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Abstract
This study aimed to investigate: 1) socio-economic attributes of farmers; 2) knowledge 

and attitudes towards farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy 
of the farmers; 3) factors effecting attitudes towards farming in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy of the farmers; and 4) suggestions related to the 
creation of attitudes towards farming in accordance with the philosophy of sufficiency 
economy. The sample group in this study consisted of 272 farmers living in U-Mong 
municipality, Lamphun province and they were obtained by two-stage sampling. A set 
of questionnaires was sued for data collection and analyzed by using descriptive statistics 
i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation. Also, inferential statistics 
(stepwise multiple regression analysis) was employed in this study.
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Results of study indicated that most of the respondents were male, 61 years old 
on average, married, and elementary school graduation or below. They had 4 family 
members and 2 household workforces on average. The respondents had a farming area 
for 3.56 rai and earned an income form farming for 86,234.30 baht per year on average. 
They had farming experience for 28 years on average and were member of 3 agricultural 
groups on average. The respondents contracted agricultural personal twice a year and 
joined agricultural training/trips for twice a year on average. Moreover, they joined 
agricultural tradition or activities for 3 times a year on average. They perceived new/
information about farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy 27 
times per month on average. It was found that the respondents has a high level of 
knowledge and attitudes about farming in accordance with the philosophy of sufficiency 
economy. They was a statistically significant relationship between attitudes towards 
farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy and the following 
factors: agricultural personal contact (sig.<0.05), agricultural training/trip and knowledge 
about farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy (sig.<0.01)

According to results of the study, the following were suggestion for creating attitudes 
towards farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy: 1) promotion 
and extension of the philosophy of sufficiency economy in farming; 2) adoption of the 
philosophy of sufficiency economy to cope with climate change and economic crisis; 3) 
creating activities promoting farmer participation in the adoption of the philosophy of 
sufficiency economy and; 4) instilling consciousness of livelihoods in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy to children of farmers.
Keywords: farmer attitude, philosophy of sufficiency economy, sufficiency economy 
  farming, Lamphun province
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บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ
ศกึษาขอเสนอแนะเกีย่วกบัการสรางทศันคตใินการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตาํบลอโุมงค อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวจิยั
คือ เกษตรกรที่อยูในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 272 คนซึ่งไดจาก
การสุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 61 ป อยูในสถานภาพสมรส สําเร็จ
การศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาหรอืตํา่กวา มสีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 4 คน แรงงานในครวัเรอืนเฉลีย่ 
2 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 3.56 ไร มีรายไดในภาคการเกษตรเฉล่ีย 86,234.30 บาทตอป 
มีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 28 ป เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชุมชนเฉลี่ย 
3 กลุม ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตรเฉล่ีย 2 ครั้งตอป เขารวมฝกอบรมหรือดูงานดานการเกษตร
เฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมกจิกรรมหรือประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรเฉล่ีย 3 ครั้งตอป ไดรับขอมูลขาวสาร
จากส่ือตางๆ เกีย่วกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ีย 27 ครัง้ตอเดือน เกษตรกร
มีความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาพอเพียงอยูในระดับมาก มีทัศนคติตอการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาพอเพียงอยูในระดับเห็นดวยมาก สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
ทศันคตเิกีย่วกบัการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยางมนียัสาํคัญทางสถิตไิดแก 
การติดตอกับเจาหนาที่การเกษตร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในที่ระดับ 0.05 สวน
การเขารวมฝกอบรมหรือดูงานดานการเกษตร และความรูเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน
ตามแนวทางปรัชญาพอเพียง มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติในที่ระดับ 0.01

สําหรับขอเสนอแนะตอการสรางทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรที่สําคัญคือ ควรมีการสงเสริมและถายทอดแนวทางการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการทําเกษตรกรรมใหเกิดผลรูปธรรม ควรเนนการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผันผวนของภาวะ เศรษฐกิจที่กระทบตอภาคการเกษตร 
ควรมีการสรางกิจกรรมที่สงเสริมใหครัวเรือนเกษตรกรมีสวนรวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใช และควรมกีารสงเสรมิการปลกูฝงจติสาํนกึในการดาํเนนิชวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงใหแกบุตรหลานเกษตรกร
คําสําคัญ: ทศันคตขิองเกษตรกร ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การทําเกษตรกรรมแบบพอเพียง จงัหวดัลาํพนู
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คํานํา
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ภาคการเกษตรของ

ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศซ่ึงมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน ดงัเหน็ไดจากการประสบภาวะภัยแลง อทุกภยั 
หรือการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดใหม 
สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
ทัง้ในดานปรมิาณและคณุภาพ ซึง่เปนสาเหตสุาํคัญ
ประการหนึ่งที่เกษตรกรตองใชตนทุนและปจจัย
การผลิตที่สูงขึ้นอีกจํานวนมาก ประกอบกับการ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงตอราคาสินคา
เกษตรทีไ่มสามารถควบคมุและคาดการณได อกีทัง้
เกษตรกรยังขาดความสามารถหรือองคความรู 
ในการจัดการรับมือกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ และนํามาสูการขาดรายได
หรือมีกําไรที่ลดลง ไมเพียงพอตอคาใชจายในการ
ดาํรงชวีติหรอืการดาํเนนิกจิกรรมตางๆ ในครัวเรอืน
เกษตรกร ซึ่งทําใหมีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะตองมีการกูยืมเงินจากแหลงสถาบันทาง
การเงินเพ่ือทดแทนรายไดสูญเสียไป อันเปนสวน
สําคัญที่ทําใหเกษตรกรยังไมสามารถท่ีจะหลุดพน
จากภาระหน้ีสินและความยากจน (หิรัณย, 2559)

ในการหาแนวทางเพื่อใหเกษตรกรสามารถ
แกไขปญหาและพ่ึงพาตนเองในการดําเนินวิถีการ
ผลิตไดอยางมั่นคงน้ัน เปนที่มาของการจัดทําแผน
พัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ไดมีการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสราง
ความเขมแข็งใหกบัเกษตรกร ตลอดจนการสงเสริม
การทําเกษตรกรรมอยางย่ังยนืใหเห็นผลในทางปฏิบตัิ 
โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตร
ทฤษฎใีหม และเกษตรอินทรยี ซึง่จะชวยเพ่ิมรายได

ใหกบัเกษตรกร รวมท้ังสงเสรมิการพฒันาองคความรู
ของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชพีใหสามารถบริหาร
จดัการการทําเกษตรกรรมแบบครบวงจรต้ังแตการ
ผลติ แปรรปู และการตลาด ตลอดจนสรางการรวม
กลุมเกษตรกรใหเขมแข็งและสามารถเช่ือมโยง
เครือขายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได
อยางมีประสิทธภิาพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2559)

เทศบาลตาํบลอโุมงคตัง้อยูในเขตอาํเภอเมอืง
ลําพูน จังหวัดลําพูน มีพื้นท่ีสวนใหญเปนการทํา
เกษตรกรรมและถอืเปนชมุชนหนึง่ท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดนอมนาํปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขามาปรบัใชในการพฒันาการเกษตรในพืน้ท่ี อาทิ 
การจดัตัง้ศนูยการเรยีนรูปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ศูนยการเรียนรูครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง แหลง
ปฏิบัติการเรียนรู กองทุนออมทรัพยสวัสดิการ
ประชาชนตาํบลอโุมงค ศนูยอโุมงคลดโลกรอน และ
แหลงปฏิบัติการเรียนรูการบริหารจัดการองคกร
แบบมีสวนรวม (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
2554) โดยมีความมุงหวังในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มคีวามสามารถในการ
จัดการภาระหนี้สินของครอบครัว ตลอดจนการมี
แหลงอาหารทีป่ลอดภยัจากการทาํเกษตรเชงิอนรุกัษ 
เปนชุมชนทีม่คีวามเขมแขง็และมคีวามสามคัค ีและ
ที่สําคัญทางหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลอุโมงคมีความประสงคที่จะขยาย
การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา
เกษตรกรรมใหแพรขยายไปทัว่ทุกครวัเรอืนเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ปกครอง อยางไรก็ตามการสงเสริม
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในทางปฏิบัตินั้นยังมีขอจํากัดและขาดการศึกษา
ขอมลูพืน้ฐานตางๆ ของเกษตรกรรวมถึงชองทางท่ี
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จะชวยใหเกษตรกรเกิดความเขาใจและมีการนําไป
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรในครัวเรือน

เพื่อให การส งเสริมการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการทําเกษตรกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมใหไดนั้น จึงมีความ
จําเปนที่จะตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

โดยเฉพาะขอมลูระดบัทศันคตติอการทาํเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกร
วาอยูในระดบัใด และมีปจจยัใดบางทีม่ผีลตอทศันคติ
ในการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของเกษตรกรและขอเสนอแนะของเกษตรกร
ตอการสรางทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนอยางไร
บาง เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาและ
สงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อกีทัง้ยงัเปนการสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร ชาติด านการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว 
โดยสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580), 2561) และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ของแผนพัฒนาการเกษตร 
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการขยายผลการ
ทาํการเกษตรตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยการสรางจติสาํนกึใหแกเกษตรกรใหครอบคลุม
ทุกครัวเรือนเพ่ือนําไปสูการสรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมในระดับครวัเรอืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตเทศบาล
ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่อยู

ในเขตเทศบาลตาํบลอโุมงค อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดั
ลําพูน จํานวน 11 หมูบาน ซึ่งมีการคํานวณหา
ประชากรและกลุมตัวอยางดวยการใชวิธีการสุม
ตวัอยางแบบสองขัน้ตอน (Two-Stage Sampling) 
(ประชมุ, 2541) โดยขัน้ตอนที ่1 เปนการสุมหมูบาน 
ไดจํานวน 6 หมูบาน มีครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 
851 ครัวเรือน จากนั้นกําหนดขนาดตัวอยางตาม
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่
รอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 
0.05 ไดกลุ มตัวอยางครัวเรือนเกษตรกร 272 
ครัวเรือน และขั้นตอนที่ 2 เปนการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนเกษตรกรจากหมูบานตัวอยาง 6 หมูบาน 
ดวยวิธีการแบงสัดสวนประชากร (Proportional 
to size) เพื่อทราบจํานวนครัวเรือนตัวอยางแตละ
หมูบาน และกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามครัว
เรือนละ 1 คน ซึ่งจะไดจํานวนเกษตรกรตัวอยาง
ทั้งหมด 272 คน โดยการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการ
วิจัยต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
รายงานการวิจัย และขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ตําบลอุโมงค จากสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค 
และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
(วนิดา และคณะ, 2560) ซึ่งมีจํานวน 272 ชุด โดย
เก็บจากเกษตรกรเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูในการวิจยัคร้ังนี ้แบงออก

เปน 3 สวน คอื 1) ขอมูลพ้ืนฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ 
สังคมของเกษตรกร ระดับความรู และทัศนคติ
เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
โดยใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก คาความถี ่คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การ
วิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขต
เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โดยการใชสถิตอินมุาน ไดแก การวเิคราะหพหถุดถอย
แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) และ 3) การวิเคราะหขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเก่ียวกับการสรางทัศนคติที่ดีในการทํา
เกษตรกรรมภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการใชวธิกีารจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize 
and Sort) ซึ่งการวิเคราะหในสวนที่ 1 และ 2 
จะใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สงัคมศาสตรชวยในการบนัทกึ จดัการ และวิเคราะห
ขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณผล
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 
61 ป อยูในสถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาใน
ระดบัช้ันประถมศึกษาหรือตํา่กวา มจีาํนวนสมาชกิ
ในครวัเรอืนเฉลีย่ 4 คน มแีรงงานในครวัเรอืนเฉลีย่ 
2 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 4 ไร มีรายได
ภาคการเกษตรเฉล่ีย 86,234.30 บาทตอป มี
ประสบการณในการทําเกษตรกรรมเฉล่ีย 28 ป 
เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชุมชน
เฉลี่ย 3 กลุม ติดตอกับเจาหนาท่ีทางการเกษตร
เฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมฝกอบรมหรือดูงานดาน
การเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมกิจกรรมหรือ
ประเพณีเกีย่วกบัการเกษตรเฉล่ีย 3 ครัง้ตอป ไดรบั
ขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ เกีย่วกบัการทาํเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ย 27 ครั้ง
ตอเดือน

