
 

 

 
บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 

ดวยวิถีชิวิตของชุมชนไทยสวนใหญอยูบนพื้นฐานการเกษตร อาชีพเกษตรกรรมจึงเปน
อาชีพหลักของชุมชนไทยมาแตคร้ังอดีต ในระบบการเพาะปลูกแตเดิมนั้นมีลักษณะเปนแบบท่ี
พึ่งพิง พึ่งพาและเขาใจธรรมชาติเปนอยางมาก เพราะแผนดินไทยมีศักยภาพสูงมาก ในการผลิต
อาหาร การเพาะปลูก การรักษาโรคตามแบบของการแพทยพื้นบานและปจจัยอ่ืน ๆไมมีการใช
สารเคมี ใชปุยใชยาตาง ๆ มาก จนกระท่ังมีกระบวนการพัฒนาจากภาครัฐเขามาทําใหคนไทยเขา
สูยุคทํามาคาขายท่ีมีเงินเปนตัวต้ังและแปรเปล่ียนการผลิตทุกอยางเพ่ือขายเปนเงิน ตนไมตน
ใหญจึงถูกตัดไปแลกเปนเงิน สัตวปาจึงถูกจับไปขาย ดิน น้ํา ขาวปลา ไมใชส่ิงท่ีมีคุณคาและตอง
ธํารงรักษาไวอีกตอไป  หากเปนไดเพียงปจจัยการผลิตท่ีจะเรงผลิตเพื่อใหมีผลผลิตสูงสุดจะไดมี
เงินทองมาก ๆ เพ่ือการทําเกษตรแผนใหมท่ีเรียกวา เกษตรเชิงเดี่ยว  เม่ือดําเนินการผลิตหลาย ๆ 
ปติดตอกันโดยขาดการบํารุงดินอยางเปนระบบ จึงสงผลใหสภาพดินจืดมีปญหาทําใหผลผลิตท่ี
ไดมีจํานวนลดลงมากประกอบกับระบบนิเวศนไดถูกทําลายไปดวยเชนกัน 

ภายใตวิกฤตดังกลาว การหาแนวทางแกไขปญหาท้ังภาครัฐและเอกชน ดวยการสราง
รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพื่อใหคนไทยสวนใหญของประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ดังนั้นการเปล่ียนความคิดของเกษตรกร ซ่ึงเปนกลุมประชากรหลักของประเทศในการทํา
การเกษตรจากแนวคิดของการเอาเงินเปนตัวต้ังเพียงอยางเดียว มาเปนเอาความสุขเปนตัวตั้ง
ควบคูไปดวย ใหหันมาทําเกษตรผสมผสานพ่ึงตนเองดวยการรูจักตนเองและอุดรูร่ัว หาทางลด
รายจายตาง ๆ ตลอดจนส่ังสมภูมิปญญาในการแกไขปญหาอยางยั่งยืนจนปรากฏวามีอยูมีกิน 
เหลือกินไดแจก ไดขาย ทําใหมีเงิน มีพืชผัก ผลไมปลอดสารพิษท่ีเปนท้ังอาหารและยารักษาโรค
ไวบริโภคและอยูในส่ิงแวดลอมที่ดี  จึงทําใหสุขภาพดีดวยชวยใหมีอยูมีกิน มีเพื่อนมีเงิน มี
สุขภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดี ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม แต
สําหรับเกษตรกรที่จะปฏิบัติตามปราชญชาวบานมักจะติดกรอบความคิดวาตองลงทุนมากตองมี
แรงงานมากจึงจะทําไดสําเร็จ  
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จากประเด็นดังกลาว จึงเกิดแนวคิดในความตองการศึกษาถึงตนทุนและผลสัมฤทธ์ิใน
การจัดทําการเกษตรท่ีเนนใชประโยชนจากทรัพยากรพ้ืนดินของตนเองผสมผสานกับภูมิปญญา
ปราชญชาวบานท่ีจะดําเนินการเกษตรใหประสบผลสําเร็จ  ดวยการวิเคราะหจากระบบของการ
ทําการเกษตรปลอดสารพิษกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังจังหวัด
เชียงใหมซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีในภาคเหนือมีสภาพแวดลอมและทรัพยากร ตลอดจนภูมิประเทศและ
อากาศท่ีเหมาะสมตอการทําการเกษตรไดเปนอยางดีและปลูกพืชไดตลอดท้ังป ทําใหแนวคิดใน
การดําเนินการของเกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสารพิษจึงเปนส่ิงเร่ิมตนท่ีนาสนใจ แตกลุม
เกษตรกรสวนใหญยังคงขาดความรูในหลาย ๆ ดาน  ทําใหการพัฒนาเกษตรกรท่ีเปนประชากร
สวนใหญใหมีความรู ความชํานาญเกิดศักยภาพการผลิต   เพื่อใหมีหลักประกันท่ีมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ  มีรายไดจากการเกษตรอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่
ดี  จะตองอาศัยองคความรูหลาย ๆ ดานประกอบในการพัฒนาใหเปนพลังตอการเปล่ียนแปลงท่ี
ยั่งยืนได กระบวนการพัฒนาองคความรูดานหน่ึงใหกับเกษตรกรเกี่ยวกับการคุมคาของการ
ดําเนินงานการบริหารทางการเงิน การวิเคราะหรายไดและคาใชจายของการทําเกษตรปลอด
สารพิษตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ท่ียึดหลักปฏิบัติของ  การพออยู  พอกิน พอใช 
หรือทํามาหากินกอนทํามาคาขาย  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชใหไดกับหลักในการบริหาร
จัดการเพ่ือวัดผลการดําเนินงานจากการลงทุนของทําการเกษตรปลอดสารพิษดวยการบริหาร
ทางการเงิน  การวิเคราะหถึงรายไดและคาใชจาย ตามแนวคิดใหเกิดการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จะไมไดยึดติดท่ีผลการดําเนินงานเหมือนในอดีตท่ีจะวัดผลสําเร็จของงานดวย  “กําไร”  

