาชิกอยาง

เครงครัด สําหรับการบริหารและการจัดการ เปนกระบวนการสากล ซึ่งองคการตาง ๆ จะใชกระบวนการ

เดียวกัน แตกตางกันในเร่ืองวัตถุประสงคและเปาหมาย ที่ตองการบรรจุเทาน้ัน องคการสหกรณมีเปาหมายและ

วัตถุประสงคมุงจัดบริการที่ดีแกสมาชิกไมมุงเนนการแสวงหากําไรสูงสุด โดยใชกระบวนการบริหารและ

จัดการ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการบุคคล การอํานวยการ การควบคุม และสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนมุงใชเงินเปนเคร่ืองมือพัฒนาคน ใหมีคุณภาพทั้งทางจิตใจ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนที่มี

คุณภาพเหลาน้ีจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไดในที่สุด 

 

ปรัชญาแนวคิดการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร 

มนุษยจะมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และหลายคร้ังของการเรียนรูเหลาน้ันเกิดจากความไมไดต้ังใจ และ

เกิดขึ้นภายนอกสถาบันการศึกษา น่ันก็ขึ้นอยูกับวา มนุษยคนน้ันเห็นวา การเรียนรูสิ่งใดมีประโยชนและมี

คุณคา และการมีคุณคาของการเรียนรูจะขึ้นอยูกับบุคคลแตละคน กลุมคน เวลา และ สถาณการณในการนํา

ความรูที่เกิดจากการเรียนรูน้ีไปใช ทั้งหมดทั้งสิ้น คือ กระบวนการของการศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา

เรียนรูน้ันขึ้นอยูกับบุคคล บางคนเรียนรูเพื่อมีชีวิตรอด (Survive) บางคนเรียนรูเพื่อใหมีชีวิตที่เจริญกาวหนาขึ้น 

(Thrive) แตก็นาเสียดายที่วา โอกาสที่คนจะเรียนรูและรับประสบการณในการเรียนรูน้ันไมเพียงพอ และไมเทา

เทียมกัน (Gordon & Rebell, 2007) หลักสูตรจะชวยแกปญหาน้ันไดอยางไรการจัดการการเรียนรูในระบบ

การศึกษาในทุกวันน้ี ขึ้นอยูกับวา มีอะไรที่เปนความรูอยูบาง สิ่งน้ันก็จะถูกถายทอดไปยังผูเรียน ในหลักสูตรที่

เนนตัวเน้ือหาวิชาเปนศูนยกลาง (Subject-Centered Curriculum) จะมุงเนนความรูเฉพาะทางที่อยูในเน้ือหาทาง

วิชาการของวิชาน้ันๆ แตเราในฐานะนักการศึกษา ตองจดจําไวเสมอวา การศึกษามิใชเปนเพียงแคกระบวนการ

เผยแพรสาระความรูที่มีอยูเทาน้ัน แตกระบวนการทางการศึกษาที่ดีตองเนนใหผูเรียนไดนําสาระทางวิชาการที่

ไดเรียนรูน้ันไปเพื่อไดรับการพัฒนาและนําไปแสวงหาหรือเพื่อการคนพบความรูใหม (Wraga, 2009) การ

ปรับเปลี่ยนมุมมองในสิ่งที่เรียกวา ความรู (Knowledge) และ มาตรฐานและขอบังคับ (Standards and 

Regulations) รวมถึงการขยายตัวอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรูอยาง

กวางขวาง การเคลื่อนยายถิ่นฐานของประชาชนเปนอีกสาเหตุที่กอใหเกิดวัฒนธรรมโลก และเศรษฐกิจโลกขึ้น 
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การกระจายคานิยม และความกาวหนาของความเปนประชาธิปไตย ลวนเปนประเด็นที่ตองเรียนรู และการ

เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหเห็นชัดเจนวา การศึกษาน้ันมิใชมีกรอบจํากัดเพียงแคคําวา “โรงเรียน” เทาน้ัน แต

คานิยมและความเชื่อที่วาโรงเรียนคือสถานที่ที่สรางสรรคการเรียนรู และเพื่อให “โรงเรียน” เปนสถานที่ที่ให

การศึกษาและเปนแหลงการเรียนรูกับคนใหมากที่สุด ครอบคลุมสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หลักสูตรเปน

เสมือนเข็มทิศในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผูคน และเปนสิ่งที่กําหนดและสะทอนกลับแนวความคิดการเรียนรู 

รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษาใหกับผูเรียน (Sowell, 2000)จึงจําเปนที่โรงเรียนตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ในอดีต หลักสูตรทางการศึกษาและการเรียนรู เปนเพียงกระบวนการถายทอดทัศนคติ 

ความรู และทักษะ จากผูที่มีประสบการณมากกวาและมีการศึกษาสูงกวา ไปสูคนที่มีประสบการณและ

การศึกษาที่ตํ่ากวา เทาน้ัน ประกอบกับโดยทั่วไปแลว สังคมตระหนักและใหความสําคัญ วา โรงเรียนเปน

สถาบันการศึกษาของสังคมเพียงแหงเดียวที่ใหโอกาสทางการเรียนรูกับบุคคลในชาติ ทั้งที่การศึกษาเรียนรูอาจ

เกิดขึ้นจากภายนอกหองเรียนและอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังน้ันทฤษฎีการจัดการศึกษาจึงมิไดมุงเพียงแค

ทฤษฎีเกี่ยวกับในระบบโรงเรียน หากแตตองรวมถึงทฤษฎีความสัมพันธระหวางสถาบันกับสมาชิกโดยรวมของ

สังคม (Gordon & Rebell, 2007) การกําหนดหลักสูตรจะตองคํานึงถึงหลักการศึกษาพื้นฐานที่วา การศึกษาเปน

กระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต และในทุกสถานการณที่คนมีชีวิตอยูรวม 

หลักปรัชญาท่ีควรคํานึงในการกําหนดหลักสูตร  

ในการรางหลักสูตรการเรียนการสอน ควรตองคํานึงถึงปรัชญาของโลก ของประเทศ และคานิยมตางๆ 

ความตองการของสังคม และเปาหมายของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ปรัชญาของโลก (World 

Philosophy) ที่เปนพื้นฐานในการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา (Webb, Metha & Jordan, 2003) ไดแก  

1. Ontology (Metaphysics): การเรียนรูของจริงตางๆ ที่อยูในโลกและสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา 

2. Epistemology: การเรียนรูศาสตรตางๆ  

3. Axiology: การเรียนรูในเร่ืองของความดี ความสวยงาม คานิยม โดยมาผสมผสานกับ Educational 

Domains เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่พึงประสงค อันไดแก 

1. Cognitive Domain: มุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทางดานความรู และสติปญญา  

2. Affective Domain: มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดี เกิดความรักในสิ่งที่ไดเรียนรูและการเรียนรู 

3. Psychomotor Domain: มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ไดเรียนรู  

หากเราลองเปรียบเทียบกับองคกรของการศึกษาไทย กลาวคือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถ ศึกษา และ

พลศึกษา เราก็เห็นไดวามีพื้นฐานที่ไมตางกัน ซึ่งก็เปนที่มาของหลักสูตรปจจุบันที่เนนให ผูเรียนเปนคนเกง เปน

คนดี และเปนผูที่อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังน้ันขอสําคัญในการกําหนดหลักสูตร คือ ตองคํานึงถึงการ

เรียนการสอนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและเตรียมตัวผูเรียนที่จะเรียนรูประสบการณตางๆ นอกโรงเรียนไดอยางมี

ความสุข เปนที่ยอมรับของคนในสังคม Dewey (1916) เห็นความสําคัญของการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณ

นอกโรงเรียน โดย Dewey ไดระบุวา การศึกษาแบงไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ การศึกษาที่ต้ังใจใหเกิดการ
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เรียนรู (Deliberate Education) และการศึกษาที่เกิดจากสถานการณหรือเรียนรูจากสิ่งอ่ืนๆ (Incidental 

Education) นักการศึกษามักจะมุงเนนการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองเพียงการศึกษา

ประเภทแรก และลืมนึกถึงการเตรียมผูเรียนในการที่จะตองพบกับสถานการณที่จะตองเผชิญและเรียนรูกับ

การศึกษาประเภทที่สอง หลักสูตรแมจะจัดไวสําหรับนักเรียนในระบบโรงเรียน แตก็ตองเปดกวางเพื่อใหเกิด

การเรียนรูนอกชั้นเรียนหรือนอกโรงเรียน เพราะไดมีการระบุไวอยางชัดเจนวา การเรียนรูนอกหองเรียนน้ัน มี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระบบโรงเรียนของผูเรียน (Anyon, 2005; Barton, 2003; Gordon, 

Bridglall & Meroe, 2005) โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งสวนหน่ึงมีผลมา

จากการเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่ไมหยุดน่ิง หลักสูตรและผูที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ในการ

กําหนดมาตรฐานของหลักสูตร และกําหนดตัวมาตรฐานตางๆ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา จึงควรไดรับการ

ปฏิรูป หากโรงเรียนและบุคคลที่กําหนดกลไกทางการศึกษาไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหทันกับความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการเรียนรูแลว การเรียนรูก็คงทิ้งหางระบบโรงเรียนไปไกล (Collins & Halverson, 2009) การ

ขยายตัวของแหลงการเรียนรูตางๆ ควรไดรับการคํานึงถึงในการกําหนดหลักสูตรการเรียนรูในระบบโรงเรียน 

เปนตนวา การจัดการเรียนที่บาน (Home Schooling) การเรียนรู ณ ที่ทํางาน (Workplace Learning) การศึกษา

ทางไกล (Distance Learning) ศูนยการเรียนรู (Learning Centers) โทรทัศนเพื่อการศึกษา (Educational TV) 

Video และ Software ตางๆ รวมถึง Websites ใน Internet สิ่งเหลาน้ีมันบอกไดถึง วิธีการและกระบวนการยุค

ใหมแหงการเรียนรูและระบบใหมของการศึกษา (Collins & Halverson, 2009)  

ใครควรเปนผูกําหนดหลักสูตร 

การขยายขอบเขตของหลักสูตรละการจัดการการเรียนรู ควรตองคํานึงสําหรับผูรับผิดชอบในการออกแบบ

และกําหนดหลักสูตร ไมวาจะเปนในเร่ือง ความรับผิดชอบ (Responsibility)ในการจัดการการศึกษา และ ความ

คาดหวัง (Expectations) ที่ตองไดรับการพัฒนาจนไปถึงระดับปจเจกบุคคล เน้ือหาสาระ (Content) รวมถึง

กระบวนการฝกฝน ความมีวินัยในการเรียน และ การเรียนรูที่วาจะตองเรียนอยางไร วิธีสอน (Pedagogy) ที่

จะตองพัฒนาจากการฝกฝน จนมีความรูความสามารถและสามารถมีปฏิสัมพันธทีดี่กับคนอ่ืนและสิ่งรอบตัว 

และสถานที ่ นักการศึกษาตางเขาใจดีวา หลักสูตรที่ดีน้ัน เกิดจากกระบวนการที่ดําเนินอยางตอเน่ืองของการคิด 

การวิจัย และการประเมินจากผลสะทอนกลับของการนําหลักสูตรไปใช (Tyler, 1949) ดังน้ัน การที่จะไดมาซึ่ง

ผลของความคิดที่ครอบคลุม การวิจัยที่เชื่อถือและยืนยันได และผลสะทอนกลับของการใชหลักสูตร จึงตองเกิด

จากบุคคลที่หลากหลาย แตละบุคคลจากแตละฝายจะมีแงคิด มุมมองและความต้ังใจ รวมถึงเปาหมายในการ

พัฒนาคนผานกระบวนการของการศึกษาอยางเปนรูปธรรม การรางและ การออกแบบหลักสูตร รวมถึงการ

พิจารณายอมรับในหลักสูตรไมสามารถจํากัดอยูเพียงแคแวดวงของครู ผูบริหารการศึกษา หรือผูเชี่ยวชาญดาน

หลักสูตรเทาน้ัน การตัดสินใจในการกําหนดหลักสูตร จะเกิดขึ้นภายใตบริบทที่เปนปจจุบันของชุมชน จังหวัด 

ภาค หรือประเทศใดประเทศหน่ึงเทาน้ัน (Webb, Metha & Jordan, 2003) หลักสูตรที่ดี และเปนที่ยอมรับของ

สถานที่หน่ึง ก็ไมไดหมายความวาจะใชไดดีและเกิดสัมฤทธิผลที่ดีกับอีกสถานที่หน่ึง หรือที่เด่ียวกัน แตในเวลา

ที่ตางกันหรือใชกับผูเรียนตางกลุมกัน  
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วัตถุประสงค วิธีการ ความแข็งแกรงและความสําเร็จของหลักสูตร ควรที่จะไดรับอิทธิพลมาจากบุคคล

ในหลากหลายอาชีพ ไมวาจะเปนบุคคลในสายการเมืองการปกครอง สายสังคมศาสตร สายเศรษฐศาสตร        

นักการศึกษาเอง หรือแมกระทั่งบุคคลในสายการศาสนากต็าม (Tietelbaum, 1998) ผูกําหนดหรือผูใชหลักสูตร

ควรตองไดรับคําปรึกษาทั้งโดยทางตรงและทางออม และทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จากบุคคลต้ังแต 

ผูปกครอง กลุมชมรมหรือสมาคมในชุมชน ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ขาราชการทางการศึกษาของ

อําเภอและจังหวัด คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาตางๆ รัฐบาลของชาติ องคกรอาชีพตางๆ 

ตลอดจนเปาหมายและมาตรฐานของบุคคลที่พึงประสงคในระดับชาติ ดังจะเห็นตัวอยางไดจากการที่

บริษัทเอกชนหลายบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเขารวมรางและกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย บริษัทเหลาน้ีจะเปนผูระบุถึงศักยภาพ ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางาน ที่ทางบริษัท

ตองการ และมหาวิทยาลัยกจ็ะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการ สงนักศึกษาเขาเรียนรูงาน

และฝกงานในบริษัทเหลาน้ัน เมื่อสําเร็จการศึกษา นักศึกษาก็จะมีทักษะตรงตามที่บริษัทตองการ และพรอมเขา

ทํางานในบริษัทเหลาน้ันไดเลย โดยที่บริษัทก็ไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน  

การกําหนดหลักสูตรที่ดี ก็จะเปนเสมือนแสงไฟที่สองทางไปสูความสําเร็จของบุคคลที่เดิน ตามแสไฟ

ที่สองนําทางน้ี แสงไฟจึงตองสองแสงไปสูเปาหมายของการพัฒนาคน มิใชสองไปแบบไรทิศทาง อยางไรก็ตาม 

หลักสูตรตองเปนที่เขาใจได (Comprehensiveness) สําหรับผูใชหลักสูตร ตองมีความเปนเหตุเปนผล (Cogency) 

มีความเกี่ยวเน่ืองเกี่ยวพัน (Coherency) และมีความกลมกลืน (Consonance) ทั้งในสวนของวิชาเดียวกันที่สอน

ในชั้นที่ตางระดับกัน ที่เรียกวา การกลมกลืนและเกี่ยวพนัในแนวต้ัง และในสวนของวิชาที่ตางกัน แตสอนใน

ระดับเดียวกัน คือในแนวนอน รวมถึงความเกี่ยวพันกับโครงสรางและความตองการของสังคม เพื่อใหผูเรียนได

ใชประโยชนของการเรียนรูอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน 

(บทความโดย: ดร. สิทธิพร เอ่ียมเสนรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 

 

 การทําโครงการวิจัยชุดน้ีนําแนวคิดการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตรจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ดังน้ี 

1. บทความของหนังสือการเรียนรูและกระบวนการจัดการความรูของชาวนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  

บรรณาธิการวิชาการ โดย คุณเนาวรัตน  พลายนอย  อธิบายการเรียนรูและความรูน้ันมีมุมมองที่หลากหลายทั้ง

ทางดานจิตวิทยา การศึกษา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ปรัชญา และการพัฒนาสังคมในมุมมองที่หลากหลายน้ีมี

ทั้งสวนที่คลายคลึงและแตกตางกันไปตามความเชื่อของนักวิชาการ อยางไรก็ตามภายใตลักษณะรวมกันบาง

ประการของชาวนาและประชากร วัยผูใหญ  มีความเห็นวาการอธิบายการเรียนรูและความรูน้ันควรอธิบายภายใต

แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งอาจมีการเพิ่มเติมแนวคิดทางปรัชญาบาง ดังน้ี 

ความรูคืออะไร : มุมมองจากทฤษฏีวิพากษ   แมวาบทน้ีจะใหความสําคัญการจัดการความรู และนัก

จัดการความรูทั้งหลายก็มักจะพยายามอธิบายความหมายและประเภทของความรูไวหลากหลายอยางนาสนใจ ดวย

เหตุเพราะเมื่อเขาใจวาความรูคืออะไรและมีกี่ประเภทจะไดไปคนหาหรือผลิตความรูน้ัน เพื่อนํามาจัดการให

เกิดผลกับองคกรตอไป ดังเชน การแยกแยะความรูเปนความรูจากภายนอก และความฝงลึก ซึ่งเปนการแบงตาม
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แหลงกําเนิดของความรูเปนความรูจากภายนอก และความรูฝงลึก ซึ่งเปนการแบงตามแหลงกําเนิดของความรูเพื่อ

จะไดไปหาความรูน้ันมาบริหารจัดการ พบวาการแบงความรูตามการใชประโยชนของความรูน้ัน ก็นาสนใจ

เชนเดียวกัน เหตุเพราะการเรียนรูของผูใหญแบบชาวนาน้ัน (รวมทั้งอาชีพอ่ืนดวย) มักผูกพันกับการประกอบ

อาชีพเปนอยางมาก ความรูจึงสัมพันธกับการงานอาชีพอยางแยกกันไมออก เพียงแตวาความรูที่ผูกพันกับการงาน

อาชีพน้ีน้ัน จะมีขอบเขตเพียงใดก็ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียนเอง ในเร่ืองน้ีนักปราชญชาวเยอรมัน คือ Jurgen 

Hebermas ไดเสนอวา ความสนใจทางปญหาของมนุษยมักจะมีรากฐานมาจากสังคมที่แวดลอมเขาอยูในสามดาน 

คือ การทํางาน การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และอํานาจบุคคลใดที่เขาใกลเร่ืองใดในสามเร่ืองน้ีก็จะมีความสนใจ

ใครรูไปตามดานน้ัน เชน คนที่จดจออยูกับการทํางานมากก็จะสนใจเรียนรูงาน คนที่เกี่ยวของกับผูคนมาก ๆ ก็

สนใจความรูที่จะทําใหมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนดี มีประสิทธิภาพ คนที่เกี่ยวของกับอํานาจ(ทั้งในทางที่มีอํานาจและ

ในทางที่ถูกลิดรอนอํานาจ) ก็สนใจความรูจะเสริมพลังอํานาจของตนเอง เปนตน อยางไรก็ตามไมวาคนเราจะ

เกี่ยวของหรือยึดติดกับดานใด เปาหมายสุดทายของการเรียนรูก็คือการปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ หรือ

พึ่งตนเองได ดังน้ัน มิติ(domain) ของความรูที่จะนําไปสูการปลดปลอยมนุษยไดน้ัน ควรมี  3 มิติตามขอเสนอของ 

Habermas ดังน้ี 

1.1 มิติเทคนิควิธีการ (technical)  เกี่ยวของกับการทํางานของปจเจกบุคคลเปนอยางมาก มิติน้ีให

ความสําคัญกับการเรียนรูที่จะควบคุม เทคนิคเคร่ืองมือ กลไกตาง ๆ ที่จะทําใหผลการทํางานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 มิติการปฏิบัติจริง (practical)  คําวา “ปฏิบัติจริง” น้ัน หมายถึงความรูที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตอยู

รวมกับคนอ่ืนในสังคม ซึ่งเปนวิถีปกติของมนุษย มิติน้ีจะเกี่ยวของกับการมีความสัมพันธกับ

ผูอ่ืน คือ พอคนมีความสามารถในการใชเทคนิควิธีการตางๆ ในการทํางานแลว ก็จําเปนตองมี

การสื่อสารสัมพันธกับผูอ่ืนดวยเชนเดียวกัน  มิติน้ีใหความสําคัญกับกระบวนการทางสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสาร 

1.3 มิติการเสริมพลัง (empowerment) เกี่ยวของกับเร่ืองพลังอํานาจเชื่อวาความรูจะทําใหคนมีความ

เปนอิสระ ไมถูกควบคุมหรืออยูในภาวะตองพึ่งพา (ความรู) จากผูอ่ืน มิติน้ีจะใหความสําคัญกับ

การจัดการภายในตนเองและสภาพแวดลอมเพื่อใหสามารถที่จะควบคุมตนเอง หรือพึ่งตนเองได 

โดยเนนการตรวจสอบสํารวจตนเอง (selt-reflectiveness)  เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง

ไปสูการเปนอิสระในที่สุด 

 ในการอธิบายวาผูใหญเรียนรูอยางไรน้ัน ในวงการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตลอดชีวิต ได 

มีศาสตรหน่ึงชื่อวา andragogy (ตามรากศัพทหมายถึงการเรียนของผูใหญในขณะที่ Pedagogy หมายถึงการเรียน

ของเด็ก) ที่นําเสนอโดย Malcolm Knowles ไดอธิบายลักษณะเฉพาะหรือขอตกลงเบื้องตน 5 ประการของการ

เรียนรูของผูใหญไวดังน้ี (Knowles, 1980) 

ก. ธรรมชาติของผูเรียน ดวยวุฒิภาวะของผูเรียนที่จะพัฒนาจากการพึ่งพา มาสูการนําตนเอง 

(selt-directedness) ที่อาจจะมากนอยแตกตางกันไปในผูใหญแตละคน แต Knowles  เชื่อวา
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ผูใหญทุกคนมีแรงขับ หรือมีความตองการที่จะแนะนําตนเอง มากกวาที่จะตองการจะเปนผู

คลอยตามหรือพึ่งพาผูอ่ืน 

ข. บทบาทของประสบการณของผูเรียน ถือเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญของการเรียนรู เพราะ

ผูใหญมีการสะสมประสบการณการทํานามาจากวัยเด็ก  เพราะสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ

คน)  และเพิ่มพูนขึ้นเร่ือย ๆ จากการทํางาน ผูใหญจะเกาะติดการเรียนรูหากเขาได

ประสบการณจากการเรียนรู 

ค. ความพรอมในการเรียนรู ผูใหญจะพรอมที่จะเรียนเมื่อเขาไดมีประสบการณกับตัวเองวา มี

ความจําเปนที่จะตองเรียนรูในเร่ืองที่จะเขามาแกไขปญหาชีวิตของเขา นักการศึกษาจําเปนที่

จะตองจัดใหเขามีประสบการณตรง เพื่อคนควาใหพบถึงปญหาดวยตนเอง จนเกิดความ

ตองการที่จะเรียนรู 

ง. ทิศทางของการเรียนรู ผูใหญมองการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพไปสูการประสบ

ผลสําเร็จในการมีศักยภาพเต็ม เขาตองการที่จะประยุกตสิ่งที่ไดเรียนแตละวันไปสูชีวิตที่

ดีกวาในวันตอไป ดังน้ันทิศทางการเรียนรู จะเปลี่ยนจากเอาวิชาหรือเน้ือหาเปนศูนยกลาง 

ไปสูการใชปญหาของผูใหญเปนศูนยกลาง 

จ. แรงจูงใจในการเรียน สําหรับผูใหญแลวจะมาจากดานใน กลาวคือ การเรียนรูมิไดเกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติ หากแตเกิดจากเงื่อนไขที่ผูใหญตองการจะเรียนรูเอง  

การออกแบบการเรียนรู ท่ีนาสนใจสําหรับผูใหญ 

1. เรียนรูจากเร่ืองใกลตัว ซึ่งหมายถึง เร่ืองที่ตรงกับปญหาของตนเอง บอยคร้ังที่พบวาผูเรียน

บางคนซักถามกับครูหรือวิทยากรอยางมากในบางประเด็นที่ตรงกับปญหาของตนเอง และก็

บอยคร้ังอีกเชนกันที่พบวา ผูเรียนไมใหความสนใจหรือจับกลุมยอยสนทนากัน เมื่อหัวขอ

บรรยายน้ันไมนาสนใจ 

2. เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ชาวนาไมชอบบรรยากาศที่เปนทางการ เชน ในหองประชุม เขาจะ

