
 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
         การวิจัยเร่ือง ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interviews) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร และ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการบรรยายประกอบตาราง ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรับความรูในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับความรูในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง 

จากการศึกษาขอมูลลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคลของเกษตรกร  ซ่ึงไดแก  เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดรวมตอ
เดือน แสดงผลดังตาราง 1 ดังตอไปนี้ 
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ตาราง 1 ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกร 
n = 225 

ลักษณะพื้นฐาน จํานวน (ราย) รอยละ 
1. เพศ     
 ชาย  134 59.6 
 หญิง  91 40.4 
     
2. อายุ     
 ≤ 20 ป  2 0.9 
 21 – 30 ป  7 3.1 
 31 – 40 ป  26 11.6 
 41 – 50 ป  83 36.8 
 51 – 60 ป  77 34.2 
 61 – 70 ป  26 11.6 
 ≥ 71 ป   4 1.8 
ต่ําสุด 18 ป                 สูงสุด 76 ป 
คาเฉล่ีย 49.68 ป         สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.30 ป 

  
  

   
3. สถานภาพสมรส   
 โสด  11 4.9 
 สมรส  194 86.2 
 หยาราง  4 1.8 
 หมาย  16 7.1 
     
4. ระดับการศึกษาสูงสุด    
 ประถมศึกษา  166 73.8 
 มัธยมศึกษาตอนตน  31 13.8 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  19 8.4 
 อนุปริญญา  2 0.9 
 ปริญญาตรี  3 1.3 



 37

ตาราง 1 (ตอ) 
n = 225 

ลักษณะพื้นฐาน จํานวน (ราย) รอยละ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ)    
 อ่ืนๆ  4 1.8 
     
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว    
 1 – 3 คน  107 47.6 
 4 – 6 คน  110 48.9 
 7 – 9 คน  8 3.6 
ต่ําสุด 1 คน สูงสุด 9 คน   
คาเฉล่ีย 3.71 คน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 คน  
   
6. อาชีพหลัก   
 ทําสวน  82 36.4 
 ทํานา  89 39.6 
 ทําไร  5 2.2 
 เล้ียงสัตว  2 0.9 
 อ่ืนๆ คือ ขาราชการ

บํานาญ คาขาย และ
รับจางท่ัวไป 

 47 20.9 

     
7. อาชีพรอง    
 ทําสวน  103 45.8 
 ทํานา  44 19.6 
 ทําไร  30 13.3 
 ประมง  17 7.6 
 เล้ียงสัตว  67 29.8 
 อ่ืนๆ คือคาขาย และรับจางท่ัวไป  61 27.1 
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ตาราง 1 (ตอ) 
n = 225 

ลักษณะพื้นฐาน จํานวน (ราย) รอยละ 
8. รายไดรวมตอเดือน    
 0 – 5,000  111 49.3 
 5,001 – 10,000  76 33.8 
 10,001 –  15,000  37 16.4 
 15,001 – 20,000  0 0 
 20,001 – 25,000  1 0.4 
ต่ําสุด 0.00 บาท          สูงสุด 25,000.00 บาท 
เฉล่ีย 6,080.24 บาท    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3,750.23 บาท 

 
 

     
 

จากการศึกษาขอมูลลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกร จํานวน 225 ราย ดังตาราง 1 
สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
 เพศ เกษตรกรรอยละ 59.6 เปนเพศชาย 
 อายุ เกษตรกรรอยละ 36.9 มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป รองลงมารอยละ 34.2 มีอายุอยู
ในชวง 51 – 60 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 49.68 ป ต่ําสุด 18 ป และสูงสุด 76 ป 
 สถานภาพสมรส เกษตรกรรอยละ 86.2 มีสถานภาพสมรส รองลงมารอยละ 4.9 มี
สถานภาพโสด  
 ระดับการศึกษาสูงสุด เกษตรกรรอยละ  73.8 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 
รองลงมารอยละ 13.8 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีเกษตรกรรอยละ 1.8 ท่ีมี
ระดับการศึกษาในระดับอ่ืนๆ คือ ไมไดเรียนหนังสือ 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว เกษตรกรรอยละ 48.9 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวอยูในชวง 
4 – 6 คน รองลงมารอยละ 47.6 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวอยูในชวง 1 – 3 คน มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวเฉล่ีย 3.71 คน ต่ําสุด 1 คน และสูงสุด 9 คน 
 อาชีพหลัก เกษตรกรรอยละ 39.6 มีอาชีพทํานา รองลงมารอยละ 36.4 มีอาชีพทําสวน รอย
ละ 20.9 ประกอบอาชีพอ่ืน ไดแก ขาราชการบํานาญ คาขาย และรับจางท่ัวไป รอยละ 2.2 มีอาชีพ
ทําไร และมีเพียงรอยละ 0.9 ท่ีมีอาชีพเล้ียงสัตว  
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 อาชีพรอง เกษตรกรรอยละ 45.8 มีอาชีพรองคือทําสวน รองลงมารอยละ 29.8 มีอาชีพเล้ียง
สัตว และรอยละ 7.6 มีอาชีพ ประมง 

