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The objectives of this study were to study adoption of knowledge from the concept of
sufficiency economy to farmers in Ban Maesa Mai, Pong yang Sub-district, Mae rim District, Chiang Mai
Province. The samples of the study were 350 farmers. The analysis was done by software program for
social science research. Obtained data were analyzed for finding descriptive statistics, frequency,
mean, and percentage were used in this study.
The study found that most farmers do not have experience in accordance with the
Philosophy of Sufficiency Economy. More than half have no experience in training on the Philosophy
of Sufficiency Economy. And most of them do not have the experience to study the Philosophy of
Sufficiency Economy. The level of acceptance of the Philosophy of Sufficiency Economy of the
farmers found that three issues were accepted by farmers in high level: practical principle, selfreliance, and sufficient implementation in other aspects. Three issues were accepted by farmers in
medium level including doing career according to sustainable sufficiency, basic needs, and agricultural
way of life. Problems, obstacles and suggestions found that farmers encountered problems. 1) Access
to farmers was difficult because farmers are hill tribes, Perception of the dispatcher may be unclear.
2) The content may be difficult to understand. Senders cannot interest the content. 3) The communication
channels are not available to the knowledge. 4) New knowledge exposure of farmers is not enough.
The suggestions for information exposure of farmers are: 1) Senders should be able to communicate
in the local language. 2) The channels should use effective media to communicate with farmers and
3) receivers should be the enthusiastic to learn the new knowledge.
Keywords: Sufficiency Economy, Adoption, Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการ
ยอมรับความรู้จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกร บ้าน
แม่ สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ ริม จัง หวั ด เชี ย งใหม่
จานวน 350 คนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจง
ความถี ่ (Frequency) ค่า เฉลี ่ย (Mean) และร้อ ยละ
(Percentage)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไม่ มี
ประสบการณ์ ที่ส อดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการยอมรับเรื่อง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรมี ร ะดั บ การยอมรั บ มาก 3 ประเด็ น ได้ แ ก่
ประเด็ นการปฏิ บั ติ ต น หลั กการพึ่ง พาตนเอง และการ
นาไปปฏิ บั ติ ต้ องมีค วามพอเพีย งในด้ านต่ างๆ ในระดั บ
ปานกลาง 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ ประเด็ น การท าอาชี พ ที่
สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยพื้นฐาน
ของการดารงชี วิต และการด าเนิ นชี วิต ทางภาคเกษตร
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการยอมรับแนวคิด
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของเกษตรกรบ้ านแม่ ส าใหม่
ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกร
ประสบปัญหาในประเด็น 1) การเข้าถึงเกษตรกรทาได้ยาก
เนื่องจากเกษตรกรเป็นชาวเขา การรับรู้เรื่องที่ผู้ส่งสารอาจ
ไม่ชัดเจน สื่อสารไม่ตรงกัน 2) เนื้อหาสาระบางทีเข้าใจยาก
ผู้ส่งสารไม่สามารถทาให้เกษตรกรสนใจเนื้อหาได้ 3) ช่อง
ทางการสื่อสารการเข้าถึงหมู่บ้านไม่ยาก แต่ไม่มีหน่วยงานใด
เข้ าไปให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บเศรษฐกิ จพอเพียง 4) การเปิ ดรั บ
ความรู้ใหม่ ๆ ของเกษตรกรยังไม่มากพอ ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกร ได้แก่ 1) ควรมีผู้ส่งสาร

ที่มีความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้
2) เนื้ อ หาควรใช้ สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการสื่ อ สารกั บ
เกษตรกร 3) ผู้ รั บ สารควรมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ใฝ่ รู้
ใฝ่เรียน พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ

คาสาคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การยอมรับ,
จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ปั จ จุ บั นการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ห รื อ