ไมชอบแลกเปลี่ยนในบรรยากาศแบบน้ี รวมทั้งไมชอบการเรียนที่ตองฟงนาน ๆ  

3. ชอบความแปลกใหม ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนวา ผูเรียนแตละคนน้ันไดสะสมความรู 

ความเชื่อในการทํานามาหลายชั่วอายุคน เขายอมมีความรูสึกวาไดรูทุกอยางแลวของการ    

ทํานา ดังน้ันการจะใหชาวนาไดมาเรียนรูเร่ืองการทํานาอีกคร้ัง สิ่งที่จะนําเสนอน้ันจะตองมี

ความแปลกใหม ทาทายและนาสนใจ มิฉะน้ันเขาจะปฏิเสธการเรียนรูทันที 

4. ชอบเรียนรูเปนกลุมยอย ซึ่งเปนกลุมที่มีความสนใจ ปญหาหรือประสบการณตรงกัน จะ

แลกเปลี่ยนกันไดอยางมาก รวมถึงเมื่อมีสมาชิกไมมากนัก เขาจะกลาแสดงออกมากกวาเมื่อ

ตองอยูในกลุมใหญ นอกจากน้ีการเรียนรูเปนกลุมยอยชวยสรางความมั่นใจใหกับผูเรียน ทํา

ใหเกิดความรูสึกวามีเพื่อน 



25 
 

5. ใหความสําคัญกับการชื่นชมกัน (appreciation) การใหความสําคัญผานการชื่นชมใน

ความสําเร็จทั้งชื่นชมกันเองหรือใหคนนอกมาชื่นชม แมวาจะเปนความสําเร็จเพียงเล็ก ๆ 

นอย ๆ ถือเปนเร่ืองที่สงผลตอการเรียนรูอยางมาก 

6. ชอบที่จะแบงปนความรู แมวาภายนอกจะดูเหมือนชาวนา มักอายหรือไมกลาแสดงออก แต

หากเมื่อไดรวมกลุมและเปนเร่ืองที่เขามีความรูแลว เขาจะกลาเลาใหคนอ่ืนฟงถึง

ประสบการณของตัวเอง 

 

2. โครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรู

จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน    ที่มา : จุฑาทิพย  ภัทราวาท (2550)  ซึ่งมีจุดมุงหมายสําคัญนารสรางแนวคิด การ

ออกแบบหลักสูตรเรียนรูและการจัดการเรียนรูแกลูกเกษตรกร ตลอดจนการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและ

สาธารณะสําหรับการเพิ่มสมรรถนะแกลูกเกษตรในการทําการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน มีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

การสรางแนวคิดการเรียนรูมุงไปที่การยกระดับสมรรถนะแกชาวนาใน 3 มิติ คือ การปรับทัศนคติที่ดีตอ

อาชีพทํานา การปรับวิธีคิดใหชาวนาสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการพฒันาเปน “ชาวนามืออาชีพ” 

ตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค คือ “รักษคุณธรรม คิดสรางสรรคและแบงปน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝหาความรูอยู

ตลอดเวลา และกอใหเกิดสมดุลในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต” 

การออกแบบหลักสูตรเปนไปในแนวทางของ Backward Design  ที่หยิบยกสภาพปญหาของชาวนาเปน

ประเด็นในการกําหนดเปาหมายของการเรียนรู กรอบการประเมินผลการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 

กระบวนการออกแบบหลักสูตรเปนไปภายใตการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา เศรษฐศาสตรเกษตร 

เกษตรศาสตร ปราชญชาวบาน นักสงเสริมเกษตร แกนนําชาวนาที่เผชิญปญหาในอาชีพ ผูนําสถาบันเกษตรกร 

จํานวน 67 คน ใชระยะเวลา 6 เดือน ในการพัฒนาตัวแบบหลักสูตร ประกอบดวยหนวยเรียนรู 15 หนวยเรียน โดย

มีเอกสารสาระการเรียนรู คูมือการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูที่แนะนําเพื่อใชประกอบการสอนรูปแบบตาง ๆ เพื่อ

นําไปทดลองใชหลักสูตรในพื้นที่เปาหมาย 

แนวคิดการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งกลาวถึงการออกแบบการศึกษาสําหรับชาวนา จําเปนตอง

เนนกระบวนการศึกษาที่มีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียน (life-long education) ที่เปนผลมาจาก

กระบวนการพัฒนาสติปญญา ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่

มุงใหชาวนาไดพัฒนาตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตอเน่ืองจนเต็มศักยภาพ โดยแตละคนมีแรงจูงใจที่

จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง และเรียนรูอยางตอเน่ือง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนการจัดเตรียม

กระบวนการหรือประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 ในโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาไดอางถึง วัลลภ พรหมทอง (2541) ไดใหแนวคิดไววา การเรียนทําให

เกิด “การเปลี่ยนแปลง” การเปลี่ยนแปลงในที่น้ีคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน แตการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

อาจจะเปลี่ยนเพียงบางสวนหรือชั่วคราว จนกวาจะมีการบังคับหรือมีความจําเปนที่ตองใชในการประกอบอาชีพ
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หรือปฏิบัติภารกิจประจําวัน  การสอนเกษตรกรจะตองเปนกระบวนการที่ชวยใหเกษตรกรพัฒนาและสามารถชวย

ตนเองใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนมุงหวัง และใหเกษตรกรมีความสามารถแกปญหาของตนเองไดทั้งใน

ครัวเรือนและในฟารม การเรียนของเกษตรกรเปนแบบสมัครใจ ไมใชภาคบังคับ ดังน้ันจึงไดแนะนําขั้นตอนการ

สอนเกษตรกรไว ดังน้ี คือ 

1. สรางความสนใจใหเกิดกับผูเรียน เกษตรกรแตละรายมีความสนใจแตกตางกันไป บางคร้ัง

เกษตรกรไมมีความตระหนักในเร่ืองปญหาและวิธีการแกไขปญหา ดังน้ันถาสามารถสราง

ความสนใจใหเกิดกับเกษตรกรได ก็จะเปนจุดเร่ิมตนในการต้ังใจเขามารับความรู 

2. เมื่อเกษตรกรมีความสนใจที่จะเรียนแลว ก็ตองกระตุน เรงเราใหเกษตรกรมีความต้ังใจที่จะ

รับความรู 

3. เรงเราใหเกษตรกรมีความตองการความรู มีความสนใจในความคิดใหม ๆ หรือการปฏิบัติ

ใหมๆ ที่ดีกวาเดิม จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงความสนใจน้ันเปนความปรารถนาหรือมี

แรงผลักดันเพียงพอที่จะนําไปสูความตองการที่จะเรียน 

4. ชักชวนใหเกษตรกรไดเขามาเรียน เมื่อเกษตรกรมีความปรารถนาที่จะเรียน ก็เปนการงายที่

จะนําไปสูการเรียนการสอน โดยการชักนําใหมาเรียนรูตามความตองการที่ปรารถนา 

5. การสอนก็จะนําไปสูความสําเร็จที่ผูสอนไดต้ังใจไว เกษตรกรจะไดเรียนรูในวิชาการที่

นําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

6. ตองทําใหเกษตรกรเกิดความพอใจในการเรียนที่ตรงตามความตองการของเกษตรกร 

นอกเหนือจากรายละเอียดบทความดังกลาวกลาวขางตนที่จะนํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตร เกี่ยวกับการมองอาชีพและการดํารงชีวิตอยางเปนองครวมและดําเนินไปพรอมกันตามที่ รศ.จุฑาทิพย 

ภัทราวาท (2550) กลาวถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของสองเร่ืองน้ีไววา กิจกรรมในการประกอบอาชีพเร่ิมตนจาก

แผนการผลิตซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการเขาถึงแหลงทุนและปจจัย การผลิตและการใชเทคโนโลยี การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การจําหนาย หลังจากจัดสรรเปนเงินออมและการสะสมทุนแลวก็จะเปน

เร่ืองของแผนการดําเนินชีวิต ซึ่งจะเกี่ยวของกับการเรียนรูโภชนาการและดูแลสุภาพ การดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในสังคม  สันทนาการและการสืบทอดวัฒนธรรม

และประเพณี รูป  กรอบแนวคิดหลักสูตรที่มองความเชื่อมโยงของอาชีพและการดําเนินชีวิตชาวนาไปดวยกัน

ตามแนวคิดน้ี จะชวยใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหาอาชีพและการยกระดับชีวิตความเปนอยูของชาวนาได

ดวยตนเองอยางมั่นคง 
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3. หลักสูตรในโครงการแกหน้ีแกจนเร่ิมตนชีวิตใหมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการน้ีเปนความรวมมือระหวางมูลนิธิสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณเกษตร และองคการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดโครงการคํารองขึ้นเมื่อป 2551-25557 และประเมินแลว

ไดผลดี จึงมีการขยายผลในพื้นที่ตาง ๆ ในป 2554 สาระสําคัญของโครงการประกอบดวย 

3.1 เกษตรกรที่เปนหน้ี และสมัครใจที่จะเรียนรูและตลอดเวลา รุนละ30  คน โดยมีระยะเวลา

ดําเนินการรุนละ 6 เดือน 

3.2 หลักสูตรในโครงการ ประกอบดวยสาระวิชา 3 วิชา ไดแก 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

- ทางสูชีวิตที่สมดุล 

- เกษตรกรรมยั่งยืน 

ซึ่งจะนําไปสูการสรางแผนงานของเกษตรกรในโครงการ 4 แผน ไดแก แผนชีวิต แผนอาชีพ 

 แผนการเงิน และแผนสุขภาพ 

 3.3 เวลาการเรียนรูอาทิตยละ 1 วัน ขึ้นอยูกับความพรอม ความเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

เกษตรกรแตละรุน โดยหองเรียนจะอาศัยหองประชุมเจาหนาที่ ศาลาวัด หรือสวนเกษตรของผูเรียนเปนแหลง

ศึกษาหมุนเวียนกันไป 

 3.4 หัวใจสําคัญของโครงการ คือ กระบวนการเรียนรูของเกษตรกร ซึ่งเนนการเรียนโดยการปฏิบัติจริง 

ประกอบดวย กระบวนการเรียนรูภายในตนเอง ไดแก การเรียนรูรวมกับคนอ่ืนในกลุมเพื่อใหรูจุดออน จุดแข็ง

ของแตละคน มีการดูวิซีดี เปนแบบอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ  การไปศึกษาดูงานแปลงเกษตร

ผสมผสาน เกษตรอินทรียในทองถิ่น การดูกิจกรรมการแปรรูป การตลาด เปนตน เหลาน้ีเปนการเรียนรู

แบบอยางภายนอก  แลวนําขอมูลมาถกเถียงพูดคุยคนหาสาระและแนวทางการประยุกตใช 
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บทที ่ 3 

ผลการดําเนินการงานวิจัย 

 

การดําเนินการจัดทําหลักสูตรไปตามแผนการวิจัย ซึ่งประกอบดวย  3 สวนที่สําคัญจากการระดม 

ความคิดเห็นเพื่อใหได Concept สําหรับสมรรถนะเกษตรกร   “การยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติของ

เกษตรกร” โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดองคความรูในเร่ืองพื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบ และดําเนินการ

รวบรวมจัดทําเปนหลักสูตร  

 

3.1 ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

3.1.1 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู  “เปาหมายชีวิต :  ความสขุ ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต

เกษตรกร” ที่จัดทําขึ้นในคร้ังน้ีอยูภายใตโครงการวิจัย การพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะ

การแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร 

 การออกแบบหลักสูตรไดดําเนินการภายใตการมีสวนรวมของผูนําเกษตรกรที่ใหขอมูลที่เปนแนว

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิที่ชวยเสนอแนะเน้ือหาสาระมาประยุกตเปนสาระการเรียนรู ซึ่ง

ทีมวิจัยไดรวมกันจัดทําหลักสูตรในเบื้องตนเพื่อนําหลักสูตรไปรวมพิจารณากับทีมวิทยากรที่จะลงพื้นที่ไปให

ความรูตลอดจนทักษะแกผูนําเกษตรกร ซึ่งกลุมผูนําเกษตรกรจะเปนผูทดลองศึกษาเน้ือหาหลักสูตรที่กําหนดไป

ตลอดจนถึงความมุงหวังที่จะไดแกนนําจากผูนําเกษตรกรในการไปเผยแพรองคความรูใหกับเกษตรกรคนอ่ืนๆ 

ในลําดับตอไป 

 

           3.1.2 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู 

 เพื่อยกระดับความรู ความสามารถของผูนําเกษตรกรโดยมีแนวทางการที่จะดําเนินการ  3 มิติ 

การยกระดับความรู 

  ปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร 

  รวบรวมองคความรูที่เปนเร่ืองพื้นฐานเกี่ยวของกับเกษตรกร 

 เพื่อจัดทําเปนหลักสูตร เปนคูมือสงเสริมการเรียนรูใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน  

 

           3.1.3 กลุมเปาหมาย 

 กลุมหมายที่มีอาชีพหลักเปนเกษตรกรซึ่งเปนผูนําในพื้นที่หรือเปนคณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

ใน อําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่เขามามีสวน

รวมในการสรางสรรคใหหลักสูตรเรียนรูมีความสมบูรณในสาระการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูที่จะ

นําไปสูการขยายผลแกผูสนใจในอนาคตตอไป จํานวน 9 สหกรณ  38 คน 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สหกรณเครดิตยูเน่ียน 

1. นายบุญชู สวดโสม ส.บานหนองกระทุม 

2. นายสานิตย  ใหนุช ส.บานหนองกระทุม 

3. นายบําเพ็ญ แซโป ส.บานหนองกระทุม 

4. นส.พัชรี  ยี่ตัน ส.บานหนองกระทุม 

5. นส.มาลี ไมตรีจิตร ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

6. นางวิเชียร  บานแยม ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

7. ร.ต.ต.ทอง นุชออง ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

8. นายสมนึก  เอ่ียมทับ ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

9. นายชวน ศิริเรือง ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

10. นายมงคล อินงาม ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

11 นางเฉลียว  นกแกว ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

12. นางมี  อยูอิน ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

13. นส.บุญสม  พรพิจิตรทรัพย ส.วัดหนองมะกอกพัฒนา 

14. นายสุชาติ บุตรแพ ส.วัดหนองมะกอกพัฒนา 

15. นางสนิ  มาแผว ส.วัดหนองมะกอกพัฒนา 

16. นางสุภาพร  แสนสวัสด์ิ ส.บานซองวังจันทร 

17. นายคงเดช บัวเจริญ ส.บานซองวังจันทร 

18. นายสมชาย วรรณขํา ส.บานซองวังจันทร 

19. นายเสนห  พันธนัน ส.บานซองวังจันทร 

20. นางสํารวย  หลิมตะกูล ส.บานซองวังจันทร 

21. นายฟุง  มั่นคง ส.บานหวยเสือสามัคคี 

22. นายเฟอ  มั่นคง ส.บานหวยเสือสามัคคี 

23. นายเฉลียว  แสงสวาง ส.บานหวยเสือสามัคคี 

24. นายกองเกียรติ  แกวเกตุ ส.บานหวยเสือสามัคคี 

25. นายสน่ัน  คมขํา ส.บานหวยเสือสามัคคี 

26. นายกิติศักด์ิ  สายเหลา ส.วัดกุมสามัคคี 

27. นายณัฐพร สุขเกษม ส.วัดกุมสามัคคี 

28. นายจิรพงษ  เรืองอราม ส.วัดกุมสามัคคี 

29. นายเกรียงศักด์ิ  แกวเมืองเพชร ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

30. นส.สุนิสา  นามเมือง ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สหกรณเครดิตยูเน่ียน 

31. นายลําออง  พูลพิพัฒน ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

32. นายทฤษฎี  เจริญยศ ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

33. นายปา  นวมน่ิม ส.หนองขานาง 

34. นส.ชลัฐพร  ประยูร ส.หนองขานาง 

35. นส.นงลักษณ  พัชรวิโรจนสกุล ส.หนองขานาง 

36. นายจําเนียร  หงสวิเศษ ส.บานหนองบวย 

37. นส.ทิพยวัน พุดเทศ ส.บานหนองบวย 

38. นส.ธัญพร คงครุฑกุลธนา ส.บานหนองบวย 

  

 เง่ือนไขคุณลักษณะของผูเขารับการอบรมท่ีเปนกลุมเปาหมาย ดังน้ี 

1. มีอาชีพหลักเปนเกษตรกรไมนอยกวา  3 ป 

2. ผานการพิจารณาของทีมวิจัยโดยการคัดเลือกจากผูประสานงานในพื้นที่ 

3. รับรองตนเองวามีเวลาในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

4. มีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมเปนของตนเอง 

 

3.1.4 กรอบคิดการจัดการเรียนรู 

กรอบคิดการจัดการเรียนรูของหลักสูตรเปนไปตามความเชื่อมโยงระหวางวิถีอาชีพและวิถีการ 

ดําเนินชีวิต ของเกษตรกรมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ดังน้ันการเรียนรูเกษตรกรที่นําไปสูการการยกระดับ

ความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดองคความรูในเร่ืองพื้นฐานที่เกษตรกร

ควรทราบ ไดรวบรวมเน้ือหลักสูตรจากการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและขอมูลที่ไดจากผูนําเกษตรกร

ดําเนินการรวบรวมเปนประเด็นในการประชุมพิจารณา กรอบหลักสูตรในการที่จะไปยกระดับสมรรถนะใหกับ

ผูนําเกษตรกร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการนําองคความรู ไปปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติในการดํารงชีวิต   

เพื่อมุงสู ”ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต”  

 ความสุข    หมายถึง ความสบาย หรือ ความสําราญ เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และพากันแสวงหา 

ตามแตสติและปญญา ดวยวิธีการตางๆ แยกออกไดเปนสองฝาย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ 

ความสมดุล  หมายถึง เทาเทียม เสมอภาค  เทากัน 

ความมั่นคงของชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหความหมายของความ

มั่นคงในชีวิตของมนุษย หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกันสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตอ

ความจําเปนขั้นพื้นฐานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรีและไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการ

พัฒนาตนเอง โดยมีดัชนีชี้วัดความมั่นคง 10 มิติ ไดแก ที่อยูอาศัย สุขภาพ การศึกษา งานและรายไดครอบครัว 
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ความมั่นคงสวนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม สังคม-วัฒนธรรม สิทธิและความเปนธรรม การเมืองและ   

ธรรมมาภิบาล 

ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง  คนทุกคนมีความสามารถเขาถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมี

โภชนาการ ทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจ ในการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจทางอาหารของ

พวกเขา เพื่อใหเกิดชีวิตที่ประกอบดวยความกระตือรือรนและสุขภาวะ  

ความมั่นคงทางสุขภาพ  หมายถึง   การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจปลอดจากโรคภัยตางๆ และความเจ็บ

ไขไดปวยอ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงบริการดานการรักษาพยาบาลทุกๆ คน 

ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ หมายถึงการที่ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดเพียงพอในการ

ดํารงชีวิต โดยมีปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอในการพึ่งตนเอง ลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน 

ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หมายถึงการที่มีการอนุรักษ พัฒนา คุมครองบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

ความมั่นคงทางสังคม หมายถึงการที่ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีชีวิตที่ยืนยาวอยางมี 

คุณภาพ มีครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีความเอ้ืออาทร

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั โดยไมมีการกีดกันและแบงแยกของคนในสังคม 

 เน้ือหาสาระความรูของความมั่นคงทั้ง 5  ดานจะมีความเชื่อมโยงกัน สอดคลองกัน ในทุก ๆ ดานจะมี

ความสําคัญ และความจําเปนตอการดํารงชีวิต  เกษตรกรไดรับความรูและมีความขาใจถึงความมั่นคงในแตละ

ดาน แลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จะทําใหเกษตรกรมีความสุข ในชีวิตความเปนอยู การมีอาหารเพียงพอ

ตอการบริโภคและปลอดภัยในโภชนาการ ทําใหเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เกษตรกรมีความมั่นคงใน

ชีวิต เมื่อมีการจัดระบบชีวิตประจําวันใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีวิตมีเงินออม  

การอยูรวมกันชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรวมไปถึงการอุทิศตนเพื่อสังคม

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งและมีสันติสุข   

 

3.1.5 แนวทางการจัดการเรียนรู 

 แนวทางการจัดการเรียนรูเปนไปตามแผนการเรียนรูที่กําหนดและหารือรวมกับวิทยากร 

 ผลลัพธการเรียนรู 

 กิจกรรมการเรียนรู ที่สามารถเขาถึงและสรางความเขาใจแกผูเขารับการอบรม 

กลุมเปาหมายเปนไปตามที่กําหนดไว 

การเลือกใชสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูแบบใดจึงจะครอบคลุมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการ

เรียนรูที่กําหนดไว 

ทําอยางไรจะจะสรางบรรยากาศการเรียนรู ที่กอใหเกิดการมีสวนรวมระหวางผูเรียนและวิทยากร 
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3.1.6 โครงสรางการจัดการเรียนรู 

โครงสรางการจัดการเรียนรูไดกําหนดไว 5 หนวยการเรียนรู ระยะเวลาหนวยการเรียนรูภาคทฤษฏ ี

ภาคปฏิบัติ จํานวน 7 วัน (เวนชวงไมติดตอ) จํานวน   21 ชั่วโมง  และการติดตามขอมูลหลังจากสัมมนา ของแต

ละหนวยการเรียนรู ไมนอยกวา 30 วัน 
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3.1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู 

          วิทยากรและทีมงานวิจัยรวมดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

 

 

 

 

3.1.8  แผนการจัดการเรียนรู 

 การจัดทําแผนจัดการเรียนรูของวิทยากรสําหรับหนวยเรียนรูในหลักสูตร เพื่อใชในการจัดอบรม

เกษตรกรใหเปนผูนําที่สามารถสรางความสุข ความสมดุล และความมั่นคงของชีวิตของเกษตรกร ตลอดจน

สามารถเปนเครือขายกับทีมงานวิจัยในการถายทอดความรู ไปยังสมาชิกสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนได โดย

กําหนดเปน หลักสูตร “เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิตเกษตรกร” 

ผูนําเกษตรกรกับการเปลี่ยนแปลงสูความสุข  ความสมดุล และความมั่นคงในชีวิต” ในแผนการจัดการ

เรียนรู  5  หนวยการเรียนรู ในแตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู 

ระยะเวลาการเรียนรู วิธีการสอน สื่อที่ใชในการสอน  กิจกรรมการเรียนรู ผลลัพธที่เกิดจากการเรียนรู วิธีและ

เกณฑการประเมินผล และบันทึกสรุปการจัดการเรียนรู 

 

กระบวนการจัดการจัดการเรียนรู 
 

จัดการเรียนรู หลักสูตร ยกระดับ 

สมรรถนะเกษตรกร 5 หนวย 

การเรียนรู 

รวมประชุมเชงิปฏิบัติการรวม 

กับนักวชิาการ เก็บขอมูล

เบ้ืองตนจากเกษตรกร 

ประสานงานกลุมเปาหมาย ผูนํา

เกษตรกร  อ.ทายาง อ.ชะอํา อ.

