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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้น

นอ้ย ต าบลจนัดุม 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจไป
ใช้ในชีวิตประจ าวนั 4) ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการด ารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงและ 5) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัสูตร การด ารงชีวิต
ตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชากรสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นนอ้ย หมู่ท่ี 10 ต าบลจนัดุมอ าเออ
พลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ จ านวนทั้งหมด 30 คนเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีร่วมโครงการและเป็นสมาชิกกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และเวทีชุมชน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุสูงสุด 47.73 ปี มีสถานอาพสมรส เกษตรกรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,890.0 บาท มีระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพต ่า เฉล่ีย 23.07 ปีมีพ้ืนท่ีถือครองต ่ากวา่ 10 ไร่ และลกัษณะการถือครองเป็นของตนเอง มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร โทรทศัน์ และจากการประชุม และการฝึกอบรม/สมัมนา  

การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายได้รับการเรียนรู้จากท ากิจกรรมเพื่อ
พฒันาตนเองและครัวเรือนในการเพ่ิมรายได ้การลดรายจ่ายและการเรียนรู้เสริมจากการศึกษาดูงานจากบุคคลตน้แบบ 
กลุ่มตน้แบบ ชุมชนตน้แบบ เกษตรกรมีการน าผลท่ีไดจ้ากาการเรียนรู้ตามหลกัสูตร “การด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียง” ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ เกษตรกรมีการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดดา้นเง่ือนไขการมีคุณธรรม รองลงมาคือ ดา้นความมีอูมิคุม้กนัท่ีดี  ดา้นความมีเหตุผล ดา้นเง่ือนไขการมีองค์
ความรู้ และมีการน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุดในดา้นความพอประมาณ ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร “การด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นผูจ้ดัการเรียนรู้ พบวา่ เกษตรกรเกือบทั้งหมดให้เวลาของ
ผูจ้ดัการเรียนรู้ส่วนดา้นวธีิการเรียนรู้พบวา่ เกษตรกรเกือบทั้งหมด ใหก้ารเรียนรู้จากการไดป้ฏิบติัจริง 

ปัญหาของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัสูตร “การด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า 
เกษตรกรประสบปัญหาเน้ือหาขาดรายละเอียดของการปฏิบติัและการจดักิจกรรมเรียนรู้ 

 
* นักศึกษา หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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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.  

 

ค าส าคญั: การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบา้นนอ้ย จงัหวดับุรีรัมย ์
Keywords: The Learning Extension of Self - Sufficiency Economy in Baan Noi, Buriram Province 
 
 

บทน า 
ส านักงานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์ มีแผนงาน

โครงการในการนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริม
เกษตรกรด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเม่ือปี 2557 ให้ส านักงานเกษตรอ าเออ

พลบัพลาชยั ด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีบา้น
นอ้ย หมู่ท่ี 10  ต าบลจนัดุม อ าเออพลบัพลาชยั  จงัหวดั
บุรีรัมย ์ จ านวน  30 ราย เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะท่ี 2 ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วม
โครงการเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรการเรียนรู้  “การ
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ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  ขั้นท่ี 1 และเร่ิม
ด าเนินงานตามโครงการ เม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  2557มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่  ส านักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ส านักการศึกษาต่อเน่ืองและศูนยก์ารเรียนรู้ทางไกล
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  กรมส่งเส ริม
การเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุ รี รัมย ์
ส านกังานเกษตรอ าเออพลบัพลาชยั และหน่วยงานอาคี 
ทั้ งอาครัฐและเอกชน เกษตรกรท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 2 ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 30 ราย ไดร่้วมกนัด าเนินการจดัตั้งกลุ่ม ช่ือว่า
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นน้อย หมู่ท่ี 10 ต าบลจนัดุม 
อ าเออพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์และสมาชิกกลุ่มได้
เรียนรู้ทางไกลตามหลกัสูตรการเรียนรู้ “การด ารงชีวิต
ตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง”  ขั้นท่ี 1  ท่ีเนน้การแกปั้ญหา
ระดับของชีวิตปัจเจกบุคคลและครัวเรือนให้หมด
หน้ีสิน มีอาชีพการงานท่ีมัน่คง มีครอบครัวท่ีอบอุ่น 
ลดอบายมุขส่ิงเสพติดท่ีเป็นทางแห่งความเส่ือมของ
ชีวิต ตลอดจนมีสุขอาพกายสุขอาพจิตท่ีแข็งแรง รวม
ระยะเวลาการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ทั้ ง 2 ช่วงระยะ 
รวมจ านวน 32 สปัดาห์ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
ลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย หมู่ท่ี 10 ต าบลจนัดุม 
อ าเออพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

