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บทคัดย่อ 
              การศึกษา เรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา: กรณีศึกษากลุ่มปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้บ้านท่าสวรรค์ ต าบลท่าศาลา  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  3  
กลุ่ม  คือ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพ  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น 47 คน  เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอโดยพรรณนา ผล
การศึกษา สรุปได้ดังนี ้
               การศึกษาสภาพการด าเนินงานของกลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
เป็นกลุ่มอาชีพท่ีพึ่งก่อตั้งข้ึนมาใหม่ มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มจ านวน 30 คน พัฒนาการกลุ่มเริ่มจากการปลูกเพื่อการบริโภคเป็น
ส่วนใหญ่ พอมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เหลือจากกิน แบ่งให้ญาติพี่น้อง ก็น าเอาไปขาย ด้วยผักมีล าต้นอวบ สดและปลอดสารเคมี 
จึงท าให้เป็นท่ีนิยมจึงได้มีสมาชิกสนใจปลกูผักมากขึ้น พบว่า กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้มีจดุแข็ง   ดังนี้ ต้นทุนในการปลูกต่ า   
พื้นที่ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าชี มีน้ าในการท าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี   ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลท่า
ศาลา  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น จะเลี้ยงวัว ซึ่งเป็นผลดีที่เราจะสามารถน ามูลวัวมาเป็นปุ๋ย  เป็นการลดค่าใช้จ่าย  
และไม่ต้องพึ่งสารเคมี   สมาชิกของกลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  จ านวน 27 คน ที่มีอายุ  ระหว่าง  36-55 ปี ซึ่งเป็นวัย
ท างาน    การปลูกผักจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกจากการท านา สมาชิกในกลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลักอยู่แล้ว คือท านา จะปลูกผักเฉพาะช่วงที่ว่างเว้นจากการท านาเท่านั้น    ผักเป็นที่นิยมของประชาชน มีต้นอวบ ใหญ่ และ
สดแต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้มีจุดอ่อน  ดังนี้  จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีจ านวนน้อย คือมีจ านวนเพียงแค่ 30 
คน   ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังน้อยรวมถึง การจัดหาตลาด ในการจ าหน่ายสินค้า การขาดเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆในการ
ผลิต    การเพาะปลูกท าเฉพาะหน้าแล้งเท่าน้ัน และมีผักจ ากัดชนิด ยังไม่มีการปลูกผักประเภทใหม่ ๆ  ขาดการวางแผนในการ
ปลูกแผน เพราะผักบางชนิดใช้เวลาในการปลูกนาน ผลผลิต ออกไม่ทันกับความต้องการของตลาด 
ข้อเสนอแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพจากการประมวลข้อมูล สามารถน าเสนอแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องได้ดังนี้ 
                 1. ความสามารถด้านการแข่งขัน  โดยการขยายการตลาดและผลผลิตให้มากขึ้น โดยการเพิ่มจ านวนสมาชิก และ
เพิ่มชนิดของผักให้มีความหลากหลายมากข้ึนและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการจัดงานในเทศกาลต่างๆ 
สื่อเวปไซต์ของหน่วยงาน 

                  3. เพิ่มพูนความรู้ทางเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการบริการจัดการกลุ่ม โดยการคัดเลือกพันธุ์ผัก การ
จัดท าบัญชี การตลาด 
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 4. เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน โดยกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกันเช่น กลุ่มเลี้ยงวัวเอามูลมาท าปุ๋ย กลุ่มปุ๋ยเบญจ
คุณมาใช้ในการบ ารุงรักษา  
5. สร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้เป็นศูนย์สาธิตครบวงจรโดยจัดเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม และ
ประชาชนท่ัวไป จัดท าร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณ์์ 

ค าส าคัญ:  การส่งเสริม  กลุ่มอาชีพ  แนวทาง  

 

Abstract 
              The study titled “Career Support Conducted by Thasala Sub-District Administrative Organization: 
The Case Study of Edible Home-Grown Vegetables Group, Thasala Sub-district, Munjakiri District, Khon 
Kaen Province” aims to investigate the problems of thehome-grown vegetables growing group and to 
create the guideline to support this career. The target groups consist of the sub-district administrative 
organization committee, the occupational class, and people in general, altogether 47 participants. The 
data were collected by observation, interview, and group discussion, and were analyzed by using content 
analysis. The results were presented through descriptive method and can be concluded as follows. 
              The investigation of career operation in the home grown vegetables-growing group showed that 
the group was recently founded with 30 members. The group started from growing for consumption. But 
when there were some vegetables left after they were eaten and distributed to the members’ relatives, 
they were sold. Since the vegetables grown by the group were fresh, big and no chemical substance, they 
became popular and attracted other members to grown them more. The strong points of this activity 
were shown as follows: the cost was low; the growing area was connected to Chee River which provided 
water throughout the year; and most villagers in Thasala sub-district fed the cattle, so they could reduce 
cost by using cow manure and didn’t need to rely on chemical fertilizer. The 27 members of the group 
were in the working age, 36-55. Most of them worked in the rice field and growing home-grown vegetables 
was their second source of income. They grew them when they were free from farm works. The 
vegetables were fresh, fleshy and big. However, the groups also had weak points. That is to say, the 
number of member was small, only 30. The advertising means, the market, the technology and 
knowledge were limited. Moreover, the plantation was conducted only during dry season. The types of 
vegetables were restricted. There was no plantation plan since some vegetables spent a long time to be 
harvested, so they sometimes could not supply the market’s demand. 
Offers guidance on the activities of the group's career. 

