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บทคัดยอ 

งานวิจัยเร่ืองนี้ไดกําหนดวตัถุประสงคของการศึกษาคือ   (1) เพื่อวิเคราะหระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอันไดแก ปจจยัการผลิตและผลผลิตของ ระบบการผลิตทางดานการเกษตร   (2) เพื่อประเมิน
ระดับการนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในกจิกรรมทางเศรษฐกิจ อันไดแก .  ความพอประมาณ    
ความมีเหตุผล  และ  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  เง่ือนไขความรูและคุณธรรม  ในระบบการผลิตดาน
การเกษตร  (3) เพื่อวเิคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางและความเช่ือมโยงขององคประกอบของ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบการผลิตดานการเกษตร   
             วิธีศึกษาใชการสํารวจฟารมตัวอยางของเกษตรกร   ศูนยการเรียนรู    ศูนยการพัฒนา
โครงการในพระราชดําริ ของเกษตรกรตัวอยางท้ัง  4  ภาค จํานวน  284 ราย  นําขอมูลมา
ประมวลผลเพ่ือใหไดความสัมพันธของเกษตรกรกับชุมชน และแนวคิดท่ีเกี่ยวของ  กับการ
ดําเนินการผลิตทางการเกษตร  ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง  
แนวทางการดําเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหเหมาะสมข้ึนโดยคาสถิติเชิงพรรณนาและ  
คาความสัมพันธโครงสราง  โมเดลลิสเรล (LISRELModel) 
             จากการศึกษาดานระบบการทําเกษตรทฤษฎีใหมของชุมชนตนแบบตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง ไดผลการศึกษาพบวา  1)   รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตัวอยาง  เปน
การเกษตรแบบไรนาสวนผสมที่มีระบบการผลิตในรูปแบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว  โดยเนนใน
รูปแบบ ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว  และมีสัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรแตกตางกนัโดย
ข้ึนกับสภาพแวดลอม  วัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแตกตางกับสัดสวนทางทฤษฎี  อยางไรก็
ตามสัดสวนตาง ๆ สามารถยืดหยุนได  จึงถือวาสัดสวนการใชพื้นท่ีของเกษตรกรแตละรายมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับพื้นท่ีของตนเอง 2)   การดําเนินกจิกรรมการเกษตร  มีมาก  และ
หลากหลาย  นอกจากน้ีเกษตรกรยังไดรับความรูในดําเนนิการเกษตร    3)  เกษตรกรมีกิจกรรมใน
การประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  มีผลผลิตของพืชหลายหลายออกมาในระยะเวลาท่ีตางกัน  
ทําใหลดความเส่ียงในการดําเนินการท้ังจากสภาพแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณนํ้าฝนที่แปร
เปล่ียนไปตลอดเวลา  อีกท้ังยงัลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจนในเร่ืองของราคา  4)  
สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางท่ัวถึง  ทําใหเกิดการรายไดจากการเกษตรเพ่ิมข้ึนท้ังจากการเพ่ิม
ผลผลิตและมีผลผลิตอยางหลากหลาย สงผลใหเกิดความคุมคามากกวาความคุมทุน เพราะนอกจาก 

DPU



จะทําใหมีอาหารอยางพอเพียงแลว  ยังเปนผลทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอดท้ังปมีรายไดตอเนื่อง  
ลดการอพยพถิ่นฐาน  คุณภาพชีวิตและครอบครัวมีความอบอุน  ส่ิงแวดลอมดีข้ึนเปนผลทําให
ตนทุนทางสังคมลดลง       

     ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 1) จัดต้ังศูนยสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม โดยใชกรณีของ
เกษตรกรที่มีความสําเร็จอยางแทจริงเปนศูนยกลาง และใหศูนยนี้กระจายออกไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศ  2) จัดต้ังเครือขายกลุมเกษตรกร / สหกรณการเกษตร และจัดโครงการเยี่ยมชมศูนยสาธิต 
หมุนเวียนกันไป เพื่อกระจายการรับรู และตระหนักถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติใหกวางขวาง  3) 
จัดต้ังหนวยงานสงเสริม และพัฒนากลุมเกษตรกร และจัดทําโครงการประชาสัมพันธแนวปรัชญา
อยางจริงจัง และตอเนื่อง ผานส่ือท่ีเขาถึงกลุมเกษตรกรเปาหมายอยางงาย ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  4) 
จัดกิจกรรมสงเสริม และฝกอบรม การปฏิบัติตามแนวปรัชญา ไปสูระดับท่ีกาวหนามากข้ึน หรือจัด
เวทีใหความรู โดยใชเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จเปนวิทยากร พรอมนําชมผลงานอยางละเอียด  
5) จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหมเปนการเฉพาะ โดยจัดทําเปน
วาระแหงชาติ และ   6) จัดนิทรรศการ ประกวดผลงานทฤษฎีใหมท้ังข้ันพื้นฐาน และข้ันกาวหนา 
เพื่อใหแนวปรัชญาเปนนวัตกรรมทางการเกษตร เปนที่รับรู จูงใจ  และตระหนักเปนเปาหมายของ
การพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการอยูรวมกันอยางยั่งยืน ของสังคมเกษตรกรไทย 
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Abstract 
 
  The  study  purpose are : 1)   An analyzed   the  Economic  farming  system  and  to 
analyze  the  suitability  of  the  new  agricultural  theory    2) To  analyzed   the  Economic  
farming  system on  the Sufficiency Economy as Moderation Reasonableness Self-immunity 
Knowledge & Morality  3)  To  analyzed   the  Linear Structure Relationship model on  the 
farmers Moderation Reasonableness Self-immunity Knowledge & Morality and  the  community  
relationship for  the  improvement  of  the  new  agricultural  theory  suitability. 
  The  Method :  To  Heavy  The  Demonstrative  farms,  the agricultural  learning  centre  
and  284  Demonstrative  farming  development  programs  under  the  king  catenae in 4  region  
for  descriptive  statistical and  Linear Structure Relationship model analyze.   
 The  study  found :  1)  The  Demonstrative  farming  model  is  a  mixed  farming  of  
agricultures, fishery  and  husbandry  but  emphasizes  on  rice,  horticulture,  fishery  and  
husbandry  in  different  proportion  depending  on  the  land  availability.  1)  There  are  several  
varieties  of  farming  activities  besides  the  farmers  get  some  knowledge  farm  of  activities  
3)  The  farmers  are  able  to  created  more  activities  for  themselves  and  are  able  to produce  
the  product  in  various  seasons  for  leas  risk  of  uncertainty  environment  and  better  product  
price.  4)  To maximize  The  resource  utilization  for  sufficient  foods,  better  income  better  
riving  standard,  warm  family  relationship,  incretion  reduction  and  social  cost  reduction.   
            Suggestions   for  Development  the  relation  creation  of  the  community  and  the  new  
agricultural  theory  production  : 1) The establishment the demonstration site of the new theory 
by promoting success cases as learning centers of the  communities, regions, and among 
geographic regions of the country; 2) Setting up networking among farmer groups /farm visit 
programs throughout the kingdom; 3) Establishing the extension units to provide technical 
assistances and knowledge dissemination through mass media such as radio and television 
programs; 4) Expanding and strengthening the public extension activities towards the advanced 
stage of development of the new theory using successful cares as key catalysts; 5) Reformulating 
the current agricultural development plan to integrate the new theory philosophy up to national 
agenda; and 6) Setting up the exhibition fairs and contests of successful cares for prizes and 
awards for greater awareness and wider practices among farm communities in the country. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

               การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได
ดําเนินการจนแลวเสร็จ  โดยไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และไดรับการสงเสริมดานเวลาและส่ิงอํานวย
ความสะดวก จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมท้ังไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด อีกท้ัง มูลนิธิชัยพัฒนา  เจาหนาท่ีหนวยงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  อําเภอ   ท่ี
อํานวยความสะดวกใหสัมภาษณเกษตรกรและ ปราชญชาวบาน ในจังหวัด  สระแกว นนทบุรี 
อุบลราชธานี  นครราชสีมา นครพนม  สกลนคร   ชุมพร    นครศรีธรรมราช นครสวรรค  เชียงราย    
 
     ในโอกาสนี้ผูวิจัยขอกราบขอบคุณอยางสูงตอสถาบันและบุคคลท่ีใหความเมตตาและกรุณา 
ตั้งแตเร่ิมตนจนกระท่ังงานวิจัยเร่ืองนี้ไดลุลวงไปดวยดี ไดแก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รอง
ศาสตราจารย ดร. สรชัย  พิศาลบุตร      อาจารยวันเพ็ญ พิณเผือกรองผูอํานวยการศูนยวิจัย และคุณกุล
ทิพย  อนันตรักษ   ผูประสานงานศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และขอบคุณผูตรวจสอบทาง
วิชาการ  รองศาสตราจารย รัตนา สายคณิต    อาจารยดร.สมชาย หาญ หิรัญ ท่ีกรุณาตรวจสอบความ
ถูกตองและประเมิน ความเหมาะสมทางวิชาการ รวมท้ังทุกทานท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุนให
ขอคิดเห็นในการคนควาวิจัยอันเปนประโยชนและวิทยาทานแกผูวิจัย 
 
 
 
 
 

                                                                                                           (นายสุเทพ   พันประสิทธ์ิ) 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                 ตลอดระยะเวลา  40 ปท่ีผานมา  การพัฒนาประเทศตองอาศัยเทคโนโลยี  วัตถุดิบจากตางประเทศ
เปนสวนใหญ  ในขณะท่ีประชาชนทุกระดบัยังขาดความเขมแข็ง และความสามารถในการพ่ึงตนเองได  จึง
ทําใหเกิดการสูญเสียทางดานเศรษฐกจิ  ประสบภาวะวกิฤติอยางรุนแรง  สงผลกระทบกระเทือนเดอืดรอน
กันท่ัวประเทศ  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงเตือนย้ํา และพระราชทานแนวทางพัฒนาอยางถูกวิธีมา
โดยตลอด  ซ่ึงจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริตางๆ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีได
พระราชทานมาตามลําดับจนปจจุบัน  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทรงพระกรุณาปรับปรุงพระราชทานขางตน เปนท่ีมาของ นิยาม 
"3 หวง 2 เง่ือนไข" ท่ีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผานชองทางตางๆ อยู
ในปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวยความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน บนเง่ือนไข ความรู และคุณธรรม การ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนา ท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม
ประมาท  ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทําของประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดบั
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนีจ้ะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบระมัดระวังอยางยิ่ง ในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกนัจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนนิชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดลุและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (อภิชัย  พนัธเสน : 
2542)  
 การพัฒนาประเทศตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม ท่ีเนนการเรียนรูแบบแบงแยก
เฉพาะดาน ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หมอเฉพาะโรค   ระบบการเกษตรแบบพืชเดี่ยวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ  เปนรูปแบบของเกษตรกรรมแผนใหม ซ่ึงเหมาะกับพื้นท่ีขนาดใหญ ท่ีดําเนินการโดยใชเงิน
ลงทุนมากละเลยคุณคาของสังคมไทยในอดีต ความรูและคานิยมแบบใหมซ่ึงมิไดพัฒนามาจากรากฐานท่ี
เปนจริงของสังคมไทย สอนใหคนรูจักคําวา "ทุน"  แตไมสอนใหคนเรียนรูการจัดการทุน หาเงินให
ไดมาก ไดเทาไรนํามาซ้ือกิน ซ้ือใช คนสวนใหญจึงเปนผูบริโภคมากกวาเปนผูผลิต ไมสามารถเรียนรูและ
จัดความสัมพันธของชีวิตกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและคานิยมแบบใหม กอใหเกิดปญหามากมายท้ัง
ปญหาหนี้ สิน   สูญเสียท่ีดิน  พื้นท่ีเกษตรกรรมถูกท้ิงวางเปลา  ครอบครัวแตกแยก  ยาเสพ
ติด อาชญากรรม เอดส มลภาวะ สุขภาพท้ังกายใจออนแอ ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง ชุมชนมีความขัดแยง
และขาดความสงบสุข 
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 แนวความคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  
(2550-2554) มีแนวคิดและทิศทางหลักตอเน่ืองจากแผนฯ 9 ยังยึดปรัชญาเร่ือง “คนเปน 
ศูนยกลางการพัฒนา” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” และนําปรัชญาดังกลาวมาสรางเปนคานิยมทาง 
สังคมท่ีสอดรับกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยยึดถือคานิยมดังกลาวใหเปนเสมือนแกนแทของ 
แผนพัฒนาประเทศ รวมท้ังชวยเสริมสราง “ระบบการบริหารจัดการท่ีดี” ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ 
ท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมปจจุบันไปสู “สังคมแหงคุณภาพ” ท่ีมีความสมดุล 
 เขมแข็ง เนนการพึ่งพาตนเอง และเนนความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมท้ังการ 
เสริมสรางคุณคาทางสังคม คุณธรรม และจริยธรรม พรอมกับเนนการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อใหเกิด “สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” ดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการศึกษา 
ของคนไทย สอนใหคนคิดเปน ทําเปน รูจักการแสวงหาและเรียนรูวิทยาการสมัยใหม 
ขณะเดียวกันก็ไดวางแนวทางสู “สังคมแหงความเอ้ืออาทร” ดวยการใหความสําคัญกับ 
ผูดอยโอกาสในสังคมเพ่ือสรางความเปนธรรม ซ่ึงเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของคนไทยท่ี 
ควรดํารงและรักษาไวโดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนบรรทัดฐานในการดํารงชีวิต 
และแนวทางปฏิบัติตน (กรุงเทพธุรกิจ. 2550 : 6) 
               แมวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเผยแพรอยางกวางขวาง ขยายตัวเปนกระแสการพัฒนาใน
หมูประชาชนทุกรระดับ     แตการรับรูอยางเดียวโดยไมนําไปปฏิบัติหรือขาดการเรียนรูท่ีแทจริง   ไมมี
การประยุกตทักษะในการใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตองอาจทําใหการตีความท่ีไมครอบคลุม
ครบถวน  หรือการเผยแพรความเขาใจผิคใหกวางขวางยอมทําใหผลสัมฤทธ์ิของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   ท่ีควรจะไดเปนประโยชนสูงสุด คณะผูวิจัยเคยสํารวจชุมชน  พบวาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
มีพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ   มีประสิทธิผลของแนวคิดใหกับกลุมชุมชนท่ีเปนรากแกว
ของสังคมไทย พวกเขาขานรับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงเร็วกวาประชาชนในภาคสวนอ่ืนๆ ปจจัยสําคัญ
เปนเชนนี้เพราะ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวทาง "ทฤษฎีใหม" ใหกับประชาชนมา
กอนหนานั้นแลว และประสานเขากับองคความรูในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีผูนําชุมชนนําเสนอเปน
นโยบายระดับชาติ ท้ังเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม และวิสาหกิจชุมชน มีหลักปฏิบัติท่ีสําคัญและ
เปาหมายที่ใกลเคียงกัน ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 เปนเร่ืองของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม
หรือสหกรณ หรือการท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ  การรวมกลุม
กัน เพ่ือรวมมือกันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวม บนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การ
แบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตนซ่ึงจะสามารถทําให ชุมชนโดยรวม
หรือเครือขายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง      

การพัฒนาใหเปนระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิธีการท่ีจะเกิดความเขมแข็ง ม่ันคง ไมลมงาย 
เพราะโครงการตางๆ จะเกาะเกี่ยวและเกื้อกูลกัน และมีประสิทธิภาพ  จะสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนได
เปนอยางดี แบบจําลองระบบเศรษฐกิจพอเพียง   จะเกิดไดเพราะใชความรูเปนฐาน คนหาและพัฒนาเปน
ทุนทางปญญาท่ีสําคัญท่ีสุดของชุมชน   ท่ีสวนหนึ่งส่ังสมมาจากบรรพบุรุษ แตตองเรียนรูเพื่อสืบทอด
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และประยุกตใชใหเปน เรียนรูเพ่ือคนหาทุนอ่ืนๆ ในทองถ่ิน บวกกับความรูสากล ผสานกับความคิด
สรางสรรค นอกจากน้ียังจะชวยวางแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ใหชุมชนมีระบบพัฒนาหลาย ดานหลายมิติ มีกรอบดี มีกระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง ระบบเศรษฐกิจ
สังคมทองถ่ินท่ีพึ่งตนเองจะอยูไดอยางม่ันคงยั่งยืน ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของภาคกิจกรรม
เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดกําหนดการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  ใหเปนท่ียอมรับและนําไปปฏิบัติของประชาชนทุกระดับ   และมีการพิสูจน
สมมติฐานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

  
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มีข้ันตอนเร่ิมจาก
การศึกษาสภาพปญหาและการดําเนินงาน เชิงประจักษ ท่ีผานมาของชุมชนท่ีดําเนินการ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนระบบเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต   มี
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1) เพื่อวิเคราะหระบบเศรษฐกิจชุมชนอันไดแก ปจจัยการผลิตและผลผลิตของ ระบบการผลิต
ทางดานการเกษตร    
             2) เพ่ือประเมินระดับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันไดแก .  
ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล  และ  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  เง่ือนไขความรูและคุณธรรม  ในระบบ
การผลิตดานการเกษตร   
              3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางและความเช่ือมโยงขององคประกอบของ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับระบบการผลิตทางดานการเกษตร    
 
 
1.3.  ขอบเขตของการวิจัย 

(1)  ดานเน้ือหา ใชกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีช้ีถึงแนวทางการปฏิบัติตน โดย
คํานึงถึง .  ความพอประมาณ   .  ความมีเหตุผล  และ  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี 