รายไดรวมตอเดือน เกษตรกรรอยละ 49.3 มีรายไดอยูระหวาง 0 – 5,000 บาท รองลงมา
รอยละ 33.8 มีรายไดอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท โดยเกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 6,080.24 บาท 
รายไดต่ําสุด 0 บาท และสูงสุด 25,000 บาท 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

จากการศึกษารูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ซ่ึง
เกี่ยวกับแหลงของขาวสาร ระยะเวลาของการท่ีไดรับความรู และความถ่ีในการรับความรูจากแหลง
ความรู แสดงผลดังตาราง 2 ดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 2 รูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

n = 225 
การไดรับความรู จํานวน (ราย) รอยละ 

แหลงของขาวสาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
 วิทย ุ  137 60.9 
 โทรทัศน  180 80.0 
 หนังสือพิมพ  81 36.0 
 แผนพับ/ใบปลิว  58 25.8 
 การประชุมชาวบาน  141 62.7 
 การศึกษาดูงาน 124 55.1 
 การแนะนําจากหนวยงานของภาครัฐ/เอกชน 152 67.6 
 อ่ืนๆ  8 3.6 
     
ระยะเวลาท่ีไดรับความรู    
 1 – 3 เดือน  53 23.6 
 4 – 6 เดือน  29 12.9 
 7 – 9 เดือน  19 8.4 
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ตาราง 2 (ตอ) 
n = 225 

การไดรับความรู จํานวน (ราย) รอยละ 

ระยะเวลาท่ีไดรับความรู (ตอ)    
 10 – 12 เดือน  89 39.6 
 อ่ืนๆ  35 15.6 
     

ความถ่ีในการเขารับความรู    
 สัปดาหละคร้ัง  24 10.7 
 เดือนละคร้ัง   96 42.7 
 เดือนละ 2 คร้ัง  40 17.8 
 สามเดือนคร้ัง   34 15.1 
 หกเดือนคร้ัง   15 6.7 
 ปละคร้ัง  10 4.4 
 อ่ืนๆ  6 2.7 
 
จากการศึกษารูปแบบการไดรับความรูของเกษตรกร สามารถอธิบายไดดังนี ้

แหลงของขาวสาร เกษตรกรรอยละ 80 ไดรับแหลงขาวสารจากโทรทัศน รองลงมารอยละ 
67.6 มาจากการแนะนําจากหนวยงานของภาครัฐ/เอกชน รอยละ 62.7 มาจากการประชุมชาวบาน 
รอยละ 60.9 มาจากวิทยุ รอยละ 55.1 มาจากการศึกษาดูงาน รอยละ 36 มาจากหนังสือพิมพ รอยละ 
25.8 มาจากแผนพับ/ใบปลิว และรอยละ 3.6 มาจากแหลงอ่ืนๆ เชน เสียงตามสายของหมูบาน การ
บอกตอกันจากเพื่อนบาน การรวมกลุมในหมูบาน และการอบรม 
 ระยะเวลาท่ีไดรับความรู เกษตรกรรอยละ 39.6 ไดรับความรูมาเปนระยะเวลา 10 – 12 
เดือน รองลงมารอยละ 23.6 ไดรับความรูมาเปนระยะเวลา 1 – 3 เดือน รอยละ 8.4 ไดรับความรูมา
เปนระยะเวลา 7 - 9 เดือน 
 ความถ่ีในการเขารับความรู เกษตรกรรอยละ 42.7 มีความถ่ีในการเขารับความรูเดือนละ
คร้ัง รองลงมารอยละ 17.8 มีความถ่ีในการเขารับความรูเดือนละ 2 คร้ัง และรอยละ 2.7 มีความถ่ีใน
การเขารับความรูตางๆ กัน เชน 2 เดือนตอคร้ัง และ 4 เดือนตอคร้ัง  
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

จากการทดสอบความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบทดสอบ
ซ่ึงประกอบดวยคําถาม 38 ขอ โดยใหเลือกตอบใช หรือไมใช พบวา เกษตรกรตอบคําถามขอตางๆ
ไดถูกตองเปนจํานวนรอยละตามตาราง 3 ดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 3 ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง 

n = 225 
 คําถาม ตอบไดถูกตอง 

จํานวน (ราย) รอยละ 
1. เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปดวย 2 หวง 3 เง่ือนไข  