1. Increase the competing ability by expanding the number of market and product. Increase the 
number of member and the types of vegetables to meet the customers’ demand. 

2. Increase the mean of advertisement. The local administrative organization should support the 
group by advertising the products in several festival fairs and its website. 

3. Adopt the agricultural technology into the management, the vegetable breed selection, 
accounting and the marketing.  
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4. Strengthen the community by connecting the groups; for example, using the cow manure as 
fertilizer and using Benjakul fertilizer in maintenance. 

5. Build a community learning center to be a complete assumption center by spreading and 
exchanging knowledge among the members of the group and people in general. Make a shop for selling 
products.  

Keywords:  Promotion, Profestional Groups, Guidelines 
 
 

บทน า 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ให้ความส าคัญกับการสร้าง
รากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ประการหนึ่งคือ
การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณา
การกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่าง
พอเพียงในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูป
สหกรณ์  กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการน าภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า 
บริการ และสร้างความร่วมมือกันกับภาคเอกชน ในการ
ลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์ที่เป็น
ธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 2550)   
          พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้คล้ายคลึงกัน คือ มาตรา 16 (16) ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ชองประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยการ
ส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ และ มาตรา 17 (15) 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน คือ 
การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่
ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ 
(องค์การบริหารส่วนต าบลหินตั้ง, 2549) และได้มีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้กรม
พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่ 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น งานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่ม
อาชีพ การสนับสนุนทุนด าเนินการกลุม่ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร งานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย เป็นต้น โดย 
ก าหนดประเภทของกลุ่มงานภารกิจถ่ายโอนดังกล่าว เป็น 
หน้าท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท าโดยอิสระ 
          ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลามีพันธกิจที่
ส าคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ
สนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพที่ส าคัญหลายกลุ่ม  ซึ่งผู้ศึกษาท า
การส ารวจและพบว่ายังการด าเนินงานที่มีประสบปัญหา  
ในหลายด้าน เช่นด้านการจัดท าทะเบียนสมาชิกของกลุ่ม
และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังขาด
ความรู้และทักษะในปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณ์์ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดหาแหล่งจ าหน่ายหรือ
ตลาดในการขายผลิตภัณ์์ ซึ่งตามนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ให้ความส าคัญของกลุ่มกบั
กลุ่มอาชีพ  
          ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  จึงสนใจที่จะศึกษา
การส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ของ
บ้านท่าสวรรค์  หมู่ที่  7 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น   เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางใน
การส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อ
เป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดผลส าเร็จและมีความยั่งยืนต่อไป 
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   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้บ้านท่าสวรรค์ ต าบล
ท่าศาลา  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
          เป็นการศึกษาเชิงพรรณา เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  3  กลุ่ม  คือ  คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพ  และประชาชน
ทั่วไป  รวมทั้งสิ้น 47 คนดังนี้   กลุ่มเป้าหมายทั้ง  3 กลุ่ม  
ส่วนใหญ่ ความถี่ 14 คน เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 46-
55 ปี   ความถี่  27 ปี  การศึกษาระดับประถมศึกษา 
ความถี่ 21 คน  อาชีพหลักเกษตรกรรม ความถี่  40 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกต การสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา น าเสนอโดย
การพรรณา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
          การศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่ม
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  สนับสนุนให้กลุ่มสามารถ
พึ่งตนเองให้มากที่สุด เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมี
รายได้เสริมจากอาชีพหลัก คือการท านา เป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการพัฒนา
และการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
งบประมาณ ความรู้  ทักษะ ความสามารถ รวมทั้ ง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณของสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป  ผลการศึกษานี้
ไม่สามารถน าไปอ้างอิงได้  การน าผลการศึกษาไปใช้ควร
ท าความเข้าใจบริบทแต่ละพื้นท่ีด้วย 

สรุปผลการวิจัย 
           การศึกษาสภาพการด าเนินงานของกลุ่มปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น เป็นกลุ่มอาชีพที่พึ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ มีจ านวน
สมาชิกในกลุ่มจ านวน 30 คน พัฒนาการกลุ่มเริ่มจากการ
ปลูกเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ ่พอมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