(2) ดานบุคลากร/ประชากร  โดยเลือกตัวอยางจากทําเนียบชุมชนท่ีปฏิบัติตามท่ีอยูใน
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ   เก็บรวบรวมขอมูลจากประธานและกรรมการชุมชน  กํานัน 
นายก อบต  ปราชญชาวบานในชุมชนตนแบบที่เลือกศึกษา     
                             (3)    .ดานสถานท่ี  ศึกษาชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง   ท่ีมีระดับการพัฒนาเปน
ชุมชน ( Best Practice) ท่ีเขาขายการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพและปริมณฑล   และในสวน
ภูมิภาค   ภาคเหนือ   ภาคนออกเฉียงเหนือ    ภาคกลาง   ภาคใต 
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1.4 . ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ส่ิงสําคัญท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

                 (1) เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ โดยขยายผลงานวิจัยตามแนวพระราชดําริ เผยแพรองค
ความรูของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในการวิจัยและพัฒนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูทฤษฏี
ใหมและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. ของประเทศไทย   สูสากลในประเทศตางๆ 
                 (2) เปนแนวทางในการแกปญหาในการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกันของอาชีพในชุมชนและ
วิทยาลัยชุมชน 
                 (3)  เปนองคความรูในการวิจัยและพัฒนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูทฤษฏีใหมและ
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.เผยแพรใหเปนวัฒนธรรมและสรางอัตตะลักษณแกคนไทยรุนใหม 
และการวิจัยเพ่ือพิสูจนแนวคิดทฤษฏีใหม    

    (4) รูปแบบระบบการบริหารการจัดการการผลิต การจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการทุน 
ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีงายตอการปฏิบัติ 

    (5)  แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    (6) กระตุนใหเกิดการ สรางสรรคทุนทางสังคมและการพัฒนาเครือขายธุรกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (7)  เปนประโยชนในการรณรงค “วิธีคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเทานั้น คือ ทฤษฎีท่ี
สามารถสรางความม่ันคงและทําใหชุมชนเอาตัวรอดไดอยางแทจริง"ในชุมชนตางๆ 

 
1.5  นิยามศัพท  
                (1)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน 
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน”(ออนไลน ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ.www.prd.go.th)  

   (2) ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)  
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจท่ีพอเพียงกับตัวเอง ทําใหอยูได ไมตองเดือดรอน มีส่ิงจําเปน

ท่ีทําไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพื่อชวยเหลือผูท่ีไมมี อันนําไปสูการแลกเปล่ียนในชุมชน 
และขยายไปจนสามารถที่จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดท่ีเร่ิมจากตนเองและ
ความรวมมือ วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพของ ประชากรออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัว ซ่ึงมีความผู
พันกับ “จิตวิญญาณ” คือ “คุณคา” มากกวา “มูลคา”(ออนไลน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ.
www.prd.go.th)  

การใหความหมายหรือนิยามของคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับคนในชุมชนนั้น พบวามีการ
ใหความหมายท่ีหลากหลายตามแนวคิดและประสบการณ ซ่ึงสรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดมอง
เร่ืองเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพแตเพียงอยางเดียว แตการมอง เศรษฐกิจพอเพียงในความหมาย
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ของชุมชน มีมุมมองถึงการมีชีวิตท่ีพอเพียง เปนชุมชนท่ีเอ้ืออาทร ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

รวมเรียนรู และเปนเครือขายตอยอดท่ีพัฒนาสูคนรุนหลัง โดยใหแนวคิดหลักของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
วาเปนการ “ทําใหเคารู อยูใหเคาเห็น เปนตัวอยางได” ซ่ึงคนในชุมชนขุนหลายฝายตางรวมคิด รวม
พัฒนา จนทายสุดเกิดการตอยอดและพัฒนาเปนกลุมตางๆ ดังท่ีปรากฏในชุมชนชุมชน  อาทิเชน กลุม
เพาะเห็ด กลุมเกษตรอินทรีย กลุมสินคาทดแทนครัวเรือน กลุมเล้ียงผ้ึง เปนตน 

(3) เกษตรทฤษฎีใหม ( The Royal New Theory )  
 ทฤษฎีใหม เปนกระบวนแนวความคิดของการจัดการและพัฒนาผสมผสานปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร และงานหัตถกรรม งานอุตสาหกรรมในครอบครัวและชุมชนเขาดวยกันอยางประสาน
สอดคลองในของปจจัยในการดําเนินการ โดยมีแนวการปฏิเสธที่วาประหยัดเงินทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดพื้นท่ี ประหยัดแรงงาน แตใชคนทํางานอยางจริงจังและเสริมภูมิปญญาชาวบาน ปจจัยการ
ดําเนินการท่ีนําเขามาสูกระบวนการและวิธีการจัดการนี้ เปนกรณีของการดําเนินกิจกรรมดานการเกษตร
เปนตนแบบ โดยหยิบเอาปจจัยท่ีจําเปนของการทําการเกษตรมาทําการจัดการอยางไดผล 

 
(3.1.)ทฤษฎีใหมขั้นท่ี1 
พื้นฐานท่ีสําคัญของเกษตรกรท่ีจะปฏิบัติทฤษฎีใหมข้ันท่ีหนึ่ง ไดแก มีพื้นท่ีคอนขางนอย 

ประมาณ 15 ไร คอนขางยากจน จํานวนสมาชิกปานกลาง (ไมเกิน 6 คน) อยูในเขตใชน้ําฝนธรรมชาติ 
ฝนไมชุกมากนัก ดินมีสภาพขุดสระเก็บกักน้ําได ในระยะแรกจะผลิตพอเพียงเล้ียงตัวได แตจะตองกินอยู
อยางประหยัด มีความขยันหม่ันเพียร มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกันกับเพื่อบาน หลักการท่ี
สําคัญของการปฏิบัติคือรูจักการบริหารและจัดการดินและน้ํา ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติรวมกับการ
บริหารเวลา บริหารเงินทุน และกําลังคน เพื่อใหบังเกิดผลผลิตเปนอาหารและรายไดตลอดป และผลจาก
การที่ไดทรงคิดและคํานวณ พระองคไดทรงแนะนําใหแบงพื้นท่ีออกเปนสัดสวนรอยละ 30 : 30 : 30 : 
10 

(3.2)  ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา 
เม่ือเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดลงมือปฏิบัติตามข้ันท่ีหนึ่งในท่ีดินของตนจนไดผลแลว

เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองไปสูข้ันพออยูพอกิน เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งข้ึน  จึงควรท่ีจะตองดําเนินการ
ตามขั้นท่ีสอง และข้ันท่ีสาม ตอไปตามลําดับ ดังนี้  

(3.3)  ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสอง  คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือ สหกรณ  หมายถึง 
ชุมชนท่ีมีระบบกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง มีกระบวนการดําเนินงาน  (1) มีเปาหมายของกิจการ  
(2) ครอบครองและจัดการปจจัยการผลิต  (3) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการพอท่ีจะเปนตัวอยางแก
ชุมชนอ่ืนได   ทฤษฎีใหมข้ันท่ีสองก็คือ การเกษตรกาวหนา หรือเกษตรออมทรัพย ซ่ึงเปนข้ันท่ี
ครอบครัวเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรทุกระดับรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการพื้นท่ีทํา
การเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเกษตรกร บุคลากร ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมคิด รวมทํา และประสานงาน เพื่อมุงสูการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน มีการรวมแรง รวมใจกัน
ดําเนินการในดานตางๆ 
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(3.4) ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสาม  
เม่ือดําเนินการผานพนข้ันท่ีสองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูข้ัน 

ท่ีสามตอไป คือ ติดตอประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัท หางราน
เอกชน มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะ
ไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ  

(4) ชุมชน  (Community)  
 ประเวศ วะสี (2540) ไดใหความหมายของ “ชุมชน” โดยเนน “ความเปนชุมชน” วาหมายถึง การ
ท่ีคนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอส่ือสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทร
ตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการจัดการเพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน 

 
(5) ชุมชนพอเพียง (Sufficiency Community)  

        ปรียานุช พิบูลสราวุธ  (ออนไลน.www.  porpeang .or.th,2553)ชุมชนพอเพียง คือกลุมบุคคล/
ครอบครัวตางๆ ท่ีมีความพอเพียงแลว คือมีความรูและคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต จนสามารถ
พึ่งตนเองได บุคคลเหลานี้มารวมกลุมกันทํากิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคม
ของแตละชุมชน โดยพยายามใชทรัพยากรตางๆท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ผานการรวมแรง 
รวมใจ รวมคิด รวมทํา แลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคคลหลายสถานภาพ ในส่ิงท่ีจะสรางประโยชนสุขของคน
สวนรวม และความกาวหนาของชุมชน อยางมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปญญา ความสามารถของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ และ บนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุจริต อดกล้ันตอการกระทบกระท่ัง ขยันหม่ันเพียร และมี
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือแบงปนกันระหวางสมาชิกชุมชน จนนําไปสูความสามัคคีของคนในชุมชน 
ซ่ึงเปนภูมิคุมกันท่ีดีของชุมชน  จนนําไปสูการพัฒนาของชุมชนท่ีสมดุลและพรอมรับตอการ
เปล่ียนแปลงตางๆ จนกระท่ังสามารถพัฒนาไปสูเครือขายระหวางชุมชนตางๆ 

(6) เศรษฐกิจชุมชน  ( Community  Economics ) 
เศรษฐกิจชุมชน  จึงหมายถึง  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  ท้ังดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม บริการ  ท้ังในดานการผลิต  การบริโภค  และการกระจายผลผลิต  โดยใหคนในชุมชนมี
สวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนน้ัน  คือ  ใหมีสวนรวมคิด  รวมทํา  รวมรับ
ผลประโยชน   บนรากฐานความสามารถท่ีมีอยู  จากการใช   “ทุนของชุมชน”  ซ่ึงทุนของชุมชนท้ังท่ีเปน  
ทุนทางสังคม  เชน วิถีการผลิต  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศาสนสถาน  โรงเรียน  ท่ีดิน  ทรัพยากร  การ
คมนาคมขนสง   ลักษณะสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ  ครอบครัวเปนหนวยการผลิต  แรงงานของ
สมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ความพอเพียง ความพึ่งตนเองท่ีเราพูดถึงข้ึนอยูกับการใช
แรงงานเปนอยางมาก  พึ่งแรงงานในครอบครัว  พึ่งทรัพยากรทองถ่ิน  พึ่งตนเอง  และพ่ึงกันเองในชุมชน
กอน  และหากจะขาย  ก็ขายในตลาดใกลตัว  ตลาดภูมิภาค  ตลาดภายในประเทศ ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจ
ชุมชนนั้น  ฝงตัวอยูในสังคมและวัฒนธรรม   (มงคล ดานธานินทร ,www.cd.go.th. 2553)   
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(7) การพัฒนา (Development) หมายถึง   ทําใหม่ันคง  ทําใหกาวหนา   การพัฒนาประเทศก็ทํา
ใหบานเมืองม่ันคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เทากับต้ังใจท่ีจะทําใหชีวิตของแต
ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
2.1.  ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  

           ทฤษฎีใหม เปนแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางในการพัฒนาท่ีนําไปสู
ความสามารถ ในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน โดยลดความเส่ียงเกี่ยวกับความผันแปร
ของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตาง ๆ  โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล   การ
สรางภูมิคุมกันท่ีดี   มีความรู ความเพียรและความอดทน ใชสติและปญญา การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหมโดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบ
แนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหมในขณะท่ี แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎี
ใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนข้ันตอนนั้น เปนตัวอยางการใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเปนรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม  

ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ  คือ  
แบบพื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดั้งน้ี  

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร  เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 ท่ีมุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพ่ึงน้ําฝน
และประสบความเส่ียงจากการท่ีน้ําไมพอเพียง แมกระท่ังสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภค  และมีขอ
สมมติวา มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเร่ืองดังกลาวจากการแกปญหาความเส่ียงเร่ืองน้ํา 
จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชท่ีดินสวนอ่ืน ๆ สนอง
ความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมท้ังขายในสวนท่ีเหลือเพื่อมีรายไดท่ีจะใชเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
ไมสามารถผลิตเองได ท้ังหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดข้ึนในระดับครอบครัว  

อยางไรก็ตาม แมกระท่ัง ในทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 ก็จําเปนท่ีเกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือ
จากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม  

ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 เปนเร่ืองของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ
สหกรณ หรือการท่ีธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ  เม่ือสมาชิกในแตละ
ครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงข้ันพื้นฐานเปนเบ้ืองตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือกัน
สรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน   การแบงปนชวยเหลือซ่ึง
กันและกันตามกําลังและความสามารถของตน  ซ่ึงจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจ
นั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง  
         ความพอเพียงในระดับประเทศ  เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ี 
3 ซ่ึงสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ ในประเทศ   เชน   
บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน (กรมวิชาการเกษตร, 2541 : 2) 
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ภาพท่ี 2.1 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ท่ีมา : เอกสารทฤษฎีใหม (กปร.) 
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ตารางท่ี 2.1. ความแตกตางของระบบเศรษฐกิจกระแสหลักและระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบเศรษฐกจิกระแสหลัก ระบบเศรษฐกจิพอเพียง 

  สงเสริมการบริโภคนิยม 
  เนนการเจริญเติบโตทาง  

   เศรษฐกิจ (GDP) 
  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
  การคาแบบทันสมัย 
  สงเสริมเกษตรเชิงเดี่ยว 
  ลดการพึ่งตนเอง พึ่งพา  

   ปจจัยภายนอก 

  สงเสริมการบริโภคแบบพอเพียง 
  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

   แบบพอประมาณ/รูเทาทัน 
  สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ 
  สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
  เนนการสรางภูมิคุมกัน พึ่งตนเองได 
  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  มุงสูการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

 
ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ “คุณคา” มากกวา “มูลคา” มูลคานั้นขาด

จิตวิญญาณ เพราะเปนเศรษฐกิจภาคการเงิน ท่ีเนนท่ีจะตอบสนองตอความตองการท่ีไมจํากัดซ่ึงไร
ขอบเขต ถาไมสามารถควบคุมไดการใชทรัพยากรอยางทําลายลางจะรวดเร็วข้ึนและปญหาจะ ตามมา 
เปนการบริโภคที่กอใหเกิดความทุกขหรือพาไปหาความทุกข และจะไมมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคใน
การบริโภค ท่ีจะกอใหความพอใจและความสุข (Maximization of Satisfaction) ผูบริโภคตองใชหลัก
ขาดทุนคือกําไร (Our loss is our gain) อยางนี้จะควบคุมความตองการที่ไมจํากัดได และสามารถจะลด
ความตองการลงมาได กอใหเกิดความพอใจและความสุขเทากับไดตระหนักในเร่ือง “คุณคา” จะชวยลด
คาใชจายลงได ไมตองไปหาวิธีทําลายทรัพยากรเพื่อใหเกิดรายไดมาจัดสรรส่ิงท่ีเปน “ความอยากท่ีไมมีท่ี
ส้ินสุด” และขจัดความสําคัญของ “เงิน” ในรูปรายไดท่ีเปนตัวกําหนดการบริโภคลงไดระดับหนึ่ง แลวยัง
เปนตัวแปรท่ีไปลดภาระของกลไกของตลาดและการพ่ึงพิงกลไกของตลาด ซ่ึงบุคคลโดยท่ัวไปไม
สามารถจะควบคุมได รวมท้ังไดมีสวนในการปองกันการบริโภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) จะ
ไมทําใหเกิดการสูญเสีย จะทําใหไมเกิดการบริโภคเกิน (Over Consumption) ซ่ึงกอใหเกิดสภาพ
เศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนาย่ังยืน     การบริโภคท่ีฉลาดดังกลาวจะชวยปองกันการขาด
แคลน แมจะไมรํ่ารวยรวดเร็ว แตในยามปกติก็จะทําใหรํ่ารวยมากข้ึน ในยามทุกขภัยก็ไมขาดแคลน และ
สามารถจะฟนตัวไดเร็วกวา โดยไมตองหวังความชวยเหลือจากผูอ่ืนมากเกินไป เพราะฉะน้ันความ
พอมีพอกินจะสามารถอุมชูตัวได ทําใหเกิดความเขมแข็ง และความพอเพียงนั้นไมไดหมายความวา ทุก
ครอบครัวตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง แตมีการแลกเปล่ียนกันไดระหวางหมูบาน เมือง 
และแมกระท่ังระหวางประเทศ ท่ีสําคัญคือการบริโภคนั้นจะทําใหเกิดความรูท่ีจะอยูรวมกับระบบ รัก
ธรรมชาติ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เพราะไมตองท้ิงถ่ินไปหางานทํา เพ่ือหารายไดมาเพ่ือการ
บริโภคท่ีไมเพียงพอ (จาก http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php) 
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2.2. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนประชาคม (Civil Society Perspective) 
ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวพบปะของคนหลากหลาย ซ่ึงไมใชเฉพาะคนท่ีรูจักคุนเคย

เพียงกลุมเดียว แตรวมถึงคนแปลกหนาท่ีสนใจในประเด็นสวนรวม (สาธารณะ) ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
รวมกัน เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ไมใชการรวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเฉพาะของกลุมใดกลุม
หนึ่ง สถานท่ีรวมตัวพบปะเรียกวา เวทีประชาคม ซ่ึงมีลักษณะพหุภาคีเปนสําคัญชุมชนฐานรากมักเกิด
การรวมตัวกันเองเบ้ืองตนจากปญหาปากทองและเศรษฐกิจเรียกวา กลุมปากทอง (ใหพนอดอยาก) อาจ
พัฒนาไปสูการออมท่ีเรียกวา กลุมออมทรัพย เพื่อแกไขปญหาอดอยากท่ีอาจเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรืออม
เพื่อเปนสวัสดิการทางสังคม เชน การเจ็บปวย ตาย กลุมปากทองและกลุมออมทรัพยท่ีเขมแข็งสามารถ
รวมตัวเปนกลุมธุรกิจชุมชน ซ่ึงศักยภาพดานการตลาดท่ีพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได กลุมปากทอง กลุม
ออมทรัพย กลุมธุรกิจ เปนพื้นฐานเบ้ืองตนที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงจิตสํานึกแบบพึ่งพาเปนสํานึกการมี
สวนรวมพัฒนาไปเปนชุมชนท่ีพึ่งตนเองและชุมชนเขมแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองท่ีเขมแข็งจะเร่ิมพัฒนาไปสู
การมีจิตสํานึกสาธารณะ (สํานึกสวนรวมท่ีไมใชเพื่อประโยชนเฉพาะกลุม) การเกิดเครือขายชุมชน
พึ่งตนเองท่ีเขมแข็งและมีเวทีประชาคมสําหรับชุมชนตาง ๆ ท่ีหลากหลายและผูคนท่ัวไปซ่ึงสนใจใน
ประเด็นสาธารณะตาง ๆ รวมกันจะนําไปสูความเปนประชาคม อันเปนอํานาจประชาชนท่ีแทจริงในการ
ทําใหเกิดดุลยภาพระหวางอํานาจรัฐ อํานาจทุน และอํานาจประชาชน (ประชาสังคม) มีสภาพธรรมรัฐ
เกิดข้ึน (good governance) 

