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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อศึกษาระดบัของความส าเร็จในการประยุกตป์รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 2)  เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 3)  เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร                     
 วิธีการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบตดัขวาง  (Cross-Sectional  Study)  โดยใชก้าร
วิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  และการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)   
ประกอบกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากข้ึน  และเจาะลึกในประเด็นส าคญั ใช้การสนทนากลุ่มกับ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าเกษตรกร และเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้วิธีการรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี  คือ  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมในการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงประชากร 601 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน การ
สุ่มตวัอย่างของการวิจยัน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามโอกาสหรือความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย   และการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้หรือการเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีตรง
กบัเง่ือนไขจนกระทัง่ครบจ านวนท่ีก าหนดไว ้  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูน้ า
ชุมชน ผูน้ าเกษตรกรและเกษตรกร รวมทั้งส้ิน 10 คน ใชโ้ปรแกรม SPSS  for  Window  สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  ความแตกต่างของ
ร้อยละ ไคสแควร์ (Chi-Square) Gamma (G) และ Multiple   Regression   ผลการวิจยัพบวา่ 1)  ปัจจยั
ส่วนบุคคลไม่มีผลไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)  กลุ่ม



  

(4) 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นอยู่กับ

ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนและผู้น าเกษตรกร 3)  ตัวแปรท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาวะผู้น า ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร 

การประสานงาน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เม่ือวัดด้วยสถิติท่ีใช้วัดความแกร่งของความส า

พันธ์ G พบว่าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับความร่วมมือ ความร่วมมือกับความรู้ การสนับสนุนกับการ

ประสานงาน การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับความรู้ การประสานงานกับความร่วมมือ ความร่วมมือ

กับความส าเร็จ ความรู้กับความส าเร็จ การแลกเปล่ียนกับความส าเร็จ การสนับสนุนกับความร่วมมือ 

การประสานงานกับความรู้ การประสานงานกับความส าเร็จ การสนับสนุนกับภาวะผู้น า การ

ประสานงานกับการแลกเปล่ียน การสนับสนุนกับความส าเร็จ การประสานงานกับภาวะผู้น า การ

สนับสนุนกับความรู้ การสนับสนุนกับการแลกเปล่ียน ภาวะผู้น ากับความส าเร็จ ความร่วมมือกับภาวะ

ผู้น า ภาวะผู้น ากับความรู้ และการแลกเปล่ียนกับภาวะผู้น าโดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ .895  .879  

.844  .843  .801  .783  .782  .780  .779  .773  .772  .770 .752 .735  .727  .719  .700  .624  .610  .530 

และ .476 ตามล าดับ 4) ตัวแปรท่ีใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน มี 4 ตัวแปร ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 

นั่นคือเม่ือวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ () ซ่ึงพยากรณ์ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได้ดีท่ีสุดและมีผลในทางบวกต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แก่   การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ภาวะผู้น า และการประสานงาน 

เรียงตามล าดับความส าคัญ ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม และการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการอธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณร้อยละ 
2R72.5  (  =.725)            

ข้อเสนอแนะของเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

เขตปฏิรูปท่ีดิน คือ 1) จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ท่ีสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง        

2) ภาครัฐควรมีความต่อเน่ืองในการให้ความสนับสนุน และตอบสนองความต้องการและภูมิปัญญา

ของชุมชน 3)  จะต้องมีการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และมีการท างานร่วมกันเชิงบูรณาการ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ 1)  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีสนใจหรือ

กลุ่มเป้าหมายก่อนด าเนินงาน 2)  ภาครัฐควรมีความต่อเน่ืองในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

อย่างจริงจัง 3)  การสนับสนุนและการท างานของภาครัฐจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
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                          The objectives of this research are to find (1) the successful level of the 
modification of Agricultural Reformed Land at Tambon Nikom Krasiew, Danchang 
District, Supanburi Province. (2)  factors affecting to the success modification of 
Sufficiency economy philosophy applied in the place as seen in No.1 (3) the level of 
relationship of variant interval. 
 The research studying pattern was set as the qualitative research under the 
cross-sectional study. The qualitative research’s samples, with the method of 
purposive sampling, are collected from 10 involved people such as farmer leaders, 
community leaders and officers. Partially, the quantitative research contents are used 
to work cooperatively in order to identify the data to be more reasonable. As well as, 
its samples are collected with the method of probability sampling. All together, the 
data are collected from 250 samples of the total of 601 populations by questionnaires 
and interviewing paper. The collected data are classified and identified by SPSS 
program ( for windows) and statistical analysis of percentage, mean, standard 
deviation, minimum and maximum values, difference of percentages, Chi-square, 
Gamma and multiple regression. 

            The results show as seen bellows:  (1) Personal properties have no influence to 
the success of the Modification of Sufficiency Economy Philosophy. (2) Leadership 
of local leaders is the great influence to the success of the Modification of Sufficiency 
Economy Philosophy. (3) Factors that are enable to create a high significant success 
of the Modification of Sufficiency Economy Philosophy are knowledge perception of 
Sufficiency Economy Philosophy, leadership, cooperation in activities conducting, 
experiences exchange among farmers, collaboration and supporting from 
governmental sectors. After analyzing the strength of variant relationship, factors that 
are related to the success of the Modification of    Sufficiency Economy are 
experiences exchange and cooperation, cooperation and knowledge. Budget 
supporting and collaboration, Budget supporting and achievement, knowledge and 
achievement, experiences exchange and achievement, Budget supporting and 
cooperation, collaboration and knowledge, collaboration and achievement, Budget 
supporting and leadership, supporting and knowledge, supporting and exchange, 
leadership and achievement, cooperation and leadership, leadership and knowledge, 
as well as exchange and leadership. Their relationship values are .895  .879  .844  .843  



  

(6) 

.801  .783  .782  .780  .779  .773  .772  .770 .752 .735  .727  .719  .700  .624  .610  

.530 and .476 respectively. (4) Variant factors can describe predicatively on the 
success of the Modification of Sufficiency Economy Philosophy. There are 4 factors 
affecting positively and significantly to the success of the Modification of Sufficiency 
Economy at the figure of .000. Those factors are the experiences exchange, 
knowledge perception, leadership and collaboration respectively. Conversely, 
cooperation and the supports from governmental sectors are not link to the positive 
result. The variances at such case give positive value at 72.5 % (R = .725)                                                                    
 The farmers and officers in the project give three guidance points for solving 
difficulties occurred in the Modification of Sufficiency Economy to as follows.        
(1) Before launching the project, its knowledge details must be transferred to target 
groups effectively. (2) Governmental sectors should support target groups 
continuously and response to the needs of existing technology in each community.  
(3) Involved agencies must pay attention to participate in the work plan cooperatively.         
 The research results give 3 recommendations as seen then. The first and 
second recommendations are detailed the same as above mentioned but the third 
recommendation says that governmental sectors must support the project by centering 
at targeted people. 
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1 

 

บทท่ี 1 

 

บทน า 
 

1.1  ความส าคัญของปัญหา  

 
 ความยากจนของคนในชนบท มีปัญหาด้านท่ีดินท ากินซ่ึงถือเป็นทุนของชีวิต เป็นปัญหา

รากฐานท่ีส าคัญ เม่ือคนจนไม่มีท่ีดินท ากินหรือแม้กระทั่งเกษตรกรท่ีมีท่ีดินท ากิน แต่ไม่สามารถ

สร้างความมั่นคงในชีวิต ทั้งในอาชีพและรายได้ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก คุณภาพดิน แหล่งน ้า 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเง่ือนไขปัจจัยท่ีท าให้คน ยากจนไม่สามารถรักษาท่ีดินท ากินไว้

ได้ส่งผลให้มีการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเป็นปัญหาสังคมติดตามมา 

           เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนว

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด กว่า 25 ปี ซ่ึงเป็นแนวทางการด ารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผลรวมถึงความ

จ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบคอบและความระมัดระวังในการน าวิชาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน

จิตใจ 

           ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อมุ่งหวัง

จะแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน นอกจากนั้นยังร่วมแก้ไขปัญหาคน

ยากจนท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังประโยคท่ีว่า “นิคมเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปฏิรูปบนพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน” 

 ซ่ึงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 มาตรา 83 ท่ีได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รัฐบาลได้น ามา

ก าหนดเป็นนโยบายและแถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันจันทร์ท่ี 29 ธันวาคม 2551 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในเร่ือง

ท่ี 4 นโยบายเศรษฐกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   



 
2 
 
 
 

1)  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 2)  ภาคเกษตร 
  (1)  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดบัชุมชนตามแนวพระ 
ราชด าริเพื่อใหค้รัวเรือนเกษตรกรมีความมัน่คงทางดา้นอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการ
เรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสานวนเกษตร โครงการอาหารกลางวนั และธนาคารโค
กระบือตามแนวพระราชด าริโดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผูก้  าหนดทิศทางและแนวทางดว้ยตนเอง 
  (2)  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรโดยสร้างระบบนิคมการเกษตรและ
เร่งรัดการก าหนดเขตการใชท่ี้ดิน เพื่อการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตรทุกประเภทอยา่งมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร รวมทั้งมีความเหมาะสมและสมดุลทั้งดา้นอาหารและพลงังานทดแทน 
ดว้ยการบูรณาการหน่วยงานและภาคีความร่วมมือต่างๆ เพื่อเพิ่มรายไดเ้กษตรกร ผลิตภณัฑม์วล
รวมของประเทศพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร ตลอดจนสงวนและคุม้ครองพื้นท่ีการเกษตรจ านวน 
130 ลา้นไร่ส าหรับท าการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
  (3)  สร้างความเขม้แขง็ใหภ้าคการเกษตรทั้งระบบ โดยเสริมสร้างและพฒันา
คุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกระดบัวยั ทั้งในดา้นการผลิตการบริหารจดัการผลผลิต การบริหาร
องคก์รเกษตรกรรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยองคค์วามรู้จากนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของภาคเกษตรใหเ้ป็นฐานรากท่ีมัน่คงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
 จากนโยบายของรัฐบาลดงักล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านกังานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  ซ่ึงมีภารกิจตามพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินพ.ศ. 2518 ในส่ีดา้นดว้ยกนั
คือ  1) จดัท่ีดิน 2) พฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร 3)  สร้างมูลค่าท่ีดิน  4)  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 และจากภารกิจดงักล่าวเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลท่ีเป็นไปตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จึงไดด้ าเนินการ
โครงการจดัตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินข้ึนทัว่ประเทศโดยมีเป้าหมายจดัตั้งนิคม
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึนในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อ                                                                                 
  1)  บูรณาการทรัพยากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (ทั้งภาคธุรกิจ และองคก์ร
พฒันาเอกชน) ประชาชนโดยเฉพาะเกษตร สถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ เพื่อผสมผสาน
แนวความคิด ทรัพยากรและเคร่ืองมือ งบประมาณ ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกร  
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   2)  ผสมผสานการจัดการในด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกร

ยากจนรู้จักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเข้าถึงโอกาสต่างๆ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงควบคู่กับการสนับสนุนการจัดการด้านปัจจัยพื้นฐาน และการช่วยเหลือด้านการตลาด เช่น 

การจัดท่ีดินให้คนยากจน การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ 

การจัดการด้านการแปรรูป การตลาด บนพื้นฐานการมีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกคน ตาม

หลักสูตรบูรณาการ                                                                                                                            

  3)  เป้าประสงค์หลัก คือ  (1)  เพื่อแก้ปัญหาความยากจน   (2) เพ่ือปรับปรุง

ปัจจัยพื้นฐานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เกษตรกร) ให้พ่ึงตนเองได้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีศักยภาพท่ีจะแข่งขันกับต่างประเทศ   (3)  เพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินถูกปล่อยให้รกร้างให้

เกิดประโยชน์สูงสุด   (4)  เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม                                                                         

 1.1.1  ความเป็นมาของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง                                                    

  1.1.1.1  แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การขจัดความ

ยากจนโดยมีเป้าหมายท่ีจะแก้ไขความยากจนใน 16,735 หมู่บ้าน และยกระดับรายได้คนยากจน     

7.5 ล้านคน ซ่ึงในจ านวนนี้เป็นคนยากจนในภาคเกษตรประมาณ 6 ล้านคน                              

  1.1.1.2  ปัญหาส าคัญของความยากจนในภาคเกษตร คือ ขาด  1)  ความรู้ และการ

จัดการ   2)  ทุน   3)  โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะท่ีท ากิน การพัฒนาดิน และน ้า   4) ปัญหาราคา

ผลผลิต และตลาด                                                                                                                       

  1.1.1.3  ผลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน

แห่งชาติ (ศตจ.) พบปัญหาท่ีมีการลงทะเบียนมาก คือ ขาดท่ีดินท ากินหรือมีท่ีดินท ากินแต่ไม่

เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ประมาณ 4.8 ล้านราย ในจ านวนนี้เป็นผู้ท่ีไม่มีท่ีดิน

ท ากินประมาณ 2.02 ล้านราย และเป็นผู้มีท่ีดินไม่เพียงพอ 1.63 ล้านราย ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการ

แก้ไขปัญหา (รวม 3.66 ล้านราย)                                                                                               

  1.1.1.4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการจัดหาท่ีดิน การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การพัฒนาเกษตรกรในด้านความรู้ อาชีพ การจัดการ การแปรรูป 

การตลาด เพ่ือท าให้ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนบรรลุผล  
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 1.1.2  มติคณะรัฐมนตรี  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน 2 รูปแบบ 

ประกอบด้วย                                                                                                                     

  1.1.2.1  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ                                             

  1.1.2.2  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  

   ตามวาระการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2548  

 

 1.1.3  พระราชบัญญัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่                                                                   

  1)  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม

โดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532                                          

  2)  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                                                                      

  3)  พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548                                                              

  4)  กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  

 

 1.1.4  วัตถุประสงค์การจัดต้ังนิคมเศรษฐกิจพอเพียง                                                   

  1.1.4.1  บูรณาการทรัพยากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (ทั้งภาคธุรกิจ และ

องค์กรพัฒนาเอกชน) ประชาชนโดยเฉพาะเกษตร สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ เพื่อผสมผสาน

แนวความคิด ทรัพยากรและเคร่ืองมือ งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

  1.1.4.2  ผสมผสานการจัดการในด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้

เกษตรกรยากจนรู้จักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเข้าถึงโอกาสต่างๆ ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการสนับสนุนการจัดการด้านปัจจัยพื้นฐาน และการช่วยเหลือด้าน

การตลาด เช่น การจัดท่ีดินให้คนยากจน การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ความรู้ทักษะการ

ประกอบอาชีพ การจัดการด้านการแปรรูป การตลาด บนพื้นฐานการมีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 

ทุกคน ตามหลักสูตรบูรณาการ                                                                                                  

  1.1.4.3  เป้าประสงค์หลัก คือ                                                                                            

   1)  เพื่อแก้ปัญหาความยากจน                                                                                         

   2)  เพ่ือปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เกษตรกร) ให้

พ่ึงตนเองได้     ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพท่ีจะแข่งขันกับต่างประเทศ                                        

   3)  เพื่อใช้ประโยชน์จากท่ีดินถูกปล่อยให้รกร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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   4)  เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

 1.1.5  หลักการส าคัญ  

   การแก้ไขปัญหาความยากจน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดหลักการ 4 

ประการส าคัญ ประกอบด้วย                                                                                                                   

  1.1.5.1  เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เพ่ือให้เกษตรกรได้

เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ปัญญา เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                        

  1.1.5.2  เน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (Skill Practice) เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักการลด

รายจ่ายเพิ่มรายได้ และเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ โดยมีการท ากินในแปลงท่ีดินท่ีจัดให้ควบคู่ไปกับการ

เรียนรู้                                                                                                                                             

  1.1.5.3  เน้นการน าท่ีดินท่ีถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ (Land 

Reform) ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรยากจน ควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม                                                                                                                    

  1.1.5.4  เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้พ่ึงพาช่วยเหลือกันในรูปสหกรณ์ หรือ

วิสาหกิจชุมชน(Business Chain) สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดอัน

สามารถจะเช่ือมโยงไปสู่การส่งออกในรูปการท า Contract Farming กับบริษัทเอกชน                       

 

 1.1.6  การจัดต้ังนิคมเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                 

  1.1.6.1  จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียง รวมกลุ่มสมาชิกตามหลักสหกรณ์เช่าท่ีดิน

แปลงรวมระยะยาวจาก ส.ป.ก. ตลอดจนอาศัยเอกสารสัญญาเช่าดังกล่าวค ้าประกันการกู้ยืมเงิน 

เพ่ือให้สหกรณ์มีทุนมาด าเนินการ                                                                                                    

  1.1.6.2  จัดรูปการใช้ท่ีดินทั้งแปลงอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าเขตเกษตรกรรม     

   1)  ท าการผลิตเป็น Cluster เพ่ือให้ได้มาตรฐาน GAP และท า Contract 

Farming กับ   ภาคเอกชนตามความเหมาะสม                                                                                         

   2)  สมาชิกแบ่งงานกันท าตามความถนัด ทั้งการผลิต การแปรรูป บรรจุ

ภัณฑ์ โดยมีการท า Branding ของนิคม                                                                                                          

   3)  จัดให้มีกิจกรรมในมิติของสังคมร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างสมาชิกในนิคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และชุมชน  
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      4)  บูรณาการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรใน

ลักษณะไตรภาคี โดยภาครัฐช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เป็นตัวกลางในการประนอม

ผลประโยชน์ของเกษตรกรและภาคเอกชน                                                                                       

  1.1.6.3  สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านนิคมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพ่ือรองรับการ

ให้บริการเกษตรกรยากจนท่ีขึ้นทะเบียน                                                                                                     

   1)  สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองควบคู่กับการรวมกลุ่มเกษตรกร

ให้มีการพ่ึงพาช่วยเหลือกัน ทั้งในด้านการผลิต และการตลาด ผ่านทางนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน และสหกรณ์ฯ                                                                                                                                   

   2)  ปรับวิธีคิดจากการท าเกษตรรายย่อยเป็นการรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์เพื่อให้มีอ านาจต่อรองและพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉพาะด้านโดยใช้กระบวนการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในแปลงกิจกรรมท่ีสมัครใจ                                     

   3)  พัฒนาศักยภาพเกษตรในโครงการ ให้สามารถเป็นวิทยากรประจ า

แปลงเกษตรกรรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าท่ี และสร้างความมั่นใจในการท าประโยชน์ใน

ท่ีดิน                                                                                                                                                          

   4)  ขยายผลโดยการเช่ือมโยงกับโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์                                                                                                                                              

  1.1.6.4  รวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหน่วยงานประสานร่วมกับสหกรณ์         สนับสนุนให้สมาชิกท่ีผ่านหลักสูตรการเรียนรู้จาก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน นิคมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการ

ด าเนินการทั้งด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด โดยอาศัยนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ 

เป็นศูนย์ประสานงาน ภายใต้ พ.ร.บ. ปฏิรูปท่ีดิน พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน และกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร                                                                                                                                                

 จากนโยบายของรัฐบาลจนมาเป็นโครงการของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม    

ท่ีจัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินขึ้นในจังหวัดต่างๆ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ด าเนินการตามโครงการโดยได้คัดเลือกและจัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงใน

เขตปฏิรูปท่ีดินขึ้นใน ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง ของเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

เขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อน าไปสู่แนวทางและ

ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต

ปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต

ปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

1.2.3  เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีน่าจะมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด มากรองลงมาตามล าดับ จน 

ถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย                                                                                                       

1.3  ขอบเขตและข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 

1.3.1  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการนิคมเศรษฐกิจ 

พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช่าง จังหวัดสุพรรณบุรี  และเจ้าท่ีท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น 

1.3.2   ข้อจ ากัดในการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

กระท าได้อยากเพราะกลุ่มตัวอย่างไม่มีเวลาในการให้ข้อมูล  

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ได้ทราบระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอ      

เพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.4.2  ได้ทราบถึงตัวแปรหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต 

ปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

1.4.3  ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยท่ีมีมากท่ีสุด มากรองลงมาตาม              

ล าดับจนถึงไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 

1.4.4  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการประยุกต์ปรัชญา       

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต่อไป 



 
 

บทท่ี 2 

 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 
 จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในเร่ืองปัจจัยความส าเร็จในการ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี มีแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 

2.1  ข้อมูลของนิคมเศรษฐกิจพอเพียงต าบลนิคมกระเสียว 

 
 สภาพพื้นท่ี ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อท่ีทั้งหมด 64,651 

ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 5,629 คน 1,239 ครัวเรือน จ านวนเนื้อ

ท่ีท าการเกษตรทั้งสิ้น 37,391 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลับภูเขาและป่าไม้ แหล่งน ้า

ประกอบด้วย   ล าห้วยธรรมชาติจ านวน 7 สาย ส่วนใหญ่มีน ้าตลอดทั้งปี ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 966.9 

ม.ม. 

 อาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมพืชท่ีปลูกเป็นพืชไร่ถึงร้อยละ 73 ซ่ึงได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด อาชีพเสริม

ของเกษตรกรได้แก่การเลี้ยงสัตว์และประมงพืชท่ีส าคัญในพื้นท่ีมีดังนี้  

             อ้อย มีพื้นท่ีปลูกทั้งหมดประมาณ 8,105 ไร่ ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 8 ตัน/ไร่ รายได้สุทธิหัก                               

ต้นทุนการผลิตประมาณ1,500บาท/ไร่ 

             มันส าปะหลัง ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 4 ตัน/ไร่ รายได้สุทธิหักต้นทุนการผลิตประมาณ 

2,500บาท/ไร่ 

             ข้าวโพด ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 700 กก./ไร่ รายได้สุทธิหักต้นทุนการผลิตประมาณ 770 

บาท/ไร่                                                                                                                                                                                                      

 องค์กร/กลุ่มอาชีพ ต.นิคมกระเสียว มีองค์กรและสถาบันเกษตรกรอยู่หลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม

ธรรมชาติและกลุ่มจัดตั้งกลุ่มท่ีส าคัญมีดังนี้ 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
9 

 

 

1)  กลุ่มพัฒนาการผลิตข้าวโพด สมาชิก 20 คน กิจกรรมพัฒนาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด 

2)  กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ สมาชิก 45 คน กิจกรรมผลิตผักปลอดสารพิษ 

              3)  กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง สมาชิก 40 คน กิจกรรมพัฒนาสายพันธ์ุไก่พื้นเมือง 

              4)  กลุ่มผู้เลี้ยงโค สมาชิก 30 คน กิจกรรมรวมกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ 
 

ตารางที่ 2.1  ข้อมูลเขตปฏิรูปท่ีดิน ต. นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี การติดตามการท า        

ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรในเขตนิคมฯ 

 

รายการ   เนื้อท่ี (ไร่) เกษตรกร (ราย)  จ านวนแปลง  

พื้นท่ีทั้งต าบล  64,651 

พื้นท่ีประกาศเขต 18,221 

พื้นท่ีมอบ ส.ป.ก. 4-01 11,633   601   776  

 

จากการติดตามการท าประโยชน์เกษตรกรท าประโยชน์ด้วยตนเองเต็มพื้นท่ีการประกอบ

อาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ร้อยละ 73.57 มีบางส่วนปลูกไม้ผลร้อย

ละ 4.43 และประมงร้อยละ 19.22 ส่วนท่ีเหลือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ท่ีอยู่อาศัย นาข้าว และท่ี

สาธารณะ 
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ตารางที่ 2.2  ผลการส ารวจจัดกลุ่มรายได้ของเกษตรกร แยกตามอาชีพ 

 

อาชีพ/รายได้ 0-20,000/ปี 20,000-50,000/ปี  > 50,000/ปี รวม ร้อยละ 

อ้อย    21  91  106  218 58.29 

มันส าปะหลัง  13  29    21    63 16.85 

ยูคาลิปตัส    5    4      5    14   3.74 

พืชไร่     8  14      7    29   7.75 

พืชสวน     5    1      1      7   1.87 

พืชผัก     1   -      1      2   0.54 

ปศุสัตว์     2  17    22    41 10.96 

     55             156  163  374         

รวม               14.71   41.71    43.58    -         100.00 

 

ตารางที่ 2.3  แนวทางการพัฒนานิคมเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนงาน       วัตถุประสงค์      เป้าหมาย 

1.  จัดท่ีดินแปลงท่ียังไม่ด าเนินการ  เพ่ือตรวจสอบแปลงท่ีดินตกค้างและมอบ 43 ราย  

สิทธิท ากินให้เกษตรกร   622 ไร่ 

2.  พัฒนาเอกสาร ส.ป.ก. 4-01ค.  เพื่อตรวจสอบแปลงท่ีดินกรรมสิทธิ์ใน 11,633 ไร่  

ท่ีดินและการท าประโยชน์ในท่ีดินของ 776 แปลง 

เกษตรกร 

3.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  เพื่อเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ในแปลง เกษตรกรรม 1,000 ตัว 

4.  ส่งเสริมการปลูกพืชลดรายจ่าย  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ทุกราย 

     เพิ่มรายได้ 

5.  ส่งเสริมการปลูกหญ้า   ลดพื้นท่ีปลูกมันและข้าวโพดเพิ่มอาหารสัตว์ 

6.  ศูนย์เรียนรู้    ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเพื่อท าธุรกิจ 4 ศูนย์ 

7.  จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน   เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้คน 4 วิสาหกิจ 

ในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด  

8.  อาคารอเนกประสงค์   เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมวิสาหกิจ  1 หลัง 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 

 

แผนงาน       วัตถุประสงค์      เป้าหมาย 

9.  อาคารแปรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ แหล่งฝึกอบรม และรวบรวมผลผลิต 1 หลัง 

10.  อาคารแปรรูปผลผลิต (โรงหญ้าแห้ง)      1 หลัง 

11.  คอกคัดสัตว์         1 แห่ง 

12.  จัดท าบ่อพลาสติก   ส่งเสริมอาชีพ    5 บ่อ 

13.  ขุดลอกล าห้วย   ส่งเสริมอาชีพ    3 ก.ม. 