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม
ในระดับครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกร

เกษตรกรมีความรูเกีย่วกับการทําเกษตรกรรม
ในระดับครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงเฉลี่ย 14 คะแนน อยูในระดับมาก (Table 1) 
มีทัศนคติตอการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงรวมทกุดาน
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (Table 2)
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Table 1  A number and percentage of farmer on the basis of a level of knowledge about 
farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy

(n=272)

A level of knowledge about farming in accordance 
with the philosophy of suffi ciency economy

No. %

Low
Moderate
High

-
163
109

-
59.93
40.07

  X = 14.53     Min-Max = 9-20     S.D. = 2.298

Table 2  An average mean score, standard deviation, and a level of attitudes towards 
farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy

(n=272)

Attitudes towards farming in accordance with 
the philosophy of suffi ciency economy

X S.D. Description

Moderation
Reasonableness
Good immunity
Knowledge condition
Virtue condition

4.15
4.33
4.30
4.16
4.36

.523

.459

.450

.476

.509

Agree
Agree
Agree
Agree
Agree

Total 4.26 .407 Agree

ปจจยัทีม่ผีลตอทัศนคตใินการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกร

การวเิคราะหเพือ่หาปจจัยทีส่งผลตอทศันคติ
ในการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใชสถิติ
วเิคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ซึ่งเปนการ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ตัวแปร
เกณฑ) กับตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 
2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553) โดยการวิเคราะหได
คัดเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 

ทั้งหมด 15 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน แรงงานใน
ครัวเรือน พื้นที่ทําการเกษตร ประสบการณในการ
ทาํเกษตรกรรม รายไดในภาคการเกษตร การเขารวม
เปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชมุชน การตดิตอ
กับเจาหนาที่ทางการเกษตร การเขารวมฝกอบรม
หรอืดงูาน การเขารวมกจิกรรมหรอืประเพณเีก่ียวกบั
การเกษตร การรบัขอมลูขาวสารจากส่ือตางๆ ความรู
เก่ียวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อหาวาตัวแปร
อิสระใดมีผลตอทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตาม
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แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถติ ิและสงผลในเชงิบวกหรอืลบ ทัง้นีก้ารศึกษา
ปญหา Multicollinearity พบวาไมมีตัวแปรอิสระ
ใดท่ีมคีวามสัมพันธกนัสงูเกนิ 0.80 อนัจะทําใหเกดิ
การละเมดิขอกาํหนดเบือ้งตนของการวเิคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
(สุชาติ, 2545)

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการ
ทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพบวาตัวแปรอิสระท้ังหมด 15 ตัวแปรมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม คือ ทัศนคติในการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูรอยละ 48.30 (R2 = .483) และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมในระดับครวัเรอืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา
มีทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ การติดตอกับเจาหนาที่
ทางการเกษตร มคีวามสัมพันธอยางมีนยัสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเขารวมฝกอบรมหรือ
ดูงานดานการเกษตร และความรูเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมในระดับครวัเรอืนตามแนวทางปรัชญา
พอเพียง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งท้ัง 3 ตัวแปรน้ีมีความสัมพันธ
ในทางบวกท้ังหมด (Table 3) และสามารถวิจารณ
ผลการวิเคราะหไดดงันี้

1. เกษตรกรที่มีการติดตอกับเจาหนาที่
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 1 ครั้งตอป จะสงผลทําใหมี
ทศันคตติอการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น .035 คะแนน ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากกิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงคไดจัดขึ้นน้ันมีการจัดโครงสรางและมี
เจาหนาทีร่บัผดิชอบโครงการอยางเปนกจิจะลกัษณะ 