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน-ประชาสังคม เกิดข้ึนจากสภาพปญหาของสังคม การท่ีประชาชนสวน
ใหญในสังคมไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา รวมท้ังกิจกรรม
สาธารณะซ่ึงในอดีตมักจะถูกครอบงําหรือช้ีนําจากภาครัฐ แนวคิดนี้ปฏิเสธอํานาจรัฐซ่ึงมีบทบาทอยาง
มากมายตอการตัดสินใจในกิจกรรมทางสังคม รวมท้ังปฏิเสธลัทธิปจเจกชนท่ีมุงแตแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน สาระสําคัญของแนวคิดนี้ ก็คือ การรวมกลุมของปจเจกชน โดยมองวา ประชา
สังคมเปนโครงสรางทางสังคมท่ีอยูกึ่งกลางระหวางรัฐและปจเจกชนท่ีเรียกวา Mediating Structure 

ทวีศักดิ์ นพเกษร (2542)  ธีรยุทธ บุญมี และอเนก เหลาธรรมทัศน เช่ือวาการแกไขปญหาสังคม
นั้น ควรใหความสําคัญกับพลังท่ีสามหรือพลังสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในทุกภาคสวน
ของสังคม  (อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล (2541)ชุมชน-ประชาสังคมอาจมีขนาดและ
ลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป แตมีลักษณะเปนพลวัตท่ีบุคคลหรือกลุมตางมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และกระทํากิจกรรมทางสังคมท่ีสนใจ  นักวิชาการทั้งสองทานไดใหความหมายของลักษณะของ ประชา
สังคม วา 

(1) มีความหลากหลายท้ังในรูปแบบของการรวมตัว พื้นท่ี รูปแบบของกิจกรรม ประเด็นของ
ความสนใจปญหา 

(2) มีความเปนชุมชนท่ีอาจจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ได 
(3) ประกอบดวยจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) 
(4) เปนสังคมแหงการเรียนรู 
(5) มีกิจกรรมบนพ้ืนฐานของกระบวนการกลุมและพื้นฐานของการเรียนรูรวมกัน 
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(6) มีเครือขายและการติดตอส่ือสาร 
2.3. กรอบแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง (เศรษฐกิจชุมชน) 
2.3.1..  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย  
           แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในสังคมไทย  มีอยูหลายแนวทาง  แตมีเปาหมายในการนําชุมชนไปสูการ
พึ่งตนเอง  ท้ังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฏีใหม  วิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ  ซ่ึงจะไดนําเสนอแตละ
แนวคิดพอสังเขปดังนี้   
            เศรษฐกิจชุมชน  แนวคิดท่ีวาชุมชนมีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ  รวมทํา  รวมรับ
ผลประโยชน ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  ท้ังดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ  ท้ัง
ในดานการผลิต  การบริโภค  จากการใช   “ทุนของชุมชน”    ใชแนวคิดของพุทธศาสนา “ตนนั้นแหละ
เปนท่ีพึ่งแหงตน”  แนวคิดนี้เห็นวาฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของคนคือ  คนจําเปนตองกิน  ตองบริโภค  ดังนั้น
การผลิตจึงเปนส่ิงจําเปนและสําคัญท่ีสุดของคน  การคา และการตลาด มีความสําคัญรองลงมา   
           (มงคล  ดานธานินทร:2553) ไดใหกรอบแนวคิดในเร่ืองของเศรษฐกิจชุมชนไวอยางนาสนใจ 
รวมทั้งจะทํา ใหเราสามารถมองภาพของการพัฒนาในอนาคตไดอยางชัดเจน มิติในการมองของทานเปน
กรอบคิดเชิง ระบบ เศรษฐกจิชุมชน อันเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติ มีความจําเปนท่ีการพัฒนา
เศรษฐกิจระดบัลาง คือ ชุมชน ชนบทจะตองมีความสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับบน คือ 
ประเทศ  อีกท้ังตองสัมพันธกับการเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมของคนท้ังประเทศ การเนน
ความสําคัญของ เศรษฐกิจชมุชนโดดๆ คงไมชวยใหกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนบรรลุปณิธานดังกลาว
ได  เศรษฐกิจชุมชนไมใชของใหมสุดข้ัวแตอยางใด แทจริงก็คือการทํางานเพ่ือการดํารงชีพในแนวสัมมา
อาชีพ เพื่อ การอยูรวมกันกบัเพื่อนมนษุยอ่ืนในหมูบานนั่นเอง ดังนั้นชาวบานท่ีสนใจจะรวมกลุมในการ
ปลูกพืช  เล้ียงปศุสัตว และสัตวน้ํา รวมอยู ในพ้ืนท่ีผืนเดยีวกัน  กิจกรรมการผลิตท่ีเกี่ยวเนื่องการเกษตร 
เชน การแปรรูปขาว ผลไมเปนน้ําผลไม และไวนผลไม การแปรรูป สมุนไพร เปนสมุนไพรผง เปนตน  
กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตร เชน การรวมทําอิฐบล็อก การตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป เปนตน  กิจกรรม
บริการ เชน บูรณะโบราณสถานในพื้นที่รวมกับผูนํา และเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อเปนแหลงทองเท่ียว 
สําหรับหารายไดเขาหมูบาน เปนตน 
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              ภาพท่ี 2 .2 แนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจชุมชน :  (มงคล  ดานธานินทร) 

           ชาวบานอาจรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ หรือใชกลุมท่ีเปนนิติบุคคล เชน กลุมสหกรณ กลุม
เกษตรกร มูลนิธิ หรือสมาคม เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมท่ีกลาวไปแลว หรือเขาอาจจะรวมกับ
นักพัฒนาเอกชน เจาหนาท่ีพัฒนา ของรัฐ (เชน พัฒนากรตําบล เกษตรตําบล) นักวิชาการ ซ่ึงอาจเรียก
รวมกันวา พหุภาคีในการแปรรูปผลผลิต หรือทําการ ตลาด อีท้ัง อาจรวมทุนกับพอคาหรือนัก
อุตสาหกรรม ทําการผลิตและแปรรูปเปนสินคาตามท่ีผูบริโภคตองการ   เนื่องจากชาวบาน มีระดับการ
ทํามาหากินตางกัน บางก็อยูในระดับพอมีพอกิน บางก็อยูท่ีระดับการคา ดังนั้น การรวมกลุมกันผลิต จึง
อาจเปนไปเพื่อความต้ังใจ เพื่อใหเกิดความพออยูพอกิน เพ่ือความพึงพอใจ เพื่อใหคุมกับการ ลงทุน และ
เพ่ือกําไร  โดยท่ีรวมกลุม เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ ถือวาเปนการรวมตัวในระดับลางสุดของสังคม 
ดังนั้น การรวมกันทํางานก็เพ่ือใหเกิดผลใหคนมีความสุข เม่ือตางพึงพอใจแลว ก็จะทําใหชุมชน เกิด
ความเขมแข็ง    

2.3.2.แนวคิดหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง (เศรษฐกิจชุมชน) 
หลักคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับการยอมรับวา เปนแนวทางหนึ่ง เพื่อการฟนคืนสู

การอยูดี มีสุขของผูคน    กระนั้นเองในพื้นท่ีชุมชน  กลุมคนท่ีมีแนวคิดในการพ่ึงตนเองอยูกอนแลว ได
นําเอาองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรมาปรับใชในแปลง ซ่ึงเปนรูปแบบของสวนผสมรม  
เกษตรผสมผสาน   มีการปลูกพืชรวมการเล้ียงสัตวโดยใชน้ําหมักเปนอาหาร  และนํามูลสัตวมาเปนปุย  
สามารถมีรายไดรายวัน  รายเดือน  รายป  และบํานาญชีวิต    การปลูกพืช ท่ีเกื้อกูลระหวางกัน และเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีพ  ไดแก     ไมยืนตน  ไมผล  ไมพุม  ไมพุมเตี้ย ไมหนาดิน  ไมใตดิน  พืชหัวตาง 
ๆ  ไมผิวน้ํา   และไมเกาะเกี่ยว  สามารถเติบโตแบบเกื้อกูลกันได  ท้ังทางดานปจจัยการผลิต การพึ่งพา
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เคร่ืองมือประเมินการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน 

สํารวจชุมชนตนแบบ:
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะหระบบเศรษฐกิจชุมชน 

วิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางขององคประกอบของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและระบบการผลิตทางดานการเกษตร 

 

รูปแบบระบบการผลิตดานการเกษตร 

ระบบการผลิต
ทางดานการเกษตร   

สังเคราะหองคความรูระบบเศรษฐกิจชุมชนพอเพยีง  

ดานแสง  ดิน น้ํา  พลังงานทดแทน  (กาซชีวภาพมูลสัตว)  มีผลิตกาซชีวภาพของมูลหมูและวัวท่ีเปน
ฟารมขนาดใหญ    และการผลิตกาซขนาดเล็กท่ีทําจากเศษอาหารในครัวเรือน   สามารถนํามาใช
ทําอาหารในครัวเรือนได หากแต ส่ิงสําคัญของเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มิใชเพียงแค แนวคิด หลักการ 
และความพอเพียงของครอบครัวเทานั้น   ชุมชน สามารถท่ีจะขับเคลื่อนไปสูชุมชนพอเพียงไดดวยการ
ผนวกรวมของแนวคิดและปฏิบัติการผสานการสรางเครือขายชุมชน (ใชแนวคิด  การพ่ึงพากันในดาน
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ลดภาระดานหนี้สินและชุมชนทําการเกษตรที่เอ้ือตอสุขภาวะ ) 

2.3.3..กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 .กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดระบบการผลิตทางดานการเกษตร   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
กรอบในการดําเนินงาน  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  โดยครอบคลุม
กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

 ความพอประมาณ      จะพิจารณาจากการท่ีเกษตรกรมี 
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1. ระบบการผลิต  ท่ีมีการปลูกขาว  ไมผล  เล้ียงสัตว  และเกษตรผสมผสานอ่ืน ๆ   ทําให
เกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได  ไมตองรอรับความชวยเหลือจากรัฐเสมอ  เปนการเพิ่ม
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และเปนกระจายทุน 

2. มีน้ําในสระ เพียงพอ สามารถนํามาใชเพาะปลูกในฤดูแลงเพียงพอ 
3. ลดการใชสารเคมีปองกัน และกําจัดศัตรูพืช  รักษาสภาพแวดลอม  ปาไม  ดิน  น้ํา                        

(ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม) 
4. ทําตามกําลังกาย  กําลังทุน  กําลังคน  คอยเปนคอยไปดวยวิธีงาย ๆ ไมสลับซับซอน  มีงาน

ทําตามกําลังตลอดป 
 

ความมีเหตุผล   จะพิจารณาจากการท่ีเกษตรกรมี 
 

1. การคิดแบงพื้นท่ี ใหใชทรัพยากรคือท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
2. การปลูกพืชท่ีใชเปนอาหารหลัก  เชน  ขาว 
3. การเพาะปลูกโดยคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของแตละทองถ่ิน  เม่ือฤดูกาลเหมาะสมและได

ราคาดี 
4. นําดินท่ีไดจากการขุดสระมาใชประโยชน เชน ทําคันดิน  เพื่อปองกันน้ําทวม 
5. เพิ่มรายไดดวยการลดรายจาย  เชน  คาอาหาร  และอ่ืน ๆ   โดยเก็บผลผลิตสวนหนึ่ง      เพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนเอง 
6. มีความเปนอยูไมขัดสน  ไมตองอพยพไปขายแรงงานในเมือง  (ความยั่งยืนดานสังคม) 
7. นําเงินไปใชซ้ือปจจัยที่จําเปนอยางอ่ืน  ท่ีผลิตเองไมได  เชน  เส้ือผา  ยารักษาโรค 
8. ในฤดูแลง  ไมใชน้ําในสระปลูกขาวนาปรัง  เพราะใชน้ํามาก 

 

มีภูมิคุมกัน จะพิจารณาจากการท่ีเกษตรกร 
 

1. ขุดสระนํ้า  เพื่อทําการเกษตร และทําการเกษตรไดตลอดป แมไมใชฤดูฝน 
2. ในปท่ีฝนตกตามฤดูกาล  มีน้ําดี  สามารถสรางรายไดจากการขาย  พืชผัก / สัตวน้ํา 
3. ในปท่ีเกิดอุทกภัยเกษตรกรชวยเหลือตัวเองไดระดับหนึ่ง โดยทางราชการไมตองชวยเหลือ

มาก 
4. ใชทรัพยากรอยางประหยัด  ลดความผันผวนของผลผลิตและรายได  (ความยั่งยืนดาน

เศรษฐกิจ) 
5. หากกูเงินมาลงทุน  ก็ใหใชในส่ิงท่ีมีผลตอบแทนแนนอน  ไมนําไปซ้ือวัสดุท่ีไมเกี่ยวกับการ

ผลิต (ตองพิจารณาใหรอบคอบ) 
6. การปลูกพืชผสมผสาน จะทําใหโรค แมลงศัตรูพืช และความเสียหายจากธรรมชาติลดลง  

เพราะมีภูมิคุมกันซ่ึงกันและกัน 
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เงื่อนไขความรู   จะพิจารณาจาก 
 

1. เกษตรกรไดรับความรู จากเจาหนาท่ีรัฐ  มูลนิธิ  หรือองคกรเอกชน 
2. ใชหลักวิชาคํานวณปริมาณการใชน้ํา ใหเพยีงพอตอการเพาะปลูก  โดยไดรับคําปรึกษา

แนะนําจากเจาหนาท่ี 
3. วางแผนท่ีจะชวยเกษตรกรรายยอย  ใหมีชีวติความเปนอยูท่ีดีข้ึน  โดยมี  3  ข้ันตอน 
4. เกษตรกรยินดรัีบความรูใหม ๆ ตลอดเวลา 

 
เงื่อนไขคณุธรรม จะพิจารณาจาก  การท่ีเกษตรกร 

 

1. มีความซ่ือสัตย  อดทน  มีความเพยีร  ขยนั 
2. ประหยดั  รูจักใชจาย 
3. มีความสามัคคีกับเพื่อนบาน  แลกเปล่ียนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
4. เดินสายกลาง 

  
 

   
2.4. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวของ 
2.4.1  กรอบแนวคิดกลุมประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