วิทยาการทางด้านการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
วิทยาการต่างๆ ได้ถูกนามาใช้ในการผลิตและส่งผลต่อการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล
ข่าวสารและเทคโนโลยีจากแหล่งความรู้ไปยังผู้ใช้ต้องใช้
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิภ าพส าหรั บ การ
พัฒ นาประเทศระยะยาว ซึ่ งจะมี ผ ลกระทบทางลบต่ อ
ชุมชนได้ โดยเฉพาะชุมชนเกษตรที่ยังไม่มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงเพียงพอ จึงจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมความ
เข้ ม แข็ ง ให้ กับ เกษตรกร และชุ มชนให้ มีภู มิคุ้ ม กั น ทาง
เศรษฐกิจ ที่มีการจั ด สรรทรัพยากรอย่า งเหมาะสมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก
อย่ า งไรก็ ต ามที่ ผ่ า นมามี ห ลายหน่ ว ยงานได้
รณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทั้งเกษตรอินทรีย์และ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่เป็ นคนส่ วนใหญ่ ข องประเทศเมื่อ เกิ ด วิกฤต
เศรษฐกิ จ หรื อ ราคาผลผลิ ต เปลี่ ย นแปลงจะเป็ นกลุ่ ม ที่
ได้ รับ ผลกระทบมากที่ สุ ด การเผยแพร่ เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
ยอมรับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้นาสื่อหลายประเภท
มาเผยแพร่แก่เกษตรกรในขั้นตอนต่างๆ โดยสื่อที่ใช้อาจ
เป็นสื่อประเภทเดียวกันหรือหลายๆ สื่อผสมผสานกัน เช่น
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสม
กั บพื้นที่ ที่พั ฒนา และเข้ า กั น ได้ กับ ผู้ รับ สารและเนื้ อ หา
ที่ต้องการที่จะเผยแพร่ แต่ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่
จัดทาสื่อต่างๆ อาจไม่บรรลุผล เพราะตัวเกษตรกรที่เป็น
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ผู้รับ สารต่า งๆ เหล่ า นี้จ ะมี กระบวนการในการแสวงหา
ข่าวสาร การรับรู้ ตีความและเข้าใจแตกต่างกันไปตาม
สภาพของสารที่เขาได้เปิดรับมาจากสื่อต่างๆ ในปริมาณ
และคุ ณ ภาพที่ไม่ เท่ า กั น กระบวนการสื่ อ สารจึ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อการยอมรับเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรใน
แต่ละคนที่จะนาไปปฏิบัติได้ไม่เหมือนกัน ขณะเดียวกั น
สื่อที่เผยแพร่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันของ
เกษตรกรมีน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งทั้งสองส่วนมีความสาคัญ
ต่อ การพัฒ นาประเทศและสั งคมเกษตรกรของไทยเป็ น
อย่างยิ่ง ที่จะทาให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวต่อไป
ผู้วิจัยจึงมีความต้องการในการศึกษาการยอมรับ
ความรู้ จ ากแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ ข อง
เกษตรกรกลุ่ มตั วอย่ า งที่ใช้ ในการศึ กษาคื อ เกษตรกร
บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่ อที่ จะได้ น าข้ อมู ลดั งกล่ าวไปเป็ นแนวทางประกอบการ
พิจารณา การวางแผนในการส่ งเสริม และพัฒ นาความรู้
ด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพื้ น ที่ อื่ น ๆ โดยผ่ า นปั จ จั ย
ทางการสื่อสารดังกล่าวได้อย่างถูกจุด และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรบ้านแม่สาใหม่
ตาบลโป่งแยงอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นตัวแทน
ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมด 2,652 ครัวเรือน ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ างจากตารางการ
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตารางสาเร็จรูปของ Yamame
(1967) จากการเปิดตาราง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะดับ
ความเชื่อ มั่น 95% โดยกลุ่มตั วอย่า งครั้งนี้ คื อ 350 คน
โดยมี ขั้ นตอน และวิธีการด าเนิ นการวิจั ย ดั งรายละเอี ยด
ต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสั มภาษณ์ ที่ได้ สร้า งตามวัตถุ ประสงค์ข อง
การวิจัยที่ระบุ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับแนวคิดปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของการเกษตรกรปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่
สร้ า งขึ้ นนี้ ส ามารถวัด สิ่ ง ที่ต้ อ งการได้ อ ย่ างถู กต้ อ งและ
แม่นยา ผู้วิจัยจึงได้มีการทดสอบเครื่องมือดังนี้
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) การสร้าง
แบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้นาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ เพื่อ ให้
คลอบคลุมวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ เพื่อนากลับมาแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนาไปใช้จริง
การทดสอบความเชื่ อถื อได้ (Reliability) นาแบบ
สัมภาษณ์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบความเชื่อมั่น
กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามแบบของ พวงรัตน์ (2540)
ผู้วิจัยได้กาหนดให้ผ ลการทดสอบความเชื่อมั่ น
ไม่น้อยกว่า 0.70 เพื่อให้ได้ความเชื่อถือในระดับที่ยอมรับ
ได้ ก่อ นนาไปเก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ มตั วอย่างจริง ซึ่ งผลการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.74
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสัมภาษณ์
มาตรวจสอบความถู กต้ อ ง และใช้ วิธีการวิเคราะห์ โ ดย
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะ
ของข้อมูล

ผลการวิจัย
จากการศึ กษา พบว่าระดั บการยอมรั บ แนวคิ ด
ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของเกษตรกรใน 6 ประเด็ น
เป็นดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติตน พบว่า เกษตรกรมี การยอมรับ
ในระดับมาก (4.15) โดยแยกรายประเด็นดังนี้ ร้อยละ 73.7
เกษตรกรได้ รับ การยื นยั นมากที่สุ ดในเรื่ องการประกอบ
อาชี พด้ วยความถู กต้ อ งและสาธิต รองลงมา คื อ การใช้
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ภูมิปัญญาพื้นบ้านและที่ดินเป็นทุน ร้อยละ 70.6 และการ
มี สติ มั่ นคง มี ปั ญ ญา นาความรู้ ความเข้ าใจมาปรับ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ร้อยละ 66.6
2. ด้ านหลั กการพึ่ งตนเอง พบว่า เกษตรกรมี
การยอมรับในระดั บมาก (4.01) โดยแยกรายประเด็นดั งนี้
ร้อยละ 69.1 เกษตรกรได้รับการยืนยันมากที่สุดด้านจิตใจ
(ทาตนเป็ นที่พึ่งของตนเองคานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ น
ที่ตั้ง) รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มีการจัดการพื้นที่ของตนเอง รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ)
เป็นร้อยละ 53.7 และด้านสังคมและชุมชน (ช่วยเหลือเกื้อกู ล
ซึ่งกันและกัน, ร่วมสร้างเครือข่ายชุมชน) คิดเป็นร้อยละ 47.1
3. ด้ า นการท าอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
ของเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า เกษตรกรมี การยอมรับใน
ระดั บปานกลาง (2.78) โดยแยกรายประเด็ นดังนี้ ร้อยละ 41.4
เกษตรกรได้รับการยืนยันมากที่สุดคือ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
และไข่เป็นอาหารต่อครอบครัว ใช้ข้าวเปลือก ราปลายข้าว
จากการทานา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ เศษผั ก
จากการปลูกผั ก ได้ รับการยื นยั นมากที่สุ ด รองลงมา คื อ
การใช้ ปุ๋ยคอก และทาปุ๋ ยหมั กร่ วมกั บปุ๋ยเคมี ร้อยละ 38.0
และการปลูกผักสวนครัว (ลดรายจ่ายด้านอาหาร) ร้อยละ 34.9
4. ด้ านปั จจั ยพื้นฐานของการด ารงชี วิต พบว่า
เกษตรกรมีการยอมรับในระดับปานกลาง (2.75) โดยแยก
รายประเด็ นดั งนี้ ร้อยละ 48.0 เกษตรกรได้รับการยืนยั น
มากที่สุดด้านอาหาร (อาหารที่ให้โปรตีน, อาหารให้พลังงาน
อาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่) รองลงมา คือ ด้านยารักษาโรค
(ปลู กพืชสมุ นไพรและเครื่ องเทศ) ร้ อยละ 21.4 และด้ าน
ที่อยู่อาศัย (บ้านที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทาพื้นบ้าน
และฝาเรือนจากไม้ไผ่ มะพร้าว หมาก ตาล มุงหลังคาโดยใช้
ใบไม้ใบหญ้า เช่น ใบสัก ใบคา หญ้าคา หญ้าแฝก) ร้อยละ 9.4
5. ด้ านการด าเนิ นชี วิ ตทางภาคเกษตร พบว่ า
เกษตรกรมี ก ารยอมรั บ ในระดั บ ปานกลาง (3.08) โดย
แยกรายประเด็ นดั งนี้ ร้ อ ยละ 33.1 เกษตรกรได้ รับ การ
ยืนยันมากที่สุดคือ การขยายโอกาส (พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยร่วมมือสร้างอาชีพต่างๆ
ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่) รองลงมา คือ การลดรายจ่าย

(ทาพืชผักสวนครัวรั้วกินได้, ทางานการปลูกสวนครัวในบ้าน)
ร้อยละ 14.0
6. ด้านการนาไปปฏิ บั ติ ต้ องมี ความพอเพียงใน
ด้ านต่ างๆ พบว่า เกษตรกรมี การยอมรับในระดั บมาก (3.99)
โดยแยกรายประเด็ นดั งนี้ ร้ อยละ 62.61 เกษตรกรได้ รับการ
ยืนยันมากที่สุดคือ ความพอเพียงด้านจิตใจ (มีจิตใจเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทรประนีประนอมนึกถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก) รองลงมาคือ ความพอเพียง
ด้านสัง คม (ช่วยเหลือ เกื้อ กูล กัน , รู้รักสามัค คีในชุม ชน
และคณะ) ร้อยละ 62.6
ด้ านปั ญ หา อุ ปสรรค และข้ อ เสนอแนะในการ