กลาวคือ จะตองมีความหวงใยในดานทรัพยสินและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขวา ตองขยัน อดทน 
และอดออม (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

33 14.7 

2. เศรษฐกิจพอเพียงคือการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  
เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง  
ครอบครัว และชุมชน รูจักการพ่ึงพาตนเองโดยไมตอง 
พึ่งพาปจจยัภายนอก (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

214 95.1 

3. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางท่ีนําไปสูความสามารถ 
ในการพึ่งตนเอง โดยลดความเส่ียงในการประกอบการ 
เกษตร โดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ 
สรางภูมิคุมกันท่ีดี การมีความรูความอดทน และความ 
สามัคคี (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

217 96.4 

4. เกษตรกรไมสามารถทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพยีงได 
ถามีพื้นท่ีนอยกวา 15 ไร (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

203 90.2 

5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนหลักยดึในการคิดเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพการเกษตรที่เนนดานความพอเพียง  
การพึ่งพาตนเองและความม่ันคงยั่งยนื  
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

221 98.2 
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ตาราง 3 (ตอ) 
n = 225 

 คําถาม ตอบไดถูกตอง 

จํานวน (ราย) รอยละ 
6. ถาเกษตรกรปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง จะทําให 

มีเหตุผลในการใชจายเงินตามท่ีมีอยู ไมเปนหนี้สินและ 
สามารถพึ่งพาตนเองไดตลอด (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

220 97.8 

7. ทางสายกลางในการทําการเกษตร สามารถทําไดโดยการ 
ไมปลูกพืชชนดิเดียว เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากโรค 
และแมลง และการปลูกพืชหลายชนิดจะทําใหมีรายได 
เสริมกัน (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

215 95.6 

8. ในการปฏิบัตตินตามแนวทางสายกลางคือเกษตรกร  
เก็บตัวไมยุงกบัใครเลยและทําอะไรดวยตนเอง 
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

192 85.3 

9. ถาสินคามีหลายราคาใหเลือกเกษตรกรควรซ้ือของใน 
ราคาท่ีตนสามารถซ้ือไดโดยไมเปนหนี้เพิ่ม 
 (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

216 96.0 

10. ทางสายกลางคือการทําส่ิงใดก็ตามท่ีไมมากเกินไป หรือ 
ไมนอยเกินไป โดยทําใหตนเองอยูอยางมีความสุขไดโดย
ไมรบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

222 98.7 

11. เพื่อใหเทาเทียมหรือไมใหคนอ่ืนดูถูกวาลาสมัย 
เกษตรกรตองไปเดินซ้ือของตามหางสรรพสินคาใหญๆ  
หรือไปเท่ียวในท่ีตางๆ แมตองกูเงินสหกรณหรือกู 
ธนาคารก็ตาม (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

201 89.3 

12. เม่ือตองมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เชน งานบวช   
งานศพ เกษตรกรควรจะจัดงานใหญโตเพ่ือไมให 
นอยหนาคนอ่ืน (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

212 94.2 

13. การทํากิจกรรมในชุมชนไมควรลงทุนทําโครงการหรือ 
กิจกรรมท่ีใหญเกินตัว ท่ีตองใชเงินทุนสูง ควรเร่ิมจาก 
โครงการขนาดเล็กกอน เม่ือมีประสบการณหรือเหน็วา 

221 98.2 
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ตาราง 3 (ตอ) 
n = 225 

 คําถาม ตอบไดถูกตอง 

จํานวน (ราย) รอยละ 
13. การทํากิจกรรมในชุมชนไมควรลงทุนทําโครงการหรือ 

กิจกรรมท่ีใหญเกินตัว ท่ีตองใชเงินทุนสูง ควรเร่ิมจาก 
โครงการขนาดเล็กกอน เม่ือมีประสบการณหรือเหน็วา
ไดผลดีแลวจึงคอยขยายโครงการตอไป 
 (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

221 98.2 
 

14. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีท่ีไมนอยเกนิไปและ
ไมมากเกนิไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

223 99.1 

15. ในการทําส่ิงใดๆ ควรมีการวางแผน แยกแยะ มีระยะส้ัน  
ระยะกลาง ระยะยาว ไมทําอะไรเฉพาะหนา หรือหวังแต
ผลได และผลประโยชนสวนตัว(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

216 96.0 
   

16. ความมีเหตุผลหมายถึง การทําส่ิงใด จะตองเปนไป  
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
ตลอดจนคํานงึถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํา 
นั้นๆ อยางรอบคอบ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