14.  ก่อสร้างฝายหินทิ้ง   น ้าเพื่อการเกษตร   2 แห่ง 

15.  ขยายเขตไฟฟ้า   น ้าเพื่อการเกษตร   1 แห่ง 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระ

ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ 

รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ 

เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของประชาชนโดยทั่วไป ความว่า เศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอย่าง

สมดุลด้วยการด าเนินไปใน ทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด

จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุก

ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบ

รู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้พร้อม

รับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2550: 136-137) ได้กล่าวถึงแนวทางทฤษฎี

ใหม่ความว่า  

  

ทฤษฎีใหม่ แม้แต่กิจการ ท่ีนายกฯ ได้พูดถึงเร่ืองทฤษฎีใหม่ เร่ืองอะไรพวกนี้ก็

ต้องมีผู้ท่ีสนับสนุน เพราะว่าชาวบ้านหรือเกษตรกรอาจจะไม่มีทุนพอส าหรับเริ่ม

โครงการ แต่ถ้าสนับสนุนแล้ว คือเอกชนสนับสนุนก็ได้ทางราชการก็สนับสนุน

ด้วย เงินท่ีสนับสนุนจะเป็นเงินท่ีท างาน เงินท่ีท างานน่ีก็หมายความว่ามีผลขึ้นมา 

มีผลขึ้นมาต่อเกษตรกร และมีผลต่อประเทศชาติในส่วนรวม เศรษฐกิจของ

ประเทศชาติก็จะไม่ฝืดเคืองและอย่างนี้ก็ท าได้เร็วพอใช้                                      

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือ

วันท่ี   4 ธ.ค. 2540 มีใจความว่า 

 

เม่ือไม่กี่เดือนมาน่ีมีคนเอาท่ีดินมาให้ เขาให้จะท าโครงการอะไรก็ได้ ตอนแรก

เขานึกจะตั้งวัด มีเพื่อนของเขาคัดค้านว่ามีวัดอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าจะตั้งท่ีพัก

ส าหรับโรงพยาบาล ซ่ึงอยู่ห่างจากท่ีนั้นประมารหน่ึงกิโลเมตร ในท่ีสุดเขาเอามา

ให้ บอกว่าท าอะไรก็ได้ เรานึกว่าถ้าท าท่ีพักโรงพยาบาลก็อาจจะยังไม่มีประโยชน์

ในทันที จึงตกลงท าโครงการสาธิต ทฤษฎีใหม่ ในท่ีท่ีเหลือ ส่วนหน่ึงจะท าการ

เพาะปลูกแบบชาวบ้าน แบบไม่ได้ส่งเสริม หมายความว่าใช้น ้าฝนใช้ธรรมชาติ 

อีกส่วนหน่ึงจะท าแบบ ทฤษฎีใหม่ โดยขุดสระและแบ่งเป็นส่วนท่ีจะปลูกข้าว 

และส่วนท่ีจะปลูกไม้ยืนต้น กับปลูกพืชไร่ พืชสวน                                                                                                               

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือ

วันท่ี 4 ธ.ค. 2541 มีใจความว่า   

 

ทฤษฎีใหม่นี้เกิดขึ้นมาอย่างไร ก็มาจากการปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติของคนอ่ืน

ด้วยตั้งแต่ต้น ก่อนท่ีเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามท่ีเรียกว่าทฤษฎีใหม่ในพระราชด าริ 

คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย่างในท่ีเดียวกัน หรือผลัด

ปลูกหมุนเวียนกัน อย่างเช่น เขาปลูกข้าว หลังจากฤดูกาลข้าว เขาก็ปลูกถั่ว อย่าง

นี้เป็นทฤษฎีใหม่แล้ว  เม่ือเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็เข้ามาเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจ

พอเพียง คนท่ีท านี้ ต้องไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่าล าบาก

เพราะผู้ท่ีปฏิบัติ ต้องมีความเพียร และต้องอดทน  และไม่ใช่ว่าท าได้ทุกแห่ง ต้อง
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เลือกท่ี แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่าง

นี้จะท าความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจ

ร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าท าโดยเข้าใจกันเช่ือว่าทุกคนจะมีความ

พอใจได้ 

 วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร  (2551: 86) กล่าวว่า  เศรษฐกิจพอเพียง เป็น แบบจ าลองทาง

เศรษฐกิจ ท่ีอธิบายรูปแบบและแนวคิดการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสมส าหรับ

ประเทศซ่ึงยังมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีในระดับท่ีต ่า ท่ีเรียกว่าประเทศท่ียัง 

ด้อยการพัฒนา หรือประเทศท่ี ก าลังพัฒนา โดยมุ่งท่ีจะรักษาความมั่นคงและสันติสุขในสังคม อีก

ทั้งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจให้ราษฎรในพื้นท่ีชนบทท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตามควรแก่อัตภาพ โดย

ประกอบด้วยสาระส าคัญรวมทั้งสิ้น 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1)  พยายามพ่ึงตนเองในการผลิตตามขีดความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ โดยให้การ

พ่ึงพาต่างประเทศอยู่ในขอบเขตอันสมควร 

 2)  ให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตขยายตัวอย่างค่อย

เป็นค่อยไปตามขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีโดยด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจ

ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท  

 3) ให้รู้จักประมาณตนในการบริโภค โดยไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ และรู้จักมัธยัสถ์และอดออม 

โดยยึดหลักการพอมีพอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย 

 4)  พยายามปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ทั้งในด้านการผลิต การจัดการ และ

การตลาด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี

ก้าวหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี ให้ มูลค่าเพิ่ม ท่ีเกิดจากการผลิต

สูงขึ้น อันเป็นแนวทางการเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม และแนวทางการเพิ่มรายได้

และคุณภาพชีวิตส าหรับราษฎร 

ในกรณีท่ีเป็นไปได้  ราษฎรในพื้นท่ีชนบทอาจรวมกลุ่มในลักษณะของสหกรณ์

อเนกประสงค์ ซ่ึงสมาชิกร่วมกันผลิต ร่วมกันจ าหน่าย และร่วมกันดูแลสวัสดิการและชีวิตความ

เป็นอยู่ให้มั่นคง ปลอดภัยและมีสันติสุข 

 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  (2550: 60-61) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” ให้กับประชาชน เพื่อเป็นฐานทางความคิดไปสู่หลัก

คิด เศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันได้ เป็นกระแสการพัฒนาท่ี

ส าคัญยิ่งในหมู่ประชาชนระดับรากแก้วของสังคมไทย ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และ

วิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายใกล้เคียงกันคือการพ่ึงพาตนเองได้ ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ด้านคือ 
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 1)  พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ มีผลิตผลเพื่อยังชีพและน าส่วนท่ีเหลือเข้าร่วมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชนและของชาติตามล าดับ 

 2)  พ่ึงตนเองทางสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้และท าในสิ่งท่ีได้

เรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและมีคุณธรรมทางสังคมเป็นเคร่ืองก ากับ 

 3)  พ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพของคน ค้นหาทรัพยากรในชุมชน

และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทย

ด้วยกัน 

 4)  พ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบการลักทดน ้าในอ่างเก็บน ้าโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองสูบ

น ้า สมุนไพรทดแทนผงซักฟอกเคมี และกังหันน ้าชัยพัฒนา       ประดิษฐกรรมของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวท่ีได้รับรางวัลระดับโลก ล้วนเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีท้องถิ่นท่ีช่วยให้ไม่ต้องซื้อ

หาเคร่ืองใช้ราคาแพง และท าให้ประเทศชาติไม่เสียดุลการค้า 

 5)  พ่ึงตนเองทางด้านจิตใจ ยึดหลักธรรมทางศาสนาหล่อหลอมการด าเนินชีวิตอย่าง

สม ่าเสมอเพื่อยกระดับจิตใจให้เกิดความสงบ รู้รักสามัคคี 

 การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีหัวใจส าคัญอยู่ท่ีการเช่ือมโยง

คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนและสังคม โดยต้องน ามา

ปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรมเท่านั้น จึงจะน าสังคมและคนเองให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้อย่าง

แท้จริง 

 อ าพล  เสนาณรงค์  (อ้างถึงใน เอก  อนันต์  2550: 26-27)  กล่าวว่า  เศรษฐกิจพอเพียง  ทรง

มีกระแสพระราชด ารัสเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม  2540  และตรัสซ ้าเม่ือปี 2541 เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกอาชีพ ทุกฐานะ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าคนจนคนรวย คน

ชนบทหรือคนเมืองกรุง ฯลฯ สามารถน้อมรับเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และน าไปปฏิบัติได้  

หลักการสรุปได้ ดังนี้ 

 1)  พ่ึงตนเอง ให้พอกิน 

 2)  กินอยู่ตามอัตภาพ ไม่ให้เกินฐานะ มีชีวิตท่ีเรียบง่าย 

 3)  อย่าฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มีความพอใจในสิ่งท่ีได้รับมาด้วยความชอบธรรม 

 4)  อย่าให้รายจ่ายเกินรายได้ 

 5)  หากจะแลกหรือซื้อของกินของใช้มาจากภายนอก ควรเลือกท่ีผลิตได้ในท้องถิ่น       

รวมทั้งการท่องเท่ียวควรท่องเท่ียวในประเทศ 

 6)  อย่ากู้หนี้มาใช้ในสิ่งท่ีไม่มีรายได้ อย่าลงทุนให้เกินตัว 

 7)  อย่าโลภมาก มีความพอเพียง และเพียงพอ เบียดเบียนคนอ่ืน 
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 8)  อย่าสุดโต่ง เดินสายกลาง 

 9)  ยอมถอยหลัง (หน่ึงก้าว) เพื่อก้าวหน้าท่ีมั่นคงต่อไป (หลายก้าว) 

 สุรเกียรติ  เสถียรไทย  (อ้างถึงใน เอก อนันต์ 2550: 42-43) กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้นเป็นปรัชญา ความจริงแล้วเป็นปรัชญาซ่ึงใช้กับการด าเนินชีวิตได้ทุกอย่าง เพราะสาม

หลักท่ีส าคัญ คือ  1)  ความพอประมาณ  2)  ความมีเหตุมีผลหรือความสมเหตุสมผล และ  3)การ

สร้างภูมิคุ้มกันในเร่ืองต่างๆ ท่ีเราด าเนินการอยู่สามเสาหลักเป็นสิ่งท่ีเราใช้กับการด าเนินชีวิตได้

หมดเลย ฉะนั้นเม่ือบางคนไม่เข้าใจเลยไปสงสัยว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าไม่ให้ใช้

จ่ายหรือเปล่า ซ่ึงเราก็จะเห็นว่า พระองค์มีรับสั่งไว้หลายแห่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงก็หรูหราได้ แต่

ให้เป็นไปตามอัตภาพ โดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมเห็นว่าเป็นปรัชญาท่ีมีความลึกซึ้ง เม่ือ

เทียบเคียงกับหลักเศรษฐศาสตร์ ก็มีความใกล้เคียงกันเพราะการจะท าอะไรก็ตามให้พอดี ก็จะต้อง

ไม่มี Surplus คือ ไม่มากล้นจนเสียเปล่าขณะเดียวกันก็ไม่ขาดไม่บกพร่อง 

 ทองค า  แจ่มใส  (อ้างถึงในคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 2550: 28-30)  

ได้กล่าวว่าการท าให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบพอประมาณไม่ท าอะไรท่ีเกินก าลัง

ความสามารถของตนเองและพยายามท่ีจะพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุดโดยเห็นได้จากระบบการผลิต

ของครอบครัวท่ีเน้นใช้แรงงานภายในครัวเรือน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี

ชาวบ้านก็ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่เลือกท่ีจะน าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินการ

อย่างเหมาะสมและรอบคอบ  ชีวิตของชาวบ้านท่ีน่ีค่อนข้างจะใกล้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่

ไม่ได้จัดตามสูตรโดยจะเน้นมากคือเร่ืองการใช้ชีวิต อย่างทุกบ้านจะมีแปลงผักของตัวเอง จะเลี้ยง

ไก่ เลี้ยงปลา มีท่ีนา มีสระน ้าไว้ใช้ เร่ืองอบายมุขก็น้อย ประกอบกับการได้ฟังเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงบ่อยๆ ก็ท าให้ชาวบ้านต่ืนตัวมากขึ้น ในระดับชุมชนมีกลุ่มกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีเกิดขึ้น

อย่างมีเหตุผลและมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่ชาวชุมชน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ซ่ึงเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

ในด้านการเงิน ตลอดจนแก้ปัญหาหนี้สินเดิมของแต่ละครัวเรือน ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ล้วนแต่

เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความจ าเป็นของชาวบ้าน นอกจากนี้แกนน าชุมชนยังมุ่งเสริมสร้างพื้นฐาน

จิตใจของคนในชุมชนโดยใช้ระบบการประชุมชาวบ้านเป็นเวทีในการปลูกฝังและตอกย ้าให้

ชาวบ้านเข้าใจแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะพบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นไปอย่างราบร่ืนและได้รับความร่วมมือค่อนข้างดีเน่ืองจากชาวบ้านมีความ

สามัคคีและให้การยอมรับในบทบาทของผู้น า และท่ีส าคัญเป็นเพราะชาวกุยในชุมชนแห่งนี้ยึดมั่น

ในประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ  

 พระอธิการวิทูรย์  อธิจิตโต (สุรจิตต์)  (อ้างถึงในคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

พอเพียง 2550: 45-47) ได้กล่าวว่าในการก่อเกิดแต่ละกลุ่มแต่ละกิจกรรมนั้นมีลักษณะเช่ือมโยงเป็น
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วงจร มีแนวคิดการใช้เงินของชาวบ้านมาช่วยชาวบ้านเอง ให้ทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วน

ร่วม  และพยายามเช่ือมงานให้เยาวชนซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีจะขึ้นมาแทน  และมีการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้โดยมีชุมชนคือผู้ท่ีต้องปฏิบัติจริง อยู่จริง และก าหนดวันสอนไม่ได้ อย่างน้อย

การมาท ากิจกรรมก็ได้เห็นอกเห็นใจพี่น้องได้รับรู้ทุกข์สุขของกันและกัน ได้แลกเปล่ียน มีความสุข

ตรงนี้ มีเร่ืองปันผลและสวัสดิการเป็นผลพลอยได้ สิ่งเหล่านี้ต้องท าไปเร่ือยๆ และต้องเปล่ียนไป

ตามเวลา  แต่เราคิดว่าถ้าท่ีอ่ืนมาสนับสนุนต่อไปเราจะไม่เกิด  ถ้าจะเกิดขึ้นขอให้เกิดจาก

กระบวนการท่ีมีเงินอยู่หน่ึงแสน มันถึงจะเข้มแข็ง เพราะถ้าเงินลงมาเยอะท าให้ชาวบ้านแตกแยก 

ท่านแค่มาเห็น แต่เราอยู่เราสัมผัส เราไม่ได้ปฏิเสธ แต่ต้องอยู่ท่ีความพร้อมของชาวบ้านท่ีจะจัดการ

ร่วมกันอย่างไร นั่นคือความส าเร็จท่ีแท้จริง  ถ้าเอาเงินมาเป็นตัวชี้วัดตรงนี้ไม่ใช่ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเราท างานภายใต้หลักพุทธศาสนา เน้นเร่ืองนามธรรม จิตใจ จิตวิญญาณ ส านึกเพื่อส่วนรวม

เป็นหลัก พอเพียงแนวพุทธจะต้องอยู่ด้วยกัน มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล อาทรต่อกัน อยู่ท่ี

จิตใจ เราท างานอยู่บนฐานหลักของศาสนา    

 โชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์ (อ้างถึงในคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 2550: 59-

70) ได้กล่าวว่าแผนชุมชนท าให้เราเห็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของชุมชน ท าให้ชาวบ้านคิดได้ว่าการ

ใช้ชีวิตและการท ามาหากินท่ีผ่านมามีปัญหาอะไรแล้วเราจะท าอะไรกับมันโดยเม่ือน าข้อมูลมา

เช่ือมโยงเปรียบเทียบกันก็จะพบทางออก ทุกกิจกรรมท่ีน่ีมีเหตุมีผลว่าท าเพื่ออะไร เพื่อแก้ปัญหา

อะไรเพราะเราคุยกันทุกครั้งว่า ท าไปเพื่ออะไรไม่ใช่ท าเพื่อให้เสร็จอย่างเดียว ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐาน

มาตีแผ่ให้เห็นความเป็นจริงและใช้เหตุผลในการตัดสินใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  งานหนัก

คือการต่อสู้กับการบริโภคนิยม ซ่ึงครองส่ือไปหมดแล้ว ท าให้คนเกินพอเพียงเพราะฉะนั้นเรา

ท างานในเชิงกว้างไม่ได้ต้องท างานในเชิงลึก ท าในระดับย่อยๆ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนขึ้นไป

ก่อนแล้วใช้ส่ือของเราก็คือส่ือบุคคล หาคนท่ีมีใจเห็นด้วย แล้วลงมือท าทันทีเป็นการระเบิดจากข้าง

ในเม่ือบ้านข้างเคียงเห็นก็ท าตาม นอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามผลักดันให้แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงแพร่หลายเข้าไปสู่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างตัวอย่างให้เห็น ซ่ึงสมาชิกหลายคน

ต่างก็เช่ือมั่นว่าสิ่งท่ีพวกเขาพยายามท ากันอยู่นี้เป็นแนวทางท่ีถูกต้องและจะน าไปสู่ชุมชนท่ีมี

ความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

 เสน่ห์    จามริก (2550: 51-52) กล่าวทัศนวิสัยเศรษฐกิจพอเพียง ควรต้องมีการวางเป้าหมาย

ต้นทางและเป้าหมายปลายทางให้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติไว้ เพ่ือจะได้มีทิศทางการพัฒนา

ท่ีเป็นท่ีเข้าใจและอยู่ในส านึกร่วมกัน ในแง่นี้เศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เป็นเพียงต้นแบบหรือแบบ

พิมพ์เขียวส าเร็จรูป หากแต่มีความหมายเป็นกระบวนการสังคมอันเป็นพลวัต เป้าหมายต้นทางก็

ได้แก่ การเกษตรขั้นพออยู่พอกิน อย่างท่ีกล่าวขวัญถึงกันมากในยามวิกฤตการเงินขณะนี้ แต่นั่นก็
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ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นจุดจบอยู่ในตัวเอง หากควรต้องเปิดช่องทางโอกาสให้ได้มีการเรียนรู้

พัฒนาตนเองต่อๆ ไปสู่การเกษตรกรรมท่ียั่งยืนจนถึงเป้าหมายปลายทาง คือ เศรษฐกิจชุมชนสอง

สามระดับเศรษฐกิจนี้ยังจะได้ขยายความต่อไป ข้อท่ีเห็นควรเน้นถึงในท่ีนี้ ก็คือ เร่ืองของหลักการ

พ่ึงตนเองและนิเวศท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงจะต้องมีระบบและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับ

การสร้างจิตส านึกและระดับปฏิบัติจริง ความจริงทั้งสองด้านของหลักการคือ การพ่ึงตนเองกับ

นิเวศสัมพันธ์เช่ือมโยงเสมือนสองด้านของเหรียญอันเดียวกันนั่นเอง เพราะนิเวศเป็นรากฐานสร้าง

เสริมให้การพ่ึงตนเองได้สัมฤทธิผลและยั่งยืน 

 เสน่ห์  จามริก (2550: 250) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นทั้งหลักการและ

กระบวนการทางสังคม ตั้งแต่ขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาขีด

ความสามารถในการผลิตและการบริโภคอย่างพออยู่พอกินจนไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรม

ครัวเรือนสร้างอาชีพและทักษะวิชาการท่ีหลากหลาย เกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ ท าให้ระบบ

เศรษฐกิจจะพัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคงและเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับโลกาภิวัตน์ 

 สมพร  เทพสิทธา  (2549: 29-32) กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมีขอบเขต

กว้างขวางกว่าเศรษฐกิจระบบทุนนิยมซ่ึงเกี่ยวกับเร่ืองวัตถุซ่ึงเป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์ ก าไร ไม่

เกี่ยวกับเร่ืองจิตใจซ่ึงเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมถึง 4 ด้าน 

คือ 

  1)  มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้มีความขยัน หมั่น

เพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อให้พ่ึงตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่

ตามแนวพระราชด าริเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงได้ช่วยให้เกษตรกร

จ านวนมากมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตท่ีเป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ พ้นจากการเป็นหนี้และความ

ยากจน สามารถพ่ึงตนเองได้ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและเป็นสุข 

 2)  มิติด้านจิตใจ   เศรษฐกิจพอเพียงเน้นท่ีจิตใจท่ีรู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจ

ในสิ่งท่ีมี ยินดีในสิ่งท่ีได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มท่ีตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจท่ี

มั่นคง โดยเริ่มจากใจท่ีรู้จักพอเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 

 3)  มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตา

เอื้ออาทรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันเพื่อ ให้ทุกคน

อยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 

 4)  มิติด้านวัฒนธรรม   เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยัดอดออม 

มีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซ่ึงท าให้เกิด
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กลายเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหน่ึงท่ีบ่อน

ท าลายความมั่นคงของชาติ 

 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  (อ้างถึงในสมพร  เทพสิทธา  2549: 34-35)  กล่าวว่าเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องถือหลัก 3 ประการ คือ 1) คน เราท าอะไรต้องรู้จักประมาณ เช่น ประเมินว่า

ศักยภาพของเรานั้นเป็นอย่างไร มีเงินเท่าไร และนอกจากมีเงินแล้ว มีอะไรอีกบ้าง 2) ต้องมีเหตุผล 

ต้องตึกตรองข้อดีข้อเสีย ว่ามีอะไรดีบ้าง อะไรเสียบ้าง 3) สิ่งท่ีตัดสินใจลงมือท าต้องมี ภูมิคุ้มกันความ

เส่ียง ถ้าจะประเมินว่ามีปัญหาขึ้นมา จะแก้ไขให้เสียน้อยท่ีสุดอย่างไร ต้องคิดเร่ืองเวลา ปัจจัย และ

ความเส่ียงคืออะไร  ความรู้ทั้ง 3 ประการนี้ไม่ได้น าไปใช้เฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจเท่านั้นเร่ืองการศึกษา

เร่ืองวัฒนธรรมก็น าไปใช้ได้  

 สุวิทย์  เมษินทรีย์  (2549: 172-174) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาสากลท่ีสามารถ

ประยุกต์ใช้ในทุกระดับ จากระดับมหภาคสู่ระดับจุลภาค จากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ จากระดับ 

ประเทศสู่ระดับโลก  จากภาคประชาชนสู่ภาคเอกชนและจากมิติเชิงโครงสร้างสู่มิติเชิงพฤติกรรม  

เศรษฐกิจพอเพียงมี 3 หลักการ คือ 

 1)  ความพอประมาณ หมายถึง การท าให้ประชาชนเดินทางสายกลาง มีความพอดี ไม่

เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ใช้จ่ายกู้หนี้ยืมสินหรือลงทุนท่ีเกินก าลังถ้าศักยภาพของตัวเอง

สามารถไปสู่โลกได้แล้วก็ไป ถ้ายังน่าจะอยู่ระดับภูมิภาคก็อยู่ในระดับนั้นก่อน อย่างนี้เรียกว่าความ

พอประมาณ 

 2)  การใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ สิ่งท่ีส าคัญคือความรอบคอบ รู้จักปรับตัวเข้ากับ

วัฒนธรรมภายนอก เพราะเราอยู่ในระบบเปิดบางคนยังเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระบบปิด 

ความจริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมองทุกอย่างแบบพลวัต ประเด็นคือในพลวัตการ

เปล่ียนแปลงเราจะปรับวิธีการท างานของภาครัฐ ยุทธศาสตร์การแข่งขันของภาคเอกชน ตลอดจนวิถี

ชีวิตของชุมชนให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร 

 3)  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ในระดับครอบครัว จะท าอย่างไรให้ครอบครัวอยู่กันได้อย่างแนบแน่น

ในระดับชุมชน ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนจะอยู่กันอย่างสมานฉันท์ได้อย่างไร ในภาคเอกชน

จะสร้างขีดความสามารถพร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังในการแข่งขัน

ได้อย่างไร 

 สุเมธ  ตันติเวชกุล  (2549: 13) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานไว้มีหลัก 3 ประการคือ 1) การท าอะไรโดยใช้เหตุผล ไม่ท าตามกระแส ท่ีผ่านมาไทยเรา

ชอบท าตามกระแสท าให้เสียทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และร้ายท่ีสุดคือเสียคน เพราะคนไม่ประหยัด 

จากการศึกษาพบว่าคนไทยมีสารกระตุ้นให้ช้อปปิ้ง พอมีสินค้าใหม่เข้ามาจะแพงแค่ไหนคนไทย
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กวาดเรียบ 2) ต้องท าอะไรพอประมาณ ก่อนท่ีจะท าอะไรต้องตรวจสอบว่าสามารถท าได้หรือไม่ และ

ท าให้สอดคล้องกับภูมิสังคม  3) ต้องมีภูมิคุ้มกัน ซ่ึงทุกครั้งพระเจ้าอยู่หัวจะทรงตรัสว่าคนต้องมี

คุณธรรม จริยธรรม ต่อให้ระบบดีแค่ไหนก็ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างราบร่ืน 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (อ้างถึงในอภิชา  ท่ีรักษ์ 2551: 168) ได้ให้ความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียงว่าอาจมองได้เป็นสองด้าน คือ มองอย่างวัตถุวิสัย และมองแบบจิตวิสัย 

 1)  มองอย่างวัตถุวิสัย มองภายนอก คือ ต้องมีกินมีใช้มีปัจจัยส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดว่า

พอสมควรกับอัตภาพ ซ่ึงใกล้เคียงกับค าว่าพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ 

 2)  ด้านจิตวิสัยหรือจิตใจภายในคือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีเป็นล้าน

ก็ไม่พอบางคนมีนิดเดียวก็พอเป็นการเพียงพอทางจิต 

นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2544:  25) ได้ให้ความหมายโดยนัยแห่งวัฒนธรรมว่า เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช่เทคนิคมีความหมายกว้างว่านั้น เพราะรวมเอา 1)อุดมการณ์บางอย่าง 2)โลกทัศน์บางอย่าง 3)

ความสัมพันธ์บางอย่าง 4)ค่านิยมบางอย่างอยู่ในนั้นด้วย ทั้งหมดนี้คือ วัฒนธรรมนั่นเองถ้าไม่เข้าใจ

ตามความหมายนี้เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นไปได้แค่เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเองในปริมาณเพียงพอ

