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บทคัดยอ 

การวิจัยแบบสำรวจคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองและแนวทางการสงเสริมเกษตรกรให

พ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคร้ังนี้ คือ เกษตรกรกลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร จำนวน 223 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

การสำรวจและสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สุมตัวอยางตัวแทน

เกษตรกรของแตละจังหวัดท้ัง 4 จังหวัด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.2 ชวงอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 46.8 

ประกอบอาชีพหลักทำนา รอยละ 55.2 รายไดรวมตอปอยูระหวาง 100,001-200,000 บาท รอยละ 49.3 ดานแหลง

เงินทุนการประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญใชเงินทุนตัวเองรอยละ 86.5 ดานการออม พบวาสวนใหญทำบัญชีครัวเรือน

และมีรายไดท่ีพอตอรายจายรอยละ 78.5 ดานสภาพปญหาในการประกอบอาชีพ พบปญหาเรงดวน คือ ความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ีกับแหลงน้ำ ปญหาเรื่องแรงงาน คือ เครื่องยนต/เคร่ืองทุนแรง ปญหาเร่ืองการตลาด คือ ราคา

ผลผลิตการเกษตร และจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา ควรสงเสริมใหเกษตรกรใชแนวคิดกระบวนการแกปญหาและ

การลดความขัดแยงในการหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกร โดยการจัดลำดับความสำคัญของปญหา

ความตองการของเกษตรกร และคนหาแนวทางการแกปญหานั้นๆ ในสวนแนวทางการสงเสริมควรพิจารณาให

สอดคลองกับปรัชญาการสงเสริมการเกษตรท่ีใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได ตามแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง สวนสำคัญ

ของรูปแบบ คือ การถายทอดนวัตกรรมไปสูเกษตรกรผานหลักการสื่อสาร และการใหความรูเกษตรพอเพียงตอง

ตอเนื่องและท่ัวถึง เพ่ือใหมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  

คำสำคัญ: เกษตรกร, พ่ึงพาตนเอง, เศรษฐกิจพอเพียง 

 
1 ผูชวยศาสตราจารย รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

อีเมล thiwakorn.r@nrru.ac.tch 
2 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

อีเมล thawatchai.a@nrru.ac.tch 
3 อาจารย สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

อีเมล nara.r@nrru.ac.tch 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

481 

Abstract  

The purpose of this research was to 1) study self-reliance agricultural extension, 2) finding a 

guidelines for promoting farmers to be self-reliant according to the sufficiency economy principle. 

The simple of the study is Farmers who grow rice and corn at Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, 

Buriram, and Surin Provinces of 223 participants. Data collected by questionnaires, Survey and 

Observation, In-Depth Interview and Workshop Accidentally. Data analysis used descriptive statistics 

and qualitative content analysis. 

Results found that indicated most of the participants were female, 55.2 %, 51- 60 of age-

year-old 46.8%, the occupation was farming 55.2% earn yearly income around 50,000 - 100,000 

baht 50.2%, a total yearly income was 100,001-200,000 baht of 49.3%. In terms of funding for 

career, support Found that most of them used their funds 86.5% and loaned by the Bank of 

Agriculture and Agricultural Cooperative of 73.1%. The household accounts and income per 

expenditure of 78.5%, The problems in the agricultural occupation according to the sufficiency 

economy philosophy found that the urgent problem is the suitability of the area and the water. 

Capital problems are funding sources (loan reserves/banks). Labor issues are engines/engines. The 

problem of marketing is the price of agricultural products. And the problem of effective 

management Very urgent issue is the operation and market management. Qualitative studies were 

found that farmers should use the concept of the problem-solving process and reducing conflict in 

finding and prioritizing those problems than the solution by farmers. As the guidelines for 

promotion, it should be considered by the agricultural promotion philosophy that allows farmers to 

be self-reliant. According to the concept of self-reliance, An important part of the model is to 

transfer innovation to farmers through communication principles. And knowledge of sufficiency 

agriculture must be continuous and thorough to develop innovations that appreciate in area. 

Keywords: Agricultural, Self-reliance, Sufficiency economy 

  

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

การเกษตรมีบทบาทสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ท้ังใน

มิติของการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองดานอาหาร เปนแหลงสรางรายไดใหแกครัวเรือน และยังเปนฐานการผลิตท่ี

สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือการคาและการสงออกสำหรับภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ รวมถึงในมิติการพัฒนาสู

แหลงการผลิตพลังงานทดแทนท่ีสำคัญของประเทศ ความเหมาะสมของภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย จึงเกิดมี 

ภูมิปญญาดานการผลิตและการประยุกตดัดแปลงผลผลิตทางการเกษตร และวัฒนธรรมอาหารท่ีหลากหลาย สงผลให

ประเทศไทยเปนผูผลิตอาหารสงออกท่ีสำคัญรายใหญของโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ, 2561) ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกการเกษตร 149,236,233 ไร แบงเปน เพาะปลูกขาว 69,964,862 ไร 