แกงกระจาน จ.เพชรบุรี  จํานวน  

40 คน 

วิทยากรบรรยายใหความรูตาม

หนวยการเรียนรูในหลักสูตรท้ัง 5 

หนวย ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

สรุปเน้ือหา ประเมิน และติดตาม

ผลจากผูนําเกษตรกรเปาหมาย

ภายในระยะเวลา  1 เดือน 

 ประเมิน และติดตามผลจากผูนํา 

              เกษตรกรเปาหมายภายใน

  1 เดือน 

  การจัดทําบันทึกสรุปการจัดการ 

                  เรียนรูของวิทยากรและเกษตรกร 

                   เพ่ือจัดทําเปนคูมือการเรียนรู 



36 
 

 

หนวยเรียนรูที ่1 

เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวิตเกษตรกร 

ความมั่นคงทางอาหาร 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

  1. เกษตรกรไดรับทราบถึงขอมูลและสถานการณดานความมั่นคงทางอาหาร 

  2. เกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร 

  3. เกษตรกรผลิตอาหารเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือน 

สาระการเรียนรู 

  1  ความหมายและความสําคัญของความมั่นคงทางอาหาร 

  2.  ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  

  3. ประเภทและชนิดของอาหารที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู 

  1.วิทยากรนําแบบทดสอบความรูความมั่นคงทางดานอาหารใหผูนําเกษตรกรทํา 

2.วิทยากรสรางบรรยากาศความเปนกันเองระหวางผูเรียนกับวิทยากรโดยการใหผูนําเกษตรกร  

ไดทําความรูจัก พูดคุยแลกเปลี่ยน   

  3.วิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับความมั่นคงทางดานอาหารกับการดํารงชีวิตประจําวัน

เกี่ยวกับการทานอาหารการเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมี

ความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการ

มีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทาง

ธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเน่ืองจากอาหาร  

แบงหัวขอการบรรยายใหความรู มี 2 หัวขอ  1. ความมั่นคงทางดานอาหารและ 2 อาหารกับการดํารงชีวิต 

 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรูในหลักสูตร 
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หัวขอ ความมั่นคงทางอาหารมีประเด็นการบรรยาย ดังน้ี 

1. ทําไมประเทศไทยจึงตองใหความสําคัญกับความมั่นคงดานอาหาร 

2. ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผูผลิตอาหารรายใหญของโลก 

3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารของไทย 

4. การเตรียมความพรอมของไทยเพื่อรองรับสถานการณความไมมั่นคงดานอาหาร  

หัวขอ อาหารกับการดํารงชีวิต มีประเด็นการบรรยาย 

1.อาหารกับการดํารงชีวิต 

2.สารอาหารทั้ง  6 ชนิด 

3.โรงที่เกิดจากรับประทานอาหาร 

4.สารปนเปอนในอาหาร 

                           5.การปองกันอันตรายจากสารปนเปอน           

3. วิทยากรสรุปบทเรียนโดยการทบทวนเน้ือหาจากแบบทดสอบตามที่เกษตรกรใหขอมูลไวกอนไดรับ

ความรูจากวิทยากร 

 

วิธีการ  

  1.บรรยายใหความรู ปรับทักษะและทัศนคติพรอมสื่อการสอน 

  2. อภิปราย ซักถาม ยกตัวอยาง 

  3. ทดสอบความรูกอนการอบรมดวยแบบสัมภาษณ 

  4.ปฏิบัติจริงการเกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวัน  

5. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรม  30 วัน 

 

สื่อการสอน  1. สื่อ Power Point   2  ชุด 

2. เอกสารความรู 2 ชุด 

3. แบบสัมภาษณกอนการอบรม 

  4. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

  5. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

 

ระยะเวลา นําเสนอใหความรู  3 ชม.  

 

วิทยากร   นักวิชาการจากสาธารณสุข    

 

 



38 
 

ผลลัพธท่ีเกิดจากการเรียนรู 

ผูนําเกษตรกรมีความเขาใจถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการ ตอบสนองความ 

ตองการและความพึงพอใจทางอาหาร เพื่อใหการดํารงชีวิตที่ประกอบดวยความกระตือรือรนและสุขภาวะ”

ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ความสามารถในการพึ่งตนเองดานอาหาร  ประเภทและชนิดของอาหารที่มี

ความจําเปนในการดํารงชีวิต  ความสามารถในการพึ่งตนเองดานอาหาร  

1.เกษตรกรมีการตระหนักใหความสําคัญในเร่ืองของการจัดการทางดานอาหารใหมี 

เพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือนทั้งปริมาณและคุณภาพ 

2. การสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในชุมชน         

3. เกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับอาหารกับการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยกับรางกาย  

4. เกษตรกรใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 

  วิทยากรประเมินการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณและผลการ

ประเมินจากแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

 

บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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หนวยเรียนรูที ่2 

เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวิตเกษตรกร 

ความมั่นคงทางสุขภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

  1. เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองกับการมีสุขภาพดี 

  2. ชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง  

 สาระการเรียนรู 

  1.สุขภาพ/สุขภาวะที่สมบูรณ        

  2.สุขภาวะทางกาย/รางการที่สมบูรณ ไมมีโรคภัย สิ่งแวดลอมดี   

  3.สุขภาวะทางจิต/จิตใจ สบายใจ มีความสุข  

 

 กิจกรรมการเรียนรู  

1. วิทยากรตรวจสุขภาพรางกายของเกษตรกรเบื้องตน โดยการวัดสวนสูง นํ้าหนัก ความดัน และ

สําหรับการตรวจเลือดใหไปตรวจเลือดที่สาธารณสุขใกลบาน 

              2. กอนการอบรมวิทยากรนําแบบสัมภาษณสุขภาพเกษตร โดยการนําแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ

เร่ืองสุขภาพใหเกษตรทํา เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ 

    -การออกกําลังกาย และ พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

    -การผอนคลายความเครียด และพฤติกรรมการผอนคลายความเครียด 

    -การดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอม 

    -ความรูเร่ืองพฤติกรรมการเสี่ยงตอการเกิดโรคและพฤติกรรมเสียงตอการเกิดโรค 

    -ความรูเกี่ยวกับดานอบายมุขและพฤติกรรมเสียงตออบายมุข 

   -ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคลและพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล 

3. วิทยากรสรุปแบบสัมภาษณตามที่เกษตรกรใหขอมูลความรูทางดานสุขภาพ 

4. วิทยากรสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เปนแบบสัมภาษณและบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง 

และการเฝาระวังพฤติกรมสุขภาพ 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรูในหลักสูตร 
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5.วิทยากรบรรยายความรูความมั่นคงทางดานสุขภาพ เพื่อใหผูนําเกษตรกรมีสุขภาวะทั้ง 

ดานรางกาย (Physical) จิตใจ (Mental) และจิตวิญญาณ (Spiritual) โดยพิจารณาจากการเขาถึงบริการ 

สาธารณสุขทั้งดานปองกันโรคสงเสริมสุขภาพรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ เน้ือหาการบรรยายประกอบดวย 

1.การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

2.ปจจัยที่ทําใหชุมชนสุขภาพดี 

3.แนวทางในการเสริมสรางสุขภาพ 

4.แนวทางในการปองกันโรค 

5.ขอพึงปฏิบัติ 12 ประการเพื่อปองกันโรค 

6.การวางแผนพัฒนาสุขภาพตนเองและครอบครัว 

 

วิธีการ  

  1.บรรยายใหความรู ปรับทักษะและทัศนคติพรอมสื่อการสอน 

  2. อภิปราย ซักถาม ยกตัวอยาง 

  3. ทดสอบความรูกอนการอบรมดวยแบบสัมภาษณ 

  4.ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  

5. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรม  30 วัน 

 

สื่อการสอน  1. สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      1  ชุด 

2. เอกสารความรู 1 ชุด 

3. แบบสัมภาษณกอนการอบรม 

4. แบบสัมภาษณและบันทึกการคัดกรองความเสี่ยงและการเผาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  4. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

  5. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

  6. อุปกรณตรวจสุขภาพ  ที่วัดความสูง ที่วัดนํ้าหนัก  เคร่ืองวัดความดันโลหิต 

 

ระยะเวลา นําเสนอใหความรู  3 ชม.  

 

วิทยากร  นักวิชาการจากสาธารณสุข  
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ผลลัพธท่ีเกิดจากการเรียนรู 

  1.เกษตรกร ตระหนักเห็นความสําคัญในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย  การ

บริโภคอาหาร  ไมเครียดมีสุขภาพดีขึ้น ปลอดจากโรคภัย 

  2.เกษตรกรสามารถนําความรูไปที่ปรับใชกับชีวิตประจําวัน เพื่อสุขภาพจิตที่สมบูรณ  

 

วิธีและเกณฑการประเมิน 

  วิทยากรประเมินการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณและผลการ

ประเมินจากแบบฟอรมในการเก็บขอมูล 

 

บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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หนวยเรียนรูที ่3 

เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวิตเกษตรกร 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1. รูและเขาใจหลักการออม การสะสมทุน การเขาถึงแหลงทุน  

2. รูและเขาใจที่มาของรายได  และการนํารายไดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ( ไมมีหน้ีสิน) 

3. มีทักษะการวางแผนทางการเงิน การใชในครอบครัว และในอาชีพเกษตรกรรม 

 สาระการเรียนรู 

  1. หลักการออมและประโยชนจาการออม 

2. ที่มาของรายไดของภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

  3. ประเภทของแหลงทุน และการเขาถึงแหลงทุน 

  4. การวางแผนทางการเงิน 

กิจกรรมการเรียนรู  

1.วิทยากรนําแบบประเมินความรูเกษตรกรเพื่อเก็บขอมูลจากเกษตรประกอบจัดอบรมให 

ความรูการจัดทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

2.วิทยากรบรรยายใหความรูบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําเสนอหลักการออม 

การสะสมทุน ประโยชนการออม 

  3.วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับที่มาของรายไดของภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร

        - ที่มาของรายไดครอบครัว จากทางไหนไดบาง  

.     - ที่มาของรายไดผลผลิต ราคาผลผลิต  

        - ประเภทของแหลงทุน และการเขาถึงแหลงทุน    

                                 - แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคของแหลงเงินทุน 

        - การวางแผนทางการเงิน      

        - การสืบคนขอมูลรายได รายจายในครัวเรือนที่ผานมา  เงินสด เงินฝากในบัญชี  หน้ีสิน 

เงิน ผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบัน 

 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรูในหลักสูตร 
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4.วิทยากรแนะนําการบันทึกบัญชีรับ-จายในครัวเรือนและแจกสมุดบัญชีครัวเรือนเพื่อให 

เกษตรไดนําไปบันทึก  

5. เกษตรกรฝกปฏิบัติการทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน โดยวิทยากรทําโจทยประกอบการ 

อบรม ดังเอกสารโจทยการทําฟารมเห็ดและแบบฟอรมการฝกปฏิบัติ 

6.วิทยากรแนะนําการบันทึกบัญชีตนทุน 

7. เกษตรกรฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชีตนทุน ตามโจทย เอกสารฝกปฏิบัติการทําฟารมเห็ด 

วิธีการ  

  1. ทดสอบความรูกอนการอบรมดวยแบบทะเบียน 

  2. บรรยายใหความรู ปรับทักษะและทัศนคติพรอมสื่อการสอน 

  3. อภิปราย ซักถาม ยกตัวอยาง 

4. ฝกปฏิบัติตามโจทยสมมุติการทําฟารมเห็ด 

  5 .ปฏิบัติจริงการเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือนประจําวันและบัญชีตนทุน  30 วัน 

6. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรมให  30 วัน 

 

สื่อการสอน  1. สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      1  ชุด 

2. เอกสารความรู 1 ชุด 

3. สื่อแผนชารทบัญชีรับ-จายครัวเรือน และบัญชีตนทุน 

4. แบบสัมภาษณทะเบียนประวัติกอนการอบรม 

  5. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

  6. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

  7. แบบฟอรมโจทย เอกสารฝกปฏิบัติ พรอมเฉลย 

  8. สมุดบัญชีรับจายในครัวเรือน และบัญชีตนทุน 

 

ระยะเวลา นําเสนอใหความรู  3 ชม.  

 

วิทยากร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  จากสํานักตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี 
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ผลลัพธท่ีเกิดจากการเรียนรู เกษตรกรใหความตระหนัก และเห็นความสําคัญ 

  1. มีเงินออม เพียงพอตอคาใชจายในปจจุบันและอนาคต  

  2. เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว 

3. ลดคาใชจายในครัวเรือน 

4. ลดตนทุนการผลิต 

5. ลดความเสี่ยงทางดานการผลิตและการตลาด 

 

วิธีและเกณฑการประเมิน 

  วิทยากรประเมินการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณและผลการ

ประเมินจากแบบฟอรมในการเก็บขอมูล 

 

บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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หนวยเรียนรูที ่4 

เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวิตเกษตรกร 

ความมั่นคงทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
1. รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา 

          และเกิดประโยชนสูงสุด ฟนฟูทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด 

2. จัดการสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  

  

สาระการเรียนรู        

1. มนุษยกับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ        

 2. หลักการและวิธีการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรและการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยังยืน 

3. สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ 

   

 กิจกรรมการเรียนรู   

1.วิทยากรใหเกษตรกรทําแบบทดสอบความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ 

ทดสอบวาเกษตรมีความรูเร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพียงใด  

2.วิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับความมั่นคงทางดาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม-หลักการและวิธีการอนุรักษคุมครองทรัพยากรและการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยังยืน 

และรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาจัดการสิ่งแวดลอมใหถูก

สุขลักษณะ หัวขอการบรรยายประกอบดวยหัวขอ ดังน้ี 

1.ความหมายของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 

2.อุปสรรคในพื้นที่ทํากิน นํา ดิน สิ่งมีชีวิตในดิน 

3.องคความรูเกี่ยวกับภูมิสังคมตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4.หลักและวิธีการอนุรักษคุมครองทรัพยากรและการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรูในหลักสูตร 

 

 



46 
 

5.การใชซ้ํา (Reuse) การลดการใช (Reduce) การนํากลับมาใชใหม  (Recycle) 

6.การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ 

7.ปญหาภาวะโลกรอน 

8.ปญหาสิ่งแวดลอมที่ตองตระหนัก 

3.วิทยากรเฉลยแบบทดสอบความรูที่เกษตรกรทํากอนการอบรม เปนการทบทวนเน้ือหา 

ทําใหผูนําเกษตรกรมีความเขาใจมากขึ้นและมีความตระหนักในเร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เขาใจใน

ความสัมพันธ ที่ตองเกี่ยวของกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนผลตอการดํารงชีวิต ไดแก ดิน นํ้า    อากาศ 

และธรรมชาติสวนอ่ืน ๆ 

 

วิธีการ  

  1. ทดสอบความรูกอนการอบรมดวยแบบทดสอบความรูเร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  2. บรรยายใหความรู ปรับทักษะและทัศนคติพรอมสื่อการสอน 

  3. อภิปราย ซักถาม ยกตัวอยาง 

4.ปฏิบัติจริงการอนุรักษ ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรมให  30 วัน 

 

สื่อการสอน  1. สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      1  ชุด 

2. เอกสารความรู 1 ชุด 

3. แบบทดสอบความรูกอนการอบรม พรอมเฉลย 

  4. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

  5. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

   

ระยะเวลา นําเสนอใหความรู  3 ชม.  

 

วิทยากร  นักวิชาการจากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

ผลลัพธท่ีเกิดจากการเรียนรู 

1.เกษตรกรเขาใจในความสัมพันธที่ตองเกี่ยวของกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 

เปนผลตอการดํารงชีวิต ไดแก ดิน นํ้า อากาศ และธรรมชาติสวนอ่ืน ๆ ที่ตองปลอดจากสิ่งปนเปอน และปลอด

จากการถูกทําลาย  

2. เกษตรกรรวมอนุรักษคุมครองทรัพยากรและการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยังยืน และรูจัก 
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ใชทรัพยากรอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาจัดการสิ่งสิ่งแวดลอมใหถูก

สุขลักษณะ 

  

วิธีและเกณฑการประเมิน 

  วิทยากรประเมินการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณและผลการ

ประเมินจากแบบฟอรมในการเก็บขอมูล 

 

บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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หนวยเรียนรูที ่5 

เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวิตเกษตรกร 

ความมั่นคงทางสังคม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1. รูและเขาใจรูปแบบและลักษณะขององคกรความรวมมือ(สหกรณเครดิตยูเน่ียน) ตลอดจน

แนวทางปฏิบัติที่ดีและการเขาไปมีสวนรวม 

2. รูและเขาใจในความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  

3. รูและเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

4. การเชื่อมโยงความรวมมือกับเครือขายบนเสนทางโซอุปทาน 

 

 สาระการเรียนรู 

  1. องคความรูทางดานเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การนําองคความรูสหกรณเครดิตยูเน่ียน   

   -แนวปฏิบัติที่ดีในการนําจิตตารมณและคุณธรรมของสหกรณเครดิตยูเน่ียนมาปรับ 

    ประยุกตใชกับสังคม 

  -การรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมของเกษตรกรตามหลักการ วิธีการสหกรณ 

  3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทาน โดยผูนําเกษตรกร  

  4.การระดมความคิดเห็นในการวางแผนรวมกลุมทํางานเพื่อสังคม 

 

กิจกรรมการเรียนรู   

1.วิทยากรสรุปสาระเน้ือหาหลักสูตร การเรียนรูความสุข ความสมดุล ความมั่นคง ที่เกษตรกร 

ไดเรียนรูไปแลวทั้ง 4  ดาน  อันประกอบดวย ดานอาหาร ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ   วิทยากรทําความเขาใจกับ

เกษตรกรเน้ือหาสาระในทุกดานเปนเร่ืองพื้นฐานที่เกี่ยวของกับเกษตรกร ซึ่งรวมทั้งความมั่นคงทางสังคม ซึ่ง 

 

 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรูในหลักสูตร 
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เน้ือหาที่จะนํามาแลกเปลี่ยนก็เปนเน้ือหาพื้นฐานการอยูรวมกันในสังคม การเปนผูนําที่เสียสละเพื่อสังคมโดย

สวนรวม 

  2.วิทยากรบรรยายใหความรูความมั่นคงทางดานสังคม พรอมกับซัก-ถามแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ของผูนําเกษตรกรในการทําหนาเปนอาสาสมัคร เน้ือหาหัวขอประกอบดวย ดังน้ี 

  1. องคความรูเศรษฐกิจพอเพียง  

     -.คุณภาพของคน 

     -.หลักการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     -.ฐานคิดในการพัฒนาเพื่อความพอเพียง 

      -.บทบาทของประชาชนในการพัฒนาสังคม 

     -.ชุมชนแหงการเรียนรูที่มีศักยภาพ  

      -ผูนําเกษตรกรรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู  ซักถาม 

2.องคความรูเกี่ยวกับสหกรณ 

     -การรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมของเกษตรกรตามหลักการ วิธีการของสหกรณ 

     -คุณคาของสหกรณ 

        -แนวปฏิบัติที่ดีในการนําจิตตารมณและคุณธรรมของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

     มาปรับประยุกตใชกับสังคม 

  3.วิทยากรสรุปเน้ือหาระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองคความรูเกี่ยวกับสหกรณ และ

เนนเน้ือหาการมีสวนรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

4. วิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางเครือขายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   -ความหมายของเครือขาย 

                              -การสรางเครือขาย 

                              -ประเภทของเครือขาย 

                              -ความหมายของโซอุปทาน 

                             -การจัดการโซอุปทาน 

5.วิทยากรใหเกษตรกรระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทํางานเพื่อสังคม  

แบงกลุม 5 กลุม ๆละ 2 สหกรณ  ประกอบดวย  3 ประเด็น 

1.ประสบการณในการจัดต้ังกลุมมีกลุมอะไรบาง 

             2.มีปญหาอะไรบางในการรวมกลุม  
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3.หลังจากผานการอบรมทั้ง5 ดาน มีความมุงหวังจะรวมกลุมทําประโยชนเพื่อสังคม 

   อะไรบาง  ซึ่งโครงการที่ผูนําเกษตรไดแสดงความคิดเห็นไววาจะไปรวมกลุมจัดต้ัง 

   น้ันจะมีการติดตามผลวาผูนําไดมีการดําเนินการจริง หรือไม 

  6 เกษตรกร ระดมความคิดและนําเสนอ ดังรายละเอียดตามสรุปการอภิปราย 

  7.วิทยากรนําผลงานการไดรับรางวัล  รางวัลประกาศเกียรติคุณ ของบุคคลที่บําเพ็ญประโยชน

เพื่อสังคม มาใหผูนําเกษตรกรไดศึกษาเพื่อเปนแรงบันดาลใจ และเปนตัวอยางในการเปนผูนําที่ดีพรอมอุทิศตน

ตอสังคม 

 

วิธีการ  

  1. แลกเปลี่ยนประสบการณที่ผานมา 

  2. บรรยายใหความรู ปรับทักษะและทัศนคติพรอมสื่อการสอน 

  3. อภิปราย ซักถาม ยกตัวอยาง 

  4. ศึกษาผลงานจริงของผูนําที่บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 

5.ปฏิบัติจริงการนําหลักการสหกรณและองครูเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติในการ 

   ชีวิตประจําวันในความรับผิดชอบตอสังคม และบทบาทการมีสวนรวมเพื่อสังคม  

6. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรม เกษตรกรมีการรวมกลุมทําประโยชนเพื่อสังคม 

 

สื่อการสอน  1. สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      3  ชุด 

2. เอกสารความรู 3 ชุด 

3. ประเด็นการอภิปราย 1 ชุด 

4. ผลงาน รางวัลประกาศเกียรติคุณ ของบุคคลทําบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 

  5. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

  6. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

   

ระยะเวลา นําเสนอใหความรู  3 ชม.  

 

วิทยากร  ฝายวิชาการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด 
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ผลลัพธท่ีเกิดจากการเรียนรู 

  1. ผูนํามีการการอุทิศตนเพื่อชุมชน 

2. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต  และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 

3. การตระหนักและเห็นประโยชนของการชวยเหลือ และรวมมือกัน 

4. เกษตรกรมีทักษะเบื้องตนในการเชื่อมโยงกับเครือขายเพื่อสรางอาชีพความเขมแข็งทาง 

   การเกษตร 

 

วิธีและเกณฑการประเมิน 

  1.วิทยากรประเมินการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณและผลการ

ประเมินจากแบบประเมินในการเก็บขอมูล 

  2. การมีสวนรวมในการอุทิศตนเพื่อสังคม ในการจัดต้ังกลุมเพื่อบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 

 

บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู 

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

3.1.9 รายการสื่อเรียนรู 

 รายการสื่อเรียนรูที่แนะนํามา จํานวนทั้งสิ้น  31 รายการจัดเตรียมเพื่อใหวิทยากรใชประกอบการจัดการ

เรียนรู   มีรายะเอียด ดังน้ี 

หนวย ลําดับท่ี รายการสื่อเรียนรู 

หนวยเรียนรูที่  1 

ความมั่นคงทางอาหาร 

1 

2 

3 

4 

5 

สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง   1  ชุด 

เอกสารความรู 2 ชุด 

แบบสัมภาษณกอนการอบรม 

 แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

 กระดาษ flipchart  ปากกาเคมีสีตาง ๆ  กระดาษA4 

หนวยเรียนรูที่  2 

ความมั่นคงทางสุขภาพ 

6 

7 

8 

9 

สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      1  ชุด 

เอกสารความรู 1 ชุด 

แบบสัมภาษณกอนการอบรม 

แบบสัมภาษณและบันทึกการคัดกรองความเสี่ยงและการเฝา 
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หนวย ลําดับท่ี รายการสื่อเรียนรู 

  

10 

11 

12 

ระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

อุปกรณตรวจสุขภาพ  ที่วัดความสูง ที่วัดนํ้าหนัก  เคร่ืองวัด

ความดันโลหิต 

หนวยเรียนรูที่  3 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      1  ชุด 

เอกสารความรู 1 ชุด 

สื่อแผนชารทบัญชีรับ-จายครัวเรือน และบัญชีตนทุน 

แบบสัมภาษณทะเบียนประวัติกอนการอบรม 

แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

แบบฟอรมโจทย เอกสารฝกปฏิบัติ พรอมเฉลย 

สมุดบัญชีรับจายในครัวเรือน และบัญชีตนทุน 

หนวยเรียนรูที่ 4 

ความมั่นคงทางทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

21 

22 

23 

24 

25 

สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      1  ชุด 

เอกสารความรู 1 ชุด 

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม พรอมเฉลย 

แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

หนวยเรียนรูที่ 5 

ความมั่นคงทางสังคม 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

สื่อ Power Point   พรอมภาพประกอบตัวอยางจริง      3  ชุด

เอกสารความรู 3 ชุด 

ประเด็นการอภิปราย 1 ชุด 

ผลงาน รางวัลประกาศเกียรติคุณ ของบุคคลทําบําเพ็ญ

ประโยชนเพื่อสังคม 

แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม 

กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 

 

3.1.10  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เปนกิจกรรมหน่ึงของโครงการวิจัยโดยมีความมุงหวังจากการจัด

สัมมนาคร้ังน้ีเพื่อกลุมเปาหมายผูนําเกษตรกรที่เปนคณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเน่ียนมาเขารับการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเปนกลุมทดลองเรียนและฝกปฏิบัติตามเน้ือหาหลักสูตรตามกระบวนการเรียนรูที่ทีมวิจัยและ
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วิทยากรไดกําหนดเน้ือหลักสูตรการเรียนรู จํานวน  7 คร้ัง  เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับเน้ือหาและพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายเกษตรกร จํานวน 9 แหง 38 คน และเปนการสรางภาคีความรวมมือใน

การเผยแพรองคความรูใหสมาชิกเครดิตยูเน่ียนที่มีอาชีพเกษตรกรได  จึงกําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557  ดังน้ี 

ท่ี หัวขอการสัมมนา วันท่ี/เดือน สถานท่ีจัดสัมมนา 

1. การเสวนาการยกระดับสมรรถนะเกษตรกร

เพื่อมุงสูความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของ

ชีวิต 

22 กันยายน 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.หวยเสือสามัคคี  

2. หนวยเรียนรูที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร 29 กันยายน 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.บานซองวังจันทร 

3. หนวยเรียนรูที่ 2 ความมั่นคงทางสุขภาพ 7 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.บานหนองกระทุมพัฒนา 

4 หนวยเรียนรูที่ 3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 13 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

5. หนวยเรียนรูที่ 3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 17 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.เขื่อนเพชรโคงขอย 

6. หนวยเรียนรูที่ 4 ความมั่นคงทางทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

22 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.หนองขานาง 

7. หนวยเรียนรูที่ 5 ความมั่นคงทางสังคม 27 ตุลาคม 2557 

เวลา  09.00-12.00 น. 

