
 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความรูในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีไดรับการ
ถายทอดความรูจากศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
         2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบของการไดรับความรูและ
ปจจัยอ่ืนๆ กับระดับความรูของเกษตรกร 

3.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรเปาหมาย 
  ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับ
การถายทอดความรูจากศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอแมแจม อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอแมแตง อําเภอสะเมิง อําเภอฝาง อําเภอพราว อําเภอสันปาตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอฮอด 
และอําเภอไชยปราการ จํานวนท้ังส้ิน 225 ราย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและลักษณะเคร่ืองมือการวิจัย 
  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซ่ึงเปนแบบปลายปด (Close-ended question) และแบบปลายเปด (Open-ended question) โดย
มีการทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) ดวยการนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไป
ปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาของการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีไดมา แลวจึง
นําไปทดลองเก็บขอมูลกับเกษตรกรที่ไมใชกลุมประชากร เปนจํานวน 20 ราย แลวนําคําตอบท่ีได
จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 (ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร) และตอนท่ี 4 (ปญหา
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และอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคา 
Reliability  coefficients ตามวิธีการของ Cronbach โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ปรากฏวา แบบสัมภาษณแตละตอน มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา  
(Cronbach’ alpha) ดังนี้ ตอนท่ี  3 (ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร) มีคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา  (Cronbach’ alpha) เทากับ 0.7384 และตอนท่ี 4 (ปญหาและอุปสรรคในการ
รับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา  (Cronbach’ alpha) เทากับ 0.8477 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปสัมภาษณเกษตรกรเปนรายบุคคล เปนจํานวน 225 
ราย 
  การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  เพื่อหาคา คาความถี่  (Frequency) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) 
คาสูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
และใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรรอยละ 59.6 เปนเพศชาย รอยละ 36.9 มีอายุอยูในชวง 41 – 
50 ป มีอายุเฉล่ีย 49.68 ป เกษตรกรรอยละ 86.2 มีสถานภาพสมรส รอยละ 73.8 มีการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 48.9 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวอยูในชวง 4 – 6 คน เฉล่ีย 3.71 คน 
เกษตรกรรอยละ 39.6 มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก รอยละ 45.8 มีอาชีพทําสวนเปนอาชีพรอง และ
เกษตรกรรอยละ 49.3 มีรายไดอยูระหวาง 0 – 5,000 บาท โดยเกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 6,080.24 บาท 
 
2. รูปแบบของการไดรับความรูของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 จากการศึกษาพบวา ในดานแหลงของขาวสารท่ีเกษตรกรไดรับ เกษตรกรรอยละ 80 ได
รับมาขาวสารมาจากโทรทัศน ทางดานระยะเวลาท่ีไดรับความรู เกษตรกรรอยละ 39.6 ไดรับความรู
มาเปนระยะเวลา 10 – 12 เดือน และในดานความถ่ีในการเขารับความรู เกษตรกรรอยละ 42.7 มี
ความถ่ีในการเขารับความรูเดือนละคร้ัง  
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3. ระดับความรูเก่ียวกับการความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรรอยละ 89.8 มีระดับความรูมาก และรอยละ 10.2 มีความรู
ระดับ ปานกลาง โดยเกษตรกรมีคะแนนความรูต่ําสุด 23 คะแนน และมีคะแนนความรูสูงสุด 38 
คะแนนจากคําถาม 38 ขอ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 34.56 คะแนน โดยขอท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด 
รอยละ 100.0 ไดแกขอ 31 เม่ือมีการสนใจหาความรู ควรที่จะมีการลงมือทํากินทําใชเองบาง โดยไม
ตองซ้ือหมดทุกอยาง เชน ทําน้ํายาลางจานเอง และขอ 38 การมีคุณธรรม จะตองมีความซ่ือสัตย
สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ และไมตระหนี่ สวนขอท่ี
เกษตรกรตอบถูกนอยท่ีสุด รอยละ 14.7 ไดแกขอ 1 เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปดวย 2 หวง 3 
เง่ือนไข กลาวคือ จะตองมีความหวงใยในดานทรัพยสินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขวา 
ตองขยัน อดทนและอดออม 
 
