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การวิ จ ั ย เชิง คุ ณ ภาพครั ้ งนี ้ มี ว ั ต ถุ ประสงค์เ พื ่ อ ศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นางานเกษตร
ผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และนำเสนอ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมงานเกษตรผสมผสานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัย
เลือกศึกษากระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฏี
และเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้นำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ จำนวน ๗ คน
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมงานเกษตรผสมผสานฯ ได้แก่
๑. การปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักพัฒนา (ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่หน่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต) โดยการกำหนดขอบเขตให้เหมาะสม เน้นการให้ ความรู้วิชาการที่ถูกต้อง สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อให้นักพัฒนาสามารถแนะนำให้กับเกษตรกรได้ อีกทั้ง ต้องมี
ความรู้ที่สำคัญ ๒ ด้าน คือ ด้านการวางแผนการผลิต และ ด้านการจัดการ ๒. การปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกเกษตรกร โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Development Smart
Farmer และ Existing Smart Farmer) เพื่อใช้เป็น หลั กเกณฑ์ คัด เลื อ กเกษตรกรและแนวทางการ
ส่งเสริมให้กับเกษตรกรแต่ละราย และ ๓. ต้องปรับปรุงตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่
สามารถลดต้นทุนการผลิตและเกิดรายได้เสริม เพื่ อให้เกษตรกรสามารถลดหนี้สินในครัวเรือนได้จริง
รวมถึงการบูรณาการและประสานประโยชน์ทุกภาคส่วน
* หมายเหตุ เกษตรผสมผสาน
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This qualitative research aimed to study the process of integrated agricultural
development. According to the guidelines for the sufficiency economy Of the Armed
Forces Development Command And propose ways to improve the process of promoting
integrated agriculture Effectively In which the researcher chooses to study the policy
implementation process Collecting secondary data from theoretical concepts and
collecting primary data through in-depth interviews with policy leaders into action,
consisting of 7 people
The results of the research showed that Guidelines for improvement of the
integrated agricultural promotion process are as follows: 1 . Improvement of the
development process for developers (Commander of the Mobile Development Unit And
staff of the Quality of Life Development Unit) by specifying the boundaries that are
appropriate Emphasizing the correct academic knowledge Can be used in practice And
in order for developers to be able to recommend to farmers, as well as having important
knowledge in two areas: production planning and management 2 . Improvement of
farmers selection process By using the selection model of the Ministry of Agriculture and
Cooperatives (Development Smart Farmer and Existing Smart Farmer) to be used as
criteria for selection of farmers and promotion guidelines for each farmer, and 3 . To
improve the performance indicators By specifying indicators that can reduce production

costs and generate additional income so that farmers can actually reduce household
debt Including integration and benefit in all sectors.