เพราะปลูกขาวโพด 6,489,813 ไร พ้ืนท่ีทำการเกษตร คิดเปนรอยละ 46.54 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีจำนวนครัวเรือน

เกษตรกร จำนวนมากถึง 5.91 ลานครัวเรือน ซ่ึงประกอบดวยเกษตรกรรายยอยท่ีผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรท่ี

ผลิตเชิงพาณิชย และเกษตรกรท่ีแปรรูปผลิตผลเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม โดยพบวา เกษตรกรสวนใหญของประเทศยัง

ขาดหลักประกันท่ีม่ันคงดานอาชีพและรายได ความสามารถในการชำระหนี้สินต่ำ รวมท้ังการขาดเกษตรกรรุนใหมท่ีจะ

เขาสูภาคเกษตรอยางตอเนื่อง ครัวเรือนเกษตรไมสามารถพ่ึงพาตนเองทางอาหารจากไรนาไดเพียงพอ รวมท้ังเกษตรกร

และผูบริโภคไดรับอาหารท่ีไมปลอดภัย และยังมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี และมีขอมูลพบภาวะความยากจนของครัวเรือน

เกษตร ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย 88,402 บาทตอคนตอป ครัวเรือนท่ีไมยากจนมีรายไดเฉลี่ย 113,338 บาทตอคนตอป 

ในขณะท่ีครัวเรือนท่ียากจนมีรายไดเฉลี่ย 18,417 บาทตอคนตอป ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในภาคใต มีรายไดเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด 130,183 บาทตอคนตอป ซ่ึงขอมูลไดชี้ใหเห็นวา ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายไดเฉลี่ย

นอยท่ีสุด 59,546 บาทตอคนตอป โดยครัวเรือนท่ียากจนท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายจายเฉลี่ยต่ำสุด 

81,615 บาทตอครัวเรือนตอป และครัวเรือนเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนครัวเรือนท่ียากจนมากท่ีสุด 

รอยละ 37.27 ของครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

กลุมจังหวัดเขตนครชัยบุรินทร ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด

บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรท้ังหมด 20,302,380 ไร ทำนาขาว 12,893,060 ไร ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 141,476 ไร (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) (กรมสงเสริมการเกษตร, 2562) 

จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวท่ีผานมา พบวาปจจุบันเกษตรกร โดยเฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรดานการปลูกพืช

ประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ในขณะท่ีราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดรับซ้ือผลผลิตไมแนนอน สงผลทางดาน

เศรษฐกิจตอเกษตรกร คือ ทำใหเงินทุนในดานการผลิตมีไมเพียงพอ เกษตรกรมีหนี้สินจำนวนมาก จากปญหาดังกลาว

ผูวิจัยจึงเรงเห็นความสำคัญในการแกปญหาการเสริมสรางกิจกรรม การผลิตนอกการเกษตรของครัวเรือนควบคูไปกับ

กิจกรรมการเกษตร จะเปนแหลงรายไดเสริมของครัวเรือเกษตร ควรสงเสริมและใหความรู ความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงในกลุมครัวเรือนเกษตรท่ียากจน เพ่ือนำไปปฏิบัติอยางจริงจัง เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ

แกไขปญหาความยากจนท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพของครัวเรือนเกษตรของไทยมากท่ีสุด เปนกิจกรรมการผลิตท่ีให

ความสำคัญตอการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาตลาด และเปนการสงเสริมการบริโภคผลผลิตของครัวเรือน ซ่ึงเปนการลด

คาใชจายใหกับครัวเรือนท่ีดีท่ีสุด     

ปจจุบันพบวาผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรดานการปลูกพืชประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ในขณะท่ี

ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดรับซ้ือผลผลิตไมแนนอน สงผลทางดานเศรษฐกิจตอเกษตรกร คือ ทำใหเงินทุนในดานการ

ผลิตมีไมเพียงพอ เกษตรกรมีหนี้สินจำนวนมาก จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงได

ดำเนินการวิจัย แนวทางการสงเสริมเกษตรกรใหพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุมผูปลูกขาว

และขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางและหารูปแบบการสงเสริม

เกษตรกรกลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวใหพ่ึงพาตนเอง และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของ
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เกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจฐานราก ชวงเวลาดำเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2562 กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรกลุมผู

ปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมเกษตรกรในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวให

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหารูปแบบการสงเสริมเกษตรกร

ใหพ่ึงพาตนเองไดเหมาะสม อันจะนำไปสูการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากท่ีอาศัยอยูใน

เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ซ่ึงคณะผูวิจัยไดศึกษา

เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ คือ 

การพ่ึงพาตนเอง หมายถึง ความสามารถของเกษตรกรในการดำรงชีพอยูในสังคมไดอยางอิสระม่ันคง 

สมบูรณ และมีความสุข โดยการพ่ึงตนเองไดท้ังในระดับปจเจกบุคคลและระดับชุมชน มีขีดความสามารถในการแกไข

