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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของประชากรสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
น้อย ตาบลจันดุม 2) การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจไป
ใช้ในชี วิต ประจ าวัน 4) ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ ปั จ จัยเงื่ อ นไขที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ต ามหลักสู ต รการด ารงชี วิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงและ 5) ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร การดารงชีวิต
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรสมาชิ กกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลจันดุมอาเออ
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จานวนทั้งหมด 30 คนเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการและเป็ นสมาชิกกลุ่ม
เศรษฐกิ จพอเพี ยงบ้านน้อ ย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยและเก็ บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้แบบสอบถาม และเวที ชุม ชน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุสูงสุ ด 47.73 ปี มีสถานอาพสมรส เกษตรกรส่ วนใหญ่จบ
การศึ กษาระดับประถมศึ กษาหรื อต่ ากว่า มีอาชี พเกษตรกรรม มี รายได้เฉลี่ย 5,890.0 บาท มี ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพต่ า เฉลี่ย 23.07 ปี มีพ้ืนที่ ถือครองต่ ากว่า 10 ไร่ และลักษณะการถือครองเป็ นของตนเอง มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร โทรทัศน์ และจากการประชุม และการฝึ กอบรม/สัมมนา
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงทุ กรายได้รับ การเรี ยนรู ้จากทากิ จกรรมเพื่ อ
พัฒนาตนเองและครัวเรื อนในการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายและการเรี ยนรู ้เสริ มจากการศึกษาดูงานจากบุคคลต้นแบบ
กลุ่มต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ เกษตรกรมีการนาผลที่ ได้จากาการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร “การดารงชี วิตตามวิถีเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ไปใช้ในชีวิตประจาวันอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เกษตรกรมีการนาไปปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดด้านเงื่อนไขการมีคุณธรรม รองลงมาคือ ด้านความมีอูมิคุม้ กันที่ดี ด้านความมีเหตุผล ด้านเงื่อนไขการมีองค์
ความรู ้ และมีการนาไปปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดในด้านความพอประมาณ ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยเงื่อนไขที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสูตร “การดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดให้เวลาของ
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ส่วนด้านวิธีการเรี ยนรู ้พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมด ให้การเรี ยนรู ้จากการได้ปฏิบตั ิจริ ง
ปั ญหาของเกษตรกรต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร “การดารงชี วิตตามวิถีเศรษฐกิ จพอเพียงพบว่า
เกษตรกรประสบปั ญหาเนื้อหาขาดรายละเอียดของการปฏิบตั ิและการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้
* นักศึกษา หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1. personal data of Baan Noi Sufficiency Economy group’s
members, Chan Dum Sub-district; 2. sufficiency economy philosophy learning promotion; 3. sufficiency economy
philosophy applied to daily life; 4. opinion about condition factors contributing to the livelihood following way of
sufficiency economy philosophy course learning; and 5. Problems and suggestions of farmers towards learning
promotion according to the livelihood followed way of sufficiency economy philosophy course learning.
Population of this research was 30 members of Baan Noi sufficiency economy group, Village No. 10, Chan
Dum Sub-district, Phlapphla Chai District, Buriram Province. Data were collected from farmers who joined project
and were members of Baan Noi sufficiency economy group. The tools used to collect data were questionnaire and
public forums. Data were analyzed by using computer to find frequencies, percentages, maximum, minimum, means
and standard deviation.
The research revealed that most of farmers were female, maximum aged at 47.73 years old, married,
completed primary education or below, did farming, earned average income 5,890 baht, had average 23.07 years of
agricultural experience, owned less than 10 rais of land, had information perception from agricultural extension
workers, television, seminars and workshops.
About sufficiency economy philosophy learning promotion, all members had learned from self-developed
and family developing activities in income gaining, expenses reducing and additional learning from visiting study of
role model, group model and community model. Farmers had applied knowledge from the livelihood following way
of sufficiency economy philosophy course learning to daily life at high level. When consider by aspect, the research
found that farmers had applied knowledge at highest level in integrity condition, followed by good self-immunity,
reasonableness, intelligence condition and they had applied knowledge at lowest level in moderation. While opinion
about condition factors contributing to the livelihood following way of sufficiency economy philosophy course
learning, the research found that almost of farmers had given time to learning organizer and almost of them had
learned from practicing.
About problems of farmers towards the livelihood following way of sufficiency economy philosophy course
learning, the research revealed that farmers had faced practicing without particulars and learning activities providing.
คาสาคัญ: การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย จังหวัดบุรีรัมย์
Keywords: The Learning Extension of Self - Sufficiency Economy in Baan Noi, Buriram Province
พลับพลาชัย ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่บา้ น
น้อย หมู่ที่ 10 ตาบลจันดุม อาเออพลับพลาชัย จังหวัด
บุ รีรั ม ย์ จ านวน 30 ราย เข้าร่ วมโครงการเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ระยะที่ 2 ตามพระราชด าริ ส มเด็ จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และเข้ า ร่ วม
โครงการเรี ยนรู ้ ท างไกล หลักสู ต รการเรี ย นรู ้ “การ

