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 บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความสําคัญและท่ีมาของป�ญหาท่ีทําการศึกษา 

  แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป�นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู" และปฏิบัติตน  
ของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต"ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู"หัว  
ได-พระราชทาน พระราชดําริเก่ียวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก"พสกนิกร  
ชาวไทยมานานกว"า 25 ป5แล-ว ป6จจุบันแนวคิดดังกล"าวได-แพร"กระจายไปในหมู"ประชาชนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ 
ในกลุ"มเกษตรกรท่ีประสบป6ญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ีผ"านมา เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมการเกษตร
ภายใต-แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได- มีส"วนอย"างสําคัญในการแก-ไขป6ญหาหนี้สินและความยากจน            
ของเกษตรกร ช"วยให-เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตต"อไปได-อย"างม่ันคงและยั่งยืนได-อย"างแท-จริง รูปแบบ    
และตัวอย"างเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป�นตัวอย"าง
ท่ีดีสําหรับเกษตรกรรายอ่ืนๆท่ียังคงประสบป6ญหาดังกล"าวอยู" ดังนั้นการศึกษาข-อมูลและรูปแบบของกิจกรรม
การเลี้ยงสัตว<ท่ีผสมผสานอยู"ในระบบเกษตรกรรมแบบพอเพียง การจัดต้ังศูนย<สาธิตและฝ?กอบรมในหน"วยงาน
ของรัฐ รวมท้ังการจัดต้ังและพัฒนาฟาร<มเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือให-เป�นศูนย<เรียนรู-ระดับท-องถ่ิน 
ตลอดจนการเผยแพร"ข"าวสารข-อมูลและการฝ?กอบรม เพ่ือขยายแนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกล"าวออกสู"เจ-าหน-าท่ี เกษตรกร และผู-สนใจ จึงเป�นความจําเป�นเร"งด"วนท่ีจะมีส"วนช"วยในการแก-ไข
ป6ญหาความยากจนของเกษตรกร ซ่ึงเป�นป6ญหาท่ีสําคัญยิ่งของรัฐบาลในป6จจุบัน 

  กรมปศุสัตว< ได-ดําเนินโครงการศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 300 ศูนย< ในทุกจังหวัด โดยมอบหมายให-สํานักงานปศุสัตว<จังหวัดศรีสะเกษดําเนินการคัดเลือกศูนย<
ปราชญ<ชาวบ-านท่ีมีความพร-อมเข-าร"วมโครงการศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือทําหน-าท่ีเป�นศูนย<สาธิตและฝ?กอบรม ระบบการเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก"เกษตรกร        
และผู-สนใจ เน-นการพ่ึงพาตนเอง ใช-ภูมิป6ญญาในท-องถ่ิน ซ่ึงในป5 พ.ศ.2554 สํานักงานปศุสัตว<จังหวัดศรีสะเกษ
ได-ดําเนินการคัดเลือกศูนย<ปราชญ<ชาวบ-านท่ีมีความพร-อม จํานวน 5 ศูนย< ประกอบด-วย 

1. ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลละทาย อ.กันทรารมย< 
จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสมาน พันธ<วิไล เป�นปราชญ<ชาวบ-าน    

2.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลบ"อแก-ว อ.วังหิน                 
จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสุนันท<  พรหมชาติ  เป�นปราชญ<ชาวบ-าน  

3.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลเขิน อ.น้ําเกลี้ยง              
จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายไพรัตน< บุตรดา เป�นปราชญ<ชาวบ-าน  

4.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลปรือใหญ" อ.ขุขันธ<             
จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายประยันต< ปรือปรัก  เป�นปราชญ<ชาวบ-าน  

5.  ศูนย< เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลเวียงเหนือ              
อ.กันทรลักษ<  จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายประสิทธิ์ คําแก-ว เป�นปราชญ<ชาวบ-าน  
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โดยมอบหมายให-ปราชญ<ชาวบ-านเป�นผู-ดําเนินการถ"ายทอดองค<ความรู- ภูมิป6ญญาท-องถ่ิน   
ในการเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงเห็นควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<
เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือเป�นข-อมูลท่ีได-ปรับใช-  
ในการวางแผนและพัฒนาการเลี้ยงสัตว<ต"อไป 

2. วัตถุประสงค# 
  เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยง
สัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
  ศึกษาเกษตรกรท่ีผ"านการฝ?กอบรมโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ป5 2554 ของจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5 ศูนย<ๆละ 30 คน รวม 150  

 

4. ประโยชน#ท่ีคาดว+าจะได.รับ 
  1.  ทราบถึงข-อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเกษตรกรท่ีผ"านการอบรม 
  2.  ทราบผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-าน 
   
5. นิยามศัพท# 
  โครงการ  หมายถึง  โครงการฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-าน ภายใต-โครงการศูนย<
เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ศูนย<ปราชญ<ชาวบ-าน  หมายถึง  ศูนย<ฝ?กอบรมของปราชญ<ชาวบ-านท่ีสามารถจัดการ
ฝ?กอบรมและถ"ายทอดความรู-ให-แก"ผู-เข-ารับการฝ?กอบรม และกรมปศุสัตว<ให-การสนับสนุน 
  ปราชญ<ชาวบ-าน  หมายถึง  ผู-ท่ีมีองค<ความรู-ท่ีหล"อหลอมมาจากประสบการณ<ทางความคิด 
และการดํารงชีวิตจนประสบความสําเร็จและสามารถนําความรู-ท่ีได-มาต"อยอด และเพ่ิมพูนถ"ายทอดความรู-ให-
ผู-อ่ืนได-รับรู- เข-าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได-ง"าย 
  เกษตรกร  หมายถึง  เกษตรกรท่ีมีความต้ังใจและสมัครใจท่ีจะทําการเกษตรภายใต-หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข.อง 

 

  การประเมินโครงการนับว" ายั ง เป�นแนวคิดและเทคนิควิธี ท่ี ใหม"สํ าหรับเ มืองไทย             
และสาขาการศึกษาการประเมินโครงการได-เข-ามามีบทบาทสําคัญในการศึกษาประมาณ 15 ป5ท่ีผ"านมา     
โดยเริ่มจากแนวคิดท่ีเสนอในรูปของบทความของ ราฟ ไทเลอร< (Ralph Tylet)  ลี เจ ครอนบาช (Lee J. 
Cronbach)  และไมเคิล   สคริฟเวน (M. Scriven)  ในประเทศไทยการเรียนการสอนวิชา การประเมินผล
โครงการส"วนมากจะสอดแทรกอยู"ในสาขาต"างๆ เช"น ทางด-านการบริหาร เป�นต-น เม่ือเทคนิคการประเมิน    
ได-ขยายตัวและพัฒนาข้ึน มีองค<ประกอบของความรู-ท้ังในเชิงแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมิน จึงได-มีการจัด
สอนเป�นรายวิชาต"างหากในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา      
ซ่ึงก"อนหน-านี้ได-สอดแทรกอยู"ในวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ป6จจุบันการประเมินโครงการมิได-จํากัดอยู"แต"ในทางการศึกษาเท"านั้น แต"ขยายวงกว-างไปสู"
โครงการในสาขาต"างๆ อย"างกว-างขวาง จนการประเมินเป�นธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งข้ึนมา เพราะในการประเมิน
โครงการต"างๆ ขององค<กรหน"วยงานหรือสถาบันหนึ่งๆ ต-องใช-งบประมาณมหาศาล จึงต-องอาศัยผู-เชี่ยวชาญ   
มาเป�นนักประเมินเพ่ือนําผลนั้นมาใช-อย"างคุ-มค"า ต"อไป 
  ทําไมต-องประเมินโครงการ ในการประเมินโครงการมีเปbาประสงค<หลักคือ ต-องการข-อมูล    
ท่ีบ"งชี้ว"าโครงการท่ีดําเนินการนั้น เป�นไปตามวัตถุประสงค<ท่ีต้ังไว-หรือไม" หรือเป�นโครงการท่ีคุ-มค"าต"อ       
การตัดสินใจในการดําเนินการต"อหรือไม" รวมถึงการศึกษาว"าในการดําเนินการโครงการมีป6ญหาท่ีต-องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือแก-ไขในเรื่องอะไรบ-าง และเป�นโครงการท่ีมีคุณค"ามากน-อยเพียงใด 
  การประเมินโครงการ คืออะไร 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการท่ีก"อให-เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ
และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห<ข-อมูลอย"างเป�นระบบ
เพ่ือสรุปผลว"าโครงการนั้นๆ ได-บรรลุวัตถุประสงค</เปbาหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด  
ประเภทของการประเมินโครงการ 
  การแบ"งประเภทการประเมินโครงการ คงมิใช"เป�นการกําหนดเกณฑ<เด็ดขาด แต"จําเป�นต-อง
อาศัยเกณฑ<หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช"น ใช-เวลา วัตถุประสงค< วิธีการ และรูปแบบการประเมินมาบ"ง
บอกถึงประเภทของการประเมิน ซ่ึงในท่ีนี้อาจจําแนกการประเมินโครงการออกเป�น 4 ประเภท  ดังนี้ 