221 98.2 

17. เกษตรกรควรประกอบอาชพีดวยการมีหลักการท่ีดี   
มีขอมูล มีความรู และมีปญญา อันเปนรากฐานของ 
การทํางานที่ด ี(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

220 97.8 

18. ในการทํากจิกรรมตางๆ ในชีวิตเกษตรกรควรทําอะไร 
แบบมีหลักการ ไมทําตามใจชอบ หรือใชอารมณเปน 
ใหญ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

211 93.8 

19. แมผลผลิตท่ีไดจากการทําการเกษตรจะนอย เกษตรกร 
ไมจําเปนตองเสียเวลามาคนหาสาเหตุของปริมาณผลผลิตท่ี
นอยลงนี้กไ็ด เพียงแคเพิ่มปริมาณปุยและยาอยางเดียวก็
เพียงพอ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

186 82.7 
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ตาราง 3 (ตอ) 
n = 225 

 คําถาม ตอบไดถูกตอง 

จํานวน (ราย) รอยละ 
20. ถาเกษตรกรคนใดมีเคร่ืองดบัเพลิง ตูยาปฐมพยาบาล  

หมายเลขโทรศัพทสําคัญอยูในบาน จะแสดงใหเห็นวา 
เปนคนท่ีข้ีกลัวเกนิเหตุ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

187 83.1 

21. ในการประกอบอาชีพ ควรที่จะมีแผนการลงทุน มีการ 
ศึกษาขอมูล ศึกษาความเปนไปไดของความสําเร็จ 
กอนท่ีจะลงทุนทํา (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

220 97.8 

22. การมีภูมิคุมกนัท่ีดีในตัวหมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆท่ีจะเกิดข้ึน โดย
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

210 93.3 

23. เกษตรกรควรมีการทําบัญชีครัวเรือน มีรายรับ รายจาย 
หนี้สิน แผนงบประมาณประจําป เพื่อควบคุมการใช 
จายเงินไมใหเปนหนี้สิน (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

222 98.7 

24. เกษตรกรควรคํานึงถึงความเส่ียงในดานตางๆ ในการ 
ประกอบอาชีพและเตรียมหาแนวทางในการแกไข 
ปญหาท่ีจะเกดิข้ึน (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

224 99.6 

25. การออมเงินเปนการสรางภูมิคุมกันเพื่อใชในยามท่ี  
ประสบปญหา หรือเกิดความผิดพลาดในการประกอบ 
อาชีพ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

218 96.9 

26. ในชีวิตประจําวัน ควรมแีผนการลดการใชพลังงาน 
แผนการใชจายคาน้ํามัน คาน้ํา คาไฟคาโทรศัพท 
อยางเปนระบบ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

223 99.1 

27. เกษตรกรควรที่จะรูเทาทันการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อเตรียมรับสถานการณตางๆ ท่ี 
อาจเกิดข้ึนในอนาคตและอาจมีผลกระทบตออาชีพหรือ 
ความเปนอยู (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

223 99.1 
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ตาราง 3 (ตอ) 
n = 225 

 คําถาม ตอบไดถูกตอง 

จํานวน (ราย) รอยละ 
28. การสนใจติดตามขาวสารบานเมือง สนใจอานหนังสือ 

หาความรูและขอมูลขาวสาร จะทําใหเกษตรกรรูทัน 
โลกและหาแนวทางในการประกอบอาชพีหรือพัฒนา 
อาชีพ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

222 98.7 

29. ถาเกษตรกรมคีวามรูเพียงพอตอการประกอบอาชีพแลว ไม
จําปนตองขวนขวายหาความรูเพิ่มหรือเขารับการฝกอบรม 
หรือเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน (คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

178 79.1 

30. การประกอบการเกษตรเปนกิจการท่ีไมยุงยากซับซอน 
เกษตรกรจึงไมจําเปนตองมีความรูในหลายๆ ดาน ขอ
เพียงแตใหรัฐบาลชวยเหลือดานทุน ตลาด เกษตรกรก็
สามารถประสบความสําเร็จในอาชีพได(คําตอบท่ีถูกตองคือ 
ไมใช) 

148 65.8 

31. เม่ือมีการสนใจหาความรู ควรท่ีจะมีการลงมือทํากินทําใช
เองบาง โดยไมตองซ้ือหมดทุกอยาง เชน ทําน้ํายาลางจาน
เอง (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

225 100.0 

32. การมีความรู ตองประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

221 98.2 

33. การมีคุณธรรมคือเกษตรกรจะไมเก็บผลผลิตไปขาย  ถารูวา
สารเคมีท่ีใชฉีดพนกําจัดแมลงในไรสวนยงัไมหมดฤทธ์ิ 
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