จะผลิตเพื่อบริโภคหรือท ารายได้พอส าหรับครัวเรือนเท่านั้น ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกันไว้

เพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือ วัฒนธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรมความไม่ละโมบ

และการประหยัดเท่านั้น แม้ว่าเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได้ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สังศิต  พิริยะรังสรรค์  (2541:  33-37) กล่าวว่า ความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพ่ึงตนเองในชนบท

เพิ่งจะกลายเป็นกระแส ทั่วทั้งสังคมไทยเป็นครั้งแรก ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานด ารัสเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยได้ยืนยันการ

เผชิญหน้าระหว่างเศรษฐกิจทุนนิยมกับเศรษฐกิจชุมชนนิยม โดยกล่าวว่า สิ่งท่ียุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

ชุมชนพ่ึงตนเองก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ จะสวนกระแสกับเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ และง่ายท่ีจะ

ถูกมองว่าเป็น การถอยหลังเข้าคลอง แต่ทุกย่างก้าวของการถอยหลังนี้เราระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า น่ี

เป็นการถอยหลังเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศขึ้นใหม่ รากฐานทาง

เศรษฐกิจของยุทธศาสตร์นี้ เน้นการเกษตร เน้นการพ่ึงตนเอง เน้นการใช้ทรัพยากรในหมู่บ้าน ใน

ท้องถิ่น และเน้นการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ยุทธศาสตร์นี้จะให้การสนับสนุนรากฐานการผลิต

ทางด้านการเกษตรชุมชนให้เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตรขนาดย่อมทีละก้าว

โดยให้ชุมชนเป็นทั้งผู้ประกอบการและเจ้าของทุนในเวลาเดียวกัน 

 ประเวศ   วะสี  (2541) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  สังคม

และศีลธรรมไว้ในเอกสารแสดงปาฐกถาพิเศษ “ป๋วย อึ้งภากรณ์”ครั้งท่ี 6  ว่า เศรษฐกิจพื้นฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน เป็นเร่ืองเดียวกันและไม่ใช่เป็นเร่ืองเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็น
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เร่ืองสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา จิตใจ ศีลธรรม และสุขภาพ พร้อมกันไปในตัว ฉะนั้น

ทุกฝ่ายไม่ว่าสังกัดองค์กรใดควรจะเข้ามาร่วมมือกันส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้เกิด

ประชาคมต าบล ท่ีร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมเศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจชุมชน 

ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 10 ประการ สรุปได้ดังนี้ คือ 

 1)  นโยบายและกระแสสังคม เน่ืองจากความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนเป็น

เร่ืองท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่ออนาคตของประเทศ ควรท่ีทุกฝ่ายในสังคมควรจะศึกษาให้เข้าใจ 

และรณรงค์เคล่ือนไหวให้เกิดเป็นทิศทางและกระแสสังคม กระแสสังคมจะขับเคล่ือนนโยบายและ

การกระท าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

 2)   ส ารองผังชุมชนและเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ควรมีการส ารวจและท าผัง (mapping) 

ให้ทราบว่ามีชุมชนและเครือข่ายของชุมชนท่ีเข้มแข็งอยู่แล้วอย่างไรบ้าง ในเร่ืองอะไร เพื่อจะได้

สนับสนุนได้ถูกต้องและเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้านในท่ีอ่ืนๆ 

  3)  ส่งเสริมการขยายตัวเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมให้หมู่บ้านอ่ืนหรือต าบลอ่ืนเรียนรู้จาก

เครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง ถ้ามีผังชุมชนเข้มแข็งก็ทราบว่าจะไปเรียนรู้เร่ืองอะไร จากท่ีไหนได้บ้าง 

ถ้าเข้าใจตรงกันและได้ผังเดียวกัน การส่งเสริมนี้จะท าโดยหน่วยงานใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นมหาดไทย 

เกษตร ศึกษา สาธารณสุข องค์กรพัฒนา เอกชน พระ ธุรกิจ 

  4)  สร้างศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จ (One – Stop Service) เม่ือชาวบ้านรวมตัวกันท า

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรผสมผสาน หรือการค้าขายต้องกระเสือกกระสนวิ่งหาวิชาการ

ด้วยความยากล าบาก เช่น จะเริ่มต้นอย่างไร จะได้พันธ์ุไม้จากท่ีไหน ขุดสระอย่างไร ค้าขายอย่างไร 

คุณภาพดิน คุณภาพน ้า ฯลฯ เพราะแหล่งวิชาการอยู่ห่างไกลและกระจัดกระจาย ในแต่ละอ าเภอ

ควรจะมีศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จทั้งเร่ืองเกษตร อุตสาหกรรม ชุมชน การค้าขาย รวมกันอยู่ท่ี

เดียวโดยใช้ก าลังคนท่ีมีอยู่แล้วมารวมกันท่ีน่ี 

 5)   เช่ือมต่อการค้าขายชุมชนท่ีมีก าลังน้อยและช่วงสั้น ควรจะมีการเช่ือมต่อให้มีก าลังและ

มีช่วงยาวขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยจัดลานค้าในระดับอ าเภอทุกอ าเภอให้เกษตรกรสามารถน า

ผลิตผลของเขามาขาย บริษัทใหญ่ๆ เพื่อชุมชน สามารถรับผลิตผลของชุมชนส่งไปขายศูนย์การค้า

ในเมืองและส่งออกต่างประเทศ ระบบการค้าขายเช่ือมต่อเช่นนี้ จะท าหน้าท่ีเป็นระบบข้อมูล

ข่าวสารให้ชุมชน ว่าอะไรขายได้และอะไรขายไม่ได้ ราคาเท่าไร 

 6)   ส่ือเพื่อชุมชน รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนและใช้กฎหมายให้ส่ือต่างๆ ท าความเข้าใจ

เร่ืองชุมชนและส่ือเร่ืองชุมชน ตลอดจนให้มีวิทยุชุมชนท่ีชุมชนจะใช้ส่ือสารกันไปมาได้ส่ือเพื่อ

สังคมหรือส่ือเพื่อชุมชนนี้จะท าให้เกิดกระแสสังคม และเป็นเคร่ืองมือเรียนรู้ของชุมชนท่ีจะท าให้

ชุมชนเข้มแข็งโดยรวดเร็ว 
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 7)  ปรับวิธีงบประมาณ และตั้งกองทุนเพื่อชุมชน มีก าลังทางราชการท่ีท างานในชุมชนเป็น

อันมาก แต่ก าลังเหล่านี้เอากรมเป็นตัวตั้งมากกว่าเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง จึงไม่ค่อยได้ผล เกิดความสูญ

เปล่ามาก ไม่ประสานกันในพื้นท่ี ควรมีการปรับวิธีการงบประมาณให้เอาพื้นท่ีหรือชุมชนเป็นตัว

ตั้งกองทุนเพื่อชุมชนท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือให้ชุมชนเข้มแข็งโดยรวดเร็ว 

 8) ออกกฎหมายเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีโครงสร้างท่ีจะ

ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ควรมีการศึกษาให้ดี และน ามาออกกฎหมายให้มีการปฏิบัติ รวมทั้ง

ศึกษาโครงสร้างและกระบวนการท่ีจะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ยกเลิกกฎหมายท่ีขัดขวาง

บัญญัติกฎหมายท่ีส่งเสริม 

 9)   การฝึกฝนอบรมทักษะการสร้างความเป็นชุมชน ในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้าง

ความเป็นชุมชนทั่วประเทศ ต้องการผู้มีทักษะเป็นจ านวนมาก ในขั้นต้นควรรวมก าลังกันให้การ

การฝึกอบรมอย่างเข้มแข็งกับคนจ านวนหน่ึง ประมาณ 100 – 200 คน เพื่อเป็นก าลังในการ

ประสานงานในระยะต่อไป ควรจะมีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทักษะการสร้างความเป็นชุมชนใน

มหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฎทุกแห่ง รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ หรือแม้หน่วย

ราชการ ศูนย์เหล่านี้ควรรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการท่ีส่งเสริมให้คนท างานแบบรวมกลุ่ม 

 10) การวิจัยเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนและการประเมินผล กิจกรรมท่ีได้กล่าวข้างต้น

ล้วนต้องการการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และเอาความรู้ไปใช้ จะได้ท างานได้ถูกต้องควรมีการเพิ่ม

งบประมาณ การวิจัยเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีกลไกการจัดการท่ีอิสระ และมีคุณภาพ 

 องค์ประกอบทั้ง 10 ประการล้วนมีความส าคัญ ควรพิจารณาท าความเข้าใจแต่ละ

องค์ประกอบ และความเช่ือมโยงขององค์ประกอบถ้าท าได้ครบทั้ง 10 องค์ประกอบ ธรรมจักรแห่ง

เศรษฐกิจพอเพียงก็จะหมุนไปส่งให้มีชุมชนเข้มแข็งขยายตัวเพิ่มขึ้น จนท่ีสุดเต็มประเทศทั้งใน

ชนบทและในเมือง 

 นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  (2541: 62-65) ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างน่าสนใจว่าในส่วนของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจระดับชุมชน 

ซ่ึงถือเป็น “เศรษฐกิจฐานราก” ท่ีมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเศรษฐกิจมหาภาค ควรมีการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจชุมชนขององค์กรชุมชนท้องถิ่นด้วยกัน และระหว่าง

องค์กรชุมชนท้องถิ่นกับองค์กรส่วนกลาง ซ่ึงรวมถึงองค์กรเศรษฐกิจส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

พลังท่ีเหนียวแน่น มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
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องค์กรชุมชนท้องถิ่น ควรจะมีทั้งท่ีเป็นองค์กรเชิงการปกครอง เช่น องค์การบริหารส่วน

ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ และท่ีเป็นองค์กรของประชาชนโดยทั่วไป เช่น สหกรณ์ 

กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจชุมชน ฯลฯ เม่ือชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี

ความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งสามารถเช่ือโยงเป็นเครือข่ายทั้งในระดับแนวราบ คือ เช่ือมโยงองค์กร

ท้องถิ่นด้วยกันเองและในระดับแนวดิ่ง คือ เช่ือมโยงกับองค์กรส่วนกลาง ก็จะสามารถสร้าง

กิจกรรมทางธุรกิจหรือประกอบกิจการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อสนองความ

ต้องการและน าพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองได้ มีความมั่นคง มีความ

แข็งแรงมีเกราะคุ้มกันความกระทบกระเทือนจากเศรษฐกิจมหาภาคหรือเศรษฐกิจโลก 

 นอกจากนั้น องค์กรท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งและมีความสามารถจะช่วยดูแลความผาสุกความ

สันติสุข รวมทั้งความเจริญมั่นคงในทุกๆ มิติของท้องถิ่น นั้นคือ ไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียง

อย่างเดียวแต่จะรวมถึงด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ความเข้มแข็งขององค์กร

ท้องถิ่นจะเป็นระบบท่ีชุมชนดูแลตนเองและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ท าให้เกิดความเจริญมั่นคงใน

ทุกๆ ด้าน และจะกลายเป็นฐานท่ีแข็งแรงมั่นคงของสังคม ไม่ใช่เป็นรากฐานท่ีอ่อนด้อยและ

อ่อนแอเช่นในปัจจุบัน 

 อภิชัย    พันธเสน (2549: 15-16) กล่าวว่า การสร้างขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้องมีเป้าหมายการขับเคล่ือนท่ีครอบคลุมการด าเนินงานมน 4 ด้าน คือ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน 

การเช่ือมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม ทั้งนี้งานทั้งส่ีด้านจะต้องมี

ความเช่ือมโยงกันอย่างบูรณาการ นอกจากนั้นแล้วยังจ าเป็นต้องมีฐานความรู้ก ากับ 

 เสรี    พงศ์พิศ (2552: 47) ได้กล่าวถึง บทเรียนจากบ้านหนองกลางดง ต.ศิลาทอง อ.เขา

สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  

 1)  ผู้น าท่ีดี ไม่ใช่คนท่ีใช้อ านาจสั่งการ แต่เป็นผู้ประสานการเรียนรู้ของผู้คน สร้างแรง

บันดาลใจ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผู้คนอยากเข้าไปร่วมประชุม ร่วมเรียนรู้ 

 2)  การประชุมเนืองนิตย์ ทุกเดือนไม่เคยขาดเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงของความส าเร็จ 

 3)  การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมประชุม ร่วมกิจกรรม ร่วมใจกันท างานเพื่อส่วนรวม 

ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

 4)  การท าแผนแม่บทชุมชน การวิจัยชุมชนโดยชุมชนเองท าให้ได้แผนพัฒนาท่ีมี

ฐานข้อมูลจริง เกิดโครงการและกิจกรรมท่ีตอบสนองปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของท้องถิ่น 

โดยอาศัยทุนของท้องถิ่นเป็นหลัก 

 5)  การเริ่มต้นจากตนเอง จากชุมชน ท าให้สามารถขยายแผนพัฒนาไปสู่ระดับต าบลได้ 
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 เสรี    พงศ์พิศ (2552:  57) ได้กล่าวถึงบทเรียนจากบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา  ได้แก่ 

 1)  การเรียนรู้เป็นหัวใจของการพัฒนา ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่อาจท าแผนพัฒนาท่ีดี เพราะขาด

ข้อมูล ขาดความรู้ ทั้งผู้น าและชุมชนก็จะใช้ความรู้สึก ความอยาก และเลียนแบบโดยไม่เรียนรู้ 

 2)  การท าแผนแม่บทชุมชนมานานหลายปีเป็นฐานส าคัญประการหน่ึงของการท าแผนและ

การสร้างระบบ 

 3)  การพัฒนาระบบไม่สามารถท าได้ในเวลาอันสั้น ต้องค่อยๆ พัฒนาจากฐานคิดท่ีคิดเชิง

ระบบ ไม่ใช่คิดเป็นโครงการแบบ จิ๊กซอท่ีต่อไม่ติด 

 4)  ผู้น าท่ีดี คือผู้มีวิสัยทัศน์ มองกว้าง มองไกล มองใหญ่ มองเล็ก และมองลึกได้ มองการ

พัฒนาท่ีรอบด้าน ไม่ใช่เน้นท่ีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่ตอบสนองชุมชนในทุกๆ ด้าน 

 5)  การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเร่ืองการพ่ึงตนเอง การสมมติว่าท่าข้ามเป็นประเทศหน่ึง เป็น 

กลยุทธ์เพื่อวางระบบเศรษฐกิจสังคมเพื่อการพ่ึงตนเองท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 เสรี    พงศ์พิศ (2552:  65) ได้กล่าวถึงบทเรียนจากบ้านหนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว  

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  

 1)  ผู้น าท่ีดี พร้อมท่ีจะปรับตัว ปรับวิธีคิด ปรับแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง

ของประชาชนท่ีตนเองอาสาเข้าไปรับใช้ 

 2)  การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเร่ืองท่ีท าได้ถ้าสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างแท้จริง  

 3)  การพัฒนาคนเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 4)  ธรรมภิบาล การเป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการด้วยวิญญาณเอกชนท่ีค านึงถึงราย 

ละเอียด การประหยัด โปร่งใส ประสิทธิภาพ รับใช้ และช่วยเหลือประชาชน 

 5)  การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปิดกว้างสร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ท าให้

เกิดภาคีความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

 สมชาย  สมานตระกูล (2552) กล่าวว่าชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา แขวงโคกแฝด เขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนการเกษตรพื้นฐานมาตั้งแต่เดิมอย่างยาวนาน การเกษตร

เป็นพื้นฐานของชุมชนต่อมามีการเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นการส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับ

ท่ีสูงขึ้นท าให้ลูกหลานได้น าความรู้นั้นมาพัฒนาเป็นเกษตรผสมผสาน ปลูกกินท ากินเลี้ยงเองขาย

เองประมาณสิบห้าปีท่ีแล้วท าให้มีทรัพยากรกินอยู่ตลอดปีอุดมสมบูรณ์มากขึ้นท าให้สังคมมี

ความสุขเพิ่มขึ้นเป็นฐานท่ีมั่นของครอบครัวท าให้มีการเก็บออมเกิดการพ่ึงตนเอง ในปี 2547 สภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีนโยบายขับเคล่ือนแผนฯ 9 โดยน าแนวทางเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาส่งเสริมและให้นักวิชาการมาระดมความเห็นกับน ามาสู่การถอดรูปแบบการสรรหาพื้นท่ี

ท่ีจะเป็นกรณีศึกษา เหตุผลท่ีสอดคล้องกับแนวทางของชุมชน ได้แก่ 

 1)  จิตใจ หลักการของศาสนา ความเอื้ออาทรต่อกัน 

 2)  สังคม บริบททางสังคมท่ีเป็นเครือญาติกัน ความรู้จักมักคุ้นกันฉันพี่น้อง 

 3)  วัฒนธรรม หลักของศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว พัฒนาตามผู้ใหญ่ในชุมชน 

 4)  เทคโนโลยี ต้องไปพร้อมกับเศรษฐกิจพอเพียง มุมมองท่ีย้อนไปสู่ยุคเก่าแต่ในความ

จริงต้องทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 5)  เศรษฐกิจ หมายถึงเงินตรา การประหยัดโดยใช้เงินเป็นตัวแลกเปล่ียนเกิดการออ

กลายเป็นทุนทางสังคม 

 ใช้ทั้งห้าด้านเป็นกรอบแง่คิดในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นหลักคิดน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีสติ

ในการปฏิบัติ ปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1)  หลักการของศาสนา เป็นหลักการด าเนินชีวิตเป็นต้นเหตุของสังคม เป็นตัวก ากับ

ป้องกันและควบคุมคนและชุมชน 

2)  ความรู้ องค์ความรู้ส าคัญท่ีสุดคือสิ่งท่ีได้จากความรู้ท่ีหาได้ทุกอย่าง การน าความรู้มา

ก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยในการก ากับและตัดสินใจน าไปสู่ภูมิปัญญา สามารถใช้ได้อย่างไม่จ ากัด 

เวลาจะท าอะไรจะต้องคิดรอบด้านเพื่อหาทางออก เม่ือส าเร็จก็จะเกิดก าลังใจ   

 สมพงษ์   หอมนวล (2552) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของแต่ละ

บุคคล จังหวะเวลา การน ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมชีวิตประจ าวัน การพิจารณาความเหมาะสมกับ

การลงทุนท าการเกษตร การลดความเส่ียง โดยใช้สมุนไพรเข้ามาแทนสารเคมี การเลือกการ

ตัดสินใจในชีวิตประจ าวันจะมีการพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนะคติ การปลูกพืชผัก การแลกเปล่ียนกัน

เพื่อลดรายจ่าย การเลี้ยงปลา โดยมีแหล่งทุนมาจาก ส.ป.ก.  ธ.ก.ส. เพื่อลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 

การดูแลจัดสรร รายรับ รายจ่าย การท าบัญชีครัวเรือน เพื่อชี้ให้เห็นการเคล่ือนไหวทางการเงิน ท า

ให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าต้องท าอย่างต่อเน่ืองไม่ตาม

กระแสจะเป็นผลดีต่อตนเองและครอบครัวโดยมีปัจจัยคือ 

1)  ตัวบุคคล ถ้าบุคคลมีการยอมรับ มีความเข้าใจก็จะสามารถน าไปปฏิบัติได้เร็วช้า ขึ้นอยู่

กับตนเอง ต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆ มีความอยากรู้อยากเห็น เดินหน้าไปในสิ่งใหม่ๆ  

2)  ผู้น า การผลักดันชี้แนะให้ความส าคัญ ให้ความสนใจ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 

 3)  ภาครัฐ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละเร่ืองท่ีตรงกับความต้องการของ

ชุมชน ประชาชน การประสานงานกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ให้แก่

เด็ก และเยาวชน โดยผ่านการสอนการเพาะปลูก การผลิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ 
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การใช้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อน แล้วจึงค่อยเป็นค่อย

ไปจึงจะมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ การเช่ือมั่นในตนเองก่อน การพิจารณาความเหมาะสม

ความพอดี อย่าไปคิดแบบไม่เหลือความเส่ียงไว้ คนท่ีน ามาใช้ประสบความส าเร็จมากกว่า คนท่ีไม่

ประสบความส าเร็จ  ความส าเร็จนั้นมีสาเหตุต้องน ากลับมาดูตนเอง  มองคนท่ีส าเร็จ  มองคนท่ีไม่

ส าเร็จ คือการมองแบบไม่มีเหตุผล  ต้องมีเหตุมีผล อย่าลืมตนเอง  การท าให้มีกินมีใช้ก่อนต้องมี

ความฝันท่ีไกล แต่ในขณะท่ีท าอย่าเพิ่งท าสิ่งท่ีฝัน  หลักการนี้ใช้ได้ ทุกเวลาในเวลาเศรษฐกิจตกต ่า

ยิ่งจะท าให้เห็นชัด การกลับมาคิดว่าจะท าอย่างไร จึงจะใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้าง

ระบบชลประทาน การจัดสรรวางแผนการใช้ท่ีดิน การใช้ท่ีดินให้คุ้มค่า การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

และปัจจัยในการท าการเกษตร ท่ีจะน าไปสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

สุชิน  มฤคพิทักษ์ (2552)  กล่าวว่า ประชาชนในชุมชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนประมาณร้อยละ 50 ของประชากรในชุมชน โดยปัจจัยท่ีจะท าให้

การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้คือ งบประมาณ กระบวนการ กลไกของภาครัฐ ความ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี ความโปร่งใสของภาครัฐ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การ

ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ อบต. ซ่ึงการท างานของ อบต. และภาครัฐไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ขาดการประสานงานท่ีดี ผู้น าต้องมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจ มีการตั้งกรรมการท่ีซ ้าซ้อน

มาเกินความจ าเป็นเกิดการปฏิบัติงานท่ียุ่งยาก  การท่ีผู้น าจะต้องท าหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะสามารถช่วยคนในชุมชนได้โดยจะต้องปฏิบัติ

อย่างจริงจังและขึ้นอยู่กับบุคคลท่ีจะน ามาใช้ซ่ึงมีบางส่วนท่ีเข้าใจองค์ประกอบผิดไป ไม่เข้าใจใน

องค์ประกอบท่ีแท้จริง การด าเนินชีวิตประจ าวัน กิจกรรมในครอบครัวซ่ึงจะเกี่ยวเน่ืองกันสัมพันธ์

กัน  และในโรงเรียนจะมีการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

วิมล  วงษ์แสงจันทร์ (2552) กล่าวว่า การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เกิดจากการเข้าไปท า

ความคุ้นเคยสนิทสนมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ โดยการน า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหายา

เสพติด และกลุ่มออมทรัพย์ท่ีอาศัยความไว้เนื้อเช่ือใจกันโดยก่อนท่ีจะด าเนินโครงการต่างๆ จะมี

การสอบถามความต้องการของประชาชนก่อนท่ีจะด าเนินโครงการโดยการประเมินผลรอบด้าน จะ

ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง  การหาช่องทางกระจายงาน กระจายรายได้ให้กับประชาชนทุกคน ซึง

ความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีส าคัญ การอยู่นิ่งท่ีต้องค านึงถึงความพอเพียงในตนเองก่อนการค านึงถึง

จิตใจเป็นเบื้องต้น คนส่วนใหญ่จะรู้แต่ไม่ปฏิบัติจะต้องมีผู้น าไปสู่การปฏิบัติ  การส่งเสริมให้ปลูก
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พืชผักสวนครัวในบ้านมีการเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง ความเสียสละ การท าหน้าท่ีเพื่อส่วนรวม

โดยมีจิตใจสาธารณะ การเรียนรู้โดยตนเองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นจริง   

ข้าพุทธ  ขาวตรา  (2552) กล่าวว่าในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการปฏิบัติอยู่แล้วในแต่ละ

ชุมชนจึงไม่ต้องก าหนดเป็นนโยบายใหม่โดยชาวชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติของชาวชุมชนคือ   ถือ

ศีล 5  ละอบายมุข มังสวิรัติ มักน้อย สันโดษ โดยใช้หลักศาสนาเป็นแกนในการด าเนินชีวิต โดยแต่

ละชุมชนจะให้ผลิตให้ได้มากท าให้ได้เยอะๆ จะช่วยคนทุกคนให้ได้มากท่ีสุด ปัจจัยท่ีท าให้ประสบ

ความส าเร็จ คือ หลักศาสนาท่ีทุกคนรับรู้และการน าไปปฏิบัติ ท ามากน้อยขนาดไหน การค านึงถึง

สภาพความเหมาะสม การสร้างนิสัยการประหยัด ระบบสาธารณโภคี ทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง มี

การจัดสรรว่าจะน าเงินไปใช้อะไร การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในชุมชน เง่ือนไขท่ีชุมชน

จะเข้ามาเป็นเครือข่ายหน่ึง   ประการท่ีหน่ึงต้องมีพื้นท่ีเป็นของส่วนกลางเพื่อให้มีความพร้อมใน

การประกอบกิจกรรมต่างๆ     ประการท่ีสองทุกคนต้องท างานร่วมกันให้โอกาสในการประกอบ

กิจกรรมของชุมชนเอง การมีเหตุมีผลในกิจกรรมต่างๆ การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม 

จุดเสริมคือ เน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังตามหลักศาสนา การมีใจ การมีส่วนร่วม เศรษฐกิจพอเพียง

จะต้องเริ่มท่ีใจก่อนถ้าใจไม่พอก็ไม่มีทางจะพอเพียงแล้วจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง              

โดยหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาช่วยให้กระจายองค์ความรู้ ไปสู่ภาคประชาชนทั่วไปมากขึ้นเพื่อให้เขา

พ่ึงตนเองได้ อยู่ได้อย่างพอเพียง และอยู่รอด   

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับนิคมและเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

 สมวงศ์  วงศ์วอนแสง  (2526: 1-5) ได้ให้ความหมายของค าว่า นิคม มาจากค าภาษาบาลี 

แปลว่าหมู่บ้านใหญ่ หรือต าบลตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Settlement” หรือ “Human 

Settlement” ซ่ึงค านี้ในภาษาไทยมีความหมายเป็น 2 ประการ คือ 

 ประการท่ีหน่ึง  ความหมายทั่วไป คือ ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง หมู่บ้านใหญ่ 

หรือต าบลท่ีเกิดจากการท่ีประชากรอพยพเข้าไปจับจองท่ีดินตั้งถิ่นบานประกอบอาชีพและอยู่อาศัย