2.  เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือศึกษาการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  

4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
เง่ือนไข ท่ี เอ้ือต่ อการเรียน รู้ตามหลัก สูตร “การ
ด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

5.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัสูตร “การ
ด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
วธีิการวจิยั 

ประชากร ท่ี ใช้ในการศึกษ าค ร้ัง น้ี  คื อ 
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นนอ้ย หมู่ท่ี 10 ต าบล
จนัดุม อ าเออพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมยจ์ านวน 30 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนท่ี 3 การน าผลท่ีได้จากาการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตร “การด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อ มูลจากประชากรท่ี เป็น
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย  หมู่ ท่ี  10 
ต าบลจนัดุม อ าเออพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมยจ์ านวน 
30 คน เก็บทุกราย  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่ าค ว าม ถ่ี  ( frequencies)  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  (percentage) 
ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ค่าสูงสุด (maximum)  ค่าต ่าสุด (minimum)   
 
ผลการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.7 เป็นเพศหญิง 

เกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึงร้อยละ 40.0 มีอายุ 51 ปีข้ึนไป 
โดยมีอายสูุงสุด 76.0 ปี  ต ่าสุด 34.0 ปี ค่าเฉล่ีย 47.73 ปี 

ร้อยละ 83.3 มีสถานอาพสมรส เกษตรกรร้อยละ 73.4 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต ่ ากว่า เกษตรกร
ส่วนมากร้อยละ 93.4 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70.0 มี
รายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท โดยมีรายได้สูงสุด 20,000.0 
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บาท ต ่าสุด 700.0  บาท และมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,890.0 บาท 
ร้อยละ 36.7 มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพต ่ากว่า 
10 ปี มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพสูงสุด 50.0 ปี  
ต ่ าสุด 1.0 ปี เฉล่ีย 23.07 ปี ร้อยละ 53.3 มีพ้ืนท่ีถือ
ครองต ่ากว่า 10 ไร่ ร้อยละ 76.6 ลกัษณะการถือครอง
เป็นของตนเอง 

การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

1) วิ ธี ก าร เรี ยน รู้ ต าม ห ลัก สู ต ร  “ก าร
ด ารงชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า เกษตรกร
ทั้งหมดร้อยละ 100.0 ไดรั้บการเรียนรู้จากท ากิจกรรม
เพ่ือพฒันาตนเองและครัวเรือนในการเพ่ิมรายได ้การ
ลดรายจ่ายาและการเรียนรู้เสริมจากการศึกษาดูงานจาก
บุคคลตน้แบบ กลุ่มตน้แบบ ชุมชนตน้แบบ รองลงมา
เกษตรกรเกือบทั้ งหมดร้อยละ 96.7 ได้รับการเรียนรู้
โดยกระบวนการกลุ่มในการพูดคุย สรุป วิเคราะห์
เน้ือหา สรุปบทเรียน และปฏิบติัการพฒันาตนเองและ
ครอบครัวจาก และจากการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการ
ท าบญัชีครัวเรือน และไดรั้บการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 
73.3 จากการเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพค์ดัสรร 

2) ระดับการเรียน รู้ตามหลักสูตร “การ
ด ารงชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาพรวม
เกษตรกรมีความพึงพอในอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง การเรียนรู้จากท ากิจกรรม
เพ่ือพฒันาตนเองและครัวเรือนในการเพ่ิมรายได ้การ
ลดรายจ่ายา (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ การเรียนรู้โดย
กระบวนการกลุ่มในการพูดคุย สรุป วิเคราะห์เน้ือหา 
สรุปบทเรียน  และปฏิบั ติการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัวและการเรียนรู้ฝึกปฏิบติัในกิจกรรมการท า
บัญชีครัวเรือน จ านวนเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.77) และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 1.17)  

