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บทคัดยอ
การวิจัยแบบสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพึ่งพาตนเองและแนวทางการสงเสริมเกษตรกรให
พึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรกลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร จำนวน 223 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
การสำรวจและสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สุมตัวอยางตัวแทน
เกษตรกรของแตละจังหวัดทั้ง 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
และมี รายได ที่ พ อต อ รายจ า ยรอ ยละ 78.5 ด านสภาพป ญ หาในการประกอบอาชี พ พบป ญ หาเร งด วน คื อ ความ
เหมาะสมของพื้นที่กับแหลงน้ำ ปญ หาเรื่องแรงงาน คือ เครื่องยนต/เครื่องทุนแรง ปญหาเรื่องการตลาด คือ ราคา
ผลผลิตการเกษตร และจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา ควรสงเสริมใหเกษตรกรใชแนวคิดกระบวนการแกปญหาและ
การลดความขัดแยงในการหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร โดยการจัดลำดับความสำคัญของปญหา
ความตอ งการของเกษตรกร และค น หาแนวทางการแกป ญ หานั้ น ๆ ในสว นแนวทางการส งเสริม ควรพิ จ ารณาให
สอดคลองกับปรัชญาการสงเสริมการเกษตรที่ใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง สวนสำคัญ
ของรูป แบบ คือ การถายทอดนวัตกรรมไปสูเกษตรกรผานหลักการสื่อสาร และการให ความรูเกษตรพอเพียงตอง
ตอเนื่องและทั่วถึง เพื่อใหมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
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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 ageyear-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 ทั้งใน
มิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองดานอาหาร เปนแหลงสรางรายไดใหแกครัวเรือน และยังเปนฐานการผลิตที่
สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อการคาและการสงออกสำหรับภาคการผลิตและบริการอื่นๆ รวมถึงในมิติการพัฒนาสู
แหลงการผลิตพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ ความเหมาะสมของภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย จึงเกิดมี
ภูมิปญญาดานการผลิตและการประยุกตดัดแปลงผลผลิตทางการเกษตร และวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลาย สงผลให
ประเทศไทยเปนผูผลิตอาหารสงออกที่สำคัญรายใหญของโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ, 2561) ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร 149,236,233 ไร แบงเปน เพาะปลูกขาว 69,964,862 ไร
เพราะปลูกขาวโพด 6,489,813 ไร พื้นที่ทำการเกษตร คิดเปนรอยละ 46.54 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีจำนวนครัวเรือน
เกษตรกร จำนวนมากถึง 5.91 ลานครัวเรือน ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรรายยอยที่ผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง เกษตรกรที่
ผลิตเชิงพาณิชย และเกษตรกรที่แปรรูปผลิตผลเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยพบวา เกษตรกรสวนใหญของประเทศยัง
ขาดหลักประกันที่มั่นคงดานอาชีพและรายได ความสามารถในการชำระหนี้สินต่ำ รวมทั้งการขาดเกษตรกรรุนใหมที่จะ
เขาสูภาคเกษตรอยางตอเนื่อง ครัวเรือนเกษตรไมสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไรนาไดเพียงพอ รวมทั้งเกษตรกร
และผูบริโภคไดรับอาหารที่ไมปลอดภัย และยังมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี และมีขอมูลพบภาวะความยากจนของครัวเรือน
เกษตร ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย 88,402 บาทตอคนตอป ครัวเรือนที่ไมยากจนมีรายไดเฉลี่ย 113,338 บาทตอคนตอป
ในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนมีรายไดเฉลี่ย 18,417 บาทตอคนตอป ครัวเรือนที่อาศัยอยูในภาคใต มีรายไดเฉลี่ยมาก
ที่สุด 130,183 บาทตอคนตอป ซึ่งขอมูลไดชี้ใหเห็นวา ครัวเรือนที่อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายไดเฉลี่ย
นอยที่สุด 59,546 บาทตอคนตอป โดยครัวเรือนที่ยากจนที่อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายจายเฉลี่ยต่ำสุด
81,615 บาทตอครัวเรือนตอป และครัวเรือนเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนครัวเรือนที่ยากจนมากที่สุด
รอยละ 37.27 ของครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
กลุมจังหวัดเขตนครชัยบุรินทร ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร มีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรทั้งหมด 20,302,380 ไร ทำนาขาว 12,893,060 ไร ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 141,476 ไร (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) (กรมสงเสริมการเกษตร, 2562)
จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่ผานมา พบวาปจจุบันเกษตรกร โดยเฉพาะผูที่ประกอบอาชีพเกษตรดานการปลูกพืช
ประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดรับซื้อผลผลิตไมแนนอน สงผลทางดาน
เศรษฐกิจตอเกษตรกร คือ ทำใหเงินทุนในดานการผลิตมีไมเพียงพอ เกษตรกรมีหนี้สินจำนวนมาก จากปญหาดังกลาว