1.  การประเมินโครงการก+อนดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เป�นการศึกษา
ประเมินความเป�นไปได- (Feasibility Study)  ก"อนท่ีเริ่มโครงการใดๆ โดยอาจทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของป6จจัย ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดว"าจะนํามาใช-ในการบริหารจัดการโครงการ ป6ญหา อุปสรรค 
ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ< หรือประสิทธิผลท่ีคาดว"าจะได-รับในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษา
ผลกระทบท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึนในด-านต"างๆ เช"น  

-  การประเมินผลกระทบด-านสังคม (Social Impact Assessment-SIA) 
-  การประเมินผลกระทบด-านนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA) 
-  การประเมินผลกระทบด-านการเมือง (Political Impact Assessment-PIA) 
-  การประเมินผลกระทบด-านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment-TIA) 
-  การประเมินผลกระทบด-านประชากร (Population Impact Assessment-PIA) 
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-  การประเมินผลกระทบด-านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA) 
-  การประเมินผลกระทบด-านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment-EIA) 

2.  การประเมินโครงการระหว+างดําเนินโครงการ (Formative evaluation) เป�นการ
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงเป�นสําคัญซ่ึงมักจะใช-ประเมินผลระหว"างวางแผนหรือระหว"างพัฒนาโครงการ   
ผลท่ีได-จาก Formative evaluation นั้น จะช"วยต้ังวัตถุประสงค<ของโครงการให-เป�นไปตามเปbาหมายท่ีแท-จริง 
นอกจากนั้น  Formative evaluation อาจใช-ในระหว"างดําเนินโครงการ จะช"วยตรวจสอบว"าโครงการ       
ได-ดําเนินไปตามแผนของโครงการอย"างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว"า Implementation evaluation  หรือ  
Formative evaluation  อาจตรวจสอบความก-าวหน-าของโครงการว"าดําเนินได-ผลเพียงไร เรียกว"า Progress 
evaluation 

3.  การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)  
เป�นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช-ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สําหรับโครงการท่ีมีการดําเนินการระยะยาว 
ก็อาจใช- Summative Evaluation ในการสรุปย"อความระยะยาวต"างๆ ข-อมูลท่ีได-จากระยะต"างๆ จะช"วยให-มี
การประเมินสรุปรวมนั้น ส"วนใหญ"จะรวบรวมจากผลของ Formative Evaluation  เป�น Summative 
Evaluation  ซ่ึงผลสรุปท่ีได-จะนําไปสู"การรายงานว"า โครงการได-บรรลุเปbาหมาย (Goals)  หรือไม"อย"างไร 
ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว"าประสบความสําเร็จหรือล-มเหลวเพียงไร มีป6ญหาหรือ
อุปสรรคใดท่ีต-องแก-ไขปรับปรุง ข-อมูลเหล"านี้จะช"วยให-ผู-บริหารโครงการสามารถนําไปสู"การตัดสินว"าโครงการ
นั้นควรดําเนินการต"อหรือยกเลิก 

4.  การประเมินประสิทธิภาพ  การประเมินโครงการโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอย"างยิ่ง          
ในประเทศไทยท่ีผ"านมา ยังจํากัดอยู"แต"เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ"งท่ีจะทราบถึงความสําเร็จหรือ      
ความล-มเหลวของโครงการเท"านั้น  ท้ังนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู-ให-บริการหรือให-ทุนในการยุติหรือ
ขยายโครงการ แต"ในป6จจุบันนักประเมินและผู-บริหารโครงการ ได-ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการด-วย โดยถือว"าเป�นประเภทของการประเมินท่ีจําเป�นสําหรับโครงการบริการท่ัวไป 
เพราะจะช"วยเสริมให-โครงการเหล"านั้น สามารถดําเนินการอย"างสอดคล-องกับสภาวการณ<ของสังคม 
โดยเฉพาะอย"างยิ่ง โครงการท่ีเอ้ืออํานวยต"อการพัฒนาท-องถ่ิน หรือโครงการท่ีเป�นตัวกําหนดเกณฑ<สําคัญ
สําหรับประกันโครงการขนาดใหญ"ระดับชาติ ท่ีจะไม"ต-องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีอยู"อย"างจํากัดโดยไม"จําเป�น การ
ดําเนินโครงการบริการสังคมนั้น จะไม"มุ"งแต"เพียงความสําเร็จของโครงการเท"านั้น แต"จะต-องให-คุ-มค"าในเชิงของ
ประสิทธิภาพด-วย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยง
สัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ  ป5 2554  ผู-ศึกษาได-ค-นคว-าเอกสารและงานวิจัย  ท่ีเก่ียวข-อง  
โดยมีลําดับในการนําเสนอ  ดังนี้ 

1.  การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม" 
2.  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
3.  การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม"  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ศูนย<เครือข"ายปราชญ<ชาวบ-าน 
5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 

1.  การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม+ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู"หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงทฤษฎีใหม"     
ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาใน 3 ข้ันตอน ได-แก"  
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  ข้ันแรก พยายามให-ทุกครอบครัวมีการผลิต ท่ีพอเพียงกับความต-องการของตนเอง มีกิน มีใช-ทุกคน
มีความสุขและความสบายตามอัตภาพ   

ข้ันท่ีสอง  ให-เกิดการรวมตัวของชุมชน  เป�นธุรกิจชุมชน  จะทําให-ฐานข-างล"างมีความม่ันคง 
เพราะท่ีผ"านมาเศรษฐกิจมหภาคเอาแต"หลงอยู"กับฟองสบู" ซ่ึงไปทําลายฐานล"างหรือเศรษฐกิจระดับจุลภาค    
ท่ีอ"อนแอและยุบลง  ด-วยเหตุนี้เศรษฐกิจพอเพียงจึงควรเกิดข้ึน  เพ่ือสร-างความเข-มแข็งให-กับชุมชน  

ข้ันท่ีสาม  ให-มีบริษัทขนาดใหญ"มาเชื่อมกับชุมชน จะได-สามารถส"งสินค-าเข-าเมือง และ
นําไปสู"การส"งสินค-าเพ่ือการส"งออก เพ่ือทําให-ชุมชนมีความเข-มเข็งข้ึนท้ัง 3 ข้ันตอน เชื่อมโยงกันทําให-เกิด
ความม่ันคงพอเพียง ซ่ึงคําว"า พอเพียงก็ขยายความต"อไปได-อีกหลาย ๆ อย"าง เช"นจิตใจพอเพียง ถ-าจิตใจ
พอเพียงแล-วเราก็ให-คนอ่ืนได- อย"างเช"นคนท่ีมีเงินหนึ่งร-อยล-านถ-ายังไม"พอเพียง ก็ยังจนอยู"อย"างนั้น แล-วก็ให-
คนอ่ืนไม"เป�น ถ-ารู-จักพอเพียงก็ให-คนอ่ืนเป�น มีการรวมตัวพอเพียง เอ้ืออาทรกันพอเพียง ทุกอย"างก็พอเพียง 
และสมดุล  

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล :  คงให-ความหมายของ “ทฤษฎีใหม"” ได-ว"าทฤษฎีใหม" หมายถึง
หลักการท่ีเป�นแนวทางปฏิบัติสําหรับเกษตรกรท่ีมีท่ีดินอยู"ประมาณ 15 ไร" ให-มีน้ําในการเกษตรและการเป�นอยู"
อย"างพอเพียง เพ่ือความพออยู"พอกิน ไม"อดอยาก มีป6จจัยสี่บํารุงชีวิตอย"างพอเพียงไม"ขาดแคลนและมีชีวิตท่ี
เป�นสุขพอสมควรแก"อัตภาพ พระราชดําริ "ทฤษฎีใหม+" เป�นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากร
ระดับไร"นา คือท่ีดินและน้ํา เพ่ือการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให-เกิดประโยชน<สูงสุด ในการดําเนินการทฤษฎี
ใหม" ได-พระราชทานข้ันตอนดําเนินงาน ดังนี้ 

     ข้ันท่ี 1 ทฤษฎีใหม+ข้ันต.น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนท่ีน-อย ค"อนข-างยากจน 
อยู"ในเขตเกษตรน้ําฝนเป�นหลัก โดยในข้ันท่ี 1 นี้มีวัตถุประสงค<เพ่ือสร-างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพ
ด-านอาหารประจําวัน ความม่ันคงของรายได- ความม่ันคงของชีวิต และความม่ันคงของชุมชนชนบท เป�น
เศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากข้ึน มีการจัดสรรพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยู"อาศัย ให-แบ"งพ้ืนท่ี ออกเป�น 4 ส"วน ตาม
อัตราส"วน 30:30:30 ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีส"วนท่ีหนึ่งประมาณ 30% ให-ขุดสระเก็บกักน้ํา เพ่ือใช-เก็บกักน้ําฝนใน
ฤดูฝนและ ใช-เสริมการปลูกพืชในฤดูแล-ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว<น้ําและพืชน้ําต"าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูก
พืชน้ํา เช"น ผักบุ-ง ผักกะเฉด ฯ ได-ด-วย) พ้ืนท่ีส"วนท่ีสองประมาณ30% ให-ปลูกข-าวในฤดูฝน เพ่ือใช-เป�นอาหาร
ประจําวันในครัวเรือนให-เพียงพอตลอดป5 เพ่ือตัดค"าใช-จ"ายและสามารถพ่ึงตนเองได- พ้ืนท่ีส"วนท่ีสามประมาณ 
30% ให-ปลูกไม-ผล ไม-ยืนต-น พืชผัก พืชไร" พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช-เป�นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็
นําไปจําหน"าย และพ้ืนท่ีส"วนท่ีสี่ประมาณ 10% ใช-เป�นท่ีอยู"อาศัย เลี้ยงสัตว< และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน  คันดิน 
กองฟาง ลานตาก กองปุvยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว< ไม-ดอกไม-ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ-าน 
เป�นต-น) 