ในท้องท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง ซ่ึงเริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายตัวเจริญขึ้นจนกลายเป็น

หมู่บ้านใหญ่ ต าบล หรือเมือง ในภายหลัง และตามปกติเป็นนิคมท่ีก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของ

ประชากรเอง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายอันจะบังเกิดขึ้นแก่ตัว พืชพันธ์ุและหมู่คณะของ

ตน หรือเพื่อรวมก าลังกันหาอาหารและเพื่อการสมาคมระหว่างกันเป็นมูลฐาน เช่น การอพยพไปตั้ง

ถิ่นฐานประกอบอาชีพตามท้องท่ีต่างๆ ของประชากรในแต่ละยุคสมัย 
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 ประการท่ีสอง  ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพัฒนาพื้นท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในการ

เกษตรกรรม โดยการกระท าหรือการริเริ่มของรัฐบาล แล้วชักน าให้ประชากรอพยพเข้าไปตั้งถิ่น

ฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอย่างมั่นคงบนพื้นท่ีดินซ่ึงได้พัฒนาแล้วนั้น ตาม

หลักและวิธีการตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีได้ก าหนดขึ้นไว้ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ในปัจจุบันนิยม

เรียกว่า นิคมท่ีดิน หรือนิคมเกษตรกรรม (Land settlement or Land settlement for Agriculture) เช่น

นิคมสร้างตนเอง สหกรณ์นิคม และนิคมท่ีดิน ในรูปแบบต่างๆ  

 การท่ีใช้ค าว่า นิคม กับวิธีการอพยพประชากรเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัย

ในท่ีดินแหล่งใหม่โดยรัฐบาลดังในความหมายเฉพาะ ก็เพราะการด าเนินงานดังกล่าวย่อมเป็นการ

ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นบนพื้นท่ีนั้น และในท่ีสุดก็จะกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ต าบล หรือชุมชนท่ีเจริญใน

ภายหลัง ซ่ึงก็ตรงกับความหมายทั่วไปในประการแรกนั่นเอง 

 นับตั้งแต่ได้มีการจัดนิคมท่ีดินเพื่อให้ประชากรชาวไทยใช้เป็นท่ีตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ

และอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอย่างถาวรเป็นครั้งแรกเม่ือปี 2481 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้จัดตั้ง

สหกรณ์นิคมกสิกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในเขตชลประทานเหมืองแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว

ต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งนิคมท่ีดิน ในรูปแบบต่างๆ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายรูปแบบ

ดังต่อไปนี้   1)  การจัดนิคมสร้างตนเอง  ของกรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทย 

 2)  การจัดท่ีดินแปลงใหญ่  ของกรมท่ีดิน  กระทรวงมหาดไทย 

   3)  การจัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

กระทรวงมหาดไทย 

   4)  การจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่างของส านักแผนและนโยบายมหาดไทย  

กระทรวงมหาดไทย 

 5)  การจัดสรรท่ีดินโดยจังหวัด  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 6)  การจัดสหกรณ์นิคม  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 7)  การจัดและพัฒนาท่ีดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   8)  การจัดท่ีดินเพื่ออพยพราษฎรออกจากเขตน ้าท่วมเน่ืองจากการสร้างเข่ือน

ชลประทาน  ของกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 9)  การจัดหมู่บ้านป่าไม้  ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

   10)  การจัดท่ีดินให้แก่ราษฎรในรูปหมู่บ้านป่าไม้  ของกรมป่าไม้  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

   11)  การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 12)  การจัดหมู่บ้านอพยพ  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   13)  การจัดนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกขององค์การทหารผ่านศึก  

กระทรวงกลาโหม 

 14)  การจัดท่ีดินอยู่อาศัยให้แก่ราษฎร  ของ กรป.กลาง  กระทรวงกลาโหม 

   นอกจากนี้ ยังมีนิคมท่ีดินในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยอีกหลาย

รูปแบบ แต่มีการด าเนินงานอยู่ในวงแคบเฉพาะบางกลุ่มคือ  

  นิคมสาธารณสุข  จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่

เฉพาะและครอบครัวของผู้ป่วยมีอาชีพ ตลอดจนการรักษาพยาบาล พักฟื้น การช่วยเหลือในการ

จัดหาท่ีดินประกอบอาชีพ ฝึกหัดอบรมอาชีพ การสงเคราะห์ด้านเคร่ืองอุปโภคและบริโภค 

ด าเนินการโดยกรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข 

  นิคมอาคารสงเคราะห์  จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีปฏิบัติงานในองค์การของรัฐหรือเอกชน

ท่ีเดือดร้อนในเร่ืองท่ีอยู่อาศัย ให้มีบ้านเรือนท่ีถูกสุขลักษณะเป็นท่ีพักอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล

โดยองค์การของรัฐบาลหรือเอกชนจัดหาท่ีดินผืนใหญ่ แล้วจัดการก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐาน

เดียวกันเป็นรูปหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ แล้วจัดสรรให้มีกรรมสิทธิ์โดยวิธีการเช่าซื้อหรือผ่อนส่ง 

อาจมีสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค สาธารณูปการอ่ืนๆ ด้วย 

  ทัณฑ์นิคม  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นท่ีควบคุมและด าเนินการฝึกอบรมนักโทษท่ีถูกพิพากษาคดี

ให้จ าคุก (เป็นนักโทษเด็ดขาด) ในขั้นถัดจากเรือนจ า นักโทษท่ีจะถูกส่งไปอยู่ในทัณฑ์นิคมได้ต้อง

เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะและมีความสามารถ นักโทษท่ีอยู่ในทัณฑ์นิคม ทางการ

ให้น าครอบครัวไปอยู่ร่วมได้และจะได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีทางการจัดให้ พร้อม

ทั้งได้รับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการประกอบการงานตามความจ าเป็น  อีกทั้งมีสิทธิ

ได้รับส่วนแบ่งจากการขายพืชผลท่ีตนได้ปลูกหรือประกอบขึ้นด้วย 

 มูลเหตุท่ีท าให้การจัดนิคมท่ีดินในประเทศไทยมีหลายรูปแบบและหลายหน่วยงาน คือ 

 1)  การจัดนิคมท่ีดินแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์หลักและวิธีการด าเนินงานแตกต่างกับ 

หน่วยงานท่ีมีอยู่เดิม จึงต้องสร้างงานขึ้นมาใหม่ 

 2)  ไม่มีหน่วยงานกลางคอยควบคุมด้านนโยบายว่า งานจัดนิคมท่ีดินลักษณะใดจะให้

หน่วยงานใดท า 

 3)  รัฐบาลชุดใหม่มักจะไม่ยอมรับผลงานท่ีริเริ่มไว้โดยรัฐบาลชุดก่อนคิดว่า จะต้องสร้าง

รูปแบบใหม่ขึ้นมา งานจึงจะดีกว่าของเดิมท่ีท าไว้ 

 4)  ปัญหาการประสานงานแบบราชการไทย ท าให้เกิดความคิดว่าถ้าท าเองจะได้ผลงาน

ดีกว่ามอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนท า 
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 5)  ต้องการขยายงานในหน่วยงานของตนเองให้มีกิจกรรมกว้างยิ่งขึ้น จึงเพิ่มงานจัดนิคม

ขึ้นมาอีกด้านหน่ึง 

 การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและเขตปฏิรูปท่ีดิน   

 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (2549: 2) การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการ

จัดท่ีอยู่อาศัยในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน าท่ีดินของรัฐหรือท่ีดินท่ีรัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจาก

เจ้าของท่ีดิน ซ่ึงมิได้ท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นด้วยตนเองหรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครอง

ชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าท าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจ าหน่ายให้

เกิดผลดียิ่งขึ้น 

 เขตปฏิรูปท่ีดิน หมายความว่า เขตท่ีดินท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

 

 2.4.1  ความหมายของความรู้  

 ตัวบทในพจนานุกรมของ The Webster (1983: 22) ได้ให้ค าจ ากัดความของความรู้ว่า เป็น

สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาหรือการค้นหาหรือเป็น

ความรู้ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี สิ่งของ หรือบุคคลซ่ึงได้จากการสังเกตประสบการณ์หรือจากจาการรับรู้

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา 

 อุทุมพร  ทองอุไทย (2533: 83-85) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า หมายถึงพฤติกรรม

และสภาพการต่างๆ ท่ีเน้นการจ าไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือการระลึกได้ก็ตาม เป็นสภาพท่ี

เกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจาการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านั้นจนกระทั่งพัฒนา

ไปสู่พื้นท่ีมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ส าหรับความเข้าใจ หมายถึง ขั้นตอนส าคัญของการส่ือความหมาย

โดยอาศัยความสามารถทางสมองและทักษะ ซ่ึงอาจกระท าได้โดยใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือ

สัญลักษณ์ต่างๆ โดยท าความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆ ซ่ึงประกอบด้วยการแปล การตีความและการสรุป 

 กีรติ  บุญเจือ (2525: 1-3) ให้ความหมาย ความรู้ไว้ว่า หมายถึงความรู้ทางสายตาหรือด้วย

ตาเพียงอย่างเดียว ส่วนความเข้าใจหมายถึงความรู้สึกซ่ึงสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

วิทยาการต่างๆ 
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 ทิศนา    แขมมณีและคณะ (2542: 12-13) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ี

แต่ละบุคคลต้องด าเนินการเองให้ผู้อ่ืนมาท าแทนไม่ได้ เพราะการสร้างความหมายเป็นกระบวนการ

เฉพาะแต่การให้ผู้อ่ืนมาท าแทนไม่ได้ เพราะการสร้างความหมายเป็นกระบวนการเฉพาะแต่การรับ

สิ่งเร้าหรือข้อมูลมาเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการปรับสภาวะท่ีไม่สมดุลให้เกิดเป็นสภาวะท่ี

สมดุล บุคคลจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากผู้อ่ืนในการแลกเปล่ียนข้อมูลและมุมมองในแง่ต่างๆ ดังนั้น

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจึงเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบการเรียนรู้

ของแต่ละบุคคลว่า การเรียนรู้นั้นเป็นท่ียอมรับมีความถูกต้องน่าเช่ือถือในมุมมองของผู้อ่ืนอย่างไร 

และช่วยให้บุคคลได้ข้อมูลในการสร้างความหมายของสิ่งท่ีเรียนรู้มากขึ้น กล่าวได้ว่า กระบวนการ

เรียนรู้นอกจากจะเป็นกระบวนการทางสติปัญญาแล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมและเป็น

กระบวนการท่ีมีความสัมพันธ์กับจิตใจและความรู้สึกของบุคคลอีกด้วย 

 อนันต์  ศรีโสภา (2522: 11-15) ได้ให้ความหมายของความรู้และความเข้าใจว่า ความรู้ 

หมายถึง ความจ าในสิ่งท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ 

ท่ีได้รับจากการศึกษา ค้นคว้า สังเกต รวบรวมเป็นความจ าเก็บไว้และแสดงออกมาโดยการจ าได้ซ่ึง

สามารถสังเกตและวัดได้ 

 ความเข้าใจ หมายถึง การเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นประกอบด้วย การแปล จากแบบหน่ึง

ไปสู่อีกแบบหน่ึงโดยรักษาไว้อย่างถูกต้อง การตีความหมาย อธิบายหรือเรียบเรียงเนื้อหานั้นใหม่

ให้เข้าใจง่าย การขยายความ ของข้อมูลท่ีมีอยู่ใกล้ไปจากเดิม 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526: 6) ได้กล่าวถึงความรู้ไว้ว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซ่ึง

ผู้เรียนเพียงแต่จ าได้โดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นได้ยินก็เกิดการจ าได้ ความรู้ในขั้นนี้ได้แก่ 

ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน การจ า

ได้หรือระลึกได้นี้ไม่ได้ใช้กระบวนการของการใช้ความคิดท่ีซับซ้อนหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่ได้ใช้

ความสามารถของสมองมากนัก ซ่ึงเป็นระดับพฤติกรรมขั้นต้น 

 วิมลลักษณ์ ชูชาติ(2540) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ท่ี

เกิดขึ้น 2 แบบ คือความสัมพันธ์แนวราบซ่ึงเกิดขึ้นจากชาวบ้านและชุมชนในฐานะเท่าเทียมกันเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้  ต่างจากการศึกษาท่ีจัดอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วไปท่ีเน้น

ความสัมพันธ์แนวตั้งซ่ึงแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกัน โดยการเรียนรู้ท่ีชุมชนและชาวบ้านเป็น

ผู้สร้างจะประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้ 

 1)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาทั้งของตนเอง ชุมชน เช่ือมโยงเข้าสังคมไทยตลอด

สังคมโลก 
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 2)  การแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสมกับตนเองและชุมชนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม 

สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ 

 3)  การสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นผลต่อตนเองและชุมชน ในแง่ของชุมชนกิจกรรมท่ีท าขึ้น

นี้อาจเรียกว่ากิจกรรมเครือข่าย เพราะเป็นตัวชักจูงเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน 

 4)  การประเมินผลกิจกรรม และน าผลท่ีได้ไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ  

 ทิตยา  สุวรรณชฎ (2541: 1-2) ได้กล่าวถึงความเข้าใจ ว่าเป็นขั้นตอนท่ีถัดมาจากการเกิด

ความรู้ รวมถึงความหมายในระดับของการท าความเข้าใจ จึงเกี่ยวกับการตีความ การแปล

ความหมายและการคาดคะเนด้วย โดยขั้นตอนนี้จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากท าให้พฤติกรรม

ของความรู้และความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกันได้ยากเพราะมันจะเกิดควบคู่กันไป สรุปได้ว่า 

ความรู้เป็นขั้นตอนของพฤติกรรมท่ีเน้นความจ า โดยเป็นขั้นแรกของการเรียนรู้และการรับรู้โดย

อาศัยการอ่าน การฟัง การจดจ า และการระลึกได้ ซ่ึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากนัก ส่วน

ความเข้าใจเป็นขั้นถัดมาจากความรู้โดยเม่ือมีความรู้แล้ว แปลความและการสรุปความ ซ่ึงโดยปกติ

แล้วความรู้และความเข้าใจจะเป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองกันและเป็นขั้นตอนแรกของการเกิดทัศนคติ 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526: 16) ให้ความหมายของ ความเข้าใจ ว่าเป็นขั้นต่อมาจากความรู้ 

ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความสามารถทางสมองและทักษะท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับของการส่ือความหมาย 

ซ่ึงมักเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลได้รับทราบข่าวสารต่างๆ แล้วความเข้าใจนี้เองอาจจะแสดงออกใน

รูปของทักษะหรือความสามารถในด้าน การแปล หมายความว่า ความสามารถเขียน บรรยาย 

เกี่ยวกับข่าวสารนั้นๆ โดยใช้ค าพูดของตนเอง ซ่ึงออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิมหรือออกมา

ในภาษาอ่ืนแต่ความหมายก็ยังเหมือนเดิม การให้ความหมาย หมายถึง การให้ความหมายต่อสิ่ง

ต่างๆ หรือข่าวสารต่างๆ ซ่ึงออกมาในรูปความคิดเป็นข้อสรุปตามท่ีบุคคลนั้นเข้าใจ การคาดคะเน 

หมายถึง ความสามารถในการตั้งความหมายหรือคาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซ่ึงความหมายนี้จะ

เกิดขึ้นซ่ึงความหมายนี้จะเกิดขึ้นจากความเข้าใจสภาพการณ์และแนวโน้มท่ีอธิบายในข่าวสารนั้นๆ 

 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

 

 สุมาลี  สังข์ศรี  และ วีรฉัตร  สุปัญโญ (2534: 247-249) กล่าวว่า การใช้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนานั้น มีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1)  ให้ประชาชนมี

บทบาทหลักในการพัฒนา โดยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการเขียนการพูด ร่วมสละทรัพย์ เงิน วัสดุ 

แรงกาย และเวลา  2)  เป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อพ่ึงพา

และพัฒนาตนเอง มิใช่พ่ึงพารัฐหรือพ่ึงพาองค์กรพัฒนาภายนอก  3)  กระบวนการพัฒนายึดหลัก
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ล่างสู่บนมากกว่าบนสู่ล่าง ซ่ึงจะต้องถือว่าชาวบ้านเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหา กิจกรรมการพัฒนา

จะเริ่มต้นจากชุมชน 

 สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2551: 179-180) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

ไว้ดังนี้ 

 1)  ปัจจัยทางด้านเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท างานในชุมชน เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทั้งท่ีมาจากภาครัฐหรือ

จากองค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องสร้างเง่ือนไขของบทบาทของตนเอง ให้พร้อมท่ีจะเข้าไปท างาน

และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงต้องมีทัศนะคติและจิตส านึกเหมาะสมดังต่อไปนี้ 

   (1) การยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนกับตนเองเท่าเทียมกัน ต้องเลิกทะนงตนเอง

ว่าวิเศษเหนือกว่าประชาชน การท่ีแตกต่างกันก็เน่ืองจากประชาชนมีโอกาสน้อยกว่าเท่านั้น 

   (2)   ความเช่ือและเคารพในตัวประชาชน รวมทั้งพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากประชาชน 

   (3)   ความเช่ือในตัวประชาชนว่าท่ีความสามารถในการพัฒนาได้ ตลอดจนช่วย

ตนเองและชุมชนได้ ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสและการส่งเสริมท่ีเหมาะสม 

   (4)   ความเข้าใจความคิดของประชาชน ในลักษณะของการมีส่วนร่วมในการ     

พัฒนาเม่ือเขารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมท่ีได้รับประโยชน์ทันตา จึงควรถามประชาชนเพื่อทราบความ

ต้องการของประชาชน 

 2)   ปัจจัยจากบุคคลท่ีท างานด้านการพัฒนาภายในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชนบุคคลท่ีมี

ความคิดริเริ่มในการกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจในด้านการพัฒนากลุ่มขององค์การ

ประชาชนและบุคคลอ่ืนๆ ย่อมมีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ตน ซ่ึงน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองต่อไปในอนาคต 

 3)  ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหาร ได้แก่ การจัดระเบียบราชการหรือระเบียบขององค์การพัฒนา

เอกชนต่างๆ ทั้งนี้เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐมีลักษณะการสั่งการ เม่ือเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท างานใน

ชุมชนก็ต้องอยู่ในระเบียบของการสั่งการ ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามหลักการของการพัฒนา

นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความสัมพันธ์ในการท างานและไม่มีเป้าหมายในการวางแผนร่วมกัน 

หรือบางครั้งเจ้าหน้าท่ีขาดการวางแผนร่วมกับชาวบ้าน ท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ดีนัก 

 อรทัย    ก๊กผล (2546: 2-2) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน 

คือ กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปล่ียนข้อมูลและ

ความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ี

ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตาม

และประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกันซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
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 ยุวัฒน์  วุฒิเมธ (2534 : 67-69) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วม

รับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

โครงการของราชการ เป็นเร่ืองท่ีส าคัญ เพราะประชาชนคือผู้รับผลประโยชน์ การให้ประชาชนเข้า

รับผิดชอบในกิจกรรมแทนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ จะท าให้เกิด

ความพึงพอใจของประชาชน ลดความขัดแย้งท่ีจะมีต่อโครงการพัฒนาต่างๆ การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงได้ให้เหตุผล

เน่ืองจากว่า 

 1)  ในแง่ส านึกของความเป็นเจ้าของ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมซ่ึงมุ่งพัฒนา

คุณภาพของประชาชน เพ่ือให้ช่วยตนเองได้ ฉะนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นก้าว

แรกของการพัฒนา เพ่ือการพ่ึงตนเองในท่ีสุด 

 2)  ในแง่ทรัพยากรสนับสนุน การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมต้องให้ความ

พยายาม ความตั้งใจ และเสียสละทรัพยากร เช่น ก าลังกาย ก าลังปัญญา ความคิด ก าลังทรัพย์และ

เวลา 

 3)  ในแง่ของการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของประชาชน การเข้ามามีส่วนร่วม

ของประชาชน ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง และพิจารณาหาทางตอบสนองความ

ต้องการของตนเองได้ดีกว่า 

 4)  เป็นการเปิดโอกาสฝึกฝนความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมใน

การท างานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของชุมชน ความสามารถเหล่านี้ได้แก่ การท างานเป็นกลุ่ม การ

จัดการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การหลีกเล่ียงความขัดแย้งและการสร้างสามัคคี ซ่ึงจะช่วยเป็น

สายใยผูกพันชีวิตของสมาชิกในชุมชน 

 ดังนั้น สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมี

ผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง ซ่ึงจะท าให้เกิดความพอใจของประชาชน และประชาชนจะต้อง

ขึ้นอยู่กับความเต็มใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม ต้องมีความสามารถและต้องมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม

ในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจอย่าง

ใดอย่างหน่ึง รวมถึงในลักษณะท่ีสามารถวัดได้ (Operationalization of Concept) โดย Parry (1972: 

16) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีสามารถวัดได้ โดยอาศัยมิติ 3 มิติด้วยกัน คือ  1) 

วิธีทางการมีส่วนร่วม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้มีส่วนร่วมกระท าได้กระท าลงไป 

เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การวิ่งเต้น (lobbing) และการปฏิบัติ
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ให้เป็นไปตามโครงการ  2)  ความหนักเบาของการมีส่วนร่วม หมายถึง การหาค าตอบต่อค าถาม

ท่ีว่าใครบ้างเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้นบ่อยครั้งแค่ไหน  3)  คุณภาพของการมีส่วนร่วม หมายถึง การ

แสวงหาค าตอบต่อค าถามอย่างน้อยท่ีสุด 2 ประการด้วยกันคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น ท าให้

บังเกิดผลอะไรบ้างและเข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าวจริงหรือไม่ 

 ทะนงศักดิ์  คุ้มไข่น ้า และคณะ (2534: 76-78)  กล่าวว่า การท่ีประชาชนได้เข้าไปมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลักษณะของการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม

ปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมคิดติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีกลุ่ม เป้าหมาย

ได้รับโอกาสและใช้โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด แก้ไขปัญหาความต้องการของตน 

โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยท่ีสุดและได้กล่าวถึง  ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไว้ถึง 7 ระดับ คือ 

 1)  ถูกบังคับให้ร่วม ประชาชนเข้าร่วมโครงการเพราะถูกบังคับ ไม่มีทางหลีกเล่ียง 

 2)  ถูกหลอกให้เข้าร่วม อาจเป็นเพราะถูกล่อด้วยผลประโยชน์ ค่าจ้างรางวัลหรือด้วยความ

สะดวกสบายบางอย่าง 

 3)  ถูกชักชวนให้ร่วม ส่วนมากเป็นโครงการท่ีทางราชการคิดขึ้นเอง แล้วพยายามชักชวน

ประชาชนให้ความร่วมมือโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ 

 4)  สัมภาษณ์แล้ววางแผนให้ ลักษณะนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการเอาใจ

ใส่บ้างโดยการสอบถาม สัมภาษณ์แต่การตัดสินใจว่าปัญหาของชาวบ้านคืออะไร ควรจะแก้ไขด้วย

วิธีใด ยังคงเป็นเร่ืองของทางราชการ 

 5)  มีโอกาสเสนอความเห็น แต่การตัดสินใจยังคงเป็นของส่วนราชการอยู่ 

 6)  มีโอกาสเสนอโครงการทางราชการกับประชาชน จะมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 

ประชาชนมีโอกาสตัดสินใจว่าปัญหาของตนคืออะไร จะแก้ไขอย่างไร วิธีใดดีท่ีสุดจนกระทั่งมี

สิทธิ์เสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย 

 7)  มีโอกาสตัดสินใจ ในระดับนี้ประชาชนจะเป็นหลักส าคัญของการตัดสินใจในทุกเร่ือง

ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการประเมินโครงการ  

   

 2.5.1  ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 Cohen and Uphoff (1980: 219-223) แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ  

  1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม

ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
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 2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน

ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

 3)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้าน

วัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือประโยชน์ส่วนบุคคล 

 4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุมตรวจสอบการด าเนิน

กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

  White (1994) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 มิติด้วยกันคือ มิติท่ีหน่ึงคือการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติท่ีสองมี ส่วนร่วมเสียสละในการปฏิบัติการ ลงมือ

ปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ และมิติท่ีสามมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ด าเนินการ 

  White (1994) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสามารถแยกแยะได้เป็น 

2 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีส่วนร่วมแบบเทียม โดยน าแนวคิดของ 

Arnstein (1969) ซ่ึงสะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจัดกลุ่มใหม่ ย ้าให้เห็นว่าการมี

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ี Arnstein เรียกว่า การ่วมแลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็น การร่วมเป็นพันธมิตร การส่งตัวแทนเข้าไปร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจและการควบคุม

การตัดสินใจโดยพลเมือง  ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่ยังมี

กิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็น การมีส่วนร่วมแบบ

เทียม และการมีส่วนร่วมแบบเทียมเป็นเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียกว่า การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง 

การบ าบัดรักษา การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมให้ค าปรึกษา 

 

 2.5.2  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 Singhal (อ้างถึงใน ปาริชาต  สถาปิตานนท์ 2549: 21-23) ได้อธิบายโดยใช้ตัว C ในการ

อธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเรียกว่า หลักการ 6C ซ่ึงประกอบด้วย 

 1)  การร่วมมือ (Co operation) หรือการท างานบนความร่วมมือของคนในท้องถิ่น หลักการ

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกตัวแทน ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมักไม่ใช่บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ี

ส าคัญได้เป็นอย่างดีหรือเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจในชุมชน 

 2)  การให้ค าปรึกษา (Compliance) หรือการท างานเพื่อคนในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการ

มอบหมายภารกิจ หน้าท่ี พร้อมกับการเสนอสิ่งกระตุ้นเร้าใจต่างๆ 

 3)  การให้ค าปรึกษา (Consultation) หรือการท างานเพ่ือคนในท้องถิ่นและกับบุคคลใน

ท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกในชุมชน 
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 4)  การให้ความร่วมมือ (Cooperation) หรือการท างานกับคนในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการท่ี

สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกท างานร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม โดยบุคคล 

ภายนอกมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะด้านการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางต่างๆ ในการด าเนินการใน

ขณะท่ีบุคคลในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจด าเนินงาน 

 5)  การเรียนรู้ร่วมกัน (Co learning) หรือการท างานกับบุคคลในท้องถิ่นและโดยบุคคลใน

ท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับการท่ีสมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจต่างๆ  ร่วมกันและท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมโดย

บุคคลภายนอกท าหน้าท่ีสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในชุมชน 

 6) การลงมือกระท าร่วมกัน (Collective action) หรือการท างานโดยบุคคลในท้องถิ่น

เกี่ยวข้องกับการท่ีสมาชิกท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดวาระของตนและขับเคล่ือนวาระดังกล่าวไปสู่การ

ปฏิบัติโดยปราศจากความคิดริเริ่มจากบุคคลภายนอกหรือการสนับสนุนกระบวนการโดย

บุคคลภายนอก 

ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ (2549: 23-34) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้  

 1)  การมีส่วนร่วมในการวางแผน ซ่ึงรวมทั้งการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี

ทรัพยากรท่ีใช้ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 

 2)  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

 3)  การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 

 4)  การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 

 5)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 สุรพล  จันทราปัตน์(2550: 4)ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแท้จริง

ไว้ว่า  การท างานพัฒนาท่ีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ี

ก าหนด  คือการท างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน  ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้วางแผน  เจ้าหน้าท่ี  

และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงเป็นผู้ได้รับผลพวงจากการด าเนินโครงการนั้น  การให้มีตัวแทน

ของประชาชนเพียงบางคนเข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาตัดสินใจท ากิจกรรมส าหรับท้องถิ่น  ไม่ใช่

การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง  ดังนั้น  การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแท้จริง  จึงเกิดขึ้น

เม่ือประชาชนเปล่ียนสภาพการเป็นผู้ได้รับผลพวงจากการพัฒนา  มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาโดยตรงใน

ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนา 
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 ประยุทธ  สุวรรณโกตา (2536: 17) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 3 ลักษณะ คือ  

 1)  เป็นความรู้ทางด้านความคิด  จิตใจ  อารมณ์ของคนหลายคนท่ีท างานร่วมกัน  การมี

ส่วนร่วมท่ีถูกต้องควรมีลักษณะท่ีคนในทีมงานรู้สึกด้วยใจ  และส านึกในความคิด  

 2)  มีการจูงใจท่ีจะเป็นผู้ให้แก่ทีมงาน ทุกคนในทีมงานจะต้องได้รับแรงจูงใจท่ีจะ

แสดงออกทางความคิด  ลงมือกระท างานท่ีเป็นภารกิจของทีมงาน  จึงได้ช่ือว่ามีส่วนร่วม  

 3)  มีความรับผิดชอบร่วมกันในผลงานและการปฏิบัติของทีมงาน  มีความรู้สึกว่าเป็นงาน

ของพวกเราแทนค าว่างานของฉัน  

 ภมรรัตน์  สุธรรม (2545: 35-36)ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนา  สรุปได้ดังนี้ 

 1)  เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหา  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา  

การวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหา  การด าเนินงานตามแผน  การประเมินผล  วิเคราะห์ปัญหา

อุปสรรคและปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้เกิดผลส าเร็จในการพัฒนา  โดยเป็นการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

และมีพลังของประชาชนในการพัฒนา 

 2)  เป็นสิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจนโยบาย ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรร  และการใช้

ประโยชน์ของทรัพยากรเพื่อการผลิตให้ตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและ

ยุติธรรม  และประชาชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชน  เพื่อท าให้

ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม 

 ฑิตยา  สุวรรณะชฏ (2527 : 98-99)  กล่าวว่าหน่วยหลักท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทาง

สังคม คือ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relation) ของสมาชิกในสังคมนั้นระบบ

ความสัมพันธ์ได้มีการแบ่งแยกจัดระเบียบตามองค์กรทางสังคม (Social Organization) ถ้าจะ

พิจารณาตัวบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสังคมตั้งแต่เกิดจนตายไปนั้น ในแต่ละช่วงชีวิตย่อมจะเข้าไปอยู่

ภายใต้องค์กรทางสังคมตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ ครอบครัว สถานศึกษา องค์กรทางเศรษฐกิจ องค์กร

ทางการเมือง องค์กรทางศาสนา และองค์กรทางสังคมอ่ืนๆ องค์กรทุกหน่วยจะมีส่วนอย่างส าคัญ

ในการก าหนดโอกาสและความสามารถในการใช้โอกาสของบุคคลและในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้มี

ส่วนท่ีก าหนดบทบาทและประสิทธิภาพขององค์กรเช่นกัน  
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 สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ได้จัด

ประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยอิงพัฒนาการของโครงการพัฒนาเป็นเกณฑ์ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 

 ภารกิจท่ี  1  การมีส่วนร่วมในการวางแผน การท่ีประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการนับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดล าดับความส าคัญของ

ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน การก าหนดแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ภารกิจท่ี  2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ และ

การประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

 ภารกิจท่ี   3  การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ การน าเอากิจกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มระดับการพ่ึงตนเองและการควบคุมทางสังคม 

 ภารกิจท่ี  4  การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ การแจกจ่ายประโยชน์ต่างๆ ในการ

พัฒนาอย่างยุติธรรม 

 ภารกิจท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาพปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป 

   

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

นฤมล  นิราทร  และคณะ (2550:  บทคัดย่อ) กล่าวว่าจุดเด่นของกระบวนทัศน์การพัฒนาท่ี

มีมนุษย์เป็นตัวตั้งหรือเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มิใช่การขับเคล่ือนท่ีมีเศรษฐกิจ (มั่งคั่ง) เป็นตัวตั้ง

หรือศูนย์กลางดังเช่นการพัฒนากระแสหลัก แต่ก็มิได้ปฏิเสธระบบทุนนิยม หรือต่อต้านระบบทุน

นิยมหรือโลกาวัตน์แบบขั้วตรงข้าม เน่ืองจากยังยอมรับการสะสมทุนเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้า

และเจริญเติบโตของผู้ประกอบอาชีพ หากเพียงให้เป็นระบบทุนนิยมท่ีเริ่มต้นในระดับท้องถิ่นและ

ก ากับด้วยหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ 

และมีคุณธรรม จริยธรรม ความสมดุล) ท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไปพร้อมกับ

ความส าคัญของปัจจัยอ่ืนท่ีกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง  ปัจจัยทั้งท่ีเป็น

ปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจัยเอื้อได้แก่ ความคุ้นเคย

ของผู้ประกอบอาชีพต่อแนวปรัชญา ความศรัทธาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมีทั้งทุน

เงิน ทุนความรู้ ทุนทางสังคม ประกอบกับความรู้สึกเชิงบวกต่ออาชีพ และมีกลไกเช่นกลุ่มสหกรณ์
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เครดิตยูเนียนคอยสนับสนุน นอกเหนือไปจากวิถีชีวิตแบบเมืองท่ีผลักดันให้ผู้ประกอบอาชีพ และ

ประชาชนเห็นความส าคัญของการสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างกัน  ส่วนปัจจัยท่ีเป็น

อุปสรรคได้แก่ ภาพลักษณ์และวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจท่ีแคบ การ

ขาดแคลนข่าวสารข้อมูลความรู้ รวมทั้งนโยบายของรัฐ เช่น นโยบายสินเช่ือ 

พจนันท์  กองมาก  (2550 : บทตัดย่อ)  ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับ

รูปแบบกิจกรรมของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาร้อยละ 72.5 มีการยอมรับกิจกรรมของนิคมในระดับปานกลาง และ

ร้อยละ 27.5 มีการยอมรับในระดับสูง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้

จากการเข้าร่วมโครงการ และการดูแลให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา  และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับนิคมเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีผลต่อการ

ยอมรับรูปแบบกิจกรรมในนิคม ส าหรับแนวทางในการด าเนินการจัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอ าเภอวังน ้าเขียว 

ในระดับสูงและระดับปานกลาง ร้อยละ 63.4 และ36.6 ตามล าดับ 

 พุทธินันท์    สุขพรวรกุล (2549: 40-44) กล่าวถึงปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร 

ประกอบด้วย 

 1)  แนวคิดพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ รู้จักพอประมาณให้เหมาะสมกับชีวิตของตน 

2)  ปรับวิธีคิดเป็นการพ่ึงตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองหรือภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

 3)  การท าเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียนและแร่ธาตุตามธรรมชาติการท าปุ๋ยใช้ปุ๋ย

ชีวภาพโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นในการเพิ่มผลผลิต ท าให้เกษตรกรสามารถลด

ต้นทุนการผลิตได้ 

 4)  การศึกษาดูงาน เพราะจะท าให้ได้เรียนรู้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์แล้วน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของตนเอง 

 5) การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการท าการเกษตรโดยแบ่งพื้นท่ีการใช้สอยออกเป็นส่วนๆ 

โดนเน้นการมีแหล่งน ้าไว้ใช้ มีการปลูกพืชท่ีหลากหลายและเลี้ยงสัตว์ 

 6)  การท าเกษตรประณีต ทุกขั้นตอนมีการจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท า

การเกษตรและเป็นการสร้างองค์ความรู้  

ใหม่ๆ  
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 7)  การท าเกษตรธรรมชาติไร่หมุนเวียน เป็นวิถีชีวิตของชนชาติพันธ์ท าให้ชาวบ้านเกิดการ

พ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก มีความพอเพียงและมีความสุขในการด ารงชีวิต 

 ปัจจัยความส าเร็จของคุณสุด    ล าภา 

 1)  ศึกษาเรียนรู้ทดลองด้วยตนเอง เน้นการใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะ สม และสมดุลกับธรรมชาติและเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติได้ 

 2)  มีนักวิชาการสนับสนุน มีนักวิชาการเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านเทคนิคน ามาประยุกต์ใช้

กับวิธีของตนเอง 

 3)  การจัดตั้งกลุ่ม เพื่อให้เป็นแหล่งทุนและฝึกนิสัยของเด็กในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่ม

โดยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 

 4)  มีกองทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือกันในชุมชนและแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปก 

ครองและเกื้อกูลกัน 

 5)  การท าบัญชีรับจ่าย เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้วน ามาปรับใช้ในแต่ละ

วันให้สมดุลกับการด ารงชีวิต ลดภาระหนี้สิน และมีเงินเก็บ 

 6)  ปลดหนี้ได้ การลดต้นทุนการผลิตได้และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการท าการเกษตรท่ีสอด 

คล้องและรักษาสมดุลของธรรมชาติ เกษตรกรพ่ึงตนเองได้และสามารถปลดหนี้ได้ 

7)  ระบบนิเวศฟื้นคืน ท าให้ระบบนิเวศฟื้นคืนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ดินมีแร่ธาตุ             

จุลินทรีย์เหมาะแก่การปลูกพืช มีแหล่งน ้าท่ีสะอาด ต้นไม้ใบหญ้าอุดมสมบูรณ์ มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ 

คนในชุมชนมีสุขภาพกายสุขภาพใจท่ีดี พร้อมท่ีจะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไป 

ทิพวัลย์  สีจันทร์  (2546: 100) ได้ศึกษา พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง 

กรณีศึกษา: ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม พบว่าการเสริมพลังให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร

ขนาดกลางซ่ึงมีระบบการผลิตในลักษณะครอบครัว (Middle Farm/Family Farm) ซ่ึงมี

ความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรในครัวเรือนเพื่อการผลิตในระดับสูง เป็นกลุ่มท่ีมีระบบการ

ผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย โดยท าการผลิตในลักษณะผสมผสาน (Integrated Farming 

System) มีความยืดหยุ่นและมีความสมดุลมากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้เกิดพลังในการผลิต และสามารถ

ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของตลาดและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจและสังคม ควรสนับสนุนให้หน่วยการผลิตเหล่านี้มีปฏิทินการท างานท่ีเหมาะสมกับ

แรงงานของครอบครัวและชุมชน มีระบบการจัดการบัญชีรายได้รายจ่ายของครัวเรือน เข้าถึงข้อมูล

และความรู้เพ่ือสร้างความสามารถในการผลิตเชิงการค้า  ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนา

เคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต อันจะ

น าไปสู่ความเป็น ครัวเรือนเกษตรกร ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในทุกๆ ด้าน การพัฒนากลุ่ม
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เกษตรกรขนาดดังกล่าวจะเป็นการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของเศรษฐกิจท่ีพอเพียงเพื่อ

รักษาประชากรในชุมชนชนบทให้คงอยู่และได้รับคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 

 ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง  (อ้างถึงใน ชัยวัชน์  หน่อรัตน์และคณะ 2545: 36-37) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจความเข้มแข็งของชุมชนชนบทไทย: กรณีศึกษาพื้นท่ี

เครือข่ายการเรียนรู้ระดับเขต 4 ภาค  พบว่าการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการเตรียมประชาชนให้มี

ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สุขภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

การเมือง และสานต่อเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ ภาครัฐต้องปรับทิศทางวิธีคิด วิธีท างานครั้ง

ใหญ่ในฐานะของผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการน าความเปล่ียนแปลง (Change Agent) 

เข้าไปกระตุ้นและเช่ือมประสานให้ประชาชนในชุมชนเกิดความต่ืนตัว  และเข้ารวบรวมความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนไปก าหนดนโยบายของรัฐเพื่อน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล  การ

พัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็งควรส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กันแบบองค์

รวม การพัฒนา คน ในชุมชนไม่ใช่การพัฒนาปัจเจกบุคคลแต่ละคน หากแต่ส่งเสริมให้บุคคลใน

ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน แก้ปัญหาชุมชนท่ีก าลังประสบอยู่ พลังชุมชนเป็นพลวัตเคล่ือนไหว 

ขับเคล่ือนด้วยพลังอ านาจของตนเอง 

 อรสุดา  เจริญรัถ  (อ้างถึงใน ชัยวัชน์  หน่อรัตน์และคณะ 2545: 53-54)  ได้ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงภายใต้การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  พบว่าในสังคมประเพณีมันมีลักษณะเฉพาะท่ีนัก

สังคมวิทยา อธิบายไว้ว่าคือ โครงสร้างการผลิตท่ีเป็นไปเพื่อยังชีพ คือการผลิตเพื่อบริโภค 

โครงสร้างของสังคมมีการแจกแจงหรือซับซ้อน  และความเช่ือทางสังคมนี้จะเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมของเขา เราจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมประเพณี 

พบว่าด ารงอยู่ด้วยเง่ือนไข 2 ประการคือ วิถีการผลิตเพ่ือการบริโภค และเง่ือนไขของการท่ีคนใน

ชุมชนมีอ านาจในการจัดสรรดูแลทรัพยากรของตนเอง/ชุมชน   ด้วยเหตุนี้การจัดระเบียบบรรทัด

ฐานซ่ึงเป็นเง่ือนไขให้กิจกรรม 4 อย่างของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค การ

แลกเปล่ียน และการจัดสรรผลผลิตเกิดขึ้นในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การผลิตท่ีมีขนาด

เล็กสมดุลกับธรรมชาติ การผลิตท่ีค านึงถึงเคร่ืองมือท่ีไม่สามารถท าลายธรรมชาติได้มาก การ

บริโภคเน่ืองจากไม่มีการส่ือสารเข้าไป คุณค่าโลกทัศน์ของเขาก็พอใจกับชีวิตท่ีเป็นอยู่ การ

แลกเปล่ียนในชุมชนเน่ืองจากเป็นระบบเครือญาติ แต่มันก็เป็นการแบ่งปันกัน รวมถึงการจัดสรร

ผลผลิต เพราะฉะนั้นการจัดระเบียบบรรทัดฐานเหล่านี้ ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงในยุคสังคม

ประเพณีด ารงอยู่ได้  

 บัณฑร    อ่อนด า (2544: 61-62)   ได้ศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต าบลน ้าขาว  อ าเภอจะนะ  

จังหวัดสงขลา  พบว่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน โดยท่ีมิติด้าน
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เศรษฐกิจเป็นเพียงมิติหน่ึงในวิถีชีวิตทั้งหมดของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นมิติด้าน

วัฒนธรรมได้แก่ 

 1)  ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความผูกพันเป็นเพื่อนบ้าน ช่วยเหลือกัน สร้างความรู้สึกเป็น

พวกพ้องมีความผูกพันเป็นญาติเพื่อร่วมมือร่วมใจกันในการท างานต่างๆ เกิดความรู้สึกร่วมทุกข์

ร่วมสุขรักพวกพ้อง 

 2)  ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  มีความผูกพันกับท้องถิ่นไม่ว่าจะ

ยากล าบากเพียงใดก็มีความรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านเป็นท้องถิ่นของตนและอยู่ในท่ามกลางญาติมิตรและ

เพื่อนฝูงไม่ต้องการอพยพไปไหนท าให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มออมทรัพย์ 

 3)  ค่านิยม  ระดับบุคคลหรือปัจเจกชนมีค่านิยมหรือคุณธรรมอันเป็นค่านิยมท่ีดี โดยการ

เสริมสร้างจากกลุ่มออมทรัพย์ดังนี้ 

  (1)  พ่ึงตนเอง มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

   (2)  มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 

   (3)  ขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย์ ประหยัด และอดทน 

   (4)  รู้จักคิด วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

   (5)  มีขันติธรรมต่อค าวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือหมู่เหล่า 

   (6)  มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้จักยกย่องผู้อ่ืน 

   (7)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น า และผู้ตามท่ีดี 

 อาดูล  พลเสน (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกเคยเข้า

ร่วมอบรมร้อยละ 79.2 และเคยติดต่อกับเจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรร้อยละ 71.5 สมาชิกท่ีมีเวลาว่าง

ต่างกันมาก ส่วนมากจะเป็นช่วงปลายฤดูฝน กลุ่มแม่บ้านท่ีได้รับรู้ในวัตถุประสงค์และการ

ด าเนินงาน ความรับรู้และเห็นด้วยเป็นส่วนมากแสดงว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจ

ในการด าเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดี ส าหรับความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ

เป็นสมาชิก พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ 60.8 ความพึงพอใจน้อยร้อยละ 

37.7 และไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 1.5 แสดงว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ี

ได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มพบว่าสมาชิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม

สูงถึงร้อยละ 35.4 เข้าร่วมบางครั้งร้อยละ 32.3 และเข้าร่วมทุกครั้งร้อยละ 32.3 แสดงให้เห็นว่า

สมาชิกยังไม่เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม โดยผลสะท้อนท่ีเห็นชัด คือ การ

ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในกิจกรรมท่ีจัดขึ้นความไม่ต่อเน่ืองของกิจกรรม กิจกรรมท่ีจัดไม่เป็นท่ี

สนใจของสมาชิกกลุ่มอย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม คือการเข้ารับการฝึกอบรม 
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 จันทนา   โอสกกระพันธ์ (2538: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย

สรุปได้ดังนี้คือ ลักษณะส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่ 

อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษาขนาดของฟาร์ม และ

ประสบการการฝึกอบรม ทั้งกลุ่มประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จไม่แตกต่างกัน ปัจจัย

ดังกล่าว จึงไม่มีผลต่อผลส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปัจจัยส าคัญท่ีมีความ

แตกต่างกันในกลุ่มทั้งสอง และน่าจะมีผลท าให้การด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 

 1)  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าชุมชน คือ ประธานมีส่วนช่วยสมาชิกตัดสินใจเกี่ยวกับ

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

 2)  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของสมาชิกด้านจิตวิทยา ซ่ึงประกอบด้วย 

       (1)  ความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม คือ สมาชิก

มีโอกาสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีและนักวิชาการ ตลอดจนผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม สามารถ

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ 

        (2)  การรับรู้วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานของกลุ่ม คือ สมาชิกรับรู้วัตถุ 

ประสงค์ท่ีแท้จริงในการจัดตั้งกลุ่มและการท ากิจกรรม การปฏิบัติงานทุกครั้งเป็นผู้ก าหนดประสงค์ 

เป้าหมายพร้อมทั้งวิธีด าเนินงานกลุ่ม 

 3)  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่ม คือ กลุ่มจัดประชุมพร้อมทั้งให้สมาชิกร่วมกันด าเนิน

กิจกรรมเดือนละครั้ง และกลุ่มให้สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะร่วมกัน

ด าเนินกิจกรรม 

 4)  ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์กลุ่มได้แก่ 

        (1)  กลุ่มจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลเฉล่ียคืนตามหุ้น

ให้แก่สมาชิกอย่างยุติธรรม และกลุ่มเก็บไว้เป็นทุนส ารองเพื่อด าเนินงานกลุ่มปีต่อไป 

       (2)  สมาชิกมีความรู้สึกพอใจและภูมิใจช่ือเสียงของกลุ่มในสังคมมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกรู้จัก 

 เกียรติศักดิ์  เรืองทองดี (2536 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ

มีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนา ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า โดยทั่วไปสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับต ่า เม่ือพิจารณาเป็นมติ 

พบว่า สตรีมีส่วนร่วมด้านการเสนอความคิดเห็น การวางแผน การติดตามและบ ารุงรักษาในระดับ

ต ่า แต่มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติระดับปานกลางปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมด้าน
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การเสนอความคิดเห็น การวางแผนการติดตามและบ ารุงรักษาได้แก่ รายได้ ค่านิยมการรวบรวม

กลุ่ม การพ่ึงพาตนเอง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและท าเพื่อส่วนรวม ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

การมีส่วนรวมด้านการปฏิบัติ ได้แก่ รายได้ ค่านิยมพ่ึงพาตนเอง และค่านิยมการมุ่งมั่นในการ

พัฒนาและท าเพื่อส่วนร่วม 

 ชมพูนุท  ผลกล้วย (2535: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น ้าในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบชลประทานในไร่นา : ศึกษา

เฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ใช้น ้า ลพบุรี จ ากัด ในเขตชลประทานโคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ผล

การศึกษาพบว่า เหตุผลหลักท่ีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพราะต้องการให้มีการ

รวมตัวกันในการบ ารุงรักษา เหตุผลรองก็คือ ต้องการได้รับน ้าสะดวกขึ้น และมีเหตุผลอ่ืนๆ เช่น 

ได้รถขุดลอกในราคาถูกกว่าเอกชน ได้รับความสะดวกสบายในการขุดลอก ในด้านการมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานของสหกรณ์พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการ

มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดเป็นการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่และประชุมกลุ่มส่วนในด้าน

การบ ารุง รักษาพบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการร่วมมือกันถางหญ้า และก าจัดวัชพืช และ

สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกเงินขุดลอกคูน ้าน้อยท่ีสุด ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานและการ

บ ารุงรักษาของสมาชิกได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับรายได้และการ

ถือครองท่ีดิน ส่วนระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ความรู้ความเข้าใจในสหกรณ์ จ านวน

แปลงท่ีดินถือครอง ลักษณะการถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์จากท่ีดินและสภาพการได้รับน ้า ไม่

มีผลต่อการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบชลประทานของสมาชิก 

 ศิริวรรณ   วงศ์สมบัติ (2533: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วม 

กิจกรรมกลุ่มของสมาชิกแม่บ้านเกษตรกร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับตัวแปรอิสระดังนี้ คือ 

อายุ รายได้ ประสบการณ์การฝึกอบรม ความถ่ีในการติดต่อกับเจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตร และ

ความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่วนปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ

ท านาย การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จและกลุ่มไม่

ประสบความส าเร็จ มีเพียง 2 ตัวแปร คือ ประสบการณ์การฝึกอบรมและระยะเวลาการเป็นสมาชิก

กลุ่ม 

 คณะนักวิจัยโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) รุ่นท่ี 1 (บทคัดย่อ) พบว่าในการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของประชาชนห้วงน ้าขาวใช้วิธีการบอกต่อมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการสาธิต เรียนรู้จาก

การปฏิบัติและการประชุม วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีดีท่ีสุดคือการสาธิต มีแบบแผนการดูแล

สุขภาพ คือส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย
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ส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง ด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทน พบว่าเพศชายมี

ความรู้และเจตคติต่อพลังงานทดแทนมากกว่าเพศหญิง การศึกษามีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการ

ใช้พลังงานทดแทน 

 ศศิพร     ปาณิกบุตร (2544: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ

ทฤษฎีใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีด าเนินชิวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้

ด าเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีมีความแตกต่างกันมากนักในด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ สมาชิกในครัวเรือน ส่วนท่ีแตกต่างกันคือผู้ท่ีด าเนินชีวิต

ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีมากกว่า และมีรายได้ รายจ่ายรวม จ านวนท่ีดิน

ถือครองมากกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์ และผู้ท่ีด าเนินชีวิตในรูปแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงจะได้รับข่าวสารและมีความรู้ความเข้าใจมากกว่า ระดับการศึกษา ขนาดครัวเรือน 

การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคม รายได้ รายจ่าย การถือครองท่ีดิน การได้รับข่าวสาร และความรู้

ความเข้าใจมีความสัมพันธ์หรือมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนจ านวนหนี้สินไม่มี

ความสัมพันธ์หรือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 ตัวแปรอิสระ (IV)      ตัวแปรตาม (DV) 

 

 

 

 ภาวะผู้น า ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ความร่วมมือในการ

ด าเนินกิจกรรม 
การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างเกษตรกร 

การประสานงาน 

การสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ 

ความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

เขตปฏิรูปท่ีดิน 

 1. เชิงปริมาณ 

  -รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 

  -เงินออม 

  -หนี้สิน  

2. เชิงคุณภาพ 

-ความสุขของ              

สมาชิก 

-ความเข้มแข็งของ              

สมาชิก 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาพที่  2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน: 
ศึกษากรณี ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี  

 

3.1  วธิีวจิัยทีใ่ช้ 
 
         การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบตดัขวาง  (Cross-Sectional Study) โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Research)  และการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)   ประกอบกนัเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์มากข้ึน  และเจาะลึกในประเด็นส าคญั   
 การวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้การสนทนากลุ่มกบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
ผูน้ าชุมชน ผูน้ าเกษตรกร และเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งในการประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 การวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม   

 
3.2  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี  คือ  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีขอ้มูลเชิงปริมาณ  
ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในการประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชก้ารเปิดตารางส าหรับ
พิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามทศันะของเคร็คกีและมอร์แกนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  สุจิตรา  
บุณยรัตพนัธ์ุ (2546: 161) 

 ซ่ึงประชากร 601 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 234 คน โดยปรับเป็น 250 คน การสุ่มตวัอยา่ง
ของการวิจยัน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามโอกาสหรือความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใชก้าร
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สุ่มตัวอย่างแบบง่าย   โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าหรือการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างท่ีตรงกับ