ผูวิจัยจึงเรงเห็นความสำคัญในการแกปญหาการเสริมสรางกิจกรรม การผลิตนอกการเกษตรของครัวเรือนควบคูไปกับ
กิจกรรมการเกษตร จะเปนแหลงรายไดเสริมของครัวเรือเกษตร ควรสงเสริมและใหความรู ความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุมครัวเรือนเกษตรที่ยากจน เพื่อนำไปปฏิบัติอยางจริงจัง เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาความยากจนที่มีความเหมาะสมกับสภาพของครัวเรือนเกษตรของไทยมากที่สุด เปนกิจกรรมการผลิตที่ให
ความสำคัญตอการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาตลาด และเปนการสงเสริมการบริโภคผลผลิตของครัวเรือน ซึ่งเปนการลด
คาใชจายใหกับครัวเรือนที่ดีที่สุด
ปจจุบันพบวาผูที่ประกอบอาชีพเกษตรดานการปลูกพืชประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ในขณะที่
ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดรับซื้อผลผลิตไมแนนอน สงผลทางดานเศรษฐกิจตอเกษตรกร คือ ทำใหเงินทุนในดานการ
ผลิตมีไมเพียงพอ เกษตรกรมีหนี้สินจำนวนมาก จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงได
ดำเนินการวิจัย แนวทางการสงเสริมเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุมผูปลูกขาว
และขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางและหารูปแบบการสงเสริม
เกษตรกรกลุ ม ผู ป ลู ก ข า วและข าวโพดเลี้ ยงสั ต วให พึ่ งพาตนเอง และเพื่ อเป น การสงเสริม ให เกิ ด การรวมกลุม ของ
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เกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจฐานราก ชวงเวลาดำเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2562 กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรกลุมผู
ปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุมผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมเกษตรกรในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวให
สามารถพึ่งพาตนเองได
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหารูปแบบการสงเสริมเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองไดเหมาะสม อันจะนำไปสูการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากที่อาศัยอยูใน
เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ คือ
การพึ่ งพาตนเอง หมายถึ ง ความสามารถของเกษตรกรในการดำรงชี พ อยู ในสั ง คมได อ ย า งอิ ส ระมั่ น คง
สมบูรณ และมีความสุข โดยการพึ่งตนเองไดทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับชุมชน มีขีดความสามารถในการแกไข
ปญ หาหรือสนองความตองการของตนเองและชุมชน รวมถึงสามารถปรับ ตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครองไดอยางเหมาะสม
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำรงชีพของเกษตรกรดวยความพอมีพอกิน ไมสุดโตง ไมเกิน กำลังของ
ตนเอง รูจักวิถีความพอดี และรูจักเอื้อเฟอเมื่อมีเกินไป หรือรูจักศักยภาพของตนเองที่อยูไดดวยตนเอง พึ่งตนเอง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กันดังนี้ คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ
3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
4.1 เงื่อนไขความรูประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย
สุจริต มีความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต
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การมี ส ว นร ว มของเกษตรกร หมายถึ ง การให ข อ มู ล และการเป ด รั บ ความคิ ด เห็ น จากเกษตรกร การ
ปรึกษาหารือกันระหวางภาครัฐและเกษตรกร การวางแผนรวมกันการรวมลงมือปฏิบัติ และการลงประชามติ
การสงเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาในการพัฒนาความรู ความสามารถของเกษตรกร
จากการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อมุงพัฒนาผลผลิตเพื่อการพัฒนา นำมาซึ่งรายได
เศรษฐกิจ และความอยูดีมีสุขในครอบครัวและชุมชนในชนบท ใหเหมาะสมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดการ
พัฒนาชุมชนในชนบทใหมีความมั่นคงและยั่งยืน
วิธีดำเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย แบบสำรวจ (Survey Researcher) โดยผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
(Stakeholders Workshop) ใหทราบถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรเปนแนวทางในการทำเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ยั่งยืน และเพื่อวิเคราะหผลของแนวทางการทำการเกษตร
แบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกขาว
และขาวโพดเลี้ยงสัตว ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร จำนวน 223 คน ใชวิธีสุมแบบบังเอิญ เพื่อ
เปนตัวแทนเกษตรกรแตละจังหวัดในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาภูมิหลัง และระดมสมอง โดยการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกร โดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตของการทำ
เกษตรแบบพอเพียงของเกษตรกร ดำเนินการสอบถาม (Questionnaire) การสำรวจและการสังเกต (Observation)