          นักเศรษฐศาสตร กลุมศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา  ไดศึกษาเร่ือง การผลิตแบบเล้ียงตัวเอง 
(Self – Sufficiency Economy) ในระบบศักดินา แลวสรุปวา การผลิตแบบเล้ียงตัวเอง เปนลักษณะการ
ผลิตเพ่ือสงสวย  ภาษี  คาเชา  แลกเปล่ียนกับสินคาท่ีหายาก  และผลผลิตท่ีเหลือเก็บไวบริโภค 
(Nartsupha and Prasartset, 1981 : 1-6 and 426-444)  
 ลักษณะการผลิตดังกลาวแลวผูผลิต คือ ทาส ไพร หรือชาวนา (Peasants) ไมใชเสรีชน 
(Freeman)  ขาดระบบกรรมสิทธ์ิ (Private Property) และเปนการผลิตในระบบการผูกขาด (Royal 
Monopoly) มิใชการแขงขันอยางเสรี (Free Competition) 
 ดังนั้น ระบบการผลิตแบบเล้ียงตัวเอง ในระบบศักดินา  ถึงแมวามีปรัชญาในการผลิต ท้ัง
ดานเศรษฐกิจ  การเมือง และวัฒนธรรม  แตก็มีลักษณะของปรัชญาท่ีแตกตางกัน จะคลายคลึงกันอยูบาง 
ก็คือ มีวัตถุประสงคในการผลิต  เพื่อใชเอง (ถา เหลือจากภาษี คาเชา และสวย)  และใน 1 ครัวเรือนผลิต
ท้ังดานการเกษตรและหัตถกรรม  กลาวคือ ผลิตหลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน ดังนั้น การพึ่งพาจากสังคม
ภายนอกก็มีนอย  จํากัดเฉพาะส่ิงของหายาก เชน  เกลือ เคร่ืองเทศ ฯลฯ หรือ ของประดับท่ีมีคา 
 สําหรับสังคมชาวนา (Peasantry) ในชนบทของประเทศไทย การผลิตแบบเล้ียงตัวเองเพิ่ง
สูญสลายใน ทศวรรษท่ี 1960 หรือบางหมูบานอาจหลงเหลือ ถึงทศวรรษท่ี 1970 และเปนการผลิตแบบ
เล้ียงตัวเอง  ซ่ึงชาวนาเปนเสรีชน  มีระบบกรรมสิทธ์ิ และการแขงขันอยางเสรี  
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 ดังนั้น การโยงใยแนวความคิดในการผลิตแบบเดิมของสังคมชาวนาไทย  ใหผสมผสาน 
(Assimilation) และกลมกลืนใหเขากับ “ทฤษฎีใหม”  จึงมีพื้นฐานจากอดีตของสังคมชาวนารองรับ  จึง
งายแกการเขาใจและการปรับใช 
 ศาสตราจารย ชัยอนันต  สมุทวณิช ไดอธิบาย ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  หรือ “ทฤษฎี
ใหม” ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 สรุปไดดังนี้ 
(ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541 : 3 – 23) 
 “ทฤษฎีใหม” ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  มีมิติ ท่ีหลากหลาย  
โดยเฉพาะดานจริยธรรมในการอยูรวมกันของส่ิงท่ีแตกตางหลากหลาย โดยไมจําเปนตองเปนคูตรงกัน
ขาม  ขัดแยง   แขงขันเอาแพ  – เอาชนะ   ครอบงําซ่ึงกันและกัน  หากเ อ้ือตอกันและ 
เกิดดุลยภาพท่ีเคล่ือนไหวได (Dynamic Balance)  โดยการพึ่งพิงอิงกัน 
(ชัยอนันต สมุทวนิช, 2541 : 7) 
 ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวนิช ไดสรุปความคิดรวบยอดของ ทฤษฎีใหมไว 9 
ประการ ดังนี้ (ชัยอนันต สมุทวนิช, 2541 : 10 – 21) 
 1. ความหลากหลาย (Multiple, Diverse)  หมายความวา ทฤษฎีใหม มิใชลักษณะ เอกนิสัย 
(Singularity) หรือ ทวินิยม (Binary) แตพระราชดําริ ทฤษฎีใหมเปนพหุนิยม (Plurality, Multiple) ท้ังแง
คิด (Thinking) และการกระทํา (Doing) ท่ีหลากหลาย (Diversity) ซับซอน (Complexity) และพ่ึงพิงอิง
กัน (Interdependence) 
 2. รวมนํา (Co-existing)  สรรพส่ิงซ่ึงแตกตางกัน สามารถอยูรวมกันได  และมีการพึ่งพิง
อิงกันไมจําเปนตองขัดแยงกัน เชน การเกษตรแบบพึ่งตัวเอง สามารถอยูรวมกันได กับเกษตร
อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมบริการ 
 3. ทฤษฎีท่ีปฏิบัติได ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติตองประสานเปนเนื้อเดียวกัน คือ นําทฤษฎี
ไปปฏิบัติได และเกิดผลประโยชนแกผูเกี่ยวของ (Stakeholders) อยางท่ัวถึง 
 4. ทฤษฎีมีความเขาใจงาย คนทุกคนสามารถศึกษาแลวเขาใจ นําไปปฏิบัติได 
 5. ทฤษฎี ท่ี เกิดจาก พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสภาพแวดลอมทางธรรมชา ติ 
ท่ีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับชีวิตคน 
 6. ทฤษฎีท่ีสมสมัยและไดจังหวะเวลาเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 
 7. ทฤษฎีท่ีแฝงไวซ่ึงปรัชญาในการดํารงชีวิตและดํารงชาติ  ในทฤษฎีมีหลายมิติ ท้ังดาน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  การดํารงชีวิตและการสงเสริมเชิงจริยธรรม (Ethics) แหงความพอและความ
พอเพียง (Enough and Subsistence) 
 8. ทฤษฎีท่ีทําใหคนมีความสุขตามอัตภาพ  และเขาใจหลักของสันโดษ 
 9. ทฤษฎีท่ีปลอดจากการเมือง  ผลประโยชนและอุดมการณ (Ideology) 
 ทฤษฎีใหมมีแนวความคิดเกิดจากการแกปญหาความยากจนของชาวนา อันเนื่องมาจาก
ปญหา  การเกษตร และการดํารงชีวิต  พระมหากษัตริยพระองคนี้ ไดทรงพบเห็นดวยพระองคเอง  จาก
การเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทของประเทศไทย ทุกภูมิภาค ตั้งแต ค.ศ.1950 ถึงปจจุบัน  
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงคิดหารูปแบบและวิธีการในการแกปญหาดังกลาวแลว ดังพระราช
ดํารัส เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
    “หลักมีวาแบงท่ีดินเปนสามสวน 
    สวนที่หนึ่งเปนท่ีสําหรับปลูกขาว 
    อีกสวนหนึ่งสําหรับปลูกพืชไร  พืชสวน 
    และท่ีมีท่ีสําหรับขุดสระนํ้า” 
 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานหลักการสําคัญในการดําเนินการ
ตามแนวทฤษฎีใหม โดยมีสาระสําคัญ คือ 
 1. สามารถใชไดกับเกษตรกรที่มีท่ีดินจํานวนนอย*  ประมาณ 10 – 15 ไร หรืออาจเพิ่มลด
กวานี้ 
 2. พื้นท่ีนั้นตองเพาะปลูกพืชผัก  ไมผล ตนไมหลาย ๆ ชนิด ท่ีสําคัญตองปลูกขาว และบอ
น้ําหรือสระนํ้า เพื่อใชในการเกษตรอยางพอเพียง 
 3. เกษตรมีความพอกิน พออยู  เล้ียงตัวเองได (Self – Sufficiency) ในระดับชีวิตท่ี
ประหยัดกอน  โดยมุงเนนใหเห็นความสําคัญของความสามัคคีในทองถ่ิน  (เอกสารสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
 นอกจากนี้ พระองคไดพระราชดํารัส เม่ือ วันท่ี 4 ธันวาคม 2538 ดังนี้ 
 “…..ทฤษฎีใหมนี้ มีไวสําหรับปองกันความขาดแคลนในยามปกติก็จะทําใหรํ่ารวยมากข้ึน 
 ในยามที่มีอุทกภัย  ก็สามารถท่ีจะฟนตัวไดเร็วโดยไมตองใหทางราชการไปชวยมากเกินไป  
ทําใหประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี…”  
 มนูญ  มุกขประดิษฐ (2535 : 78 – 80) ไดอธิบายสาระสําคัญของทฤษฎีใหม ซ่ึงนําไปใชกับ
การเกษตรไวดังนี้ อยางไรก็ตามข้ันตอนของเกษตรกรรมทฤษฎีใหมมิใชมุงแตเพียง “พออยู พอกิน”  
เทานั้น แตทฤษฎีนี้ก็มิไดปฏิเสธระบบการตลาด เพื่อขยายผลผลิตจากชุมชนสูภูมิภาคอ่ืน  
 