ซ่ึงตามหลักของการบัญชีในการคิดกําไรตองเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว คือไปซ้ือวัตถุดิบ
มาแลว  ทําการผลิตแลวไปขายและเก็บเงิน คาขายมาไดแลวนํามาหักลบกับรายจายออกจาก
รายได สวนตางก็คือ “กําไร” การวดัส่ิงท่ีไดทําแลวจึงเปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตเทานั้น 
แตในทางแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง จะอธิบายไดวา ผลกําไรคือวิถีชีวิตท่ีมีความเปนอยูท่ี
เรียบงายมีความสุขอยางยั่งยืน  และผลผลิตท่ีมีเหลือก็อาจนํามาจําหนายทําใหเกิดกําไร มีชีวิตท่ีมี
ความสุขสมบรูณอยางเห็นผลไดเปนรูปธรรม แนวคิด “ขาดทุนคือกําไร” คือผลตอบแทนแหง
ความสุขของประชาชนท่ีสําคัญกวาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ถึงทักษะของการบริหารการเงิน 
รายได และคาใชจายการผลิต ไดถึงความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย ลดความฟุมเฟอยในการ
ดํารงชีพ เพื่อความเปนอยูท่ีไมฟุงเฟอประหยัดในทางท่ีถูกตองเพ่ือใหมีหลักประกัน ท่ีมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ มีรายไดจากการเกษตรอยางสมํ่าเสมอตลอดจนท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี  (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547)   
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมี
บทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษาท่ีมุงเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนทองถ่ิน ไดตระหนักถึง
ความ สําคัญในบทบาทหนาท่ีดังกลาว จึงไดนําแนวแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
ภูมิปญญาชาวบานและท่ีดินทํากิน เปรียบเสมือเปนทุนทางสังคมของเกษตรในจังหวัดเชียงใหม
ซ่ึงมีสภาพ  พื้นท่ีการทํากินของเกษตรกรที่มีสภาพคอนขางจะสมบรูณแหงหนึ่งในประเทศ ให
เกิดมูลคาท้ังในชีวิตครัวเรือน ชุมชน สังคม และเปนพื้นฐานท่ีเขมแข็งของประเทศ อันจะเปน
กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีวางอยูบนพื้นฐานของแนวคิดเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชน 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศการพึ่งตนเอง ดังแผนยุทธศาสตรใน
การพัฒนาประเทศ ป พ.ศ. 2549 (5 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ, 2547)  

ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายสําคัญท่ีจะศึกษาถึงตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการลงทุน ทํา
การเกษตรปลอดสารพิษของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ตามศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูของ
เกษตรกรทั้งทางดานของการใชประโยชนท่ีดิน ภูมิปญญา ความรูและการใชเงินทุนหมุนเวียน 
ตลอดจนการวิเคราะหถึงรายไดและคาใชจาย ซ่ึงเปรียบเสมือนทุนในชุมชน ทุนทางสังคม ทุน
ทางเศรษฐกิจใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสมและสมดุลภายใตแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1  เพ่ือศึกษาขอมูลและปจจัยพื้นฐานสําคัญทาง ทุนทางสังคม เศรษฐกิจครัวเรือน 
สภาพทางสังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมของเกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสารพิษ ใน
จังหวัดเชียงใหม 