สัมภาษณ เจาะลึก (Depth Interview) และการประชุมเชิ งปฏิบั ติการเพิ่ มองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูให แก
เกษตรกร เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และดำเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุม
ตัวอยาง โดยการทำแบบทดสอบความรู การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่งองคความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกเกษตรกร
ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ดำเนินการดังนี้ คือ
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองคความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการเกษตรแบบพอเพียง
และนำความรูไปใชในการทำการเกษตรแบบพอเพียง ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองคความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีทางการเกษตร และนำความรูไปใชใน
การทำการเกษตรแบบพอเพียง ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ติดตามประเมินผลการอบรมเกษตรกรกลุมตัวอยาง โดยการสังเกตการณโดยตรง สัมภาษณแบบ
เจาะลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ระยะที่ 3 ขั้นวิเคราะหและสรุปผล
3.1 นัก วิจัยและกลุมตั วอยางรวมกัน ประเมิ น สรุป ผลการอบรม วิเคราะห ผ ลของแนวทางการทำ
การเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการถายทอดเทคโนโลยีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร โดยสังเกตการณโดยตรง สัมภาษณแบบเจาะลึก
3.2 นักวิจัยวิเคราะหผลของแนวทางการทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับ
การถายทอดเทคโนโลยีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มองคความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ และหา
แนวทางในการพัฒนาการทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการถายทอดเทคโนโลยีภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
3.3 สรุปผลการวิจัยตลอดโครงการและเขียนรายงานวิจัยเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย คำถามแบบปลายปด (Closeended Question) และคำถามแบบปลายเปด (open-ended Question) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของเกษตรกร ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว การเปนสมาชิกกลุม การไดรับขาวสาร แหลงขาวสาร ที่ดินทำการเกษตรหนี้สิน
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 มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีระดับความรูความเขาใจ มาก
3 คะแนน หมายถึง มีระดับความรูความเขาใจ ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีระดับความรูความเขาใจ นอย
1 คะแนน หมายถึง มีระดับความรูความเขาใจ นอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอมูล เกี่ยวกับ การดำเนิน ชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ได แ ก
กิจกรรมดานการลดรายจาย กิจกรรมดานการประหยัดและการออม กิจกรรมดานการเรียนรู กิจกรรมดานการดำเนิน
ชีวิตตามวิถีชุมชน กิจกรรมดานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมดานเอื้ออารีรักสามัคคี มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อวัดพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้ (Best& Kahn, 1993)
5 คะแนน หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมาก
3 คะแนน หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนอย
1 คะแนน หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนอยที่สุด
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ตอนที่ 4 ขอมูลการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดแก ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผ ลดานการมี ภูมิคุมกัน ดานมีเงื่อนไข ความรู และดานคุณ ธรรม มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ (Best& Kahn, 1993)
5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตินอย
1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นำ
แบบสอบถามที่สรางขึ้นใหที่ผูเชี่ยวชาญชวยพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษาที่ใช แลวนำมา
ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ จากนั้นทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนำไปทดลองใช (Try out) กับ
เกษตรกรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำไปหาคาความเชื่อมั่น วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
อัลฟ า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ เทากับ 0.83
แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับสูง
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน รอยละ 55.2 ชวงอายุระหวาง 5160 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 รายไดรวมทั้งหมด
100,001-200,000 บาท รอยละ 49.3 รองลงมา คือ 50,000-100,000 บาท และมากกวา 200,000 บาทขึ้น ไป คิ ด
เปนรอยละ 15.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร (n=223)
ขอมูลคุณลักษณะกลุมตัวอยาง