ปญหาหรือสนองความตองการของตนเองและชุมชน รวมถึงสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครองไดอยางเหมาะสม 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำรงชีพของเกษตรกรดวยความพอมีพอกิน ไมสุดโตง ไมเกินกำลังของ

ตนเอง รูจักวิถีความพอดี และรูจักเอ้ือเฟอเม่ือมีเกินไป หรือรูจักศักยภาพของตนเองท่ีอยูไดดวยตนเอง พ่ึงตนเอง  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กันดังนี้ คือ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 

ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล  

 4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยท้ังความรูและ

คุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 

  4.1 เงื่อนไขความรูประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบท่ีจะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  4.2 เงื่อนไขคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซ่ือสัตย

สุจริต มีความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต 
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การมีสวนรวมของเกษตรกร หมายถึง การใหขอมูลและการเปดรับความคิดเห็นจากเกษตรกร การ

ปรึกษาหารือกันระหวางภาครัฐและเกษตรกร การวางแผนรวมกันการรวมลงมือปฏิบัติ และการลงประชามติ 

การสงเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาในการพัฒนาความรู ความสามารถของเกษตรกร 

จากการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือมุงพัฒนาผลผลิตเพ่ือการพัฒนา นำมาซ่ึงรายได 

เศรษฐกิจ และความอยูดีมีสุขในครอบครัวและชุมชนในชนบท ใหเหมาะสมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดการ

พัฒนาชุมชนในชนบทใหมีความม่ันคงและย่ังยืน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Researcher) โดยผูมีสวนเกี่ยวของ 

(Stakeholders Workshop) ใหทราบถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของ

เกษตรกรในการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรเปนแนวทางในการทำเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีย่ังยืน และเพ่ือวิเคราะหผลของแนวทางการทำการเกษตร

แบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกขาว

และขาวโพดเลี้ยงสัตว ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร จำนวน 223 คน ใชวิธีสุมแบบบังเอิญ เพ่ือ

เปนตัวแทนเกษตรกรแตละจังหวัดในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ 

 

ขั้นตอนดำเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาภูมิหลัง และระดมสมอง โดยการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกร  โดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตของการทำ

เกษตรแบบพอเพียงของเกษตรกร ดำเนินการสอบถาม (Questionnaire) การสำรวจและการสังเกต (Observation) 

สัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก

เกษตรกร เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล และดำเนินการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุม

ตัวอยาง โดยการทำแบบทดสอบความรู การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิงองคความรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกเกษตรกร 

 ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ดำเนินการดังนี้ คือ  

  2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมองคความรูเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการเกษตรแบบพอเพียง 

และนำความรูไปใชในการทำการเกษตรแบบพอเพียง ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมองคความรูเร่ืองการใชเทคโนโลยีทางการเกษตร และนำความรูไปใชใน

การทำการเกษตรแบบพอเพียง ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 ติดตามประเมินผลการอบรมเกษตรกรกลุมตัวอยาง โดยการสังเกตการณโดยตรง สัมภาษณแบบ

เจาะลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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 ระยะที่ 3 ขั้นวิเคราะหและสรุปผล 

  3.1 นักวิจัยและกลุมตัวอยางรวมกันประเมินสรุปผลการอบรม วิเคราะหผลของแนวทางการทำ

การเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการถายทอดเทคโนโลยีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เกษตรกร โดยสังเกตการณโดยตรง สัมภาษณแบบเจาะลึก  

  3.2 นักวิจัยวิเคราะหผลของแนวทางการทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับ

การถายทอดเทคโนโลยีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ิมองคความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ และหา

แนวทางในการพัฒนาการทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการถายทอดเทคโนโลยีภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 

  3.3 สรุปผลการวิจัยตลอดโครงการและเขียนรายงานวิจัยเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย คำถามแบบปลายปด (Close-

ended Question) และคำถามแบบปลายเปด (open-ended Question) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว การเปนสมาชิกกลุม การไดรับขาวสาร แหลงขาวสาร ท่ีดินทำการเกษตรหนี้สิน 

แหลงหนี้สิน ความเพียงพอตอการครองชีพ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check-list) และแบบคำถามเปด 

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนนดังนี้ (Best& Kahn, 1993) 

  5 คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรูความเขาใจ  มากท่ีสุด  

  4 คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรูความเขาใจ  มาก  

  3 คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรูความเขาใจ  ปานกลาง  

  2 คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรูความเขาใจ  นอย  

  1 คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรูความเขาใจ  นอยท่ีสุด  

 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

กิจกรรมดานการลดรายจาย กิจกรรมดานการประหยัดและการออม กิจกรรมดานการเรียนรู กิจกรรมดานการดำเนิน

ชีวิตตามวิถีชุมชน กิจกรรมดานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมดานเอ้ืออารีรักสามัคคี มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เพ่ือวัดพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยมีเกณฑการให

คะแนนดังนี้ (Best& Kahn, 1993)  

