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บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาวิจัย การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

ผู้วิจัยน าเสนอสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 
1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง มีชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านดอนยม เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
ที่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ รับราชการและค้าขาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปลูกผัก พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนยม รู้จักผักปลอด
สารพิษ และเข้าใจว่า ผักปลอดสารพิษคือ พืชผักที่ไม่มีสารพิษตกค้าง ร้อยละ 96.67 รองลงมา คือ พืชผักที่ไม่
มีการใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด ร้อยละ 86.67 และ พืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและก าจัด ศัตรูพืชตกค้าง ร้อยละ 
73.33 มีความเข้าใจเกี่ยวกับผักอินทรีย์ คือ เป็นผักปลอดสารพิษ ร้อยละ63.33 และเป็นผักที่ไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ ร้อยละ 50  ในชุมชนมีแปลงปลูกผักปลอดสารพิษและแปลงปลูกผักอินทรีย์ เฉลี่ยร้อยละ 81.67 
คนในชุมชนไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกพืชผัก ร้อยละ 83.33 โดยมี มีผลิตภัณฑ์ ที่ทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ร้อยละ 93.33 น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ร้อยละ 60 รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ
น้ าหมักสมุนไพรและการปลูกพืชไล่แมลง ตามล าดับ ชาวชุมชนบ้านดอนยม คิดว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ มี
ประโยชน์ต่อชาวบ้าน และถ้าหากตลาดเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนสาธิต มมส. มีความยั่งยืน ท่านจะเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายตลอดไป ร้อยละ 100 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินการตลาดเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน จากตารางที่ 
4.3 จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนยม พบว่า ปัจจัยความส าเร็จที่ชาวบ้านให้ความส าคัญมากที่สุด 
คือ ผู้ปกครอง/ลูกค้า ที่มาซื้อผลิตผลในตลาดโรงเรียน สมาชิกเครือข่ายในชุมชน ผู้บริหารโครงการ และเงิน
สนับสนุน ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัย ด้านนักเรียน ครู/บุคลากร อยู่ในระดับมาก และจากตารางที่ 4.4 
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า ปัจจัยด้าน สมาชิกเครือข่ายในชุมชน ผู้บริหารโครงการ และผู้ปกครอง/
ลูกค้า มีความส าคัญมากท่ีสุด ส่วน ปัจจัย ด้านนักเรียน ครู/บุคลากร และเงินสนับสนุน อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์ความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของชาวบ้านชุมชุน บ้านดอนยม และนักเรียน พบว่า ความตระหนักของชาวบ้านในชุมชน บ้าน
ดอนยม และนักเรียน มีความตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง โดย ชาวบ้านในชุมชน บ้านดอนยม มีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักสูงกว่านักเรียน และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความตระหนัก ต่อการบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของชาวบ้านชุมชุน บ้านดอนยม กับนักเรียน 
พบว่า ความตระหนักของชาวบ้านในชุมชน บ้านดอนยม และนักเรียน มีความตระหนักที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   
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ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของรายได้ ก่อนและหลังการเป็นสมาชิกเครือข่ายของ
ชาวบ้านในชุมชน พบว่าจากการเก็บข้อมูลรายได้เฉลี่ย/เดือนของชาวบ้านดอนยม ก่อนและหลังเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายช่วงระยะเวลาละ 3 เดือนจากการใช้แบบส ารวจรายได้และการสัมภาษณ์ พบว่า ก่อนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 5,535.33 บาท/เดือน และหลัง
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยคนละ 6,238.3 บาท/เดือน ซึ่งจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของรายได้ ก่อนและหลังการเป็นสมาชิกเครือข่ายของชาวบ้านในชุมชนโดยใช้ 
สถิติ Pair t-test พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย มีรายได้เฉลี่ย/เดือนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจและท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ในการด าเนินการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน พบว่า 
ชาวชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือน ตลอดจนเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการเลี้ยงชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน จนท าให้ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้ง “ตลาดชุมชน” ตลาดที่
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน เปิดท าการทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มเปิดตลาดครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 
6 พฤศจิกายน 2559 โดยเริ่มจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทผักปลอดสารพิษ อาหารส าเร็จรูปที่ชาวชุมชนประกอบ
อาหารขึ้นเอง แล้วน ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันใน ตลาดชุมชน โดยเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้น
ไป จนของหมด นับเป็นต้นแบบแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการ พบว่า
ผลประโยชน์โดยตรง คือ นักเรียนคณะผู้จัดท า ได้เรียนรู้ ชนิดพันธุ์พืชพ้ืนบ้านของภาคอิสานมากขึ้น และได้
ด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจพืชผักปลอดสารพิษ สร้างตลาดโรงเรียน สร้างแนวทางด้านการตลาดและส่งเสริม
การตลาดให้กับชุมชนเครือข่าย อันจะเป็นการสร้างความเป็นรูปธรรมเรื่องเกษตรพอเพียง ที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชนได้เห็น การจัดท าธนาคารเมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืช ส าหรับอนาคต เพ่ือชุมชน 
ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแหล่งเรียนรู้ด้าน ชนิดพันธุ์พืชพ้ืนบ้าน
ของภาคอิสาน  นักเรียน,บุคลากรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สนใจมีพืชผัก ปลอด 
สารพิษส าหรับการบริโภค ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆที่ปลอดสารพิษจากชุมชนเครือข่ายเพ่ือการ
บริโภคในชีวิตประจ าวันโดยหลังจากการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ พบว่ามีบุคลากรจากโรงเรียนสาธิต 
ผู้ปกครองและผู้สนใจอ่ืนๆให้ความสนใจเข้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นจ านวนมาก โรงเรียนชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆที่มีความสนใจในเรื่อง “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียน เพ่ือความยั่งยืนสู่ชุมชน”
สามารถใช้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักเพ่ือขยายการเรียนรู้สู่
ชุมชนอ่ืนๆในการขยายความยั่งยืนในระยะต่อไปได้ ผลประโยชน์โดยอ้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใน
โรงเรียนให้ดีขึ้น จากการปรับปรุงพ้ืนที่ให้ปลูกพืชผัก พันธุ์พ้ืนบ้านต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านพันธุ์พืช
พ้ืนบ้านต่างๆให้กับนักเรียน โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้
เรื่องการปลูกพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนแล้ว ผลผลิตจากการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เหล่านั้นยัง
น ามาขายในตลาดโรงเรียนสร้างรายได้ให้ฝ่าย อันจะน างบประมาณจากการขายพืชเกษตรอินทรีย์มาหมุนเวียน 
ใช้ซื้อหาเมล็ดพันธ์ตลอดจนซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท าสวนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน  เมื่อโครงการได้จัด
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ก็เกิดกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการเริ่มเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์ผ่านการกระตุ้นด้วยการบริโภคผักปลอดสารพิษจากตลาดโรงเรียน และสวนเกษตร
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อินทรีย์ในโรงเรียน นอกจากนี้ ผลการประเมินโครงการทางด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดด าเนิน
โครงการ จากการสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ปกครองและสมาชิกเครือข่ายชุมชน ที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดท าเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน พบว่า รายการ ความเหมาะสมในช่วงระยะเวลาใน
การจัดด าเนินกิจกรรมมีผลการประเมินในระดับมาก ส่วนข้ออ่ืนๆมีระดับผลการประเมินในระดับมากที่สุด 
และ ผลการประเมินโครงการทางด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากการสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ผู้ปกครองและสมาชิกเครือข่ายชุมชน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดท าเครือข่ายตลาดเกษตร
อินทรีย์ในโรงเรียน พบว่า ผู้ร่วมในกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของ

ชุมชน จากการส ารวจปัญหาชุมชนหมู่บ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นชุมชนหนึ่งที่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบชุมชน  อิสาน
ดั้งเดิม ชาวบ้านยังใช้วิธีการปลูกพืชผัก ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน ตามรั้วบ้าน หรือที่ดินแปลงเกษตรของตนเอง ไว้
บริโภคในครัวเรือน และในขณะเดียวกันก็มีโครงการของรัฐบาล มาสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงาน
ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคนในชุมชน จึงท าให้ชาวบ้านในชุมชน เริ่มมีการปลูกพืช เพาะเลี้ยงสัตว์ ตาม
งบประมาณการสนับสนุนของรัฐเพ่ิมมากข้ึน แต่จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น กับชาวบ้าน พบปัญหาว่า การที่
รัฐบาลให้งบประมาณการสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน และการให้งบประมาณในรูปแบบ
การพัฒนาการเกษตรในโครงการต่างๆ เมื่อชาวบ้าน มีจ านวนพืช สัตว์ ที่เกิดจากการใช้งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุน และงบประมาณส่วนตัวในครัวเรือน ของตนเองจัดท าขึ้น พืชและสัตว์ ก็มีเพ่ิม และขยายพันธุ์ 
จ านวนมากขึ้นในชุมชน และคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็เพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ที่คล้ายๆกันในชุมชน ท าให้มี
ปริมาณ มาก รวมทั้งพืชผักพ้ืนบ้าน ที่ปลูกไว้ในครัวเรือน ในรั้วบ้าน ที่มีอยู่เดิม จึงท าให้บางอย่างมีปริมาณมาก
เกินความต้องการ และไม่สามารถจ าหน่าย หรือแจกจ่ายได้ในชุมชน เพราะในหลายๆครัวเรือนก็ มีทรัพยากร
เหล่านี้เช่นเดียวกัน ท าให้เกิดภาวการณ์ผลิตผลการเกษตรมีมากเกินความต้องการในชุมชน เมื่อมีโครการสร้าง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน เกิดขึ้นจึงเป็นหนทางเลือกหนึ่งของชาว
ชุมชน ที่จะช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่เกินความต้องการของชาวชุมชนออกไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่าน
ตลาดภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จากการลงมือด าเนินโครงการ ชาวบ้านให้
ความสนใจในการร่วมด าเนินงานอย่างมาก จากผลการวิเคราะห์และสอบถามข้อมูลด้านการปลูกพืชผักและ
การท าการเกษตร ชาวชุมชนให้ความใส่ใจต่อการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ในชุมชนมีแปลงปลูกผักปลอด
สารพิษและแปลงปลูกผักอินทรีย์ เฉลี่ยร้อยละ 81.67 คนในชุมชนไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกพืชผัก ร้อยละ 
83.33 โดยมี มีผลิตภัณฑ์ ที่ทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 93.33 น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ร้อยละ 60  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย บุญยู้. (2554), รัชดา สิริภาณุพงศ์ . (2546) และ เชษฐา จงกนกพล. 
(2557)  