 
 
 

3) การเรียนรู้เน้ือหาตามหลักสูตร “การ
ด ารงชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง"โดยอาพรวม
เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในเร่ือง เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
(ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ เร่ืองแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอ เพี ยง  ท่ี ป ระกอบด้วย  ห ลักค วาม
พอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างอูมิคุม้กัน บนหลกั
พ้ืนฐานการมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นเง่ือนไขส าคัญ 
(ค่ าเฉ ล่ีย 4.23) เร่ืองพอเพียง เพียงพอ อูมิพ่อคุ ้ม
แผน่ดิน (ค่าเฉล่ีย 3.90) . และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด
ในเร่ือง สาธิตการตอนมะละกอและการขยายพันธ์ุ
กลว้ย  (ค่าเฉล่ีย 2.83) ตามล าดบั 

4) การเรียนรู้ การด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ การไดรั้บการเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ  พบวา่ เกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100.0 เรียนรู้ดว้ย
ตนจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวนัเรียนรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและเรียนรู้จากการร่วม
ประชุม /การสัมมนา  รองลงมาเกษตรกรเกือบทั้งหมด
ร้อยละ 96.7  เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการดูโทรทศัน์และ
เกษตรกรส่วนน้อยร้อยละ 10.0  เรียนรู้จากเจา้หน้าท่ี
อาครัฐอ่ืนๆ 
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BMP10-5 

ตารางที ่1 การไดรั้บการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง   
          (N= 30) 

วธีิการเรียนรู้ ไม่ได้รับ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ได้รับ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. การเรียนรู้จากการร่วมกลุ่มชมส่ือวดีีทศันค์ดัสรร 
(แผน่ดีวดีี / ซีดี ) และการท ากิจกรรมหลงัจากชมวดีีทศัน ์

3 (10.0) 27 (90.0) 

2. การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มในการพดูคุย สรุป  
วเิคราะห์เน้ือหา สรุปบทเรียน และปฏิบติัการพฒันา 
ตนเองและครอบครัว 

1 (3.3) 29 (96.7) 

3. การเรียนรู้จากท ากิจกรรมเพ่ือพฒันาตนเองและ 
ครัวเรือนในการเพ่ิมรายได ้การลดรายจ่ายา 

0 (0.0) 30 (100.0) 

4. การเรียนรู้ฝึกปฏิบติัในกิจกรรมการท าบญัชีครัวเรือน 1 (3.3) 29 (96.7) 
5. การเรียนรู้เสริมจากการศึกษาดูงานจากบุคคลตน้แบบ  
กลุ่มตน้แบบ ชุมชนตน้แบบ  

0 (0.0) 30 (100.0) 

6. การเรียนรู้เสริมจากการพดูคุย ซกัถามผูจ้ดัการเรียนรู้ 2 (6.7) 28 (93.3) 
7. การเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพค์ดัสรร 8 (26.7) 22 (73.3) 
 
ตารางที ่2 การไดรั้บการเรียนรู้การด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ    
          (N= 30) 

แหล่งเรียนรู้ ไม่ได้รับ(จ านวน/ร้อยละ) ได้รับ(จ านวน/ร้อยละ) 
1. เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการฟังวทิย ุ  12 (40.0) 18 (60.0) 
2. เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการดูโทรทศัน์ 1 (3.3) 29 (96.7) 
3. เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการดูแผน่ ดีวดีี /ซิดี 6 (20.0) 24 (80.0) 
4. เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการอ่านหนงัสือ/เอกสาร 11 (36.7) 19 (63.3) 
5. เรียนรู้ดว้ยตนจากการปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั 0 (0.0) 30 (100.0) 
6. เรียนรู้จากปราชญช์าวบา้น/ผูรู้้/ผูน้ าชุมชน 3 (10.0) 27 (90.0) 
7. เรียนรู้จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 0 (0.0) 30 (100.0) 
8. เรียนรู้จากเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 2 (6.7) 28 (93.3) 
9. เรียนรู้จากเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบล 10 (33.3) 20 (66.7) 
10. เรียนรู้จากเจา้หนา้ท่ีอาครัฐอ่ืน ๆ 27 (90.0) 3 (10.0) 
11. เรียนรู้จากการร่วมประชุม /การสมัมนา   0 (0.0) 30 (100.0) 
12. เรียนรู้จากการศึกษาดูงานกลุ่มชุมชนตน้แบบ 2 (6.7) 28 (93.3) 
13. เรียนรู้จากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 (10.0) 27 (90.0) 
14. เรียนรู้จากแหล่งอ่ืน ระบุ เรียนรู้จากพอ่ แม่  
     และผูสู้งอายใุนชุมชน 