2.4.2.  กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1) อภิชัย พันธเสน, เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหความหมายของนักเศรษฐศาสตร 
(2542)   เศรษฐกิจพอเพียงโดยเนื้อแทก็คือ พุทธเศรษฐศาสตร เนื่องจากเปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการดํารง
อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยผูเขียนไดกลาวถึงทางสาย
กลางวาเปนเสนทางท่ีจะนําไปสู การสรางสมสติปญญา ซ่ึงเปนปจจัยในการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุด โดยมี
เปาหมายอยูท่ีการเขาสูนิพพานในทายสุด นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดแสดงใหเห็นถึงปญหาบางประการ
เกี่ยวกับแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร กลาวคือ แนวคิดในเร่ือง Utility ในทางเศรษฐศาสตร เปนเพียงการใช
ดัชนีแทนคาความพอใจของผูบริโภคเทานั้น ในขณะท่ีบทบาทของพุทธศาสนาเปนการเสริมความพอใจ
และ Utility ของแตละบุคคลดวยมิติทางดานคุณธรรม 
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สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับความมีเหตุผล เปนแนวคิดท่ี นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากนํามาใชในการอธิบาย
ประกอบ การวิเคราะหเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาการวิเคราะห
ความหมายเร่ือง Rationality กวางเกินกวา คําจํากัดความของ Rationality ท่ีใชกันอยางท่ัวไป กลาวคือ ขอ
สมมติฐานทางเศรษฐศาสตร ที่กลาววามนุษยมี เหตุผล “มีความหมายอยางแคบวามนุษยยอมทําทุกอยาง 
เพื่อมุงประโยชนของตัวเอง” ไมนาท่ีจะตรงกับความหมายของ Rationality อยางแทจริง 
2) ฉลองภพ สุสังกรกาญจน, “เศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตเศรษฐกิจ” (รางเบ้ืองตน, 2542)  
    ผูเขียนเห็นวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีสอดคลองกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก และ ไดอธิบายองคประกอบของความพอเพียง อันไดแก ความพอประมาณ โดยการใช
แนวคิด Utility function ในการวิเคราะห ความมีเหตุผล ดวยแนวคิดของ Rational behavior 
ผูเขียนไดอธิบายความหมายของความพอเพียงจากแนวคิดของ Marginal utility ซ่ึงอาจมีลักษณะพอเพียง 
เนื่องจากมีคาลดลงเม่ือระดับการบริโภคเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ผูเขียนไมไดกลาวถึงลักษณะความพอใจ
ของมนุษยโดยท่ัวไปของแนวคิดทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีมีขอสันนิษฐานวา จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
อยางไมจํากัด (Non-satiation) ซ่ึงเปนลักษณะของความไมพอเพียง 
การอธิบายความมีเหตุผลดวยแนวคิด Rational behaviour เปนเพียงการเสริมองคประกอบท่ีใชในการ
ตัดสินใจของบุคคลในเร่ืองความรู ความเขาใจ และความรอบคอบ แตยังไมไดพิจารณาถึงมิติทาง
คุณธรรมในการตัดสินใจของแตละบุคคล 
3) สมชัย จิตสุชน “พฤติกรรมท่ีไมพอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ” เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ TDRI ประจําป 2542    ผูเขียนใชคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ความซ่ือสัตย และความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อธิบายคุณลักษณะ หลักๆ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง แลววิเคราะหความหมายทางเศรษฐศาสตร ของเศรษฐกิจท่ีไมพอเพียงโดยพิจารณาใน
แงของคุณสมบัติท้ังส่ีดังกลาว อยางไรก็ตาม บทความนี้เปรียบเสมือน“Anecdotal examples” ของความ
ไมพอเพียง จึงไมสามารถใชเปน “Definitive paradigm demonstration” ของความพอเพียงได    ความ
พอประมาณ : แมผูเขียนไดสรุปวาลักษณะ “envious” คือลักษณะของความไมพอประมาณ โดยพิจารณา
จาก “พฤติกรรมเลียนแบบการบริโภค” แตยังไมสามารถสรุปไดวา ลักษณะ “altruistic” จะเปนเสมือน 
หรือนําไปสูความ พอประมาณไดอยางไร 
นอกจากนี้แลว “พฤติกรรมแบบจมไมลง” เปนเพียง Habit formation ในชวงเศรษฐกิจขาลง ในขณะท่ี
เศรษฐกิจท่ีซบเซา มานานอาจทําใหผูบริโภคมี “พฤติกรรมแบบโงหัวไมข้ึน” ซ่ึงเปน Habit formation 
เชนเดียวกันกับความขาดแคลนในชวงสงครามหรือจากประสบการณภัยธรรมชาติสามารถสรางนิสัย 
“รูจักประมาณในการบริโภค” หรือ “รูจักเก็บออมไวใช ในยามขัดสน” ไดเชนกันกลาวโดยสรุป ท้ัง 
Emulation of consumption และ Habit formation จะเปนลักษณะของความไมพอประมาณได ก็ตอ เม่ือ
เปนกระบวนการที่มี Asymmetry กลาวคือจะเลียนแบบแตผูม่ังมีกวาตน และจะคุนเคยกับระดับการ
บริโภคเม่ือคร้ังท่ี ตนเองมั่งค่ังเทานั้น แตจะไมเลียนแบบผูมีฐานะเทาเทียมกันหรือดอยกวา และจะไม
คุนเคยกับระดับความสามารถในการบริโภคในอดีตหากเปนระดับท่ีต่ํากวาในปจจุบัน     ความมีเหตุผล : 
ผูเขียนเห็นวาพฤติกรรมแบบ “Herding”และ “Speculation” ตลอดจน “Risk-loving” นั้น “ไรเหตุผล” 
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แตในความจริงแลว ภายใตความไมสมบูรณของเง่ือนไขสนับสนุน “Perfect Market Hypothesis” อาจทํา
ใหท้ัง พฤติกรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลในความหมายของ “Rational behaviors” ก็เปนได 
นอกจากนี้ การตีความวาพฤติกรรมแบบ “Risk-loving” เปนส่ิงไรเหตุผลก็ไมถูกตองตามหลักการ เพราะ
การมี “Risk-loving utility profile” เปนเร่ืองของความพอใจ ไมใชเร่ืองของการดําเนินการอยางมี เหตุผล
ภายใตโครงสรางของความพอใจ และ “การลงทุนใน ลอตเตอร่ี” ก็เปน “Rational behaviors” สําหรับ 
“Risk-loving utility”    ความซ่ือสัตย ผูเขียนไดอธิบายความเสียหายจากความ ไมซ่ือสัตยสุจริตวา ในชวง
กอนวิกฤติเศรษฐกิจความเสียหายดังกลาว มักจะถูกมองวา เปนความสูญเสียภายในตอผูถือหุน แต
ภายหลังจากท่ีรัฐบาลตองเขามาประคับประคอง สถานการณภาคเอกชน ทําใหปญหาความไมซ่ือสัตย
ดังกลาว    กลายเปนปญหาของสวนรวม แตผูเขียนไมไดกลาวถึงผลเสียจากความไมซ่ือสัตยสุจริตในเชิง
เศรษฐศาสตร อาทิ การกอให เกิด Economic rent ท่ีสงผลตอ Economic incentive for innovation จาก
กระบวนการอันมิชอบตางๆ   ความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวัง : ผูเขียนได มุงเนนท่ี
นโยบายของภาครัฐ ในการยกตัวอยางของการขาดความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง อาทิ การ
เปดเสรีทางการเงิน นโยบายอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี และการท่ีรัฐไมกระตือรือรนในการพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อชวยในการบริหารความเส่ียง เปนตน อยางไรก็ดี การแสวงหาเคร่ืองมือทางการเงินท่ีชวย
ในการบริหารความเส่ียง เปนการ สรางภูมิคุมกันโดยอาศัยปจจัยภายนอก    มากกวาท่ีจะเปน การสราง
ภูมิคุมกันจากภายใน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของประเทศญ่ีปุน ท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนา
โครงสรางอุตสาหกรรม โดยอาศัยการออมภายในประเทศเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนา 
4) สุเมธ ตันติเวชกุล “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” บรรยายพิเศษ วันท่ี 14 มิถุนายน 2542     
ผูบรรยายเห็นวาการดําเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปท่ีผานมา มุงเนนไปท่ีความ
เจริญทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ จนนําไปสูการพัฒนาที่ขาดสติ และขาดความย้ังคิด ละเลยพ้ืนฐาน
สติปญญาและวิถีการดําเนินชีวิตของไทย   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริซ่ึงเนนหลัก ความ
พอดี พอประมาณ สามารถใชเปนเคร่ืองควบคุมความไรสติและขาดการยั้งคิดของคน อันเนื่องมาจากการ
มุงขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว    1)ขอคิดเห็นของผูบรรยายสะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริเปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในทุกระดับ และทุกดานของสังคม ท้ังนี้ ควรมีการนําเนื้อแทของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง บนพื้นฐานของ สติปญญา และวิถีการดําเนินชีวิตของไทย 
5)   ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ “ขอคิดเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ” (เอกสาร
ภายใน, 2530)    ผูเขียนไดหยิบยกตัวอยางจากประสบการณในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ชวง
ป 2522–2529 สรุปวา การดําเนินนโยบายการเงินอยางเหมาะสม มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ (1) 
ความพอดี (2) ความคลองตัว และ (3) ความระมัดระวัง โดยมุงรักษาเสถียรภาพ และสนับสนุน การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสงเสริมการกระจายรายได ขณะเดียวกันตองปองกันปญหากอนท่ีจะรุนแรง
ข้ึน โดยคํานึง ถึงผลกระทบท่ีจะตามมา และตองประสานเปาหมายทาง เศรษฐกิจดานตางๆ ใหสอดคลอง
กัน     ขอคิดเห็นของผูเขียนสะทอนถึง หลักการขางตนในการประสานเปาหมายทางเศรษฐกิจ เพื่อ
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บริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค เปนส่ิงท่ีสอดคลองกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะเร่ืองทางสายกลาง และเปนตัวอยางท่ีช้ีวาปรัชญาการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนํามาใชไดกับการบริหารประเทศเชนเดียว กับในระดับบุคคล 
6)   วิโรจน ณ ระนอง “ความเส่ียงและภูมิคุมกันในภาค เกษตรกรรมของไทย” เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2542.     ผูเขียนนําเสนอวา ความเส่ียงเปนปญหาสําคัญสําหรับเกษตรกร 
ท้ังความเส่ียงดานราคาสินคา ความเส่ียงดานการพึ่งพาและราคาปจจัยการผลิตจากตางประเทศความเส่ียง
ดานธรรมชาติ ความเส่ียงดานแบบแผนการผลิต ซ่ึงเกษตรกรเองก็มีการบริหาร ความเส่ียงบางสวนแลว 
เชน การกระจายความเส่ียงในกิจกรรมดานการเกษตรโดยใชเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม และ
การกระจายความเส่ียงออกไปสูกิจกรรมนอกการเกษตร โดยทําหัตถกรรม อุตสาหกรรมยอยในครัวเรือน 
รับจางนอกภาคเกษตร สวนภาครัฐเองก็มีสวนชวยแบงรับภาระความเส่ียงของเกษตรกรโดยนโยบาย
ประกันราคาพืชผล เปนตน   ผูเขียนใหความเห็นวาปญหารายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไมไดเกิด
จากความเส่ียงแตอยางเดียว ความเส่ียงเปนปจจัยท่ีซํ้าเติมเกษตรกรท่ียากจน และมีทุนนอย ใหฟนตัว
ลําบากเม่ือเผชิญกับผลกระทบท่ีรุนแรง 
  ผูเขียนเห็นวา ทฤษฎีใหม มองการณไกลไปกวาประเด็นเร่ืองความเส่ียง โดยในข้ันท่ีสองและข้ันท่ีสาม
ของทฤษฎีใหม เปนเร่ืองของการรวมตัวของเกษตรกรในรูปของกลุมและสหกรณ รวมมือกันในดานการ
ผลิตและการตลาด สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยรวมมือกับหนวยราชการ มูลนิธิ ธนาคาร
และบริษัทเอกชน เพื่อสรางโอกาสทางการตลาด     นอกจากนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการมีระบบ
ภูมิคุมกัน ในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ซ่ึงหมายถึง การเตรียมจัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน การใชทฤษฎีใหมในภาคเกษตร จะชวยใหลด
ความเส่ียง และสามารถอยูอยางพอเพียงได คือ มีใชบริโภคภายในครัวเรือนและนําผลผลิตสวนเกินไปหา
รายไดอีกทางหน่ึง นั่นคือมีท้ังความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน เพื่อลดตนทุนการครอง
ชีพและการผลิตของเกษตรกร 
7)   อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา “ทฤษฎีใหม : มุมมองทาง เศรษฐศาสตร” เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ TDRI ประจําป 2542 
         ผูเขียนนําเสนอหลักการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสนับสนุน แนวความคิดวา การทําการเกษตรตาม
กระบวนการของระบบการคาเสรีในพื้นท่ีหางไกล โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยมีความเสียเปรียบและมี
ปญหา เพราะกระบวนการคาเสรีไมสามารถเอ้ือประโยชนใหเกษตรกรเหลานี้ไดอยางเต็มท่ี เกษตรกร
เหลานี้ไมสามารถบริหารความเส่ียงไดดีเทาท่ีควร และมีตนทุนในการทําธุรกรรมสูง หรือเผชิญกับ
โครงสรางตลาดสินคาเกษตรที่ไมมีการแขงขันอยางสมบูรณ ซ่ึงมีสวนทําใหราคาผลผลิตตํ่ากวาท่ีควรจะ
เปนนอกจากนี้แลว แนวทางการพัฒนาและมาตรการของรัฐบาลท่ีผานมา ยังมีสวนทําใหภาคเกษตรกรรม
โดยรวม ตกอยูในสภาพท่ีเสียเปรียบมาโดยตลอด และไมสามารถพัฒนาไดอยางจริงจัง นโยบายการ
พัฒนาไดใหประโยชนกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการมากกวาภาคเกษตร ประโยชนบางสวน
ท่ีควรตกอยูกับภาคการเกษตรก็ถูกถายโอนมายังผูบริโภคในตัวเมือง     ผูเขียนมีความคิดวา ภายใต
สถานการณเชนนี้ ทฤษฎีใหม จะเปนทางเลือกหน่ึงใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะกับเกษตรกรที่มีท่ีดินทํา
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กินในพื้นท่ีหางไกล เพื่อใหสามารถมีโอกาสดํารง ชีวิตแบบพอมีพอกินได แนวทฤษฎีใหมเปนแนวทาง
ท่ีไมขัดกับกระบวนการคาเสรี แตจะเสริมใหกระบวนการพัฒนาของประเทศมีความหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน และการนําทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในพื้นท่ีๆ เหมาะสม จะชวยลดปญหาหลายดาน ลงไปได แมจะไม
สามารถแกปญหาของภาคเกษตรหรือความยากจนในชนบทไดท้ังหมดก็ตาม 
8)    ชนิกา เจริญวงษ “บทความสํารวจความคิดความเขาใจ การปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม” เอกสาร
ประกอบการ สัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2542 
          ผูเขียนเห็นวา เกษตรทฤษฎีใหม มีความสําคัญและมีบทบาทตอภาคเกษตร และจะสงผลดีตอการ
เจริญเติบโตของประเทศ แบบยั่งยืน เนื่องจากทฤษฎีใหมทําใหเกษตรกรสามารถ พึ่งตนเองไดใน
ระดับสูง ท้ังดานสวนตัวและสังคม คือท้ังสรางผลผลิต รายได ครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนสามัคคี พื้นดิน
กลับอุดมสมบูรณอีกคร้ังอยางไรก็ดี มีองคประกอบหลายประการท่ีจะทําใหการเกษตรวิธีนี้ประสบ
ความสําเร็จ กาวไปไดอยางม่ันคงไมลมเลิกกลาง คัน มีการขยายผลที่เหมาะสมในทุกๆ ดานอยางไม
รวดเร็วเกินไป กลาวคือ ถาเกษตรกรสามารถอยูไดอยางพอเพียง หมายความวาจะตองมีความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกัน โดยอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง 
โดยตองเสริมสรางความอดทน ความเพียร สติ ปญญา ความซ่ือสัตย สุจริต ตามองคประกอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ ผูมีสวนรวมทุกฝายจําเปนตองมี เขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหมอยางแทจริงนอกจากน้ี
แลว การจัดการความเส่ียงในเศรษฐกิจพอเพียง จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร การใช
ทฤษฎีใหมในภาคเกษตร จะชวยลดความเส่ียง ชวยลดตนทุนคา ขนสงในระบบเศรษฐกิจและสามารถอยู
อยางพอเพียงได แตตองมีความสามัคคีในทองถ่ิน การสนับสนุนจากท้ังราชการและเอกชน 
9)   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   “ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย “เอกสารประกอบการ สัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2542 
        ผูเขียนมุงเนนบทบาทท่ีสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงการปรับตัวและ
พัฒนาของธุรกิจดวยระบบภูมิคุมกันท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก การบริหารจัดการธุรกิจท่ีรอบคอบ การ
จัดการทรัพยากรการผลิตใหเกิดประโยชน การเขาถึงตลาด การบริหารการเงินท่ีเปนระบบ และการมี
ระบบขอมูลเตือนภัย สวนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนหลัก ความสมดุล ความพอประมาณ และการเช่ือมโยง
ใหเกิดความเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและบริหารจัดการ จะชวยเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนและเศรษฐกิจไดอยางม่ันคงและยั่งยืน    ลักษณะการเสนอความคิดของผูเขียน มักจะ
ใชคําหลัก คือ (1) ความคอยเปนคอยไป (2) ความเส่ียงและภาระหนี้สิน และ (3) การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะ
สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดเร่ืองความพอเพียงและความพอประมาณอยางมีเหตุผลตลอดจนการยึดทาง
สายกลาง ไดเปนอยางดี    การประยุกตแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงตอองคกรใหญ อาจไมใชส่ิงท่ีจะ
เห็นไดชัดเจน และ อาจไมสอดคลองกับแนว ความคิดในทางธุรกิจท่ัวไปท่ีสงเสริมการเก็งกําไร และเช่ือ
วา “High Risk High Return” อยางไรก็ดี แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะใชในระดับนโยบายของชาติ 
ควรจะมุง เนนระดับ SMEs ในแงมุมกวาง เชน เกษตรกรรายเล็กและกลาง ซ่ึงกระจายอยูในสวนตางๆ 
ของประเทศ     ผูสรุปเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชในสวน SMEs ไดเปนอยางดีกลาวคือ 
ถึงแมองคกรขนาดใหญจะ ลมละลายในชวงหลังวิกฤต แต SMEs สวนมาก ยังสามารถอยูไดอยางม่ันคง 
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นอกจากนี้การสงเสริมใหเกิดความเช่ือมโยงระดับครอบครัวในชุมชนจะชวยลดผลกระทบที่เกิดข้ึนตอ
แตละครอบครัวลงได อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีกันในชุมชนดวย 
10)  เดือนเดน นิคมบริรักษ “บรรษัทภิบาล กับเศรษฐกิจพอเพียง” เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 
TDRI ประจําป 2542“ 
                ผูเขียนมุงเนนเร่ืองความพอเพียง ซ่ึงหมายถึง ความ พอประมาณและมีเหตุผล ตลอดรวมถึง 
การมีระบบภูมิคุมกันท่ีดีพอควร โดยตองมีความรอบรูและระมัดระวัง ในขณะที่ การมุงสรางกําไรใน
ระยะส้ัน จะกอใหเกิดหนี้สิน และขาดความรอบคอบ ในการกระจายความเส่ียง สวนความซ่ือสัตยท่ีมีไม
พอ จะสงผลใหตองการกอบโกยผลประโยชน ซ่ึงเปนผลโดยตรงของการขาด “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงถือเปน
หลักในการสรางความม่ันคงและยั่งยืนในการทําธุรกิจ 
ผูเขียนไดนําเสนอกรอบความคิดของ Corporate governance โดยประยุกตจริยธรรมธุรกิจ (Ethic) เขา
มารวมดวยโดย เฉพาะอยางยิ่งในการปองกันการกอบโกยผลประโยชนของ ผูบริหาร และวิเคราะหวา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต ใชไดอยางกวางขวาง โดยครอบคลุมธุรกิจและเชื่อมโยง หลักธรร
มาภิบาลและจริยธรรมไดอยางดี 
11)   นิพนธ พัวพงศกร “การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับ แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง” เอกสาร
ประกอบการ สัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2542” 
        การพัฒนาประเทศไทย ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา มุงเนนการพัฒนาภาคการเงิน จนมีการ
ลงทุนสูงเปนประวัติการณ ดวยความเส่ียงสูง กลาวคือ มีอัตราสวนการลงทุนตอผลิตภัณฑประชาชาติท่ี
สูงข้ึนมาก และเกิดความ ไมเปนธรรมในการดําเนินการจากการเอารัดเอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็กและกลาง 
ซ่ึงมีผลิตภาพเฉล่ียตํ่า และมีโอกาสต่ํา ท่ีจะเติบโตสูกิจการขนาดใหญ ดวยเหตุนี้ จึงละเลย “การสราง
ภูมิคุมกัน” เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนอีกทางเลือกท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของประโยชน
สวนรวมผูเขียนหยิบยก โครงสรางอุตสาหกรรมของไทยในอดีต 50 ปท่ีผานมา เพื่ออธิบายภาพของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม แลวเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของ การสรางภูมิคุมกันตอความเส่ียง 
ท้ังนี้ โดยวิเคราะหวา ความชะลาใจในการมองวาเศรษฐกิจจะมีแตขาข้ึน ทําใหเกิดความไมรอบคอบและ
ขาดการระมัดระวังเทาท่ีควร จึงควรประยุกตใชเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงอยางมีระบบและ
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี เนื่องจาก SMEs มีความหลากหลาย การประยุกตแนวคิดเร่ืองความพอเพียง 
ควรมีความยืดหยุนพอสมควร เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันไปของแตละ
ทองถ่ิน และประเภทของอุตสาหกรรม 
12)     ณัฐพงศ ทองภักดี และคณะ “การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ดานการคาระหวางประเทศ” 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2542 
ผูเขียนเห็นวา ทฤษฎีการคาระหวางประเทศในเชิงความได เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
advantage) และทฤษฎีการคาแบบใหม สามารถประยุกตเขากับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยาง
ดี ท้ังนี้เนื่องจากการดําเนิน การลดความเส่ียงดวยเคร่ืองมือตางๆ ตลอดจนนโยบาย ท่ีชวยใหเกิดความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบถาวร ตลอดจนการระมัดระวังตอผลกระทบตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 
นับเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการสรางภูมิคุมกันตอความ ผันผวนตางๆ 
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บทความนี้ เนนการรูจักคิดอยางรอบคอบในการผลิตบนพ้ืนฐาน ของการรูจักตัวเองใหมากท่ีสุด เพื่อจะ
ผลิตสินคาท่ีมีความไดเปรียบอยางแทจริง มิไดตามกระแสโลกรอบๆตัวเรา โดยยกทฤษฎีแนวเกากับใหม
มาเปรียบเทียบเพื่อแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชประยุกตไดกับแนวทฤษฎีการคาระหวาง
ประเทศไดท้ังสองแนว 
อยางไรก็ดี ยังมีความไมชัดเจนวาเศรษฐกิจพอเพียงอาจเปนเพียงสวนยอยของทฤษฎีการคาระหวาง
ประเทศท้ังสองแบบ หรือแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมีความยืดหยุนและ ใชไดดี แมในแนวการมองใน
แบบตางๆ (Robustness) จนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางคอนขางกวางขวาง จึงสมควรท่ีจะมีการทํา
วิจัยเพื่อนําไปสูทฤษฎีการคาระหวางประเทศในแบบท่ีแตกตางออกไป จนเปน “A Class of 
Decomposition International Trade Theory” 
13)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “แนวความคิดการประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงดวย โครงสรางการผลิตท่ีเหมาะสม” เอกสารประกอบการ สัมมนาวิชาการ TDRI 
ประจําป 2542 
        ผูเขียนพยายามเขียนถึงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุงประโยชน เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเนน
ประเด็นในเร่ืองการสรางภูมิคุมกันในภาคเกษตรยากจน และการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมอยางมีระบบ ท้ัง
ในดานอุตสาหกรรม การปลูกจิตสํานึก และความพอประมาณในการลงทุน และความรอบคอบในการ
วางแผนผลิตและจําหนาย โดยนํา ภูมิปญญาทองถ่ินมาผสมผสานกับการบริการภายใตความพอดีและ
ทางสายกลาง จะทําใหสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไดหัวขอเดนของบทความนี้คือ 
“สัดสวนท่ีเหมาะสมของการผลิต ในแตละสาขา วาควรเปนเทาไรในแตละชวงเวลา เพื่อปองกันปญหา
ในดานประสิทธิภาพ และการลงทุนสูงจนไมสามารถแขงขันในตลาดโลกไดในอนาคต” ซ่ึงจะเห็นวา 
ผูเขียนมุงเนนท่ีระดับท่ีเหมาะสม (Optimal Level) แตยังไมไดเช่ือมโยงแนวคิดเร่ือง ความเหมาะสมน้ี 
กับแนวคิดเร่ืองความพอเพียง แตช้ีใหเห็นวา การมุงเนนท่ีจุดสูงสุด (Maximisation) และกอใหเกิดความ
ยั่งยืนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการเช่ือมโยง แตละภาคของเศรษฐกิจใหมีความพอเพียง  การพัฒนา
โครงสรางการผลิตท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ควรเร่ิมจากการศึกษาตัวเราเองกอนวา 
อะไรเปนจุดแข็งแกรงของเราในชวงเวลานั้นๆ ตลอดรวมถึง ภูมิปญญาไทย (รอบรู) เนนการออมและ
การลงทุนท่ีฉลาด (ระมัดระวัง) และมีการผลิตท่ีหลากหลายและลดความเส่ียงจากตลาดภายนอก 
(ภูมิคุมกันท่ีดี) ซ่ึงท้ังหมดนี้จะดําเนินไปได ตองมีทางสายกลางในความคิดและการกระทํา เปน
องคประกอบหลักดวยเชนกัน 
14)  ปกรณ วิชยานนท และ ยศ วัชระคุปต “ภูมิคุมกันตอ ความผันผวนของเงินทุนจากตางประเทศ” 
เอกสารประกอบ การสัมมนาวิชาการ TDRI ประจําป 2542 
         จากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องจากความ ผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศ
ท่ีขยายตัว อยางรวดเร็วนั้น จําเปนท่ีจะตองมี การสรางระบบเตือนภัยลวงหนา เพ่ือเพิ่มภูมิคุมกันตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการพึ่งพาตนเองใหมากข้ึน และลดการพึ่งพาเงินทุนจาก
ตางประเทศลง โดยไมผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัว โดยพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศมากเกินควร
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวยังช้ีใหเห็นถึงบทเรียนจาก ความไมรอบคอบของการวางนโยบาย
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เศรษฐกิจดวยวา หากความนาเช่ือถือทางเครดิตของประเทศเส่ือมลงเม่ือใด ก็เปนการยากท่ีจะฟนฟูความ
นาเช่ือถือดังกลาวใหกลับมาสูระดับเดิมได และถึงแมจะทําไดก็มักใชเวลานานอีกดวย 

2.4.3. การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

(โดย สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคมภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ : อภิชัย พันธเสน และคณะ)          คณะผูวิจัยจากสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อสํารวจ
สถานะองคความรู (Status of Knowledge) ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อศึกษาองคความรูดาน
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ รัฐ ครอบครัว ชุมชน ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับชุมชน
ของสังคมไทยและ (3) เพ่ือสนับสนุนแผนงานพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู (สงเสริมการวิจัย) 
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดวยการ
เลือกศึกษางานวิจัย (research studies) ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับ เศรษฐกิจพอเพียงและเปนงานวิจัยท่ีไดรับ
การสนับสนุนจาก 2 หนวยงานหลัก คือ สํานักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

          การสังเคราะหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนงานวิจัยเพื่อสังเคราะหองคความรูหรือการวิจัย
งานวิจัย (Meta Research) ความเขาใจเร่ืองญาณวิทยา (Epistemology) หรือทฤษฎีความรู (Theory of 
Knowledge) จึงเปนเร่ืองจําเปนและสําคัญดวยเหตุท่ีวาปรัชญาสาขาน้ีมุงใหมนุษย ไมยอมรับ ความรู ท่ี
ปรากฏอยูท่ัวไปอยางไมตั้งคําถามหรืออยางจํานน และประสงคใหมนุษย    ตั้งคําถามพ้ืนฐานท่ีวา อะไร
คือความรู (What is knowledge?) อะไรคือความจริง (What is truth?) มนุษยสามารถรูอะไรไดบาง (What 
can be known?) มนุษย รู  ไดอยางไร (How do we know?) ญาณวิทยาบูรณาการศาสตร (Integral 
Epistemology) คือทฤษฎีความรูท่ีคณะผูวิจัยใชเปนกรอบ ในการวิเคราะห-สังเคราะหความรูคร้ังนี้  ดวย
ตระหนักถึงความเกี่ยวของและสัมพันธกันระหวางความรูประเภทตางๆในสังคมมนุษย ไมวาจะเปน
ความรูเชิงเทคนิค (Technical knowledge ) ความรูในมิติจิตใจหรือจิตวิญญาณ (Spiritual Knowledge) 
ความรูเชิงวิเคราะห-ตีความ (Analytic-Interpretive Knowledge) ซ่ึงเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงลวนมีความสําคัญตอการพัฒนาและการดํารงอยูของมนุษยแทบทั้งส้ินผูวิจัยใช
วิธีการสังเคราะหความรูเชิงคุณภาพ และเปนการสํารวจ-ประเมิน-วิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยแนว
วิพากษ (Critical Knowledge Synthesis) และใชการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) งานวิจัยจาก
แหลงตางๆ โดยสํารวจงานวิจัยวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษาดวยการสืบคนขอมูลช่ือเร่ือง (title search) ดวย
คําสําคัญ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสํารวจประเภทของงานวิจัย พรอมเปรียบกับงานวิจัยท่ีมีคําสําคัญ 
เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเปนงานวิจัยภายใตชุดโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทยในลําดับตอมา 
นอกจากนั้นยังไดขยายการสืบคนดวยการใชคําสําคัญอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิ เศรษฐกิจพึ่งตนเอง ทฤษฎีใหม 
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ชุมชนเขมแข็ง เพื่อสํารวจงานวิจัยท่ีอาจมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม  อยางไรก็ตาม การ
คัดเลือกงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะหความรู คร้ังนี้นั้น คณะผูวิจัย คัดเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมีสาระสําคัญ
เกี่ยวของกับองคความรูเศรษฐกิจพอเพียงในสองระดับดังกลาว งานวิจัยจํานวนไมนอยจึงตองถูกคัดเลือก
ออกเนื่องจากวัตถุประสงคการวิจัยหรือคําถามการวิจัยนําไปสูคําตอบท่ีไมมีความสอดคลองกับการทํา
ความเขาใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงผูวิจัยไดกําหนดกรอบ  คําถามการวิจัยหลักไวสอง
ประเด็น  คือ สถานะองคความรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนอยางไรและจะนําผลการสังเคราะห
องคความรูการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนประโยชนในการวางนโยบายตลอดจนการ
ปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร  เพื่อสามารถที่จะตอบคําถามการวิจัย
ดังกลาว  คณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบคําถามในการสังเคราะหงานวิจัย (Synthesis Questions )ดังนี้  1. 
งานวิจัยจัดอยูในประเภทใด  2. วัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีเลือกศึกษาคืออะไร  3.  คําถามในการวิจัยคือ
อะไร วิธีวิทยาการวิจัยเปนเชนใด  มีจุดเดนหรือขอจํากัดอะไรในการสรางความรู  4.  องคความรูหรือขอ
คนพบคืออะไร สามารถเรียกไดวาเปน องคความรูใหม  ไดหรือไม มีคุณูปการตอการพัฒนาองค
ความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงบางหรือไมอยางไร  5.  สถานะองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เชนใด คณะผูวิจัยนําเสนอผลการสังเคราะหความรูโดยแบงออกเปนหาบทหลัก บทท่ีหนึ่งคือบทนําและ
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  บทท่ีสองวาดวยวิธีวิทยาการวิจัย บทท่ีสามวาดวยประเภทของงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทท่ีส่ีวาดวยสถานะความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง บทท่ีหาวาดวย
การสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง บทท่ีหกคือบทสรุป  ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะบทท่ีสาม บท
ท่ีส่ี และบทท่ีหา เปนหลัก ผลการสังเคราะหงานวิจัย ข้ันท่ี 3 การแยกประเภทงานวิจัยตามกลุมเปาหมาย
และพ้ืนท่ีในการศึกษาแบงออกเปน  3 ประเภทดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 งานวิจัยท่ีทําการศึกษากลุมเปาหมายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ปจเจกบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน และองคกร  ประเภทท่ี 2 ประเภทงานวิจัยท่ีทําการศึกษาในพ้ืนท่ี
ชนบท  เมือง      ประเภทท่ี 3 ประเภทงานวิจัยท่ีทําการศึกษากับกลุมเปาหมายในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม ท้ังขนาดเล็กและขนาดกลาง     ความรูเศรษฐกิจพอเพียงเปนสหวิทยาการ  ผลการ
สังเคราะหขอคนพบจากการวิจัยท่ีตั้งคําถามเร่ืองระบบเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และดวยการใช
วิธีวิทยาจากหลายศาสตร อาทิ ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร มานุษยวิทยา พบวา องคความรูท่ี
เกิดข้ึนนั้นครอบคลุมหลายมิติ (Multidimensional) และมีความเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) สวน
หนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการตระหนักถึงความสลับซับซอนของปรากฏการณทางสังคมของนักวิจัยและ
การใชประโยชนจากวิธีวิทยาและกรอบแนวคิดจากหลายศาสตรโดยมีเศรษฐศาสตรการเมือง เปนแกน
ในการสรางความรู องคความรูท่ีกาวพนมิติทางเศรษฐกิจดานเดียว สูมิติอ่ืนๆ ของชีวิตมนุษย การ
สังเคราะหขอคนพบงานวิจัย พบวาภายใตกรอบการสรางความรูเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มีองคความรูท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรดิน น้ํา ปา อากาศ และระบบนิเวศโดยรวมปรากฎชัด 
องคความรูภูมิศาสตร เกษตรศาสตรของประชาชนในชุมชนหมูบานหรือชุมชนชนบทไทย  ซ่ึงบงบอก
ถึงความรูท่ีเปนองครวม อาทิ ความรูเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ / ชีวพันธุพืช สัตวน้ํา สัตวบก 
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สัตวปา  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของสัตวรวมไปถึงความสมบูรณและความเส่ือมโทรม
ของระบบธรรมชาติควบคูไปกับองคความรูเพ่ือฟนฟูสภาพธรรมชาติ องคความรูท่ีชุมชน/ปจเจกชนส่ัง
สมมาจนเปน ภูมิปญญาพื้นบาน นั้นมิไดตั้งอยูอยางแยกสวนหากแตทําหนาท่ีกระตุนใหชุมชนรูและ
เขาใจ ความสัมพันธระหวางปรากฏการณธรรมชาติกับเง่ือนไขปจจัยอันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ดุลยภาพตามธรรมชาติ ความเขาใจในเร่ืองความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางระบบตางๆ เชน ระบบ
การเมือง-สังคม-วัฒนธรรม กับระบบนิเวศธรรมชาตินําไปสูการผนึกพลังเพื่อการจัดต้ังองคกรชาวบา
(Community Organizing initiative) กระบวนการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน กระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู ถายทอดความรูดานการอาชีพ  มิติมนุษย  สังคม  วัฒนธรรม ในระบบเศรษฐกิจทางเลือก      

          ถึงแมวาจะไมมีงานวิจัยท่ีสํารวจความสัมพันธเชิงมโนทัศนระหวางเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยตรง  แตพบความสนใจของนักวิชาการในเร่ืองความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พุทธเศรษฐศาสตรอยูบาง และมีการเสนอบทวิเคราะหวาเศรษฐกิจพอเพียงคือพุทธเศรษฐศาสตร หรือมี
การใหความหมายวาเศรษฐกิจพอเพียงคือเศรษฐกิจศีลธรรมเปนตน  ซ่ึงตองการการวิจัยเชิงทฤษฎีเพ่ือ
พัฒนาองคความรูอยางลึกซ้ึงตอไป ความรูเร่ืองเศรษฐกิจชุมชน จัดเปนชุดความรูท่ีผานการพัฒนาอยาง
เปนระบบและสะทอนใหเห็นความแตกตางในระดับโลกทัศน (Worldview) ของคนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน  อันสงผลชุมชนใหมีการปรับตัวในรูปแบบตางเพ่ือดํารงความเปนชุมชนไว ไมวาจะเปนระบบ
แลกเปล่ียนผลผลิตและแรงงานในชุมชน ซ่ึงอาศัยโครงสรางการตลาดท่ีกําหนดโดยความสัมพันธ
ระหวางมนุษยมากกวากลไกทางราคา ระดับของพัฒนาการทางจริยศาสตรซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญเชนกัน
ในระบบการแลกเปล่ียนแบบนี้ โครงสรางการตลาดในระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเก่ียวเนื่องกับ
ความสัมพันธทางสังคมและจิตใจ อาทิหลักการระบบน้ําใจ และความม่ังค่ังทางน้ําใจ มากกวาการ
กําหนดราคาส่ิงของท่ีนํามาแลกเปล่ียน โครงสรางการตลาดในระบบเศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิมข้ึนอยูกับ
ระบบความสัมพันธทางสังคมเชิงบวก ในรูปแบบ การผูกเส่ียว หรือ เกลอ เปนเร่ืองการชวยเหลือเกื้อกูล
สืบสานธารนํ้าใจ มีการลงแขก หรือการลงแรง เพื่อสายใยความสัมพันธเอ้ืออาทรกันมากกวาการแขงขัน 
มากกวาการเอารัดเอาเปรียบ  การขูดรีด และการคํานึงถึงผลกําไรสูงสุดของตนเอง มิติสังคม-วัฒนธรรม
ปรากฏชัดในประเด็น เปาหมายในการผลิต กลาวคือการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อการดํารงชีพ
กอน หลังจากนั้นอาจขายผลผลิตเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและครอบครัว  และไมตั้งเปาหมาย
ในการขายผลผลิตเพื่อกําไรสูงสุด จึงมิไดมีความประสงคท่ีจะขยายฐานการผลิตใหใหญโต         
คณะผูวิจัยเสนอวาการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสามารถนําไป
ประยุกตไดนั้น จําเปนตองมีการสรางกระบวนการเรียนรูอยางเขมขนดวยทฤษฎีการเรียนรูดวย
ประสบการณชีวิต (Theory of Experiential Learning) และ ในกระบวนการวิจัย จําเปนตองคํานึงถึงการ
พัฒนานักวิจัยทองถ่ิน ซ่ึงเปนสมาชิกชุมชนใหเปนนักคิด-นักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเปนนักปฏิบัติ
โดยเรียนรูและประเมินประสบการณเศรษฐกิจพอเพียงไปในเวลาเดียวกัน  การวิจัยเพื่อสรางขบวนการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ TALR (“Transformative Action  Learning Research”) คือ
การศึกษาเพื่อปลุกจิตสํานึกวิพากษ เพื่อใหผูท่ีเขารวมโครงการวิจัยไดตระหนักถึงขอจํากัดและ
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ผลกระทบทางลบอันเกิดจากการพึ่งพิงและการรูไมเทาทันเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การวิจัย การเรียนรู 
และการสรางความเขาใจตองเช่ือมโยงกับการสรางสถาบันระดับชุมชน ในฐานะศูนยกลางของการศึกษา
และการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง TALR อาจนําไปสูการสรางสถาบันใหมภายในชุมชนเพื่อแพรกระจาย
ความคิดและสนับสนุนการพัฒนาจิตสํานึกวิพากษ  การวิจัยเพื่อสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงยังตองมุงฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาพื้นบานและโลกทัศนดั้งเดิมท่ีเนนความพอเพียงทาง
นิเวศ ยึดม่ันในหลักการวิจัยเพ่ือการเปล่ียนแปลงและเพื่อผลประโยชนของชุมชน 

2.5. แนวคิดเก่ียวกับโมเดลลิสเรล 
  
2.5.1 ความหมายของโมเดลการวิจัย 
 สังกัปพื้นฐานของโมเดลคือ สมภาพ (isomorphism) ระหวางแบบจําลองท่ีมนุษยสรางข้ึนกับ
วัตถุหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติ  โมเดลตองมีโครงสรางเปนแบบเดียวกันกับวัตถุ
ตนแบบ มีรายละเอียดขององคประกอบสําคัญครบถวนตามวัตถุตนแบบ แตอาจมีขนาดเล็กลงหรือใหญ
กวาวัตถุตนแบบเพื่อความสะดวกในการศึกษา โมเดลท่ีสรางข้ึนอาจเปนโมเดลรูปทรง (iconic model) 
ครบสามมิติตามตนแบบ เปนโมเดลแผนภาพคลาย (analog model) แสดงแผนผังการทํางานตามวัตถุ
ตนแบบ หรือเปนโมเดลสัญลักษณ (symbolic model) แสดงแผนผังการทํางานตามวัตถุตนแบบ หรือเปน
โมเดลสัญลักษณ (symbolic model) ในรูปสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตรก็ได สําหรับการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรนั้น นักวิจัยนิยมใชโมเดลแผนภาพคลายและโมเดลสัญลักษณ 
 โมเดลการวิจัย คือแบบจําลองท่ีนักวิจัยสรางข้ึนตามทฤษฎีแทนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ธรรมชาติเพื่อความเหมาะสมในการศึกษาวิจัย การท่ีตองสรางโมเดลการวิจัยเพราะการศึกษาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติไมอาจทําไดโดยสะดวก เนื่องจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาตินั้นมี
ลักษณะซับซอน และมีโครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หลากหลาย แตในการวิจัย
นักวิจัยมีขีดความสามารถจํากัด ไมสามารถศึกษาไดครบทุกองคประกอบ วิธีการสรางโมเดลการวิจัยเปน
การประยุกตทฤษฎีเขากับสภาพปรากฏการณท่ีเปนจริง ในธรรมชาติตามระเบียบวิธีนิรนัยใหไดเปน
โมเดลท่ีเปนสมมติฐานวิจัย จากน้ันนักวิจัยจึงนําโมเดลการวิจัยไปตรวจสอบโดยใชระเบียบวิธีอุปนัยวา
โมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากนอยเพียงใด ควรจะตองมีการปรับปรุงพัฒนา
โมเดลอยางไรใหโมเดลสอดคลองกับสภาพปรากฏการณจริง อันจะนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีและสราง
องคความรูใหม รวมท้ังการพัฒนาและการประดิษฐส่ิงท่ีจะเปนประโยชนตอไป 
 ตามหลักการวิจัย นักวิจัยควรจะตองตรวจสอบโมเดลการวิจัยแยกเปนสองตอน ตอนแรกเปน
การตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลการวิจัย กับปรากฏการณหรือสภาพการณท่ีเปนจริง (model 
– reality consistency) สวนตอนท่ีสองเปนการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลการวิจัยกับ
ขอมูล (model – data consistency) แตในการดําเนินการวิจัย นักวิจัยสวนใหญทําการตรวจสอบเฉพาะ
ตอนท่ีสอง และอางอิงผลการตรวจสอบไปสูตอนแรก กลาวคือเม่ือนักวิจัยสรางโมเดลการวิจัยเปน
แบบจําลองของปรากฏการณจริงตามหลักทฤษฎี นักวิจัยมีขอตกลงเบื้องตนวาโมเดลการวิจัยนั้นมีความ
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ตรง คือสอดคลองกับปรากฏการณจริงโดยมิไดตรวจสอบตอนท่ีสองโดยมีหลักการวา ถามีความ
สอดคลองระหวางโมเดลการวิจัยกับปรากฏการณจริงตามขอตกลงเบ้ืองตนแลว นักวิจัยควรจะพิสูจนได
วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลดวย ถาผลการตรวจสอบพบวาโมเดลการวิจัยไมสอดคลองกับ
ขอมูล นักวิจัยจะสรุปไดทันทีวาโมเดลการวิจัยนั้นไมสอดคลองกับปรากฏการณจริง และจะปฏิเสธ
โมเดลการวิจัยที่เปนสมมติฐานไดดวยความเช่ือม่ันสูงจากท่ีกลาวมานี้จะเห็นวาโมเดลการวิจัยมี
ความสําคัญมาก แตอยางไรก็ดีนักวิจัยตองใชโมเดลการวิจัยดวยความระมัดระวัง เพราะเม่ือผลการ
ตรวจสอบพบวาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลมิไดหมายความวาโมเดลการวิจัยนั้นสอดคลองกับ
ปรากฏการณจริงเสมอไป 
 