จากการวิเคราะห์ความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของชาวบ้านชุมชุน บ้านดอนยม และนักเรียน พบว่า ความตระหนักของชาวบ้านในชุมชน บ้าน
ดอนยม และนักเรียน มีความตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ ชาวบ้านในชุมชน บ้านดอนยม มีคะแนน

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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เฉลี่ยความตระหนักสูงกว่านักเรียน และความตระหนักของชาวบ้านในชุมชน บ้านดอนยม และนักเรียน มี
ความตระหนักที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าชาวบ้าน ที่เป็นผู้ผลิตและ
เพาะปลูกพืช ให้ความส าคัญต่อผู้บริโภคและสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างมาก มีความตระความตระหนักต่อการ
บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพยายามท าให้ผลิตผลทางการ
เกษตรของตนเองปลอดสารพิษให้มากที่สุด มีการน าเอาน้ าหมักชีวภาพมาใช้ทดแทนสารเคมี พยายามจัดการ
ระบบแปลงเกษตรของตนเองด้วยภูมิปัญญาและพ่ึงพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยรรยง อินม่วง
และคณะ (2550) ได้ศึกษาการจัดการระบบนิเวศฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของ นายค าพันธ์ เหล่าวงศ์มี บ้านดอน
แดง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส ารวจ การสังเกต การสัม ภาษณ์ 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า เกษตรกรมีการจัดการระบบนิเวศในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยประยุกต์
หลักการภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานกับองค์ความรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการจัดการทรัพยากร
กายภาพในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญร่วม ค าจันทราช. (2554) ที่พบว่าการ
จัดการระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรได้ลดปัจจัยการผลิตที่น ามาจากภายนอก เพ่ือใช้ในการเกษตร โดย
การไม่ใช้สารสังเคราะห์ทั้งหลาย แต่เกษตรกรจะใช้หลักการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในฟาร์มให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมผลผลิตที่มีอยู่ให้สมบรูณ์มากขึ้น โดยปัจจัยการผลิต
ส่วนใหญ่ได้แก่ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน้ าอินทรีย์ชีวภาพจากพืชและสัตว์ที่เกษตรกรผลิตขึ้นเองจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต จึง
ท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินการตลาดเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน จาก
ตารางที่ 4.3 จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนยม พบว่า ปัจจัยความส าเร็จที่ชาวบ้านให้ความส าคัญ
มากที่สุด คือ ผู้ปกครอง/ลูกค้า ที่มาซื้อผลิตผลในตลาดโรงเรียน สมาชิกเครือข่ายในชุมชน ผู้บริหารโครงการ 
และเงินสนับสนุน ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกกาญจน์ บุญประคม. (2557) ที่
ศึกษา การพัฒนาการดาเนินงานกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน ต าบลกลางใหญ่อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี พบว่า การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 11 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์บริบทในพ้ืนที่ 2) 
การประชุมร่วมกันของเกษตรกร 3) การวางแผนแบบมีส่วนร่วม 4) การอบรมให้ความรู้ 5) การศึกษาดูงาน 6) 
การผลิตแปลงผักปลอดสารพิษสาธิต 7) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ 8) การรณรงค์ปลูกผัก
รับประทานเองในชุมชน 9) การประเมินการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม 10) การประเมินความพึงพอใจ 11) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการดังกล่าว ท าให้ชุมชนต าบลกลางใหญ่ เกิดกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษ ใน
ชุมชนขึ้น มีสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุน และร่วมกันพัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่อง ท าให้กระบวนการด าเนินงาน
กองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนต าบลกลางใหญ ่มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ชัดเจนของสมาชิกในกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน 

ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของรายได้ ก่อนและหลังการเป็นสมาชิกเครือข่ายของ
ชาวบ้านในชุมชน พบว่า ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ย/เดือน เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้
เห้นว่า จากการที่ชาวบ้านใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สร้างผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน เมื่อมีการผลิตที่มากขึ้นหรือเหลือจากการบริโภค ก็น าออกจ าหน่ายผ่านตลาดโรงเรียน 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวได้ นอกจากนี้ชาวชุมชนยังแสดงความเข้มแข็งของเครือข่ายและความยั่งยืน 
โดยการรวมกลุ่ม เปิดตลาดในชุมชนในทุกๆวันอาทิตย์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชนของตนเอง และยัง
เปิดโอกาสให้คนจากนอกชุมชน เข้าไปซื้อสินค้าของชุมชนภายในชุมชนของตนเองอีกทางหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
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จากจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียน สามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดกับชุมชน 
โดยชุมชนสามารถน าแนวทางไปใช้บริหารจัดการต่อ ภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถขยายตลาดออกสู่
บุคคลภายนอกได้กว้างขึ้น เกิดเป็นระบบงานใหม่ของคนในชุมชนในการจัดการตลาดของตนเองได้อีกทางหนึ่ง 
สมาชิก และชาวบ้านคนอ่ืนๆ ในชุมชนได้รับรู้และเห็นการด าเนินงานน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น เพ่ิม
จ านวนสมาชิกมากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ชาวชุมชนให้ความส าคัญคือ การจัดท าธนาคาร เมล็ดพันธุ์โดย ตลาด
โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ชาวชุมชนให้ความส าคัญกับการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพ้ืนบ้าน เพ่ือการเพาะปลูกและ
ขยายพันธุ์ด้วยตนเอง มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ให้หยิบยืมไปเพาะปลูกโดย ชาวชุมชนที่ยืมเมล็ดพันธุ์จะต้องเก็บและ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ที่บ้านของตนเองเพ่ือปลูกในฤดูกาลถัดไป พร้อมทั้งเก็บเมล็ดพันธุ์ส่งคืนธนาคารเมล็
พันธุ์ในจ านวนที่มากกว่าที่ยืมไป หลักการนี้เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชพ้ืนบ้าน และเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนของการเพาะปลูกและขยายพันธุกรรมของพืช โดยไม่ต้องพ่ึงพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทเอกชน ในอนาคต
ชาวชุมชนก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย สามารถและเปลี่ยนกันเองและเพ่ิมขยายพันธุ์ ได้เอง ในชุมชนหรือ
ขยายออกไปยังชุมชนใกล้เคียง เป้นกระบวนการสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้าง
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยั่งยืนในชุมชนของตนเองด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าเป็นเครือข่ายและโครงการวิจัยในระยะเวลาที่ยาวนาน มากขึ้เพ่ือศึกษาการพัฒนาการ
ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  

2. ควรน ากิจกรรมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ไปใช้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มากขึ้นเพ่ือการพัฒนาความตระหนักต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษ และพัฒนา
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 

 
 

 
 
 
  

 
 