ข้ันท่ี 2 ทฤษฎีใหม+ข้ันกลาง เม่ือเกษตรกรเข-าใจในหลักการและได-ปฏิบัติในท่ีดินของตน
ได-ผลแล-วก็ต-องเริ่มข้ันท่ีสอง คือ ให-เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ"มหรือสหกรณ< ร"วมแรงร"วมใจกันดําเนินการในด-าน  

(1) การผลิต เกษตรกรจะต-องร"วมมือในการผลิตโดยเริ่มต้ังแต" ข้ันเตรียมดิน การหาพันธุ<พืช 
ปุvย การหาน้ํา และอ่ืน ๆ เพ่ือการเพาะปลูก 

(2) การตลาด เม่ือมีผลผลิตแล-ว จะต-องเตรียมการต"าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให-ได-
ประโยชน<สูงสุด เช"น การเตรียมลานตากข-าวร"วมกัน การจัดหายุ-งรวบรวมข-าว เตรียมหาเครื่องสีข-าว ตลอดจน
การรวมกันขายผลผลิตให-ได-ราคาดี และลดค"าใช-จ"ายลงด-วย 

(3) ความเปOนอย ู" ในขณะเดียวกันเกษตรกรต-องมีความเป�นอยู"ท่ีดีพอสมควร โดยมี
ป6จจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เช"น อาหารการกินต"าง ๆ กะปw น้ําปลา เสื้อผ-า ท่ีพอเพียง 
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(4) สวัสดิการ แต"ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการท่ีจําเป�น เช"น มีสถานีอนามัยเม่ือยาม
ปxวยไข- หรือมีกองทุนไว-ให-กู-ยืมเพ่ือประโยชน<ในกิจกรรมต"าง ๆ 

(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส"งเสริมการศึกษา เช"น มีกองทุนเพ่ือ
การศึกษาเล"าเรียนให-แก"เยาวชนของชุมชนเอง 

(6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป�นศูนย<กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนา
เป�นท่ียึดเหนี่ยว 

  กิจกรรมท้ังหมดดังกล"าวข-างต-น จะต-องได-รับความร"วมมือจากทุกฝxายท่ีเก่ียวข-อง ไม"ว"าส"วน
ราชการ องค<กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป�นสําคัญ  
           ข้ันท่ี 3 ทฤษฎีใหม+ข้ันก.าวหน.า เม่ือดําเนินการผ"านพ-นข้ันท่ีสองแล-ว เกษตรกรจะมีรายได-ดี
ข้ึน ฐานะม่ันคงข้ึน เกษตรกรหรือกลุ"มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก-าวหน-าไปสู"ข้ันท่ีสามต"อไป คือ ติดต"อ
ประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล"งเงิน เช"น ธนาคาร หรือบริษัทห-างร-านเอกชน มาช"วยในการทําธุรกิจ การ
ลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝxายเกษตรกรและฝxายธนาคารกับบริษัท จะได-รับประโยชน<ร"วมกัน 
กล"าวคือ  

-  เกษตรกรขายข-าวได-ในราคาสูง (ไม"ถูกกดราคา) 
-  ธนาคารกับบริษัทสามารถซ้ือข-าวบริโภคในราคาตํ่า (ซ้ือข-าวเปลือกตรงจาก

เกษตรกรและมาสีเอง) 
-  เกษตรกรซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคได-ในราคาตํ่า เพราะรวมกันซ้ือเป�นจํานวนมาก 

(เป�นร-านสหกรณ< ซ้ือในราคาขายส"ง) 
-  ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรม

ต"างๆให-เกิดผลดียิ่งข้ึน)  
ในป6จจุบันนี้ได-มีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหม"ไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนย<ศึกษาการ

พัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังกรมวิชาการเกษตรได-ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต 
จํานวน 25 แห"งกระจายอยู"ท่ัวประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ< กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ได-มีการ
ดําเนินงานให-มีการนําเอาทฤษฎีใหม"นี้ไปใช-อย"างกว-างขวางข้ึน  

2. เศรษฐกิจพอพียงกับการพัฒนาประเทศ 

  แนวคิด 
  พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู"หัวภูมิพลอดุลยเดช ได-พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
ท่ีจะให-พสกนิกรชาวไทยได-เข-าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพ่ือคงไว-ซ่ึงทฤษฏีของการพัฒนาท่ียั่งยืน ทฤษฎีนี้
เป�นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตซ่ึงอยู"ระหว"าง สังคมระดับท-องถ่ินและตลาดระดับสากล จุดเด"นของแนวปรัชญา
นี้คือ แนวทางท่ีสมดุล โดยประเทศชาติมีความทันสมัย และก-าวสู"ความเป�นสากลได- โดยปราศจากการ   
ต"อต-านกระแสโลกาภิวัฒน< 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในช"วงป5 พ.ศ. 2540 เม่ือป5ท่ีประเทศไทยต-องการ
รักษาความม่ันคงและเสถียรภาพเพ่ือท่ีจะยืนหยัดในการพ่ึงตนเองและพัฒนานโยบายท่ีสําคัญเพ่ือการฟyzนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร-างแนวคิดเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองได- ซ่ึงคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยู"    
บนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
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  พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู"หัว ทรงมีพระราชดําริว"า มันไม"ได-มีความจําเป�นท่ีเราจะกลายเป�น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม" (NIC) พระองค<ได-ทรงอธิบายว"าความพอเพียงและการพ่ึงตนเอง คือทางสายกลาง     
ท่ีจะปbองกันการเปลี่ยนแปลงความไม"ม่ันคงของประเทศได-  เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว"าจะสามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร-างทางสังคมของชุมชนให-ดีข้ึนโดยมีป6จจัย 2 อย"างคือ 

1.   การผลิตจะต-องมีความสัมพันธ<กันระหว"าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค  
2. ชุมชนจะต-องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง  
ผลท่ีเกิดข้ึนคือ 
-   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะคงไว-ซ่ึงขนาดของประชากรท่ีได-สัดส"วน  
-  ใช-เทคโนโลยีได-อย"างเหมาะสม  
-  รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากป6จจัยภายนอก  

3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม+ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน# 
   เศรษฐกิจพอเพียง  เป�นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกชั้นทุกระดับ ต้ังแต"ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในด-านการพัฒนาและบริหารประเทศให-
ดําเนินไปในทางสายกลางให-ดํารงชีพแบบพอเพียงหรืออยู"แบบพอดี แต"ในป6จจุบันนับว"าโลกของเราจะเป�นโลก
ในยุคโลกาภิวัฒน<เป�นยุคท่ีไร-พรมแดนมีการติดต"อสื่อสารกันได-ท่ัวโลก  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารมาใช-กันอย"างแพร"หลาย หรือสามารถติดต"อสื่อสารหรือเรียนรู-ได-ทุกท่ีทุกเวลาไม"ว"าจะเป�นท่ีบ-าน    
ท่ีทํางาน หรือแม-แต"ในสถานศึกษา ในป6จจุบันก็ได-มีการนําเทคโนโลยีท่ีมันสมัยเข-ามาช"วยในการเรียนรู-ต"างๆ 
ได-อย"างกว-างขวางมากยิ่งข้ึนนอกจากในตําราเรียน 

ซ่ึงในท่ีนี้หลายท"านอาจจะคิดว"าการนําแนวความคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม"น"าจะมาใช-กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT ในการด-านการศึกษามาประยุกต<ใช-ร"วมกันได-  แต"ในความคิดของข-าพเจ-า      
มีความคิดเห็นว"า ในเม่ือเทคโนโลยีและการสื่อสารก-าวไกลทันยุคทันสมัย  ควรท่ีจะมีการปรับระดับ
แนวความคิดหรือสร-างจิตสํานึกของผู-ใช-ด-วยไม"ว"าจะเป�นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย< นักวิจัยและบุคลากร
ทางด-าน ICT  ควรท่ีจะมีความระมัดระวังในด-านการนําวิชาการต"าง ๆ มาใช-  รู-จักใช-เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให-
สอดคล-องกับความต-องการควรท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิป6ญญาชาวบ-านของเราเองหรือใช-ภูมิป6ญญา
ท-องถ่ิน  ในการนําICTมาประยุกต<ใช-เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยท่ีไม"ใช-เทคโนโลยีในทางท่ีผิดและควร
หม่ันดูแลรักษาควรท่ีจะนํามาใช-เท"าท่ีจําเป�นเพ่ือให-เกิดประโยชน<มากท่ีสุดไม"นํามาใช-ในทางท่ีผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมในทางด-านสถาบันการศึกษาควรท่ีจะมีการปรับปรุงระบบเครือข"ายภายในให-มีประสิทธิภาพมีความ
เหมาะสมกับปริมาณการใช-งานนั้นๆ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ศ.นพ. เกษม  วัฒนชัย   (27 ตุลาคม 2548) :  เศรษฐกิจพอเพียง เป�นปรัชญาชี้ถึงแนว
การดํารงอยู"และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต"ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให-ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให-ก-าวทันต"อ
โลกยุคโลกาภิวัฒน< ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป�นท่ีจะต-องมี
ระบบภูมิคุ-มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต"อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้ จะต-องอาศัยความรอบรู- ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย"างยิ่งในการนําวิชาการต"างๆ มา
ใช-ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต-องเสริมสร-างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
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ชาติ โดยเฉพาะเจ-าหน-าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให-มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย<สุจริต 
และให-มีความรอบรู-ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด-วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป6ญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให-สมดุลและพร-อมต"อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วและกว-างขวางท้ังด-านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล-อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได-เป�นอย"างดี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (The Philosophy  of  Sufficiency  Economy) 
1. กรอบแนวคิด   เป�นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู"และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ

เปOน  โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกต<ใช-ได-ตลอดเวลา และเป�นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลา  มุ"งเน-นการรอดพ-นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง
และความย่ังยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต<ใช-กับการปฏิบัติตนได-ในทุกระดับ  
โดยเน-นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย"างเป�นข้ันตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต-องประกอบด-วย 3 คุณลักษณะ  พร-อมๆ กัน ดังนี้ 
-  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม"น-อยเกินไปและไม"มากเกินไปโดยไม"

เบียดเบียนตนเองและผู-อ่ืน เช"น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู"ในระดับพอประมาณ 
-  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต-องเป�นไป

อย"างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป6จจัยท่ีเก่ียวข-องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึนจากการกระทํา
นั้นๆ อย"างรอบคอบ 

-  การมีภูมิคุ.มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให-พร-อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด-านต"างๆท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป�นไปได-ของสถานการณ<ต"างๆ ท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตท้ังใกล-และไกล 

เง่ือนไข   การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต"างๆ ให-อยู"ในระดับพอเพียงนั้น ต-องอาศัยท้ัง
ความรู-และคุณธรรมเป�นพ้ืนฐาน กล"าวคือ 

- เง่ือนไขความรู. ประกอบด-วย ความรอบรู-เก่ียวกับวิชาการต"างๆ ท่ีเก่ียวข-องอย"างรอบด-าน
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู-เหล"านั้นมาพิจารณาให-เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

-  เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต-องเสริมสร-างประกอบด-วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย<สุจริตและมีความอดทน มีความพอเพียง ใช-สติป6ญญาในการดําเนินชีวิต 

แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดว"าจะได-รับ  จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต<ใช-คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  พร-อมรับต"อการเปลี่ยนแปลงในทุกด-าน ท้ังด-านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล-อม ความรู-และเทคโนโลยี 

4.  ศูนย#เครือข+ายปราชญ#ชาวบ.าน 

  การนิยามความหมายของปราชญ#ชาวบ.าน  

  ดร. เสรี พงษ#พิศ : ปราชญ#ชาวบ.าน หมายถึงสามัญชนคนธรรมดาท่ี“ไม"ธรรมดา”  อาศัย
อยู"ในหมู"บ-านชนบท  ได-รับการยอมรับยกย"องจากชาวบ-านท่ัวไปว"าเป�นผู-มีภูมิป6ญญา  มีความรู-ความสามารถ
ในการอธิบายและแก-ไขป6ญหาต"าง ๆ เป�นคนดีมีคุณธรรม  เพราะภูมิป6ญญาเป�นความรู-ท่ีเป�นองค<รวมของ
ชีวิต  แม-ว"าปราชญ<ชาวบ-านบางคนจะมีความรู-เฉพาะเรื่องอย"างถ"องแท-  แต"ก็เป�นความรู-อันเป�นส"วนหนึ่งของ
ชีวิตท้ังหมดเป�นความรู-ท่ีทําให-ชีวิตโดยรวมเกิดความม่ันคง ทําให-อยู"เย็นเป�นสุข ปราชญ<ชาวบ-านจึงเป�นผู-เข-าใจ
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ปรัชญาชีวิตอย"างลึกซ้ึง  ช"วยให-ผู-คนเห็นคุณค"าและความหมายของชีวิต  เข-าใจท่ีมาสาเหตุของป6ญหาและเป�น
ผู-นําในการแสวงหาทางออกด-วยสติป6ญญา ปราชญ<ชาวบ-านมองชีวิตอย"างรอบด-าน  เป�นองค<รวม  ไม"แยก
ส"วน  และยึดม่ันในคุณค"าและคุณธรรม โดยท่ัวไปคนท่ีเป�นปราชญ<ย"อมไม"ยกย"องตัวเองว"าเป�นปราชญ< คนอ่ืน
ต"างหาก โดยเฉพาะนักวิชาการ  เอ็นจีโอคนนอกชุมชนท่ียกย"องและให-เกียรติเรียกพวกเขาว"าปราชญ<ชาวบ-าน 

  จักรมณฑ<  ผาสุกวนิช : ลักษณะท่ีสําคัญประการหนึ่งของปราชญ<ชาวบ-านคือ ความสามารถ
ท่ีพูดแล-วทําให-คนฟ6งเข-าใจ สามารถเข-าถึงสิ่งท่ีพูดได- และได-ความรู-สึก หรือมีอารมณ<ร"วมในเหตุการณ<ต"างๆ 
เรียกว"า โดนใจคนฟ6งเลย เนื่องจากเขาพูดจากหัวใจและประสบการณ< ท่ีน"าสังเกตคือ เม่ือพูดถึงประสบการณ<
แล-วผู-ฟ6งจะได-ความรู-สึกหรืออารมณ<ร"วมไปกับปราชญ<ชาวบ-าน มีความเข-าอกเข-าใจกัน และได-รับความนับถือ 
คนเหล"านี้คือคนสู- ซ่ึงต"างจากอาจารย< ท่ีส"วนใหญ"นําประสบการณ<ของบุคคลอ่ืนมาเล"าให-ฟ6ง จึงไม"สามารถ
เข-าถึงแก"นเหมือนกับปราชญ<ชาวบ-าน นับว"าเป�นพรสวรรค<อย"างหนึ่งของปราชญ<ชาวบ-านในการถ"ายทอดได-
เป�นอย"างดี 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง 

 เรืองสิน  ไพรีพินาศ (2541) : ได-ทําการศึกษาพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม: กรณีศึกษาอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค< เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ
ท่ัวไปด-านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร บ-านหนองบัว ตําบลผักตบ, บ-านหนองสระหน"าย ตําบลหนองไผ" 
และบ-านต-ายสวรรค< ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  2) ศึกษาป6ญหาและความต-องการ
ของเกษตรกรกลุ"มเปbาหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 3) ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมเพ่ือให-มีรายได-เพ่ิมข้ึน  

วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูลใช-แบบสัมภาษณ< กลุ"มตัวอย"างเป�นเกษตรกรมีอาชีพปลูกพืช เลี้ยง
ปลา และเลี้ยงสัตว< จาก 3 หมู"บ-านๆ ละ 10  คน รวม 30  คน การเก็บข-อมูลได-ดําเนินการท้ังก"อนและหลัง
กิจกรรมแทรกแซง ซ่ึงกิจกรรมแทรกแซง ได-แก" การฝ?กอบรม การศึกษาดูงาน การจัดต้ังกลุ"มอาชีพ การส"งเสริม
ด-านการจัดการผลผลิตและการตลาด การนิเทศติดตามและประเมินผล  

ผลการวิจัยพบว+า  

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ"มตัวอย"างหลังกิจกรรมแทรกแซง มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึน มีรายได-เพ่ิมข้ึน มีความรู-ความเข-าใจเกษตรผสมผสาน เช"น การปลูกพืชเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว<ดี
ข้ึน และได-มีการจัดต้ังกลุ"มอาชีพข้ึน  

2. สภาพป6ญหาและความต-องการด-านการประกอบอาชีพของกลุ"มตัวอย"างได-ลดลง  
3. ได-รูปแบบท่ีเหมาะสมในการส"งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือให-มีรายได-เพ่ิมข้ึน โดยการ

ฝ?กอบรม การศึกษาดูงาน การจัดต้ังกลุ"ม การส"งเสริมการจัดการผลผลิตและการตลาด และการนิเทศติดตาม
ประเมินผลอย"างสมํ่าเสมอ 

สมพร ศรีโปฏก (2543) : ได-ทําการการศึกษาป6จจัยเสี่ยงจากการใช-สารเคมีปbองกันจํากัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรท่ีทํานาแล-ว อําเภอศรีประจันต< จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาเชิง
พรรณนาแบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาป6จจัยเสี่ยงจากการใช-สารเคมีปbองกันกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรท่ีทํานาแห-ว อําเภอศรีประจันต<  จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ"มตัวอย"างเป�นเกษตรกรท่ีทํานาแห-วซ่ึงได-รับ
การสุ"มอย"างง"าย จํานวน 94 คน การเก็บข-อมูลใช-แบบสอบถามและการเจาะโลหิต เพ่ือตรวจหาระดับเอนไซม<
โคลีนเอสเตอเรส ในการวิเคราะห<ข-อมูลใช-สถิติพรรณนาแสดงด-วยค"าความถ่ีร-อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน และ การวิเคราะห<ความสัมพันธ< ใช-สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<สําหรับการหาป6จจัยเสี่ยงใช-สถิติ
ไคว<สแควร<  