ส.โรงเรียนวัดหนองแก 

 

3.2 ผลการดําเนินงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 ผลการดําเนินงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เปาหมายในที่น้ีประกอบดวย  อําเภอทายาง 

อําเภอบานลาด อําเภอแกงประจาน จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียด ดังน้ี 

 3.2.1 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 จัดวันที่  22 กันยายน  2557  ณ สํานักงานสหกรณเครดิตยู

เน่ียนหวยเสือสามัคคี  จังหวัดเพชรบุรี  มีผูนําเกษตรกรเขาสัมมนา  จํานวน  7 แหง 23 คน ความมุงหวังในการ

จัดสัมมนาคร้ังน้ีเพื่อใหผูนําเกษตรกรไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการวิจัยและกระบวนการ

เรียนรู สาระสําคัญ เกี่ยวกับรายละเอียดเน้ือหาหลักสูตรตลอดโครงการ คร้ังน้ีเปนคร้ังแรกของการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจึงเปนการนําเสนอภาพรวมของเน้ือหาหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต ดําเนิน

รายการใหความรูและทําความเขาใจกับผูนําเกษตร โดยอาจารยทรงพล เจตนาวณิชย  ผูอํานวยการสถาบัน
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สงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข ดวยเทคนิควิธีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน อภิปราย เพื่อมุงหวังให

ผูนําเกษตรทราบกระบวนการเรียนรู ใหความรู ความเขาใจ ปรับทักษะ ทัศนคติ  ตลอดการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการหลังจากน้ีไปอีก 6 คร้ัง  

  

การสัมมนาเปนการชี้นําแนวทางของเปาหมายชีวิต  ความสุข  ความสมดุล  ความมั่นคงชีวิต 

ความสุข   เปนความสุขกายและสุขใจ ไมยากจน มีกิน มีใช  ครอบครัวอบอุน ไมมีโรคภัยไขเจ็บ อยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี  คนในชุมชนรวมมือชวยเหลือกันและกัน 

ความมั่นคงของชีวิต  ในดานอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม 

ดานอาหาร ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม 

-อาหารมีปริมาณพอเพียง 

-คุณภาพของอาหาร 

-ผลิตเอง 

-ลดสารเคมี 

-ลดรายจาย 

-บริหารที่ดินตัวเอง 

 ทํากินเอง เหลือถึงไป

ขาย 

-สุขภาพกาย 

  การกินอยูอาหาร

ปลอดภัย -ออกกําลัง

กาย 

-สุขภาพใจ 

 วิธีคิด  รายกายดี 

สุขภาพดี 

-รายจายนอย 

-รายไดเพ่ิม 

-ไมเปนหนี ้

-มีเงินเพียงพอเหลือ

ออม 

-ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมปลอด

สารเคมี 

-การดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมรวมกัน 

 

-ครอบครัวชุมชนการ

อยูรวมกัน ชวยเหลือ

กันอยางเปนสุข 

-อุทิศตนทํางานเพ่ือ

สังคม 
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ปญหาที่คนเราไมมีความสุขไมมีความมั่นคงในชีวิตเพราะเราไมมีความรู  หรืออาจจะรูแตยังรูไมพอ  

หรือรูไมเทาทัน  ทําใหมองทุกอยางเปนปญหาหมด  

วิธีการแกปญหาใหเรามีความสุข พรอมกับมีความมั่นคงในชีวิตไปดวย ไมมีใครสามารถชวยได 

นอกจากเราตองพึ่งพาตนเอง โดยการหาความรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดความตระหนักที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง

ในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยการใชการจัดการความรู เพื่อใหรูวา  เราขาดความรูอะไร ผูนําเกษตรกรตองสราง

กระบวนการเรียนรูและสรางปญญาใหกับเกษตรกร ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

วิทยากร/ เพื่อน/ ผูรู ดังน้ี 

 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิดในการดํารงชีวิต ใชไดกับทุกคน ทุกเพศ ทุกครอบครัว 

1. ทําอะไรตองมีขอมูลและความรู 

-ความอยาก ความตองการ ต้ังเปาหมายและความกาวหนา 

         -หาความรู (สังเกต ถามผูรู อานในตํารา) 

        -ทดลองปฏิบัติ ดวยความอดทน พยายาม ทําใหความอยากมีมากพอ ทําใหไมทอ 

        -เขาใจเกิดความชํานาญ 

  2. ทําอะไรจะตองมีคุณธรรม อดทน ขยันความเพียรพยายาม 

  3. ทําอะไรตอมีเหตุผล ซึ่งเหตุผลตองอิงความรูและคุณธรรม 

  4. ทําอะไรตองรูจักประมาณตน รูจักความพอดี  

  5. ทําอะไรตองรอบคอบและมีภูมิคุมกัน 

 นําหลักคุณธรรม 5 ประการ ตามหลักที่ถือใชปฏิบัติกันมาโดยตลอดของขบวนการสหกรณ     

เครดิตยูเน่ียนนํามาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ประกอบดวย ซื่อสัตย  เสียสละ รับผิดชอบ  เห็นใจกัน  

วางใจกัน จาก 5 ขอ  ความรับผิดชอบเปนขอหน่ึงที่ผูนําสะทอนใหเห็นวาเปนปญหาของสหกรณในสถานการณ

ปจจุบัน 

1. ทําใหสมาชิกเกิดความลึกซึ้งในจิตารมณ  และคุณธรรม  5 ประการ 

2. ปรับกระบวนการถายทอด  

3. ปรับวิธีคิด  ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อขบวนการสหกรณ 

4. ทบทวน คัดสรรผูมารวมขบวนการที่มีอุดมการณ หลักการสหกรณอยางแทจริง 

 

องคความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีผูนําเกษตรกรตองการซึ่งจะเปนขอมูลในการสงเสริมใหความรูกับผูนํา

เกษตรกรในการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในโอกาสตอไป 

1. การปลูกมะนาว     จํานวน  7 คน 

2. การทํานา(ตนทุนตํ่าผลผลิตสูง)   จํานวน  7 คน 

3. การทําเกษตรอินทรีย   จํานวน  2 คน 

4. การทําปุยหมัก   จํานวน  2 คน 



56 
 

5. การเลี้ยงปลา   จํานวน  1 คน 

6. การเลี้ยงโคขุน   จํานวน  1 คน 

7. การปลูกพืชลมลุก   จํานวน   1 คน 

8. การทําไรสัปปะรด   จํานวน  1 คน 

9. การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ   จํานวน  1 คน 

 

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 

 

   

 

3.2.2  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 2 เปนการสัมมนาหนวยเรียนรูที่ 1  เปาหมายชีวิต :  ความสุข 

ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตเกษตร เร่ือง ความมั่นคงทางอาหารเพื่อใหความรู ความเขาใจ ปรับทักษะ ทัศนคติ

ของผูนําเกษตรกรใหเห็นความสําคัญของความมั่นคงทางอาหารและการดํารงชีวิตประจําวันใหกับผูนํา

เกษตรกร  ซึ่งหมายถึงการเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมี

ความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีรวมทั้งการมี

ระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทาง

ธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเน่ืองจากอาหาร 
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กําหนดจัดวันที่  22 กันยายน  2557 ณ สํานักงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสือสามัคคี จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

ผูนําเกษตรกรที่เขาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน  9 แหง 31 คนจากเปาหมาย  38 คน มีรายละเอียดเน้ือหาการ

สัมมนา ดังน้ี 

สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

1  การใหความสําคัญกับความ

มั่นคงดานอาหาร 

2.ปจจัยที่มีผลกระทบตอความ

มั่นคงดานอาหาร 

3.การเตรียมความพรอมเพื่อ

รองรับสถานการณความไม

มั่นคงดานอาหาร 

4.การนําผลผลิตไปใชอยาง

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

5.เศรษฐกิจพอเพียงคือทาง

รอดขอประเทศไทยเร่ืองความ

มั่นคงทางดานอาหาร 

6.อาหารกับการดํารงชีวิต 

7.ประเภทและชนิดอาหารที่มี

ความจําเปนในการดํารงชีวิต 

8.หลักการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร 

9.สารปนเปอนในอาหาร 

10.การปองกันอันตรายจาก

สารปนเปอน 

 

1.สื่อ Power Point    

2. เอกสารความรู  

3. แบบสัมภาษณกอน

การอบรม 

4. แบบประเมินติดตาม

ผลหลังการอบรม 

5. กระดาษ flip chart  

ปากกาเคมี กระดาษA4 

 

1.วิทยากรทดสอบความรูผูนํา

เกษตรโดยการนําแบบสัมภาษณ

ความรูและพฤติกรรมดานอาหาร 

2.วิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับ

ความมั่นคงทางดานอาหารกับการ

ดํารงชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการ

ทานอาหารการเขาถึงอาหารที่มี

อยางเพียงพอสําหรับการบริโภค

ของประชาชนในประเทศ อาหาร

มีความปลอดภัย และมีคุณคาทาง

โภชนาการเหมาะสมตามความ

ตองการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะ

ที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่

เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู

ของฐานทรัพยากรอาหารทาง

ธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะ

ปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย

หรือการกอการรายอันเกี่ยวเน่ือง

จากอาหาร   

4.วิทยากรสรุปเน้ือหาจาก

แบบทดสอบความรูที่ผูนํา

เกษตรกรทําในชวงแรกอัน

นําไปสูบทสรุปของเน้ือหาการ

เรียนรู 

วิทยากรประเมินการมี

สวนรวมของผูเขารับ

การอบรม โดยวิธีการ

สังเกตการณและผล

การประเมินจาก

แบบสอบถามในการ

เก็บขอมูล 
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ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1: การสอบถามขอมูลความรูเร่ืองการดูแลดานอาหารจากผูนําเกษตรกร 

 ขอความ 

คําตอบ 

ใช ไมใช ไมทราบ ไมระบุ 

1. การกินอาหารที่มีกากใย เชน ผัก ผลไมเปนประจําทุกวันมีประโยชนตอ

รางกาย  ชวยใหระบบขับถายดีชวยปองกันโรคมะเร็งและภาวะไขมันใน

เลือดสูง 

27 1 3  

2. การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เชน แหนม ปูดอง ลาบลู ซกเล็ก ปลารา สมฟก ทํา

ใหเสี่ยง   ตอการปวยเปนโรค  

29 2   

3. การกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมูใน 1 วันมีประโยชนตอรางกาย  

        ทําใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวน 

31    

4. การกินอาหารไขมันสูง เชนขาวมันไกขาวขาหมู อาหารประเภททอด หรือ

อาหารและขนมหวานที่ปรุงดวยกะทิ เนย มาการีน ทําใหเสี่ยงตอการเกิด

โรคความดันโลหิตสูง และหัวใจ 

20 9 2  
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ขอความ 

คําตอบ 

ใช ไมใช ไมทราบ ไมระบ ุ

5. การเลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จเชน กวยเต๋ียว   ขาวแกง  กับขาวควรดู ปาย

สัญลักษณ 

อาหารสะอาด รสชาติอรอย 

23 7 1  

6. การเลือกอาหารแปรรูป เชน อาหารกระปอง นมสัญลักษณ ควรดู

เคร่ืองหมาย  อย. 

30 1   

7. การเลือกซื้ออาหารสด เชน หมู ไก อาหารทะเล ผักผลไมควรดูปาย

สัญลักษณอาหารปลอดภัย 

25 5 1  

8. ในนมมีแรธาตุแคลเซี่ยมที่ชวยใหกระดูกแข็งแรง  

31 

   

9. การกินอาหารที่มีรสเค็มจัดทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง 22 5 4  

10. การกินอาหารที่มีรสหวานจัดทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน  

31 

   

11. การกินอาหารประเภทปงยางที่ไหมเกรียมทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง 27 1  3 

12. ใน 1 วัน ควรด่ืมนํ้าอยางนอยวันละ 8 แกว 30  1  

13. การด่ืมนํ้าอัดลมในปริมาณที่มากเกินไปทําใหรางกายไดรับนํ้าตาลที่มาก

เกินความตองการของรางกาย 

26 4  1 
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ตารางท่ี 2 : ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

   

พฤติกรรม 
ไมเคย

ปฏิบัติ 

ความถี่ในการปฏิบัติในรอบ 3 เดือน 

เปน

ประจํา 

บางคร้ัง นานๆ คร้ัง 

1. กินอาหารครบ 3 มื้อใน 1 วัน 1 26 4  

2. กินอาหารหลากหลายไมซ้ํากนั ครบ 5 หมู ใน 1 วัน 1 10 19  

3. กินผักทุกวัน 1 17 13  

4. กินผลไมทุกวัน 1 8 20 2 

5. กินอาหารประเภทเน้ือสัตวที่ปรุงสุก 1 14 5 1 

6. ลดการกินอาหารไขมันสูง  เชน ขาวขาหมู  หมูสาม

ชั้น กุนเชียง   คอหมูยาง   เบคอน ไสกรอก หนังไก 

หนังหมู   

1 4 16 10 

7. ลดการกินอาหารประเภททอดเชน  กลวยทอด ปลา

ทองโก 

1 4 19 7 

8. ลดการกินอาหารหรือขนมหวานที่ปรุงดวยกะทิ   

เนย    มาการีน  เชนแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน มัสมั่น 

แกงคั่ว        ขาวเหนียวมูล  กลวยบวชชี บัวลอย  

ลอดชอง ทับทิมกรอบ  หรือขนมประเภท เบอเกอร่ี  

เชน ขนมปง ขนมเคก โดนัท  

1 8 14 8 

9.   หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด เชน 

อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป เชน เน้ือเค็ม ปลาเค็ม 

1 9 14 7 

10. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด เชน

การปรุงอาหารคาวแลวเติมนํ้าตาลใหมีรสหวานจัด 

2 6 18 5 

11. ด่ืมนํ้าอยางนอยไมตํ่ากวาวันละ 8 แกว 2 21 8  

12. ด่ืมนมจืดหรือนมพรองมันเนยวันละ 1 – 2 แกว/ 

กลอง 

3 2 13 11 
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พฤติกรรม 

 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

ความถี่ในการปฏิบัติในรอบ 3 เดือน 

เปน

ประจํา 

บางคร้ัง นานๆ คร้ัง 

13. หลีกเลี่ยงการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวาน เชน นํ้าผลไม

ปนที่มีรสหวาน นํ้าอัดลม นํ้าหวานตางๆ 

2 4 16 8 

14. เติมนํ้าปลา/นํ้าปลาพริกในการกินขาว 3 12 11 4 

15. เติมนํ้าปลา/นํ้าตาล ในการกินกวยเต๋ียว 2 17 10 3 

  

 จากเวทีการสัมมนาและขอมูลแบบสอบถาม ผูนําเกษตรกรยังใหความสําคัญกับความมั่นคงดานอาหาร

ในระดับนอยอยู ยังไมเกิดความตระหนักถึงวิกฤตอาหารโลกซึ่งจะสงผลกระทบตอไทยอยางไมอาจหลีกเลี่ยง

ดวยประชากรโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณอาหารสํารองของโลกลดลง ราคาธัญพืชเพิ่มขึ้น  สําหรับเร่ือง

ความรูอาหารกับการดํารงชีวิต ผูนําเกษตรกรมีความรูในเร่ืองการดูแลสุขภาพดานอาหารเปนอยางดี เมื่อ

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการใหขอมูลของผูนําเกษตรกรในแตละขอ  สวนในเร่ืองของพฤติกรรการบริโภคเปน

เร่ืองที่ควรที่ตองนํามาพิจารณา สุขภาพ ดังเชนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จะเห็นวาพฤติกรรมการบริโภคของ

ผูนําไมไดเห็นความสําคัญในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการ ถึงแมวาผูนําจะมีความรู มีความเขาใจ

ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ แตถายังมีพฤติกรรมการบริโภคแบบเดิม ๆ ไมเปลี่ยนแปลง  ตามใจความตองการทาง

รสชาติที่ชอบ ไมดูแลตนเองอยางจริงจัง 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร สามารถสรุปไดวาไมวาจะมีความรูทางดาน

การบริโภคอาหาร หรือการดูแลสุขภาพมากเพียงใด แตถาไมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเคยชิน ยังคงมีพฤติกรรม

การบริโภคแบบเดิม ๆ  การใชความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต  โดยการหาซื้อกินในทองตลาดมากกวาการ

จะปลูกกินเอง หรือการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคเกื้อกูลกันในชุมชนที่มีตอกัน   เกษตรกรยังไม

เห็นความสําคัญกับวิกฤติอาหาร การสรางเครือขายการอยูรวมกัน และยังขาดความรับผิดชอบตอสังคมในการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  เกษตรกรก็จะประสบปญหากับอาหารไมเพียงพอ ตองสั่งซื้อผลผลิตทางเกษตรจาก

ตางประเทศ  หรือพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกหลักก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บ ยังตองพบกับปญหา

ของสุขภาพ  ในหัวขอความมั่นคงทางอาหารของหลักสูตรน้ีเปนเน้ือหาใกลตัวผูนําเกษตรกรมากที่สุด คือเปน

เร่ืองของความเปนอยู  การกินอยู  การดํารงชีวิตประจําวัน ความรูที่นํามาใหผูนําเกษตรไดเรียนรูคร้ังน้ีเปน

เน้ือหาที่เกษตรกรเคยไดรับความรูมากอนและอาจจะหลายคร้ังแลว  ซึ่งเร่ืองความรูเหลาน้ีลวนเปนเร่ืองที่ปฏิบัติ

ไดงายๆ  ขึ้นอยูกับวาจะปฏบิัติหรือไม จะดูแลตนเองและครอบครัวอยางจริงจังหรือไม   เน้ือหาหลักสูตรการ
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สัมมนามีความมุงหวัง ที่จะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอเกษตรกรใหเห็นความสําคัญเร่ืองการดํารงชีวิต

ของตนเอง  การจัดระบบการผลิตอาหาร  อาหารมีคุณคาทางโภชนาการ  ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ รวมถึงการ

เขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภค ใหเพียงพอในครัวเรือน สามารถปลูกผัก เลี้ยงสัตวเองได  ใน

พื้นที่ของตนเอง มีเหลือก็มาแลกเปลี่ยนกันในชุมชน หรือนําไปขายเพื่อเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัว ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตารางการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจผูนําเกษตรกร  เร่ือง ความมั่นคงทางอาหาร 

ขอ รายละเอียด ความรูกอนสัมมนา ความรูหลังการสัมมนา 

  คะแนน 
ความถี่ 

จํานวน 
รอยละ คะแนน 

ความถี่

จํานวน 
รอยละ 

1 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความม่ันคงดานอาหาร 155 27 57.41 234 27 86.67 

2 เตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัสถานการณความไมม่ันคงทางอาหาร 152 27 56.30 232 27 85.93 

3 การนําผลผลิตไปใชอยางคุมคา 165 27 61.11 235 27 87.04 

4 เศรษฐกิจพอเพียง 170 27 62.96 246 27 91.11 

5 ปฏิบตัิตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 187 27 69.26 248 27 91.85 

6 อาหารกับการดํารงชีวิต 166 27 61.48 239 27 88.52 

7 ประเภทและชนิดอาหาร 162 27 60.00 239 27 88.52 

8 หลักการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 162 27 60.00 242 27 89.63 

9 สารปนเปอนในอาหาร 156 27 57.78 237 27 87.78 

10 การปองกันอันตรายจากสารปนเปอน 161 27 59.63 242 27 89.63 

 

สรุปเน้ือหาหลักสูตรจากการสัมภาษณติดตามหลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เดือน จากการ

ประเมินขอมูลความรู ความเขาใจความมั่นคงทางอาหารจากผูนําเกษตรกร  พบวาผูนําเกษตรกรไดรับความรู

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความรูที่มีกอนเขาสัมมนา และนําความรูไปใชกับการปฏิบัติตามหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การผลิตอาหารเอง อาทิเชน การปลูกผักที่บาน   การทําอาหารรับประทาน

ทานเอง หรือถาจะตองซื้อจะเลือกซื้อผักและอาหารตามแหลงที่เชื่อถือได เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารปนเปอน  มี

มุมมองในการผลิตอาหารที่คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในเร่ืองของการบริโภคอยางประหยัด  ใหความสําคัญ

กับการผลิตอาหารเพื่อบริโภคอยางเพียงพอกอนไปจําหนาย มีความรู ความเขาใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตาม

และยึดปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูตลอดจนการใหความสําคัญกับการดํารงชีวิต

ประจําวันมากขึ้น ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว การกินอาหารที่มีประโยชน  หลีกเลี่ยงอาหารที่เปน

โทษกับรางกาย เชน นํ้าอัดลมและเคร่ืองด่ืมชูกําลัง 
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จากการติดตามเก็บขอมูลผูนําเกษตรกรหลังจากที่ไดรับความรูจากวิทยากร ตามเน้ือหาหลักสูตร ความ

มุงหวังของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ เมื่อไดรับความรูไปแลวผูนําเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

ทักษะและทัศนคติทางดานความมั่นคงทางอาหาร คิดเปน   85.93%  เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคติของตนเองกอน

ไดรับความรูจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติคิดเปน  51.48%  อันประกอบดวย 

1. ทัศนคติตอการใหความสําคัญกับการผลิตอาหารเพื่อบริโภคอยางเพียงพอกอนการไปจําหนาย 

2. การนําผลผลิตไปใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาผลผลิตสรางมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสภาวการณ เชนจากการขายผักเปนตนจากสวน เปลี่ยนเปน นําผักมาทํา

ความสะอาด ห่ันเปนชิ้นเล็กบรรจุใสถุงขายเพื่อความสะดวกของผูบริโภค  ปลูกผักกินเองประหยัด

ลดรายจายครอบครัว ใชพื้นที่ของตนเองในปลูกผักทุกชนิดที่นํามาทําเปนอาหารรับประทานใน

ครอบครัว  จัดระเบียบความสะอาด  ลดการใชสารเคมี พัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพอาหาร ผักให

ตรงกับความตองการของตลาด 

3. มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอทัศนคติที่มีตออาหารและการดํารงชีวิตในการเลือกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ  ที่มีคุณคาทางอาหาร ปลูกผักปลอดสารทานเอง  หรือใหความใส

ใจในการทําความสะอาดอาหารทุกชนิดกอนนํามารับประทานอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

บริโภคอาหาร ทานอาหารถูกหลักโภชนาการ  หลีกเลี่ยงสารปนเปอนสารเคมี อาหารที่ไมเปน

ประโยชนหรือเปนโทษกับรางกาย หรือรับประทานในปริมาณที่ลดลด เชน หวาน เค็ม มัน อาหาร

ปง ยาง  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   

3.2.3  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 3  เปนการเสวนาหนวยเรียนรูที่ 2  เปาหมายชีวิต :  ความสุข 

ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตเกษตร เร่ือง ความมั่นคงดานสุขภาพ เพื่อใหความรู ความเขาใจ ปรับทักษะ 

ทัศนคติใหกับผูนําเกษตรกร ไดเห็นความสําคัญของความมั่นคงทางดานสุขภาพ ไดแกการมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย

และใจปราศจากโรคภัยไขเจ็บปวยถึงขั้นที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตตามปกติ 

กําหนดจัดวันที่  29 กันยายน  2557 ณ สํานักงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนบานซองวัง จันทร  จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

มีผูนําเกษตรกรเขาสัมมนาจํานวน 9 แหง 31 คน จากเปาหมาย 38 คน มีรายละเอียดเน้ือหาการสัมมนา ดังน้ี 

สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

1.ความหมายความมั่นคง

ทางดานสุขภาพ 

 