จำนวน

รอยละ

ชาย

100

44.8

หญิง

123

55.2

6

2.7

เพศ

อายุ (ป)
20-30 ป
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ขอมูลคุณลักษณะกลุมตัวอยาง
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ปขึ้นไป
ไมตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา/หมาย/แยกกันอยู
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ที่อยูอาศัย
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
อาชีพหลัก
ทำนา
ทำสวน
ทำไร
อาชีพหลัก
เลี้ยงสัตว
คาขาย
รับราชการ
อื่น ๆ
รายไดอาชีพหลักตอป
นอยกวา 50,000 บาท

จำนวน
29
75
104
9

รอยละ
13.0
33.7
46.6
4.0

19
180
24

8.5
80.7
10.8

125
48
37
3
10

56.1
21.5
16.6
1.3
4.5

123
50
30
20

55.3
22.4
13.4
8.9

123
7
33

55.2
3.1
14.8

35
14
6
5

15.7
6.3
2.7
2.2

52

23.3
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ขอมูลคุณลักษณะกลุมตัวอยาง
50,000-100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
มากกวา 200,000 บาท ขึ้นไป
ไมตอบ
อาชีพรอง
ทำนา
ทำสวน
ทำไร
เลี้ยงสัตว
ประมง
คาขาย
อื่นๆ
ไมตอบ
รายไดอาชีพรองตอป
นอยกวา 50,000 บาท
50,000-100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
มากกวา 200,000 บาท ขึ้นไป
ไมตอบ
รายไดรวมทั้งหมด
นอยกวา 50,000 บาท
50,000-100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
มากกวา 200,000 บาทขึ้นไป
ไมตอบ

