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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the characteristics of communities
practising organic farming and the factors conditioning learning outcomes of organic
farmers This was mixed method and multi-method research and both quantitative and
qualitative. Practice farmers were used in this study who practised organic farming in
Supanburi province, Nakhonsawan province and Pichit province. The tools used for
data collection consisted of interviews with farmers, group interviews and observation
of farmers practices within these areas.
The research results showed that the characteristics of communities practising
organic farming, could be categorized into three groups as follows: those with organic
farming backgrounds, those with health backgrounds, and those with civil society
backgrounds.
Results on the analysis of factors that had relationships with learning outcomes
of organic farmers were having a role model for organic farming, learning cycle of
organic farmers, organic farmer information reception, organizational membership,
group process of organic farmers, learning cycle of organic farmers, organic farmer
networking, satisfaction toward learning facilitator, knowledge sharing, family
support, involvement in domain identification and motivation in organic farming. It
can be concluded that the characteristics of communities practising organic farming
led to learning at the farmer group level and individual level, both in group learning
and cross-group learning of organic farmers.
Recommendations form this study are that enhancement of the level of
learning by communities practising organic farming require the development of
mainstay to become a learning facilitator in order to create skill, learning and
involvement in every process, actual practice, discovery learning, and learning
exchange across communities of practice. In term of community maintenance,
community of practice that had good practice required having learning goal or domain
that is continuous and consistent to the needs of farmers in order for community of
practice to have the desire to operate activities continuously and have the sense of
ownership as well as for sustainability of community in the future.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติชาวนา เกษตรอินทรีย
และปจจัยเงื่อนไขของผลผลัพธการเรียนรูของชาวนาในชุมชนนักปฏิบัติเกษตรอินทรีย การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ เป นการวิ จั ยเชิ งผสมผสาน ทั้ งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ยครั้ งนี้
คือชาวนาในชุมชนนักปฏิบัติชาวนาเกษตรอินทรียในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัด นครสวรรค
และจังหวัดพิจิตร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณชาวนา แบบ
สัมภาษณกลุม (group interviews) และแบบสังเกตปฏิบัติการของชาวนาในพื้นที่
ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติชาวนาเกษตรอินทรียที่ประกอบดวย
เปาหมาย ชุมชน แนวปฏิบัติของชุมชน ใน 3 พื้นที่ สามารถจําแนกเปนกลุมไดดังนี้ พื้นฐานทางดาน
เกษตรอินทรีย, กลุมที่มีพื้นฐานทางดานสุขภาพ และพื้นฐานทางดานประชาสังคม กอใหเกิดผลลัพธ
การเรียนรูที่แตกตางกัน โดยคุณลักษณะกลุมที่มีพื้นฐานทางดานเกษตรอินทรียจะมีผลลัพธที่ดีกวา
กลุมอื่นๆ ผลการวิเคราะหปจจัย ที่มีความสัมพันธกับผลผลัพธการเรียนรูของชาวนาในชุมชนนัก
ปฏิบัติเกษตรอินทรีย ไดแก การมีบุคคลตนแบบเรื่องเกษตรอินทรีย, การสนับสนุนจากครอบครัว,
การรับรูขาวสารเรื่องเกษตรอินทรีย, การเปนสมาชิกองคกร, การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม, การ
เรียนรูแบบวงจรการเรียนรู, ความเปนเครือขายเกษตรอินทรีย, ความพึงพอใจผูอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู, การแบงปนความรูดานเกษตรอินทรีย การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการ
เรียนรู, แรงจูงใจในการทําเกษตรอินทรีย และ การแบงปนความรู กลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะ
ของชุมชนชาวนานักปฏิบัติ ไดกอใหเกิดการเรียนรูในระดับกลุมชาวนา และระดับปจเจกบุคคล
ทั้งการเรียนรูภายในกลุมและการเรียนรูขามกลุมชาวนานักปฏิบัติ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้คือ การจะยกระดับการเรียนรูของชุมชนชาวนานักปฏิบัติ
เกษตรอินทรียจําเปนที่จะตองพัฒนาแกนนําชาวนานักปฏิบัติใหเปนผูอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู
เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูมีสวนรวมในกระบวนทุกขั้นตอน การลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบ
คนพบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามชุมชนนักปฏิบัติ ในสวนของการดูแลรักษาชุมชนนักปฏิบัติที่
ปฏิบัติไดดี จําเปนที่จะตองมีประเด็นเปาหมายการเรียนรูหรือโดเมนที่ตอเนื่องและสอดคลองกับความ
ตองการของชาวนา เพื่อใหชุมชนชาวนานักปฏิบัติมีความตองการที่จะดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
มีความรูสึกเปนเจาของและเพื่อความยั่งยืนของชุมชนตอไป
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