  5 คะแนน  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมากท่ีสุด  

  4 คะแนน  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมาก  

  3 คะแนน  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตปานกลาง  

  2 คะแนน  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนอย  

  1 คะแนน  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนอยท่ีสุด  
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 ตอนที่ 4 ขอมูลการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไดแก ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผลดานการมีภูมิคุมกัน ดานมีเงื่อนไข ความรู และดานคุณธรรม มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ (Best& Kahn, 1993)  

  5 คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากท่ีสุด  

  4 คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก  

  3 คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง  

  2 คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัตินอย  

  1 คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นำ

แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหท่ีผูเชี่ยวชาญชวยพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษาท่ีใช แลวนำมา

ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ จากนั้นทดสอบหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนำไปทดลองใช (Try out) กับ

เกษตรกรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำไปหาคาความเชื่อม่ัน วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

อัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณเทากับ 0.83 

แสดงถึงความเชื่อม่ันระดับสูง 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน รอยละ 55.2 ชวงอายุระหวาง 51-

60 ป รอยละ 46.8 สวนใหญสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 80.7 ระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษารอยละ 56.1 

ประกอบอาชีพหลักทำนา รอยละ 55.2 รายไดอาชีพหลักตอป 50,000-100,000 บาท รอยละ 50.2 ประกอบอาชีพ

รองเลี้ยงสัตว รอยละ 26.9 ตามลำดับ รายไดอาชีพรองตอปนอยกวา 50,000 บาท รอยละ 45.7 รายไดรวมท้ังหมด 

100,001-200,000 บาท รอยละ 49.3 รองลงมา คือ 50,000-100,000 บาท และมากกวา 200,000 บาทขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 15.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร (n=223) 

ขอมูลคุณลักษณะกลุมตัวอยาง จำนวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 100 44.8 

หญิง 123 55.2 

อายุ (ป)   

20-30 ป 6 2.7 
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ขอมูลคุณลักษณะกลุมตัวอยาง จำนวน รอยละ 

31-40 ป 29 13.0 

41-50 ป 75 33.7 

51-60 ปขึ้นไป 104 46.6 

ไมตอบแบบสอบถาม 9 4.0 

สถานภาพ   

       โสด 19 8.5 

       สมรส 180 80.7 

       หยา/หมาย/แยกกันอยู 24 10.8 

ระดับการศึกษา   

  ประถมศึกษา 125 56.1 

  มัธยมศึกษาตอนตน 48 21.5 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 16.6 

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปวส. 3 1.3 

          ปริญญาตรี 10 4.5 

ท่ีอยูอาศัย   

          นครราชสีมา 123 55.3 

          ชยัภูมิ 50 22.4 

          บุรีรัมย 30 13.4 

          สุรินทร 20 8.9 

อาชีพหลัก   

        ทำนา 123 55.2 

          ทำสวน 7 3.1 

          ทำไร 33 14.8 

อาชีพหลัก   

  เลี้ยงสัตว 35 15.7 

  คาขาย 14 6.3 

  รบัราชการ 6 2.7 

       อ่ืน ๆ 5 2.2 

รายไดอาชีพหลักตอป   

นอยกวา 50,000 บาท 52 23.3 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

488 

      ขอมูลคุณลักษณะกลุมตัวอยาง จำนวน รอยละ 

50,000-100,000 บาท 112 50.2 

100,001-200,000 บาท 41 18.4 

มากกวา 200,000 บาท ขึ้นไป 5 2.2 

ไมตอบ 13 5.8 

อาชีพรอง   

           ทำนา 27 12.1 

           ทำสวน 51 22.9 

ทำไร 36 16.1 

เลี้ยงสัตว 60 26.9 

ประมง 1 4.0 

คาขาย 20 9.0 

อ่ืนๆ 15 6.7 

ไมตอบ 13 5.8 

รายไดอาชีพรองตอป   

นอยกวา 50,000 บาท 119 53.4 

50,000-100,000 บาท 65 29.1 

100,001-200,000 บาท 10 4.5 

มากกวา 200,000 บาท ขึ้นไป 5 2.2 

ไมตอบ 24 10.8 

รายไดรวมท้ังหมด   

นอยกวา 50,000 บาท 15 6.7 

50,000-100,000 บาท 34 15.2 

100,001-200,000 บาท 110 49.3 

มากกวา 200,000 บาทขึ้นไป 34 15.2 

ไมตอบ 30 13.5 

 

 2. ดานการดำเนินชีวิต พบวา หลังจากท่ีไดดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการกับท่ีดินเพ่ือใช

ในการผลิต คือ การปลูกพืช จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว จำนวน 82 

คน คิดเปนรอยละ 36.8 และเลี้ยงสัตว จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลำดับ สอดคลองกับการศึกษาของ

ท่ีดินสวนใหญในการผลิตหรือประกอบอาชีพหลัก คือ ผลิตเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนถามีเหลือถึงจะขาย จำนวน 127 
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คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมาคือ ผลิตเพ่ือจำหนายหรือขาย จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 29.1 และบริโภคเอง

ในครัวเรือน จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลำดับ  

 ผลผลิตทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ ขาว จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาคือ เลี้ยงไก 

จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และเลี้ยงหมู จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.8 สำหรับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกลุมตัวอยางตอบมาจากโทรทัศน จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 88.3 รองลงมาจากการประชุม

ชาวบาน จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 70.0 และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 44.8 ตามลำดับ 

ทราบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนใหญ คือ การท่ีเกษตรกรรมอาหารเพียงพอตอการบริโภคตลอดป โดยท่ี

ผลิตอาหารไดเองในสวน ไร นา โดยไมตองซ้ือ จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 98.7 รองลงมา คือ การทำการเกษตร 

โดยรักษาความอุดมสมบูรณของดินดวยการงดใชสารเคมี เชน ปุยควบคุมพืชและแมลงในการผลิต เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 

และการผลิตโดยการใชแรงงานคนทดแทนเครื่องจักร เปนการลดมลภาวะ เพ่ือใหอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี จำนวน 212 คน 

คิดเปนรอยละ 95.1 และการทำการเกษตรโดยปลูกพืชอยางเดียว และเลี้ยงสัตวอยางเดียว เพ่ือใหมีอาหารเพียงพอตอ

การบริโภคตลอดป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.9  

 สวนแหลงเงินทุนสนับสนุนในการลงทุนในการทำการเกษตร พบวาสวนใหญ คือ ใชเงินทุนตัวเอง จำนวน 

193 คน คิดเปนรอยละ 86.5 รองลงมา คือ กู ธ.ก.ส จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 73.1 และกองทุนหมูบาน จำนวน 

54 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ดานการออมพบวาสวนใหญไดทำบัญชีครัวเรือนและมีรายไดท่ีพอตอรายจายจำนวน 175 

คน คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมา คือ มีการปลูกฝงเร่ืองการประหยัดใหแกสมาชิกในครอบครัว จำนวน 174 คน คิด

เปนรอยละ 78.0 และมีการงานแผนในการใชจายเงินเงินประจำเดือนของครอบครัวอยางสม่ำเสมอ จำนวน 145 คน 

คิดเปนรอยละ 65.0  

 3. ดานสภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร

กลุมตัวอยางในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร พบวา สภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองท่ีดิน เปนระดับปญหาเรงดวน คือ ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีกับแหลงน้ำ จำนวน 23 คน คิดเปน

รอยละ 10.3 สภาพปญหาเรื่องทุน ระดับปญหามากเรงดวน คือ แหลงเงินทุน (ทุนสำรองใหกู/ธนาคาร) จำนวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 5.4 สภาพปญหาเร่ืองแรงงาน ระดับปญหามากเรงดวน คือ เคร่ืองยนต/เคร่ืองทุนแรง จำนวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 5.4 สภาพปญหาเร่ืองการตลาด ระดับปญหามากเรงดวน คือ ราคาผลผลิตการเกษตร จำนวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 14.3 สภาพปญหาเร่ืองการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับปญหามากเรงดวน คือ การดำเนินงาน

และการจัดการตลาด จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลำดับ 

  4. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสงเสริมเกษตรกรใหสามารถพ่ึงพาตนเองตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาเกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ดำเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) และการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบวา 

   4.1 ความตองการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร โดยกลุมตัวอยางไดใหเสนอถึงปญหาในการประกอบอาชีพและขอเสนอแนะ ดังนี้  
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    4.1.1 ปญหาเรื่องท่ีดินทำการเกษตรสวนใหญแลวเกษตรกรตองการเพ่ิมจึงจำเปนตองเชา

คนอ่ืน ซ่ึงคาเชาไมเทากันขึ้นอยูกับขอตกลงของเจาของท่ีดิน 

    4.1.2 หนวยงานราชการมีงบประมาณเปนเงินชดเชยใหเกษตรท่ีเกิดความเสียหายตอ

ผลผลิต เชน ขาวโพดและมันสำปะหลัง ไรละประมาณ 1,000 บาท/ไร นั้นไมเพียงพอตอคาใชจายในการลงทุน ดังนั้น

จึงอยากเสนอแนะใหเพ่ิมวงเงินในการชดเชยเปน 1,500 บาท 

    4.1.3 เกษตรกรสวนใหญแลวกูเงินจากสหกรณการเกษตรเพ่ือทำการซ้ือ ปุยเคมีและเมล็ด

พันธุตางๆ  

          4.1.4 สำหรับเกษตรกรบางรายท่ีไมมีท่ีดินเปนของตัวเอง ก็จะรับจางท่ัวไป เชน รายวัน

วันละ 300-350 บาท หรือเหมาแปลงในการปลูก/ไถ/กำจัดวัชพืช/เก็บเกี่ยว  

          4.1.5 อยากใหมีการประชุมหมูบานกอนปลูกพืชตาง ๆ โดยเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวขอหรือ

ผูรับซ้ือผลผลิตเพ่ือใหเกษตรกรใหทราบขอมูลตาง ๆ เชน ราคา ประกันราคาผลผลิตจากรัฐ และการจัดคิวรถของผูรับ

