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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับความรูในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูจากศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง (2) ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบของการไดรับความรูและปจจัยดานปญหาและอุปสรรคในการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับความรูของเกษตรกร (3) ปญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรในการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ เกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 225 ราย สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน 
(Multi – State Sampling) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหไดแก คาความถ่ี 
รอยละ คาตํ่าสุด สูงสุด คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุ 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรรอยละ 59.6 เปนเพศชาย อายุเฉล่ีย 49.68 ป มีสถานภาพ
สมรส แลวจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3.71 คน ทํานาเปน
อาชีพหลัก และมีรายไดเฉล่ีย 6,080.24 บาทตอเดือน 
 การศึกษารูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบวา 
เกษตรกรสวนใหญไดรับแหลงขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน โดยไดรับความรูมาเปนระยะเวลา 10 – 
12 เดือน และไดรับความรูจากแหลงความรูเดือนละคร้ัง 
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 ในดานระดับความรูเกี่ยวกับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูในระดับมาก 
 การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับความรูในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 
พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ รายไดรวมตอเดือน ระยะเวลา
ไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปญหาดานความยากของเนื้อหาเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพ่ิมเติม ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพื่อรับความรูไมเพียงพอ 
และปญหาความไมสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
 เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง พบวาเกษตรกรมีปญหาอยูในระดับ
นอย เกษตรกรมีขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมี
ความเขาใจไดงายข้ึน หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกร
เห็นถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากยิ่งข้ึนและควรที่จะมีแหลงศึกษาเพิ่มเติมให
มากข้ึน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study: (1) Farmers’ knowledge in sufficiency 
economy philosophy. (2) The relationship between personal factors, pattern of receiving 
knowledge in sufficiency economy philosophy, problem of learning such philosophy and farmers’ 
knowledge level in sufficiency economy philosophy. (3) Problems and obstacles in learning 
sufficiency economy philosophy.  

Sample group in this research comprise of 225 farmers that participated in Agricultural 
Sufficiency Economy Philosophy Learning Center. The sampling technique was Multi Stage 
Sampling. Data was collect through the used of questionnaire. Statistics employed were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The results of this study revealed that 59.6 percent of farmers were male with an average 
age of 49.68 years. Most of them were marriage, had primary level of education and had an 
average of 3.71 family members. Most of them were peasants and had an average income of 6080 
Bath per month. 
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From studying the approach to receive knowledge in sufficiency economy philosophy of 
the farmers, it was found that most of them learned from television for 10 – 12 months. On 
average, they received the knowledge once a month. 

For level of knowledge in sufficiency economy philosophy of farmers, it was found that 
had high level of knowledge. 

It was found that factors that statistically significant related to farmers’ level knowledge 
in sufficiency economy philosophy were: age, income per month, time span of receiving 
knowledge in sufficiency economy philosophy, the difficulty of the content of sufficiency 
economy philosophy, problem of unable to find more sources of knowledge, problem of 
unsufficient places for group meeting, and the problem of non - interesting in sufficiency 
economy philosophy. 

For problems, obstacles, and suggestion of farmers about learning of sufficiency 
economy philosophy, it was found that the farmers had low level of problems. The farmers 
suggested that the content of sufficiency economy philosophy should be made to understand more 
easily. Also, the government and other involved sectors should informed farmers to be more 
concerned in the important of sufficiency economy philosophy and provide more sources of 
knowledge in sufficiency economy philosophy. 