ผลการศึกษาพบว"า กลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ"เป�นเพศชาย ร-อยละ 53.2 อายุอยู"ระหว"าง 36 - 
45 ป5 ร-อยละ 47.9 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร-อยละ 87.2 และระดับมัธยมศึกษา ร-อยละ 12.8 
ประกอบอาชีพการทํานาแห-วเป�นท้ังอาชีพหลักและอาชีพรอง ร-อยละ 40.4 และ 52.1 ตามลําดับ ในเรื่อง
ระดับความรู-ในการใช-สารเคมีปbองกันกําจัดศัตรูพืชส"วนใหญ"เกษตรกรมีระดับความรู-ตํ่า ร-อยละ 40.4 ประเด็น
ท่ีเกษตรกรมีความรู-ไม"ถูกต-อง คือ เรื่องการเข-าใจความหมายของแถบสีบนฉลากในภาชนะบรรจุเคมี ร-อยละ 
84.0 การสวมใส"รองเท-าบู�ต ร-อยละ 77.7 และ การขายภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใช-หมดแล-วให-กับคนรับซ้ือของ
เก"า ร-อยละ 62.8 มีเกษตรกรเพียงร-อยละ 24.5 ท่ีมีความรู-ในการใช-สารเคมีสูง ส"วนระดับทัศนคติในการใช-
สารเคมีส"วนใหญ"อยู"ในระดับปานกลาง ร-อยละ 57.5 และระดับตํ่า ร-อยละ 20.2 ประเด็นท่ีเกษตรกรมีทัศนคติ
ไม"ถูกต-อง คือ การผสมสารเคมีหลายชนิดในการฉีดพ"น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการเพ่ิมความเข-มข-นของ
สารเคมีเพ่ือแก-ไขป6ญหาศัตรูพืชด้ือยา ร-อยละ 68.1 และ 61.7 ตามลําดับ สําหรับการปฏิบัติตนในการใช-
สารเคมี พบว"า สารเคมีท่ีเกษตรกรส"วนใหญ"ใช- คือ สารโมโนโครโตฟอส และ สารเอนโดซัลแฟน โดยมีการ
ปฏิบัติตนในระดับปานกลาง ร-อยละ 70.2 และปฏิบัติตนไม"ถูกต-อง ร-อยละ 12.8 ในเรื่องการใช-อุปกรณ<ปbองกัน
ตนเองในขณะผสมสารเคมี ร-อยละ 53.2 การใช-อุปกรณ<ปbองกันตนเองในขณะฉีดพ"นสารเคมี ร-อยละ 81.9 การ
พิจารณาทิศทางลมในขณะฉีดพ"น ร-อยละ 53.2 ระยะเวลาการเก็บเก่ียวแห-วหลังการฉีดพ"นสารเคมีครั้งสุดท-าย 
ร-อยละ 72.4 การกําจัดน้ําเสียจากการล-างอุปกรณ<ฉีดพ"นสารเคมี ร-อยละ 59.6 และการกําจัดภาชนะบรรจุ
สารเคมีท่ีใช-แล-ว ร-อยละ 91.5 ซ่ึงส"วนใหญ"จะขายให-คนรับซ้ือของเก"า  

ผลการทดสอบความสัมพันธ<ระหว"างความรู- ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการใช-สารเคมีของ
เกษตรกรโดยใช-สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ< ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % พบว"า ความรู-มีความสัมพันธ<กับ
ทัศนคติความรู- 

มีความสัมพันธ<กับการปฏิบัติ และ ทัศนคติมีความสัมพันธ<กับการปฏิบัติ สําหรับผลการ
ตรวจวัดระดับเอนไซม<โคลีนเอสเตอเรสด-วยกระดาษทดสอบ พบว"าเกษตรกรมีผลการตรวจในระดับไม"
ปลอดภัย และมีความเสี่ยงสูงมากถึง ร-อยละ 9.6 และ 43.6 ตามลําดับ เม่ือศึกษาป6จจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติตน   
โดยใช-สถิติไคว<สแควร< ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว"า มีเพียงป6จจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธ<กับระดับของเอนไซม<
โคลีนเอสเตอเรส คือ การพิจารณาทิศทางลมในขณะฉีดพ"นสารเคมี โดยเกษตรกรกลุ"มท่ีอยู"ใต-ลมขณะฉีดพ"น มี
โอกาสเสี่ยงในการได-รับอันตรายจากสารเคมี เป�น 2.3 เท"า ของกลุ"มท่ีอยู"เหนือลม ดังนั้นเพ่ือเป�นการแก-ไข
ป6ญหาดังกล"าว เจ-าหน-าท่ีท่ีเก่ียวข-องจึงควรส"งเสริมให-ประชาชนเห็นความสําคัญของการสวมใส"ชุดปbองกันท่ี
ครบถ-วน และการอยู"เหนือลมทุกครั้งท่ีฉีดพ"นสารเคมี  

 อารมณ#  เกิดทอง (2540) : ได-ทําการศึกษาความต-องการฝ?กอบรมด-านการเกษตรของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะพ้ืนฐานบางประการของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 2) ความต-องการฝ?กอบรมด-านการเกษตรของเกษตรกร 3) เปรียบเทียบระดับ
ความต-องการของเกษตรกรท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานต"างกัน กลุ"มตัวอย"างในการวิจัยคือเกษตรกรในจังหวัด
มหาสารคามในป5เพาะปลูก พ.ศ. 2537 - 2538 จํานวน 100 คน ซ่ึงได-มาโดยวิธีการสุ"มแบบหลายข้ันตอน และ
ใช-แบบสัมภาษณ<เป�นเครื่องมือเก็บรวบรวมข-อมูล การวิเคราะห<ข-อมูลใช-คอมพิวเตอร<โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC+ และใช-สถิติค"าความถ่ี ค"าร-อยละ ค"าเฉลี่ย ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค"า t-test และค"า F-test 
ผลการวิจัยมีดังนี้  
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เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 47.2 ป5 มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.5 คน มีพ้ืนท่ีถือครองทาง
การเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 25.1 ไร" เกษตรกรส"วนใหญ"ปลูกข-าวเป�นกิจกรรมหลัก และเลี้ยงสัตว<เสริมรายได- 
โดยมีรายได-รวมเฉลี่ยต"อป5ครอบครัวละ 30,772.50 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยครอบครัวละ 26,404.00 บาท ในช"วงป5 
พ.ศ. 2536 - 2538 เกษตรกรส"วนใหญ"ไม"เคยฝ?กอบรมด-านการเกษตร และไม"เคยอพยพไปทํางานต"างจังหวัด 
ป6ญหาในการทําการเกษตรท่ีพบมากท่ีสุด คือ การขาดแคลนน้ํา  

หัวข-อวิชาท่ีเกษตรกรต-องการอบรมมาก คือ การปลูกข-าว และการเลี้ยงสัตว<ป5ก ภาษาพูดท่ี
วิทยากรใช-สอนเป�นภาษาไทยกลางหรือไทยอีสานก็ได- และต-องการฝ?กปฏิบัติมากกว"าฟ6งบรรยาย จํานวนผู-เข-า
ฝ?กอบรมต"อรุ"นเฉลี่ย 23.6 คน การประชาสัมพันธ<และเชิญชวนเข-าอบรมให-ผ"านผู-นําหมู"บ-าน เกษตรกรต-องการ
ใช-ศาลาวัดในหมู"บ-านเป�นสถานท่ีฝ?กอบรม และต-องการอบรมในช"วงเวลาสั้นๆ คือ ประมาณ 3 วัน ส"วนเดือนท่ี
พร-อมเข-าฝ?กอบรมมากท่ีสุดคือเดือนเมษายน อบรมวันใดก็ได- ในช"วงเวลา 09.00 - 12.00 น. การแบ"งสัดส"วน
ของเวลาอบรมเป�นภาคบรรยายต"อปฏิบัติและการศึกษาดูงานเกษตรกรต-องการศึกษาดูงานมากกว"าส"วนอ่ืนๆ 
โดยศึกษาดูงานท่ีฟาร<มของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในท-องท่ีต"างจังหวัด อยู"ในเขตภาคอีสาน เกษตรกร
ต-องการให-ผู-จัดอบรมออกค"าใช-จ"ายต"างๆ ในการฝ?กอบรม จัดพาหนะบริการขณะอบรม จัดเนื้อหาภาคปฏิบัติ
มากกว"าภาคทฤษฎี มอบวุฒิบัตรให-ผู-เข-าฝ?กอบรม จัดพิธีเปwดและปwดการอบรมแบบเรียบง"าย ประเมินผลการ
อบรมโดยวิธีการแข"งขัน หรือใช-เกมสนุกสนานรวมท้ังมีรางวัลให- หลังการฝ?กอบรมแล-วเกษตรกรต-องการให-
หน"วยงานท่ีจัดการฝ?กอบรมสนับสนุนด-านป6จจัยการผลิต โดยการชี้แนะแหล"งท่ีจะซ้ือป6จจัย จําหน"ายให-ใน
ราคาถูก รวมท้ังให-การสนับสนุนป6จจัยบางอย"าง นอกจากนี้เกษตรกรต-องการให-จัดเจ-าหน-าท่ีติดตามผล 
ช"วยเหลือด-านการรวมกลุ"ม การวางแผนการผลิต การตลาด และต-องการอบรมอีกในครั้งต"อไป  