จำนวน
112
41
5
13

รอยละ
50.2
18.4
2.2
5.8

27
51
36
60
1
20
15
13

12.1
22.9
16.1
26.9
4.0
9.0
6.7
5.8

119
65
10
5
24

53.4
29.1
4.5
2.2
10.8

15
34
110
34
30

6.7
15.2
49.3
15.2
13.5

2. ดานการดำเนินชีวิต พบวา หลังจากที่ไดดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการกับที่ดินเพื่อใช
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
ที่ดินสวนใหญในการผลิตหรือประกอบอาชีพหลัก คือ ผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนถามีเหลือถึงจะขาย จำนวน 127
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คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมาคือ ผลิตเพื่อจำหนายหรือขาย จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 29.1 และบริโภคเอง
ในครัวเรือน จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลำดับ
ผลผลิตทางการเกษตรมากที่ สุด คื อ ข าว จำนวน 69 คน คิดเปน รอยละ 30.9 รองลงมาคื อ เลี้ ยงไก
จำนวน 30 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 13.5 และเลี้ ย งหมู จำนวน 24 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 10.8 สำหรั บ แนวคิ ด ปรั ช ญา
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 การที่เกษตรกรรมอาหารเพียงพอตอการบริโภคตลอดป โดยที่
ผลิตอาหารไดเองในสวน ไร นา โดยไมตองซื้อ จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 98.7 รองลงมา คือ การทำการเกษตร
โดยรักษาความอุดมสมบูรณของดินดวยการงดใชสารเคมี เชน ปุยควบคุมพืชและแมลงในการผลิต เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
และการผลิตโดยการใชแรงงานคนทดแทนเครื่องจักร เปนการลดมลภาวะ เพื่อใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี จำนวน 212 คน
คิดเปนรอยละ 95.1 และการทำการเกษตรโดยปลูกพืชอยางเดียว และเลี้ยงสัตวอยางเดียว เพื่อใหมีอาหารเพียงพอตอ
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 ดานการออมพบวาสวนใหญไดทำบัญชีครัวเรือนและมีรายไดที่พอตอรายจายจำนวน 175
คน คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมา คือ มีการปลูกฝงเรื่องการประหยัดใหแกสมาชิกในครอบครัว จำนวน 174 คน คิด
เปนรอยละ 78.0 และมีการงานแผนในการใชจายเงินเงินประจำเดือนของครอบครัวอยางสม่ำเสมอ จำนวน 145 คน
คิดเปนรอยละ 65.0
3. ดานสภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
กลุมตัวอยางในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร พบวา สภาพปญ หาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ดิน เปนระดับปญหาเรงดวน คือ ความเหมาะสมของพื้นที่กับแหลงน้ำ จำนวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 10.3 สภาพปญหาเรื่องทุน ระดับปญหามากเรงดวน คือ แหลงเงินทุน (ทุนสำรองใหกู/ธนาคาร) จำนวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 5.4 สภาพปญหาเรื่องแรงงาน ระดับปญหามากเรงดวน คือ เครื่องยนต/เครื่องทุนแรง จำนวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 5.4 สภาพปญหาเรื่องการตลาด ระดับปญหามากเรงดวน คือ ราคาผลผลิตการเกษตร จำนวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 14.3 สภาพปญหาเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระดับปญหามากเรงดวน คือ การดำเนินงาน
และการจัดการตลาด จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลำดับ
4. ผลการประชุมเชิงปฏิ บั ติก าร แนวทางการสงเสริมเกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจ พอเพี ยงกรณี ศึ ก ษาเกษตรกรกลุม จังหวัดนครชัยบุ ริน ทร ดำเนิ น การสัม ภาษณ แ บบเจาะลึก (In-Depth
Interview) และการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบวา
4.1 ความตองการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร โดยกลุมตัวอยางไดใหเสนอถึงปญหาในการประกอบอาชีพและขอเสนอแนะ ดังนี้
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4.1.1 ปญหาเรื่องที่ดินทำการเกษตรสวนใหญแลวเกษตรกรตองการเพิ่มจึงจำเปนตองเชา
คนอื่น ซึ่งคาเชาไมเทากันขึ้นอยูกับขอตกลงของเจาของที่ดิน
4.1.2 หนวยงานราชการมีงบประมาณเปนเงินชดเชยใหเกษตรที่ เกิดความเสียหายตอ
ผลผลิต เชน ขาวโพดและมันสำปะหลัง ไรละประมาณ 1,000 บาท/ไร นั้นไมเพียงพอตอคาใชจายในการลงทุน ดังนั้น
จึงอยากเสนอแนะใหเพิ่มวงเงินในการชดเชยเปน 1,500 บาท
4.1.3 เกษตรกรสวนใหญแลวกูเงินจากสหกรณการเกษตรเพื่อทำการซื้อ ปุยเคมีและเมล็ด
พันธุตางๆ
4.1.4 สำหรับเกษตรกรบางรายที่ไมมีที่ดินเปนของตัวเอง ก็จะรับจางทั่วไป เชน รายวัน
วันละ 300-350 บาท หรือเหมาแปลงในการปลูก/ไถ/กำจัดวัชพืช/เก็บเกี่ยว
4.1.5 อยากใหมีการประชุมหมูบานกอนปลูกพืชตาง ๆ โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวขอหรือ
ผูรับซื้อผลผลิตเพื่อใหเกษตรกรใหทราบขอมูลตาง ๆ เชน ราคา ประกันราคาผลผลิตจากรัฐ และการจัดคิวรถของผูรับ
ซื้อเนื่องจากรอคิวนานแลวเกิดฝนตกทำใหผลผลิตเสียหาย
4.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกร
4.2.1 ปญหาเรื่องน้ำเพื่อใชในการเกษตรไมเพียงพอและสถานที่ทำการเกษตรอยูหางจาก
ชลประทาน อยากใหขุดเจาะน้ำบาดาล ใหรัฐบาลชวยจายในการเจาะ 50%
4.2.2 ป ญ หาราคาผลผลิ ต ตกต่ ำ อยากเสนอแนะให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งปรั บ ราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปน 10 บาท/กิโลกรัม
4.2.3 อยากใหรัฐบาลชวยเรื่องสถานที่สต็อกสินคาเก็บไวไดอยางนอย 3 เดือน เนื่องจาก
เกษตรกรจะไดราคาที่ดีสามารถใชหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
4.2.4 อยากใหเกิดการการรวมกลุมของเกษตรกรของที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและทำนา
เนื่องจากบางพื้น ที่ยังไมไดเกิดการรวมกลุม หรือบางชุมชนมีการรวมกลุมแลวแตไมไดมีการนั ดประชุมชี้แจงแนว
ทางการทำงานอยางตอเนื่อง
4.2.5 อยากใหอัตราดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณลดลงมากกวา
4.2.6 อยากให ห น วยงานที่ เกี่ยวขอช วยดำเนิ น การสนั บ สนุ น สารปราบศั ตรูพื ช เพลี้ ย
หนอนผีเสื้อ
4.2.7 ปญหาเรื่องความชื้นเกินกำหนดของขาวโพดเลี้ยงสัตว ทำใหราคาลดลง สวนวิธี
แกปญหา คือ ตากใหแหงถึงไดราคาสูงแตเนื่องจากมีขอจำกัดสถานที่ตาก อยากใหชุมชนมีสถานที่แตกผลผลิตรวมกัน
จะไดแกปญหาดังกลาวได
4.3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพึ่งพาตนเองโดยใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงยังคงตองประเด็นดังตอไปนี้
4.3.1 องคความรู
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4.3.2 แหลงทุน หนวยงานเกษตรใหสารปองกันศัตรูพืชมาฉีด
4.3.3 ตลาด หนวยงานเกษตรประกันราคาผลผลิต
4.4.4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อยากใหจัดประชุมรวมกลุมทำปุยอินทรียเพื่อ
ลดตนทุน มีงบเกษตรมาทำปุยขายใหแกสมาชิกเกษตรกร
4.4 ขอเสนอดานอื่นๆ
4.4.1 อยากใหราคาผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
4.4.2 เพิ่มเงินชดเชยราคาผลผลิตตกต่ำหรือเสียหายเพิ่ม
4.4.3 มีลานตากผลผลิตรวมของหมูบาน
4.4.4 ปลูกพืชหมุนเวียน
4.4.5 มีแอปพลิเคชั่นใหกลุมเกษตรกร เพื่อตรวจเช็คราคาผลผลิตไดทันเวลา
4.4.6 มีการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน
4.4.7 อบรมใหเกษตรกรรวมกลุมเกษตรแปลงใหญทั้งตำบล
4.4.8 ควรมีจัดประชุมเกษตรกร เดือนละ 2 ครั้ง
5. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผูวิจัยได
ทำการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะในการสงเสริมเกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณี ศึกษาเกษตรกรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร โดยนำหลักการสงเสริมเกษตรกรใหนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชและเกิดปฏิบัติอยางตอเนื่อง คือ สรางความตระหนักแกประชาชนใหรับรู (Awareness) สราง
ความสนใจแกประชาชน (Interest) มีการติดตามประเมินผล (Evaluate) การทดลองปฏิบัติ (Trial) และการยอมรับ
ของประชาชน (Adoption) ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้
มีแ นวทางการสงเสริมให เกษตรกรกลุม ผูป ลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวเขตนครชัยบุ ริน ทรให พึ่ งพาตนเองได นั้ น
ประกอบไปดวยการมีความพอประมาณมีความพออยูพอกิน รูจักใชจายอยางพอดี และพอเพียง ตระหนักและรูฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวเปนอยางดี ความมีเหตุผลมีความสมดุลระหวางรายรับรายจายในครอบครัว
และมีการวางแผนการใชเงินอยางมีเหตุมีผล และมีมีภูมิคุมกันที่ดี 2 แนวคิด คือ (1) การสรางนิสัยเรื่องการประหยัดอด
ออม และ (2) การใชประโยชนจากที่ดินหรือทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งทั้ง 3 สวนนั้น
จะต อ งประกอบไปด วยการมี ค วามรู 3 ใน ด า นประกอบด ว ย (1) ความรู ด า นการบริห ารจั ด การ (2) ความรูจ าก
แบบอยางที่ดี (3) ความรูจากประสบการณชีวิต รวมถึงการมีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบดวย (1) การไมเอารัดเอา
เปรียบและเบี ยดเบี ยนบุ ค คลอื่น (2) การแบ งป น หรือความเอื้อ เฟ อเผื่อ แผ (3) ความซื่ อสัต ยสุจ ริต (4) ความมี จิ ต
สาธารณะ เพื่อใหเกษตรกรสามารถนำแนวทางดังกลาวไปประยุกตใชในการพึ่งตนเองทั้ง 5 ดาน คือ การพึ่งตนเอง
ทางด า นเทคโนโลยี (Technology Self - reliance: T) การพึ่ ง พาตนเองทางด า นเศรษฐกิ จ (Economic Selfreliance : E) การพึ่ งตนเองในดานทรัพ ยากรธรรมชาติ (Natural Resource Self-reliance : R) การพึ่ งพาตนเอง