209 92.9 

34. เกษตรกรควรแบงแปลงปลูกพืชเปน 2 สวนคือแปลงปลูก
พืชท่ีพนสารเคมี เอาไวเก็บผลผลิตขาย และแปลงท่ีไมได
พนสารเคมี เอาไวเก็บผลผลิตเพื่อกินเอง 
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

193 85.8 
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ตาราง 3 (ตอ) 
n = 225 

 คําถาม ตอบไดถูกตอง 

จํานวน (ราย) รอยละ 
35. การไมโกงกิน งบประมาณ เวลา ทรัพยสิน ของคนอ่ืน 

หรือของสวนรวม เปนการกระทําท่ีโง ไมมีใครเขาทํากนั 
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ไมใช) 

122 54.2 

36. ถาเกษตรกรทกุคนปฏิบัติธรรมรวมกิจกรรมทางสังคม 
ทําบุญ และไมเอาเปรียบผูอ่ืนหรือผูรวมงาน ทําใหคนใน
หมูบานอยูรวมกันอยางเปนสุขสงบและไมทะเลาะกนั 
(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

221 98.2 

37. ถาไมมีโอกาสไดเปนผูนํา เกษตรกรควรเปนผูตามท่ีดี  
ควรเรียนรูจากผูนํา มีความออนนอมถอมตน รูกาลเทศะ 
แสดงความคิดเห็นและวพิากษวิจารณดวยเหตุผล ขอมูล 
และหลักวิชา (คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

223 99.1 

38. การมีคุณธรรม จะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความ  
อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  
ไมโลภ และไมตระหนี ่(คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช) 

225 100.0 

  
 จากการวิเคราะหคําตอบของเกษตรกร พบวา ขอท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด รอยละ 100.0 
ไดแกขอ 31 เม่ือมีการสนใจหาความรู ควรท่ีจะมีการลงมือทํากินทําใชเองบาง โดยไมตองซ้ือหมด
ทุกอยาง เชน ทําน้ํายาลางจานเอง และขอ 38 การมีคุณธรรม จะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความ
อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ และไมตระหนี่ รองลงมาตอบถูกตอง
รอยละ 99.6 ไดแกขอ 24 เกษตรกรควรคํานึงถึงความเส่ียงในดานตางๆ ในการประกอบอาชีพและ
เตรียมหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึน สวนขอท่ีเกษตรกรตอบถูกนอยที่สุด รอยละ 14.7 
ไดแกขอ 1 เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปดวย 2 หวง 3 เง่ือนไข กลาวคือ จะตองมีความหวงใยใน
ดานทรัพยสินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขวา ตองขยัน อดทนและอดออม 
 จากการทดสอบความรูของเกษตรกรเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบทดสอบ
ความรูท่ีมีคะแนนเต็มท้ังหมด 38 คะแนน และผูวิจัยไดจัดระดับความรูออกเปน 3 ระดับ ตามเกณฑ
ดังนี้ ถาเกษตรกรตอบไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป จัดใหมีความรูอยูในระดับมาก ถาไดคะแนนรอย
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ละ 60 – 79  จะจัดใหมีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง  และถาไดคะแนนตํ่ากวารอยยละ 60 จะ
จัดใหมีระดับความรูนอย การศึกษาคร้ังนี้พบวาเกษตรกรรอยละ 91.6 มีความรูอยูในระดับมาก และ
รอยละ 8.4 มีความรูอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนสูงสุด 38 คะแนน ต่ําสุด 23 คะแนน เฉล่ีย 
34.56 คะแนน ดังตารางท่ี 4 
 
ตาราง 4 ระดับความรูของเกษตรกรเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดับความรู จํานวน (ราย) รอยละ 

มีความรูมาก ( 80%) 206 91.6 
มีความรูปานกลาง (60 – 79%) 19 8.4 
มีความรูนอย ( 60%) 0 0 

รวม 225 100.0 
 
คะแนนตํ่าสุด 23 คะแนน 
คะแนนสูงสุด 38 คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย 34.56 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.054 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
  
4.1 ปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงในตาราง 
5 
ตาราง 5 ปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

n = 225 
ประเด็นปญหา ระดับของปญหา 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. เนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 
มีความเขาใจยาก 

2.09 0.95 เปนปญหานอย 

2. เจาหนาท่ีอธิบายไมชัดเจน 2.09 1.03 เปนปญหานอย 
3. อาศัยอยูหางไกลจากศูนยการ 
เรียนรูการเกษตรพอเพียง 