1. สื่อ Power Point   

พรอมภาพประกอบ

ตัวอยางจริง       

 

1.วิทยากรตรวจเช็ครางกาย

เกษตรกร โดยการวัดสวนสูง 

นํ้าหนัก ความดัน และตรวจ   

เลือด           

วิทยากรประเมินการมี

สวนรวมของผูเขารับ

การอบรม โดยวิธีการ

สังเกตการณและผล  
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

2.การสรางเสริมสุขภาพและ

การปองกันโรค 

3.ปจจัยที่ทําใหชุมชนสุขภาพดี 

4.แนวทางในการเสริมสราง

สุขภาพ 

5.แนวทางในการปองกันโรค 

6.ความรูเกี่ยวกับโรคตางๆ 

7.การวางแผนสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว 

 

2. เอกสารความรู  

3. แบบสัมภาษณกอน

การอบรม 

4. แบบสัมภาษณและ

บันทึกการคัดกรอง

ความเสี่ยงและการเผา

ระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

5. แบบประเมินติดตาม

ผลหลังการอบรม 

6. กระดาษ flip chart  

ปากกาเคมี กระดาษA4 

7. อุปกรณตรวจสุขภาพ  

ที่วัดความสูง ที่วัด

นํ้าหนัก  เคร่ืองวัดความ

ดันโลหิต 

 

2.วิทยากรมีแบบทดสอบสุขภาพ

เกษตรกร โดยการนําแบบ

สัมภาษณเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพให

เกษตรทํากอนการอบรม 

ประกอบดวยการสอบถามขอมูล

ดังน้ี 

-การออกกําลังกาย และ 

พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

-การผอนคลายความเครียด และ

พฤติกรรมการผอนคลาย

ความเครียด 

-การดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมและ

พฤติกรรมการดูแลอนามัย

สิ่งแวดลอม 

-ความรูเร่ืองพฤติกรรมการเสี่ยง

ตอการเกิดโรคและพฤติกรรม

เสียงตอการเกิดโรค 

-ความรูเกี่ยวกับดานอบายมุข

และพฤติกรรมเสียงตออบายมุข 

-ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม

อนามัยสวนบุคคลและ

พฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล 

3. วิทยากรสรุปแบบสัมภาษณ

ตามที่เกษตรกรใหขอมูลความรู

ทางดานสุขภาพ 

4. วิทยากรสอบถามขอมูล

เพิ่มเติม เปนแบบสัมภาษณและ

บันทึกการคัดกรองความเสี่ยง 

และการเฝาระวังพฤติกรม

สุขภาพ 

 

การประเมินจาก

แบบฟอรมในการเก็บ

ขอมูล 
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

  5.วิทยากรบรรยายความรูความ

มั่นคงทางดานสุขภาพ เพื่อให

ผูนําเกษตรกรมีสุขภาวะทั้ง 

ดานรางกาย (Physical) จิตใจ 

(Mental) และจิตวิญญาณ (Spiritua  

โดยพิจารณาจากการเขาถึงบริการ 

สาธารณสุขทั้งดานปองกันโรค

สงเสริมสุขภาพรักษาพยาบาลและ

ฟนฟูสภาพ เน้ือหาการบรรยาย

ประกอบดวย 

1.การเสริมสรางสุขภาพและการ

ปองกันโรค 

2.ปจจัยที่ทําใหชุมชนสุขภาพดี 

3.แนวทางในการเสริมสราง

สุขภาพ 

4.แนวทางในการปองกันโรค 

5.ขอพึงปฏิบัติ 12 ประการเพื่อ

ปองกันโรค 

6.การวางแผนพัฒนาสุขภาพ

ตนเองและครอบครัว 
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ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 3 

 

ตารางที่ 1 : การสอบถามขอมูลจากผูนําเกษตรกรกอนไดรับความรูจากวิทยากรเกี่ยวกับความมั่นคงทางสุขภาพ 

ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานเคยไปรับการตรวจรางกายอะไรบาง 

ประเภทการตรวจ เคย ไมเคย ไมระบ ุ

1. การตรวจรางกายประจําป 20 9 2 

2. การตรวจระดับความดันโลหิต 28 3  

3. การตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด 26 5  

4. การชั่งนํ้าหนัก 31 0  

5. วัดสวนสูง 27 4  

6. การตรวจฟนและขูดหินปูน 22 9  

ถามเพิ่ม เฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง  

7. การตรวจมะเร็งปากมดลูก   6 5 10 

8. การตรวจเตานมดวยตนเอง  10 2 10 
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 ตารางท่ี 2 :  ขอมูลความรูเร่ืองการออกกําลังกาย   

ขอความ 

คําตอบ 

  

ใช ไมใช ไมทราบ ไมระบุ 

1. ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที จะลดความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ /โรคความดันโลหิตสูง/ เบาหวาน/อวน/

มะเร็งบางชนิด  

26 3 1  

2.   การออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา มีประโยชนตอรางกายทํา

ใหระบบการทํางานของปอด หัวใจ /กลามเน้ือและกระดูกแข็งแรง 

28 2 1  

3. ผูที่ทําอาชีพใชแรงงานหนักไปจําเปนตองออกกําลังกาย  5 26 1  

4. ผูที่ทํางานบานโดยทั่วๆไปจําเปนตองออกกําลังกาย  18 14   

5.   การออกกําลังกายชวยลดหรือผอนคลายความเครียดได  30   1 

6.   กอนออกกําลังกายทุกคร้ังควรอบอุนรางกาย/ยืดเหยียดกลามเน้ือ

กอนเพื่อลดการบาดเจ็บ 

31    

7.   ควรผอนคลายกลามเน้ือหลังการออกกําลังกายทุกคร้ัง 29 1 1  

8.   การออกกําลังกายแตละคร้ังควรใหหนักหรือใหรางกายเหน่ือยใน

ระดับปานกลางคือ เหน่ือยแตพูดคุยกับคนขางเคียงไดจบประโยค จึง

จะชวยกระตุนการทํางานของหัวใจ  และปอด 

19 7 5  

9.  การยืดเหยียดกลามเน้ือเชนการกมเอามือแตะพื้น  การประสานมือไว

เหนือศีรษะแลว ดันขึ้น การกมลงเอามือแตะที่พื้น มีประโยชนคือทํา

ใหกลามเน้ือและขอตอมีความ  ยืดหยุน 

30  1  

10. การเลือกประเภทออกกําลังกายควรเลือกใหเหมาะสมกับสภาพ

รางกาย 

30   1 

 

 

ตารางท่ี 3 : พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

พฤติกรรม 
ไมเคย

ปฏิบัติ 

ความถี่ในการปฏิบัต ิ

เปน

ประจํา 

บางคร้ัง นานๆ 

คร้ัง 

1. ออกกําลังกายหรือเลนกีฬา  (ดวยความแรงระดับปานกลาง คือ

เหน่ือย พูดคุยกับคนขางเคียงไดจบประโยค)อยางนอยสัปดาหละ 3 

วัน ๆ ละ 30 นาท ี

3 6 10 12 
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พฤติกรรม 
ไมเคย

ปฏิบัติ 

ความถี่ในการปฏิบัต ิ

เปน

ประจํา 

บางครั้ง นานๆ 

ครั้ง 

2. ออกกําลังกายหรือเลนกีฬา  (ดวยความแรงระดับหนักคือเหน่ือย

หอบ หรือไมสามารถพูดคุยกับคนขางเคียงไดจบประโยคขณะออก

กําลังกาย) อยางนอยสัปดาหละ 2 – 3 วัน อยางนอยวันละ 20 นาท ี

13 3 8 7 

3. มีการเคลื่อนไหวในการทํางานบานงานอาชีพ เชน ทํางานบาน/ทํา

สวน/ทําไร/ทํานา/ขี่จักรยานหรือเดินไปทํางานจนรูสึกเหน่ือยกําลัง

ดีสะสมอยางนอยวันละ 30 นาที สัปดาหละ 5 วัน 

4 17 7 3 

4. มีการยืดเหยียด เชน การกมเอามือแตะพื้น ประสานมือไวเหนือ

ศรีษะหลังดันขึ้น การกมลงเอามือแตะพื้น การเหยียด และฝกความ

แข็งแรงของกลามเน้ือตอเน่ืองกันสัปดาหละ 2 – 3 วัน 

5 12 8 6 

 

ตารางท่ี 4 : ขอมูลดานการผอนคลายความเครียด 

  ขอความ 
คําตอบ 

ใช ไมใช ไมทราบ 

1. ผูที่มีความเครียดเปนประจําทําใหเสี่ยงตอการเปนโรค ความดันโลหิตสูง/

กระเพาะอาหาร 

29 2  

2. การผอนคลายความเครียดดวยการใชยา  สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา เปนการลดผอน

คลายเครียดทีถูกวิธี 

 31  

3. การผอนคลายความเครียดที่ถูกวิธีไดแกวิธีสวดมนต ไหวพระ/น่ังสมาธ/ิดู

หนัง ฟงเพลง /ปลูกตนไม/ ออกกําลังกาย/  ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือ

สมาชิกในครอบครัว  

31   

4. การผอนคายความเครียดที่เหมาะสมกับตนเองควรใชวิธีที่ถนัด/ ไมมีผลเสีย

ตอสุขภาพ /ทําแลวมีความสุข ฯลฯ 

29  2 

5. ผลกระทบจากความเครียดทําใหความสัมพันธในครอบครัว ที่ทํางานตึง

เครียด/เจ็บปวย ฯลฯ 

29 2  

6. ถาเครียดมากๆถึงขั้นมีอาการปวยทางกาย  ควบคุมตนเองไมได สับสน 

วาวุนใจมากๆ ควร ปรึกษาแพทย 

30  1 
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ตารางท่ี  5 : พฤติกรรมการผอนคลายความเครียด 

พฤติกรรม 
ไมเคย

ปฏิบัต ิ

ปฏิบัต ิ

เปนประจํา บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมระบุ 

1. เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจ ทานผอนคลายความเครียด

ดวยวิธีวิธีใดตอไปน้ีบาง 

     

        1.1  สวดมนต/น่ังสมาธิไหวพระ 4 5 11 1  

        1.2  ดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง 3 13 12 3  

        1.3  ปลูกตนไม 3 16 9 3  

        1.4  ออกกําลังกาย 1 8 17 5  

        1.5  ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือสมาชิกใน

ครอบครัว 

3 16 8 3 1 

        1.6  สูบบุหร่ี 15 10 4  2 

        1.7  ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 22  4 2 2 

        1.8  ใชยานอนหลับ/ยาระงับประสาท 27   2 2 

2. ควบคุมอารมณตนเองไดเมื่อรูสึกโกรธ เชน ไมขวาง

ปาสิ่งของ ไมทํารายฝายตรงขาม ไมเอะอะโวยวาย 

13 7 3 1 1 

3. ทานทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว เชน 

กินอาหาร /ดูทีวี/ ฯลฯ  

2 24 3 1 1 

4. มีกิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัวตาม

เทศกาลตางๆ เชน ทําบุญ/พักผอน 

1 22 7 1  

5. มีกิจกรรมสันทนาการรวมกับกลุมเครือขายของ

ตนเอง เชน เพื่อนเกา เพื่อนรวมงาน ชมรมตางๆ 

3 8 16 4  

  

ตารางท่ี 6 : ขอมูลการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอม 

ขอความ 
คําตอบ 

ใช ไมใช ไมทราบ ไมระบุ 

1. ขยะที่ทิ้งสะสมไว จะเปนแหลงเชื้อโรค/พาหะนําโรคเกิดโรค อุจจาระ

รวง/ภูมิแพ 

26 4 1  

2. การคัดแยกขยะมีประโยชน ลดปริมาณขยะและนํามาใชใหมได 24 1  6 

3. การกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองมีวิธี เผา / ฝง / ทิ้งในที่รองรับรอการ

กําจัดจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

30  1  
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ขอความ 
คําตอบ 

ใช ไมใช ไมทราบ ไมระบุ 

4. การใชโฟม หรือถุงพลาสติกมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก

เพราะโฟมหรือถุงพลาสติกเปนวัสดุที่ไมยอยสลาย/เกิดมลพิษ 

30  1  

5. ควรทําความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร/ครัว ทุกคร้ังหลัง

ทําอาหาร 

31    

6. การราดนํ้าทุกคร้ังหลังการใชสวมจะชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 25 5 1  

7. การทําความสะอาดบานและบริเวณบานเปนการปองกันไมใหเกิดโรค

และทําลายพาหะนําโรค เชน หนู แมลงสาบ ยุง 

30  1  

8. แมลงวันเปนพาหะนําเชื้อโรค อุจจาระรวงและอหิวาตกโรค 28 2 1  

 

ตารางท่ี  7 : พฤติกรรมการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอม 

พฤติกรรม 
ไมเคย

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

เปนประจํา บางคร้ัง นานๆ ครั้ง ไมระบุ 

1. คัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง 2 11 18   

2. ทิ้งขยะทุกชนิดในที่รองรับ/ถังขยะใบเดียวกัน 5 22 2 2  

3. กําจัดขยะถูกวิธี เชน ฝง/เผา/มีรถขยะมารับ 1 26 4   

4. ทําความสะอาดที่อยูอาศัยทุกวัน (กวาดและถูบาน) 1 24 5 1  

5. ทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร/ครัว ทุกคร้ัง 1 26 5 1  

6. มีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชนในการ

รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

1 19 8 3  

7. ราดนํ้า/ชักโครกทุกคร้ังหลังใชสวม 1 30    

8. ลางทําความสะอาดหองนํ้าสัปดาหละ 1 คร้ัง 1 28 1   

9. หลีกเลี่ยงการใชวัสดุที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เชน โฟม 

        ถุงพลาสติกที่ไมยอยสลาย 

1 17 12 1  

 

 

 



71 
 

ตารางท่ี  8 : ขอมูลเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรค 

ขอความ 
คําตอบ 

ใช ไมใช ไมทราบ ไมระบุ 

1. บุหร่ี/ยาสูบ มีโทษตอรางกาย ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคถุงลมโปงพอง 

โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง มะเร็งปอด โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

26   5 

2. การอยูในบริเวณที่มีควันบุหร่ีเปนประจํานานๆ มีความเสี่ยงตอการ

เกิดโรค มะเร็งปอด 

31    

3. ตามกฎหมาย ผูขับขี่รถจะตองมีระดับแอลกอฮอลในรางกายทางลม

หายใจไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือเทากับปริมาณการด่ืมเเหลา 

1  แกว/ เบียร 1 ขวด 

19 5 7  

4. การด่ืมสุรากอนขับขี่มีผลตอการขับขี่รถในเร่ืองเกิดอุบัติเหตุ/การ

ตัดสินใจชา/ฯลฯ 

27 2 1  

5. สุรามีโทษตอรางกายทําใหเสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูงหรือโรค

ตับแข็ง/ ฯลฯ 

31    

6. หมวกนิรภัยชวยปองกันการบาดเจ็บอวัยวะ ศีรษะและคอ 29 1 1  

7. ผูขับควรสวมหมวกนิรภัยและผูซอนสวมหรือไมสามหมวกนิรภัยก็ได 10 21   

8. การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธีตองสวมใหพอดีกับศีรษะและรัดสายรัด

คางใหแนน 

30 1   

9. เข็มขัดนิรภัยมีประโยชนชวยลดแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ 30 1   

10. ผูขับขี่และผูที่น่ังคูกับคนขับดานหนาควรคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ

และโดยสารรถยนต     

31    

11. การใชถุงยางอนามัยสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 31    

12. การมีคูนอนเพียงคนเดียวเปนวิธีหน่ึงที่สามารถปองกันการติดเชื้อ

เอดสได 

29 2   

13. การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส สามารถติดเชื้อโรคเอดสไมได 20 10 1  

14. ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนไมได 20 9 2  

15. การใชเข็มฉีดยารวมกับผูติดเชื้อเอดสทําใหติดเชื้อเอดสได 30   1 

16. คนที่เรามองวามีสุขภาพแข็งแรงดีอาจเปนผูที่ติดเชื้อเอดสได 24 6 1  

17. ในปจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส 17 3 1  
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 ขอมูลที่ไดแบบสอบถามกอนที่วิทยากรจะใหความรู ไมวาจะเปนขอมูลความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพ

ดานอาหาร เร่ืองการออกกําลังกาย ดานการผอนคลายความเครียด ดานการอนามัยสิ่งแวดลอม เร่ืองพฤติกรรม

เสี่ยงตอการเกิดโรค  โดยสวนใหญเกษตรกรจะมีความรูในเร่ืองดังกลาวในเกณฑดี แตถาในเร่ืองของการกระทํา

หรือพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเกษตรกรเมื่อเทียบเปาหมายในแตละเร่ืองขอมูลที่ไดจะความถี่อยูลักษณะ

การปฏิบัติเปนเพียงบางคร้ัง ไมไดปฏิบัติเปนประจํา  รวมทั้งขอมูลจากการตรวจสุขภาพเบื้องตนในวันสัมมนามี

การวัดสวนสูง ชั่งนํ้าหนัก วัดความดัน ตรวจเลือด จากขอมูลที่ไดผูนําเกษตรกรเปาหมายก็มีความดันที่สูง 

นํ้าตาลที่สูง จากขอมูลที่ไดในวันสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปไดวาผูเกษตรกรเปาหมายมีความรูทางดานสุขภาพ

แตไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามกระบวนการสรางเสริมสุขภาพใหมีสุขภาพที่ดี ไมสามารถควบคุมพฤติกรมของ

ตนเองใหเหมาะสมรวมไปถึงการปรับสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพที่ดี  

 ความมุงหวังของการจัดทําหลักสูตรน้ีตองการใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติ ในการดํารงชีวิต 

ใหความสําคัญกับความมั่นคงทางสุขภาพ ไดแกการดูแลสุขภาพของตนเอง  ทั้งกายและใจไมมีโรคภัย  ไมตอง

เสียเงินกับการรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น หรือเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตตามปกติได 

หรือไมตองลําบากในบั้นปลายของชีวิต ที่ทํามาหากินมาตลอดชีวิตแตตองปวยเปนโรคตาง  ๆ เกษตรกรควรมี

สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ  

 

ตารางการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจผูนําเกษตรกร เร่ือง ความมั่นคงทางสุขภาพ 

ขอ รายละเอียด ความรูกอนสัมมนา ความรูหลังการสัมมนา 

  
คะแนน 

ความถี่ 

จํานวน 

รอย

ละ 
คะแนน 

ความถี่

จํานวน 

รอย

ละ 

1 ความเขาใจความม่ันคงทางสุขภาพ 155 27 57.41 237 27 87.78 

2 การสรางเสริมสุขภาพ 153 27 56.67 240 27 88.89 

3 ปจจัยทีท่ําใหชุมชนสุขภาพด ี 160 27 59.26 242 27 89.63 

4 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพ 170 27 62.96 246 27 91.11 

5 แนวทางการปองกันโรค 166 27 61.48 240 27 88.89 

6 ความรูเก่ียวกับโรคตางๆ 170 27 62.96 240 27 88.89 

7 การวางแผนสุขภาพของตนเองและครอบครัว 170 27 62.96 245 27 90.74 

 

สรุปเน้ือหาหลักสูตรจากการสัมภาษณติดตามหลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เดือน จากการ

ประเมินการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจความมั่นคงทางสุขภาพจากผูนําเกษตรกร พบวาผูนําเกษตรกร

ไดรับความรูเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความรูที่มีกอนเขาสัมมนา และนําความรูไปใชกับการวางแผนเร่ืองของ
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สุขภาพ  มีการสรางเสริมสุขภาพ ดูแลรางกาย โภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอนพาครอบครัวไปเที่ยว

ผอนคลายความตึงเครียดทั้งตนเองและครอบครัวมีความสุข  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

จากการติดตามเก็บขอมูลผูนําเกษตรกรหลังจากที่ไดรับความรูจากวิทยากร ตามเน้ือหาหลักสูตร ความ

มุงหวังของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ เมื่อไดรับความรูไปแลวผูนําเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

ทักษะและทัศนคติทางดานความมั่นคงทางสุขภาพ คิดเปน   89.26%  เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคติของตนเอง

กอนไดรับความรูจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติคิดเปน  61.85%  อันประกอบดวย 

1. มีทัศนคติที่ดีตอความมั่นคงทางสุขภาพ  คือ การมีสุขภาพจิตและกายที่ดี 

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกําลังกาย ทุกวัน 

3. หลังจากไดรับความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ทําใหเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่

ดีขึ้นในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดโรคตาง ๆ  หรือบางคนเปนอยูก็ดูแลตนเอง

มากขึ้นโดยการดูแลทางดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และทําใหจิตใจใหแจมใส

ไมเครียด 

4. มีทักษะในการดูแลตนเองมาก  ดูแลสุขภาพมากขึ้นไปตรวจรางกาย  ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ

รางกาย เชน การตรวจนํ้าตาล กอนเขาอบรมอยูเกณฑที่เกิน หลังจากเขาอบรมมีการทักษะการดูแล

ตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ทําใหความดัน และนํ้าตาลลดอยูในเกณฑปกติ   

5. มีทัศนคติตอการใชสารเคมี ลดปริมาณการใชสารเคมี  เพื่อสุขภาพตนเองและครอบครัว 

 

3.2.4  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 4  และคร้ังที่  5 เปนการเสวนาหนวยเรียนรูที่ 3           

เปาหมายชีวิต :  ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตเกษตร เร่ือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อใหความรู 

ความเขาใจ ปรับทักษะ ทัศนคติการดํารงชีวิตประจําวันใหสามารถคํานวณไดวารายได รายจายเปนอยางไร 

แหลงที่มาของเงิน และทางใชไปของเงิน ตลอดจนเปาหมายใหไดมาซึ่งมีเงินออมที่เพียงพอตอคาใชจายใน

ปจจุบันและอนาคต  กําหนดจัดวันที่  7  และ 13  ตุลาคม  2557  ณ สํานักงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนเขื่อนเพชร

โคงขอย   จํากัด  จังหวัดเพชรบุรี มีผูนําเกษตรเขาสัมมนา จํานวน  9 แหง 29 คนจากเปาหมาย  38 คน  

สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

1.บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1. สื่อ Power Point   

พรอมภาพประกอบ

ตัวอยางจริง       

 

1.วิทยากรนําแบบประเมิน

ความรูเกษตรกรเพื่อเก็บขอมูล

ประกอบจัดอบรมใหความรู การ

จัดทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือน 

วิทยากรประเมินการมี

สวนรวมของผูเขารับ

การอบรม โดยวิธีการ

สังเกตการณและผล 
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

2.ทําบัญชีมีเงินออม มีรายจาย 

สมดุลกับรายรับ เขาสูการ

รวมกลุมในชุมชนเขาสูระบบ

สหกรณ 

3. ที่มาของรายได รายจายจาก

การทําบัญชีรับ-จายใน

ครัวเรือน 

4. การบันทึกบัญชีรับ-จายใน

ครัวเรือน 

5. การวางแผนทางการเงิน 

6.วิธีการบันทึกบัญชีตนทุน 

7.วิธีการคิดกําไร-ขาดทุนจาก

การประกอบอาชีพ 

 

2เอกสารความรู 1 ชุด 

3. สื่อแผนชารทบัญชี

รับ-จายครัวเรือน และ

บัญชีตนทุน 

4. แบบสัมภาษณ

ทะเบียนประวัติกอนการ

อบรม 

5. แบบประเมินติดตาม

ผลหลังการอบรม 

6. กระดาษ flip chart  

ปากกาเคมี กระดาษA4 

7. แบบฟอรมโจทย 

เอกสารฝกปฏิบัติ พรอม

เฉลย 

8. สมุดบัญชีรับจายใน

ครัวเรือน และบัญชี

ตนทุน 

 

และบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

2.วิทยากรบรรยายใหความรู

บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.วิทยากรบรรยายใหความรู

เกี่ยวกับที่มาของรายไดของภาค

การเกษตรและนอกภาค

การเกษตร  

-ที่มาของรายไดครอบครัว จาก

ทางไหนไดบาง  

 -ที่มาของรายไดผลผลิต ราคา

ผลผลิต 

- ประเภทของแหลงทุน และการ

เขาถึงแหลงทุน ปญหาอุปสรรค

ของแหลงเงินทุน 

 - การวางแผนทางการเงิน     

 -การสืบคนขอมูลรายได รายจาย

ในครัวเรือนที่ผานมา  เงินสด 

เงินฝากในบัญชี  หน้ีสิน เงิน 

ผลผลิตทางการเกษตรใน

ปจจุบัน 

4.วิทยากรแนะนําการบันทึก

บัญชีรับ-จายในครัวเรือนและ

แจกสมุดบัญชีครัวเรือนเพื่อให 

เกษตรไดนําไปบันทึก  

5. เกษตรกรฝกปฏิบัติการทํา

บัญชีรับ-จายครัวเรือน โดย

วิทยากรทําโจทยประกอบการ 

อบรม ดังเอกสารโจทยการทํา

ฟารมเห็ดและแบบฟอรมการฝก

ปฏิบัติ 

การประเมินจาก

แบบฟอรมในการเก็บ

ขอมูล 
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ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่  4  และคร้ังที่  5 