อีกทั้งยังเปดโอกาสใหเกษตรกรหรือผู เขารวม
กิจกรรมไดมีโอกาสสอบถามเพิ่มเติมไดโดยตรง 
อาทิ โครงการศูนยการเรียนรูครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีมีการสงเสริมการทํา
เกษตรแบบธรรมชาติ และการดําเนนิชีวติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในครัวเรือน และสมาชิก
ทีเ่ขารวมโครงการน้ันจะไดรบัองคความรูตางๆ และ
มกีารจดัประชมุเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูซึง่กนัและกนั
กับเจาหนาท่ีจากสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค 
และเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอก
ชุมชน (วัลลภ และคณะ, 2556)

2. เกษตรกรท่ีมีการเขารวมฝกอบรมหรือ
ดูงานดานการเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ครั้งตอป จะทําใหมี
ทศันคตติอการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น .051 คะแนน (อรุณวดี, 
2555) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการกําหนดนโยบาย
และการบรหิารจดัการในองคกรของหนวยงานของ
เทศบาลตาํบลอโุมงคนัน้ไดใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเปนแนวทางในการปฏิบัติ จึงสงผลให
รูปแบบของกิจกรรมการฝกอบรมท่ีเกษตรกรหรือ
ประชาชนในชมุชนนัน้สวนใหญเปนการปรบัใชหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เชน การอบรมการทาํปุย
และน้ําหมักอนิทรีย การทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
ตลอดจนการมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลอุโมงคที่สรางขึ้นเพื่อเปนแหลงศึกษาดูงาน
ใหกับเกษตรกรที่ต องการองคความรู ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ อีกทั้งทางเทศบาล
ตําบลอุโมงค ได  ใช พื้น ท่ีของศูนย การเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงคเปนหลักในการจัด
โครงการฝกอบรมหรือกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ
การเกษตร จงึเปนอกีสาเหตุหน่ึงท่ีเกษตรกรไดเห็น
รูปแบบการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ทัง้ในเชงิทฤษฎไีปจนถงึการปฏบิตั ิเชน วธิกีารปลกู
ขาวแบบอินทรีย การจัดการพื้นที่ตามแบบเกษตร
ทฤษฎใีหม เปนตน นาํไปสูการสรางความเขาใจและ
การนําไปประยุกตใชกับการทําเกษตรกรรมของ
ตนเอง (บุษกร และศุภกัญญา, 2558)

3. เกษตรกรที่มีความรู  เกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทําใหมีทัศนคติตอการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมขึ้น .085 คะแนน (ศศิกาญจน และอรนันท, 
2560) ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงคไดมีการมุงเนนนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ปกครอง และประกอบกับการที่ประชาชน
สวนมากอยูในอาชพีทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรกรรม 
ดังนั้นกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนการสงเสริมการ
ประยุกตใชจึงมีสวนที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะการมุงเนนการเผยแพรและถายทอด
องคความรูหรือการสรางความเขาใจในการจัดการ
รูปแบบการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากการจัดตั้ง
ศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตาํบลอุโมงค เพ่ือ
ถายทอดองคความรูการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม การทําเกษตรกรรม
ทัง้แบบอนิทรยีและแบบปลอดภยั ตลอดจนการให
ความรูในการลดตนทุนในการซื้อปจจัยการผลิต 
เชน การทาํปุยหมกัจากเศษผกัผลไม การทาํนํา้หมกั
ชีวภาพ หรือการทําปุยคอก เปนตน

ขอเสนอแนะในการสรางทัศนคติตอการทํา
เกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกร

การศึกษาขอเสนอแนะของเกษตรกรในการ
สรางทัศนคติตอการทําเกษตรกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรมีความ
ประสงคทีจ่ะใหหนวยงานของรัฐทัง้สวนกลาง สวน
ภมูภิาค และสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานพัฒนา
ภาคเอกชนและสถาบันทางการศึกษาเขามามี
สวนรวมใหเกิดการทําเกษตรกรรมตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงดงันี ้1) ควรมกีารสงเสรมิ
และถายทอดแนวทางการปรบัใชปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการทําเกษตรกรรมใหผลในรูปธรรม 
หรือในทางปฏิบัติใหมากขึ้น 2) ควรมีการเนนการ
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผันผวน
ของภาวะเศรษฐกจิในภาคการเกษตร 3) ควรมกีาร
สรางกิจกรรมที่เสริมสรางใหครัวเรือนเกษตรกรมี
สวนรวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการทําเกษตรกรรม และ 4) ควรมี
การสงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแก
บุตรหลานเกษตรกร
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน 
จงัหวัดลาํพนู สามารถสรุปผลการวิจยัไดวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 61 ป อยูใน
สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศกึษาหรือตํา่กวา มจีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน
เฉลี่ย 4 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 4 ไร มีรายไดภาค
การเกษตรเฉล่ีย 86,234.30 บาทต อป  มี
ประสบการณในการทําเกษตรกรรมเฉล่ีย 28 ป 
เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชุมชน
เฉลี่ย 3 กลุม ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตร
เฉล่ีย 2 ครัง้ตอป เขารวมฝกอบรมหรือดูงานเก่ียวกับ

การทําเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
เกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ย 3 ครั้งตอป ไดรับขอมูล
ขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ีย 27 ครั้งตอ
เดอืน เกษตรกรมคีวามรูเกีย่วกับการทาํเกษตรกรรม
แบบพอเพียงอยูในระดบัมาก และมีทศันคติตอการ
ทําเกษตรกรรมแบบพอเพียงอยูในระดับเห็นดวย
มาก

ปจจยัทีม่ผีลตอทศันคติในการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 ตัวแปร ไดแก การ
ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตร มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวกที่ระดับ 0.05 
การเขารวมฝกอบรมหรือดงูานดานการเกษตร และ

Table 3  Factors effecting attitudes towards farming in accordance with the philosophy of 
sufficiency economy of the farmers

Independent variable

Dependent variable

Attitude toward farming in 
accordance with the philosophy 

of suffi ciency economy

B t Sig.

1. Agricultural personal contact .035 2.582 .010*

2. Joining agricultural training or trips .051 3.720 .000**

3. Knowledge about farming in accordance 
with the philosophy of suffi ciency economy

.085 7.842 .000**

Constant 2.829 21.166 .000**

R2 = 0.483 (48.3%)        F = 83.554        Sig.F = 0.000**

*, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 0.01, respectively
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ความรูเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน
ตามแนวทางปรัชญาพอเพียง มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวกที่ระดับ 0.01

เกษตรกรมขีอเสนอแนะตอการสรางทศันคติ
ที่ดีในการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือควรมีการสงเสริมและ
ถายทอดแนวทางการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทําเกษตรกรรมใหเกิดผลในรูปธรรม 
หรือในทางปฏิบัติใหมากขึ้น ควรมีการเนนการใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ควรมีการ
สรางกจิกรรมทีส่งเสรมิใหครวัเรอืนเกษตรกรมสีวน
รวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใชในการทาํเกษตรกรรม และควรมกีารสงเสรมิการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกบตุรหลานเกษตรกร

ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีมีการ

ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตรมากข้ึนก็จะมี
แนวโน มที่จะมีทัศนคติที่ เห็นด วยกับการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิม่ขึน้ตามไปดวย ดงันัน้ทางเทศบาลตาํบลอโุมงค 
หรือหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาการ
เกษตร เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ควรมีการสรางชองทางการติดตอขอ
คาํปรึกษาทีเ่กษตรกรสามารถเขาถงึและใชไดอยาง
สะดวกและงาย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธให
เกษตรกรไดรับรูรับทราบอยางทั่วถึง อีกทั้งควรมี
การมุงเนนการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนเกษตรกร สอบถาม
ปญหาและความตองการของเกษตรกรในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การจัดกิจกรรมให