1.89 0.91 เปนปญหานอย 

4. ขาดการแนะนํา คําปรึกษา 
เม่ือไมเขาใจ 

2.02 0.86 เปนปญหานอย 

5. ขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม เชน   
เอกสารแผนพบั โปสเตอรบรรยาย  
วีดีทัศน เปนตน 

2.52 1.18 เปนปญหานอย 

6. สถานท่ีในการรวมกลุมเพื่อรับความรู 
จากเจาหนาท่ีไมเพียงพอ 

2.03 1.07 เปนปญหานอย 

7. ไมสะดวกในการเดินทางไปยัง  
แหลงความรู 

2.02 1.06 เปนปญหานอย 

8. มีปญหาทางดานสุขภาพจงึไม  
สามารถเขารับความรูไดอยางเต็มท่ี 

1.81 0.92 เปนปญหานอย 

9. มีภาระมากจนไมมีเวลารับความรูได 2.12 1.12 เปนปญหานอย 
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ตาราง 5 (ตอ) 
n = 225 

ประเด็นปญหา ระดับของปญหา 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
10. ไมมีความสนใจเก่ียวกับเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงมากนัก 

1.80 1.03 เปนปญหานอยท่ีสุด 

รวม 2.04 0.70 เปนปญหานอย 
 
หมายเหต ุ คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง เปนปญหานอยท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง เปนปญหานอย 
  คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง เปนปญหาปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง เปนปญหามาก 
  คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง เปนปญหามากท่ีสุด 
 
 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร พบวา โดยรวมเกษตรกรมีปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับท่ีเปนปญหานอย มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.04 ยกเวนบางประเด็นท่ีเกษตรกรมี
ปญหาอยูในระดับปญหานอยท่ีสุด คือ เกษตรกรไมมีความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาก
นัก 
 
4.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกร 
 เกษตรกรมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการเขารับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง แสดงในตาราง 6   
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ตาราง 6 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับการเขารับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน (ราย) รอยละ 

1. ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงควรมีทุนหรือทุนใหกูยมืสําหรับ
ใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ใหแกสมาชิกท่ีเขารวม
โครงการ เพื่อการนําเอาไปปฏิบัติจริง 

3 1.33 

2. ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงควรสนับสนุนในดานวสัดุทาง
การเกษตร ใหแกสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ หลังจากท่ีเขารับ
ความรูแลว 

4 1.78 

3. ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ควรจดัการอบรม หรือจัด
ประชุมไปเร่ือยๆ และตลอดโดยไมมีการกาํหนดระยะเวลา เชน 
เดือนละคร้ัง ซ่ึงเกษตรกรจะไดเขามารับความรูไดบอยคร้ังข้ึน 
หรือตามความสะดวกของเกษตรกรเอง เพราะตองการความรูเพื่อ
นําไปปฏิบัติเพื่อใหไดผลดีตอตนเองอยางแทจริง 

3 1.33 

4. ควรมีการสนับสนุนในเร่ืองของเมล็ดพันธุใหมากๆ หลังจากท่ี
ไดเขารับความรูจากศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  

1 0.44 

5. เกษตรกรควรไดรับเบ้ียเล้ียง เพราะจะตองสละงานสวนตัวมา
เขาเรียนรูท่ีศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  

1 0.44 

6. ในบางพื้นท่ีเจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญ จึงอธิบายเนื้อหาให
เขาใจไดลําบาก ส่ือการนําเสนอกินเวลามาก จึงอยากใหมีวิดิทัศน
เพื่อนยนระยะเวลา  

2 0.89 

7. ควรแจกเอกสาร เชน คูมือ หรือหนังสือแนะนําใหมากๆ  1 0.44 
9. ควรสํารวจความพรอมของเกษตรกร วาเกษตรกรมีความพรอม
ในการที่จะมาเรียนรูหรือไม กอนท่ีจะเขามาจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหแกเกษตรกร  

1 0.44 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน (ราย)  รอยละ 
10. ควรจัดหาพื้นท่ีทําการเกษตรใหแกเกษตรกรท่ีตองการทํา
การเกษตรตามแบบเศรษฐกจิพอเพียง สําหรับเกษตรกรที่ไมมี
พื้นที่ทํากิน  

1 0.44 

รวม 17 7.56 
 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับความรูของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระหลายตัว วาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธในทิศทางใด หรือมีความสัมพันธมาก
นอยเพียงใดกับตัวแปรตาม ซ่ึงในการวิเคราะหคร้ังนี้ ประกอบไปดวยตัวแปรอิสระท้ังหมด 18 ตัว
แปร โดย แบงเปนปจจัยหลัก 3 ปจจัย คือ 
 1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และรายได 
 2) ปจจัยดานการไดรับความรู ไดแก แหลงของความรู ระยะเวลาที่ไดรับความรู และ
ความถ่ีในการไดรับความรู 
 3) ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคของการไดรับความรู 
 