ซ้ือเนื่องจากรอคิวนานแลวเกิดฝนตกทำใหผลผลิตเสียหาย 

   4.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเกษตรกร 

    4.2.1 ปญหาเร่ืองน้ำเพ่ือใชในการเกษตรไมเพียงพอและสถานท่ีทำการเกษตรอยูหางจาก

ชลประทาน อยากใหขุดเจาะน้ำบาดาล ใหรัฐบาลชวยจายในการเจาะ 50% 

    4.2.2 ปญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อยากเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปรับราคา

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปน 10 บาท/กิโลกรัม 

    4.2.3 อยากใหรัฐบาลชวยเร่ืองสถานท่ีสต็อกสินคาเก็บไวไดอยางนอย 3 เดือน เนื่องจาก

เกษตรกรจะไดราคาท่ีดีสามารถใชหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ  

    4.2.4 อยากใหเกิดการการรวมกลุมของเกษตรกรของท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและทำนา 

เนื่องจากบางพ้ืนท่ียังไมไดเกิดการรวมกลุม หรือบางชุมชนมีการรวมกลุมแลวแตไมไดมีการนัดประชุมชี้แจงแนว

ทางการทำงานอยางตอเนื่อง 

    4.2.5 อยากใหอัตราดอกเบี้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณลดลงมากกวา 

    4.2.6 อยากใหหนวยงานท่ีเกี่ยวขอชวยดำเนินการสนับสนุนสารปราบศัตรูพืช เพลี้ย 

หนอนผีเสื้อ 

    4.2.7 ปญหาเร่ืองความชื้นเกินกำหนดของขาวโพดเลี้ยงสัตว ทำใหราคาลดลง สวนวิธี

แกปญหา คือ ตากใหแหงถึงไดราคาสูงแตเนื่องจากมีขอจำกัดสถานท่ีตาก อยากใหชุมชนมีสถานท่ีแตกผลผลิตรวมกัน

จะไดแกปญหาดังกลาวได 

   4.3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพ่ึงพาตนเองโดยใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงยังคงตองประเด็นดังตอไปนี้ 

    4.3.1 องคความรู  
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    4.3.2 แหลงทุน หนวยงานเกษตรใหสารปองกันศัตรูพืชมาฉีด 

    4.3.3 ตลาด หนวยงานเกษตรประกันราคาผลผลิต 

    4.4.4 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ อยากใหจัดประชุมรวมกลุมทำปุยอินทรียเพ่ือ

ลดตนทุน มีงบเกษตรมาทำปุยขายใหแกสมาชิกเกษตรกร 

   4.4 ขอเสนอดานอ่ืนๆ  

    4.4.1 อยากใหราคาผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

    4.4.2 เพ่ิมเงินชดเชยราคาผลผลิตตกต่ำหรือเสียหายเพ่ิม  

    4.4.3 มีลานตากผลผลิตรวมของหมูบาน 

    4.4.4 ปลูกพืชหมุนเวียน 

    4.4.5 มีแอปพลิเคชั่นใหกลุมเกษตรกร เพ่ือตรวจเช็คราคาผลผลิตไดทันเวลา 

    4.4.6 มีการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน 

    4.4.7 อบรมใหเกษตรกรรวมกลุมเกษตรแปลงใหญท้ังตำบล 

    4.4.8 ควรมีจัดประชุมเกษตรกร เดือนละ 2 ครั้ง 

 5. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)  จากขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผูวิจัยได

ทำการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะในการสงเสริมเกษตรกรใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษาเกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร โดยนำหลักการสงเสริมเกษตรกรใหนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชและเกิดปฏิบัติอยางตอเนื่อง คือ สรางความตระหนักแกประชาชนใหรับรู (Awareness) สราง

ความสนใจแกประชาชน (Interest) มีการติดตามประเมินผล (Evaluate) การทดลองปฏิบัติ (Trial) และการยอมรับ

ของประชาชน (Adoption) ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางย่ังยืน ท้ังนี้

มีแนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรกลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวเขตนครชัยบุรินทรใหพ่ึงพาตนเองไดนั้น

ประกอบไปดวยการมีความพอประมาณมีความพออยูพอกิน รูจักใชจายอยางพอดี และพอเพียง ตระหนักและรูฐานะ

ทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวเปนอยางดี ความมีเหตุผลมีความสมดุลระหวางรายรับรายจายในครอบครัว 

และมีการวางแผนการใชเงินอยางมีเหตุมีผล และมีมีภูมิคุมกันท่ีดี 2 แนวคิด คือ (1) การสรางนิสัยเรื่องการประหยัดอด

ออม และ (2) การใชประโยชนจากท่ีดินหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงท้ัง 3 สวนนั้น

จะตองประกอบไปดวยการมีความรู 3 ใน ดานประกอบดวย (1) ความรูดานการบริหารจัดการ (2) ความรูจาก

แบบอยางท่ีดี (3) ความรูจากประสบการณชีวิต รวมถึงการมีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบดวย (1) การไมเอารัดเอา