เปิ ด รั บ ข่ าวสารของเกษตรกรในเรื่ อ งปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง พบว่า เกษตรกรบ้ านแม่ สาใหม่ ส่ วนใหญ่ พบว่า
ประสบปัญหาในประเด็น 1) ผู้ส่งสาร การเข้าถึงเกษตรกร
ทาได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรเป็ นชาวเขา การรั บรู้เรื่องที่
ผู้ส่ งสารอาจไม่ ชัดเจน สื่ อสารไม่ ตรงกัน 2) เนื้ อหาสาระ
เนื้อหาบางทีเข้าใจยาก ผู้ส่งสารไม่สามารถทาให้เกษตรกร
สนใจเนื้ อหาได้ 3) ช่ องทางการสื่ อสารการเข้ าถึ งหมู่ บ้ าน
ไม่ ยาก แต่ ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดเข้ า ไปให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
เศรษฐกิ จพอเพียง 4) ผู้ รับ สาร การเปิ ดรั บความรู้ ใหม่ ๆ
ของเกษตรกรยังไม่มากพอ

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาพบว่า ระดับการยอมรับในเรื่อ ง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการเกษตรกร อยู่ใน
ระดับมาก ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ ประเด็น การปฏิบัติตน
(การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสาธิต), หลักการ
พึ่งพาตนเอง (ด้านจิตใจ: ทาตนเป็นที่พึ่งของตนเองคานึงถึง
ประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง) และการนาไปปฏิบั ติต้องมี
ความพอเพีย งในด้ านต่ างๆ (ความพอเพีย งด้ า นจิ ต ใจ:
มี จิ ต ใจเข้ มแข็ ง พึ่ง ตนเองได้ มี จิ ต ส านึ กที่ดี เอื้ อ อาทร
ประนี ป ระนอมนึ ก ถึ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก )
ตามลาดับ
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ส่ วนระดั บ การยอมรับ ในเรื่อ งแนวคิ ด ปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของการเกษ ตรกร อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลางประกอบด้ วยประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการ
ดารงชีวิต (ด้านอาหาร: อาหารที่ให้โปรตีน, อาหารให้พลังงาน,
อาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่), การประกอบอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพีย ง (การเลี้ย งไก่พื้นเมื องและไข่เป็ น
อาหารต่ อครอบครั ว ใช้ ข้ าวเปลื อก ราปลายข้ าวจากการ
ทานา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการ ปลูกพืชไร่ เศษผักจาก
การปลู กผั ก) และการด าเนิ นชี วิต ทางภาคเกษตร (การ
ขยายโอกาส: พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน โดยร่วมมือสร้างอาชีพต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มีอยู่) ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้อ งกั บ Rungkawa (2012) ได้ ศึกษา
เรื่ อ งกระบวนการสื่ อสารกั บการยอมรั บปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในด้านความรู้
ทัศนคติ และการยอมรั บปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิ บั ติ
พบว่ า เกษตรกรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความรู้ด้านคุณธรรมมาก
ที่สุด ตามด้ วยความมี เหตุ ผล ความรอบรู้ ภู มิคุ้มกั น และ
ความพอประมาณ ตามลาดับ เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อ
แนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยพบว่า มีทัศ นคติ
เห็ นด้วยอย่างยิ่ งด้ านจิ ต สานึ ก ส่ วนการยอมรับแนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตินั้น กลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทั้งหมดอยู่ในขั้ นตอนของ “การตัดสิ นใจ” ที่จะยอมรั บ
แนวคิดไปปฏิบัติในขั้นของการดาเนินการในการปฏิบัติตน
เพื่อจะนาไปสู่หลักการพึ่งพาตนเองในขั้นต่อ ไป สาหรับ
การปฏิบัติในระดับ “ขั้นตัดสินใจ” นั้น เกษตรกรตัดสินใจ
ยอมรับแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยเฉพาะปัจจั ย
การผลิ ต และหั น มาผลิ ต ใช้ เ อง เช่ น ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ และ
น้าหนั กชี วภาพ ตลอดจนทาการผลิ ตสิ นค้าเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อ ลดความเสี่ ย งความผั นผวนด้ า นราคา มี
ผลผลิตหลากหลายไว้บริโภค และเหลือจึงขาย แจกจ่าย
และแลกเปลี่ ย นกั บ เพื่ อ นบ้ า น ในด้ า นสั ง คมมี ค วาม
เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน
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ร่วมกันแก้ ไขปั ญ หาชุมชนอย่ างมี ส่วนร่ วม เป็ นต้ น และ
สอดคล้องกับ Simarak (2012) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
เรีย นรู้ ป รั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งของเกษตรกรจั ง หวัด
พิษณุ โลก ประเทศไทยพบว่า ผลการวิจัยพบว่ารูป แบบ