เปรียบเทียบระดับความต-องการของเกษตรกรจําแนกตามเพศ ประสบการณ<ฝ?กอบรม อายุ
ของเกษตรกร แรงงานในครัวเรือน พ้ืนท่ีถือครองทางเกษตร และกิจกรรมการเกษตรพบว"า มีความแตกต"างกัน
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังด-านหัวข-อวิชา วิธีการจัดการฝ?กอบรม และการสนับสนุนหลังอบรม  

จากการศึกษามีข-อเสนอแนะสําหรับการจัดฝ?กอบรมดังนี้  
1)  ควรเลือกหัวข-อวิชาท่ีเป�นกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรและคํานึงถึงลักษณะพ้ืนฐาน

ของเกษตรกรท่ีต"างกัน  
2) ควรใช-สถานท่ีฝ?กอบรมในหมู"บ-านของเกษตรกร  
3) ระยะเวลาอบรมไม"ควรเกิน 3 วัน  
4) การหาวิทยากรควรข้ึนอยู"กับผู-จัดอบรม  
5) ควรใช-สื่อการสอนหลายๆ อย"าง  
6) จํานวนผู-เข-าอบรมไม"ควรเกินรุ"นละ 30 คน  
7) กิจกรรมการอบรมควรเน-นภาคปฏิบัติให-มากกว"าทฤษฎี และจัดให-มีการศึกษาดูงาน  
8) ควรประเมินผลการฝ?กอบรม  
9) มอบวุฒิบัตรเม่ือเสร็จสิ้นอบรม   
10) จัดสวัสดิการด-านอาหารและน้ําด่ืมแก"ผู-เข-าอบรม  
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บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 

1. ประชากรและกลุ+มตัวอย+าง 

ประชากรเปbาหมายสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ได-จาก  เกษตรกรท่ีผ"านการฝ?กอบรมจากศูนย<
ปราชญ<ชาวบ-านจํานวน  5  ศูนย<  ภายใต-โครงการศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว< ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ  ได-แก"  1. ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบล      
ละทาย อ.กันทรารมย< จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายสมาน  พันธ<วิไล  เป�นปราชญ<ชาวบ-าน 2.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-
การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลบ"อแก-ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสุนันท<  พรหมชาติ   
เป�นปราชญ<ชาวบ-าน 3.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลเขิน อ.น้ําเกลี้ยง 
จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายไพรัตน< บุตรดา  เป�นปราชญ<ชาวบ-าน 4.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลปรือใหญ" อ.ขุขันธ<  จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายประยันต< ปรือปรัก  เป�นปราชญ<ชาวบ-าน   
5.  ศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตําบลเวียงเหนือ อ.กันทรลักษ<   จ.ศรีสะเกษ  
โดยมีนายประสิทธิ์ คําแก-ว เป�นปราชญ<ชาวบ-าน  รวมเกษตรกรท้ังสิ้น  150  ราย  

 

2. เครื่องมือท่ีใช.ในการศึกษา 

  ใช-วิธีการสัมภาษณ<เกษตรกรท่ีผ"านการฝ?กอบรม โดยใช-แบบสอบถามเป�นเครื่องมือ                
เพ่ือวัดระดับความรู-ท่ีเกษตรกรได-รับจากการฝ?กอบรม การนําความรู-ท่ีได-รับไปประยุกต<ใช-ในฟาร<มของตนเอง  
และข-อเสนอแนะของเกษตรกรในการฝ?กอบรม ณ ศูนย<ปราชญ<ชาวบ-าน แบบสัมภาษณ<ท่ีใช-สร-างข้ึนจากการ
สังเกตการณ<ฝ?กอบรมและฝ?กปฏิบัติ และได-จากหลักสูตรการฝ?กอบรมของแต"ละศูนย< นํามาออกแบบสอบถาม             
เพ่ือสัมภาษณ<เกษตรกรท่ีผ"านการอบรม แบ"งออกเป�น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  ข-อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
ประกอบด-วยรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู" ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา จํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน แรงงานภาคเกษตร สถานภาพการเป�นผู-นําทางสังคม  การประกอบกิจกรรมทางการเกษตร  
จํานวนท่ีดินท้ังท่ีเป�นของตัวเองและท่ีเช"า รวมท้ังรายได-และรายจ"ายของครัวเรือน 

 
 
 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  แบ"งออกเป�น  2  ส"วน  ดังนี้ 

1)  ระดับความรู.ท่ีเกษตรกรได.รับจากการฝ̀กอบรม ณ ศูนย#ปราชญ#ชาวบ.าน เป�น
การวัดระดับความรู-ท่ีเกษตรกรได-รับจากการฝ?กอบรม ตามรายละเอียดหลักสูตรการสอนในแต"ละศูนย< ได-แก" 
ความรู-เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<ใช-ในการดําเนินชีวิต  
เช"น  การอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติ  ความรู-เก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรม เช"น  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว<  
การทําประมง  การทําปุvยหมักอินทรีย<  การนําความรู-จากภูมิป6ญญาท-องถ่ินมาประยุกต<ใช-เป�นป6จจัยการผลิต
ทางการเกษตร เป�นต-น  ลักษณะคําถามเป�นแบบให-ผู-ตอบจัดอันดับความสําคัญของคําตอบในประเด็นต"างๆ 
โดยใช-มาตราส"วนการประเมินค"า (Rating Scale) เป�นการวัดและตีค"าระดับความรู-ท่ีเกษตรกรได-รับจากการ
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ฝ?กอบรม โดยแบ"งมาตรส"วนในการประเมินออกเป�น 3 ระดับ คือ ระดับความรู-มาก (3 คะแนน) ระดับความรู-
ปานกลาง (2 คะแนน) ระดับความรู-น-อย (1 คะแนน) 

การแปลความหมายค"าเฉลี่ยระดับความรู-ของเกษตรกร อาศัยเกณฑ<ตามการคํานวณ
ช"วงคะแนน คือ (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนอันดับ   (3-1)/3 = 0.66 

ดังนั้น ช"วงคะแนน  1.00 – 1.66   หมายถึง ระดับความรู-น-อย 
 ช"วงคะแนน  1.67 – 2.33   หมายถึง ระดับความรู-ปานกลาง 
 ช"วงคะแนน  2.34 – 3.00   หมายถึง ระดับความรู-มาก 
2)  การนําความรู.ท่ีได.รับจากการฝ̀กอบรมไปปฏิบัติ  เป�นการวัดระดับการนํา

ความรู- ท่ีได-รับจากการฝ?กอบรมไปปฏิบัติอย"างเป�นรูปธรรม  คือ  การท่ีเกษตรกรได-นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต<ใช-ในชีวิตประจําวัน เช"น การลดรายจ"ายในครัวเรือน การพ่ึงพาตนเองโดยใช-
ป6จจัยการผลิตภายในฟาร<มและท-องถ่ิน การผลิตสิ่งของจําเป�นในชีวิตประจําวัน เป�นต-น โดยแบ"งมาตราส"วนใน
การประเมินค"าออกเป�น 3 ระดับ คือ ต้ังใจว"าจะทํา (3 คะแนน) อาจจะทําหรือไม"ทํา (2 คะแนน) ไม"ทํา (1 คะแนน) 

การแปลความหมาย ค"าเฉลี่ยระดับความรู-ของเกษตรกร อาศัยเกณฑ<ตามการ
คํานวณช"วงคะแนน คือ (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนอันดับ   (3-1)/3 = 0.66 

ดังนั้น ช"วงคะแนน  1.00 – 1.66  หมายถึง ระดับน-อย คือ ไม"ทํา 
 ช"วงคะแนน     1.67 – 2.33  หมายถึง ระดับปานกลาง คือ ต้ังใจจะทํา 
 ช"วงคะแนน   2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก คือ ทํา 
    

3. การวิเคราะห#ข.อมูลและสถิติท่ีใช. 
  การวิเคราะห<ข-อมูลโดยใช-ค"าความถ่ี ร-อยละ และค"าเฉลี่ย นําเนอในรูปตาราง แสดงอภิปราย
ผลเชิงพรรณนา 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ข.อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 
 พบว"าเกษตรกรร-อยละ 51.30 เป�นเพศหญิง ร-อยละ 46.00 เป�นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45.8 ป5 