เปรียบและเบียดเบียนบุคคลอ่ืน (2) การแบงปนหรือความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (3) ความซ่ือสัตยสุจริต (4) ความมีจิต

สาธารณะ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนำแนวทางดังกลาวไปประยุกตใชในการพ่ึงตนเองท้ัง 5 ดาน คือ การพ่ึงตนเอง

ทางดานเทคโนโลยี (Technology Self - reliance: T) การพ่ึงพาตนเองทางดานเศรษฐกิจ (Economic Self-

reliance : E) การพ่ึงตนเองในดานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Self-reliance : R) การพ่ึงพาตนเอง

ทางดานจิตใจ (Mental Self - reliance : M) การพ่ึงตนเองในทางสังคมวัฒนธรรม (Social-Culture Self-reliance: 
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S) ซ่ึงจะนำไปสูการพ่ึงตนเองของเกษตรกรผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ซ่ึงแสดง

รูปแบบการพ่ึงตนเองของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษา ตามรูปภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการพ่ึงตนเองของเกษตรกรจากการศึกษาครั้งนี้ 

อภิปรายผล 

 1. ดานการดำเนินชีวิตหลังจากท่ีไดตัดสินใจดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีการจัดการกับท่ีดินใน

การผลิตสวนใหญ คือ การปลูกพืช จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือ การปลกูพืชและเลี้ยงสตัว จำนวน 

82 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และเลี้ยงสัตว จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลำดับ ท่ีดินสวนใหญในการผลิต

หรือประกอบอาชีพหลัก คือ ผลิตเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนถามีเหลือถึงจะขาย จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 57.0 

รองลงมาคือ ผลิตเพ่ือจำหนายหรือขาย จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 29.1 และบริโภคเองในครัวเรือน จำนวน 22 
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คน คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลำดับ สอดคลองกับการศึกษาของ  ทรงชัย ติยานนท (2541) ไดศึกษาทัศนะของเกษตรกร

กรณีการสรางความม่ันคงของรายไดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรประกอบอาชีพกสิกรรม

เปนหลักโดยท่ีรอยละ 92.0 ของท้ังหมดโดยมีรายได 10,001-20,000 บาทสวนอาชีพเสริมไดแกการเลี้ยงสัตวโดยท่ี

เกษตรกรไมเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพรอยละ 74.5 

 ผลผลิตทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ ขาว จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาคือ เลี้ยงไก จำนวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และเลี้ยงหมู จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.8 สำหรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกลุมตัวอยางตอบมาจากโทรทัศน จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 88.3 รองลงมาจากการประชุมชาวบาน 

จำนวน 156 คนคิดเปนรอยละ 70.0 และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 44.8 สำหรับการผลิต

อาหารตอการบริโภคตลอดป พบวาเกษตรกรท่ียึดหลักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถผลิตอาหารไดเองใน

สวน ไร นา โดยไมตองซ้ือ จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 98.7 รองลงมา คือ การงดใชสารเคมี เชน ปุยควบคุมพืช

และแมลงในการผลิต เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี และการผลิตโดยการใชแรงงานคนทดแทนเคร่ืองจักร เปนการลดมลภาวะ 

เพ่ือใหอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 95.1 และการทำการเกษตรโดยปลูกพืชอยางเดียวและ

เลี้ยงสัตวอยางเดียว เพ่ือใหมีอาหารเพียงพอตอการบริโภคตลอดป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.9 สอดคลองกับ

การศึกษาของ ทรงชัย ติยานนท (2541) ไดศึกษาทัศนะของเกษตรกรกรณีการสรางความม่ันคงของรายไดตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทราบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ พบวาเกษตรกรรูจักแนวคิดของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 69.7 ในจำนวนนี้รับทราบขอมูลจากสื่อโทรทัศนสูงถึงรอยละ 66.0 แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในดานการบริโภคพบวารอยละ 90.4 ของเกษตรกรเขาใจวาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองของการกินอยู

อยางประหยัดเปนการลดมลภาวะมีผลทำใหสิ่งแวดลอมดี นอกจากนี้ในสวนท่ีเกี่ยวของกับรายได พบวารอยละ 91.5 

ของเกษตรกรมีความรูวาการทำการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทำใหเกิดการงดใชสารเคมีซ่ึงเปนการลด

ตนทุนการผลิต 

 สวนแหลงเงินทุนสนับสนุนในการลงทุนในการทำการเกษตรพบวาสวนใหญ คือ ใชเงินทุนตัวเอง จำนวน 193 

คน คิดเปนรอยละ 86.5 รองลงมา คือ กู ธ.ก.ส จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 73.1 และกองทุนหมูบาน จำนวน 54 

คน คิดเปนรอยละ 24.2 ดานการออมพบวาสวนใหญไดทำบัญชีครัวเรือนและมีรายไดท่ีพอตอรายจายจำนวน 175 คน 

คิดเปนรอยละ 78.5  รองลงมา คือ มีการปลูกฝงเร่ืองการประหยัดใหแกสมาชิกในครอบครัว จำนวน 174 คน คิดเปน