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัด
พิษณุโลกประกอบไปด้วยองค์ป ระกอบ 5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) บริ บ ทและภู มิหลั ง ของเกษตรกร 2) เนื้ อ หา
สาระปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง 3) กระบวนการเรียนรู้
4) องค์ ป ระกอบและปั จ จัย เกื้ อ หนุ น 5) ผลการเรี ยนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ได้แ ก่บริบทและภูมิหลังด้านเจตคติเนื้อหาสาระปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการเรียนรู้และองค์ประกอบ/
ปัจจัยเกื้อหนุนมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบที่ 5 คือผลการ
เรียนรู้ของเกษตรกรนั่นคือการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ผลลัพธ์
เป็ นฐานนาไปสู่อ งค์ป ระกอบที่เป็นปัจ จัย ที่ส่ งผลให้เกิ ด
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติโดยองค์ประกอบทั้ง 5 ในรูปแบบการ
เรี ยนรู้ป รัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจึ งเป็ นองค์ ป ระกอบที่
สาคัญทั้งหมดในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรซึ่งองค์ประกอบในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้
ของเกษตรกรมีผลต่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากที่สุ ดนั่ นหมายถึงการเรียนรู้ข องเกษตรกรขึ้ นอยู่กับ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เกษตรกรรองลงมา
คือองค์ประกอบและปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ของเกษตร
เนื่องจากหน่วยงานของภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริง
และต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบว่า การจัดการอบรมหรือ
การประชุ ม ให้ ค วามรู้ แ ละการจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การ
ส่ ง เสริ ม แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชุ ม ชนโดยให้
เกษตรกรเข้าร่ วมเป็ นประจานั้ นเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ส าคั ญ
ส่งผลให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถ
นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น
ดังนั้นหน่ วยงานของรัฐฯ หรือหน่วยงานส่งเสริมแนวคิ ด
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เศรษฐกิจพอเพียงควรจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และครอบครุ ม กลุ่ ม เกษตรกรเป้ า หมายเพื่อ ให้ แ นวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
ได้มากขึ้น
2. จากการศึกษาลักษณะเกษตรกรที่สามารถนา
แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ พบว่า เกษตรกรที่
สามารถนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้เป็นอย่างดีนั้นจะเป็นเกษตรกรที่มีความสนใจกระตือรือร้น
หาความรู้และสนใจเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอยู่ เสมอเป็ นเกษตรกรที่มีค วามรู้ ในแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี และ
มี กิจ กรรมหลากหลายในพื้ นที่ ทางการเกษตรของตนเอง
ดังนั้นหน่วยงานหรือนักส่งเสริมฯที่ต้องการเผยแพร่แนวคิด
เศรษฐกิจ พอเพียงไปยั งกลุ่มเป้ าหมายเกษตรกรเหล่า นี้
ควรจะเริ่มวางเป้าหมายจากกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ก่อน
3. ปัจจั ยที่ส าคัญ ประเด็นหนึ่งที่มีผลต่ อการนา
แนวทางเศรษฐกิ จพอเพีย งไปปฏิ บั ติ ข องเกษตรกร คื อ
ภาระหนี้สินของเกษตรกร ดั งนั้นหน่วยงานหรื อนักส่งเสริ ม
ที่ ต้ องการส่ งเสริ มแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปยั ง กลุ่ ม
เป้ า หมายเกษตรกรเหล่า นี้ จ ะต้ อ งมี หลั กสู ต รการจั ดท า
บัญ ชี ครั วเรือนบั ญ ชีฟาร์ มอยู่ในหลั กสู ตรของการอบรม
อยู่ เสมอ เพื่อ ฝึ กฝนให้เกษตรกรรู้จั กการจัด การบริหาร
รายได้ รายรั บ ของตนเองควบคุ มปั จ จั ย ความเสี่ ย งลด
สิ่งรายจ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือย สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
จัดตั้งสหกรณ์สวัสดิการต่างๆให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้การส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายทาได้ดีขึ้น
4. ข้ อ เสนอแนะในการเปิ ด รั บ ข่ า วสารของ
เกษตรกรพบว่า 1) ด้านผู้ส่งสาร ควรมีผู้ส่งสารที่มีความรู้
และความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ 2) ด้าน
เนื้อหาควรใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเกษตรกร
3) ด้านผู้รับสาร ควรมีความกระตือรือร้น เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากภายนอก
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