สวนตัวแปรตาม คือ ความรูของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
เปนคาตัวเลขท่ี ไดมาจากคะแนนรวมของความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรแตละ
ราย 
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ตาราง 7 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห 
 

ตัวแปร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 

 มาตรฐาน 
1. เพศ       0.60 0.49 
2. อายุ       49.68 10.30 
3. ระดับการศึกษา     1.48 1.00 
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว    3.71 1.38 
5. รายไดรวมตอเดือน     6,080.24 3,750.23 
6. จํานวนแหลงขาวสารที่ไดรับ    3.92 1.92 
7. ระยะเวลาไดรับความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  3.11 1.45 
8. ความถ่ีในการขอรับความรูเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียงจากศูนย   
    เรียนรู 

2.88 1.45 

9. ปญหาดานความเขาใจยากของเนื้อหาเร่ืองปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.09 0.95 

10. ปญหาดานความไมชัดเจนในการอธิบายของเจาหนาท่ี 2.09 1.03 
11. ปญหาดานการอยูหางไกลจากศูนยการเรียนรู  1.19 0.91 
12. ปญหาการขาดการแนะนําจากเจาหนาท่ีเม่ือไมเขาใจ 2.02 0.86 
13. ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม    2.25 1.18 
14. ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพื่อรับความรูจากเจาหนาท่ี 2.03 1.07 
15. ปญหาความไมสะดวกดานการเดินทาง ไปยังแหลงความรู 2.02 1.06 
16. ปญหาดานสุขภาพ     1.81 0.92 
17. ปญหาการมีภาระมาก 2.12 1.12 
18. ปญหาการขาดความสนใจเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง 1.80 1.03 
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เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละคู พบวา ไมมีตัวแปรอิสระคูใดท่ีมี
ความสัมพันธกันสูงกวา 0.80 ท่ีจะกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง 
(Multicollinearity) อันเปนการละเมิดขอสมมุติฐานท่ีกํากับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ (สุชาติ
, 2544) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 8 โดยผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชกับตัวแปรตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

ตัวแปรตาม Y = คะแนนความรูของเกษตรกรเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                                   พอเพียง 

 ตัวแปรอิสระ X1 = เพศ 
X2 =  อายุ 
X3  = ระดับการศึกษา 
X4 = จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
X5  = รายไดรวมตอเดือน 
X6 = จํานวนแหลงขาวสารที่ไดรับ 
X7 = ระยะเวลาไดรับความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 
X8 = ความถ่ีในการรับความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจาก 
                     ศูนยเรียนรู 
X9 = ปญหาดานความเขาใจยากของเนื้อหาเร่ืองปรัชญา   
                      เศรษฐกิจพอเพียง 
X10 = ปญหาดานความไมชัดเจนในการอธิบายของเจาหนาท่ี
X11 = ปญหาดานการอยูหางไกลจากศูนยการเรียนรู 
X12 = ปญหาการขาดการแนะนําจากเจาหนาท่ีเม่ือไมเขาใจ 
X13 = ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพิม่เติม  
X14 = ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพื่อรับความรูจากเจาหนาท่ี 
X15 = ปญหาความไมสะดวกดานการเดินทางไปยังแหลง   
               ความรู 
X16 = ปญหาดานสุขภาพ 
X17 = ปญหาการมีภาระมาก 
X18 = ปญหาความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



ตาราง 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

Y 1.000 -.008 -.157***  .102 .058 .121* .019 .191** -.042 .012 -.187** -.229*** -.129* -.252*** -.278*** -.300*** -.239*** -.225*** -.263*** 