บทนา
สานักงานเกษตรจังหวัดบุ รีรัมย์ มีแผนงาน
โครงการในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ในการส่ ง เสริ ม
เกษตรกรด าเนิ นชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง และเมื่ อ ปี 2557 ให้สานักงานเกษตรอาเออ
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ดารงชี วิตตามวิถีเศรษฐกิ จพอเพียง” ขั้นที่ 1 และเริ่ ม
ดาเนิ นงานตามโครงการ เมื่ อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557มี
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้แ ก่ ส านัก งานโครงการ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
สานักการศึ กษาต่อเนื่ องและศู น ย์การเรี ยนรู ้ท างไกล
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร โดยส านั ก งานเกษตรจั ง หวัด บุ รี รั ม ย์
สานักงานเกษตรอาเออพลับพลาชัย และหน่วยงานอาคี
ทั้ง อาครั ฐ และเอกชน เกษตรกรที่ ส มัค รใจเข้า ร่ ว ม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 ตามพระราชดาริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จานวน 30 ราย ได้ร่วมกันดาเนิ นการจัดตั้งกลุ่ม ชื่อว่า
กลุ่มเศรษฐกิ จพอเพียงบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลจันดุม
อาเออพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิกกลุ่มได้
เรี ยนรู ้ทางไกลตามหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ “การดารงชีวิต
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ขั้นที่ 1 ที่เน้นการแก้ปัญหา
ระดับ ของชี วิ ต ปั จ เจกบุ ค คลและครั ว เรื อ นให้ ห มด
หนี้ สิน มี อาชี พการงานที่ มน่ั คง มี ครอบครั วที่ อบอุ่น
ลดอบายมุขสิ่ งเสพติ ดที่ เป็ นทางแห่ งความเสื่ อมของ
ชีวิต ตลอดจนมีสุขอาพกายสุ ขอาพจิตที่ แข็งแรง รวม
ระยะเวลาการเรี ยนรู ้ ต ลอดหลักสู ตร ทั้ง 2 ช่ วงระยะ
รวมจานวน 32 สัปดาห์

5. เพื่ อ ศึ กษาปั ญ หาและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร “การ
ดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
วิธีการวิจยั
ประชากร ที่ ใช้ ใ น การศึ กษ าครั้ งนี้ คื อ
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตาบล
จันดุม อาเออพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์จานวน 30 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 การนาผลที่ ได้จากาการเรี ยนรู ้ตาม
หลักสูตร “การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ไป
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประชากรที่ เ ป็ น
สมาชิ ก กลุ่ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ้ า นน้ อ ย หมู่ ที่ 10
ตาบลจันดุม อาเออพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์จานวน
30 คน เก็ บ ทุ ก ราย และวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ
ค่ าค ว าม ถี่ (frequencies) ค่ าร้ อ ย ล ะ (percentage)
ค่าเฉลี่ ย (mean) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต่าสุด (minimum)