23 (76.7) 7 (23.3) 
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BMP10-6 

3) ด้าน การ มี อู มิ คุ ้มกัน ท่ี ดีพบ ว่า  โด ย
อาพรวมเกษตรกรมีการน าไปปฏิบติัอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เกษตรกร
มีการน าไปใชม้ากท่ีสุดในเร่ือง การใชท้รัพยากรอย่าง
คุ ้มค่ าและประหยัด เช่น  ปิ ดน ้ า  (ค่ า เฉ ล่ีย  3 .90 ) 
รองลงมาคือ  การรักษาสุขอาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
เช่น การก าลังกายสม ่ าเสมอ พักผ่อนเพียงพอ การ
บริโอคอาหารปลอดสารพิษ (ค่าเฉล่ีย 3.80)  และมีการ
น าไปปฏิบติัน้อยท่ีสุดในเร่ือง  การไดรั้บการสนบัสนุน
ดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.20)  

4) ดา้นเง่ือนไขการมีองค์ความรู้พบว่า โดย
อาพรวมเกษตรกรมีการน าไปปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เกษตรกรมีการน าไปใชม้ากท่ีสุดในเร่ืองการมีกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพัฒนาอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
รองลงมาคือ การมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัของชุมชน ทั้งในดา้นการประกอบอาชีพ การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กิจกรรมดา้นสวสัดิการของชุมชน 
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสามคัคี(ค่าเฉล่ีย 3.50) และ
มีการน าไปปฏิบัติน้อยท่ีสุดในเร่ือง  การมีเครือข่าย
องคก์รชุมชนท่ีมีกิจกรรมเพ่ือชุมชนสม ่าเสมอ(ค่าเฉล่ีย 
3.07)  

5) ด้านเง่ือนไขการมีคุณธรรมพบว่า โดย
อาพรวมเกษตรกรมีการน าไปปฏิบติัอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เกษตรกร
มีการน าไปใชม้ากท่ีสุดในเร่ือง คนในครัวเรือนปฏิบติั
ตามหลักศาสนา (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ การมี
กิจกรรมสืบทอดประเพณี วฒันธรรม อูมิปัญญาของ
คนในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.23)  มี และมีการน าไปปฏิบัติ
น้อยท่ี สุดในเร่ือง การจัดการชุมชนท่ีดี ผู ้น ามีความ
โปร่งใส ซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย 2.93)  
 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเง่ือนไขที่เอื้อต่อ
การเรียน รู้ตามหลักสูตร “การด ารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกจิพอเพยีง” 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อ
การเรียน รู้ตามหลักสูตร “การด ารงชีวิตตามวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยด้านผู ้จัดการเรียนรู้ 
และด้านวิ ธีการเรียนรู้  ด้านผู ้จัดการเรียนรู้  พบว่า 
เกษตรกรเกือบทั้ งหมดร้อยละ 96.7 การให้เวลาของ
ผูจ้ดัการเรียนรู้ รอลงมาเกษตรกรร้อยละ 86.7 ทกัษะใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ และความตั้งใจและความใส
ใจของผูจ้ดัการเรียนรู้เท่ากนัทั้ง  2 ประเด็น ดา้นวิธีการ
เรียนรู้พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 96.7  การให้
การเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริงและการจัดกิจกรรม
เสริมโดยการพาไปศึกษาดูงาน เท่ากนัทั้ ง 2 ประเด็น 
รองลงเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 93.3 การเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนรู้ไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 

ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร “การด ารงชีวิตตาม
วถิีเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ปัญหาของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร “การด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านเน้ือหาการเรียนรู้พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
36.7 ประสบปัญหาเน้ือหาขาดรายละเอียดของการ
ปฏิบัติรองลงมาร้อยละ 30.0 ประสบปัญหาในเร่ือง
เน้ือหาบางเร่ืองยาวเกินไป ดา้นกระบวนการการเรียนรู้
พบว่า เกษตรกรคร่ึงหน่ึงร้อยละ 50.0 ประสบการจัด
กิจกรรมเรียนรู้รองลงมาเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึงร้อยละ 
46.7 ประสบปัญหาผูเ้รียนขาดทกัษะในการบนัทึก 
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BMP10-7 

ตารางที ่3 ระดบัการน าผลท่ีไดจ้ากาการเรียนรู้ตามหลกัสูตร “การด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจ พอเพียง” ไปใชใ้น 
 ชีวติประจ าวนั 
          (N= 30) 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นความพอประมาณ 3.15 0.56 ปานกลาง 
ดา้นความมีเหตุผล 3.57 0.61 มาก 
ดา้นความมีอูมิคุม้กนัท่ีดี 3.58 0.61 มาก 
ดา้นเง่ือนไขการมีองคค์วามรู้ 3.35 0.70 ปานกลาง 
ดา้นเง่ือนไขการมีคุณธรรม 3.62 0.64 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.45 0.51 มาก 

 
อภิปรายผล และสรุปผลการวจิยั 

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  พบวา่ ส่ือบุคคล
เกษตรกรส่วนน้อยร้อยละ 33.7 ได้รับข้อมูลจาก
เจา้หน้าท่ีบริษทัเอกชนน้อยท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
เกษตรกรมีความใกลชิ้ดกับหน่วยงานอาครัฐในการ
ส่งเสริมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่วน
ให ญ่ ใน ชุมชน ท่ี ได้ รับการสนับสนุน ก็ เกิดจาก
หน่วยงานอาครัฐ ส่งผลให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
บุคคลโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐมากกว่าเจ้าหน้าท่ี
ของบริษทัเอกชน ส่ือมวลชนเกษตรกรมากกวา่คร่ึง
ร้อยละ 56.7 ได้รับข้อมูลจากวารสาร/ส่ิงพิมพ์ น้อย
ท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
ในการอ่านวารสาร/หนงัสือพิมพ ์ส่วนใหญ่ให้เวลากบั
การประกอบอาชีพส่งผลให้ไดรั้บขอ้มูลทางส่ือมวลชน
ด้านน้ีค่อนข้างน้อย ส่วนส่ือกลุ่มพบว่าเกษตรกร
มากกว่าคร่ึงร้อยละ 63.3 ได้รับข้อมูลจากเวทีชุมชน
นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากเวทีชุมชนเป็นเวทีท่ีใชใ้นการ
ประชุมระดมความคิดเห็นในการพฒันาสร้างสรรค์
ชุมชน แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน ส่งผลให้ไดรั้บ
ข่าวสารในเร่ืองการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงค่อนขา้งนอ้ย 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2.1 วิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตร “การ
ด ารงชีวติตามวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง 

พบว่า เกษตรกรได้รับการเรียนรู้
น้อยท่ีสุดในเร่ือง การเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพ์คัดสรร 
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและ
ลงมือปฏิบติังาน จึงไม่ค่อยมีเวลาในการขวนขวายหา
ความรู้จากส่ือส่ิงพิมพ ์ 

2.2 ระดับการเรียนรู้ตามหลักสูตร “การ
ด ารงชีวติตามวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง 

เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อยในเร่ือง การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มใน
การพูดคุย สรุป วิเคราะห์เน้ือหา สรุปบทเรียน และ
ปฏิบติัการพฒันาตนเองและครอบครัวและการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการท าบัญชีครัวเรือน ทั้ งน้ีอาจ
เป็นเพราะการเรียนรู้ในเร่ืองการจดัท าบญัชีเกษตรกร
ค่อนขา้งให้ความสนใจนอ้ยเน่ืองจากเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ตวัเลข และเป็นงานท่ีค่อนขา้งละเอียด โดยธรรมชาติ
เกษตรกรไม่ชอบเร่ืองตวัเลขมากนัก จึงให้ความสนใจ
ในเร่ืองดงักล่าวค่อนขา้งนอ้ย 
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2.3 การเรียนรู้เน้ือหาตามหลักสูตร “การ
ด ารงชีวติตามวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง" 

เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุดในเร่ือง สาธิตการตอนมะละกอและ
การขยายพันธ์ุกล้วย  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกร
เขา้ใจว่า การเพาะพนัธ์ุมะละกอ และกลว้ยเป็นเร่ืองท่ี
ค่อนขา้งง่ายไม่จ าเป็นตอ้งไปเรียนรู้ก็ได ้สามารถท าเอง
ไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในเร่ืองดงักล่าว
ค่อนขา้งนอ้ย 

2.4 การเรียนรู้ การด ารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกจิพอเพยีง จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

การได้รับการเรียนรู้การด ารงชีวิต
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  พบว่า 
เกษตรกรเรียนรู้น้อยท่ีสุดจากเจ้าหน้าท่ีอาครัฐอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี ท่ีใกล้ชิดเกษตรกรมากท่ีสุดคือ 
เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงจะให้
ค วาม รู้ค าแน ะน า  เป็ น ท่ี ป รึกษ าเก่ี ยวกับ อาชีพ
การเกษตรทุกเร่ืองของเกษตรกร ส่วนเจา้หนา้ท่ีอาครัฐ
อ่ืนๆ อาจให้ค  าแนะน าดา้นอ่ืนๆ ส่งผลให้เกษตรกรเกิด
การเรียนรู้ดงักล่าวจากเจา้หนา้ท่ีอาครัฐอ่ืนๆ นอ้ย 

2.5 การน าผลที่ได้จากาการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตร “การด ารงชีวติตามวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง” ไป
ใช้ในชีวติประจ าวนั 

1) ด้านความพอประมาณ  พบว่า 
เกษตรกรมีการน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนันอ้ยท่ีสุด
ในเร่ือง ผลิตเคร่ืองอุปโอคใชเ้องในครัวเรือน เช่น ท า
น ้ ายาลา้งจาน แชมพู  ผงซักฟอก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
เกษตรกรคิดวา่ ผลิตอณัฑด์งักล่าวเป็นเร่ืองท่ีอาจท าได้
ยาก และไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าเองทุกเร่ือง อาจช่วยซ้ือ
จากเพ่ือนบา้นท่ีท าโดยตรง และบางคร้ังเกษตรกรอาจ
ไม่สะดวกในการซ้ือหัวเช้ือเพ่ือผลิตผลิตอณัฑด์งักล่าว 
ท าใหน้ าไปปฏิบติัค่อนขา้งนอ้ย 

2) ด้ าน ค ว าม มี เห ตุ ผ ล  พ บ ว่ า 
เกษตรกรน าไปใชน้้อยท่ีสุดในเร่ือง มีการน าวสัดุท่ีใช้
งานแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ใหม่  เช่น  การ
ท ากระเป๋าจากซองกาแฟทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาวา่งพอในการน าวสัดุใชง้านแลว้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่เน่ืองจากไม่ค่อยมี
เวลา ส่วนใหญ่อยู่ในทอ้งไร่ทอ้งนา ท าให้ไม่ไดน้ าไป
ปฏิบติัหรือน าไปปฏิบติัค่อนขา้งนอ้ย 

3) ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี พบว่า 
เกษตรกรมีการน าไปใช้น้อยท่ีสุดในเร่ืองได้รับการ
สนบัสนุนดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเน่ืองจาก กลุ่ม
ดงักล่าวอาจมีการสนบัสนุนให้กบัเกษตรกรในหมู่บา้น
ค่อนขา้งเยอะและใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มท่ีอาจช่วยเหลือ
ตนเองยงัไม่ได ้เกษตรกรท่ีร่วมโครงการจึงได้รับการ
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนค่อนขา้งนอ้ย 