1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณและชนิดของผลผลิตท่ีหลากหลายจากการทําการเกษตร       
ปลอดสารพิษบนพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ 

1.2.3 เพื่อศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิในการลงทุนทําการเกษตรปลอดสารพิษของให
เหมาะสมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 งานวิจัยในคร้ังนี้จะเปน เพื่อวิเคราะหถึงขอมูลและปจจัยพื้นฐานสําคัญของเกษตรกร ที่
จะสงผลตอการบริหารจัดการท่ีจะเลือกปริมาณและชนิดของพืชผักปลอดสารพิษ การเกิดตนทุน
และผลสัมฤทธ์ิบนแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การศึกษาจะอาศัย
วิธีการแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) เพ่ือใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง
อยางแทจริง การศึกษาจะใชระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ป (แบงเปน 2 ระยะ) กลาวคือ ระยะแรกจะใช
เวลาท้ังส้ิน 12 เดือน ในการศึกษาขอมูลศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และปริมาณชนิดของ
พืชผักท่ีทําการผลิต เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงตนทุนการผลิต ราคาและรายไดผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรไดรับจากการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ สวนระยะท่ีสอง เปนการติดตามประเมินผลเพื่อ
หาถึงความคุมคาของตนทุนและผลสัมฤทธ์ิในรอบของการผลิตท้ังป (12 เดือน) เพื่อนําไปสู
คําตอบของการทําการเกษตรปลอดสารพิษท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 

1.4.1 วิธีการดาํเนินการวิจยั 
(1)  ระเบียบวิธีวิจัย เปนการวิจัยและพัฒนา โดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (PAR) 
(2)  วิธีดําเนินการวิจยั มีองคประกอบและขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

(2.1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
(2.2)  ออกสํารวจขอมูลพื้นฐานการทําการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด

เชียงใหม โดยดูถึงบริบทและศักยภาพของเกษตรกรในแตละพื้นท่ี อาศัยความรวมมือระหวางทีม
นักวิจัยกลาง (นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม) นักวิจัยทองถ่ิน (นักวิชกาการเกษตรใน
แตละพื้นท่ี ท้ังในหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน) นักศึกษา และ
ประชาชน เพื่อใหเขาใจถึงบริบท ปญหาเกษตรกร และปญหาของการพัฒนาการเกษตร รวมถึง
ความตองการที่แทจริงของการทําการเกษตรปลอดสารพิษ 

(2.3)  ออกสํารวจพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย วิเคราะหถึงศักยภาพพรอม  ทําการ
ประเมินและขอความเห็นชอบในกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมในโครงการ โดยศึกษาความพรอม
ของเกษตรกรท่ีมีศักยภาพความเขมแข็งพรอมท่ีจะพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได  
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(2.4)  เรียนรูสภาพปจจุบัน ศักยภาพท่ีมีและปญหาจากการทําการเกษตรปลอด
สารพิษ โดยวิเคราะหเจาะลึกและประเมินความพรอมของเกษตรกร ในประเด็นตางๆ(แนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรปลอดสารพิษ ทั้งทางดานการวางแผนการจัดการพื้นท่ีการผลิต 
ชนิดและประเภทของผักปลอดสารพิษ การตลาด การเงินการระดมทุน และศักยภาพในการขยาย
พื้นท่ีการทําเกษตรปลอดสารพิษ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
เทคโนโลยี ซ่ึงหมายรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยโดยใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)   

(2.5)  ดําเนินกิจกรรมการจัดทําแปลงการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในแตละดานดังตอไปนี้ 
 (2.5.1)  กําหนดพืชเปาหมายของแตละเกษตรกร / พ้ืนที่ และจัดทํา
ฐานขอมูล 
 (2.5.2)  การวางแผนดําเนินปลูก (แผนดําเนินงาน) ใหแกเกษตรกร ในการ
ทําการเกษตรปลอดสารพิษ ตามลักษณะขนาดพ้ืนท่ีแปลง พืชท่ีเพาะปลูกได การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ระยะเวลาการเก็บผลผลิต และการประมาณรายไดและคาใชจาย กับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (2.5.3)  การจดบันทึกขอมูลรายการตนทุนในลงทุน การเงินการจัดทํา
ขอมูลทางการบัญชีในการจัดทําการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2.5.4)  การวิเคราะหสรุปผลลัพธและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเกิด
รายไดรายจายในการทําจัดทําการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห
ออกมาเปนชุดความรู 