X1  1.000 -.021 -.007 -.068 .154* .035 .017 -.003 -.076 .084 -.001 .007 .152* .058 .069 .016 .061 .055 

X2   1.000 -.196*** -.017 -.219*** .059 .178** .000 -.013 .048 -.032 .002 .040 .017 -.085 .062 -.070 -.010 

X3    1.000 .088 .128* .029 -.007 .110 -.031 .035 .073 -.026 -.069 -.006 .057 .022 .087 .013 

X4     1.000 .115* .037 .020 -.064 -.087 .048 .031 -.003 -.014 -.049 .011 -.005 .007 -.037 

X5      1.000 -.132** -.012 .010 .000 .040 .153* .191** .142* .245*** .224*** .101 .188** .185*** 

X6       1.000 -.072 -.065 -.118* -.095 -.072 -.117* -.221*** -.066 -.092 -.176** -.084 -.114* 

X7        1.000 .140* -.183** -.154** -.310*** -.193** -.099 -.176** -.231*** -.186** -.163** -.097 

X8         1.000 .083 .133* .146* .009 .015 .057 .034 .054 .108 .000 

X9          1.000 .469*** .405*** .489*** .323*** .232*** .305*** .332*** .396*** .285*** 

X10           1.000 .397*** .399*** .343*** .355*** .362*** .292*** .352*** .284*** 

X11            1.000 .483*** .419*** .504*** .615*** .457*** .491*** .330*** 

X12             1.000 .541*** .391*** .505*** .479*** .564*** .416*** 

X13              1.000 .460*** .512*** .360*** .470*** .289*** 

X14               1.000 .657*** .373*** .507*** .312*** 

X15                1.000 .519*** .642*** .488*** 

X16                 1.000 .559*** .361*** 

X17                  1.000 .433*** 

X18                   1.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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จากการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise) โดยนําตัวแปรอิสระท้ัง 18 ตัวแปร 
เขาในสมการ แลวทําการคํานวณโดยใชวิธี Stepwise ปรากฏวาไดคา F เทากับ 9.880 ; Sig เทากับ 
0.000 (ตาราง 9) หมายความวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
ในรูปเชิงเสน เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple coefficient of 

determination, R2) ปรากฏวา R2 มีคาเทากับ 0.242 หมายความวา ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถ
อธิบายการผันแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตัวแปรตาม (ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร) ไดรอยละ 24.2 ในบรรดาตัวแปรอิสระท้ัง 18 ตัวแปร มีตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือต่ํากวา ไดแก 1) รายไดรวม
ตอเดือน 2) ปญหาความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 3) เนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
เขาใจยาก 4) สถานท่ีเพื่อรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเพียงพอ 5) ระยะเวลาในการ
ไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) อายุ และ7) การขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม โดยตัวแปร
ท้ัง7 ตัวแปร มีความสัมพันธกับตัวแปรตามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิง
บวกกับตัวแปรตาม มี 3 ตัวแปร ไดแก 1)  รายไดรวม 2) ระยะเวลาในการไดรับความรูเร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) เนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเขาใจยาก และตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธเชิงลบกับตัวแปรตาม มี 4 ตัวแปร ไดแก 1) อายุ 2) การขาดแหลงศึกษาเพ่ิมเติม 3) 
สถานท่ีเพื่อรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเพียงพอ 4) ความไมสนใจเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห สามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุ ไดดังนี้ 
 

Y = 0.209X5   –   0.236X18   +   0.210X9   –   0.192X14   +    
  (3.287)          (-3.631)       (3.237)  (-2.741)  

0.182X7      –   0.133X2   –   0.169X13 
(2.939)           (-2.151)        (-2.438)                        

                                                
t  ≤ ระดับนยัสําคัญ 0.05 

 
 
 
 
 



 56

ตาราง 9 การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับความรูในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 
 

ตัวแปร Beta t Sig 
1. อายุ      -0.133 -2.151 0.033 
2. รายไดรวมตอเดือน    0.209 3.287 0.001 
3. ระยะเวลาในการไดรับความรูเร่ือง        
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

0.182 2.939 0.004 

4. ปญหาดานความเขาใจยากของเนื้อหา   
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.210 3.237 0.001 

5. ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพ่ิมเติม    -0.169 -2.438 0.016 
6. ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพื่อรับ 
ความรูจากเจาหนาท่ี   

-0.192 -2.741 0.007 

7. ปญหาความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   -0.236 -3.631 0.000 
R2 =  0.242 SEE =  2.702  F =  9.880 Sig of F =  0.000 

 
การพิสูจนสมมุติฐาน 
 จากการวิเคราะหถดถอยพหุ ดังตาราง 9 สรุปไดวามีตัวแปรอิสระ 7 ตัว ท่ีมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตาม (คะแนนความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงพิสูจนสมมุติฐานไดวา มีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคะแนนความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกร ซ่ึงปจจัยดังกลาว ไดแก อายุ รายไดรวมตอเดือน ระยะเวลาในการไดรับความรูเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปญหาดานความเขาใจยากของเน้ือหาเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพ่ือรับความรูจากเจาหนาท่ี  และ
ปญหาความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวก กับคะแนนความรูใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ไดแก รายไดรวมตอเดือน ระยะเวลาในการไดรับความรู
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปญหาดานความเขาใจยากของเนื้อหาเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงลบ กับคะแนนความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร คือ อายุ ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพื่อรับความรูจาก
เจาหนาท่ี  และปญหาความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  