4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 จากการศึกษาพบวา โดยรวมเกษตรกรมีระดับของปญหาและอุปสรรคในการรับความรูใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับท่ีเปนปญหานอย มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.04 ยกเวนบาง
ประเด็นปญหาท่ีเกษตรกรมีปญหาอยูในระดับเปนปญหานอยท่ีสุด คือ เกษตรกรไมมีความสนใจ
เกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมากนัก 
 ในสวนของขอเสนอแนะของเกษตรกร มีดังนี้ คือ เกษตรกรตองการใหศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียงมีทุนสําหรับใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตร สนับสนุนในดานวัสดุทาง
การเกษตร สนับสนุนในเร่ืองของเมล็ดพันธุ ใหมีเบ้ียเล้ียง และตองการใหมีการแจกเอกสาร เชน 
คูมือ หรือหนังสือแนะนําใหแกสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ หลังจากท่ีเขารับความรูแลว ประกอบกับ
มีการจัดการอบรม หรือจัดประชุมแบบไมกําหนดระยะเวลา เชน เดือนละคร้ัง เพราะเกษตรกรจะได
เขามารับความรูไดบอยคร้ังข้ึน หรือตามความสะดวกของเกษตรกร ในสวนของเจาหนาท่ี บางพ้ืนท่ี
เจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญ จึงอธิบายเนื้อหาใหเขาใจไดลําบาก ส่ือการนําเสนอกินเวลามาก จึง
อยากใหมีวิดิทัศนเพื่อนยนระยะเวลา และใหมีการจัดการอบรมเขารับความรูในเร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปตลอด เพราะตองการความรูเพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อใหไดผลดีตอตนเองอยาง
แทจริง นอกจากนี้เกษตรกรยังตองการใหทางภาครัฐมีการสํารวจความพรอมของเกษตรกร วา
เกษตรกรมีความพรอมในการท่ีจะมาเรียนรูหรือไม กอนท่ีจะเขามาจัดกิจกรรมตางๆ ใหแก
เกษตรกร 
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5. การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวกับระดับความรูของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง 

จากการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) 
พบวา ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนความรูของเกษตรกรในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 7 ตัวแปร ไดแก อายุ รายไดรวมตอเดือน ระยะเวลาในการไดรับความรู
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปญหาดานความเขาใจยากของเนื้อหาเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพ่ือรับความรูจากเจาหนาท่ี  และ
ปญหาความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  โดยตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความรูใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ไดแก รายไดรวมตอเดือน ระยะเวลาในการไดรับความรู
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปญหาดานความเขาใจยากของเนื้อหาเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ และ 
สวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงลบกับคะแนนความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรคือ 
อายุ ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพ่ิมเติม ปญหาดานสถานท่ีรวมกลุมเพื่อรับความรูจากเจาหนาท่ี  
และปญหาการขาดความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษา เร่ืองความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีไดรับการ
ถายทอดความรูจากศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบ
ของการไดรับความรูและปจจัยอ่ืนๆ กับระดับความรูของเกษตรกร ตลอดจนศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของเกษตรกรในการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลจากการศึกษาในครี้งนี้สามารถ
นํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 
 ระดับความรูของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูในระดับมาก 
เนื่องจากเกษตรกรไดรับการอบรมจากศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง โดยเจาหนาท่ีเปนผูใหความรู 
โดยจะมีการอธิบายถึงความหมาย ท่ีมา เนื้อหา และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแก
เกษตรกร และหลังจากท่ีไดมีการอธิบายในสวนของเนื้อหา จะมีการใหเกษตรกรไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมทางการเกษตรท่ีเกี่ยวของกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเชน การทําปุยหมัก การทําหมู
หลุม เปนตน เพื่อใหเกษตรกรมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน และสามารถนําเอากลับไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีท่ีใช
ทําการเกษตรของตนเองได สวนเกษตรกรบางรายท่ีมีระดับความรูปานกลางนั้น มักจะใหความ
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สนใจไปในสวนของกิจกรรมทางการเกษตรมากกวาการนั่งฟงเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงทําใหมีคะแนนในการตอบแบบสอบถามนอยกวา 
  