2.5.2 ลักษณะของโมเดลการวิจัย 
 ปญหาวิจัยสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรสวนใหญเปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือปรากฏการณตาง ๆ โมเดลการวิจัยจึงมีลักษณะเปนแผนภาพแสดง
โครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร โมเดลอาจเปนแบบโมเดลมหภาค (macro model) หรือโมเดล
จุลภาค (micro model) ก็ได ข้ึนอยูกับลักษณะตัวแปรท่ีนักวิจัยศึกษาวาเปนตัวแปรในระดับกลุม หรือ
ระดับบุคคล โมเดลการวิจัยอาจเปนแบบโมเดลสโตคาสติก (stochastic  or probabilistic model)  ก็ได 
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของตัวแปร ตัวแปรในโมเดลโตคาสติกเปนตัวแปรสุม (random variables)  ในขณะท่ี
ตัวแปรในโมเดลฟงกช่ันเปนตัวแปรกําหนด (fixed variables) 
 เนื่องจากสภาพปรากฏการณจริงมีลักษณะซับซอน และหลากหลาย แตโมเดลการวิจัยเปน
แบบจําลองท่ีถูกสรางข้ึนในขอบเขตท่ีจํากัด ดังนั้นนอกจากโมเดลการวิจัยจะมีแผนภาพจําลองโครงสราง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแลว ยังตองมีเง่ือนไขบังคับ (constraints) เปนขอกําหนดบางประการดวย  
Ghosh (1991)  ใหคําอธิบายวา โมเดลการวิจัยมีลักษณะเปนแผนภาพ และ 2 / หรือชุดของสมการ
คณิตศาสตรแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร และชุดของขอตกลงเบ้ืองตน (assumptions) ท่ีนักวิจัย
เช่ือหรือยอมรับวาเปนความจริง ถานักวิจัยสรางโมเดลการวิจัยใหไดใกลเคียงกับปรากฏการณธรรมชาติ
ไดมาก จํานวนขอตกลงเบ้ืองตนก็จะมีนอยลง 
 โมเดลการวิจัยที่งายท่ีสุดในการวิจัยพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร คือโมเดลแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพียงสองตัว ตัวแปรหนึ่งตัว (Y) ถูกกําหนดเปนตัวแปรตามและไดรับ
อิทธิพลจากตัวแปรอีกตัวหนึ่ง  (X) ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนตัวแปรตน  เ ม่ือมีขอตกลงเบ้ืองตนวา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองเปนแบบเสนตรง นักวิจัยสามารถสรางสมการและแผนภาพแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดดวยโมเดลการถดถอยเชิงเสนแบบงาย (simple linear regression model) 
เม่ือมี ε    เปนตัวแปรความคลาดเคล่ือน (error variable) ดังนี้ 
  Y        =         εβXα ++   X                    Y                   ε  
เม่ือนักวิจัยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ จะประมาณคาสัมประสิทธ์ิ α    และ β    สําหรับ
สมการขางตนนี้ได สัมประสิทธ์ิการถดถอย   ( )β    จะบอกขนาดของอิทธิพลท่ีตัวแปรตนมีตอตัวแปร
ตามได และสมการถดถอยท่ีไดจะใชประโยชนในการพยากรณไดดวย การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
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ยังตรวจสอบดวยวาโมเดลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ถาผลการตรวจสอบ
พบวาไมมีความสอดคลองกัน นักวิจัยจะปฏิเสธโมเดลการวิจัยท่ีเปนสมมติฐานวิจัย และตองเร่ิมตนสราง
โมเดลการวิจัยใหมเพื่อมาตรวจสอบตอไป 
 โมเดลการวิจัยไมจําเปนตองมีเพียงสมการเดียวดังตัวอยางขางตน โมเดลการวิจัยท่ีมีรูปสมการ
เพียงสมการเดียวดังตัวอยางขางตน โมเดลการวิจัยท่ีมีรูปสมการเพียงสมการเดียวจะตองมีขอตกลง
เบ้ืองตนจํานวนมาก เนื่องจากตามสภาพความเปนจริงไมมีปรากฏการณใดท่ีเปนอิสระจากปรากฏการณ
อ่ืน ๆ ตัวแปรตน  X  หรือตัวแปรตาม  Y  ตางก็ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ๆ และมีอิทธิพลตอตัวแปร
อ่ืน ๆ อีกดวย  โมเดลการวิจัยจึงควรมีตัวแปรหลายตัว  อาจเปนโมเดลการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ 
(multiple linear regression model)   นอกจากนี้ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรยังอาจเปนแบบอ่ืน
ท่ีมิใชแบบเสนตรง และอาจเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal relationship)  ท่ีเปนความสัมพันธทาง
เดียว  หรือสองทางไดดวย โมเดลการวิจัยอาจเปนโมเดลเชิงสาเหตุแบบทางเดียว หรือแบบยอนกลับ 
(recursive or no recursive causal models) ก็ได ในกรณีท่ีมีตัวแปรจํานวนมากและมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรซับซอน โมเดลการวิจัยควรจะมีลักษณะเปนชุดของสมการที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรท้ังหมดท่ีตรงตามสภาพความเปนจริง 
 

 
 
2.5.3 นิยาม และสัญลักษณของโมเดล 
 ตัวแปรท่ีใชในโมเดลการวิจัยแบงเปนสองประเภท คือ ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)  
และ ตัวแปรภายใน (endogenous variables)  ตัวแปรภายนอก หมายถึงตัวแปรท่ีนักวิจัยไมสนใจศึกษา
สาเหตุของตัวแปรเหลานี้ ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไมปรากฏในโมเดลสวนตัวแปรภายใน 
หมายถึงตัวแปรท่ีนักวิจัยสนใจศึกษาวาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดงไว
ในโมเดลอยางชัดเจน เม่ือแบงประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจัยตามลักษณะการวัดตัวแปร จะแบง
ไดเปนสองประเภทคือ ตัวแปรแฝง (latent or unobserved variables) และ ตัวแปรสังเกตได (observed or 
manifest variables)  ตัวแปรแฝงเปนตัวแปรเชิงสมมติฐาน (hypothetical variables)  ท่ีไมสามารถวัดได
โดยตรงแตมีโครงสรางตามทฤษฎีท่ีแสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ตัวแปรแฝง
เปนตัวแปรท่ีปลอดจากความคลาดเคล่ือนในการวัด นักวิจัยศึกษาตัวแปรแฝงโดยการวัดตัวแปร
พฤติกรรมท่ีสังเกตไดแทน และประมาณคาตัวแปรแฝงไดจากการนํากลุมตัวแปรสังเกตไดท่ีเปนตัวบงช้ี
ของตัวแปรแฝงตัวนั้นมาวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 
 ในการเขียนภาพโมเดลการวิจัย  นักวิจัยใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝงและใช
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผาแทนตัวแปรสังเกตได สําหรับความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้น
นักวิจัยใชสัญลักษณรูปลูกศร (                      )  แทนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัว
แปรตาม หัวลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิพล และใชรูปลูกศรสองหัวเสนโคงแทนความสัมพันธ หรือ
สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
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 สมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลการวิจัยเรียกวา โมเดลสมการโครงสรางเชิง
เสน (linear structural equation model) โมเดลการถดถอยเชิงเสนแบบงายท่ีมีเพียงสองตัวแปรเปนโมเดล
สมการโครงสรางเชิงเสนแบบหนึ่ง ช่ือท่ีเรียกวา เชิงเสน (linear) ไดมาจากลักษณะของสมการซ่ึงท้ังตัว
แปร และพารามิเตอรตางก็ยกกําลังหนึ่ง ช่ือท่ีเรียกวาโครงสราง (structural) ไดมาจากลักษณะของโมเดล
ซ่ึงเปนสมการแสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุตามทฤษฎีระหวางตัวแปร และเน่ืองจากโมเดล
สมการโครงสรางเชิงเสนแสดงโครงสรางในรูปความสัมพันธเชิงเสนดังกลาวแลว โมเดลสมการ
โครงสรางเชิงเสนจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หรือโมเดลลิสเรล 
(Linear Structure RELationship model or LISREL model)  ช่ือลิสเรลไดมาจากอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญนั่นเอง เนื่องจากความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนฟงกช่ันของความแปรปรวนรวมระหวาง
ตัวแปร และหัวใจสําคัญของการวิเคราะหโมเดลลิสเรลคือการเปรียบเทียบเมทริกซความแปรปรวนรวม
ระหวางตัวแปรโมเดลลิสเรลจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โมเดลโครงสรางความแปรปรวนรวม 
(covariance structural model)  ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนเลือกใชช่ือโมเดลลิสเรล  เนื่องจากเปนช่ือท่ีไดรับ
การยอมรับและใชกันแพรหลายมากท่ีสุดในปจจุบันในหมูนักวิจัยทางพฤติกรรมสาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
 
 
2.5.4  การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุกับโมเดลลิสเรล 
 โดยท่ีโมเดลลิสเรลและการวิเคราะหโมเดลลิสเรลเปนความรูใหม จึงยังมีความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือนอยูบาง ผูเขียนสรุปจาก Bollen (1989, 72 – 77)  วามีความเขาใจคลาดเคล่ือนสองประเด็น 
ประเด็นแรก คือความเขาใจท่ีวาการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  เปนการวิจัยประเภทเดียวท่ี
ศึกษาความสัมพันธเชิงทดลอง (experimental research)  เปนการวิจัยประเภทเดียวท่ีศึกษาความสัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรไดอยางสมบูรณ สวนการวิจัยท่ีไมใชการทดลอง (non – experimental 
research)  ไมสามารถศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุไดประเด็นท่ีสอง คือความเขาใจท่ีวาการวิเคราะห
โมเดลลิสเรลใชศึกษาพิสูจนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรไดอยางสมบูรณ และเปนวิธีการที่
ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใชในการวิจัยท่ีไมใชการทดลองแตเปนวิธีท่ีไมเหมาะกับการวิจัยเชิงทดลอง 
 ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนท้ังสองประเด็นท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับประเด็นแรกนั้นตองเขาใจกอน
วาเราสามารถพิสูจนไดวาตัวแปรมีความสัมพันธเชิงสาเหตุดวยหลัก 3 ประการ คือ การแยก (isolation) 
ความเกี่ยวเนื่อง (association)  และทิศทาง (direction)  กลาวคือถาเราสามารถแยกใหเห็นไดวาตัวแปร  X  
เปนตัวแปรเพียงตัวเดียวท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง  เกิดกอน และมีผลทําใหเกิดความแตกตางในตัวแปร Y เรา
จะสรุปไดวาตัวแปร X เปนสาเหตุของตัวแปร Y มาตรการดังกลาวทําไดโดยการควบคุมความแปรปรวน
เนื่องจากตัวแปรแทรกซอน (extraneous variables)  ตัวอ่ืน ๆ วิธีการควบคุมทําได 3 วิธี วิธีแรกคือ การ
ขจัดออก (elimination) โดยการเลือกศึกษาเฉพาะกลุมท่ีสนใจ เชน ศึกษาเฉพาะกลุมเพศหญิง เปนตน วิธี
นี้ มีขอเสียเพราะไมไดขอคนพบสําหรับกลุมท่ีมิได ศึกษา  วิ ธี ท่ี  2 คือ  การใชกระบวนการสุม 
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(randomization)  วิธีท่ี 3 คือ   วิธีแรกคือ การขจัดออก (elimination)  โดยการเลือกศึกษาเฉพาะกลุมท่ี
สนใจ เชน ศึกษาเฉพาะกลุมเพศหญิง เปนตน วิธีนี้มีขอเสียเพราะไมไดขอคนพบสําหรับกลุมท่ีมิได
ศึกษา  วิธีท่ี  2  คือ การใชกระบวนการสุม (randomization)  วิธีท่ี  3  คือ การนําเขามาศึกษาและการ
ควบคุมโดยวิธีการทางสถิติ (inclusion and statistical control)  ท้ังสองวิธีใชไดท้ังในการวิจัยเชิงทดลอง  
และการวิจัยท่ีไมใชการทดลอง  ในการวิจัยเชิงทดลองเนนวัดตัวแปรตามอยางไรก็ดีการวิจัยเชิงทดลอง
ยังมีปญหาในการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุอยูบาง เพราะกระบวนการสุมมิไดควบคุมตัวแปรได
ท้ังหมด  Bollen  ยกตัวอยางการวิจัยเชิงทดลองซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ  โดยมี
การช็อคดวยไฟฟาเปนตัวแปรจัดกระทํา และพฤติกรรมกาวราวเปนตัวแปรตาม  ทฤษฎีท่ีเปนสมมติฐาน
คือ ความวาวุนผิดหวังเปนสาเหตุของความกาวราวมีขอตกลงเบื้องตนวาความวาวุนผิดหวังเปนตัวแปร
แฝงท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูถูกทดลองถูกช็อคดวยไฟฟา และความรูสึกกาวราวทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว จะเห็น
ไดวาถาทฤษฎีเปนจริงการช็อคดวยไฟฟา และพฤติกรรมกาวราวจะมีความสัมพันธสูงแนนอน ถาตัวแปร
แฝงนั้นวัดไดจากตัวแปรสังเกตไดโดยไมมีความคลาดเคล่ือนในการวัด แตถามีความคลาดเคล่ือนในการ
วัดแมวาทฤษฎีจะเปนความจริงแตนักวิจัยจะพบวาคาความสัมพันธระหวางการช็อคดวยไฟฟาและ
พฤติกรรมกาวราวมีคานอย  นอกจากนี้การท่ีนักวิจัยพบวาคาความสัมพันธระหวางการช็อคไฟฟาและ
พฤติกรรมกาวราวมีคาสูงมิไดหมายความวาทฤษฎีเปนความจริง เพราะตามความเปนจริงอาจเปนรูปแบบ
ความสัมพันธวาการช็อคดวยไฟฟาทําใหเกิดความรูสึกอยากรุกราน  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความรูสึกเชิง
ทดลองท่ีศึกษาจากตัวแปรสังเกตไดโดยมิไดศึกษาตัวแปรแฝงจึงอาจมีปญหาในการพิสูจนความสัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรได  การท่ีกลาววาการวิจัยเชิงทดลองศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุไดอยาง
สมบูรณจึงเปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 
 ในประเด็นท่ีสองความเขาในท่ีวาการวิเคราะหโมเดลลิสเรลพิสูจนความสัมพันธเชิงสาเหตุได
นั้นยังเปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน  ความจริงการวิเคราะหโมเดลลิสเรลมีลักษณะเหมือนการวิเคราะห
ทางสถิติท่ัวไป คือ ไมสามารถพิสูจนความสัมพันธเชิงสาเหตุได  การที่จะพิสูจนความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรไดตองมีทฤษฎีประกอบกับการวิเคราะห  โมเดลลิสเรลท่ีนักวิจัยสรางข้ึนตามพื้นฐานทาง
ทฤษฎีแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร สวนวิธีการวิเคราะหโมเดลลิสเรลนั้นเปนการ
ตรวจสอบวาโมเดล   ลิสเรลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม  อยางไรถาผลการตรวจสอบพบวา
ไมมีความสอดคลองกันนักวิจัยสรุปไดทันทีวาความสัมพันธเชิงสาเหตุตามท่ีกําหนดในโมเดลลิสเรลไม
เปนความจริง  แตถาผลการตรวจสอบพบวามีความสอดคลองกัน  นักวิจัยยังไมอาจสรุปไดวา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตามท่ีกําหนดไวในโมเดลลิสเรลเปนความจริง จากท่ีกลาวมานี้แสดงวาโมเดลลิ
สเรล  และการวิเคราะหโมเดลลิสเรลชวยใหนักวิจัยศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุไดสมบูรณข้ึน  แมจะ
ยังไมไดผลสมบูรณเต็มท่ี  และนักวิจัยควรใชโมเดลลิสเรล และการวิเคราะหโมเดลลิสเรลท้ังในการวิจัย
เชิงทดลอง  และการวิจัยท่ีไมใชการทดลอง 
2.5.5 โปรแกรมลิสเรล 
 LISREL  เปนช่ือโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ี  Karl Joreskog และ Dag Sorbom  ได
พัฒนาข้ึน เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับโมเดลการวิจัยแบบโมเดลลิสเรล  Joreskog และ
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ผูรวมงานไดพัฒนาโปรแกรม ACOVS หรือ Analysis of COVariance Structures ข้ึนใชกอนเม่ือป ค.ศ. 
1970  สําหรับวิเคราะหโมเดลการวัด (measurement model)  ซ่ึงเปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง (latent variables) กับตัวแปรท่ีสังเกตได (observed or manifest variables)  
ตอมาจึงไดพัฒนาใหสามารถใชในการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือโมเดลลิสเรล 
(linear structural relation or linear structural equation model)  ทุกรูปแบบปจจุบันนี้โปรแกรมลิสเรล
ไดรับการพัฒนาถึงรุน (version)  ท่ี 8 เปนโปรแกรมท่ีมีความสมบูรณและไดรับการยอมรับจากนักวิจัย
ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรอยางกวางขวางวามีความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
การวิจัยท่ีมีโมเดลการวิจัยเชิงสาเหตุ มีตัวแปรแฝงท่ีมีตัวบงช้ีหลายตัว (multiple indicators) มีความคลาด
เคล่ือนในการวัด และมีความสัมพันธระหวางเศษเหลือ (residuals)  ความนิยมใชโปรแกรมลิสเรล       
เพิ่มมากข้ึน เพราะโมเดลการวิจัยดังกลาวนับวันจะเขามามีบทบาทในการวิจัยทางสังคมศาสตร และ
พฤติกรรมศาสตรมากข้ึน และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ัวไปไมสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีมีลักษณะโมเดล
การวิจัยดังกลาวขางตนไดถูกตอง ในขณะท่ีโปรแกรมลิสเรลนอกจากจะใชวิเคราะหประมาณ
คาพารามิเตอรในสมการโครงสรางของโมเดลการวิจัยไดอยางถูกตองแลว  ยังสามารถตรวจสอบความ
ตรง (validity)  และความพอเหมาะ (adequacy)  ของโมเดลการวิจัย  รวมท้ังปรับโมเดลการวิจัยให
สอดคลองกับความเปนจริงไดดวย 
 โปรแกรมลิสเรลนับวาเปนโปรแกรมคอนขางใหมสําหรับนักวิจัยไทย  ประกอบกับการเขียน
คําส่ังเพื่อวิเคราะหขอมูลมีลักษณะซับซอนแตกตางจากโปรแกรมท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไป แมจะมี
หนังสือคูมือการใชโปรแกรมลิสเรลฉบับภาษาอังกฤษ (Joreskog and Sorbom, 1993)  แลวก็ตามแตเช่ือ
วาการเสนอสาระพ้ืนฐานเพ่ือแนะนําโปรแกรม และวิธีการใชโปรแกรมลิสเรล ยังเปนส่ิงจําเปน และจะ
เปนประโยชนตอผูอานท่ียังไมคุนเคยกับโปรแกรมลิสเรล วิธีการนําเสนอในบทนี้และตัวอยางการเขียน
คําส่ังจึงมีความแตกตางจากวิธีการเสนอและตัวอยางในหนังสือคูมือการใชโปรแกรมลิสเรลฉบับ
ภาษาอังกฤษ  เพื่อใหผูอานเรียนรูวิธีการใชโปรแกรมลิสเรลไดเร็วข้ึน เกิดความเขาใจและมีทักษะ
พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาดวยตนเองตอไป ในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลมีหลักการเชนเดียวกับ
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติท่ัว ๆ ไป กลาวคือนักวิจัยตองมีสมมติฐานทางสถิติท่ีตองการ
ทดสอบและมีขอมูลเชิงประจักษมาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบวาขอมูลสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตองการ
ทดสอบหรือไม สมมติฐานสถิตินั้นมี  2  แบบ คือ สมมติฐานศูนย หรือสมมติฐานหลัก (null hypothesis)  
และสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis)  สมมติฐานศูนยเปนสมมติฐานที่นักวิจัยกําหนดข้ึนตาม
เง่ือนไขบังคับของสถิติ เชน พารามิเตอรคาเฉล่ียของประชากรสองกลุมมีคาเทากัน   ( )μ2μ1−   และเปน
สมมติฐานท่ีนักวิจัยตองการปฏิเสธสมมติฐาน  สวนสมมติฐานเลือกเปนขอความท่ีสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีนักวิจัยตองการตรวจสอบวาเปนความจริง และสอดคลองกับลักษณะของขอมูลเชิงประจักษ  
สําหรับการวิเคราะหโมเดลลิสเรลมีลักษณะเชนเดียวกัน นักวิจัยตองมีสมมติฐานทางสถิติท่ีตองการ
ทดสอบและมีขอมูลเชิงประจักษมาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบวาขอมูลสอดคลองกับสมมติฐานหรือไม  ส่ิง
ท่ีแตกตางกันกับวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ัว ๆ ไปก็คือการวิเคราะหโมเดลลิสเรลนั้น  สมมติฐาน
วิจัยท่ีกําหนดความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรท้ังหมด แสดงไดดวยโมเดลลิสเรล สวน
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สมมติฐานทางสถิตินั้น  สมมติฐานหลักกลาววาขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกับโมเดลลิสเรล และ
สมมติฐานทางเลือกกลาววาขอมูลเชิงประจักษไมสอดคลองกับโมเดลลิสเรล ดังนั้นจะเห็นวาการ
วิเคราะหโมเดลลิสเรลเปนการทดสอบสมมติฐานหลักดวยความตองการที่จะไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
และลักษณะการทดสอบสมมติฐานเปนการทดสอบเพ่ือตรวจสอบความตรง (validity)  ของโมเดลลิสเรล 
โดยตรงวาโมเดลลิสเรลและขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกันจริง 
 ลักษณะพิเศษท่ีการวิเคราะหโมเดลลิสเรลแตกตางจากการวิเคราะหทางสถิติท่ัว ๆ ไปอีก
ประการหน่ึง คือการเนนความสําคัญของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม (variance -
covariance matrix)  ระหวางตัวแปร  หัวใจสําคัญของการวิเคราะหโมเดลลิสเรล คือ การเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมท่ีไดจากขอมูลเชิงประจักษกับเมท
ริกซท่ีไดจากการประมาณคาตามโมเดลลิสเรลท่ีเปนสมมติฐานวิจัย  ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบวาโมเดลลิสเรล
และขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงไร  ลักษณะการวิเคราะหดังกลาวแตกตางจาก
การวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติท่ัว ๆ ไป การวิเคราะหทางสถิติไมวาจะเปนการวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA)  หรือการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis)  ตางก็เนนความสําคัญของ
ความแปรปรวน (variance)  ของตัวแปรตาม  และพยายามแยกความแปรปรวนในตัวแปรตามเปนสวน ๆ 
เพื่อเปรียบเทียบความแปรปรวนสวนท่ีอธิบายไดดวยตัวแปรตนกับความแปรปรวนท่ีเปนความ
คลาดเคล่ือน ผลการเปรียบเทียบบงช้ีไดวาตัวแปรตนมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม การประมาณคาขนาด
อิทธิพลสวนใหญใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (method of least square)  โดยเลือกคําพารามิเตอรท่ีจะทําให
ผลรวมกําลังสองของความคลาดเคล่ือนระหวางคาพยากรณและคาคะแนนท่ีวัดไดนั้นมีคานอยท่ีสุด 
วิธีการวิเคราะหเนนความสําคัญของหนวยตัวอยางมิไดเนนความสําคัญของเมทริกซความแปรปรวน-
ความแปรปรวนรวม แมวาวิธีการวิเคราะหจะแตกตางกันดังกลาว  แตผลการวิเคราะห ขอมูลดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวน  ดวยการวิเคราะหการถดถอย และดวยการวิเคราะหโมเดลลิสเรล ใหผลแบบ
เดียวกัน 
 คุณสมบัติของการวิเคราะหโมเดลลิสเรลท่ีทําใหเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย คือคุณลักษณะ  
ท่ัว ๆ ไป (generality)  การวิเคราะหโมเดลลิสเรลเปนวิธีการที่ใชวิเคราะหขอมูลไดอยางกวางขวาง
ครอบคลุมวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเกือบทุกแบบในการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม
ศาสตร กลาวอีกอยางหนึ่งคือ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การ
วิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหยืนยันองคประกอบ การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล 
การวิเคราะหอิทธิพล การวิเคราะหโมเดลท่ีมีตัวบงช้ีหลายตัว และการวิเคราะหอ่ืน ๆ อีกหลายแบบ ตางก็
เปนกรณีหนึ่งของการวิเคราะหโมเดลลิสเรลท้ังส้ิน 
 เม่ือนักวิจัยมีโมเดลลิสเรลเปนสมมติฐานวิจัยแลว การดําเนินงานเพ่ือวิเคราะหโมเดลลิสเรลแบง
ไดเปน  6  ข้ันตอน คือ การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (specification of the model)  การระบุความ
เปนไดคาเดียวของโมเดล (identification of the model)  การประมาณคาพารามิเตอรจากโมเดล 
(parameter estimation from the model)  การทดสอบเทียบความกลมกลืนหรือความสอดคลอง 
(goodneass of fit test)  ระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดลลิสเรล งานข้ันนี้กลาวไดวาเปนการ
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ตรวจสอบความตรงของโมเดล (model validation)  โดยใชการเปรียบเทียบเมทริกซความแปรปรวน-
ความแปรปรวนรวม ท่ีไดจากขอมูลเชิงประจักษและจากโมเดลลิสเรล การปรับโมเดล (model 
adjustment)  และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล  การดําเนินการท้ัง 6 ข้ันตอนนี้ ตอเนื่องกัน 
ในภาพท่ี 6 จะเห็นวาเม่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดลลิสเรล ถาพบวา
ไมสอดคลองนักวิจัยอาจปรับโมเดลลิสเรล และดําเนินการวิเคราะหใหมอีกรอบหน่ึง ถาพบวามีความ
สอดคลองระหวางขอมูลเชิงประจักษและโมเดลลิสเรลจึงจะแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลได 
 การเสนอสาระเก่ียวกับโปรแกรมลิสเรล และวิธีการใชโปรแกรมลิสเรล ไดนําเสนอโดยยืด
ข้ันตอนการวิเคราะหโมเดลลิสเรลเปนหลัก และไดแบงหัวขอการนําเสนอเปน 6 หัวขอ คือ โมเดลใน
โปรแกรมลิสเรลและการกําหนดขอมูลจําเพาะ การระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดล การประมาณ
คาพารามิเตอร  การตรวจสอบความตรงของโมเดล วิธีการเขียนคําส่ังในโปรแกรมลิสเรล และตัวอยาง
การวิเคราะหดวยโปรแกรมลิสเรลพรอมท้ังผลการวิเคราะห  