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาข้อมูล ส่ วนบุ คคลของสมาชิ ก
ลุ่มเศรษฐกิ จพอเพียงบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลจัน ดุ ม
อาเออพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการน าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย
เงื่ อ นไขที่ เอื้ อต่ อ การเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ตร “การ
ดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ผลการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคลของประชากร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 86.7 เป็ นเพศหญิ ง
เกษตรกรเกื อบครึ่ งหนึ่ งร้ อยละ 40.0 มี อายุ 51 ปี ขึ้ น ไป
โดยมีอายุสูงสุ ด 76.0 ปี ต่าสุด 34.0 ปี ค่าเฉลี่ย 47.73 ปี
ร้อยละ 83.3 มีสถานอาพสมรส เกษตรกรร้อยละ 73.4 จบ
การศึ กษาระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ า กว่า เกษตรกร
ส่ วนมากร้อยละ 93.4 มีอาชี พเกษตรกรรม ร้อยละ 70.0 มี
รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท โดยมี รายได้สูงสุ ด 20,000.0
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บาท ต่าสุด 700.0 บาท และมีรายได้เฉลี่ย 5,890.0 บาท
ร้อยละ 36.7 มีระยะเวลาในการประกอบอาชี พต่ ากว่า
10 ปี มีระยะเวลาในการประกอบอาชี พสู งสุ ด 50.0 ปี
ต่ าสุ ด 1.0 ปี เฉลี่ ย 23.07 ปี ร้ อ ยละ 53.3 มี พ้ื น ที่ ถื อ
ครองต่ ากว่า 10 ไร่ ร้อยละ 76.6 ลักษณะการถือครอง
เป็ นของตนเอง
การส่ งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1) วิ ธี ก าร เรี ยน รู ้ ต าม ห ลั ก สู ต ร “ก าร
ด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี เศรษฐกิ จพอเพี ยงพบว่ า เกษตรกร
ทั้งหมดร้อยละ 100.0 ได้รับการเรี ยนรู ้จากทากิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเองและครัวเรื อนในการเพิ่มรายได้ การ
ลดรายจ่ายาและการเรี ยนรู ้เสริ มจากการศึกษาดูงานจาก
บุคคลต้นแบบ กลุ่มต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ รองลงมา
เกษตรกรเกื อบทั้งหมดร้อยละ 96.7 ได้รับ การเรี ยนรู ้
โดยกระบวนการกลุ่ ม ในการพู ด คุ ย สรุ ป วิเคราะห์
เนื้ อหา สรุ ปบทเรี ยน และปฏิบตั ิการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัวจาก และจากการฝึ กปฏิ บัติในกิ จกรรมการ
ทาบัญชีครัวเรื อน และได้รับการเรี ยนรู ้นอ้ ยที่สุดร้อยละ
73.3 จากการเรี ยนรู ้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์คดั สรร
2) ระดั บ การเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ตร “การ
ด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยอาพรวม
เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอในอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.25) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความ
พึงพอใจมากที่ สุดในเรื่ อง การเรี ยนรู ้ จากทากิ จกรรม
เพื่อพัฒนาตนเองและครัวเรื อนในการเพิ่มรายได้ การ
ลดรายจ่ายา (ค่าเฉลี่ย 3.83) รองลงมาคือ การเรี ยนรู ้โดย
กระบวนการกลุ่มในการพูดคุ ย สรุ ป วิเคราะห์เนื้ อหา
สรุ ปบทเรี ยน และปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาตนเองและ
ครอบครัวและการเรี ยนรู ้ฝึกปฏิ บตั ิในกิจกรรมการทา
บัญ ชี ครั วเรื อน จ านวนเท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 3.77) และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ อง อื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 1.17)

3) การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาตามหลัก สู ต ร “การ
ด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง"โดยอาพรวม
เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย
3.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ในเรื่ อง เรี ยนรู ้ ก ารใช้ ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย ง
(ค่ า เฉลี่ ย 4.27) รองลงมาคื อ เรื่ อ งแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษ ฐกิ จพ อเพี ยง ที่ ป ระกอบ ด้ ว ย ห ลั ก ค วาม
พอประมาณ ความมี เหตุผล สร้ างอูมิคุม้ กัน บนหลัก
พื้ น ฐานการมี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม เป็ นเงื่ อนไขส าคัญ
(ค่ า เฉลี่ ย 4.23) เรื่ องพอเพี ย ง เพี ย งพอ อู มิ พ่ อ คุ ้ ม
แผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.90) . และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในเรื่ อ ง สาธิ ต การตอนมะละกอและการขยายพัน ธุ์
กล้วย (ค่าเฉลี่ย 2.83) ตามลาดับ
4) การเรี ยนรู ้ การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ การได้รับการเรี ยนรู ้การ
ดารงชี วิต ตามวิถี เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากแหล่ง เรี ยนรู ้
อื่นๆ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100.0 เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนจากการปฏิ บัติ จ ริ ง ในชี วิต ประจ าวัน เรี ย นรู ้ จ าก
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม การเกษตรและเรี ยนรู ้ จากการร่ ว ม
ประชุม /การสัมมนา รองลงมาเกษตรกรเกือบทั้งหมด
ร้อยละ 96.7 เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการดูโทรทัศน์ และ
เกษตรกรส่ วนน้อยร้อยละ 10.0 เรี ยนรู ้จากเจ้าหน้าที่
อาครัฐอื่นๆ
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BMP10-5
ตารางที่ 1 การได้รับการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรการดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการเรียนรู้
1. การเรี ยนรู ้จากการร่ วมกลุ่มชมสื่ อวีดีทศั น์คดั สรร
(แผ่นดีวดี ี / ซีดี ) และการทากิจกรรมหลังจากชมวีดีทศั น์
2. การเรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่มในการพูดคุย สรุ ป
วิเคราะห์เนื้อหา สรุ ปบทเรี ยน และปฏิบตั ิการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว
3. การเรี ยนรู ้จากทากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและ
ครัวเรื อนในการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายา
4. การเรี ยนรู ้ฝึกปฏิบตั ิในกิจกรรมการทาบัญชีครัวเรื อน
5. การเรี ยนรู ้เสริ มจากการศึกษาดูงานจากบุคคลต้นแบบ
กลุ่มต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ
6. การเรี ยนรู ้เสริ มจากการพูดคุย ซักถามผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้
7. การเรี ยนรู ้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์คดั สรร