 ปจจัยท่ีเก่ียวกับระดับความรูของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง จากการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 
 อายุ มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความรูของเกษตรกร โดยพบวา เกษตรกรท่ีมีอายุนอย
จะมีระดับความรูท่ีมากกวาเกษตรกรที่มีอายุมาก ซ่ึงช้ีใหเห็นวา เกษตรกรที่มีอายุนอย จะสามารถรับ
ความรู เรียนรู และจดจําส่ิงตางๆไดอยางรวดเร็วและงายกวาเกษตรกรที่มีอายุมาก 
 
 รายไดรวม มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความรูของเกษตรกร โดยพบวา เกษตรกรที่มี
รายไดมากจะมีระดับความรูท่ีมากกวาเกษตรกรท่ีมีรายไดนอย  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาเกษตรกรท่ีมีรายได
มากอาจเคยปฏิบัติกิจกรรมทางการเกษตรโดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปฏิบัติแลว
ประสบผลสําเร็จ จึงมีความสนใจในการศึกษาหาความรู และเรียนรูในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากข้ึน เพื่อการนําเอาไปปฏิบัติแลวทําใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ จึง
ทําใหมีระดับความรูมาก ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงปจจัยในดานระยะเวลาท่ีไดรับความรูดวยแลว 
ช้ีใหเห็นวา เกษตรกรท่ีมีการรับรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมากอน แลวจึงนําเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ และการท่ีเกษตรกรมีรายไดมาก ทําใหกลาท่ีจะลงทุนทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะไมจําเปนตองคํานึงถึงความเส่ียง ความเสียหาย เพราะถาปฏิบัติแลวไมประสบ
ผลสําเร็จ ก็สามารถท่ีจะเร่ิมทําการเกษตรในรูปแบบอ่ืนไดตอไปเร่ือยๆ  
 
 ระยะเวลาท่ีไดรับความรู มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความรูของเกษตรกร โดยพบวา 
เกษตรกรที่มีระยะเวลาในการรับรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากจะมีระดับความรูท่ีมากกวา
เกษตรกรที่มีระยะเวลาในการรับรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เม่ือ
เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเวลานาน จะมีการสะสมองคความรูท่ี
ไดจากการเรียนรูท่ีเจาหนาท่ีมอบให  ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรเกิดความเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับ
เนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน  เพราะเวลายิ่งนานก็จะเกิดการเรียนรูซํ้าๆ   จะทําใหเกษตรกรสามารถจดจจ
ความรูตางๆ มากข้ึน จึงทําใหมีความรูมาก หรืออาจกลาวไดวา ยิ่งเกษตรกรมีเวลาเรียนรูมาก ก็ยิ่งมี
ความรูมาก และหากมีเวลาเรียนรูอย ความยากก็จะมากข้ึน 
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 ปญหาเนื้อหามีความเขาใจยาก  มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความรูของเกษตรกร 
โดยพบวา เกษตรกรที่มีปญหาและอุปสรรคในดานเนื้อหามีความเขาใจยากมากเทาใดจะมีระดับ
ความรูมากกวาเกษตรกรท่ีตอบวามีปญหานอย ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา การท่ีเนื้อหามีความเขาใจ
ยาก อาจทําใหเกษตรกรกระตือรือรน และสนใจในตัวเนื้อหาเพิ่มมากข้ึน ทําใหตองพยายาม
ขวนขวาย และใชเวลาในการทําความเขาใจกับคําอธิบายของเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน ทําใหเกษตรกรมี
ระดับความรูเพิ่มมากข้ึน 
 
 ปญหาการขาดแหลงศึกษาเพิ่มเติม มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความรูของเกษตรกร 
โดยพบวา เกษตรกรที่มีปญหาและอุปสรรคในดานการขาดแหลงศึกษาเพ่ิมเติมจะมีระดับความรูท่ี
นอยกวาเกษตรกรที่ตอบวามีปญหาในดานน้ีนอย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากเกษตรกรขาดแหลงศึกษา
เพิ่มเติม อาทิเชน เอกสารตางๆ แผนพับ โปสเตอรบรรยาย วีดีทัศน เปนตน เกษตรกรจะมีระดับ
ความรูนอย เพราะเกษตรกรยังตองการรายละเอียดตางๆของเน้ือหา เพื่อนํากลับไปทําความเขาใจ
ดวยตนเองหลังจากท่ีไดเขารับความรูแลว เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถจดจําเนื้อหาท่ีไดเรียนรูไป
ภายในเวลาท่ีจํากัดไดหมด จึงตองมีแหลงความรูเพิ่มเติม เพื่อใหเกษตรกรไดนําเอากลับไปศึกษา
และทําความเขาใจ เพื่อใหเกษตรรูและเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง และไดผลดีแก
เกษตรกร 
 