เจาหนาทีเ่ทศบาลไดพบปะเกษตรกร เกษตรตําบล
ลงพื้นที่พบเกษตรกร เปนตน

2. ดานการเขารวมฝกอบรมหรือดูงานดาน
การเกษตรพบวา เกษตรกรท่ีมกีารเขารวมฝกอบรม
หรือดูงานทางดานการเกษตรเพิ่มขึ้น มีผลทําใหมี
ทัศนคติเห็นด วยต อการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ดังนั้น
ทางสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงคควรมีการสราง
ความรวมมือกับภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
และกรมพัฒนาชุมชน หรือองคกรพัฒนาภาค
เอกชนตางๆ มลูนธิมิัน่พฒันา ในการจดักิจกรรมฝก
อบรมหรือดูงานท่ีเกี่ยวของกับการใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกับปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ 
เชน การจัดทําแปลงสาธิตการทําเกษตรกรรมแบบ
ใชนํ้านอย การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน หรือการรวมกลุ มเพื่อแปรรูปและ
จําหนายสินคาทางการเกษตร ตลอดจนเปดโอกาส
ใหเกษตรกรไดเขามามีสวนในการกําหนดหรือการ
วางแผนการจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเปนสวนชวย
ใหการดําเนินงานสงเสริมนั้นมีความเหมาะสมและ
ตรงความประสงคของเกษตรกรมากข้ึน

3. จากการศึกษาในสวนของความรูความ
เขาใจของเกษตรกรแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มี
ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการทาํเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นจะมี
แนวโนมทีจ่ะมทีศันคติเหน็ดวยในการทาํเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนตาม
ไปดวย ดังนั้นควรมุงเนนใหทางสํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงค ตลอดจนผูนําชุมชนท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีมสีวนเกีย่วของอืน่ๆ เชน กรมวชิาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ศูนยเกษตรกรรม
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ยั่งยืน หรือสถาบันทางการศึกษาตางๆ เขามาสราง
ความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นภาคการเกษตร
ในการสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเขาใจไดงายและเนน
ในเชิงปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี ไดแก การสราง
องคความรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุพืชไวใชเอง 
การใชสารเคมอียางถูกวธิแีละปลอดภัยในการกาํจัด
โรคและศัตรูพืช การผลิตปุยอินทรีย การลดตนทุน
ในการทาํเกษตรกรรม รปูแบบการจดัการนํา้ในการ
ทาํเกษตรกรรมในสภาพแหงแลง พฒันาอาชพีเสรมิ
ในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และความรูในเรื่อง
ระบบตลาดคาขายผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 
อีกทั้งควรมีการพิจารณาจัดทําส่ือชนิดตางๆ เพื่อ
เปนการเผยแพรองคความรูการทาํเกษตรกรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรเกษตรกร 
เชน การจัดทําปฏิทินการปลูกพืชตลอด 12 เดือน 
การจัดทําคูมือการปองกันและกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน

4. ในดานสภาพพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวา 
เกษตรกรสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในกลุมผูสูงอายุ
หรือกําลังเขาสูวัยผูสูงอายุ ควรมีการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมีสวนชวยใหเกษตรกรผูสูงอายุมี
รายไดเสริมจากการทําเกษตรกรรม เชน การให
ความรูเกีย่วกบังานหตัถกรรม ไดแก จกัสาน ปกผา 
เย็บผา ตลอดจนการสงเสริมการทําเกษตรกรรม
แบบประณีตหรือแบบผสมผสานที่ใหเกษตรกรมี
การปลูกพืชชนิดอื่นควบคู ไปกับพืชชนิดหลัก 
ตลอดจนมีการจัดหาเกษตรกรผู สูงอายุที่ เป น
ปราชญชาวบานหรือมีความรู ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับภูมิปญญาทางการเกษตร เชน สมุนไพร
พื้นบาน เครื่องมือการเกษตรในอดีต พิธีกรรม

ดั้งเดิมท่ีเก่ียวกับการเกษตรตางๆ ใหเปนวิทยากร
ในการถายทอดสูเยาวชนในพื้นที่
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