(3)  ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร คือ กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษท้ังหมดในพื้นท่ีเปาหมายของ 

จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 24 อําเภอ โดยมีเปาหมายอยูที่ 50 ครัวเรือน 
(3.1) ดําเนินการคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีศักยภาพบุคลากร (เจาหนาที่และ

เกษตรกร) ท่ีมีความพรอมในการดําเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ ท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาศึกษา
ประมาณ 50 กรณีศึกษาในครั้งนี้พิจารณาเลือกจากขนาดของพ้ืนท่ีท่ีการเกษตรปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนต้ังแตขนาดไมเกิน1 ไร ข้ึนไป มาเปนกรณีศึกษาเพื่อเขารวมกระบวนการติดตาม
ประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิการลงทุนในการปลูกพืชแตละชนิดบนพื้นท่ีแปลงการผลิตท่ีเทา ๆ วาจะมี
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ลักษณะของการลงทุนและความคุมคาพอเพียงท่ีจะพ่ึงตนเองของเกษตรกรไดหรือไมในตลอด
ระยะเวลา 12 เดือน 

(3.2)  ช้ีแจงใหกลุมไดรับทราบถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ตองรวมมือกัน เปนระยะเวลา 12 เดือนท่ีจะทําเครือขายรวมกัน  

(3.3)  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกรณีศึกษาเพ่ือหาเปล่ียนประสบการณ
เพื่อใหเกิดเครือขายระหวางกลุม เพื่อเปดโลกทัศนและไดมาซ่ึงแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน 
ดังนี้ 

(4)  ชนิดของเคร่ืองมือ  
(4.1) ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต (Interview schedule) และแบบจด

บันทึกขอมูลตนทุน รายได เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนักวิจัยจะเปนผูทํา
การสัมภาษณสังเกต และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บบันทึก 

(4.2) ใหความรูและการจัดเวทีถายทอดแลกเปล่ียนองคความรูเพื่อการระดม
ความคิดเห็นและหาขอสรุปในการทําการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสม
สําหรับการนําไปปฏิบัติได 

(4.3) การจดัการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล  
(4.4) การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตแตละข้ันตอน    

  (4.5) การวางแผน การจดบันทึกขอมูลการลงทุนในแตละข้ันตอนของการทํา
เกษตรปลอดสารพิษ  

(4.6) สรุปติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ ปญหา ขอจํากัด ความเขมแข็ง ศักยภาพ
และอุปสรรค เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานของกระบวนการทํางานข้ันตอไป 

 
1.4.2   สถานท่ีเก็บขอมูล  
การวิจัยในระยะนี้ ไดทําการเก็บขอมูลในพื้นท่ีของเกษตรกร ท่ีทําการเกษตรปลอด

สารพิษในพื้นท่ี  24 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม  
กลาวคือจะเปนเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการ โดยใหความสําคัญกับการผลิตผัก

ปลอดสารพิษท่ีใชฐานคิดของการวางแผนการผลิต การหาความคุมคาดวยแนวคิดของหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ หรือกลุมเกษตรกรท่ีรวมตัวกันเพื่อชวยกันแกไขปญหาของ
กลุมใหอยูรอดในระบบเศรษฐกิจพอเพียงได ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือและความอนุเคราะห
จากเจาหนาท่ีเกษตรจังหวัด ในการคัดสรรเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร ที่มีความพรอมและความ
ยินดีเขารวมโครงการ  
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1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 ผลสําเร็จของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ และหนวยงานท่ีจะนําผลงานไปใชประโยชน 

1.5.1 ดานองคความรู 
(1) บริบทและศักยภาพเกษตรกรถึงผลสัมฤทธ์ิการลงทุนทําการเกษตรปลอด

สารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม 
(2) สภาพปญหาและความตองการลงทุนทําการเกษตรปลอดสารพิษกับ

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม 
(3) กระบวนการลงทุนทําการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

เชียงใหม  ภายใตทรัพยากรและเทคโนโลยีทุก ๆ ดานของเกษตรกรที่มีอยูในครัวเรือนและชุมชน 
(4) ผูชวยนักวิจัย (นักศึกษา) ไดเรียนรูรวมกับชุมชน ไดทราบถึงขอมูล 

ศักยภาพและ กระบวนการวัดผลสัมฤทธ์ิการลงทุนทําการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัด  

1.5.2 ดานการพัฒนา  
(1) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมในการพัฒนาเพื่อนําแนว

พระราชดําริไปใชเล้ียงครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืนตลอดไป 
(2) เปนโครงการนํารองในการศึกษาแบบกลยุทธเพื่อการพัฒนาดานการลงทุน