เง่ือนไขจนกระทั่งครบจ านวนท่ีก าหนดไว้   

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) ผู้วิจัย

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชน ผู้น าเกษตรกรและเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี    รวมทั้งสิ้น 10 คน  

 

3.3  การรวบรวมข้อมูล 

 

        คณะผู้วิจัยท าการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้วิธีการ

เก็บ รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  บทความ  วารสาร  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี การสัมมนากลุ่มย่อย  และการใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง ในระหว่างวันท่ี 15 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 

 

3.4  การประมวลผล 

 

        เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วท าการวิเคราะห์ผลเชิงลึกและในส่วนของข้อมูล

แบบสอบถามท่ีได้จะท าการลงรหัสข้อมูล  จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS  เวอร์ชั่น  11.5  (Statistical  Package  for  

the  Social  Science – SPSS  for  Window  Version  11.5)  โดยน าผลท่ีได้จากการประมวลผลมา

จัดท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือน าเสนอข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 

3.5  ตัวแปรและนิยามปฏิบัติ  

   

               3.5.1  ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้แก่ ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
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  3.5.2  ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) ได้แก่  

1)   ปัจจัยส่วนบุคคล 

2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ภาวะผู้น า  

4) ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

5) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร 

6) การประสานงาน 

7) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

 

 3.5.3  นิยามปฏิบัติ 

 ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน หมายถึง ผลการ

ด าเนินงานประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น มีเงินออม มีหนี้สินลดลง 

สมาชิกมีความสุข และความเข้มแข็งของสมาชิกเกษตรกร  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม หมายถึง การให้ความร่วมมือของเกษตรกรและการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูป

ท่ีดินกับเจ้าหน้าท่ีและผู้น าเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ภาวะผู้น า หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานท่ีดีมีการวางแผนล่วงหน้าและ

ท างานเต็มก าลังความสามารถโดยเอาใจใส่และเอื้ออาทรต่อเกษตรกรจนสามารถท าให้เกษตรกร

ยอมรับและร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ  

 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร หมายถึง วิธีการ ช่องทาง รูปแบบ ความถ่ี 

ลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดองค์ความรู้ข้อมูลและข่าวสารท่ีเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอกจนการให้ความรู้ตามหลักของศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ

การปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นๆแก่กันและกันในกลุ่มเกษตรกร 

 การประสานงาน หมายถึง การจัดการท่ีเกี่ยวกับการท าให้กิจกรรม คน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้มีความสอดคล้องกันเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลดีของเจ้าหน้าท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และกับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้การด าเนินงานทุกภาคส่วนสนับสนุนเกื้อกูลกันให้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้และเพื่อป้องกันความขัดแย้งกัน  
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 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง การให้ความช่วยแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูป

ท่ีดินในด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต สินเช่ือและอ่ืนๆ เพื่อให้เกษตรกรน าแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน 

 

3.6  สมมติฐานวิจัย 

 
สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรมีผลเชิงบวก

ต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอ

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานท่ี 3  ภาวะผู้น าของเกษตรกรมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานท่ี 4  ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จ

ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานท่ี 5  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จ

ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานท่ี 6  การประสานงานมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานท่ี 7  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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3.7  การวิเคราะห์  

 

3.7.1  กรอบในการวิเคราะห์ 

กรอบในการวิเคราะห์เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน: ศึกษากรณี ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มี

กรอบในการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.7.2  การน าเสนอผลการวิจัยในรูปตาราง 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยโดยใช้ตารางประกอบ 

 

3.7.3  สถิติที่ใช้ คือ   

     3.7.3.1  สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและอธิบายค่า

ของตัวแปรแต่ละตัว 

         3.7.3.2  สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics)  ได้แก่  สถิติทดสอบไคสแควร์   
2X( -test)  เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ  0.05  และสถิติท่ีวัดขนาดของความสัมพันธ์หรือความแกร่งของความสัมพันธ์  

(Measure  of  Association)  ได้แก่  ค่า  G  (Gamma)  เพื่อหาความแกร่งของความสัมพันธ์ของตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม  โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นตัวเลขในการประเมินค่า  G  (Gamma)   

   3.7.3.3  วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple   Regression   Analysis) โดยการ

คัดเลือกปัจจัยเข้าสู่สมการด้วยวิธี Enter   เพ่ือทดสอบล าดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จในการ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี  

 

3.8  การทดสอบเคร่ืองมือ 

 

 การทดสอบเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้าง

เสร็จแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
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เนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา จากการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา การเรียงล าดับค าถาม เป็นต้น แล้ว

น าข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) หลังจากการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าว ในขั้นตอนท่ี 1 ผู้ศึกษาได้น า

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่ี

เข้าร่วมโครงการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร โดยทดสอบกับสมาชิกกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม จ านวน 30 ราย เพื่อหาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม และความเข้าใจในเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้ว

น ามาปรับปรุงอีกครั้งก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการศึกษาต่อไป ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีผ่านการ

ทดลองใช้ (Try Out) พบว่าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามซ่ึงได้จากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 

 

3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาน ามาตรวจความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือหาความสัมพันธ์ หาเหตุผล และใน

ส่วนของเชิงปริมาณเม่ือได้ข้อมูลมาแล้วก็จัดท าคู่มือลงรหัส (Code Book) จากนั้นจึงลงรหัสข้อมูลใน 

Coding Sheet เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Packages For Social 

Science)    
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บทท่ี 4  

 

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ 
  

  การวิจัยเร่ือง ปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน: 

ศึกษากรณี ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเพ่ือทดสอบในเร่ืองของ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีก าหนดขึ้นเป็น

กรอบในการวิเคราะห์ว่าจะมีผลต่อความส าเร็จหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พรรณนา อธิบาย และ

วิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  1)  การพรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านต่างๆ ของการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

  2)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

  3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ตามล าดับความส าคัญ 

  4) ผลการสนทนากลุ่มของเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

  5)  ข้อเสนอแนะของเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 

4.1   การพรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านต่างๆ ของการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ             

 พอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ

อธิบายค่าของตัวแปรแต่ละตัวดังนี้ 
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4.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

  ข้อมูลในการศึกษาได้เก็บรวบรวมจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว 

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าท่ีของ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี และเกษตรอ าเภอด่านช้าง ท่ี

เป็นตัวอย่าง จ านวน 250 คน ได้แก่ เพศ ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 64.4 

รองลงมาเป็นหญิง ร้อยละ 33.6 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 38.4 

รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 27.6 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 14.4 อายุระหว่าง 61-70 ปี 

ร้อยละ 13.6 อายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.0 และน้อยท่ีสุดอายุต ่ากว่า 31 ปี ร้อยละ 2.0 ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 50.6 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน     ค่าต ่าสุด 21 ค่าสูงสุด 79  ระดับการศึกษา ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดับประถม ร้อยละ 78.8 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 14.0 อ่ืนๆ ร้อยละ 6.4 และน้อยท่ีสุด

ระดับอนุปริญญา ร้อยละ 0.8  สถานภาพสมรส ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 

76.4 รองลงมา หม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 18.0 และน้อยท่ีสุดโสด ร้อยละ 5.6   ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-7 คน ร้อยละ 60.4 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-

3 คน ร้อยละ 36.0 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คน ร้อยละ 3.6  ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานในครอบครัว 1-2 คน ร้อยละ 53.6 รองลงมามีจ านวนแรงงานในครอบครัว 

3-4 คน ร้อยละ 38.4 และมีจ านวนแรงงานในครอบครัว 5-7 คน ร้อยละ 8.0 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 15,000-100,000 บาท ร้อยละ 68.0 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อ

ปีต่อครอบครัว 100,001-200,000 บาท ร้อยละ 22.4 มีรายได้เฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 200,001-400,000 

บาท ร้อยละ 7.6 มีรายได้เฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 800,001-1,000,000 บาท  ร้อยละ 1.2 และมีรายได้เฉล่ีย

ต่อปีต่อครอบครัว 600,001-800,000 บาท ร้อยละ 0.8 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายจ่าย

เฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 10,001-50,000 บาท ร้อยละ 43.6 มีรายจ่ายเฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 50,001-

100,000 บาท ร้อยละ 31.2 มีรายจ่ายเฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 100,001-200,000 บาท  ร้อยละ 20.4 

มีรายจ่ายเฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 200,001-400,000 บาท ร้อยละ 2.0 มีรายจ่ายเฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 

4,800-10,000 บาท ร้อยละ 1.2 และมีรายจ่ายเฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 400,001-600,000 บาท              และ

600,001-800,000 บาท ร้อยละ 0.8 เท่ากัน  ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีหนี้สิน ร้อยละ 80.4 

และไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 19.6 โดยแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่เป็น ธกส./ธนาคาร ร้อยละ 48.5 รองลงมาเป็น

นอกระบบ/อ่ืนๆ ร้อยละ 27.3 ส.ป.ก.และสหกรณ์ ร้อยละ 12.1 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่

มีเงินออม ร้อยละ 63.6 และมีเงินออม ร้อยละ 36.4 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ปลูกอ้อย ร้อย

ละ 38.3 ปลูกมันส าปะหลัง ร้อยละ 26.7 ปลูกข้าวโพด ร้อยละ 21.9 ปลูกข้าว ร้อยละ 8.0 และไม่ได้ปลูก

พืช ร้อยละ 5.1 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ ร้อยละ 47.2 เลี้ยงเป็ด ร้อยละ 18.5 เลี้ยงโค 

ร้อยละ  12.9 เลี้ยงสุกร ร้อยละ  3.4 เลี้ยงแพะ ร้อยละ 2.0 เลี้ยงกระบือ ร้อยละ 0.8 เลี้ยงแกะ ร้อยละ 0.3 
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และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 14.9  ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์น ้า ร้อยละ 95.6 

และเลี้ยงปลา ร้อยละ 4.4 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ปลูกผักสวนครัว ร้อยละ 86.0 ไม่ได้ปลูก

ร้อยละ 14.0           

                                                                    

ตารางที่ 4.1  คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล              ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 

ชาย          66.4   (166) 

หญิง          33.6   (84) 

              รวม                    100.0   (250) 

อายุ 

        ต ่ากว่า 31 ปี        2.0     (5) 

  31-40 ปี        14.4    (36) 

 41-50 ปี        38.4    (96) 

 51-60 ปี        27.6    (69) 

 61-70 ปี        13.6    (34) 

  70 ปีขึ้นไป        4.0    (10)      

  รวม                  100.0   (250) 

    x  =50.6         S.D.=10.78      Min= 21      Max =79  
ระดับการศึกษา 

     ประถม                        78.8   (197) 

        มัธยม                   14.0   (35) 

     อนุปริญญา       0.8   (2) 

    อ่ืนๆ        6.4   (16) 

  รวม                 100.0   (250)   

สถานภาพสมรส 

  โสด              5.6   (14) 

  สมรส                   76.4  (191) 

  หม้าย/หย่าร้าง                       18.0  (45) 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล              ร้อยละ (จ านวน) 

 รวม                                   100.0  (250)  

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 1-3  คน        36.0   (90) 

  4-7  คน        60.4  (151) 

  8-10 คน          3.6  (9) 

 รวม        100.0 (250) 

x   =4.1 Min= 1      Max= 10 

จ านวนแรงงานในครัวเรือน 

 1-2 คน        53.6  (134) 

  3-4 คน        38.4  (96)  

  5-7 คน           8.0  (20) 

 รวม              100.0 (250)    
x  =2.65    Min= 1      Max= 7          

รายได้เฉล่ีย/ปี/ครอบครัว  

 15,000-100,000 บาท      68.0 (170) 

 100,001-200,000 บาท      22.4 (56) 

 200,001-400,000 บาท        7.6 (19) 

 400,001-600,000 บาท           -  

 600,001-800,000 บาท         0.8 (2) 

 800,001-1,000,000 บาท         1.2 (3) 

 รวม          100.0 (250) 

x  =113396    Min= 15,000       Max= 1,000,000  
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล              ร้อยละ (จ านวน) 

 

รายจ่ายเฉล่ีย/ ครอบครัว/ปี 

 4,800-10,000 บาท        1.2 (3) 

 10,001-50,000 บาท      43.6 (109) 

 50,001-100,000 บาท       31.2 (78) 

 100,001-200,000 บาท       20.4 (51)

 200,001-400,000 บาท         2.0 (5) 

 400,001-600,000 บาท         0.8 (2) 

 600,001-800,000 บาท           - 

 800,001-990,000 บาท        0.8 (2) 

 รวม        100.0 (250) 

x  =86437.6   Min=  4,800      Max= 990,000  

หนี้สิน 

 ไม่มี        19.6 (49) 

 มี        80.4 (201) 

 รวม          100.0 (250) 

       

แหล่งเงินกู้ 

 ธกส./ธนาคาร       48.5 (128) 

 ส.ป.ก.        12.1 (32) 

 สหกรณ์        12.1 (32) 

 นอกระบบ/อ่ืนๆ       27.3 (72) 

 รวม        100.0 (264) 

เงินออม 

 ไม่มี        63.6 (159) 

 มี        36.4 (91) 

 รวม          100.0 (250) 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล              ร้อยละ (จ านวน) 

พืชท่ีปลูก 

 ข้าว          8.0 (33) 

 มันส าปะหลัง       26.7 (111) 

 อ้อย        38.3 (159) 

 ข้าวโพด        21.9 (91) 

 ไม่ได้ปลูก         5.1 (21) 

 รวม                   100.0 (250) 

สัตว์ท่ีเลี้ยง 

 กระบือ                                                 0.8 (3)         

 โค                                                       12.9 (46)   

 แพะ                                                     2.0 (7)        

 แกะ                                                     0.3 (1)   

 สุกร                                                     3.4 (12)   

 ไก่                                                                   47.2 (168)     

 เป็ด                                                                18.5 (66)       

 ไม่ได้เลี้ยง                                                      14.9 (53)  

 รวม                       100.0 (250)       
 

สัตว์น ้าท่ีเลี้ยง 

 ปลา        4.4 (11) 

 ไม่ได้เลี้ยง                  95.6 (239) 

 รวม                 100.0 (250) 
 

ผักสวนครัว 

   ปลูก                 86.0 (215)   

        ไม่ปลูก                         14.0 (35)   

   รวม                        100.0 (250) 
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  4.1.2  ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ข้อมูลในการศึกษาได้เก็บรวบรวมจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว  

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าท่ีของ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี และเกษตรอ าเภอด่านช้าง ท่ี

เป็นตัวอย่าง จ านวน 250 คน ได้แก่  

   4.1.2.1  ด้านความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้มีความเห็นว่าการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพออยู่พอกิน ร้อยละ 38.0 รองลงมาการ

ประกอบอาชีพอย่างพอเหมาะพอดี ร้อยละ 32.4 และการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและเก็บออม ร้อยละ 29.6   

 

ตารางที่ 4.2  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 
  

ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม                                            38.0 (219)      

ประกอบอาชีพอย่างพอเหมาะพอดี                                             32.4 (187)    

เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย                                                29.6 (171)     

         รวม                                                         100.0 (577) 

  

    4.1.2.2  ด้านความพอประมาณในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ความเห็นว่าการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้ ร้อยละ 37.0 รองลงมาการมีความพอดีต่อความจ าเป็น

ในครอบครัว ร้อยละ 34.3 และการลงทุนตามความพร้อมของตนเอง ร้อยละ 28.7 
 

ตารางที่ 4.3  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความพอประมาณ 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 
  

การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้                                               37.0 (214) 

การมีความพอดีต่อความจ าเป็นในครอบครัว                                                   34.3 (198) 

การลงทุนตามความพร้อมของตนเอง                                                           28.4 (166) 

             รวม                                                                           100.0 (578)   
    



  

60 

    4.1.2.3  ด้านความมีเหตุมีผลในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ความเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 36.2 รองลงมาการคิดถึงผลได้เสียก่อนลงทุน ร้อย

ละ 35.5 และการตัดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ร้อยละ 28.3 

 

ตารางที่ 4.4  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความมีเหตุมีผล 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 
  

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน                                                36.2 (208)    

การคิดถึงผลได้เสียก่อนลงทุน                                                35.5 (204)    

การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ                                                        28.3 (163)  

              รวม                                    100.0 (575) 

    

    4.1.2.4  ด้านการมีภูมิคุ้มกันในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ความเห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ร้อยละ 40.2 รองลงมาการรวมกลุ่มกันในการประกอบ

อาชีพ ร้อยละ 31.1 และการเตรียมตัวรับการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 28.7 
 

ตารางที่ 4.5  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการมีภูมิคุ้มกัน 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 
  

การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน                                                    40.2 (230)    

การรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ                                                          31.1 (178) 

การเตรียมตัวรับการเปล่ียนแปลง                                             28.7 (164)   

             รวม                          100.0 (572) 

  

    4.1.2.5  ด้านการมีความรู้ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีความเห็น

ว่าการคิดอย่างรอบคอบก่อนท างาน ร้อยละ 37.0 รองลงมาการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพท่ีท า ร้อยละ 

34.0 และการแลกเปล่ียนความรู้ในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 29.0 
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ตารางที่ 4.6  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการมีความรู้ 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 

 การคิดอย่างรอบคอบก่อนท างาน                                       37.0 (214)      

การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพท่ีท า                                               34.0 (197)      

การแลกเปล่ียนความรู้ในการประกอบอาชีพ                                             29.0 (168)                                                          

                  รวม          100.0   579     

   

    4.1.2.6  ด้านการมีคุณธรรมในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ความเห็นว่าการมีความอดทนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน ร้อยละ 45.7 รองลงมาการมีความจริงใจซ่ือสัตย์ 

ร้อยละ 44.8 และการท างานอย่างขยันขันแข็ง ร้อยละ 9.6 

 

ตารางที่ 4.7  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการมีคุณธรรม 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 

 การมีความอดทนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน        45.7 (205) 

       การมีความจริงใจซ่ือสัตย์                                    44.8 (201)      

การท างานอย่างขยันขันแข็ง                                                       9.6 (43)                                                                                                  

                  รวม                      100.0 (449)                     

  

    4.1.2.7  ด้านการน าไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้มีความเห็นว่าครอบครัวมีความสุข ร้อยละ 27.2 รองลงมาประเทศมีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง 

ร้อยละ 19.5 ไม่มีปัญหาสังคม ร้อยละ 19.3 คนไทยมีความสุขมากขึ้น ร้อยละ 17.3 และสิ่งแวดล้อมอุดม

สมบูรณ์ ร้อยละ 16.7 
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ตารางที่ 4.8  ประสบการณ์จากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้ว 

 

ความคิดเห็น                ร้อยละ (จ านวน) 
  

ครอบครัวมีความสุข                                                           27.2 (236)    

ประเทศมีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง                                                          19.5 (169)    

ไม่มีปัญหาสังคม                                                            19.3 (167)   

คนไทยมีความสุขมากขึ้น                                                        17.3 (150) 

สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์                                                           16.7 (145)       

                  รวม                   100.0 (867)                     

  

  4.1.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

   ด้านความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 50.0 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 44.0 น้อย ร้อยละ 4.8 และน้อย

ท่ีสุด ร้อยละ 1.2 

  ด้านความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 66.0 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 28.8 น้อย ร้อยละ 4.8 และน้อยท่ีสุด 

ร้อยละ 0.4 

  ด้านการน าไปปฏิบัติในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก 

ร้อยละ 70.8 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 23.2 น้อย ร้อยละ 5.6 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4 

  ด้านการเผยแพร่ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อย

ละ 43.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 34.4 น้อย ร้อยละ 20.4 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.0 

  ด้านการกล่อมเกลาทางสังคมในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความ

คิดเห็นมาก ร้อยละ 40.0 รองลงมาน้อย ร้อยละ 35.6 มากท่ีสุด ร้อยละ 21.6 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.8 

  ด้านภาวะผู้น าในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อย

ละ 43.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 34.4 น้อย ร้อยละ 20.4 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.0 

  ด้านการประสานงานในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็น

มาก ร้อยละ 48.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 31.6 น้อย ร้อยละ 19.2 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.8 

  ด้านงบประมาณในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อย

ละ 38.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 36.8 น้อย ร้อยละ 22.4 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.4 
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  ด้านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 51.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 28.0 น้อย ร้อยละ 19.6 และน้อย

ท่ีสุด ร้อยละ 1.2 

  ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 46.8 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 28.8 น้อย ร้อยละ 22.8 และน้อยท่ีสุด 

ร้อยละ 1.6 

 

ตารางที่ 4.9  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มากท่ีสุด     มาก น้อย     น้อยท่ีสุด    รวม     
 

ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   44.0 50.0 4.8  1.2 100.0 (250)  

 94.0        

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม    28.8 66.0 4.8  0.4      100.0 (250)  

 94.8      

การน าไปปฏิบัติ        23.2 70.8 5.6  0.4 100.0 (250) 

 94.0 

ด้านการเผยแพร่       34.4 43.2 20.4  2.0 100.0 (250)

                 77.6  

การกล่อมเกลาทางสังคม      21.6 40.0 35.6  2.8 100.0 (250) 

                       61.6    
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มากท่ีสุด     มาก น้อย     น้อยท่ีสุด    รวม     

 

ภาวะผู้น า          34.4 43.2 20.4  2.0 100.0 (250) 

                       77.6   

การประสานงาน        31.6 48.4 19.2  0.8 100.0 (250) 

                       80.0   

งบประมาณ          36.8 38.4 22.4  2.4 100.0 (250) 

                       75.2    

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร  28.0 51.2 19.6 1.2 100.0 (250) 

                       79.2   

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ    28.8 46.8 22.8 1.6 100.0 (250) 

                       75.6  

   

  

  4.1.4  ปัจจัยช่องทางที่สร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมากท่ีสุด ร้อยละ 72.4 รองลงมามาก ร้อย

ละ 25.2 และน้อย ร้อยละ 2.4  

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก หอกระจายข่าวการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านในทัศนะของ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาก ร้อยละ 47.2 

รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 29.6 น้อย ร้อยละ 20.8 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.4 

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/เอกชนในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้มีระดับความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาก ร้อยละ 51.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 24.0 

น้อย ร้อยละ 23.6 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.2  

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สมาชิกในครอบครัว/เพื่อนบ้านในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาก ร้อยละ 52.0 รองลงมามากท่ีสุด ร้อย

ละ 28.4 น้อย ร้อยละ 18.4 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.2  
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  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ครู/โรงเรียนในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี

ระดับความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาก ร้อยละ 51.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 22.8 น้อย 

ร้อยละ 21.6 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 4.4  

 

ตารางที่ 4.10  ความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 

 

แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร     มากท่ีสุด     มาก น้อย     น้อยท่ีสุด    รวม     

  

วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์      72.4 25.2 2.4 - 100.0 (250) 

              97.6  

หอกระจายข่าวการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน  29.6 47.2 20.8 2.4 100.0 (250) 

              76.8 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/เอกชน      24.0 51.2 23.6 1.2 100.0 (250) 

              75.2 

สมาชิกในครอบครัว/เพ่ือนบ้าน     28.4 52.0 18.4 1.2 100.0 (250) 

               80.4 

ครู/โรงเรียน      22.8 51.2 21.6 4.4 100.0 (250) 

                                                     74.0              

  

  4.1.5  ปัจจัยภาวะผู้น า 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้น าชุมชนท่ีให้ความสนใจความเป็นอยู่ในการศึกษาครั้ง

นี้มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 51.2 รองลงมามาก ร้อยละ 31.6 และน้อย ร้อยละ 17.2  

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้น าชุมชนควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา

ครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 58.0 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 35.6 น้อย ร้อยละ 6.0 และน้อย

ท่ีสุด ร้อยละ 0.4  

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความก้าวหน้าของชุมชนขึ้นอยู่กับผู้น าชุมชนใน ศึกษา

ครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 60.8 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 31.6 น้อย ร้อยละ 7.2 และน้อย

ท่ีสุด ร้อยละ 0.4  
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  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าควรมีการควบคุมติดตามการท างานของผู้น าชุมชนใน

ศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 65.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 28.8 น้อย ร้อยละ 5.6 และ

น้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4  

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าผู้น าชุมชนยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืนในศึกษาครั้งนี้มี

ระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 56.0 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 29.6 และน้อย ร้อยละ 14.4   

 

ตารางที่ 4.11  ระดับความคิดเห็นต่อผู้น า 

 

ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนและผู้น าเกษตรกร  มากท่ีสุด     มาก น้อย     น้อยท่ีสุด    รวม     

ผู้น าชุมชนท่ีให้ความสนใจความเป็นอยู่   51.2  31.6 17.2 - 100.0(250)   

              82.8 

  ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  35.6 58.0   6.0 0.4 100.0(250) 

              93.6 

ความก้าวหน้าของชุมชนขึ้นอยู่กับผู้น าชุมชน  31.6  60.8    7.2 0.4 100.0(250) 

              92.4 

ควรมีการควบคุมติดตามการท างานของผู้น าชุมชน 28.8  65.2   5.6  0.4  100.0(250) 

              94.0 

ผู้น าชุมชนยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน                        29.6       56.0  14.4  -  100.0(250)   

        85.6   

  

  4.1.6  ปัจจัยความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแปลงเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการมี

ส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 34.8 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 34.0 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 29.6 และไม่เคย ร้อย

ละ 1.6 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่มในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการมีส่วนร่วม

บ่อยครั้ง ร้อยละ 57.2 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 39.2 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 2.8 และไม่เคย ร้อยละ 0.8 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการมีส่วนร่วม

นานๆ ครั้ง ร้อยละ 39.2 รองลงมาบ่อยครั้ง ร้อยละ 34.8 ทุกครั้ง ร้อยละ 24.4 และไม่เคย ร้อยละ 1.6 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มในการศึกษาครั้งนี้มี

ระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 48.8 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 26.4 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 21.2 และ

ไม่เคย ร้อยละ 3.6 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานนิคมฯในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการมี

ส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 34.0 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 28.4 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 20.0 และไม่เคย ร้อย

ละ 17.6 

 

ตารางที่ 4.12  ระดับการมีส่วนร่วม 

 

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม   ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง    ไม่เคย   รวม     

เข้าร่วมกิจกรรมในแปลงเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้  34.0 34.8 29.6 1.6 100.0(250) 

              68.8 

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่ม    39.2 57.2   2.8 0.8 100.0(250) 

                96.4    

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจ      24.4 34.8 39.2 1.6 100.0(250) 