ไม่ ได้ รับ
(จานวน/ร้ อยละ)
3 (10.0)

(N= 30)
ได้ รับ
(จานวน/ร้ อยละ)
27 (90.0)

1 (3.3)

29 (96.7)

0 (0.0)

30 (100.0)

1 (3.3)
0 (0.0)

29 (96.7)
30 (100.0)

2 (6.7)
8 (26.7)

28 (93.3)
22 (73.3)

ตารางที่ 2 การได้รับการเรี ยนรู ้การดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
แหล่ งเรียนรู้
1. เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการฟังวิทยุ
2. เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการดูโทรทัศน์
3. เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการดูแผ่น ดีวดี ี /ซิดี
4. เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการอ่านหนังสื อ/เอกสาร
5. เรี ยนรู ้ดว้ ยตนจากการปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
6. เรี ยนรู ้จากปราชญ์ชาวบ้าน/ผูร้ ู ้/ผูน้ าชุมชน
7. เรี ยนรู ้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
8. เรี ยนรู ้จากเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน
9. เรี ยนรู ้จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
10. เรี ยนรู ้จากเจ้าหน้าที่อาครัฐอื่น ๆ
11. เรี ยนรู ้จากการร่ วมประชุม /การสัมมนา
12. เรี ยนรู ้จากการศึกษาดูงานกลุม่ ชุมชนต้นแบบ
13. เรี ยนรู ้จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
14. เรี ยนรู ้จากแหล่งอื่น ระบุ เรี ยนรู ้จากพ่อ แม่
และผูส้ ูงอายุในชุมชน
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ไม่ ได้ รับ(จานวน/ร้ อยละ)
12 (40.0)
1 (3.3)
6 (20.0)
11 (36.7)
0 (0.0)
3 (10.0)
0 (0.0)
2 (6.7)
10 (33.3)
27 (90.0)
0 (0.0)
2 (6.7)
3 (10.0)
23 (76.7)

(N= 30)
ได้ รับ(จานวน/ร้ อยละ)
18 (60.0)
29 (96.7)
24 (80.0)
19 (63.3)
30 (100.0)
27 (90.0)
30 (100.0)
28 (93.3)
20 (66.7)
3 (10.0)
30 (100.0)
28 (93.3)
27 (90.0)
7 (23.3)