การนับถือศาสนา ร-อยละ 96.00 นับถือศาสนาพุทธ ร-อยละ 1.30 นับถือศาสนาอ่ืนๆ การศึกษา ร-อยละ 72.70  
จบประถมศึกษา ร-อยละ 16.0 จบมัธยมศึกษาตอนต-น ร-อยละ 7.30 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 5.43 คน และมีแรงงานท่ีใช-ในการเกษตรเฉลี่ย 3.96 คน สําหรับสถานภาพทางสังคม ร-อยละ 
43.30 เป�นเกษตรกรท่ัวไป รองลงมาร-อยละ 10.70 เป�นผู-นําองค<กรปกครอง เช"น กํานัน, ผู-ใหญ"บ-าน ผู-ช"วย
ผู-ใหญ"บ-าน, องค<การบริหารส"วนตําบล ร-อยละ 10.00 เป�นผู-แทนของหน"วยงานราชการ เช"น อสม., หมอดิน, 
ครูบัญชีอาสา และร-อยละ 6.00 เป�นกรรมการกลุ"ม ในด-านกิจกรรมการเลี้ยงสัตว<ท่ีทําอยู"ในป6จจุบัน พบว"ามี
การเลี้ยงโคเฉลี่ย 1.96 ตัว กระบือ 1.01 ตัว สุกร 1.17 ตัว เป�ด 7.96 ตัว และไก" 23.19 ตัวต"อครัวเรือน โดยมี
ท่ีดินเป�นของตัวเอง เฉลี่ย 25.47 ไร" เกษตรกรมีรายได-ต"อเดือนจากภาคการเกษตรเฉลี่ย 2,749.06 บาท 
รายได-นอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 1,479.18 บาท และมีรายจ"ายต"อเดือนเฉลี่ย 3,800.7 บาท ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 จํานวนร-อยละ และค"าเฉลี่ยของข-อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 

รายละเอียด จํานวน ร-อยละ เฉลี่ย 
1. เพศ    
     -ชาย 69 46.00 - 
     -หญิง 77 51.30 - 
2.อายุ     (ตํ่าสุด 17ป5 – สูงสุด70ป5) 150 - 45.8 
3.นับถือศาสนา    
     -พุทธ 144 96.00 - 
     -อ่ืนๆ 2 1.30 - 
4.การศึกษาสูงสุด    
     -ประถมศึกษา 109 72.70 - 
     -มัธยมต-น 24 16.00 - 
     -มัธยมปลาย 11 7.30 - 
5.จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   (ตํ่าสุด 2 คน – สูงสุด 7 คน) 150 - 5.43 
6.จํานวนแรงงานท่ีใช-ในการเกษตร   (ตํ่าสุด 2 คน – สูงสุด 4 คน) 150 - 3.96 
7.สถานภาพเป�นผู-นําทางสังคม    
     -ผู-นําองค<การปกครอง เช"น  กํานัน  ผู-ใหญ"บ-าน ผู-ช"วยผู-ใหญ"บ-าน  
สมาชิก อบต.   

16 10.70 - 

     -ผู-แทนของหน"วยงานราชการ เช"น อสม. หมอดินอาสา ครูบัญชีอาสา       15 10.00 - 
     -กรรมการกลุ"ม 9 6.00 - 
     -เกษตรกรท่ัวไป 65 43.30 - 
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ตารางท่ี 1 จํานวนร-อยละ และค"าเฉลี่ยของข-อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร(ต"อ) 
    

รายละเอียด จํานวน ร-อยละ เฉลี่ย 
8.กิจกรรมการเลี้ยงสัตว<ท่ีทําอยู"ในป6จจุบัน    
     -โคเนื้อ(ตัว)   (ตํ่าสุด 1 ตัว – สูงสุด 17 ตัว) 71 - 1.96 
     -กระบือ(ตัว)   (ตํ่าสุด 1 ตัว – สูงสุด 10 ตัว) 39 - 1.01 
     -สุกร(ตัว)   (ตํ่าสุด 2 ตัว – สูงสุด 12 ตัว) 40 - 1.17 
     -เป�ด(ตัว)   (ตํ่าสุด 5 ตัว – สูงสุด 120 ตัว) 58 - 7.96 
     -ไก"(ตัว)   (ตํ่าสุด 15 ตัว – สูงสุด 250 ตัว) 118 - 23.19 
9.มีท่ีดินเป�นของตนเอง(ไร")   (ตํ่าสุด 2 ไร" – สูงสุด 54 ไร") 150 - 25.47 
10.รายรับ-รายจ"ายต"อเดือน    
     -รายได-จากภาคการเกษตร (ตํ่าสุด 1530 บาท – สูงสุด 3420 บาท) 150 - 2,749.06 
     -รายได-นอกภาคการเกษตร (ตํ่าสุด 1000 บาท – สูงสุด 1800 บาท) 150 - 1,479.18 
     -รายจ"าย  (ตํ่าสุด 2000 บาท – สูงสุด 4000 บาท) 150 - 3,800.70 

 
2. ผลสัมฤทธิ์การฝ̀กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ#ชาวบ.าน 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-านวัดจาก ระดับความรู- ท่ีเกษตรกรได-รับ
การฝ?กอบรม และนําความรู-ท่ีได-รับไปสู"การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ระดับความรู-ท่ีเกษตรกรได-รับจากการฝ?กอบรม โดยภาพรวมอยู"ในระดับปานกลางมีค"าเฉลี่ย 2.13 
ซ่ึงเกษตรกรได-รับความรู-จากการฝ?กอบรมในด-านการใช-ประโยชน<จากมูลสัตว< และการใช-แรงงานจากสัตว<    
อยู"ในระดับมาก จากการศึกษาพบว"า ร-อยละ 74.7 มีระดับความรู-เก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร-อยละ 
63.3 มีความรู-เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<ใช-ในการดําเนินชีวิต ร-อยละ 60 มีความรู-เก่ียวกับการ      
เลี้ยงสัตว<โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร-อยละ 59.3 มีความรู-  เก่ียวกับการสร-างเครือข"ายการเลี้ยงสัตว<     
ร-อยละ 53.3 มีความรู-เก่ียวกับผลกระทบต"อการเลี้ยงสัตว<จากการใช-สารเคมี ร-อยละ 56.7 มีความรู-ความเข-าใจ
ในการคัดเลือกสัตว<พันธุ<ดี ร-อยละ54.7 มีความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตว<อินทรีย< ร-อยละ 57.3     
มีการทําน้ําหมักชีวภาพ ร-อยละ 66 มีการใช-น้ําหมักในการเลี้ยงสัตว< ร-อยละ 64.7  มีการใช-ภูมิป6ญญาชาวบ-าน
กับการเลี้ยงสัตว< ร-อยละ 64 มีความรู-เก่ียวกับการใช-สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว< ซ่ึงอยู"ในระดับปานกลาง      
ร-อยละ 51.3 มีความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับประโยชน<จากมูลสัตว< และร-อยละ 45.3 มีความรู-จากการใช-แรงงาน
จากสัตว< อยู"ในระดับมาก ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  จํานวนร-อยละ ค"าเฉลี่ย ระดับความรู-ท่ีเกษตรกรได-รับจากการฝ?กอบรม 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความรู. 

เฉลี่ย ความหมาย มาก ปานกลาง น.อย 
N % N % N % 

1.  ความรู-เก่ียวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

32 21.3 112 74.7 6 4.00 2.17 ปานกลาง 

2.  ความรู-ท่ีจะนําความรู-เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<ใช-
ในการดําเนินชีวิต 

42 28.0 95 63.3 13 8.7 2.19 ปานกลาง 

3.  ความรู-เก่ียวกับการทําการ
เลี้ยงสัตว<โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

47 31.3 90 60.0 13 8.7 2.22 ปานกลาง 

4.  ความรู-เก่ียวกับการสร-าง
เครือข"ายการเลี้ยงสัตว< 

33 22.0 89 59.3 28 18.7 2.03 ปานกลาง 

5.  ความรู-เก่ียวกับผลกระทบใน
การเลี้ยงสัตว<จากการใช-สารเคมี 

33 22.0 80 53.3 37 24.7 1.97 ปานกลาง 

6.  ความรู-ความเข-าใจในการ
คัดเลือกสัตว<พันธุ<ดี 

33 22.0 85 56.7 32 21.3 2.0 ปานกลาง 

7.  ความรู-ความเข-าใจในการ
เลี้ยงปศุสัตว<อินทรีย< 

32 21.3 82 54.7 36 24.0 1.97 ปานกลาง 

8.  ความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับ
การทําน้ําหมักชีวภาพ 

39 26.0 86 57.3 25 16.71 2.09 ปานกลาง 

9.  ความรู-ความเข-าใจกับการใช-
น้ําหมักในการเลี้ยงสัตว< 

31 20.7 99 66.0 20 13.3 2.07 ปานกลาง 

10. ความรู-เก่ียวกับการใช-ภูมิ
ป6ญญาชาวบ-านกับการเลี้ยงสัตว< 

39 26.0 97 64.7 14 9.3 2.16 ปานกลาง 

11.ความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับ
การใช-สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว< 

30 20.0 96 64.0 24 16.0 2.04 ปานกลาง 

12.ความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับ
การใช-ประโยชน<จากมูลสัตว< 

65 43.3 77 51.3 8 5.3 2.38 มาก 

13.ความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับ
การใช-แรงงานจากสัตว< 