 

ขอมูลทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีมีการสอบถามกอนการใหความรู 

1.สามารถจําแนกแหลงที่มาของรายไดภาคเกษตรไดหรือไม  

   - ได    จํานวน 16 คน    

   -ไมได    จํานวน 18 คน    

   -ไมระบุ    จํานวน 4 คน  

   **** สาเหตุที่ไมสามารถแยกไดเน่ืองจาก 1.ทํานาปละ 2 คร้ัง 

        2.ไมไดจดบันทึกบัญชีรายไดไว 

        3.มีการจําหนายเปนคร้ังคราว 

        4.รายไดรวมกันไมไดแยก 

 2. ลักษณะของรายไดของเกษตรกร 

  2.1รายไดภาคเกษตร  

-ไมตอเน่ือง    จํานวน 12 คน  

   -ตอเน่ือง   จํานวน  18 คน  

   -ไมระบุ    จํานวน   8 คน  
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  2.2 รายไดนอกภาคเกษตร 

-ไมตอเน่ือง    จํานวน 9 คน  

   -ตอเน่ือง   จํานวน  11 คน  

   -ไมระบุ    จํานวน  18 คน  

  2.3 ลักษณะของรายจายของเกษตรกร 

  2.3.1 รายจายภาคเกษตร 

   -ไมสามารถจําแนกประเภทรายจายในภาคเกษตรได   จํานวน 32 คน   

   -  สามารถแยกประเภทรายจายในภาคเกษตร  จํานวน 6 คน 

      -คาจางแรงงาน  

     -คาวัสดุ/อุปกรณเกษตร  

     -คาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

      -คาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

      -คาขนสงและการตลาด 

  2.3.2 รายจายนอกภาคเกษตร 

   ไมสามารถจําแนกประเภทรายจายนอกภาคเกษตรได  จํานวน 38 คน 

  2.3.3 ความรูเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน 

   -เคยเขารับการอบรม   จํานวน 18 คน   

   -ไมเคยเขารับการอบรม   จํานวน 15 คน  

   -ไมระบุ     จํานวน  5 คน   

  2.3.4 เกษตรกรที่ผานการอบรมบัญชีครัวเรือนแลวมีการทําบัญชีครัวเรือน 

   - เปนประจําทุกวัน   จํานวน 8 คน  

   -ไมเคยทํา    จํานวน 25 คน  

   -ไมระบุ     จํานวน 3 คน  

 3. ภาระหน้ีสินของครัวเรือน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  3.1 หน้ีสินในระบบ 

   -ธกส.     จํานวน  9   

   -สหกรณเครดิตยูเน่ียน   จํานวน 34 คน  

   -ธนาคารพาณิชย    จํานวน  1 คน  

   -กองทุนหมูบาน    จํานวน 11 คน  

  3.2 หน้ีสินนอกระบบ 

   -ญาติเพื่อนบาน    จํานวน 3 คน  

   -อ่ืน ๆ     จํานวน 2 คน  
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   -ไมมีหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบ จํานวน  1 คน 

  3.3 สาเหตุของการมีภาระหน้ีสิน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   -มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นและรายไดไมเพียงพอ จํานวน 14 คน  

   -มีคาใชจายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน  จํานวน 12 คน  

   -ผลผลิตไดรับความเสียหาย   จํานวน 9 คน 

   -ขายผลผลิตไมได/ไดราคานอย/ราคาตกตํ่า  จํานวน 14 คน  

   -อ่ืน ๆ ลงทุน      จํานวน 15 คน 

  3.4 ความสามารถในการออมของครัวเรือน 

   -ไมมีเงินออม    จํานวน 6 คน  

   -มีเงินออม    จํานวน 30 คน  

  -เงินออมสวนใหญฝากสหกรณเครดิตยูเน่ียนและฝากธนาคาร 

 

ขอมูลจากการสอบถามเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และมีเชาเพิ่มเติม  ทุกพื้นที่ดินทั้งใชเปน

ที่อยูอาศัยและทําอาชีพทางเกษตรกรรม  เกษตรกรไมสามารถจําแนกแหลงที่มาของรายไดภาคเกษตรได อันดวย

เหตุผลเพราะไมไดจดบันทึกบัญชีรายได  ทุกรายไดของอาชีพเกษตรกรรมมีความหลากหลายไมไดเพาะปลูก

อยางใด อยางหน่ึง ทําพืชผสมผสาน หรืออาจมีเลี้ยงสัตวควบคูกันไปดวย ทางที่มาของรายไดจึงไมสามารถ

จําแนกไดวามาจากทําเกษตรกรรมประเภทใด รวมไปทั้งคาใชจายก็เชนเดียวกัน ไมสามารถจําแนกไดวาเปน

คาใชจายเปนคาใชจายอะไรบางไมวาจะเปนคาจางแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ คาปุย และสารเคมี และคาใชจาย   

อ่ืนๆ  จึงไมสามารถตอบไดวาที่ทํามีผลกําไรหรือขาดทุนเปนลักษณะเงินหมุนใชไปเร่ือย ๆ นํา เงินไปออม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน ในขณะที่มีภาระหน้ีสินควบคูไปดวย จะเห็นวาโดยสวนมากเกษตรกรขาดการวางแผน

ทางการเงิน  เคร่ืองมือที่จะชวยทําใหเกษตรกรสามารถจัดสรรรายได คาใชจายไดดวยการจัดทําการวางแผนทาง

การเงินดวยการจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน และบัญชีตนทุน ถึงแมวาที่ผานมาเกษตรกรจะเคยผานการอบรม

บัญชีครัวเรือนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ แตถาไมไดนํามาใชอยางจริงจัง ก็ไมสามารถที่จะวางแผนทาง

การเงินเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได สิ่งสําคัญของหลักสูตรน้ีคือความตองการให

เกษตรกรไดเห็นความสําคัญความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชพระราชทานแกคณะสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม กรรมการสหกรณผูเลี้ยงโคนม  กรรมการสหกรณ

การเกษตร  สหกรณนิคม  และสหกรณประมงทั่วราชอาณาจักร วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 ณ ศาลาดุสิดาลยั 

พระราชวังดุสิต “แตท่ีพูดทางเศรษฐกิจ เปนการคํานวณดูวารายได รายจายเปนยังไง รายไดจะมาก ทุกคนก็บอก

วาเรามผีลผลิตมากๆ เราก็รวยสิ จริงก็รวย เราขายไดมาก แตวาก็ตองจายมากเหมือนกัน ถาเราทําปุยเองไมได  
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รถเราสรางเองไมได นํ้ามัน เราขุดมาไมได ตองซื้อท้ังน้ัน ซื้อก็ตองเปนรายจาย ฉะน้ัน ทุกคนก็ตองรูดีเกี่ยวกับ

การทําบัญชีรายจาย-รายรับใหดี ก็ตองรูเศรษฐกิจ รูบัญชีมากข้ึน แตถาเราคํานวณดูแลว รายไดมันมาก เรารวย

เศรษฐกิจดี แตวาเราจายมาก เราก็จน เศรษฐกิจก็ไมดี อันน้ีแตละคนจะตองไปคิด....” งานวิจัยชุดน้ีจึงมีความ

มุงหวังที่จะใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติการดํารงชีวิตประจําวัน ตระหนักเห็นความสําคัญของการทําบัญชี

รับ-จายใหเปนประจําและสม่ําเสมอ อยางตอเน่ือง 

สิ่งที่จะคาดหวังจากเกษตรกรที่เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 4 และคร้ังที่ 5 คือ การบันทึกบัญชี

ครัวเรือนอยางตอเน่ือง และพรอมกับการบันทึกบัญชีตนทุนของผลิตผลทางการเกษตรในแตละประเภทเพื่อ

ทราบแหลงที่มาขอรายได และคาใชจาย คณะวิจัยจึงขอความรวมมือจากเกษตรกรโดยการแจกสมุดบัญชีรับ-จาย

ในครัวเรือน รวมทั้งสมุดตนทุนประกอบอาชีพใหผูนําเกษตรกรไปเก็บขอมูลตออีก 30 วัน ถึงแมวา ระยะเวลา

เพียง 30 วันจะไมสามารถประมาณไดวาเกษตรกรจะมีรายได คาใชจายเทาไร จากการทําอาชีพเกษตรกรรม แต

สิ่งที่จะไดจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนตลอดระยะเวลา 30 วัน  จะทําใหเกษตรกรเห็นประโยชนอะไร จากการ

ทําบัญชีคร้ังน้ี และสามารถจูงใจ หรือสรางความตระหนักใหเกษตรเห็นความสําคัญและจะยินดีที่จะบันทึกบัญชี

ครัวเรือนตอไปซึ่งจะมีการติดตามผลในลําดับตอไป 

ตารางท่ีการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจผูนําเกษตรกร  เร่ือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ขอ รายละเอียด ความรูกอนสัมมนา ความรูหลังการสัมมนา 

  
คะแนน 

ความถี่ 

จํานวน 

รอย

ละ 
คะแนน 

ความถี่

จํานวน 

รอย

ละ 

1 บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 172 27 63.70 249 27 92.22 

2 ที่มาของรายได รายจายจาการทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือน 173 27 64.07 252 27 93.33 

3 การบันทึกบัญชีรบั-จายในครัวเรอืน 168 27 62.22 251 27 92.96 

4 การวางแผนทางการเงิน 165 27 61.11 249 27 92.22 

5 วิธีบันทึกบัญชีตนทุนอาชีพ 160 27 59.26 245 27 90.74 

6 วิธีการคิดกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 164 27 60.74 249 27 92.22 

 

สรุปเน้ือหาหลักสูตรจากการสัมภาษณติดตามหลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เดือน จากการ

ประเมินการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากผูนําเกษตรกรพบวาผูนําเกษตรกร

ไดรับความรูเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความรูที่มีกอนเขาสัมมนา และนําความรูไปใชกับการวางแผนทาง

การเงิน นําความรูเร่ืองบัญชีรับ-จายประจําวัน บัญชีตนทุน  นําไปจดบันทึกประจําวันทําใหทราบที่มาของ

รายรับ การใชจายประจําวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายในแตละวัน   
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จากการติดตามเก็บขอมูลผูนําเกษตรกรหลังจากที่ไดรับความรูจากวิทยากร ตามเน้ือหาหลักสูตร ความ

มุงหวังของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ เมื่อไดรับความรูไปแลวผูนําเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

ทักษะและทัศนคติทางดานความมัน่คงทางเศรษฐกิจ คิดเปน   90.74%  เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคติของตนเอง

กอนไดรับความรูจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติคิดเปน  58.89%  อันประกอบดวย 

1. ผูนําเกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอการบันทึกบัญชีครัวเรือนจากที่เคยอบรมมาแตไมบันทึก

แตสําหรับคร้ังน้ีทําใหเกษตรกรเห็นความสําคัญ และเห็นประโยชนของการบันทึกบัญชีครัวเรือน 

รวมไปถึงบัญชีตนทุน การผลิต เพื่อใหทราบรายรับและตนทุนที่แทจริงสามารถคิดกําไรขาดทุน

ของอาชีพได  

2. หลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติใหความรูเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผูนําเกษตรกรบันทึกบัญชีอยาง

ตอเน่ือง ทั้งบัญชีรับ-จายประจําวัน และบัญชีตนทุน 

3.  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชจาย  ลดการใชจายฟุมเฟอย ลดการด่ืมแอลกฮอล ลดการเที่ยวเตร 

ชวยประหยัดคาใชจายครอบครัว 

 

3.2.6  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 6  เปนการเสวนาหนวยเรียนรูที่ 4  เปาหมายชีวิต :  ความสุข 

ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตเกษตร เร่ือง ความมั่นคงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใหความรู ความเขาใจ 

สิ่งแวดลอม คือสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทรัพยากร คือสิ่งตาง ๆ ที่เราสามารถนํามาใชประโยชนได พรอมกับ

ปรับทักษะ ทัศนคติใหกับผูนําเกษตรกรรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด  รอบคอบ  และคุมคา  เกิดประโยชนสูงสุด

ตลอดจนจัดการสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ กําหนดจัดวันที่ 22  ตุลาคม  2557     ณ   สํานักงานสหกรณเครดิต

ยูเน่ียนหนองขานาง จํากัด  จังหวัดเพชรบุรี  ผูนําเกษตรกรเขาสัมมนา  จํานวน  9  แหง   25   คน จากเปาหมาย  

38 คนโดยมีรายละเอียดเน้ือหาหลักสูตร ดังน้ี 

สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

1. ความรูเกี่ยวกับมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ    

1. สื่อ Power Point   

พรอมภาพประกอบ

ตัวอยางจริง      

1.วิทยากรใหเกษตรทํา

แบบทดสอบความรูเร่ือง

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทดสอบ

วาเกษตรมีความรูเร่ืองทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมเพียงใด  

 

วิทยากรประเมินการมี

สวนรวมของผูเขารับ

การอบรม โดยวิธีการ

สังเกตการณและผล

การประเมินจาก

แบบฟอรมในการเก็บ

ขอมูล 
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

  

2. หลักการและวิธีการอนุรักษ

คุมครองทรัพยากรและการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยังยืน 

3. สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ 

4.ภาวะโลกรอน 

 

 

 

2. เอกสารความรู  

3. แบบทดสอบความรู

กอนการอบรม พรอม

เฉลย 

4. แบบประเมินติดตาม

ผลหลังการอบรม 

5. กระดาษ flip chart  

ปากกาเคมี กระดาษA4 

มีความรูเร่ืองทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมเพียงใด  

 

2.วิทยากรบรรยายความรู

เกี่ยวกับทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม เกี่ยวกับความมั่นคง

ทางดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม-หลักการและวิธีการ

อนุรักษคุมครองทรัพยากรและ

การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยังยืน 

และรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด

และรอบคอบ เลือกใชทรัพยากร

ที่มีอยูอยางคุมคาจัดการสิ่ง

สิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 

หัวขอการบรรยายประกอบดวย

หัวขอ ดังน้ี 

1.ความหมายของสิ่งแวดลอม

และทรัพยากร 

2.อุปสรรคในพื้นที่ทํากิน นํา ดิน 

สิ่งมีชีวิตในดิน 

3.องคความรูเกี่ยวกับภูมิสังคม

ตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.หลักและวิธีการอนุรักษ

คุมครองทรัพยากรและการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

5.การใชซ้ํา (Reuse) การลดการ

ใช (Reduce) การนํากลับมาใช

ใหม  (Recycle) 

6.การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะ 

7.ปญหาภาวะโลกรอน 

8.ปญหาสิ่งแวดลอมที่ตอง

ตระหนัก 
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

  3..วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ

ความรูที่เกษตรกรทํากอนการ

อบรม เปนการทบทวนเน้ือหา 

ทําใหผูนําเกษตรกรมีความเขาใจ

มากขึ้นและมีความตระหนักใน

เร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

เขาใจในความสัมพันธ ที่ตอง

เกี่ยวของกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และเปนผลตอการ

ดํารงชีวิต ไดแก ดิน นํ้า    อากาศ 

และธรรมชาติสวนอ่ืน ๆ 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่  6 
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ขอมูลไดจากการกระบวนการเรียนรู จากการทําแบบทดสอบความรูในเบื้องตนของผูนําเกษตรกรกอน

การไดรับความรูจากวิทยากรสวนมากจะเขาใจทําแบบทดสอบได  จากจํานวนผูนําที่มาเขารับการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการคร้ังน้ี   25 คน ผลการทดสอบมีคะแนนเกินคร่ึง  19 คน ซึ่งก็ไมแตกตางจากความมั่นคงทางดานอ่ืน ๆ 

เกษตรมีความรู แตพฤติกรรมการกระทําตอสิ่งแวดลอม  ยังไมใหความสําคัญ ไมวาจะในเร่ืองการใชสารเคมี  

การไมอนุรักษคุมครองทรัพยากรและการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

สิ่งที่คาดหวังจากเน้ือหาหลักสูตรมีความมุงหวังที่จะใหเกษตรรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดรอบคอบ

เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ฟนฟูทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด และ

จัดการสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ ทําอยางไรใหเกษตรกรเกิดความตระหนักปรับเปลี่ยนทัศนคติการดํารงชีวิต

ที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแกดิน นํ้า อากาศและธรรมชาติสวนอ่ืน ๆ ที่ตองปลอดจากสิ่งปนเปอน และ

ปลอดจากการถูกทําลาย 

 

ตารางการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจผูนําเกษตรกร เร่ือง ความมั่นคงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ขอ รายละเอียด ความรูกอนสัมมนา ความรูหลังการสัมมนา 

  
คะแนน 

ความถี่ 

จํานวน 

รอย

ละ 
คะแนน 

ความถี่

จํานวน 

รอย

ละ 

1 

 

ความรูเก่ียวกับมนุษยกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ดิน น้ํา ส่ิงมีชีวิตในดิน 151 27 55.93 238 27 88.15 

2 

หลักและวิธีการอนุรักษคุมครองทรัพยากรและการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน 155 27 57.41 238 27 88.15 

3 ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ 157 27 58.15 241 27 89.26 

4 ภาวะโรครอน 155 27 57.41 236 27 87.41 

 

สรุปเน้ือหาหลักสูตรจากการสัมภาษณติดตามหลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เดือน จากการ

ประเมินการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจากผูนําเกษตรกร  พบวา

ผูนําเกษตรกรไดรับความรูเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความรูที่มีกอนเขาสัมมนา และนําความรูไปใชกับ

สิ่งแวดลอม สิ่งที่ตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา สามารถนําไปใชประโยชนได องคความรูเกี่ยวกับภูมิสังคม เศรษฐกิจ

พอเพียง ทฤษฏีใหมไรนาสวนผสม วนเกษตร หลักการและวิธีการอนุรักษคุมครองทรัพยากรและพัฒนา

สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและภาวะโลกรอน 
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จากการติดตามเก็บขอมูลผูนําเกษตรกรหลังจากที่ไดรับความรูจากวิทยากร ตามเน้ือหาหลักสูตร ความ

มุงหวังของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ เมื่อไดรับความรูไปแลวผูนําเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

ทักษะและทัศนคติทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คิดเปน   88.89%  เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคติของตนเอง

กอนไดรับความรูจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติคิดเปน  58.52%  อันประกอบดวย 

1. มีทักษะและทัศนคติตอการใชปุย เกษตรกรลดใชปุยเคมีใชปุยอินทรียเพิ่มโดยการทําปุยเองจากมูล

สัตว หมู วัว หรือนํ้าหมักจากเศษ  อาหารผัก ผลไมในสวน  เพื่อลดตนทุนในการลงทุน 

2. มีทัศนคติดอการดูแลสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ อาทิเชนการดูแลหนาดิน ไมใชยาฆาหญา  ใช

มูลวัว มูลควาย ไมใชสารเคมีมากเกินไป ใชปุยอินทรียมากขึ้น ระมัดระวังไมใหสารเคมีไหลลงสู

แมนํ้าลําคลอง การเลี้ยงหมูแยกออกไปไมไดเลี้ยงในชุมชน แลวไดขุดสระ ลางบอแลวจะดูดนํ้าลาง

บอไปรดนํ้าตนไมตอเพื่อเปนปุย 

3. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   ประหยัดนํ้าใชระบบนํ้าหยด ทําปุยชีวภาพใชเอง ลดการใชปุยเคมี  

ดูแลขยะมูลฝอยไมทิ้งลงแมนํ้า ลําคลอง ดูแลความสะอาดชุมชน 

 

3.2.7  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 7  เปนการเสวนาหนวยเรียนรูที่ 5  เปาหมายชีวิต :  ความสุข 

ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตเกษตร เร่ือง ความมั่นคงทางสังคม เพื่อใหความรู ความเขาใจ ปรับทักษะ ทัศนคติ

ใหกับผูนําเกษตรกรไดนําหลักการ วิธีการสหกรณเครดิตยูเน่ียน ที่ผูนําสหกรณใชเปนแนวปฏิบัติที่สหกรณมา

ใชกับสังคม  ตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครที่อุทิศตนเพื่อสังคม กําหนดจัดวันที่ 27  ตุลาคม  2557 ณ 

สํานักงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนโรงเรียนวัดหนองแก จํากัด จังหวัดเพชรบุรี ผูนําเกษตรกรเขาสัมมนา จํานวน  9 

แหง 29 คนจากเปาหมาย  38 คน โดยมีเน้ือหาหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

1.องคความรูทางดานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.1 หลักการพึ่งตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามขั้นตอนทฤษฎีใหม 

 

1. สื่อ Power Point   

พรอมภาพประกอบ

ตัวอยางจริง       

 

1.วิทยากรสรุปสาระเน้ือหาหลัก 

สูตรการเรียนรูความสุข ความ 

สมดุล ความมั่นคง ที่เกษตรกร 

ไดเรียนรูไปแลวทั้ง 4  ดาน  อัน

ประกอบดวย ดานอาหาร ดาน

สุขภาพ ดานเศรษฐกิจ   วิทยากร

ทําความเขาใจกับเกษตรกรเน้ือหา

สาระในทุกดานเปนเร่ืองพื้นฐาน

ที่เกี่ยวของกับเกษตรกร ซึ่งรวมทั้ง 

1.วิทยากรประเมินการ

มีสวนรวมของผูเขารับ

การอบรม โดยวิธีการ

สังเกตการณและผล

การประเมินจากแบบ

ประเมินในการเก็บ

ขอมูล 
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

2. องความรู ชุมชนแหงการ

เรียนรูที่มีศักยภาพ 

3. การนําองคความรูสหกรณ

เครดิตยูเน่ียน   

-แนวปฏิบัติที่ดีในการนําจิตตา

รมณและคุณธรรมของ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนมาปรับ 

  ประยุกตใชกับสังคม 

-การรวมมือในการทํากิจกรรม

กลุมของเกษตรกรตามหลักการ 

วิธีการสหกรณ 

4 รูปแบบการเชื่อมโยง

เครือขายภายใตโซอุปทาน 

โดยผูนําเกษตรกร  

5.การระดมความคิดเห็นใน

การวางแผนรวมกลุมทํางาน

เพื่อสังคม 

2. เอกสารความรู  

3. ประเด็นการอภิปราย  

4. ผลงาน รางวัล

ประกาศเกียรติคุณ ของ

บุคคลทําบําเพ็ญ

ประโยชนเพื่อสังคม 

5. แบบประเมินติดตาม

ผลหลังการอบรม 

6. กระดาษ flip chart  

ปากกาเคมี กระดาษA4 

 

ความมั่นคงทางสังคม ซึ่งเน้ือหาที่จ

นํามาแลกเปลี่ยนก็เปนเน้ือหา

พื้นฐานการอยูรวมกันในสังคม กา

เปนผูนําที่เสียสละเพื่อสังคมโดย

สวนรวม 

2.วิทยากรบรรยายใหความรูความ

มั่นคงทางดานสังคม พรอมกับ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ของผูนําเกษตรกรในการทําหนาเป

อาสาสมัคร เน้ือหาหัวขอ

ประกอบดวย ดังน้ี 

  1. องคความรูเศรษฐกิจพอเพียง  

   -.คุณภาพของคน 

  -.หลักการพึ่งตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 -.ฐานคิดในการพัฒนาเพื่อความ

พอเพียง 

 -.บทบาทของประชาชนในการ

พัฒนาสังคม 

-.ชุมชนแหงการเรียนรูที่มี

ศักยภาพ  

-ผูนําเกษตรกรรวมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนความรู  ซักถาม 

2.องคความรูเกี่ยวกับสหกรณ 

  -การรวมมือในการทํากิจกรรม

กลุมของเกษตรกรตามหลักการ 

วิธีการของสหกรณ 

-คุณคาของสหกรณ 

 

 

 

2. การมีสวนรวมใน

การอุทิศตนเพื่อสังคม 

ในการจัดต้ังกลุมเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

สังคม 
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

 

 

 

 -แนวปฏิบัติที่ดีในการนําจิตตา

รมณและคุณธรรมของสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนมาปรับประยุกตใช

กับสังคม 

3.วิทยากรสรุปเน้ือหาระหวาง

ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและองค

ความรูเกี่ยวกับสหกรณ วิทยากร

ทําชารท คุณสมบัติพื้นฐานการ

เปนผูนําที่ดี ใหเกษตรกรได

แสดงความคิดเห็นเปนรายกลุม 

4.กระบวนการสรางเครือขายกับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

   -ความหมายของเครือขาย 

  -การสรางเครือขาย 

 -ประเภทของเครือขาย 

  -ความหมายของโซอุปทาน 

 -การจัดการโซอุปทาน 

5.วิทยากรใหเกษตรกรระดม

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

การทํางานเพื่อสังคม  

แบงกลุม 5 กลุม ๆละ 2 สหกรณ  

ประกอบดวย  3 ประเด็น 

1.ประสบการณในการจัดต้ังกลุม

มีกลุมอะไรบาง 

 2.มีปญหาอะไรบางในกา

รวมกลุม 

3.หลังจากผานการอบรมทั้ง5 ดาน 

ความมุงหวังจะรวมกลุมทํา 

ประโยชนเพื่อสังคม   อะไรบาง 

  ซึ่งโครงการที่ผูนําเกษตรได

แสดงความคิดเห็นไววาจะไป  
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สาระการเรียนรู สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการประเมิน 

  รวมกลุมจัดต้ัง   น้ันจะมีการ

ติดตามผลวาผูนําไดมีการ

ดําเนินการจริง หรือไม 

6 เกษตรกร ระดมความคิดและ

นําเสนอ ดังรายละเอียดตามสรุป

การอภิปราย 

7.วิทยากรนําผลงานการไดรับ

รางวัล  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

ของบุคคลที่บําเพ็ญประโยชน

เพื่อสังคม มาใหผูนําเกษตรกรได

ศึกษาเพื่อเปนแรงบันดาลใจ และ

เปนตัวอยางในการเปนผูนําที่ดี

พรอมอุทิศตนตอสังคม 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 7 
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จากขอมูลที่ไดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนของผูนําเกษตรกร มีความรูและความใจเกี่ยวกับองคความรู

เกี่ยวกับสหกรณ ซึ่งการนําหลักการสหกรณ คุณคาสหกรณ จิตตามรณและคุณธรรมมาเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการ

บริหารจัดการคนในขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน สงเสริมและพัฒนาคนในขบวนการใหเปนผูนําที่ดีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมในการทํากิจกรรม และเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน จนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน  ผูนํา

เกษตรกรที่เขาสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี เปนผูนําที่อุทิศตนเพื่อคนในชุมชนจากขอมูลที่ไดประสบการณในการ

รวมกลุมฯทํางานเพื่อสังคมมากมาย อาทิเชน 

1. กลุมเพื่อสุขภาพ 

2. กลุมกองทุนเงินลาน 

3. คณะกรรมการสหกรณเขื่อนเพชรโคงขอย 

4. กลุมทําปุยหมักและชีวภาพ 

5. กลุมเกษตรกรทําสวนวังจันทร ปลูกกลวย มะนาว 

6.  กลุม อสม. 

7. กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 

8. กลุมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

9. กลุมเลี้ยงทานในวันเทศกาลวันสงกรานต 

10.  เลี้ยงอาหารในวันกฐิน 

11. กลุมประกันราคาขาวเปลือก 

12.  กลุมเลี้ยงสัตว   (วัวและหมู) 

13.  กลุมกลวยหอม 

14.  สหกรณเครดิตยูเน่ียน 

15. กลุมกองทุนหมูบาน 

ปญหาท่ีไดจากการรวมกลุมฯ 

1. การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐบาลไมมีงบประมาณสนับสนุน เชนจางครูเตนแอโรบิค 

 2. ชาวบานไมใหความรวมมือ ในการตรวจสุขภาพ  

 3.ชาวบานไมใหความสนใจในการดูแลสาธารณะประโยชน 

 4.  ปุยเคมีขายมากมาย และสะดวกในการหาซื้อ  ชาวบานไมสนใจทํากันเอง ยังมองไมเห็นถึง 

      ประโยชนของการทําปุยหมักไวใชเอง หรือมาเรียนก็มาไมตอเน่ือง จึงทําใหปุยไมมีคุณภาพ 

5. ชาวบานขาดการใหความรวมมือ เชน การดูแลความปลอดภัยเร่ืองยุงลาย ใหเอาทราบอะเบดทกันเทใน

นํ้าปองกันยุงลาย ชาวบานจะไมยอม เพราะกลัวนํ้าจะสกปรก หรือการพนควันกันยุง ชาวบานก็กลัวจะกลิ่นจะติด

ภาชนะตาง ๆ  

6. ชาวนาขาดความรูเร่ืองของการรวมกลุมและขาดความเชื่อมั่นของการรวมกลุมประกันราคาขาว 
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 ผูนําเกษตรกรที่เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสวนใหญเปนคณะกรรมการของสหกรณเครดิตยู 

เน่ียนอุทิศตนเพื่อสังคม มีพื้นฐานในเร่ืองของการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ วิธีการสหกรณเครดิตยู

เน่ียน  นับต้ังแตสมาชิก จนถึงคณะกรรมการ ไดรับการอบรมสั่งสอนในเร่ืองของจิตตารมณ(สนใจ หวงใย 

แบงปน รับใช) และคุณธรรม 5 ประการ  (ซื่อสัตย  เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน วางใจกัน)เปนเคร่ืองยึด

เหน่ียวจิตใจมาเปนเวลาอันยาวนาน เน้ือหาหลักสูตรความมั่นคงทางสังคม จึงนําหลักการสหกรณ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเน้ือหาสําหรับการใหความรูกับผูนําเกษตรกร ซึ่งนอกเหนือจากการใหความสําคัญใน

เร่ืองใกลตัวเกษตรกรแลวไมวาจะเปนทางดานอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ และทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหไดรับ

ความรูและเกิดการตระหนักที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดํารงชีวิตประจําวันแลว ก็ควรใหความสําคัญกับ

สังคมสวนรวม  การเสียสละอุทิศตนเพื่อเขามามีสวนรวมกับสังคม การเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน เพื่อพี่นองของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ไดมีความเปนอยูทีดี กินอ่ิม 

นอนอุน มีสุขภาพแข็งแรงและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สภาพแวดลอมที่ดีตลอดไป 

 

ตารางการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจผูนําเกษตรกร เร่ือง ความมั่นคงทางสังคม 

ขอ รายละเอียด ความรูกอนสัมมนา ความรูหลังการสัมมนา 

  
คะแนน 

ความถี่ 

จํานวน 
รอยละ คะแนน 

ความถี่

จํานวน 
รอยละ 

1 หลักการพึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 163 27 60.37 239 27 88.52 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามขั้นตอนทฤษฎีใหม 164 27 60.74 239 27 88.52 

3 องคความรู ชุมชนแหงการเรียนรูที่มีศักยภาพ 173 27 64.07 244 27 90.37 

4 องคความรูในเรื่องสหกรณเครดติยูเนี่ยน 191 27 70.74 245 27 90.74 

5 หลักการ วิธีการสหกรณมาใช 180 27 66.67 244 27 90.37 

6 กระบวนการสรางเครือขาย ความสัมพันธทางสังคม 182 27 67.41 240 27 88.89 

 

สรุปเน้ือหาหลักสูตรจากการสัมภาษณติดตามหลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เดือน จากการ

ประเมินการติดตามขอมูลความรู ความเขาใจความมั่นคงทางสังคมจากผูนําเกษตรกร พบวาผูนําเกษตรกรไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความรูที่มีกอนเขาสัมมนา และนําความรูไปใชเกี่ยวกับการสรางเครือขาย 

ความสัมพันธทางสังคม  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และหลักการสหกรณ   วิธีการสหกรณ จิตตารมณ 

คุณธรรม มาใชเปนแนวทางในการรวมมือของกลุมเพื่อสรางประโยชนใหกับสังคมและชุมชน 

จากการติดตามเก็บขอมูลผูนําเกษตรกรหลังจากที่ไดรับความรูจากวิทยากร ตามเน้ือหาหลักสูตร ความ

มุงหวังของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ เมื่อไดรับความรูไปแลวผูนําเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
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ทักษะและทัศนคติทางดานสังคม คิดเปน   89.63%  เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคติของตนเองกอนไดรับความรูจาก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติคิดเปน  65.56%  อันประกอบดวย 

1. ผูนําอุทิศตนทํางานสาธารณประโยชนเพื่อสังคม 

2. นําหลักการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใชในการทําเกษตรเล็ก ๆ ภายในบานเปน

ตัวอยางดวยมีความมุงหวังตอไปจะนําไปสูการรวมกลุมกับเพื่อนบาน 

3. ปรับปรุงการใชชีวิตประจําวันจากแบบเดิมมาปรับปรุงชีวิตใหม 

4. มีการพัฒนาชุมชนใหเปนแบบอยางที่ดี และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

5. จัดกิจกรรมสรางสรรคประโยชนในชุมชน เชน การบํารุงศาสนา  การแนะนําบัญชีครัวเรือนใหแก

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
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บทที ่4 

ขอคนพบจากการวิจัย 

 

การดําเนินการโครงการวิจัย การพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผาน

กลไกสถาบันเกษตรกร  ซึ่งมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกรโดยการสราง

แนวคิดการเรียนรูของหลักสูตรเปนไปตามความเชื่อมโยงระหวางวิถีอาชีพ และการดําเนินชีวิตของเกษตรกร 

โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดองคความรูในเร่ืองพื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบ ไดนํามาซึ่งขอคนพบ

จากการวิจัย สอดคลองกับทิศทางการบริหารงานและยุทธศาสตรของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศ

ไทย จํากัด ดานการพัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยุเน่ียนและการใหบริการสงเสริมพัฒนาดานการผลิต 

การตลาดของสมาชิก และการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนําไปสูการจัดทํา

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายตอไป 

4.1 สาระสําคัญของหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต 

การออกแบบหลักสูตรทั้ง 5 หนวยเรียนรูและการจัดกระบวนการเรียนรู ระดมความคิดเห็นขอมูลที่ได

จากผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผูนําเกษตรกร  ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติ ซึ่งกลุมผูนําเกษตรกรจะเปนผูทดลอง

ปฏิบัติตามเน้ือหาหลักสูตรที่กําหนดไป กรอบเน้ือหาหลักสูตร มุงที่จะยกระดับสมรรถนะใหกับเกษตรกร

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน  ในการนําองคความรู ไปทําใหเกษตรเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยน

ทักษะ ทัศนคติในการดํารงชีวิตในเร่ืองใกลที่ตนเองและครอบครัวสามารถดําเนินการเองได สามารถชวยเหลือ

ตนเองไดเสมือนที่สหกรณเครดิตยูเน่ียนปลูกฝงใหคนของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนชวยเหลือตนเอง และ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน   โดยการทําใหตนเอง ครอบครัว สังคมชุมชน มีความสุข พรอมกับมีความมั่นคงของ

ชีวิตดวย จากการติดตามผลเกษตรกรเปหมาย มีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติในทุก ๆ ดานสามารถนําความรูที่

ไดรับไปปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตตนเองพรอมกับแบงปนความรูใหคนในครอบครัวและเพื่อนสมาชิกคนอ่ืน ๆ  

4.2 แนวคิดและการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรน้ี สรุปไดดังน้ี 

4.2.1 แนวคิดการออกแบบหลักสูตรในแนวของ Backward design.  ซึ่งกําหนดเปาหมายที่ตัวผูเรียนเปน 

 หลักในลักษณะของเน้ือหาความมั่นคงทั้ง 5 ดาน ทําใหเกิดความชัดเจนตอผูสอนต้ังแตแตการจัด         

กระบวนการเรียนรู สาระการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู 

4.2.2 ทําใหเกิดความเปนกันเองระหวางผูสอนกับผูเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

4.2.3 เนนกระบวนการเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะและเกิดการ

เรียนรูไดดวยตนเองอยางไมรูจบ โดยการใหกลับไปทํา  ไปบอกตอ  และปฏิบัติจริง สามารถโอนถายความรู 

เพิ่มเติมเน้ือหา โดยมีกลไกการขับเคลื่อนหลักสูตรจาก วิทยากรทองถิ่น ผูนําสหกรณที่มีอาชีพเกษตรกรรม เขา

มารวมเปนกลไกในการขับเคลื่อนการยกสมรรถนะเกษตรกรรวมกัน 
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4.2.4 หลักสูตรไดออกแบบใหมีความยืดหยุนแกผูเรียนและผูสอน เพื่อสามารถปรับปรุงเน้ือหาและการ

จัดการเรียนรูไดตามบริบทของพื้นที่และความสนใจของผูเรียน เหมาะที่จะใชเปนการเรียนการสอนไดทั้ง

สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีอาชีพเกษตรกร และเกษตรกรโดยทั่วไป 

4.2.5 การจัดการเรียนรูภายใตโครงการ เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต

เกษตรกร จะเนนในเร่ืองของการประเมิน ติดตามความเปลี่ยนแปลง ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ 

4.2.6 จุดเดนของเน้ือหาหลักสูตรเปนการทบทวนเน้ือหาความรูทางดานอาหาร สุขภาพ สภาวะ

แวดลอม  เศรษฐกิจ และสังคม ที่วามีความรู หรือรูแลว มีความรูโดยประมาณในระดับใด มีความเขาใจที่จะ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองหรือไม หรือรูแตไมนําไปปฏิบัติ หลักสูตรน้ีก็จะทําใหเกิดความตระหนัก ถารูแลว

ไมปฏิบัติผลสรุปสุดทายของวงจรชีวิตเกษตรกรจะตองพบประสบปญหากับเร่ืองอะไร วงจรชีวิตก็จะเปน

แบบเดิม ๆ รายไดไมพอรายจาย  รอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐ ไมสามารถกาวทันโลก  เพราะฉะน้ันกอนที่

จะเกษตรกรจะไปสูการแขงขันกับสังคมภายนอก   เกษตรกรตองวางรางฐานความมั่นคง สรางระบบการจัดการ

โดยเฉพาะวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมใหเกิดความสมดุลใหเขมแข็งกอน  

4.3 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการเรียนรู 

 การทําวิจัยชุดน้ี มีความมุงหวังที่จะยกระดับสมรรถนะใหกับเกษตรกรสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทักษะและทัศนคติ สามารถจัดการดําเนินชีวิตและวิถีอาชีพดวยตนเองใหมี

ความสุขอยางแทจริง ดังน้ี 

4.3.1 การสงเสริมและใหความรู สอดแทรกเน้ือหาหลักสูตรความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต

ไปในการอบรมทุกหลักสูตรในการจัดอบรมใหความรูกับสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

4.3.2 การสรางความตระหนักในการใหเกษตรกรเห็นความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพชีวิต    จากการ

สอบถามเกษตรกรกลุมเปาหมาย มีความเขาใจในความรูอยูในเกณฑที่ดี แตเกษตรกรไมปฏิบัติ ไมให

ความสําคัญกับความมั่นคงในทุก ๆ ดานไมวาจะอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ ทรัพยากร/สิ่งแวดลอม และสังคม 

มองทุกเร่ืองเปนเร่ืองไกลตัว ยังคงดํารงชีวิตแบบอาศัยความสะดวกสบาย  งาย  รวดเร็ว พึ่งสิ่งอํานวยความ

สะดวก  มีการลงทุนสูง ขั้นตอนการผลิต มีการใชเคร่ืองจักร สารเคมี และยากําจัดศัตรูพืช ปจจัยการผลิตเหลาน้ี

ลวนตองนําเขามาจากภายนอก ระบบการจัดการเกษตรตกเปนเคร่ืองมือของนายทุน กลายเปนเกษตรพันธะ

สัญญาแบบไมมีทางเลือก  เมื่อไดผลผลิตคิดเปนเงินสดก็เหลือเปนของเกษตรกรเพียงนอยนิด เปนหน้ี ไม

เพียงพอตอการจับจายใชสอยในการดํารงชีวิตปกติ ผลที่ตามมา ผลผลิตไมมีคุณภาพ ดินเสื่อม ปาโทรม ก็ตองพึ่ง

สารเคมีมากขึ้น สุขภาพของเกษตรกรก็เสื่อมโทรม ผูบริโภคก็เสี่ยงตอโรคภัย ไมมีการวางแผนทางการเงิน ไมมี

เงินออม มีปญหาครอบครัว เกิดความเครียด สุขภาพจิตเสีย ไมมีเวลาไปชวยสังคม สรุปไดวาเกษตรกรไดละทิ้ง

วิถีการผลิตที่ “พึ่งตนเอง” ที่เคยผลิตเพื่อกินใชเอง มาพึ่งพิงสินคาทุกอยางจากบริษัท ถูกดึงดูดเขาสูวงจรแหงการ 

“พึ่งพา” แทบทุกอยาง ทั้งชีวิต ทั้งชุมชน  ดังน้ันสิ่งที่เกษตรกรควรเล็งเห็นถึงความและใหความสําคัญกับ

คุณภาพชีวิตของตนเองมากขึ้น รวมไปถึงชุมนุมสหกรณฯและสหกรณเครดิตยูเน่ียนฯตองชวยกันผลักดันให

เกษตรกรเห็นความสําคัญกับการดํารงชีวิตใหมีความสุขอยางมั่นคง  โดยการปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติในการ
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ดํารงชีวิตใหม ดวยวิธีการงายๆ ที่เกษตรกรสามารถทําไดเองทั้งตนเองและครอบครัว ตลอดจนสงเสริมไปยัง

สังคมและชุมชน  ดังน้ี 

1.   การวางแผนทางการเงินของครอบครัว บันทึกรับ-จาย นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการวางแผน

ตนเองและครอบครัว ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร จะตองดําเนินการ 

ดังน้ี 

    1.1 การใหความสนใจในการบันทึกบัญชีครัวเรือนอยางสม่ําเสมอ 

    1.2 ทราบถึงผลกระทบจากการบันทึกบัญชีครัวเรือน : โดยการวิเคราะหตนเอง ครอบครัว การ

ปรับเปลี่ยนตนเอง ครอบครัว  การจัดทําแผนชีวิตและแผนเพื่อสังคม 

    1.3 เกิดแนวทางพัฒนาตนเองและสหกรณ เชน การเอาบัญชีครัวเรือนไปใชกับสหกรณ สงเสริม

สมาชิกทําบัญชีครัวเรือน เพื่อทราบสถานภาพของสมาชิก ปองกันความเสี่ยงทางดานภาระหน้ีสินใหกับสหกรณ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย สวัสดิการ ชุมชน  

    1.4 ผลการเก็บขอมูลประกอบการใหความรูกับผูนําเกษตรทั้ง 7 คร้ัง รวมกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

จัดทําเปนคูมือการจัดการเรียนรู หลักสูตร เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิตเกษตร ซึ่ง

จากเน้ือหาหลักสูตรความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จะเปนตัวชี้วัดที่เห็นเปนรูปธรรมไดอยางหน่ึง เพราะสามารถดู

ความเคลื่อนไหวในการดํารงชีวิตประจําวันไดจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนประจําวัน สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย 

จากการบันทึกทุกวัน สรุปเปนรายสัปดาห สิ่งที่ผูนําเกษตรกรเรียนรูจากบัญชีครัวเรือนแลวสงผลใหมีการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ไดแก  ทําใหรูจักตนเอง เพราะรูรายจายวาประหยัดหรือฟุมเฟอย มีการลดรายจาย มีการ

ออม ลดตนทุนการผลิต วางแผนชีวิต สหกรณสามารถนําขอมูลสภาพและปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ ดาน

สุขภาพ ดานสวัสดิการชุมชน และดานวัฒนธรรมใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรชุมชน วางแผน

สุขภาพ วางแผนดานสวัสดิการชุมชน วางแผนดานการเรียนรู ใหกับสมาชิกได 

2. การเพิ่มเติมความรู ความเขาใจในเร่ืองโซอุปทาน กระบวนการสรางเครือขาย และการจัดทําแผนการ

ผลิตกับเกษตรกรซึ่งเน้ือหาหลักสูตรไมลงลึกความรูในเร่ืองเหลาน้ีและจากการสอบถามขอมูลจากผูนําเกษตรกร  

ยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองดังกลาวน้ี และสงผลกระทบอยางมากตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร  อัน

จะทําใหเปนตัวแปรใหเกษตรกรไมมีความสุข ไมมีความมั่นคงในชีวิตได  จําเปนตองมีการจัดทําหลักสูตร

เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากคูมือการจัดการเรียนรูหลักสูตรน้ีดวยเชนกัน 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการดําเนินการโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปาหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความ 

มั่นคงของชีวิตเกษตรกร เพื่อใหความรู ความเขาใจ และปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติเกษตรกร ที่จดอบรมให

กลุมเปาหมายเสมือนเปนตัวแทนเกษตรกรตลอดระยะเวลา 12  เดือน  ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2557  ถึงเดือน

มกราคม 2558   เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานวิจัย โดยมีขอสรุป ดังน้ี 

 5.1.1 การสรางแนวคิดการเรียนรู มุงไปที่ยกระดับสมรรถนะเกษตร ยกระดับความรู ปรับเปลี่ยนทักษะ 

ทัศนคติของเกษตรกร รวบรวมองคความรูทีเปนเร่ืองพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับเกษตรกรเพื่อจัดทําเปน

หลักสูตร เปนคูมือสงเสริมการเรียนรูใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนตามจุดมุงหมายของ

การจัดการเรียนรู และกอใหเกิดความสุข สมดุล กับความมั่นคงของชีวิต 

 5.1.2 การออกแบบหลักสูตร เปนไปตามแนวทางของ Backward design 

         การออกแบบและวางระบบการวิจัย ประกอบดวย ทีมกลยุทธ ผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา แผนงานวิจัย 

คลังขอมูล/สื่อเรียนรู  ชุดความรู  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ระยะเวลาการเรียน และการ

ติดตามประเมินผลการวิจัย  ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย  การจัดความรูแกภาคีวิจัย การจัดเวทีถอดบทเรียน การ

ใหคําปรึกษาและแนะนําแกทีมวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู การออกแบบหลักสูตร

เปนไปภายใตการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิตามเน้ือหาหลักสูตร ผูนําสหกรณเครดิตยูเน่ียนกลุมเปาหมาย 

จํานวน 38  คน ใชระยะเวลา 7  เดือน จึงไดทําโครงสรางการจัดการเรียนรู กําหนดไว 5 หนวยการเรียนรู เน้ือหา

สาระความรูของความมั่นคงทั้ง 5  ดานจะมีความเชื่อมโยงกัน สอดคลองกัน ในทุก ๆ ดานจะมีความสําคัญ และ

ความจําเปนตอการดํารงชีวิต  และรวมไปถึงการจัดทําคูมือการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และเอกสาร

ประกอบการเรียนรู จํานวน 31 รายการ เพื่อนําไปใชทดลองใชในพื้นที่เปาหมาย 

5.1.3  การทดลองใชหลักสูตรในพื้นที่เปาหมายจังหวัดเพชรบุรี   ประกอบดวย 3 อําเภอ ประกอบดวย

อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง สรุปเน้ือหาหลักสูตรไดดังน้ี   

5.1.3.1 ความมั่นคงทางอาหาร บรรยายใหความรูโดย นายสุขประเสริฐ ทับสี นักวิชาการ สาธารณสุข

ชํานาญการ  มีผูนําเกษตรกรเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 31 คน จาก 9 สหกรณเครดิตยูเน่ียน ดําเนินการจัด

สัมมนาในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานซองวังจันทร จํากัด จังหวัดเพชรบุรี วิทยากร

ถายทอดองคความรูใหตามรายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูในหลักสูตรความมั่นคงทางอาหาร

และเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูนําเกษตรกรทั้งดานความรู ทัศนคติ รวมถึงกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ ผูนําเกษตรกรเกิดความตระหนักในการดํารงชีวิตมากขึ้น จากขอมูลการติดตามความรูเดิมที่
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มีอยู  หลังจากไดรับความรู การแบงปนรวมกันทําใหผูนําเกษตรกรมีการปรับเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพที่ใหความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารทําใหครอบครัวมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังน้ี 

1.  ผูนําเกษตรกรรับทราบขอมูลและสถานการณความมั่นคงทางอาหาร ปรับเปลี่ยนทัศนคติตอการ