ทางดานจิตใจ (Mental Self - reliance : M) การพึ่งตนเองในทางสังคมวัฒนธรรม (Social-Culture Self-reliance:
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S) ซึ่งจะนำไปสูการพึ่งตนเองของเกษตรกรผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ซึ่งแสดง
รูปแบบการพึ่งตนเองของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา ตามรูปภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการพึ่งตนเองของเกษตรกรจากการศึกษาครั้งนี้
อภิปรายผล
1. ดานการดำเนินชีวิตหลังจากที่ไดตัดสินใจดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีการจัดการกับที่ดินใน
การผลิตสวนใหญ คือ การปลูกพืช จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว จำนวน
82 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และเลี้ยงสัตว จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลำดับ ที่ดินสวนใหญในการผลิต
หรือประกอบอาชีพหลัก คือ ผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนถามีเหลือถึงจะขาย จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 57.0
รองลงมาคือ ผลิตเพื่อจำหนายหรือขาย จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 29.1 และบริโภคเองในครัวเรือน จำนวน 22
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คน คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลำดับ สอดคลองกับการศึกษาของ ทรงชัย ติยานนท (2541) ไดศึกษาทัศนะของเกษตรกร
กรณีการสรางความมั่นคงของรายไดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรประกอบอาชีพกสิกรรม
เปนหลักโดยที่รอยละ 92.0 ของทั้งหมดโดยมีรายได 10,001-20,000 บาทสวนอาชีพเสริมไดแกการเลี้ยงสัตวโดยที่
เกษตรกรไมเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพรอยละ 74.5
ผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุด คือ ขาว จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาคือ เลี้ยงไก จำนวน
30 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 13.5 และเลี้ ย งหมู จำนวน 24 คน คิ ด เป น รอ ยละ 10.8 สำหรับ แนวคิ ด ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงกลุมตัวอยางตอบมาจากโทรทัศน จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 88.3 รองลงมาจากการประชุมชาวบาน
จำนวน 156 คนคิดเปนรอยละ 70.0 และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 44.8 สำหรับการผลิต
อาหารตอการบริโภคตลอดป พบวาเกษตรกรที่ยึดหลักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถผลิตอาหารไดเองใน
สวน ไร นา โดยไมตองซื้อ จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 98.7 รองลงมา คือ การงดใชสารเคมี เชน ปุยควบคุมพืช
และแมลงในการผลิต เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี และการผลิตโดยการใชแรงงานคนทดแทนเครื่องจักร เปนการลดมลภาวะ
เพื่อใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 95.1 และการทำการเกษตรโดยปลูกพืชอยางเดียวและ
เลี้ยงสัตวอยางเดียว เพื่อใหมีอาหารเพียงพอตอการบริโภคตลอดป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.9 สอดคลองกับ
การศึกษาของ ทรงชัย ติยานนท (2541) ไดศึกษาทัศนะของเกษตรกรกรณีการสรางความมั่นคงของรายไดตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทราบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ พบวาเกษตรกรรูจักแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 69.7 ในจำนวนนี้รับทราบขอมูลจากสื่อโทรทัศนสูงถึงรอยละ 66.0 แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในดานการบริโภคพบวารอยละ 90.4 ของเกษตรกรเขาใจวาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของการกินอยู
อยางประหยัดเปนการลดมลภาวะมีผลทำใหสิ่งแวดลอมดี นอกจากนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับรายได พบวารอยละ 91.5
ของเกษตรกรมีความรูวาการทำการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทำใหเกิดการงดใชสารเคมีซึ่งเปนการลด
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 ดานการออมพบวาสวนใหญไดทำบัญชีครัวเรือนและมีรายไดที่พอตอรายจายจำนวน 175 คน
คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมา คือ มีการปลูกฝงเรื่องการประหยัดใหแกสมาชิกในครอบครัว จำนวน 174 คน คิดเปน
รอยละ 78.0 และมีการงานแผนในการใชจายเงินเงินประจำเดือนของครอบครัวอยางสม่ำเสมอ จำนวน 145 คน คิด
เปนรอยละ 65.0
2. ดานสภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุม
จังหวัดนครชัยบุรินทร พบวา สภาพปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง
ที่ดิน เปนระดับปญหาเรงดวน คือ ความเหมาะสมของพื้นที่กับแหลงน้ำ จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.3 สภาพ