64 42.7 68 45.3 16 10.7 2.4 มาก 

      รวม 2.13 ปานกลาง 
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2) การนําความรู-ท่ีได-รับไปสู"การปฏิบัติ โดยเฉลี่ย 2.62 ซ่ึงพบว"าเกษตรกรได-ลงมือทํามากท่ีสุดได-แก" 
นําความรู-การใช-ประโยชน<จากมูลสัตว<มาปรับปรุงดินมาลงมือปฏิบัติ ร-อยละ 80.7  และร-อยละ 72.0 
เกษตรกรมีการนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<ใช-ในการดําเนินชีวิต ร-อยละ 64.0 เลี้ยงสัตว<โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช- ร-อยละ 56.0 นําความคิดท่ีได-มาปรับใช-ในฟาร<มตนเอง ร-อยละ 60.7 ต้ังใจจะ
ทําการเลี้ยงสัตว<แบบปศุสัตว<อินทรีย< ร-อยละ 58.7 ต้ังใจจะทําน้ําหมักชีวภาพมาใช-ในการเลี้ยงสัตว< ร-อยละ 
63.3 นําความรู-การคัดเลือกสัตว<พันธุ<ดีมาทดลองปฏิบัติ ร-อยละ 60.7 นําความรู-ปศุสัตว<อินทรีย<มาปรับใช-ใน
ฟาร<ม ร-อยละ 63.3 การใช-แรงงานจากสัตว<มาปรับใช-ในฟาร<ม ร-อยละ 60.0 ต้ังใจจะนําความรู-เก่ียวกับ
สมุนไพรมาใช-ในฟาร<ม และร-อยละ 66.0 จะนําความรู-ภูมิป6ญญาชาวบ-านใช-ในการเลี้ยงสัตว< ตามลําดับ       
ดังตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3  จํานวนร-อยละ ค"าเฉลี่ย การนําความรู-ที่ได-รับไปสู"การปฏิบัติ 
 

ประเด็นคําถาม 
ทํา ตั้งใจจะทํา ไม"ทํา 

เฉลี่ย ความหมาย 

N % N % N % 
1.  การนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<ใช-ในการ
ดําเนินชีวิต 

108 72.0 40 26.6 1 0.7 2.71 ทํา 

2.  การทําการเลี้ยงสัตว<โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช-ใน
การเลี้ยงสัตว< 

96 64.0 52 37.4 1 0.7 2.63 ทํา 

3. การนําความคิดที่ได-รับจากการฝ?กอบรมมาปรับใช-ใน ฟาร<ม
ของตนเอง 

84 56.0 63 42.0 2 1.3 2.55 ทํา 

4. การทําการเลี้ยงสัตว<แบบปศุสัตว<อินทรีย<  91 60.7 56 37.4 2 1.3 2.59 ทํา 

5.  การนําความรู-จากการทําน้ําหมักชีวภาพ มาใช-ในการเลี้ยง
สัตว< 

88 58.7 59 39.3 2 1.3 2.57 ทํา 

6. การนําความรู-จากการคัดเลือกสัตว<พันธุ<ดีมาทดลองปฏิบัติ 95 63.3 54 36.0 - - 2.63 ทํา 

7.  การนําความรู-ความเข-าใจในการปศุสัตว<อินทรีย<มาปรับใช-
ในฟาร<มของตัวเอง 

91 60.7 58 38.6 - - 2.61 ทํา 

8. การนําความรู-ที่ได-รับจากการใช-แรงงานสัตว<มาปรับใช-ใน
การทําการเกษตร 

95 63.3 47 31.4 5 3.3 2.61 ทํา 

9.  การนําความรู-จากการใช-ประโยชน<จากมูลสัตว< 121 80.7 26 17.3 2 1.3 2.79 ทํา 

10. การนําความรู-เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมาใช-ในฟาร<ม  90 60.0 54 35.8 5 3.3 2.57 ทํา 

11.การนําความรู-จากภูมิป6ญญาชาวบ-านมาเลี้ยงสัตว< 99 66.0 47 31.3 3 2.0 2.64 ทํา 

       2.62 ทํา 
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บทท่ี 5 
สรุป วิจารณ#ผลการศึกษาและข.อเสนอแนะ 

 

 ผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค<เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์การฝ?กอบรมเกษตรกรโดย
ปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวบรวมข-อมูลจากเกษตรกรท่ี
เข-ารับการฝ?กอบรม จํานวน 150 ราย โดยใช-แบบสัมภาษณ< เก็บข-อมูล วิเคราะห<ข-อมูลโดยใช-ค"าสถิติ ความถ่ี 
ร-อยละ ค"าเฉลี่ย สําหรับอธิบายสรุปวิจารณ<ผลได-ดังนี้ 

1. สภาพพ้ืนฐานข-อมูลบางประการของเกษตรกร 
พบว"าเกษตรกรส"วนใหญ"ร-อยละ 51.30 เป�นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 45.80 ป5 ร-อยละ 96.00 นับถือ

ศาสนาพุทธ ร-อยละ 72.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5.43 คน            
โดยมีแรงงานในการทําการเกษตรเฉลี่ย 3.96 คน ร-อยละ 43.30 เป�นเกษตรกรท่ัวไป มีท่ีดินเป�นของตนเอง
เฉลี่ย 25.47 ไร" มีรายได-จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 2,749.06 บาทต"อเดือน รายได-นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 
1,479.18 บาทต"อเดือน และมีรายจ"ายเฉลี่ย 3,800.70 บาทต"อเดือน ซ่ึงสอดคล-องกับงานวิจัยการศึกษาความ
ต-องการฝ?กอบรมด-านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ของอารมณ<  เกิดทอง (2540) 
ผลการวิจัยมีดังนี้ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 47.2 ป5 มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.5 คน มีพ้ืนท่ีถือครองทาง
การเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 25.1 ไร"  

2.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝ?กอบรมเกษตรกรโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-การเลี้ยงสัตว<
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

    พบว"าความรู-ท่ีเกษตรกรได-รับจากการฝ?กอบรม มีค"าเฉลี่ย 2.13 อยู"ในระดับปานกลาง ในเรื่อง 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะนําความรู-ด-านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<ใช-ในการดําเนินชีวิต การเลี้ยงสัตว<
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร-างเครือข"ายการเลี้ยงสัตว< ผลกระทบการเลี้ยงสัตว<จากการใช-สารเคมี การ
คัดเลือกสัตว<พันธุ<ดี ปศุสัตว<อินทรีย< การทําน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว< การใช-ภูมิป6ญญาชาวบ-านกับการ
เลี้ยงสัตว< การใช-สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว< ส"วนความรู-เก่ียวกับการใช-ประโยชน<จากมูลสัตว< และใช-แรงงานสัตว<
อยู"ในระดับมาก การนําความรู-ท่ีได-รับไปสู"การปฏิบัติ มีค"าเฉลี่ย 2.62 ในเรื่องการนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต<ใช-ในการดําเนินชีวิตการเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช-ในฟาร<มของตนเอง 
การเลี้ยงสัตว<ในระบบอินทรีย< การทําน้ําหมักชีวภาพ การคัดเลือกพันธุ<สัตว< การใช-แรงงานจากสัตว< ความรู-
เก่ียวกับการนําสมุนไพรมาใช-ในฟาร<ม การใช-ประโยชน<จากมูลสัตว<พบว"าเกษตรกรได-ลงมือทําแล-ว 

 

ข.อเสนอแนะ 
 

1.  ในด-านของเกษตรกรผู-เข-ารับการฝ?กอบรม ควรคัดเลือกเกษตรกรในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะได-มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู-ระหว"างเกษตรกรด-วยกัน 
 2.  ในด-านปราชญ<ชาวบ-าน เจ-าของศูนย<ฯ ควรเน-นหลักสูตรในการฝ?กอบรมเก่ียวกับกิจกรรมท่ีทํา
ภายในศูนย<ฯ เพ่ือให-เกษตรกรผู-เข-ารับการฝ?กอบรมได-เรียนรู-โดยการปฏิบัติจริง และได-เห็นตัวอย"างของจริง 
และเน-นวิธีการสาธิตรายละเอียดทุกข้ันตอน ซ่ึงจะทําให-เกษตรกรมีความมุ"งม่ันท่ีจะนําความรู-ท่ีได-กลับไป
ประยุกต<ใช-ในฟาร<มของตนเอง 
 3.  ในด-านเจ-าหน-าท่ี ให-มีการติดตามผลการทํากิจกรรมการเลี้ยงสัตว<ของเกษตรกรท่ีผ"านการฝ?กอบรม
อย"างต"อเนื่อง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกรท่ีผ"านการฝ?กอบรมโดยปราชญ<ชาวบ-านศูนย<เครือข"ายเรียนรู-
การเลี้ยงสัตว<ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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หนองหาน จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก"น 104 หน-า 
สมพร ศรีโปฎก 2543 เรื่องการศึกษาป6จจัยเสี่ยงจากสารเคมีป6องกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรท่ีทํานา   
  อําเภอศรีประจันต< จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก"น 102 แผ"น 
สมหวัง  พิริยานุวัฒน<. 2544.รวมบทความทางการประเมินโครงการ, จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย พิมพ<ครั้งท่ี 6 

จํานวน 494 หน-า  
เสรี พงศ<พิศ (ออนไลน<). 2547. เรื่อง ปราชญ<ชาวบ-าน สืบค-นจาก : www.phongphit.com 
อนุรักษ<  ป6ญญานุวัฒน< (มปป.), เอกสารประกอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องแนวคิดการประเมินผล

โครงการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม" 
อารมณ<  เกิดทอง 2540 เรื่อง การศึกษาความต-องการฝ?กอบรมด-านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด    

มหาสารคาม สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