รอยละ 78.0 และมีการงานแผนในการใชจายเงินเงินประจำเดือนของครอบครัวอยางสม่ำเสมอ จำนวน 145 คน คิด

เปนรอยละ 65.0 

 2. ดานสภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุม

จังหวัดนครชัยบุรินทร พบวา สภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง

ท่ีดิน เปนระดับปญหาเรงดวน คือ ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีกับแหลงน้ำ จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.3 สภาพ

ปญหาเรื่องทุน ระดับปญหามากเรงดวน คือ แหลงเงินทุน (ทุนสำรองใหกู/ธนาคาร) จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 

สภาพปญหาเร่ืองแรงงาน ระดับปญหามากเรงดวน คือ เครื่องยนต/เคร่ืองทุนแรง จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 

สภาพปญหาเร่ืองการตลาด ระดับปญหามากเรงดวน คือ ราคาผลผลิตการเกษตร จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.3 
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สภาพปญหาเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับปญหามากเรงดวน คือ การดำเนินงานและการจัดการตลาด 

จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลำดับซ่ึงสภาพปญหาเบื้องตนเกิดจากขาดการรวมกลุมท่ีเขมแข็งของ

เกษตรกรกลุมนครชัยบุรินทรทำใหขาดขอมูลดานตาง ๆ ในการประกอบอาชีพ สอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน          

ลี้ปยะชาติ และคณะ (2550) ศึกษาวิถีชีวิตพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา 13 ชุมชนเขมแข็งในพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาคการ

ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงคนพบไดในชุมชนเขมแข็งซ่ึงเปนเคร่ืองมือและกลไกสำคัญในการเผยแพรและขยายผล

การประยุกตใชเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากมีหลักคิดกระบวนการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอันสะทอนใหเห็นถึงวิถีของชุมชนท่ีมีความพอเพียงเปนพ้ืนฐาน โดยยึดประโยชน

ชุมชนสวนรวมเปนหลักมีกระบวนการคิดตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทำ ของคนใน

ชุมชนบนฐานความรูภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน ท่ีเนนการพ่ึงตนเองการชวยเหลือแบงปนและ

พ่ึงพากันและกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

(1) จากการศึกษาพบวาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกรใน

การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรนครชัยบุรินทร สวนใหญเขาใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงแตไมนำไปใชในการดำเนินชีวิต ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

พัฒนาความรูความสามารถของเกษตรกร จากการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือมุง

พัฒนาผลผลิตเพ่ือการพัฒนา นำมาซ่ึงรายได เศรษฐกิจ และความอยูดีมีสุขในครอบครัวและชุมชนในชนบท ให

เหมาะสมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนในชนบทใหมีความม่ันคงและย่ังยืนและควรมี

กิจกรรมรวมกัน เชน ประเพณีการลงแขกเกี่ยวขาว การใชแรงงานแลกกันในการทำกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับอาชีพ

การเกษตรหรือทุกกิจกรรมมาใชในชีวิตประจำวันจะทำใหเกิด การเขาใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดจนสามารถปฏิบัติไดจริงในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน ควรมีหนวยงานทุกภาคสวนเขาชวยในเร่ืองการ

ปรับเปลี่ยนทัศนะคติและการปรับพฤติกรรมในการพ่ึงพาเทคโนโลยีใหนอยลง 

(2) ผูวิจัยเห็นวาปญหาท่ีแทจริงของเกษตรกรสวนใหญมีหลายประการ หากทุกภาคสวนท่ีมีความรูหรือมีสวน

เกี่ยวของไมวาจะดานการใชปุยเคมี การใชสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช และการงดเผาตอซัง ควรมีการรณรงคใหความรู

และมีการประเมินผลและติดตามผลเปนระยะและตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

(1) การทำวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการดานการงดใชปุยเคมี การใชสารกำจัดศัตรูพืช และ

วัชพืช และการงดเผาตอซังในกลุมเกษตรกรกลุมนครชัยบุรินทร 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของผูนำ

ชุมชนและผูนำกลุมเกษตรกร เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรคลอบคลุมทุกกลุมและสามารถชวยเหลือกัน              

ใหคำแนะนำสมาชิกกลุมได 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

495 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้สำเร็จลงไดดวยดี โดยความรวมมือจากทีมคณะผูวิจัยท่ีไดรวมกันศึกษา และลงพ้ืนท่ี รวมท้ัง

ดำเนินงานรวมกันในดานตางๆ และขอบคุณนักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิขาสาธารณสุขชุมชน ท่ีเปนผูชวยนักวิจัยและ

คอยชวยเหลือในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง นอกจากนี้แลว ตองขอขอบคุณตัวแทนเกษตรกรท่ีไดเสียสละเวลาใน

การใหขอมูล ซ่ึงทำใหการวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ ขอขอบพระคุณศูนยนวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑทาง

การเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีใหการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

และขอขอบพระคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้อยางดีย่ิง 
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