เหลือจากกิน แบ่งให้ญาติพี่น้อง ก็เอาไปขาย ด้วยผักได้รับ
ความนิยมจึงได้มีสมาชิกปลูกผักมากขึ้น 
          “กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการรวมตัว
ของชาวบ้านท่าสวรรค์ ต าบลท่าศาลา  อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่นเพิ่งก่อตั้งยังไม่นาน แรก ๆ เป็นการปลุก
เพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ พอมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
เหลือจากกิน แบ่งให้ญาติพี่น้อง ก็เอาไปขาย พอเห็นคน
หนึ่งท า ขายแล้วมีรายได้ คนอ่ืน ๆ ก็ปลูกบ้าง ต่อมาก็เริ่ม
มีหลาย ๆครอบครัวปลูกมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เลยมีการ
รวมตัวกัน เวลามีงานก็พากันเอาผักไปขาย เช่น งาน
กล้วยไม้เมืองป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรี ซึ่งจะจัดขึ้น ใน
วันที่ 17-20 มกราคม  ของทุก ๆ ปี  ที่สนามที่ว่าการ
อ าเภอมัญจาคีรี”บทสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม (28 ธันวาคม 
2557) 
การด าเนินงานของกลุ่ม  
           มีการแบ่งงานกันท าตามความถนัด ไม่มีการท า
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ส่วนมากจะเป็นการบอก
กล่าวกันด้วยค าพูดมากกว่า  มีการประชุมกลุ่มกันเรื่อย ๆ 
2-3 เดือน/ครั้ง หรือ แล้วแต่ความสะดวกหรือ บางทีก็เป็น
การพูดคุยกันธรรมดา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา เพราะสมาชิกเกือบทุกคน เวลาเอาผักไปขาย
จะต้องมารวมตัวกันค านวณค่าใช้จ่ายในการขายแต่ละครั้ง 
ด้านการตลาด 

ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อจะเป็นการพูดปากต่อ
ปากมากกว่า การจ าหน่ายและสถานท่ีที่จ าหน่ายมี  ดังนี้  
          1. จ าหน่ายที่  บ้านท่าสวรรค์  หมู่ที่ 7  ต าบลท่า
ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
          2. จ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่น าไปขายตาม
ตลาดนัด ตลาดแลง 
           3. จ าหน่ายให้กับผู้ที่มาสั่งโดยตรง เช่น ส่วน
ราชการ ประชาชนท่ัวไป เอกชน  
           4. จ าหน่ายที่งานประจ าปีของอ าเภอ จังหวัด 
งานแสดงสินค้า  
           5. จ าหน่ ายที่ ตลาดแลง วันอั งคารและวัน
พฤหัสบดี ตลาดแลงบ้านพระยืน วันพุธและวันศุกร์ตลาด
แลงบ้านพระบุ  ตลาดเช้าวันอาทิตย์ มี 2 ที่ ตลาดบ้าน
พระยืนและตลาดบ้านพระบุ 



588 

การจัดการกลุ่ม  
           ไม่มีการจัดท าทะเบียนกับทางราชการ สมาชิก
ในกลุ่มเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น  อีกอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
ของส่วนรวมก็มีไม่เยอะ มีจอบ 5 ด้าม เสียม 7 ด้าม  
สมาชิกทุกคนก็เป็นชาวไร่ ชาวนา ท านา ท าสวนกันทั้งนั้น
อุปกรณ์พวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นเขาท าทะเบียนคุม 
ว่าใครยืมอะไรไปบ้าง 

รายได้จากการขายผัก จะน าออกมาแบ่งเป็น  3  
ส่วน  ส่วนที่หนึ่งหักเป็นทุนของกลุ่ม ส่วนที่สองเป็นก าไร
ของกลุ่ม ส่วนที่สามน ามาเป็นรายได้ของกลุ่ม  เมื่อรายได้
รวมกันได้พอประมาณหนึ่งแล้ว ก็จะน ารายได้มาแบ่งกัน 
ส่วนท่ีหักเป็นทุนของกลุ่มก็เก็บไว้บริหารจัดการกลุ่มต่อไป 
สมาชิกในกลุ่มไม่ได้มีการรวมหุ้นกัน  
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ  
 พันธ์ผักที่น ามาปลูกนั้น ท าหนังสือไปขอมาจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอมัญจาคีรี ได้เมล็ดพันธ์มาอย่างละ  
5  กิโลกรัม ถ้าหมดก็ท าเรื่องไปขอใหม่  บางทีเมล็ดพันธ์
มาไม่ทัน ก็จะต้องซื้อมาปลูก หรือที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอไม่มีก็จะต้องซื้อเหมือนกัน ชนิดของผักที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอส่งมาให้  เช่น  ผักคะน้ า กะหล่ าดอก 
กะหล่ าปลี  สลัดแก้ว  ผักชีหอม  
 การปรึกษา เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   เข้ามา
เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกผัก ซึ่งผักแต่ละชนิดก็จะ
ปลูกได้แต่ละฤดูกาลไม่เหมือนกัน  เช่น หน้าหนาว  จะ
ปลูก คะน้า กะหล่ าดอก กะหล่ าหัว ผักกาด  ผักชี  ส่วน
หน้าร้อนก็จะมีการเปลี่ยนเป็นปลูกพืชประเภทอื่นแทน 
เพื่ อให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดปีด้วยข้อเง่ือนไขการ
สนับสนุนงบประมาณ จากข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลาได้ตั้งงบประมาณ ในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 
ไว้ 50,000 บาท ซึ่งกลุ่มอาชีพที่จะขอรับเงินอุดหนุนได้
ต้องเป็นกลุ่มอาชีพท่ีจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพแล้ว 
 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  

การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินมีจุดแข็ง   ดังนี้ ต้นทุนในการปลูกต่ า   พื้นที่ปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้  ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าชี มีน้ าในการท าการ
เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี   ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลท่า
ศาลา  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น จะเลี้ยงวัว ซึ่ง

เป็นผลดีที่เราจะสามารถน ามูลวัวมาเป็นปุ๋ย  เป็นการลด
ค่าใช้จ่าย  และไม่ต้องพึ่งสารเคมี   สมาชิกของกลุ่มปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้  จ านวน 27 คน ที่มีอายุ  ระหว่าง  
36-55 ปี ซึ่งเป็นวัยท างาน    การปลูกผักจ าหน่ายเป็น
รายได้เสริมนอกจากการท านา สมาชิกในกลุ่มปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว คือท านา จะ
ปลูกผักเฉพาะช่วงที่ว่างเว้นจากการท านาเท่านั้น ผักเป็นท่ี
นิยมของประชาชน มีต้นอวบ ใหญ่ และสดแต่อย่างไรก็
ตาม  กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้ วกินได้มีจุดอ่อน  ดั งนี้  
จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีจ านวนน้อย คือมีจ านวนเพียงแค่ 
30 คน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังน้อยรวมถึง การ
จัดหาตลาด ในการจ าหน่ายสินค้า การขาดเทคโนโลยี 
ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิต การเพาะปลูกท าเฉพาะหน้าแล้ง
เท่านั้น และมีผักจ ากัดชนิด ยังไม่มีการปลูกผักประเภท
ใหม่ๆ ขาดการวางแผนในการปลูกแผน เพราะผักบางชนิด
ใช้เวลาในการปลูกนาน ผลผลิต ออกไม่ทันกับความ
ต้องการของตลาด 

ข้อเสนอแนะ 
           ผลการศึกษาในครั้งนี้  จะเป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการช่วยให้กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นเครื่องมือให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับกลุ่มปลูกผักสวน
ครั วรั้ วกิน ได้  ช่วยเหลือ ในด้ านการสนับสนุ นด้ าน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
          รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วย
ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จินตนา ลี้ละไกรวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ผู้ให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ศึกษา ด้วยความเป็น
ห่วงเป็นใย เอาใจใส่สนับสนุน ให้ก าลังใจและให้ข้อคิดแก่
ผู้ศึกษามาโดยตลอด จนท าให้การศึกษาอิสระฉบับนี้
สมบูรณ์ และมีคุณค่ายิ่งขึ้น ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย  
         ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้อันมีค่า ที่ท าให้มีโอกาสน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน



589 

ราชการซึ่ งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชน และ
ประเทศชาติ  
         ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  เพื่ อ น นั ก ศึ ก ษ า รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณ์ิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 
(รปม. 10 ) และ (รปม. 10 เพิ่มเติม) ทุกท่านที่ เป็น
ก าลังใจด้วยดีตลอดมาและขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่
อยู่เบื้องหลัง แห่งความส าเร็จที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่น้ี ท่ีได้ให้
ก าลังใจเสมอมา  
         ท้ายที่สุด ขอกรายขอบพระคุณ คุณพ่อนิเวส  ระ
วาทชัย คุณแม่ทองหล่อ  ระวาทชัย ท่ีท าให้มีวันนี้และเป็น
ก าลังใจส าคัญยิ่งในการศึกษา ทุกท่านมอบสิ่งดีงามให้กับ
ชีวิตของผู้ศึกษาตลอดมา ให้การสนับสนุนในการศึกษา 
และการท ารายงานการศึกษาอิสระครั้งนี้  
         ผู้ศึกษาจักน าความรู้และประสลการณ์ที่ได้ไปปรับ
ใช้ในหน้าที่การงาน และการด าเนินชีวิต เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติสืบไป 
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