บริโภคอาหาร รับประทานผักปลอดสารพิษ มีความรูเร่ืองสารปนเปอน สามารถหลีกเลี่ยง ผลผลิต

เหลือแบงใหเพื่อนบานเปนมิตรกับเพื่อนบานมากขึ้น หรือเลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารพิษ จากการ

ฉีดยาเคมี รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  ระมัดระวังในการกินอาหารมากขึ้น 

2. ผูนําเกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร ลดตนทุนการผลิต การดูแลคุณภาพ ความ

ปลอดภัย มาตรฐานการผลิต การสงเสริมการผลิตที่เปนมิตร พัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพอาหาร ให

ตรงกับความตองการของตลาด เชน ชนิดของผัก , เมล็ดพันธ 

3. ผูนําเกษตรกรมีการวางแผนในการผลิตอาหารไวบริโภคภายในครัวเรือนมีการปลูกผักไว

รับประทานอยางเพียงพอ และสามารถนํามาจําหนายเปนการเสริมรายได ประหยัดรายจายใน

ครัวเรือน  และผลผลิตที่ปลูกไมมีสารพิษตกคางในอาหาร ทําใหบุคคลในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

ขึ้น  

ขอสังเกตเพิ่มเติม   เกษตรกรตระหนักในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษเปนอยาง

ดีจึงมีการแยกปลูกระหวางไวรับประทานเอง กับปลูกเพื่อนําไปขาย ดวยความจําเปนในการประกอบอาชีพของ

เกษตรกร พืช ผัก ตองฉีดยากอน 3 วันกอนขาย มิฉะน้ันคนขายก็ไมสามารถขายไดราคาดี จึงจําเปนตองฉีดยา 

เพื่อใหผักสด สวยงามไมมีลองลอยของหนอนกิน การแกปญหาดวยวิธีการหามไมใหเกษตรกรฉีดยาเลย คงตอง

ใชเวลาและความรวมมือกันหลายฝายถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางสมบูรณ เพื่อใหทั้งผูผลิต และผูบริโภค

อยูรวมดวยกันไดคือการใหความรูทั้งผูผลิตและผูบริโภค  เกี่ยวกับการใชสารเคมีและโทษของสารเคมีอยาง

สม่ําเสมอ  พืช ผักทุกชนิด กอนรับประทานตองแชนํ้าดางทับทิม  ลางใหสะอาดอยางถูกตอง ถูกวิธี  ถึงจะ

ปลอดภัย   

5.1.3.2 ความมั่นคงทางสุขภาพ บรรยายใหความรูโดย นายสุขประเสริฐ ทับสี นักวิชาการ สาธารณสุข

ชํานาญการ  มีผูนําเกษตรกรเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 31 คน จาก 9 สหกรณเครดิตยูเน่ียน ดําเนินการจัด

สัมมนาในวันที่ 7 ตุลาคม  2557 ณ สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานหนองกระทุมพัฒนา จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

วิทยากรถายทอดองคความรูใหตามรายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูในหลักสูตรความมั่นคง

ทางสุขภาพและเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูนําเกษตรกรทั้งดานความรู ทัศนคติ เกิดความตระหนักในการดูแล

สุขภาพตนเองทั้งกายและใจ จากขอมูลการติดตามความรูเดิมที่มีอยู  หลังจากไดรับความรู ดังน้ี 
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1. ผูนําเกษตรมีสุขภาพดีขึ้น มีทักษะในเร่ืองการดูแลสุขภาพ เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองทางดานการ

บริโภค และการดูแลสุขภาพตามแนวทางในการเสริมสรางสุขภาพ อาทิเชน การเลือกรับประทาน

อาหาร หรือลดปริมาณการกินอาหารบางอยางที่ไมมีประโยชนตอรางกายเพื่อสุขภาพ การออก

กําลังกาย  การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจเช็ครางกาย ความดัน นํ้าตาล เกษตรกรบางทานดูแลรางกาย

จากนํ้าตาลสูง สามารถกลับมาสูภาวะปกติไดจากการดูแลเร่ืองอาหาร และสุขภาพของตนเอง 

2. ผูนําเกษตรกรมีสุขภาพจิตดีขึ้นครอบครัวมีความสุขที่เห็นผูนําเกษตรกรดูแลตนเอง 

3. ผูนําเกษตรกรเกิดความตระหนักในเร่ืองสารเคมี หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเคมีปนเปอน  หันมาให

ความสําคัญกับการปลูกผักไรสาร จัดทําเปนโครงการปลูกผักไรสารเพื่อเผยแพรใหกับสมาชิก และ

ผูที่สนใจมาเขารับการอบรม 

4. ผูนําเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปประชาสัมพันธใหครอบครัวและญาติพี่นองเห็นความสําคัญของ

การดูแลสุขภาพ 

5.1.3.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ บรรยายใหความรูโดย นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 

ชํานาญการ  มีผูนําเกษตรกรเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 29 คน จาก 9 สหกรณเครดิตยูเน่ียน ดําเนินการจัด

สัมมนาในวันที่ 13 และ 17 ตุลาคม  2557 ณ สหกรณเครดิตยูเน่ียนเขื่อนเพชรโคงขอย จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

วิทยากรถายทอดองคความรูใหตามรายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูในหลักสูตรความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูนําเกษตรกรทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการทําบัญชี

ครัวเรือน บัญชีตนทุน ดังน้ี 

1. ผูนําเกษตรกรเกิดทัศนคติที่ดีตอการทําบัญชีครัวเรือน เห็นประโยชนของการทําบัญชีทําให

เกษตรกรรูรายรับ รายจาย  ตนทุนการผลิตและกําไร ขาดทุน  

2. ผูนําเกษตรกรมีทักษะการวางแผนทางการเงิน สามารถเลือกหรือพิจารณาอาชีพไดจากผลการ

ลงทุน 

3.  ชวยฝกนิสัยการใชจายเงิน ทําใหเกษตรกรลดคาใชจาย ทําใหมีมีเงินเหลือมาชําระหน้ีมากขึ้นและมี

เงินออม 

4. ผูนําเกษตรกรเล็งเห็นถึงประโยชนการจัดทําบัญชีครัวเรือน  จึงนําไปใชกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน

จัดทําเปนโครงการอบรมบัญชีครัวเรือนใหกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิก  สามารถบันทึกบัญชี

ครัวเรือนได   เพื่อสหกรณเครดิตยูเน่ียนจะไดทราบสถานะทางการเงินของสมาชิก เปนขอมูล

ใหกับกรรมการในการพิจารณาเงินกูของสมาชิก หรือสมาชิกเปนผูค้ําประกัน และเปนการ

จัดระบบการใชจายเงินใหกับสมาชิกดวย 
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5.1.3.4  ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม บรรยายใหความรูโดย นายปรีชา อินทรบํารุง 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ  มีผูนําเกษตรกรเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 25 คน จาก 9 สหกรณเครดิต

ยูเน่ียน ดําเนินการจัดสัมมนาในวันที่ 22  ตุลาคม  2557 ณ สหกรณเครดิตยูเน่ียนหนองขานาง จํากัด จังหวัด

เพชรบุรี วิทยากรถายทอดองคความรูใหตามรายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูในหลักสูตร

ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและเห็นความเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะ และทัศนคติจากผูนํา

เกษตรกร ดังน้ี 

1. ผูนําเกษตรกรรูจักใชทรัพยากรอยางรอบคอบและคุมคา การทํานํ้าหมักจากเศษอาหารที่เหลือใช 

การทําปุยอินทรีย ไวใชเองแทนปุยเคมี  มูลสัตวตากแหง จัดระบบขยะมูลฝอย มาทําปุยอินทรียทํา

ใหลดตนทุนการผลิต 

2. ผูนําเกษตรกรเกิดความตระหนักในการใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปน

แหลงในการทํามาหากิน ไมวาจะเปน ดิน นํ้า ปาไม  เชนลดปริมาณการใชสารเคมีเพื่อรักษาหนา

ดิน  ดูแลระบบชลประทาน  บอพักของเสีย   

3. ผูนําเกษตรกรใหความสําคัญกับการดูแลสุขาภิบาล  ชุมชน  อุทิศตนทํางานเพื่อสาธารณูประโยชน 

4. นําความรูที่ไดมาปรับปรุงใชกับตัวเองและครอบครัว และบอกตอกับเพื่อนบานและสมาชิก ใหมา

ชวยกันดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากร อาทิเชน ปาไม นํ้า กันใหมากขึ้นทุกคนจะไดมีสุขภาพจิต 

และสุขภาพกายที่ดีสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

5.1.3.5  ความมั่นคงทางสังคม บรรยายใหความรูโดย คุณณัฐฐภักค  ผูปรารถนาสิทธิ์ ผูจัดการฝาย

วิชาการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ มีผูนําเกษตรกรเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 29 คน จาก 9 สหกรณ

เครดิตยูเน่ียน ดําเนินการจัดสัมมนาในวันที่ 27  ตุลาคม  2557 ณ สหกรณเครดิตยูเน่ียนโรงเรียนวัดหนองแก 

จํากัด จังหวัดเพชรบุรี วิทยากรถายทอดองคความรูใหตามรายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูใน

หลักสูตรความมั่นคงทางสังคมและเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูนําเกษตรกรเกิดทัศนคติที่ดีตอความ

รับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน นําระบบการจัดการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนมาเปนแนวทาง

ปฏิบัติการอยูรวมกันอยางมีความสุขดังน้ี 

1. ผูนําเกษตรกรใหความสําคัญกับชุมชน ตองการใหคนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี มีการรวมกลุมอุทิศ

ตนเพื่อทํางานสาธารณะประโยชนใหกับสังคม เชนการรวมกลุมทําปุยหมัก รวมกลุมเพื่อการ

ประหยัด ลดปริมาณการใชสารเคมี สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน รวมกลุมทําความสะอาดหมูบาน 

รวมกลุมในรักษาและดูแลสุขภาพ 

2. ผูนําเกษตรกรเห็นประโยชนการจัดทําบัญชีครัวเรือน จึงนําไปแนะนําสมาชิกทําบัญชีครัวเรือน ทํา

ใหสมาชิกรูจักการใชจายอยางประหยัด มีเงินออม 



97 
 

3. ผูนําเกษตรกรมีความมุงหวังที่จะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เชน การนําหลักการ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนมาเปนแนวปฏิบัติในการรวมกลุมของสหกรณ การพัฒนาสหกรณ และการ

รวมเชื่อมโยงเปนเครือขายของสหกรณ 

     .   หลังจากผานการอบรม ความสุข ความมั่นคงของชีวิตในทุกๆ ดานผูนําเกษตรกรมีความมุงหวังที่จะรวมกลุม

เพื่อทําประโยชนใหกับสังคม อันประกอบดวย 

1. รวมกลุมเพื่อชวยเหลือความเปนอยูของสมาชิก วาดวยการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

2. รวมกลุมทําปุยหมักและชีวภาพ 

3. รวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 

4. รวมกลุมเพื่อสุขภาพ 

5.2  ขอเสนอแนะจากโครงการวิจัย 

 จะเห็นวาการสงเสริมสมรรถนะของเกษตรกรโดยการใหความรูตามหนวยเรียนรูที่ 1-5 ของหลักสูตรตาม

โครงการวิจัยน้ีไดมีการดําเนินการไปแลวบาง แตจะเปนในรูปแบบของการใหความรูของแตละหนวยงาน แตละ

เร่ือง ๆ ไป เชน ทางดานสุขภาพก็เปนหนาที่ของสาธารณสุข  ดานการเงิน บัญชี ก็เปนหนาทีก่รมตรวจบัญชีสหกรณ  

ซึ่งไมไดจัดทําเปนโครงการโดยรวมเอาเน้ือหาหลักสูตรมาไวดวยกัน  และขาดในเร่ืองของการใหเกษตรกรเขามามี

สวนรวมในการคิดวิเคราะหรวมกับผูเขารับการอบรมดวยกัน เสมือนดังเชนโครงการวิจัยชุดน้ี ประกอบกับการ

ติดตามความรูเดิมที่มีอยูเปรียบเทียบกับหลังจากเขาอบรมโครงการแลว  เกษตรกรไดรับความรู มีการเปลี่ยนแปลง

ดานทัศนคติเปนอยางดี ถือไดวาเปนโครงการนํารองที่ควรไดรับการสานตอ ทีมวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการเชิง

นโยบายตอชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ในฐานะที่เปนองคการระดับชาติมีบทบาทใน

สงเสริมและดูแลสหกรณเครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศ ดังน้ี 

1. การสงเสริม ผลักดัน และเผยแพรหลักสูตรความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของชีวิต 

1.1 สงเสริมใหความรูกับสหกรณเครดิตยูเน่ียนทุกแหงใหมีความเขาใจในการดําเนินการตามหลักสูตร

น้ีโดยชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนฯ จัดอบรมใหความรูกับผูนําสหกรณ 

1.2 จัดทําเปนคูมือการเรียนรู สื่อการสอนใหกับบุคลากร ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนเพื่อใชในการ

เผยแพรความรูไปยังสหกรณสมาชิก 

1.3 ผลักดันใหสหกรณเครดิตยูเน่ียนนําองคความรูจากหลักสูตรน้ีบรรจุไวเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร

ที่ไดดําเนินการอยูแลวโดยจัดอบรมใหความรูกับสมาชิกกอนเขาเปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

อาทิเชน หลักสูตรเครดิตยูเน่ียนพื้นฐาน หลักสูตรบทบาทหนาที่สมาชิก หลักสูตรบทบาทหนาที่

คณะกรมการ 

1.4 เผยแพรองคความรูไปยังเครือขายตาง ๆ ที่มีอยูแลวในพื้นที่ เชน กลุมอสม. กลุมอบต. กลุมกองทุน

หมูบาน ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีอยูในชุมชนอยูแลวใหมีความรู ความเขาใจ ตามเน้ือหาหลักสูตร

หนวยการเรียนรูทั้ง 5 หนวย เพื่อนําไปใชในทิศทางเดียวกันกับกลุมเกษตรกร 
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2.  การใหองคความรูและสนับสนุนใหเกษตรกรจัดทําแผนการประกอบอาชีพ 

อยางไรก็ตามโครงการวิจัยฉบับน้ีไดกลาวถึงการใหองคความรูตามหนวยการเรียนรูที่  1-5 ซึ่งทํา 

ใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเร่ืองตางๆสามารถนําขอมูลไปปรับใชกับการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งจะ

แสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตถาจะทําใหสมบูรณน้ัน จึงจําเปนจะตอง

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตอไปถึง กระบวนการตลาด กระบวนการผลิต ทางเกษตรในแตละพื้นที่ใหครบถวน เพื่อที่จะ

ทําใหเกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองไดอยางสมบูรณ โดยการมีองคความรูมาจัดทําแผนการ

ประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพไดดังน้ี 

2.1 การจัดการโซอุปทานใหกับเกษตรกร เปนการนํากลยุทธ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือทฤษฏี มา

ประยุกตใชในการจัดการ การสงตอ วัตถุดิบ หรือบริการจากหนวยหน่ึงในโซอุปทานไปยังอีกหนวยหน่ึงอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีตนทุนรวมในโซอุปทานตํ่าที่สุด และไดรับวัตถุดิบ สินคา หรือการบริการตามเวลาที่

ตองการ พรอมกันน้ี ยังมีการสรางความรวมมือกันในการแบงปนขอมูล ขาวสาร ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม 

เพื่อใหทราบถึงความตองการอันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสงตอของวัตถุดิบ สินคา หรือการบริการน้ี 

นําไปสูการไดรับผลประโยชนรวมกันของทุกฝายดวย จะเห็นวาสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่เปนเกษตรกรมี

ผลิตผลทางการเกษตรมากมาย แตขาดความรูในเร่ืองของการจัดการโซอุปทาน กระบวนการโดยรวมของการ

ไหลของวัสดุ สินคา ตลอดจนขอมูลและธุรกรรมตาง ๆ ผานองคการที่เปนผูสงมอบ ผูจัดจําหนาย ไปจนถึง

ลูกคาหรือผูบริโภคที่องคการตาง ๆ เหลาน้ีมีความสัมพันธทางธุรกิจตอกัน ไมมีหนวยงานหรือกระบวนการ

เชื่อมโยงเครือขายจากสหกรณเครดิตยูเน่ียน หรือชุมนุมสหกรณ  

2.2 กระบวนการสรางเครือขาย เปนการความสัมพันธทางสังคมแบบหน่ึง ที่บุคคลหรือกลุม องคกร

รวมกันสรางขึ้นมาโดยการนําสิ่งหรือประเด็นที่แตละคน/กลุม/องคกรมีอยูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะ

กอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน การรวมกลุมเปนเครือขาย สหกรณเครดิตยูเน่ียนมีหลักการ วิธีการในรวม

คนเพื่อเสียสละมาชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนการทํางานรวมกันมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 40 ป ดังน้ันการ

รวมกลุมเพื่อผลิตผลทางเกษตรก็ควรจะเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่ชุมนุมสหกรณจะตองเล็งเห็นความสําคัญและชวย

สนับสนุน หรือสงเสริมใหสหกรณเครดิตยูเน่ียน มาจัดทําเปนกระบวนการสรางเครือขาย มีการรวมผลิตผลทาง

เกษตร หรือรวมซื้อ รวมขาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของขบวนการเครดิตยูเน่ียน 

2.3  การจัดทําแผนการผลิต   ความสามารถในการผลิต กําลังการผลิตและความสามารถในการสนอง 
ตอบสนองความตองการของตลาดตลอดจนแผนการควบคุมคุณภาพของสินคา  กลาวถึงขั้นตอนกระบวนการ

ผลิตสินคา  โดยอธิบายขั้นตอนต้ังแตวัตถุดิบถึงสินคาสําเร็จรูปรวมถึงเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ตองใชจัดทําเปน

ระบบการผลิต ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 ระบบ สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังน้ี 



99 
 

 
 

2.4 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง ผูนําเกษตรกรมีการพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของตลาด  

        2.4.1 ความพรอมในการพัฒนาอาชีพ  

           การพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด การประยุกตใชภูมิปญญาและนวัตกรรม/เทคโนโลยี 

จําเปนที่เกษตรกรตองศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูเฉพาะเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการพัฒนา

อาชีพ จําเปนจะตองรูจักเลือกใชแหลงที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพไดแก แหลงเรียนรู แหลงเงินทุน แหลงวัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองจักร แหลงงาน ตลาดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใชไดอยางหลากหลาย 

สําหรับการประกอบอาชีพจําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะห ใหเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรจําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใฝหา

ประสบการณเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ  

              2.4.2  การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ  

           การทําแผนธุรกิจเปนการกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพไวลวงหนา โดยผานกระบวนการระดม

ความคิดจากการวิเคราะหชุมชนแลวนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการดําเนินงาน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผนธุรกิจน้ัน การวิเคราะหชุมชน เพื่อใหทราบ

ถึงประเด็นปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชนดวยการศึกษาและรวบรวมขอมูลชุมชน โดยวิธีการกลุม 

ใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค SWOT Analysis 

S (Strengths) จุดแข็งหรือจุดเดนของชุมชน  

             W (Weaknesses) จุดออนหรือขอดอยของชุมชน  

             O (Opportunities) โอกาสที่จะสามารถดําเนินการได  

              T (Threats) อุปสรรคหรือปจจัยที่เปนความเสี่ยงของชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติ  

            เปาหมายหรือเปาประสงค เปาหมายในการพัฒนาอาชีพ อาจกําหนดไวเปนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได 

เพราะจะสงผลในการปฏิบัติไดดียิ่งขึ้นกลยุทธในการวางแผนพัฒนาอาชีพ ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วาไว เพื่อให
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เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาไดในอนาคตการวางแผนปฏิบัติการเปน

ขั้นตอนสุดทายของการทําแผนธุรกิจโดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ  

           2.4.3 การจัดการการผลิตและบริการ  

          เกษตรกรตองมีความรูความเขาใจ ในเร่ืองการจัดการ การผลิตและการบริการเปนอยางดี ดําเนินงานตาม

ขั้นตอนตาง ๆ อยางตอเน่ืองทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจบนแนวคิดพื้นฐานวาเมื่อกระบวนการดีผลลัพธที่

ออกมาก็จะดีตาม การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเปนการพัฒนาความสามารถของมนุษย ในการ

แกปญหาและสนองความตองการอยางสรางสรรค ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิต

ของมนุษย ในกิจกรรมตางๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถทํางานไดเร็วขึ้น ไดปริมาณมากขึ้น ลด

คาใชจายในการใชแรงงานคน ใครนําเทคโนโลยีมาใชกอนคนอ่ืน ถือวาเปนกลยุทธอยางหน่ึงที่จะทําใหประสบ

ความสําเร็จกอนคูแขง การดําเนินธุรกิจใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตองมีระบบควบคุม การจัดการการผลิต

และการบริการ ระบบการควบคุมที่นิยมใชมาก ไดแกวงจรควบคุม PDCA (Deming Cycle) มีรายละเอียด ดังน้ี  

P (Planting) การวางแผน 

D (Do) การปฏิบัติ 

 C (Check) การตรวจสอบ 

 A (Action) การปรับปรุงแกไขและต้ังมาตรฐานในการทํางาน  

2.4,4  การจัดการการตลาด  

  การจัดการการตลาดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เกษตรกรจึงจําเปนตองมีความรูความสามารถ

เขาใจในการตลาด สามารถศึกษาวิเคราะหตลาด กอนตัดสินใจลงทุน เพื่อจะไดดําเนินธุรกิจไปในทิศทางที่

ถูกตอง การจัดการการตลาดเปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจตองมีการวางแผนการผลิต การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ การวิจัยตลาด การสงเสริมการขาย การทําขอมูลฐานลูกคา การกระจายสินคา การกําหนด

ราคา การจัดจําหนาย เพื่อสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจทั้งในเร่ืองราคาและ

บริการ  

2.4.5 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ  

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจมุงเนนการสงเสริมการแกปญหา การแสวงหาความรู การบริหารจัดการ

ทรัพยากร พัฒนาชุมชน และ การจัดทําแผนและ การขับเคลื่อนแผน ดวยกระบวนการผลิต วิเคราะห จนบรรลุ

ความเขมแข็งยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงและมีการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดีการวิเคราะหความเปนไปไดของ

แผนพัฒนาอาชีพ เปนการสรางความเชื่อมั่นวาแผนพัฒนาอาชีพมีทิศทางการพัฒนาถูกตองมีความเปนไปไดสูง 

การพัฒนาอาชีพของชุมชน สิ่งสําคัญที่ตองวิเคราะหคือความสามารถของชุมชน เกี่ยวกับความรู การผสมผสาน

ความชํานาญและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเขาดวยกัน การทําแผนธุรกิจ มีขั้นตอนที่สําคัญ 8 ขั้นตอน คือ  

1. กําหนดแผนการจัดทําธุรกิจ  

2. การพัฒนาวิสัยทัศนของชุมชนและรายครัวเรือน  

3. การกําหนดคานิยมของชุมชนและรายครัวเรือน  
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4. การกําหนดพันธกิจของชุมชนและรายครัวเรือน 

5. กําหนดนโยบาย  

6. การวิเคราะหศักยภาพของชุมชน  

7. การกําหนดกลยุทธของชุมชน  

8. การกําหนดแผนปฏิบัติการ  

2.4.6  การจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพ  

      โครงการพัฒนาอาชีพเปนการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

เปนวิธีการบริหารจัดการที่ดี ทําใหเกิดความชัดเจนมีเหตุผล เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน เพื่อพัฒนากิจกรรม

ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป ในการเขียนโครงการ ตองมีการเตรียมขอมูลใหพรอมกอนการเขียนโครงการ 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีรายการที่ตองจัดทําขอมูลและรายละเอียด คือ 

1. ชื่อโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล  

3. วัตถุประสงค  

4. เปาหมาย  

5. วิธีดําเนินการ  

6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

7. งบประมาณ  

8. เครือขาย  

9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการ  

10. ผูรับผิดชอบโครงการ  

11. ความสัมพันธกับโครงการอ่ืน  

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

          3. กําหนดหนดกรอบกลยุทธในการพัฒนาเกษตรกรของขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียน เพื่อสราง

สมรรถนะการแขงขันและความเขาใจแกแกษตรกรใหมีประสบการณอาชีพอยางชาญฉลาด มีอํานาจตอรอง 

สามารถเชื่อมตอตลาดไดอยางมั่นคงและกาวไกล 
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