 สถานท่ีเพื่อรับความรูไมเพียงพอ มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความรูของเกษตรกร โดย
พบวา เกษตรกรที่มีปญหาและอุปสรรคในดานสถานท่ีเพื่อรับความรูไมเพียงพอจะมีระดับความรูท่ี
นอยกวาเกษตรกรที่ตอบวามีปญหานอยในดานนี้ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากสถานท่ีไมเพียงพอ 
เกษตรกรจะไมมีท่ีท่ีจะใหเรียนรู ไมมีแปลงตัวอยางหรือแปลงสาธิต ท้ังๆ ท่ีเกษตรกรมีความพรอม
และความสนใจท่ีจะเรียนรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหากมีกิจกรรมเสริมใหแกเกษตรกร แต
ไมมีสถานท่ีเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมได เกษตรกรก็ไมสามารถเขาใจหรือรับความรูใหมนั้นๆ ได 
 
 ความไมสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความรูของเกษตรกร 
โดยพบวา เกษตรกรที่มีปญหาและอุปสรรคในดานความไมสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจะมีระดับ
ความรูท่ีนอยกวาเกษตรกรที่ตอบวามีปญหาดานน้ีนอย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากเกษตรกรไมมีความ
สนใจแลว เกษตรกรยอมไมสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติม หากมีเนื้อหาสวนใดตอนใดที่เกษตรกร
ไมเขาใจ ก็จะไมเขาใจไปตลอด ไมมีการพยายามทําความเขาใจกับเนื้อหาความรูนั้นๆ ไดและจะไม
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สามารถนําเอาไปปฏิบัติจริงในการทํากิจกรรมทางการเกษตรได หรือหากมีการนําเอาไปปฏิบัติ ก็
มักจะทําไมไดผลหรือไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการ ซ่ึงจะนําไปใช
ประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปรับปรุงในดาน การใหความรู
หรือคําแนะนําแกเกษตรกร สงเสริมการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหเพิ่มมากข้ึน รวมท้ัง
ประโยชนตอการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 
 1. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความเขาใจไดงายข้ึน 
เพ่ือท่ีจะใหเกษตรกรมีความเขาใจในเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวนําเอาไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง ไมไขวเขวหรือปฏิบัติตามแบบท่ีผิดไปจากหลักการท่ีแทจริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หรือองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือ
และดูแลเกษตรกร ควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหมากยิ่งข้ึน เพื่อใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายและเขาถึงเกษตรกร
รายยอยอ่ืนๆ ท่ีไมไดมีความสนใจที่จะเรียนรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง 
 3. ควรที่จะมีแหลงศึกษาเพิ่มเติมใหมากข้ึน เชน สถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการ แปลงตัวอยาง 
พื้นที่ทําการเกษตรตัวอยาง เปนตน เพื่อเปนการกระตุนใหเกษตรกรไดเห็นตัวอยางของความสําเร็จ
จากการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพราะถายิ่งมีแหลงใหศึกษามาก ก็จะยิ่งกระตุนให
เกษตรกรสนใจทําการเกษตรตามแบบตัวอยาง เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดประสบความสําเร็จดังเชน
แหลงศึกษาท่ีเกษตรกรไดไปศึกษามา 
  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการวิจัยในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ควรมีการวิจัยในพื้นท่ี
จังหวัดอ่ืนๆ ดวย เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยในพื้นท่ีอ่ืนๆ มาเปรียบเทียบ แลวทําการปรับปรุงตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ ตอไป เชน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการ
ทํากิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 3. ในสวนของแบบทดสอบความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใหตอบวา ถูกหรือผิด
นั้น ควรเปล่ียนเปนคําถามแบบปรนัย โดยใหเลือกตอบ 4 คําตอบ จะวัดความรูไดดีกวา  