4) ด้านเง่ือนไขการมีองค์ความรู้ 
พบว่า เกษตรกรมีการน าไปปฏิบัติน้อยท่ีสุดในเร่ือง 
การบริหารจดัการขอ้มูลท่ีใชป้ฏิบติัร่วมกนัของชุมชน
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสมาชิกอายในกลุ่มยงัไม่ไดมี้การท า
ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับกลุ่มส่งผลให้ มีการน าไปใช้
ประโยชน์ค่อนขา้งน้อยหรือมีขอ้มูลยงัไม่เพียงพอจึง
เกิดการใชง้านค่อนขา้งนอ้ย 

5) ด้ าน เง่ือน ไขการมี คุณ ธรรม 
พบว่า เกษตรกรมีการน าไปปฏิบัติน้อยท่ีสุดในเร่ือง 
การจัดการชุมชนท่ีดี ผู ้น ามีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์
สุจริต มีคุณธรรมทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรยงัไม่มี
ความเช่ือมัน่ในตนเองหรือไม่ไดเ้ขา้ขา้งชุมชนตนเอง
วา่มีการจดัการชุมชนท่ีดี ผูน้ ามีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์
สุจริต มีคุณธรรม อีกทั้งเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส่วนตวั
ของผูน้ าจึงไม่สามารถใหค้วามเห็นหรือน าไปปฏิบติัได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร 

1. ด้านความพอประมาณ ควรมีการผลิต
ส่ิงของท่ีฟุ่ มเฟือยใช้เองหรือสนับสนุนกลุ่มท่ีผลิต
เคร่ืองอุปโอคใชเ้องในครัวเรือนท่ีมีราคาประหยดัเป็น
การลดรายจ่ายในครัวเรือน 

2. ดา้นความมีเหตุผล ควรมีการน าวสัดุท่ีใช้
งานแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ใหม่  ไม่วา่จะ
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เหลือใชจ้ากครัวเรือน หรืออ่ืนๆ เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิม
รายไดใ้หก้บัครัวเรือน 

3. ด้านการมีอูมิคุ ้มกันท่ีดี ควรมีการขอรับ
การสนับสนุนดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเพื่อน ามา
เป็นกองทุนในการพฒันากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก
กลุ่มและขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
กลุ่ม 

4. ดา้นเง่ือนไขการมีองค์ความรู้ ควรมีการ
บริหารจดัการขอ้มูลท่ีใชป้ฏิบติัร่วมกนัของชุมชนเพ่ือ
เป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัชุมชนอ่ืนๆ และขอ้มูลถือวา่เป็น
หัวใจหลักในการด าเนินงาน ดังนั้ น ควรมีการจัดท า
ขอ้มูลของกลุ่มใหส้ามารถใชง้านใหเ้กิดประโยชน์ได ้

5.  ด้านเง่ือนไขการมีคุณธรรม ผูน้ าชุมชน
ควรมีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และมี
การบริหารจัดการชุมชนท่ีดีเพ่ือเป็นแบบอย่างหรือ
ตน้แบบให้กบัชุมชนอ่ืนๆ และสร้างความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาใหก้บัเกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน  

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
1. ด้านเน้ือหาการเรียนรู้พบว่า เกษตรกร

ประสบปัญหาเน้ือหาขาดรายละเอียดของการปฏิบัติ
เน้ือหาบางเร่ืองยาวเกินไป ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรมีการปรับเน้ือหาการเรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรโดยให้กระชับเข้าใจง่าย และ
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

2. ด้าน กระบ วนการก าร เรี ยน รู้พบ ว่ า 
เกษตรกรประสบปัญหาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และ
ประสบปัญหาผูเ้รียนขาดทักษะในการเรียนรู้ ดังนั้ น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั
จริงมากกว่าการบรรยาย หรือออิปรายให้เกษตรกร
ไดรั้บทราบ  

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของ
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบติัตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจุดเด่นของชุมชน เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนท่ีสนใจ และน้อมน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

4. ควรมีการประกวด เพ่ื อให้ รางวัลแก่
เกษตรกรท่ีมีการนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เพ่ือเป็นต้นแบบท่ีดีกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ และ
เป็นการใหก้ าลงัใจและเพ่ิมเครือข่ายเกษตรกร 
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ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2554.   

อญัชญั  อยูส่บาย. การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพึ่ งพาตนเองของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไผ่ อ าเออสนามชัยเขต 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา. ปริญญาเกษตร  ศาสตรม
หาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 
2556. 
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