BMP10-6
3) ด้ า น การมี อู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ดี พ บ ว่ า โด ย
อาพรวมเกษตรกรมี การนาไปปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เกษตรกร
มีการนาไปใช้มากที่ สุดในเรื่ อง การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ ้ ม ค่ า และป ระห ยัด เช่ น ปิ ดน้ า (ค่ า เฉลี่ ย 3.90)
รองลงมาคื อ การรั กษาสุ ข อาพให้ แ ข็ง แรงสมบู ร ณ์
เช่ น การก าลัง กายสม่ า เสมอ พัก ผ่ อ นเพี ย งพอ การ
บริ โอคอาหารปลอดสารพิษ (ค่าเฉลี่ย 3.80) และมีการ
นาไปปฏิบตั ิน้อยที่ สุดในเรื่ อง การได้รับการสนับสนุ น
ดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.20)
4) ด้านเงื่อนไขการมีองค์ความรู ้ พบว่า โดย
อาพรวมเกษตรกรมีการนาไปปฏิ บตั ิอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่ าเฉลี่ ย 3.35) เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เกษตรกรมีการนาไปใช้มากที่สุดในเรื่ องการมีกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาพัฒ นาอาชี พ (ค่ า เฉลี่ ย 3.53)
รองลงมาคื อ การมี กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ร่ วมกันของชุมชน ทั้งในด้านการประกอบอาชี พ การ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม กิจกรรมด้านสวัสดิการของชุมชน
กิจกรรมที่เสริ มสร้างความสามัคคี(ค่าเฉลี่ย 3.50) และ
มี การน าไปปฏิ บัติ น้อ ยที่ สุด ในเรื่ อ ง การมี เครื อข่ าย
องค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมเพื่อชุมชนสม่าเสมอ(ค่าเฉลี่ย
3.07)
5) ด้านเงื่ อ นไขการมี คุ ณ ธรรมพบว่า โดย
อาพรวมเกษตรกรมี การนาไปปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เกษตรกร
มีการนาไปใช้มากที่สุดในเรื่ อง คนในครัวเรื อนปฏิบตั ิ
ตามหลัก ศาสนา (ค่ าเฉลี่ ย 4.30) รองลงมาคื อ การมี
กิ จกรรมสื บทอดประเพณี วัฒนธรรม อูมิปัญญาของ
คนในชุ ม ชน (ค่ าเฉลี่ ย 4.23) มี และมี การน าไปปฏิ บัติ
น้ อยที่ สุ ด ในเรื่ อง การจัด การชุ ม ชนที่ ดี ผู ้น ามี ความ
โปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.93)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยเงื่ อนไขที่เอื้อต่ อ
การเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ตร “การด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง”
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยเงื่อนไขที่ เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ตร “การด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ประกอบด้วยด้านผู ้จัดการเรี ยนรู ้
และด้ านวิ ธี การเรี ยนรู ้ ด้ านผู ้ จั ด การเรี ยนรู ้ พบว่ า
เกษตรกรเกื อบทั้ งหมดร้ อยละ 96.7 การให้ เวลาของ
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ รอลงมาเกษตรกรร้อยละ 86.7 ทักษะใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และความตั้งใจและความใส
ใจของผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้เท่ากันทั้ง 2 ประเด็น ด้านวิธีการ
เรี ยนรู ้พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 96.7 การให้
การเรี ย นรู ้ จากการได้ป ฏิ บัติ จริ ง และการจัด กิ จ กรรม
เสริ มโดยการพาไปศึ กษาดู งาน เท่ ากัน ทั้ง 2 ประเด็น
รองลงเกษตรกรส่ วนมากร้อยละ 93.3 การเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรต่ อการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตร “การดารงชี วิตตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ปั ญ หาของเกษตรกรต่ อ การส่ ง เสริ มการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร “การดารงชี วิตตามวิถีเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงด้านเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ พบว่า เกษตรกรร้ อยละ
36.7 ประสบปั ญ หาเนื้ อหาขาดรายละเอี ย ดของการ
ปฏิ บัติ ร องลงมาร้ อ ยละ 30.0 ประสบปั ญ หาในเรื่ อง
เนื้อหาบางเรื่ องยาวเกินไป ด้านกระบวนการการเรี ยนรู ้
พบว่า เกษตรกรครึ่ งหนึ่ งร้อยละ 50.0 ประสบการจัด
กิจกรรมเรี ยนรู ้รองลงมาเกษตรกรเกื อบครึ่ งหนึ่ งร้อยละ
46.7 ประสบปั ญหาผูเ้ รี ยนขาดทักษะในการบันทึก
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BMP10-7
ตารางที่ 3 ระดับการนาผลที่ได้จากาการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร “การดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง” ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
(N= 30)
ประเด็น

ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.15
3.57
3.58
3.35
3.62
3.45

0.56
0.61
0.61
0.70
0.64
0.51

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านความพอประมาณ
ด้านความมีเหตุผล
ด้านความมีอูมิคุม้ กันที่ดี
ด้านเงื่อนไขการมีองค์ความรู ้
ด้านเงื่อนไขการมีคุณธรรม
รวมเฉลี่ย

2. การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ตร “การ
ดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่ า เกษตรกรได้ รั บ การเรี ยนรู ้
น้อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อ ง การเรี ย นรู ้ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ค ัด สรร
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งและ
ลงมือปฏิ บตั ิงาน จึ งไม่ค่อยมีเวลาในการขวนขวายหา
ความรู ้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์
2.2 ระดับการเรียนรู้ ตามหลักสู ตร “การ
ดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ น
ระดับน้อยในเรื่ อง การเรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่มใน
การพู ด คุ ย สรุ ป วิเคราะห์ เนื้ อ หา สรุ ป บทเรี ย น และ
ปฏิ บตั ิการพัฒนาตนเองและครอบครัวและการเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บัติในกิ จกรรมการทาบัญ ชี ครั วเรื อน ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการจัดทาบัญชี เกษตรกร
ค่อนข้างให้ความสนใจน้อยเนื่ องจากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
ตัวเลข และเป็ นงานที่ ค่อนข้างละเอียด โดยธรรมชาติ
เกษตรกรไม่ชอบเรื่ องตัวเลขมากนัก จึงให้ความสนใจ
ในเรื่ องดังกล่าวค่อนข้างน้อย

อภิปรายผล และสรุปผลการวิจยั
1. การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสาร พบว่า สื่ อบุคคล
เกษตรกรส่ ว นน้ อ ยร้ อ ยละ 33.7 ได้ รั บ ข้อ มู ล จาก
เจ้าหน้าที่ บริ ษทั เอกชนน้อยที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
เกษตรกรมี ความใกล้ชิ ด กับ หน่ วยงานอาครั ฐ ในการ
ส่ งเสริ มตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่ วน
ให ญ่ ใน ชุ ม ชน ที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ก็ เ กิ ดจาก
หน่วยงานอาครัฐ ส่ งผลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ
บุ ค คลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐมากกว่าเจ้าหน้าที่
ของบริ ษ ทั เอกชน สื่ อมวลชนเกษตรกรมากกว่าครึ่ ง
ร้อ ยละ 56.7 ได้รั บ ข้อ มู ล จากวารสาร/สิ่ ง พิ ม พ์ น้อ ย
ที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีเวลา
ในการอ่านวารสาร/หนังสื อพิมพ์ ส่ วนใหญ่ให้เวลากับ
การประกอบอาชีพส่ งผลให้ได้รับข้อมูลทางสื่ อมวลชน
ด้ า นนี้ ค่ อ นข้า งน้ อ ย ส่ ว นสื่ อกลุ่ ม พบว่ า เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งร้ อ ยละ 63.3 ได้รับ ข้อ มู ล จากเวที ชุ ม ชน
น้อยที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากเวที ชุมชนเป็ นเวที ที่ใช้ในการ
ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ในการพัฒ นาสร้ างสรรค์
ชุมชน แก้ไขปั ญหาที่ เกิดขึ้นกับชุมชน ส่ งผลให้ได้รับ
ข่าวสารในเรื่ องการดาเนิ นงานตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงค่อนข้างน้อย

- 455 -

BMP10-8
ส่ วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างพอในการนาวัสดุใช้งานแล้วมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิ ด ประโยชน์ ใหม่ เนื่ อ งจากไม่ ค่อ ยมี
เวลา ส่ วนใหญ่อยู่ในท้องไร่ ทอ้ งนา ทาให้ไม่ได้นาไป
ปฏิบตั ิหรื อนาไปปฏิบตั ิค่อนข้างน้อย
3) ด้ า นการมี ภู มิ ค้ ุ ม กั น ที่ ดี พบว่า
เกษตรกรมี การน าไปใช้น้อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อ งได้รับ การ
สนับสนุนดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเนื่ องจาก กลุ่ม
ดังกล่าวอาจมีการสนับสนุนให้กบั เกษตรกรในหมู่บา้ น
ค่อนข้างเยอะและให้การสนับสนุนกลุ่มที่อาจช่วยเหลือ
ตนเองยังไม่ได้ เกษตรกรที่ ร่วมโครงการจึ งได้รับการ
ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนค่อนข้างน้อย
4) ด้ า นเงื่ อ นไขการมี อ งค์ ค วามรู้
พบว่า เกษตรกรมี การน าไปปฏิ บัติน้อ ยที่ สุด ในเรื่ อ ง
การบริ หารจัดการข้อมูลที่ ใช้ปฏิ บตั ิร่วมกันของชุมชน
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสมาชิกอายในกลุ่มยังไม่ได้มีการทา
ข้อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ส่ ง ผลให้ มี ก ารน าไปใช้
ประโยชน์ ค่อนข้างน้อยหรื อมี ขอ้ มูลยังไม่เพียงพอจึ ง
เกิดการใช้งานค่อนข้างน้อย
5) ด้ าน เงื่ อ น ไขการมี คุ ณ ธรรม
พบว่า เกษตรกรมี การน าไปปฏิ บัติน้อ ยที่ สุ ด ในเรื่ อ ง
การจัด การชุ ม ชนที่ ดี ผู ้น ามี ค วามโปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์
สุ จริ ต มีคุณธรรมทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเกษตรกรยังไม่มี
ความเชื่ อมัน่ ในตนเองหรื อไม่ได้เข้าข้างชุมชนตนเอง
ว่ามีการจัดการชุมชนที่ ดี ผูน้ ามีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีคุณธรรม อีกทั้งเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องส่ วนตัว
ของผูน้ าจึงไม่สามารถให้ความเห็นหรื อนาไปปฏิบตั ิได้