             59.2 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมกลุ่ม 26.4 48.8 21.2 3.6 100.0(250) 

              75.2 

มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานนิคมฯ  28.4 34.0 20.0 17.6 100.0(250)      

              62.4    

   

  4.1.7  ปัจจัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมของหมู่บ้านในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการ

แลกเปล่ียนทุกครั้ง ร้อยละ 58.0 รองลงมาบ่อยครั้ง ร้อยละ 38.8 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 2.4 และไม่เคย ร้อย

ละ 0.8 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการ

แลกเปล่ียนบ่อยครั้ง ร้อยละ 36.8 รองลงมานานๆ ครั้ง ร้อยละ 36.0 ทุกครั้ง ร้อยละ 25.6 และไม่เคย ร้อย

ละ 1.6 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการ

แลกเปล่ียนบ่อยครั้ง ร้อยละ 51.2 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 25.6 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 21.2 และไม่เคย ร้อย

ละ 2.0 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในการศึกษาครั้งนี้มีระดับการ

แลกเปล่ียนบ่อยครั้งและนานๆ ครั้งเท่ากัน ร้อยละ 33.6 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 23.6 และไม่เคย ร้อย

ละ 9.2 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับผู้อ่ืนในการศึกษาครั้ง

นี้มีระดับการแลกเปล่ียนบ่อยครั้ง ร้อยละ 51.2 รองลงมาทุกครั้ง ร้อยละ 25.6 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 15.2 

และไม่เคย ร้อยละ 8.0 

 

ตารางที่ 4.13  ระดับการแลกเปล่ียน 

 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร  ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง    ไม่เคย   รวม     

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมของหมู่บ้าน  58.0 38.8 2.4 0.8 100.0 (250) 

               96.8 

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน    25.6 36.8 36.0 1.6 100.0 (250) 

              62.4 

ได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ     25.6 51.2 21.2 2.0 100.0 (250) 

              76.8 

เข้าร่วมในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  23.6 33.6 33.6 9.2 100.0 (250) 

              57.2 

เคยพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับผู้อ่ืน25.6 51.2 15.2 8.0 100.0 (250) 

              76.8                 

      

  4.1.8  ปัจจัยการประสานงาน 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อเจ้าหน้าท่ีให้การดูแลอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 51.6 รองลงมามาก ร้อยละ 41.2 น้อย ร้อยละ 

6.8 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4 
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  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อเจ้าหน้าท่ีมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ

ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 64.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 19.6 น้อย ร้อยละ 

16 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อเจ้าหน้าท่ีว่าเคยได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 55.6 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 32.0 น้อย ร้อยละ 11.6 

และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.8 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อหน่วยงานท่ีเข้ามาให้บริการมีการประสานงานกันใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 58.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 31.6 น้อย ร้อยละ 10.0  

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ามีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้น าชุมชนใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 51.6 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 34.4 น้อย ร้อยละ 13.2 

และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.8 

 

 ตารางที่ 4.14  ระดับความคิดเห็นต่อการประสานงาน 

 

การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มากท่ีสุด     มาก น้อย    น้อยท่ีสุด รวม     

เจ้าหน้าท่ีให้การดูแลอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 51.6 41.2 6.8 0.4 100.0(250) 

               92.8 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 19.6 64.4 16.0 - 100.0(250) 

               84.0 

เคยได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   32.0 55.6 11.6 0.8 100.0(250) 

               87.6 

หน่วยงานท่ีเข้ามาให้บริการมีการประสานงานกัน  31.6 58.4 10.0 - 100.0(250) 

               90.0 

มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้น าชุมชน  34.4 51.6 13.2 0.8 100.0(250) 

               86.0 

 

  4.1.9  ปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าเคยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือความช่วยเหลือ

จากภาครัฐในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 41.6 รองลงมามาก ร้อยละ 36.8 

น้อย ร้อยละ 21.2 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4  
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  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นในการให้ความ

ช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 51.6 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 24.4 น้อย 

ร้อยละ 24.0 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 63.6 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 

31.2 น้อย ร้อยละ 4.8 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการในการศึกษาครั้งนี้มี

ระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 63.6 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 32.0 น้อย ร้อยละ 5.6 และน้อยท่ีสุด 

ร้อยละ 0.4  

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการ

ผลักดันของภาครัฐในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 58.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 

28.4 น้อย ร้อยละ 12.8 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4 

 

 ตารางที่ 4.15  การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ   มากท่ีสุด     มาก น้อย    น้อยท่ีสุด รวม     

เคยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือ  41.6 36.8 21.2 0.4 100.0(250) 

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ     78.4 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นในการ  24.4 51.6 24.0 - 100.0(250) 

ให้ความช่วยเหลือ           76.0 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนตามแนวทาง  31.2 63.6 4.8 0.4 100.0(250) 

เศรษฐกิจพอเพียง      94.8 

เจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ   32.0 62.0 5.6 0.4 100.0(250) 

               94.0 

การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มี  28.4 58.4 12.8 0.4 100.0(250) 

การผลักดันของภาครัฐ          86.8 

 

  4.1.10  ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 44.4 รองลงมามาก ร้อยละ 41.6 น้อย ร้อยละ 12.8 

และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.2  
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  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าครอบครัวมีเงินออมเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 62.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 23.2 น้อย ร้อยละ 12.4 

และ น้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.0 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าครอบครัวมีหนี้สินลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการใน

การศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 52.8 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 30.0 น้อย ร้อยละ 16.0 

และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.2 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นหลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 64.0 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 35.2 

และน้อย ร้อยละ 0.8   

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าเพื่อนบ้านมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหลังจากน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 69.2 รองลงมามากท่ีสุด ร้อย

ละ 28.8 น้อย ร้อยละ 1.6 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.4 

  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึ้นในการศึกษาครั้งนี้มีระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 60.4 รองลงมามากท่ีสุด ร้อยละ 38.4 และน้อย 

ร้อยละ 1.2 

 

 ตารางที่ 4.16  ความส าเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด     มาก น้อย    น้อยท่ีสุด รวม     

ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ 44.4 41.6 12.8 1.2 100.0(250) 

               86.0 

มีเงินออมเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ   23.2 62.4 12.4 2.0 100.0(250) 

               85.6 

มีหนี้สินลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ   30.0 52.8 16.0 1.2 100.0(250) 

               82.8 

มีความสุขมากขึ้นหลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 35.2 64.0 0.8 - 100.0(250) 

               99.2 

เพ่ือนบ้านมีความสุขเพิ่มขึ้นหลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจ 28.8 69.2 1.6 0.4 100.0(250) 

พอเพียงมาใช้       98.0 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 38.4 60.4 1.2 - 100.0(250) 

               98.8 
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4.2  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 สถิติท่ีใช้คือ ความ
2Xแตกต่างของร้อยละ,   -test เพราะตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีการวัดอยู่ท่ีระดับกลุ่มหรืออันดับ

เท่านั้น ซ่ึงตัวแปรท่ีน ามาหาความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้น า ความร่วมมือใน

การด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร การประสานงาน การ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

 

  4.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลกับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    ผลจากตาราง 4.17 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความ 

ส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้คือ เพศมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 94.4 น้อยร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 ความแตกต่างนี้เม่ือ
2Xทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.863 แสดงว่าเพศไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมี

ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีน้อยมาก 

ค่า G= -0.049 ดูตาราง 4.17  

  อายุมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 94.4 น้อยร้อย

ละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ี 0.000 แสดงว่าอายุมีผลมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีมากพอสมควร ค่า G= -0.560 ดูตาราง 4.17  

  ระดับการศึกษามีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 

94.4 น้อยร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.331 แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับ

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีน้อยมาก ค่า G= -0.142 ดู

ตาราง 4.17  

  สถานภาพสมรสมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 

94.4 น้อยร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.353 แสดงว่าสถานภาพสมรสไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับ

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีมากพอสมควร ค่า G= 

0.654 ดูตาราง 4.17  
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  จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มากร้อยละ 94.4 น้อยร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test 

พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.084 แสดงว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมี

ความสัมพันธ์กับความ ส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีน้อย ค่า 

G= -0.272 ดูตาราง 4.17  

  จ านวนแรงงานในครัวเรือนมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มากร้อยละ 94.4 น้อยร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test 

พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.419 แสดงว่าจ านวนแรงงานในครัวเรือนไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมี

ความสัมพันธ์กับความ ส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีน้อย

มาก ค่า G= 0.008 ดูตาราง 4.17  

  หนี้สินมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 94.4 น้อย

ร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี 0.606 แสดงว่าหนี้สินไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีน้อย ค่า G= -0.197 ดูตาราง 4.17  

  เงินออมมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 94.4 น้อย

ร้อยละ 5.6 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 88.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี 0.231 แสดงว่าเงินออมไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีน้อย ค่า G= 0.371 ดูตาราง 4.17  

 

ตารางที่ 4.17   ร้อยละของความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล       ระดับของความส าเร็จในการประยุกต์ฯ  

            น้อย  มาก  รวม 

เพศ 

  ชาย        5.4  94.6  100.0(166) 

  หญิง        6.0  64.0  100.0(84) 

  รวม     5.6(14)  94.4(236) 100.0(250) 
2X  =.03    df=1   p=.863  G=-.049 
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    ตารางที่ 4.17   (ต่อ)  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล       ระดับของความส าเร็จในการประยุกต์ฯ  

            น้อย  มาก  รวม 

อายุ 

  ต ่ากว่า 31 ปี    60.0  40.0  100.0(5) 

 31-40 ปี       8.3  91.7  100.0(36) 

 41-50 ปี       6.3   93.8  100.0(96) 

 51-60 ปี       1.4  98.6  100.0(69) 

 61-70 ปี       -             100.0  100.0(34) 

  70 ปีขึ้นไป    10.0  90.0  100.0(10)     

  รวม       5.6(14) 94.4(236)            100.0(250) 
2X  =33.208   df=5   p=.000  G=-.560 

ระดับการศึกษา 

      ประถม        5.1  94.9  100.0(197)            

  มัธยม     11.4  88.6  100.0(35)

  อนุปริญญา    -  100.0  100.0(2)

  อ่ืนๆ     -  100.0  100.0(16) 

     รวม      5.6(14)  94.4(236)            100.0(250) 
2X  =3.419   df=3   p=.331  G=-.142 

สถานภาพสมรส 

   โสด        7.1  92.9  100.0(14) 

   สมรส     6.8  93.2  100.0(191)

              หม้าย/หย่าร้าง                 100.0               100.0(45)

  รวม     5.6(14)               94.4(236)           100.0(250) 
2X   =3.258   df=3   p=.353   G=.654 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

   1-3  คน     4.4  95.6  100.0(90) 

   4-7  คน     5.3  94.7  100.0(151) 

    8-10 คน     22.2  77.8  100.0(9) 
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 ตารางที่ 4.17  (ต่อ)  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล        ระดับของความส าเร็จในการประยุกต์ฯ 

            น้อย  มาก  รวม 

      รวม        5.6(14)  94.4(236) 100.0 (250) 

  2X =4.957   df=2   p=.084  G=-.272        

จ านวนแรงงานในครัวเรือน 

 1-2 คน     5.2  94.8  100.0 (134) 

  3-4 คน     7.3  92.7  100.0 (96) 

  5-7 คน        100.0  100.0 (20) 

รวม        5.6(14)  94.4(236) 100.0 (250) 
2X =1.742   df=2   p=.419   G=.008 

หนี้สิน 

  ไม่มี     4.1  95.9  100.0 (49) 

  มี     6.0  94.0  100.0 (201) 

  รวม     5.6(14)  94.4(236)   100.0 (250) 
2X =.266    df=1   p=.606  G=-.197 

เงินออม 

  ไม่มี     6.9  93.1  100.0 (159) 

  มี     3.3  96.7  100.0 (91) 

  รวม     5.6(14)  94.4(236)   100.0 (250) 
2X =1.436   df=1   p=.231   G=.371 

 

 

   4.2.2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความส าเร็จในการ  

            ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   ผลจากตาราง 4.18 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 54.8 

น้อยร้อยละ 45.2 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 9.6 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.002 แสดงว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลมีอิทธิพลหรือมี
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ความสัมพันธ์กับความ ส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสัมพันธ์ท่ีสูงมาก 

ค่า G= 0.77 ดูตาราง 4.18  

    

4.2.3  ภาวะผู้น ากับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   ผลจากตาราง 4.18 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ภาวะผู้น ามีผลต่อความส าเร็จ

ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 93.6 น้อยร้อยละ 6.4 ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 87.2 
2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 แสดงว่าภาวะผู้น ามี

ผลมีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น

ความสัมพันธ์ท่ีสูงมาก ค่า G= 0.76 ดูตาราง 4.18 

   

  4.2.4  ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมกับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

            พอเพียง  

   ผลจากตาราง 4.18 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ความร่วมมือในการด าเนิน

กิจกรรมมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 70.4 น้อยร้อยละ 29.6 

ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 40.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.000 แสดงว่าความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมมีผลมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ค่า G= 0.88 ดูตาราง 4.18 

 

4.2.5  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับความส าเร็จในการ     

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   ผลจากตาราง 4.18 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ร่วมกันระหว่างเกษตรกรมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 76.8 

น้อยร้อยละ 23.2  ซ่ึงแตกต่างกันร้อยละ 53.6 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 แสดงว่าการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรมีผลมี

อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น

ความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ค่า G= 0.87 ดูตาราง 4.18 
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4.2.6  การประสานงาน กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   ผลจากตาราง 4.18 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ การประสานงานมีผลต่อ

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 92.0 น้อยร้อยละ 8.0 ซ่ึงแตกต่างกัน

ร้อยละ 84.0 ความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย 2X -test พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 แสดงว่า

การประสานงานมีผลมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ค่า G= 0.84 ดูตาราง 4.18 

    

4.2.7  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐกับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา   

            เศรษฐกิจพอเพียง  

   ผลจากตาราง 4.18 พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ การสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากร้อยละ 90.4 น้อยร้อยละ 9.6 ซ่ึง

แตกต่างกันร้อยละ 80.8 2Xความแตกต่างนี้เม่ือทดสอบด้วย -test พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.001 แสดงว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีผลมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ค่า G= 0.72 ดูตาราง 4.18 

   

ตารางที่ 4.18  ร้อยละของความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

                จ าแนกตามปัจจัยต่างๆ  

 

ปัจจัยต่างๆ       ระดับของความส าเร็จในการประยุกต์ฯ  รวม 

            น้อย  มาก 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 น้อย        85.7  14.3  100.0(14) 

 มาก        42.8  57.2  100.0(236) 

 รวม     45.2(113) 54.8(137) 100.0(250) 
2X =9.828   df=1   p=.002   G=.77 

ภาวะผู้น า  

 น้อย     26.6  71.4  100.0(14) 

 มาก        5.1  94.9  100.0(236) 

 รวม     6.4(16)  93.6(234) 100.0(250) 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 

 

ปัจจัยต่างๆ       ระดับของความส าเร็จในการประยุกต์ฯ  รวม 

            น้อย  มาก 
2X =12.170   df=1   p=.000   G=.76 

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

 น้อย     85.7  14.3  100.0(14) 

 มาก        26.3  73.7  100.0(236) 

 รวม     29.6(74) 70.4(176) 100.0(250) 
2X =22.410   df=1   p=.000   G=.88 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร  

 น้อย     78.6  21.4  100.0(14) 

 มาก     19.9  80.1  100.0(236) 

 รวม     23.2(58) 76.8(192) 100.0(250)
2X

 
=25.520   df=1   p=.000   G=.87 

การประสานงาน 

 น้อย        42.9  57.1  100.0(14) 

 มาก        5.9  94.1  100.0(236) 

 รวม     8.0(20)  92.0(230) 100.0(250) 
2X =24.483   df=1   p=.000   G=.84 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

 น้อย        35.7  64.3  100.0(14) 

 มาก        8.1  91.9  100.0(236) 

 รวม     9.6(24)  90.4(226) 100.0(250) 
2X =11.654   df=1   p=.001   G=.72 
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4.3  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตามล าดับความส าคัญ 

 

  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 สถิติท่ีใช้คือ 

Multiple   Regression   ซ่ึงมีหลักการท่ีส าคัญคือการ ทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองมาก

น้อยเพียงใด (Multicollinearity) เพื่อลดความไม่น่าเช่ือถือของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ พบว่า ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติต ่ากว่า .05 มีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน คือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับความ

ร่วมมือ ความร่วมมือกับความรู้ การสนับสนุนกับการประสานงาน การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ

ความรู้ การประสานงานกับความร่วมมือ ความร่วมมือกับความส าเร็จ ความรู้กับความส าเร็จ การ

แลกเปล่ียนกับความส าเร็จ การสนับสนุนกับความร่วมมือ การประสานงานกับความรู้ การประสานงาน

กับความส าเร็จ การสนับสนุนกับภาวะผู้น า การประสานงานกับการแลกเปล่ียน การสนับสนุนกับ

ความส าเร็จ การประสานงานกับภาวะผู้น า การสนับสนุนกับความรู้ การสนับสนุนกับการแลกเปล่ียน 

ภาวะผู้น ากับความส าเร็จ ความร่วมมือกับภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับความรู้ และการแลกเปล่ียนกับภาวะ 

ผู้น าโดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ  .895    .879    .844    .843    .801    .783    .782    .780    .779    .773    

.772    .770    .752    .735    .727    .719    .700    .624    .610    .530    .476  ตามล าดับ ซ่ึงการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์กับความร่วมมือมีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ .895 

 

ตารางที่ 4.19  Correlation Matrix 

 

ตัวแปร        V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

ความส าเร็จในการประยุกต์(V1)  1 

ความรู้ความเข้าใจฯ (V2)   .782 1 

ภาวะผู้น า (V3)    .624 .530 1 

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม(V4) .783 .879 .610 1 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์(V5)   .780 .843 .476 .895 1 

การประสานงาน(V6)   .772 .773 .727 .801 .752 1 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ(V7) .735 .719 .770 .779 .700 .844 1 

 

หมายเหตุ: p<.01            P<.05 
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  ผลจากตาราง 4.20 ตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ในการอธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มี 4 ตัวแปรท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 นั่นคือเม่ือวัดจากค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ () ซ่ึงพยากรณ์ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีผล

ในทางบวกต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่   การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ภาวะผู้น า และการประสานงาน เรียงตามล าดับความส าคัญ ส่วนความ

ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการ

อธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความส าเร็จ

ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณร้อยละ 2R72.5 (  =.725) ดูตาราง 4.20 

 

ตารางที่ 4.20 สรุปตัวแปรอิสระท่ีอธิบายและพยากรณ์ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ   

พอเพียงโดยใช้ Multiple   Regression 

 

ปัจจัย           B          Beta      t         p 

ความรู้ความเข้าใจ      .162        .272            3.616           .000 

ภาวะผู้น า       .169        .186            3.245           .001   

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม   -3.964E-02  -.063          -.650             .516  

การแลกเปล่ียนประสบการณ์    .228              .358            4.360           .000 

การประสานงาน                             .128              .152            2.031           .043  

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ   5.847E-02    .068             .922            .358 
2R= .725 

 

4.4  ผลการสนทนากลุ่มของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐก

พอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชน ผู้น าเกษตรกร และ

เกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว 

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและได้ใช้ค าถามปลายเปิดใน

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงค าตอบท่ีได้รับสามารถ

สรุปได้ดังนี้ 



  

81 

  นายบุญชัย  ทองวิเศษสุข กล่าวว่าการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี

นิคมเศรษฐกิจพอเพียงต าบลนิคมกระเสียว มีปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ โดยการแลกเปล่ียนท่ีเกิดจาก

เจ้าหน้าท่ีเข้าไปส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยมีการ

นัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจอยู่บ่อยครั้ง ท่ีสังเกตประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ การประสานงานของส่วนราชการต่างๆ ก็มีความสอดคล้องกันมีความ

ต่อเน่ืองและตัวเจ้าหน้าท่ีเองก็จะมีความสนิทคุ้นเคยกันจึงท าให้การประสานงานเป็นไปโดยราบร่ืน การ

ประสานงานกับผู้น าชุมชนและเกษตรกรเองก็เป็นไปโดยราบร่ืนเช่นกันเพราะเกษตรกรเองให้ความ

สนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการด้านผู้น าของชุมชนได้ให้ความสนใจในการประสานงานและ

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ไปสู่เกษตรกร มีการเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเน่ือง และจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้น า

ชุมชนท่ีไม่ให้ความสนใจเอาใจใส่ในการด าเนินโครงการต่างๆ ความร่วมมือเกิดจากภาวะผู้น าเป็น

ผลกระทบโดยตรงซ่ึงจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ในระหว่างด าเนินงาน ในส่วนของภาครัฐ

คิดว่ายังให้การสนับสนุนไม่ต่อเน่ืองซ่ึงอาจจะเป็นนโยบายในระดับกระทรวง  ท่ีก าหนดเป้าหมาย 

โครงการหรืองบประมาณมาไม่เพียงพอท าให้หน่วยงานต่างๆ เกิดความชะงักงันในการด าเนินงาน ใน

ความเห็นคิดว่าการพัฒนาต้องยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่

เกษตรกรเพื่อให้พร้อมท่ีจะน าไปปฏิบัติอีกทั้งจะต้องมีการต่อยอดการพัฒนาต่อไป 

  นางสาวสุกัญญา  จั่นนุ้ย  กล่าวว่าความรู้เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเกษตรกรโดยเกษตรกรต้องมี

ความเข้าใจเสียก่อน เจ้าหน้าท่ีเองก็เช่นกันต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดจึงจะสามารถถ่ายทอด

ไปสู่เกษตรกรได้  การน าไปปฏิบัติก็มีความส าคัญเช่นกันเพราะหากรับรู้แต่ไม่น าไปปฏิบัติก็จะไม่

เกิดผลขึ้นจึงต้องกระตุ้นให้มีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และการสร้าง

เครือข่ายเป็นสิ่งจ าเป็นเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้ชักจูงให้เกษตรกรเกิดความสนใจเกิดความกล้าท่ีจะ

เปล่ียนแปลงวิถีการผลิต การประสานงานมองว่าต่างคนต่างท าเลยท าให้เกษตรกรเบ่ือหน่าย หน่วยงาน

ควรบูรณาการร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีไม่เกิดความซ ้าซ้อนสิ้นเปลือง

งบประมาณ ผู้น าชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะท าให้เกษตรกรเกิดความสนใจและด าเนินการตาม

ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดความส าเร็จและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในกลุ่มต่างๆ ซ่ึงบางคนก็

ไม่ค่อยจะมีเวลาให้ความร่วมมือต้องอาศัยความพยายามของผู้น าและเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปท าความ

เข้าใจ ในส่วนของภาครัฐแต่ละหน่วยงานอยากท าให้เกิดผลงานเลยไปบังคับให้เกษตรกรรับโครงการ

ต่างๆ แต่ควรปรับเป็นการเข้าไปกระตุ้นให้คิดรวมกลุ่มกันแล้วเสนอความต้องการเข้ามาเพื่อสนับสนุน

ซ่ึงจะเกิดประโยชน์มากกว่า 

  นายบุญเลิศ  วิเชียรณรัตน์ กล่าวว่าการให้ความรู้แก่เกษตรกรได้รับความร่วมมือดีโดยมี

การสอนเร่ืองความพอเพียงในกลุ่มของเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้ให้เป็นตัวอย่าง มีการน าเร่ืองพลังงาน
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ทดแทนเข้ามาเสริมเพื่อให้กลุ่มมีพืชตัวใหม่ท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่วนใหญ่ผู้น าเป็นผู้นัด

หมายให้เกษตรกรเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมโครงการต่างๆ เกษตรกรจะไม่ค่อยเห็นความส าคัญเพราะ

ถือว่าเป็นวิถีชีวิตประจ าวันอยู่แล้วการเอื้ออาทรต่อกันและการพ่ึงตนเองก็พบเห็นอยู่ มีการเข้าไปแนะน า

ให้มีการปลูกผักสวนครัว และพาเกษตรกรไปดูตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จ เช่นแปลงเรียนรู้ใน

วิทยาลัยเกษตร ผู้น าชุมชนจะท าไว้ท่ีบ้านตนเองเป็นตัวอย่าง ส่วนการไปดูงานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ไม่ได้เรียนรู้อย่างจริงจัง ซ่ึงในพื้นท่ีมีอยู่แล้ว การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีท าเพียงหน่วยงานเดียวเวลา

ประสานกับเกษตรกรไม่มีปัญหาเร่ืองความร่วมมือ  การสนับสนุนของภาครัฐน้อยไปควรเน้นไปสู่

ชุมชนให้มาก  เน้นความรู้ความประหยัดการลดรายจ่ายการปลูกเพื่อบริโภคเองไม่ต้องไปซื้อจาก

ภายนอก  

 นายล าจวน  สารีรักษา  นายจ าเริญ  กาฬภักดี  นายบุญส่ง  บุญยังมี  นางสมหมาย   สุวรรณ

ศิริ นายสรศักดิ์  มังคุด  นางสมทรง  พานสกุล  และนางวิทูร  สารีรักษา  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เริ่มโครงการมีคนสนใจ

เพิ่มขึ้นเพราะเม่ือน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท าให้เกิดความประหยัดในครอบครัว ประชาชน

ส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจดีในระดับหน่ึงมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันหันกลับไปสู่การท าเกษตร

แบบอินทรีย์ มีการออมเพิ่มขึ้นในชุมชน เริ่มไม่ฟุ่มเฟือยกับการใช้จ่าย การพบปะแลกเปล่ียนจะดีขึ้น

กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนน้อยท่ีไม่ค่อยให้ความส าคัญ มีการปลูกข้าวไว้กิน ปลูกผัก ผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน การพบปะแลกเปล่ียนในชุมชนเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ

อย่างน้อยเดือนละสองครั้งขึ้นไป เช่นมีการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การประชุมของหมู่บ้าน การ

ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ท าให้ได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอีกทั้งเป็นการระดม

ทุนในชุมชน และปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ผู้น าของชุมชนมีส่วนช่วยในการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

ของการพัฒนาชุมชน อีกทั้งเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ

ส่วนราชการท่ีเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ในชุมชนนับว่าได้ให้ความส าคัญกับชุมชนอย่าง

มากซ่ึงบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดบ้าง เช่นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีไม่ทันตามความต้องการ