ปญหาเรื่องทุน ระดับปญหามากเรงดวน คือ แหลงเงินทุน (ทุนสำรองใหกู/ธนาคาร) จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4
สภาพปญหาเรื่องแรงงาน ระดับปญหามากเรงดวน คือ เครื่องยนต/เครื่องทุนแรง จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4
สภาพปญหาเรื่องการตลาด ระดับปญหามากเรงดวน คือ ราคาผลผลิตการเกษตร จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.3
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สภาพปญหาเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระดับปญหามากเรงดวน คือ การดำเนินงานและการจัดการตลาด
จำนวน 26 คน คิ ด เป น รอ ยละ 11.7 ตามลำดั บ ซึ่ ง สภาพป ญ หาเบื้ อ งต น เกิ ด จากขาดการร วมกลุ ม ที่ เข ม แข็ ง ของ
เกษตรกรกลุมนครชัยบุรินทรทำใหขาดขอมูลดานตาง ๆ ในการประกอบอาชีพ สอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน
ลี้ป ยะชาติ และคณะ (2550) ศึกษาวิถีชีวิตพอเพี ยงในชุมชน กรณี ศึกษา 13 ชุมชนเขมแข็งในพื้นที่ 4 ภูมิภาคการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงคนพบไดในชุมชนเขมแข็งซึ่งเปนเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเผยแพรและขยายผล
การประยุกตใชเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากมีหลักคิดกระบวนการพัฒ นาและกิจกรรมพัฒ นาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอันสะทอนใหเห็นถึงวิถีของชุมชนที่มีความพอเพียงเปนพื้นฐาน โดยยึดประโยชน
ชุมชนสวนรวมเปนหลักมีกระบวนการคิดตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากการรวมคิด รวมทำ ของคนใน
ชุมชนบนฐานความรูภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน ที่เนนการพึ่งตนเองการชวยเหลือแบงปนและ
พึ่งพากันและกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากการศึกษาพบวาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกรใน
การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรนครชัยบุรินทร สวนใหญเขาใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงแตไมนำไปใชในการดำเนินชีวิต ซึ่งผูวิจัยเห็นวาควรสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาความรูความสามารถของเกษตรกร จากการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อมุง
พัฒ นาผลผลิตเพื่ อการพั ฒ นา นำมาซึ่งรายได เศรษฐกิจ และความอยูดีมีสุขในครอบครัวและชุมชนในชนบท ให
เหมาะสมกั บการใชทรัพยากรธรรมชาติ กอให เกิดการพัฒ นาชุมชนในชนบทใหมีค วามมั่น คงและยั่งยืนและควรมี
กิจกรรมรวมกัน เชน ประเพณีการลงแขกเกี่ยวขาว การใชแรงงานแลกกันในการทำกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ
การเกษตรหรือทุกกิจกรรมมาใชในชีวิตประจำวันจะทำใหเกิด การเขาใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนสามารถปฏิ บั ติ ได จ ริ ง ในการดำเนิ น วิถี ชี วิ ต ประจำวั น ควรมี ห น วยงานทุ ก ภาคส วนเข า ช ว ยในเรื่ อ งการ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติและการปรับพฤติกรรมในการพึ่งพาเทคโนโลยีใหนอยลง
(2) ผูวิจัยเห็นวาปญหาที่แทจริงของเกษตรกรสวนใหญมีหลายประการ หากทุกภาคสวนที่มีความรูหรือมีสวน
เกี่ยวของไมวาจะดานการใชปุยเคมี การใชสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช และการงดเผาตอซัง ควรมีการรณรงคใหความรู
และมีการประเมินผลและติดตามผลเปนระยะและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) การทำวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการดานการงดใชปุยเคมี การใชสารกำจัดศัตรูพืช และ
วัชพืช และการงดเผาตอซังในกลุมเกษตรกรกลุมนครชัยบุรินทร
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของผูนำ
ชุมชนและผูน ำกลุมเกษตรกร เพื่ อใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรคลอบคลุ มทุ ก กลุ มและสามารถช วยเหลือกัน
ใหคำแนะนำสมาชิกกลุมได
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การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงไดดวยดี โดยความรวมมือจากทีมคณะผูวิจัยที่ไดรวมกันศึกษา และลงพื้นที่ รวมทั้ง
ดำเนินงานรวมกันในดานตางๆ และขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิขาสาธารณสุขชุมชน ที่เปนผูชวยนักวิจัยและ
คอยชวยเหลือในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง นอกจากนี้แลว ตองขอขอบคุณตัวแทนเกษตรกรที่ไดเสียสละเวลาใน
การใหขอมูล ซึ่งทำใหการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ ขอขอบพระคุณศูนยนวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยครั้งนี้
และขอขอบพระคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้อยางดียิ่ง
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