2.3 การเรียนรู้ เนื้อหาตามหลักสู ตร “การ
ดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ น
ระดับ น้อ ยที่ สุด ในเรื่ อง สาธิ ต การตอนมะละกอและ
การขยายพัน ธุ์ ก ล้ว ย ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะเกษตรกร
เข้าใจว่า การเพาะพันธุ์มะละกอ และกล้วยเป็ นเรื่ องที่
ค่อนข้างง่ายไม่จาเป็ นต้องไปเรี ยนรู ้ก็ได้ สามารถทาเอง
ได้เป็ นอย่างดี ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในเรื่ องดังกล่าว
ค่อนข้างน้อย
2.4 การเรี ย นรู้ การด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่ งเรียนรู้ อื่น ๆ
การได้รั บ การเรี ย นรู ้ ก ารด ารงชี วิ ต
ตามวิถีเศรษฐกิ จพอเพียงจากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ พบว่า
เกษตรกรเรี ยนรู ้ น้อ ยที่ สุด จากเจ้าหน้าที่ อาครั ฐอื่ น ๆ
เนื่ อ งจากเจ้าหน้ าที่ ที่ ใ กล้ชิ ด เกษตรกรมากที่ สุ ด คื อ
เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งจะให้
ความ รู ้ ค าแน ะน า เป็ น ที่ ป รึ กษ าเกี่ ยวกั บ อาชี พ
การเกษตรทุกเรื่ องของเกษตรกร ส่ วนเจ้าหน้าที่อาครัฐ
อื่นๆ อาจให้คาแนะนาด้านอื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกรเกิด
การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจากเจ้าหน้าที่อาครัฐอื่นๆ น้อย
2.5 การน าผลที่ได้ จ ากาการเรี ย นรู้ ต าม
หลักสู ตร “การดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ไป
ใช้ ในชีวติ ประจาวัน
1) ด้ า นความพอประมาณ พบว่ า
เกษตรกรมีการนาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันน้อยที่สุด
ในเรื่ อง ผลิตเครื่ องอุปโอคใช้เองในครัวเรื อน เช่น ทา
น้ ายาล้างจาน แชมพู ผงซักฟอก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
เกษตรกรคิดว่า ผลิตอัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่อาจทาได้
ยาก และไม่จาเป็ นที่ จะต้องทาเองทุกเรื่ อง อาจช่วยซื้ อ
จากเพื่อนบ้านที่ทาโดยตรง และบางครั้งเกษตรกรอาจ
ไม่สะดวกในการซื้ อหัวเชื้อเพื่อผลิตผลิตอัณฑ์ดงั กล่าว
ทาให้นาไปปฏิบตั ิค่อนข้างน้อย
2) ด้ าน ค ว าม มี เห ตุ ผ ล พ บ ว่ า
เกษตรกรนาไปใช้น้อยที่ สุดในเรื่ อง มีการนาวัสดุที่ใช้
งานแล้วไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ เช่น การ
ทากระเป๋ าจากซองกาแฟทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเกษตรกร

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่ อเกษตรกร
1. ด้านความพอประมาณ ควรมี ก ารผลิ ต
สิ่ ง ของที่ ฟุ่ มเฟื อยใช้เองหรื อ สนั บ สนุ น กลุ่ ม ที่ ผ ลิ ต
เครื่ องอุปโอคใช้เองในครัวเรื อนที่มีราคาประหยัดเป็ น
การลดรายจ่ายในครัวเรื อน
2. ด้านความมีเหตุผล ควรมีการนาวัสดุที่ใช้
งานแล้วไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ ไม่วา่ จะ
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เหลือใช้จากครัวเรื อน หรื ออื่นๆ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กบั ครัวเรื อน
3. ด้านการมี อูมิคุ ้ม กันที่ ดี ควรมี การขอรั บ
การสนับสนุ นดู แลจากกลุ่มเศรษฐกิ จชุมชนเพื่อนามา
เป็ นกองทุ น ในการพัฒ นากิ จกรรมต่างๆ ของสมาชิ ก
กลุ่ มและขยายโอกาสในการสร้ างรายได้ให้ กับสมาชิ ก
กลุ่ม
4. ด้านเงื่ อนไขการมี องค์ความรู ้ ควรมี การ
บริ หารจัดการข้อมูลที่ ใช้ปฏิบตั ิร่วมกันของชุมชนเพื่อ
เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั ชุมชนอื่นๆ และข้อมูลถือว่าเป็ น
หัวใจหลัก ในการด าเนิ น งาน ดังนั้น ควรมี ก ารจัดท า
ข้อมูลของกลุ่มให้สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้
5. ด้านเงื่ อ นไขการมี คุ ณ ธรรม ผูน้ าชุ ม ชน
ควรมีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรม และมี
การบริ ห ารจัด การชุ ม ชนที่ ดี เพื่ อ เป็ นแบบอย่างหรื อ
ต้นแบบให้กบั ชุมชนอื่นๆ และสร้างความเชื่ อมัน่ และ
ศรัทธาให้กบั เกษตรกรที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
ข้ อเสนอแนะต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ด้า นเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ พ บว่ า เกษตรกร
ประสบปั ญหาเนื้ อ หาขาดรายละเอี ยดของการปฏิ บัติ
เนื้อหาบางเรื่ องยาวเกินไป ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการปรับเนื้ อหาการเรี ยนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงของเกษตรกรโดยให้ กระชับ เข้าใจง่ าย และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
2. ด้ า น กระบ วน การการเรี ยน รู ้ พ บ ว่ า
เกษตรกรประสบปั ญ หาการจัด กิ จ กรรมเรี ยนรู ้ และ
ประสบปั ญ หาผูเ้ รี ยนขาดทักษะในการเรี ยนรู ้ ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จริ งมากกว่าการบรรยาย หรื อ ออิ ป รายให้ เกษตรกร
ได้รับทราบ
3. ด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงานของ
เกษตรกรที่ ประสบความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และจุดเด่ นของชุ มชน เพื่อ
เป็ นตัว อย่า งแก่ ชุ ม ชนที่ ส นใจ และน้ อ มน าแนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

4. ควรมี ก ารประกวดเพื่ อ ให้ ร างวัล แก่
เกษตรกรที่มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เพื่ อเป็ นต้นแบบที่ ดีกับเกษตรกรรายอื่ น ๆ และ
เป็ นการให้กาลังใจและเพิ่มเครื อข่ายเกษตรกร
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุ ณ อาจารย์ธุ ว นัน ท์ พ านิ ช โยทัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ อยู่ ป ระเสริ ฐ และ
รองศาสตราจารย์บ าเพ็ ญ เขี ย วหวาน ที่ ได้ ก รุ ณาให้
คาปรึ กษา แนะนา ทั้งในแง่ของสาระ แนวคิด ระเบี ยบวิธี
วิจยั และแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนสาเร็ จ เกษตรกรกลุ่ม
เศรษฐกิ จพอเพี ย งบ้านน้อย หมู่ ที่ 10 ต าบลจัน ดุ มอ าเออ
พลับ พลาชัย จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ที่ ร่ ว มโครงการเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งระยะที่ 2 ตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และร่ ว มโครงการ
ศึ ก ษาทางไกล มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มา ณ
โอกาสนี้
เอกสารอ้ างอิง
เกศแก้ว เจริ ญวิริยะอาพ. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมใน การสร้ า งเศรษฐกิ จชุ มชน
กรณี ศึกษาจังหวัดพัทลุ ง. ปริ ญญาศิ ลปศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ;2545.
จัก รพัน ธ์ อิ น ไสย. ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การน าปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิ ของเกษตรกรใน
พื้ น ที่ อ าเออนาหมื่ น จัง หวัด น่ า น. ปริ ญ ญา
ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2554.
อัญชัญ อยูส่ บาย. การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเพื่ อ การพึ่ งพาตนเองของสมาชิ ก
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ไผ่ อ าเออสนามชัย เขต
จังหวัดฉะเชิ งเทรา. ปริ ญญาเกษตร ศาสตรม
หาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช;
2556.
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