และฤดูกาลเพาะปลูก และควรค านึงถึงศักยภาพของชุมชนหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วย การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นท่ีมาของการพัฒนาครอบครัว

ตนเองและชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม การแลกเปล่ียนจะเป็นจุดท่ีท าให้ทุกคนในชุมชนได้มีโอกาส

พบปะพูดคุยถึงแนวความคิดประสบการณ์จากท่ีได้เรียนรู้จากท่ีต่างๆ ไปสู่ผู้อ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนมีส่วนส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันด าเนินงาน  การประสานงานใน

ชุมชนเกิดในลักษณะปากต่อปากคือมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว เกษตรกรมองว่าหน่วยงานท่ีเข้ามามีความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือพัฒนาชุมชนเม่ือมีการร้องขอก็ไก้
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รับการตอบสนองดีขึ้นกว่าเม่ือก่อน แต่ก็ยังมีระเบียบบางอย่างท่ียุ่งยากท าให้ประชาชนไม่ได้รับความ

สะดวกในการติดต่อ และเห็นว่าควรจะขยายโครงการไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ บ้างเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขเช่นกัน  

  สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  กล่าวว่าการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต

ปฏิรูปท่ีดินมีปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความส าคัญด้วยกันหลายด้านโดยให้ความเห็นว่าความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จในการ

ประยุกต์ใช้ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่างก็มีความส าคัญด้วยกันทั้งสินต้องสอดคล้องกันและมีการบูร

ณาการกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานจึงจะบรรลุเป้าหมายได้ การท่ีคนในชุมชนมีสภาพความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพโดยท่ีมีต้นทุนการประกอบอาชีพท่ีลดลงเป็นผลมา

จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจังและจะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขเพิ่มขึ้น 

  ผู้น าชุมชน กล่าวว่าการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินมีปัจจัยต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความส าคัญด้วยกันหลายด้านเช่นกัน แต่การน าไปสู่ความส าเร็จนอกจากมีความรู้ความ

เข้าใจแล้วยังต้องสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนกับผู้อ่ืนได้อีกด้วยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการ

ขยายผลไปสู่ผู้อ่ืน อีกทั้งผู้น ามีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้เกิดความส าเร็จเพราะเป็นหัวหน้าชุมชน

ต้องท าให้เป็นแบบอย่าง ความสุขของคนในชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนนั้นจะเกิดขึ้นหลังจาก

การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเน่ืองนั่นเอง 

  ผู้น าเกษตรกร และเกษตรกร กล่าวว่าการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูป

ท่ีดินมีปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความส าคัญด้วยกันหลายด้านเช่นกัน แต่การน าไปสู่ความส าเร็จ

ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นๆ แล้วน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง กระบวนการเรียนรู้และ

การปรับเปล่ียนเป็นเร่ืองท่ีส าคัญคนในชุมชนจะต้องช่วยเหลือกันอย่างจริงจังพร้อมใจกันท่ีจะน าไป

ปฏิบัติ จะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แต่เม่ือเริ่มด าเนินการได้แล้วก็จะสามารถด าเนินการต่อไปได้เพราะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้มีความเป็นอยู่

ท่ีดีขึ้นอย่างแท้จริงสามารถน าความสุขกลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนได้จริง 

 

4.5  ข้อเสนอแนะของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

  เกษตรกรได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว่าจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะได้

ด าเนินการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและภาครัฐควรมีความต่อเน่ืองในการให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนอย่างจริงจังโดยยึดความต้องการและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นแกนในการพัฒนาและในระยะ
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ยาวก็ต้องเป็นผู้ก ากับตรวจสอบและแนะน าให้อยู่ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน การ

กลับไปใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจะท าให้ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งการกลับไปสู่

วิถีธรรมชาติจะท าให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย 

  เจ้าหน้าท่ีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว่าการสนับสนุนและการท างานของภาครัฐจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความส าคัญกับ

ความต้องการและภูมิปัญญาของชุมชน โดยการเข้าไปด าเนินการต่างๆ จะต้องมีการวางแผนร่วมกันของ

หน่วยงานต่างๆ หรือการบูรณาการการท างานเพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ อีกทั้งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความรู้อย่าง

แท้จริงในเร่ืองท่ีจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีก่อนโดยเฉพาะเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมิ

เช่นนั้นแล้วเจ้าหน้าท่ีเองก็ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ท่ีแท้จริงไปสู่ผู้อ่ืนได้ 



บทที ่5  
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัความส าเร็จในการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน: 
ศึกษากรณี ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ใชก้ารส ารวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง 
(Sample Survey) และการสนทนากลุ่มยอ่ย โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัของปัจจยัความส าเร็จ
ในการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบล
นิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  3) เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก
ท่ีสุด มากรองลงมาตามล าดบั จนถึงไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี  คือ  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรีขอ้มูลเชิงปริมาณ  
ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในการประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
  ซ่ึงประชากร 601 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 234 คน โดยปรับเป็น 250 คน การสุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามโอกาสหรือความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้
การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย   โดยใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้หรือการเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีตรงกบั
เง่ือนไขจนกระทัง่ครบจ านวนท่ีก าหนดไว ้   
  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) ผูว้ิจยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าเกษตรกรและเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
ในการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี    รวมทั้งส้ิน 10 คน  
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวน 8 ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผูน้ า ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร การประสานงาน การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ความส าเร็จในการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5.1  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

 5.1.1  การศึกษาปัจจัยต่างๆ และระดับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 64.4 มีอายุระหว่าง 

41-50 ปี ร้อยละ 38.4 มีการศึกษาระดับประถม ร้อยละ 78.8  สมรสแล้ว ร้อยละ 76.4 จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4-7 คน ร้อยละ 60.4 จ านวนแรงงานในครอบครัว 1-2 คน ร้อยละ 53.6 รายได้เฉล่ียต่อปีต่อ

ครอบครัว 15,000-100,000 บาท ร้อยละ 68.0 รายจ่ายเฉล่ียต่อปีต่อครอบครัว 10,001-50,000 บาท ร้อย

ละ 43.6 มีหนี้สิน ร้อยละ 80.4 แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่เป็น ธกส./ธนาคาร ร้อยละ 48.5 ไม่มีเงินออม ร้อย

ละ 63.6 ปลูกอ้อย ร้อยละ 38.3 เลี้ยงไก่ ร้อยละ 47.2 ไม่ได้เลี้ยงสัตว์น ้า ร้อยละ 95.6  ปลูกผักสวน

ครัว ร้อยละ 86.0  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้มีความเห็นว่าการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพออยู่พอกิน ร้อยละ 38.0 ความ

พอประมาณ มีความเห็นว่าการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้ ร้อยละ 37.0 ความมีเหตุมีผลมีความเห็น

ว่าการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 36.2 การมีภูมิคุ้มกัน มีความเห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชน ร้อยละ 40.2 การมีความรู้ มีความเห็นว่าการคิดอย่างรอบคอบก่อนท างาน ร้อยละ 37.0 การมี

คุณธรรม มีความเห็นว่าการมีความอดทนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน ร้อยละ 45.7 การน าไปใช้แล้วจะเกิด

ประโยชน์อะไร มีความเห็นว่าครอบครัวมีความสุข ร้อยละ 27.2  

  ภาวะผู้น าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้น าชุมชนท่ีให้ความสนใจความเป็นอยู่ ร้อยละ 

51.2 ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร้อยละ 58.0 ความก้าวหน้าของชุมชนขึ้นอยู่กับผู้น า

ชุมชน ร้อยละ 60.8 ควรมีการควบคุมติดตามการท างานของผู้น าชุมชน ร้อยละ 65.2 ผู้น าชุมชนยอมรับ

ฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 56.0  

  ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแปลงเรียนรู้/ศูนย์

เรียนรู้ มีส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 34.8 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่มมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 

57.2เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจ มีส่วนร่วมนานๆ ครั้ง ร้อยละ 39.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการประชุมกลุ่ม มีส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 48.8 มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานนิคมฯ 

มีส่วนร่วมบ่อยครั้ง ร้อยละ 34.0  

  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

ของหมู่บ้านทุกครั้ง ร้อยละ 58.0 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ่อยครั้ง ร้อยละ 36.8 ได้แสดง

ความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ บ่อยครั้ง ร้อยละ 51.2 เข้าร่วมในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
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บ่อยครั้งและนานๆ ครั้งเท่ากัน ร้อยละ 33.6เคยพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับผู้อ่ืน

บ่อยครั้ง ร้อยละ 51.2  

  การประสานงาน ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อเจ้าหน้าท่ีให้การดูแลอ านวยความ

สะดวกในการให้บริการ มากท่ีสุด ร้อยละ 51.6 เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

มาก ร้อยละ 64.4 เคยได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาก ร้อยละ 55.6 หน่วยงานท่ีเข้ามา

ให้บริการมีการประสานงานกัน มาก ร้อยละ 58.4 มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้น าชุมชน 

มาก ร้อยละ 51.6  

  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

หรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ มากท่ีสุด ร้อยละ 41.6 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นในการ

ให้ความช่วยเหลือมาก ร้อยละ 51.6 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงมาก ร้อยละ 63.6 เจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการมาก ร้อยละ 63.6 การใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการผลักดันของภาครัฐ มาก ร้อยละ 58.4  

  ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างท่ีครอบครัวมีรายได้

เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ มากท่ีสุด ร้อยละ 44.4 ครอบครัวมีเงินออมเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วม

โครงการ มาก ร้อยละ 62.4 ครอบครัวมีหนี้สินลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ มาก ร้อยละ 52.8 

ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นหลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มาก ร้อยละ 64.0 เพ่ือนบ้านมี

ความสุขเพิ่มมากขึ้นหลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มาก ร้อยละ 69.2 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มาก ร้อยละ 60.4  

  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลไว้ดังนี้ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจะมีผลท าให้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติ โดย

เห็นว่าการมีความอดทนและแบ่งปันเพื่อนบ้านมีความส าคัญเป็นล าดับแรก 2) ภาวะผู้น า ตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีการควบคุมติดตามการท างานของผู้น าชุมชน ซ่ึงจะส่งผล

ต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะผู้น าชุมชนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญใน

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ตัวอย่างในการศึกษาครั้ง

นี้ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่ม โดยการเข้าร่วมประชุมจะมีผลต่อความส าเร็จในการ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะท าให้ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ และได้เรียนรู้ร่วมกัน  4) การ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

ประชุมของหมู่บ้าน โดยการเข้าร่วมประชุมจะมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพราะท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ของสมาชิก 
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น าไปสู่กระบวนการพัฒนาเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เกิดพลังท่ีขับเคล่ือนการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความส าเร็จ     5) การประสานงาน  ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ได้รับ

การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอจากเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกเป็น

กันเองและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ และน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้

ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6) การสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ เคยได้รับการสนับสนุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มตัวอย่าง เพราะการสนับสนุน

จากหน่วยงานภาครัฐช่วยให้กระบวนการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากภาครัฐมีปัจจัยและความพร้อมต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  7) ระดับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้มีความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมองว่าเพื่อนบ้านมีความสุข

เพิ่มมากขึ้นหลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพราะในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างเองก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะความตั้งใจและพร้อมใจกันของคนใน

ชุมชนท่ีจะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 

5.1.2  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน  

เขตปฏิรูปที่ดิน 

  2Xจากการทดสอบด้วยความแตกต่างของร้อยละ และ   -test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี

ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้น า ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์

ร่วมกันระหว่างเกษตรกร การประสานงาน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ เม่ือวัดด้วยสถิติท่ีวัดความแกร่งของความสัมพันธ์ด้วย G พบว่า ตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความร่วมมือในการ

ด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร การประสานงาน ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้น า การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีค่าความ

แกร่งของความสัมพันธ์คือ .88  .87  .84  .77  .76  .72  ตามล าดับ 

 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้น า ความ

ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร การประสานงาน 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงผู้วิจัยขออภิปรายผลดังต่อไปนี้  1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหากมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแล้วการน าไปปฏิบัติก็จะมีแนวทางท่ีชัดเจน  

2) ภาวะผู้น า มีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือผู้น าจะเป็นผู้ท่ีมี

อิทธิพลต่อคนในชุมชนในด้านความคิดและการปฏิบัติ หากผู้น าชุมชนมีความรู้ความสามารถและให้

ความสนใจท่ีจะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็จะเป็นตัวอย่างและส่งผลให้การประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเกิดความส าเร็จได้  3) ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมมีผลต่อความส าเร็จในการ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในชุมชนต้องอาศัย

ความร่วมมือของคนในชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน จะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จได้อย่าง

รวดเร็ว  4) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรจะช่วยท าให้

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการขยายผลไปสู่ผู้อ่ืนและเป็นกระบวนปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดในชุมชน  5) การประสานงานมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือต้องเกิดการประสานเช่ือมโยงกันระหว่างภาครัฐกับผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนกับ

เกษตรกร เกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกัน และเจ้าหน้าท่ีกับเกษตรกร หากการประสานงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและสามารถส่ือสารกันได้อย่างถูกต้องย่อมจะท าให้เกิดความส าเร็จใน

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีผลต่อความส าเร็จใน

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือภาครัฐเป็นองค์กรท่ีส าคัญและมีบทบาทอย่างมากใน

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนต่างๆ การผลักดันและการ

สนับสนุนจากภาครัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆ 

เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

5.1.3  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูป      

ที่ดินตามล าดับความส าคัญ 

  ตัวแปรท่ีใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มี 4 ตัวแปรท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 นั่นคือเม่ือวัดจากค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ () ซ่ึงพยากรณ์ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีท่ีสุด

และมีผลในทางบวกต่อความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์  ความรู้ความเข้าใจ  ภาวะผู้น า  การประสานงาน  เรียงตามล าดับความส าคัญ  ความ
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ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  ไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการ

อธิบายความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความส าเร็จ

ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณร้อยละ 72.5  2R( =.725)   

 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัว ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ภาวะผู้น า ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

เกษตรกร การประสานงาน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถร่วมกันพยากรณ์

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ได้ร้อยละ 72.5 โดยตัวแปรท่ี

พยากรณ์ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกร รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ภาวะผู้น า และการประสานงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากตัวแปรดังกล่าว หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับตัวแปร

เหล่านี้ ซ่ึงจากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน มีความรู้ความ

เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภาวะผู้น า และการประสานงานท่ีดี สิ่งเหล่านี้จะท าให้ความส าเร็จใน

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นไปด้วย 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเร่ืองปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน: ศึกษากรณี ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 3 

ประการ คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยเพิ่มเติม 

 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

         5.2.1.1  ภาครัฐควรมีความต่อเน่ืองในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่าง

จริงจังโดยยึดความต้องการและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นแกนในการพัฒนาและในระยะยาวก็ต้องเป็นผู้

ก ากับตรวจสอบและแนะน าให้อยู่ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  โดยก าหนด

โครงการและความช่วยเหลือท่ีชัดเจน 
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5.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

    5.2.2.1  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายก่อน

เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะได้ด าเนินการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดฝึกอบรมและเรียนรู้จากผู้ท่ี

ประสบความส าเร็จ 

    5.2.2.2  การสนับสนุนและการท างานของภาครัฐจะต้องยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง จะต้องมีการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการบูรณาการการท างานเพื่อไม่ให้

เกิดความซ ้าซ้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดรับฟังข้อมูลจากประชาชน

ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการ 

 

  5.2.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยเพิ่มเติม 

  ควรน าปัจจัยท่ีผู้วิจัยศึกษามาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ในพื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัดอ่ืน ในภาคต่างๆ หรือในพื้นโครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนด าเนินการอยู่เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัย

เหล่านั้นว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้หรือไม่      
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 เลขท่ี......... 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง 
ปัจจยัความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตปฏรูิปทีด่นิ: ศึกษากรณ ี 

ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชส้ าหรับงานวิจยัวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทใน

เร่ืองปัจจยัความส าเร็จในการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน: ศึกษากรณี 
ต าบลนิคมกระเสียว อ  าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลในการ
วิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการประยกุต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีต่างๆ 
ต่อไป ซ่ึงแบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 

ส่วนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน    หน้าข้อความหรือเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความ

   เป็นจริง 

 1.เพศ 

     (1)  ชาย   (2)  หญิง 

 2.อายุ  ............... ปี   

 3.ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 

      (1)  ประถมศึกษา   

      (2)  มัธยมศึกษา  หรือ ปวช. 

      (3)  อนุปริญญา  หรือ ปวส. 

      (4)  ปริญญาตรี 

      (5)  สูงกว่าปริญญาตรี 

      (6)  อ่ืนๆ...................... 

4.สถานภาพสมรส 

      (1)  โสด   (2)  สมรส 

      (3)  หม้าย   (4)  หย่าร้าง / แยกกันอยู่ 

 

 5.จ านวนสมาชิกในครอบครัว..................คน 

 

 6.จ านวนแรงงานในครอบครัว..................คน 

 

 7.รายได้ต่อเดือนของครอบครัว........................ บาท/เดือน รวม...............................บาท/ปี 

 

 8.รายจ่ายต่อเดือนของครอบครัว.......................บาท/เดือน รวม...............................บาท/ปี 

       

9.ภาวะหนี้สิน 

      (1) ไม่มี   (2) มีประมาณ..........................................บาท 

         แหล่งเงินกู้ (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

      (1)ธกส./ธนาคาร   (2)ส.ป.ก.    (3) สหกรณ์ (4)นอกระบบ/อ่ืนๆ 

 โปรดพลิกหน้าต่อไป 
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10.ในครอบครัวท่านมีเงินออมหรือไม่ 

              (1) ไม่มี               (2) มีรวมประมาณ...........................................บาท 

    11.พืชท่ีปลูก (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

  (1) ข้าว  (2) มันส าปะหลัง  (3) อ้อย 

  (4) ข้าวโพด   (5) อ่ืนๆ_____________ (6) ไม่ได้ปลูก 

12.สัตว์ท่ีเลี้ยง (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

   (1) กระบือ  (2) โค   (3) แพะ 

   (4) แกะ  (5) สุกร   (6) ไก่ 

   (7) เป็ด  (8) อ่ืนๆ_____________         (9) ไม่ได้เลี้ยง 

13.สัตว์น ้าท่ีเลี้ยง (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

  (1) ปลา  (2) กบ     

  (3)อ่ืนๆ__________  (4) ไม่ได้เลี้ยง 

14.ครอบครัวท่านปลูกพืชผักสวนครัวหรือไม่ 

  (1) ปลูก  (2) ไม่ได้ปลูก  

 

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความและเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความ

   เป็นจริง (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

1. ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในทัศนะของท่านหมายถึง? A 

 □ การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพออยู่พอกิน 

 □ การประกอบอาชีพอย่างพอเหมาะพอดี 

 □ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและเก็บออม 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 

2. ความพอประมาณในทัศนะของท่านหมายถึง? 

 □ การมีความพอดีต่อความจ าเป็นในครอบครัว 

 □ การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้ 

 □ การลงทุนตามความพร้อมของตนเอง 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 

โปรดพลิกหน้าต่อไป 
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3. ความมีเหตุมีผลในทัศนะของท่านหมายถึง? 

 □ การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ 

 □ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 □ การคิดถึงผลได้เสียก่อนลงทุน 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 

4. การมีภูมิคุ้มกันในทัศนะของท่านหมายถึง? 

 □ การเตรียมตัวรับการเปล่ียนแปลง 

 □ การรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ 

 □ การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................................................  

5. การมีความรู้ในทัศนะของท่านหมายถึง? 

 □ การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพท่ีท า 

 □ การแลกเปล่ียนความรู้ในการประกอบอาชีพ 

 □ การคิดอย่างรอบคอบก่อนท างาน 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 

6. การมีคุณธรรมในทัศนะของท่านหมายถึง? 

 □ การท างานอย่างขยันขันแข็ง 

 □ การมีความจริงใจซ่ือสัตย์ 

 □ การมีความอดทนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 

7. ในทัศนะของท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเม่ือน าไปใช้แล้วจะเกิดอะไรบ้าง? 

 □ ครอบครัวมีความสุข 

 □ ประเทศมีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง 

 □ ไม่มีปัญหาสังคม 

 □ สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 

 □ คนไทยมีความสุขมากขึ้น 

 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 

 

โปรดพลิกหน้าต่อไป 
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8. ท่านเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าหมายถึงอะไร? 

............................................................................................................................................................

.................…………………………………………………………………………………………... 

9. ท่านได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไรบ้าง? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความและเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับความ  

    เป็นจริง  

3.1  ความส าคัญของปัจจัยที่คิดว่ามีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ในเขตปฏิรูปที่ดิน B 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

2. ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม     

3. การน าไปปฏิบัติ     

4.การเผยแพร่     

5.การกล่อมเกลาทางสังคม     

6.ภาวะผู้น า     

7.การประสานงาน     

8.งบประมาณ     

9.การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร     

10.การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ     

 

 

 

 

โปรดพลิกหน้าต่อไป 
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3.2  ช่องทางที่สร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง C 

แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความถ่ีของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

1. วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์     

2. หอกระจายข่าวการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน     

3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/เอกชน     

4. สมาชิกในครอบครัว/เพ่ือนบ้าน     

5. ครู/โรงเรียน     

3.3  ภาวะผู้น า D 

ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนและผู้น าเกษตรกร 
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

1.ในความเห็นของท่านผู้น าชุมชนให้ความสนใจความ

เป็นอยู่ของท่าน 

    

2.ในความเห็นของท่านผู้น าชุมชนควรเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ 

    

3.ในความเห็นของท่านความก้าวหน้าของชุมชนขึ้นอยู่

กับผู้น าชุมชน 

    

4.ในความเห็นของท่าน ควรมีการควบคุมติดตามการ

ท างานของผู้น าชุมชน 

    

5.ผู้น าชุมชนของท่านยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน     

 

 

 

 

 

 

 

โปรดพลิกหน้าต่อไป 
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3.4  ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม E 

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆ

ครั้ง 

ไม่เคย 

1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในแปลงเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้     

2. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่ม     

3. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     

4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ

ประชุมกลุ่ม 

    

5. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานนิคมฯ     

3.5  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร F 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร 
ระดับการแลกเปล่ียน 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย 

1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมของหมู่บ้าน     

2.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     

3. ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ      

4. ท่านได้เข้าร่วมในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน     

5. ท่านเคยพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงกับผู้อ่ืน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดพลิกหน้าต่อไป 
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3.6  การประสานงาน G 

การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
ระดับความคิดเห็นต่อการประสานงาน 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เจ้าหน้าท่ีให้การดูแลอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการแก่ท่าน 

    

2. เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ     

3.ท่านเคยได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      

4.ในความเห็นของท่านหน่วยงานท่ีเข้ามาให้บริการมีการ

ประสานงานกัน 

    

5.ในความเห็นของท่านมีการประสานงานระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีกับผู้น าชุมชน 

    

3.7  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ H  

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ   
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

1.ท่านเคยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

    

2.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นในการให้ความ

ช่วยเหลือท่าน  

    

3.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

    

4.ในความเห็นของท่านเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการเข้าร่วม

โครงการ 

    

5.การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการ

ผลักดันของภาครัฐ 

    

โปรดพลิกหน้าต่อไป 

 

 

 

 

 



  

105 

3.8  ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ I 

ความคิดเห็นต่อความความส าเร็จในการประยุกต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1.ครอบครัวของท่านมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากเข้า

ร่วมโครงการ 

    

2.ครอบครัวของท่านมีเงินออมท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากเข้า

ร่วมโครงการ 

    

3.ครอบครัวของท่านมีหนี้สินลดลงหลังจากเข้าร่วม

โครงการ 

    

4.ครอบครัวของท่านมีความสุขมากขึ้นหลังจากน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

    

5.ในความเห็นของท่านเพื่อนบ้านมีความสุขเพิ่มขึ้น

หลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

    

6.ในความเห็นของท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วยให้ชุมชนของท่านมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

    

 

1. ในการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเขตปฏิรูปท่ีดิน มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อเสนอแนะในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มีอะไรบ้าง? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์(สัมมนากลุ่มย่อย) 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ........................................................ 

2. อายุ............ 

3. การศึกษา.............................................. 

4. สถานะภาพ.................... 

5. อาชีพ................................................... 

 

 

 

ค าถาม 

1. ท่านเคยได้รับฟังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากท่ีใดและมีหลักการอย่างไรบ้าง? 

2. ท่านเคยได้เข้าร่วมกิจกรรมของนิคม/ชุมชนท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

3. ท่านได้ประกอบกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

4. ท่านได้แลกเปล่ียนและถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ผู้อ่ืนหรือไม่อย่างไร? 

5. ท่านคิดว่าผู้น าชุมชนมีบทบาทหรือมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือไม่อย่างไร? 

6. ท่านติดต่อกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ และมีความคิดเห็น

อย่างไรต่อการประสานงานขอความช่วยเหลือต่างๆ? 

7. ท่านคิดว่าบุคคลท่ีเข้ามาสนับสนุนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมและ

สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร? 

8. ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีจะท าให้การด าเนินงานประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบความส าเร็จอีกบ้าง? 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย 

 
1.  นายบุญชัย  ทองวิเศษสุข  นิติกร ช านาญการพิเศษ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี 

2.  นางสาวสุกัญญา  จั่นนุ้ย  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดิน ปฏิบัติการ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี 

3.  นายบุญเลิศ  วิเชียรณรัตน์  เกษตรอ าเภอด่านช้าง 

4.  นายล าจวน  สารีรักษา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 ต.นิคมกระเสียว 

5.  นายจ าเริญ  กาฬภักดี  สมาชิก อบต.นิคมกระเสียว หมู่ท่ี 2 

6.  นายบุญส่ง  บุญยังมี  ปราชญ์เกษตร ต.นิคมกระเสียว 

7.  นางสมหมาย  สุวรรณศิริ กรรมการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร                         

 ต.นิคมกระเสียว 

8.  นายสรศักดิ์  มังคุด  เกษตรกร 

9.  นางสมทรง  พานสกุล  เกษตรกร 

10.  นางวิทูร  สารีรักษา  เกษตรกร 
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    พ.ศ.2547-ปัจจุบนั 
    นกัวชิาการปฏิรูปท่ีดิน ปฏิบติัการ 
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