และผลสัมฤทธ์ิการลงทุนทําการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม 
(3) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจนไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(4) สงเสริมอาชีพท่ีใชผลผลิตการเกษตร พัฒนาใหเหมาะสมกับความเปนอยู

ของเกษตรกร 
(5) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดชุมชนได 

 1.5.3 หนวยงานตางๆ  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดดังนี้ 

(1) ผูเกี่ยวของกับการผลิต การตลาดสินคาผักปลอดสารพิษ จะไดรับทราบถึง
ขอมูลการผลิต การตลาด การลงทุน รายได ตนทุนผลตอบแทน มาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย
หนวยราชการหนวยงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ วิถีการตลาดตลอดจนปญหา อุปสรรค
และแนวทางการแกไขท่ีสามารถนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการวางนโยบาย ทํา
แผนการผลิตประกอบการอ่ืนท่ีเกี่ยวของได            
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(2) พัฒนากรชุมชนระดับอําเภอ สามารถนําผลการวิจัยและแนวทางการวิจัย
แบบมีสวนรวม ไปใชสงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพ ในชุมชนได  

(3) ไดทราบถึงแนวทางวางแผนการผลิต การตลาดไดอยางถูกตอง เพื่อชวยเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาเกษตร เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร และผูสงออก และการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไป 

(4) นําองคความรูดานการพัฒนาระบบการทําการเกษตรและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไดจากการวิจัย สูการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและนําไปสรางองคความรู ใน
หลักสูตรทองถ่ินตอไป  

(5) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
การบริหารการจัดการดานการลงทุน วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิ รายไดและตนทุนใหแกนักศึกษาได  

(6) นักศึกษาไดประสบการณตรงจากการวิจัย โปรแกรมบริหารธุรกิจและ
โปรแกรมการเกษตรไดรับประสบการณตรงจาก งานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิการลงทุนทําการเกษตร
ปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม 
 
1.6 นิยามศัพท 

 
 เกษตรปลอดสารพิษ หมายถึง ระบบการผลิตท่ีไมใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ไมใชฮอรโมนท่ีไดจาการสังเคราะหแตใหใชปุยเคมีไดไมเกิน 20 กก.ตอไร หรือใน
ปริมาณไมมากและใชในชวงระยะเวลาที่ปลอดภัยตอผูบริโภค  
 

ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายหรือรายจายในปจจัยการผลิตท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ และเน่ืองจากปจจัยการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยคงท่ี กับ
ปจจัยผันแปร  

 
ตนทุนคงท่ี หมายถึง ตนทุนท่ีมีจํานวนคงท่ีตลอดไมวาจะดําเนินการผลิตมากหรือนอย 

แมจะไมทําการผลิตเลยก็จะเกิดตนทุนคงท่ี ตนทุนประเภทนี้ เชน วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการผลิต 
จอบ เสียม สายยาง โรงเรือน สูบน้ํา ถังน้ํา คาเส่ือมของอุปกรณ เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร เปนตน 
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    ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตผักปลอด
สารพิษ  ถาผลิตมากจะเสียตนทุนชนิดนี้มาก และถาไมผลิตก็ไมเสียเลย เชน เมล็ดพันธผัก คาจาง
แรงงาน คาน้ํา คาไฟ คาขนสง เปนตน 

 
      ตนทุนรวม หมายถึง ตนทุนท้ังหมดที่เกิดข้ึนจากการใชปจจัยการผลิตชนิดตางๆ ผัก
ปลอดสารพิษ ตนทุนรวมสามารถแสดงไดดังนี้ ตนทุนรวม จะเทากับตนทุนคงท่ี รวมกับตนทุน
ผันแปร 

 

ผลสัมฤทธ์ิ คือ งานหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการทํางานไดผลผลิต (Outputs) ตามเปาหมาย 
และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางแทจริงหรือเปนท่ีพึงพอใจ  

 
ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตจากการดําเนินงานการผลิตสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ 

ไดแก เงินทุน ผลกําไร การจางแรงงาน วัตถุดิบ ผลผลิตการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 
 
ผลลัพธ หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดจากการผลิตสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ ไดแก ความ

พึงพอใจ การมีสวนรวม ความคุมคา ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
อัตราสวนกําไรตอรายได หมายถึง ผลกําไรจากการผลิตผักปลอดสารพิษซ่ึงคํานวณจาก

รายไดหรือกําไรสุทธิหารดวยยอดขายในหน่ึงรอบระยะเวลาของการผลิต 4 เดือน (ธันวาคม ถึง
มีนาคม) 

 
 
 