 
                                          ภาพท่ี  2.4  ข้ันตอนการวิเคราะหโมเดลลิสเรล 
 

โมเดลในโปรแกรมลิสเรลและการกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (Specification of the Model) 
 โมเดลการวิจัยโดยท่ัวไปประกอบดวยตัวแปรภายนอก (exogenous variables)  ตัวแปรค่ันกลาง 
(interventing variables)  และตัวแปรภายใน (endogenous variables)  แตในโปรแกรมลิสเรลกําหนดวา
ตัวแปรค่ันกลางและตัวแปรภายในท้ังหมดรวมเรียกวาตัวแปรภายใน ดังนั้น โมเดลในโปรแกรมลิสเรล
จึงประกอบดวย  ตัวแปรภายนอก  และตัวแปรภายในเทานั้น   ในโปรแกรมลิสเรลโมเดลใหญ
ประกอบดวย โมเดลที่สําคัญสองโมเดล ไดแก โมเดลการวัด (measurement model)  และโมเดลสมการ

Model conceptualization 

Model specification 

Model identification 

Parameter estimation 

Model modification 

Assessment of mode fit 

Non Fit 

Fit 

Interpretation 
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โครงสราง (structural equation model)  โมเดลการวัดมีสองโมเดล คือ โมเดลการวัดสําหรับตัวแปร
ภายนอกและโมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายใน โมเดลการวัดท้ังสองโมเดลเปนโมเดลแสดง
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได สวนโมเดลสมการโครงสราง
เปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได สวนโมเดล
สมการโครงสรางเปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงในโมเดลการวิจัย
ลักษณะของโมเดลพรอมดวยสัญลักษณตามแบบของ Joreskog และ Sorbom (1989 : 5-8)  แสดงไวใน
ภาพท่ี 2 

 
  
                                        ภาพท่ี 2.5 โมเดลลิสเรลสัญลักษณภาษาอังกฤษ 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน (assumptions)  สําหรับโมเดลลิสเรลสรุปได  4  ขอ  (Joreskog and Sorbom, 

1989 : 2 ; Mueller, 1988 : 18)  แยกตามลักษณะของขอตกลงเบ้ืองตนดังนี้ 
 1.  ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดในโมเดลเปนความสัมพันธเชิงเสน (linear) 
แบบบวก (additive)  และเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal relationships)  ในกรณีท่ีนักวิจัยพบวา 
ตามสภาพปรากฏการณท่ีเปนจริง ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธแบบเสนโคง นักวิจัย
ตองเปล่ียนรูปตัวแปร เชน การหาคาลอการิทึมของตัวแปร หรือการใชสวนกลับของตัวแปรเพื่อให
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนแบบเชิงเสน 
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 2.  ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรท้ังตัวแปรภายนอกและตวัแปรภายใน และความคลาด
เคล่ือนตองเปนการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคล่ือน e, d, z, ตองมีคาเฉล่ียเปนศูนย  ขอตกลง
เบ้ืองตนขอนีมิ้ไดหมายความวาตัวแปรทววิิภาค (dichotomous variables)  หรือตัวแปรดัมม่ี (dummy 
variables)  จะใชไมได กรณตีัวแปรทวิวภิาคท่ีมีคาเฉล่ียได 0.5 ใหคาประมาณพารามิเตอรท่ีมีความแกรง 
(robust)  และสามารถนํามาวิเคราะหโมเดลลิสเรลได 
 3.  ลักษณะความเปนอิสระตอกัน (independence) ระหวางตัวแปรกับความคลาดเคล่ือนมี
ขอตกลงเบ้ืองตนแยกไดเปน  4  ขอ ดังนี้ 
  3.1  ความคลาดเคล่ือน e และตัวแปรแฝง E  เปนอิสระตอกัน 
  3.2  ความคลาดเคล่ือน d และตัวแปรแฝง K เปนอิสระตอกัน 
  3.3  ความคลาดเคล่ือน z  และตัวแปรแฝง  K  เปนอิสระตอกัน 
  3.4  ความคลาดเคล่ือน e, d และ z  เปนอิสระตอกัน 
 ขอตกลงเบ้ืองตนเกี่ยวกับความเปนอิสระตอกันนี้นับวาเปนขอตกลงเบ้ืองตนจํานวนนอยเม่ือ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะหทางสถิติท่ัว ๆ ไป  เชน  เม่ือเทียบกับการวิเคราะหการถดถอยแบบดั้งเดิมมี
ขอตกลงเบ้ืองตนวาความคลาดเคลื่อนแตละตัวเปนอิสระตอกัน ซ่ึงในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลไม
จําเปนตองมีขอตกลงเบ้ืองตนเชนนี้ความคลาดเคล่ือน e1, e2, …. อาจไมเปนอิสระตอกันก็ได หรืออาจ
กําหนดใหเปนอิสระตอกันตามแบบของการวิเคราะหการถดถอยแบบดั้งเดิมก็ได วิธีการผอนคลาย
ขอตกลงเบ้ืองตนนี้จะทําไดโดยการกําหนดขอมูลจําเพาะ (specification)  ของเมทริกซพารามิเตอร 
 4.  สําหรับกรณีการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (time series data)  ท่ีมีการวัดขอมูลมากกวา 2 
คร้ัง การวัดตัวแปรตองไมไดรับอิทธิพลจากชวงเวลาเหล่ือม (time lag)  ระหวางการวัด 
 

2.5.6   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 ในปจจุบันนักวิจัยเร่ิมใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  แทนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (EFA)  กันมากข้ึน  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะ EFA  มีรูปแบบวิธีการวิเคราะห
หลากหลาย และไดผลการวิเคราะหไมสอดคลองกัน นอกจากน้ี EFA มีขอตกลงเบ้ืองตนท่ีเขมงวด  และ
ไมตรงตามความเปนจริง เชน ขอตกลงเบ้ืองตนท่ีวาตัวแปรสังเกตไดทุกตัวเปนผลมาจากองคประกอบ
รวมทุกตัว  สวนท่ีเปนความคลาดเคล่ือนของตัวแปรไมสัมพันธกัน รวมท้ังสเกลองคประกอบท่ีสรางข้ึน
แปลความหมายไดยาก เพราะในบางคร้ังสเกลองคประกอบเกิดจากการสุมตัวแปรท่ีไมนาจะมี
องคประกอบรวมกัน จุดออนของ EFA นี้ทําให Long (1983 : 12)  กลาววา สําหรับนักวิจัยหลายคน
เทคนิค EFA  เปน GIGO model (Garbage In and Garbage Out model)  และ  Chatfield and Collins 
(1980 : 89)  เสนอวา ถาทําไดนักวิจัยไมควรใช EFA   เทคนิค CFA เปนการวิเคราะหองคประกอบท่ีมี
การปรับปรุงจุดออนของ EFA ไดเกือบท้ังหมดขอตกลงเบ้ืองตนของ CFA มีความสมเหตุสมผลตรงตาม
ความเปนจริงมากกวาใน EFA  นักวิจัยตองมีทฤษฎีสนับสนุนในการกําหนดเงื่อนไขบังคับ (constraints)  
ซ่ึงใชในการวิเคราะหหาคาน้ําหนักองคประกอบ และเม่ือไดผลการวิเคราะหแลวยังมีการตรวจสอบความ
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กลมกลืนระหวางโมเดลตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษอีกดวย  รวมท้ังยังมีการตรวจสอบโครงสราง
ของโมเดลวามีความแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยางหลาย ๆ กลุมหรือไม 
 
 
 
 วัตถุประสงคของการใช CFA มี  3  ขอ  เชนเดียวกับ EFA  คือ ประการแรก นักวิจัยใชเทคนิค 
CFA เพื่อตรวจสอบทฤษฎีท่ีใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบ ประการท่ีสองใชเพื่อสํารวจ
และระบุองคประกอบ และประการท่ีสามใชเปนเคร่ืองมือในการสรางตัวแปรใหม แตเทคนิค CFA นี้
สามารถใชวิเคราะหขอมูลโดยมีขอตกลงเบ้ืองตนนอยกวาเทคนิค EFA เชน สวนท่ีเปนความคลาดเคล่ือน
อาจสัมพันธกันได เปนตน 
 ข้ันตอนการใชการวิเคราะหองคประกอบไมวาจะเปนเทคนิค EFA และ CFA มี  4  ข้ันตอน
เชนเดียวกัน คือ การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธ การสกัดองคประกอบข้ันตน การหมุนแกนและการสราง
สเกลองคประกอบ ในข้ันการเตรียมเมทริกซสหสัมพันธ หรือเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะหดวย CFA 
นอกจากจะเตรียมการตามแบบเดียวกับ EFA แลว นักวิจัยตองกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล  และระบุ
ความเปนไดคาเดียวของโมเดลกอนจะวิเคราะหขอมูล ในข้ันการสกัดองคประกอบ และการหมุนแกน
เปนการทํางานของคอมพิวเตอรและในข้ันสุดทาย คือ การสรางสเกลองคประกอบนั้น เปนแบบเดียวกัน
กับเทคนิค EFA   การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล CFA   โมเดลท้ัง  4  แบบ  ไดแก  โมเดลการวัด
องคประกอบเดียวคอนเจนเนอริค โมเดลการวัดพหุองคประกอบคอนเจนเนอริค  โมเดลการวิเคราะห
ยืนยันองคประกอบและโมเดลหลากลักษณะหลายวิธี  ท้ังส่ีโมเดลนี้จัดวาเปนโมเดลในตระกูล CFA  
ท้ังส้ินนักวิจัยตองสรางโมเดลนี้โดยมีทฤษฎีและหลักฐานการวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนเคร่ืองสนับสนุนเม่ือได
โมเดล CFA แลวจึงนําโมเดลมากําหนดขอมูลจําเพาะเพื่อใสเปนขอมูลใหโปรแกรมลิสเรลทํางานขอมูล
จําเพาะท่ีนักวิจัยตองกําหนดตามโมเดลมีดังนี้ 

ก. จํานวนองคประกอบรวม 
ข. คาของความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม ระหวางองคประกอบรวมหรือคาของ 

สมาชิกในเมทริกซ PH ของโปรแกรมลิสเรล ถานักวิจัยตองการองคประกอบท่ีเปนอิสระตอกัน คาของ
ความแปรปรวนระหวางองคประกอบน้ันตองเปนศูนย ถาตองการองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน     
(มีการหมุนแกนแบบมุมแหลม) นักวิจัยตองกําหนดคาสมาชิกระหวางองคประกอบคูนั้นในเมทริกซ PH  
ใหเปนพารามิเตอรอิสระใหโปรแกรมลิสเรลประมาณคา 

ค. เสนทางแสดงอิทธิพลระหวางประกอบรวม K และตัวแปรสังเกตได X หรือคา 
ของสมาชิกในเมทริกซ LX ของโปรแกรมลิสเรล ขอนักวิจัยมีโมเดล CFA กําหนดคาตัวแปร X1 , X2 , 
X3  ไดรับอิทธิพลจากองคประกอบรวม  K  สมาชิกท่ีแทนสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ  K  บน  X1 , X2 
, X3   ตองกําหนดเปนพารามิเตอรอิสระ  สวนตัวแปร  X4 , X5  ท่ีไมไดรับอิทธิพลจากองคประกอบรวม  
K  จะมีคาพารามิเตอรกําหนดเปนศูนย 

ง. คาของความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางเทอมความคลาดเคล่ือนของ 
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ตัวแปรสังเกตได X หรือคาของสมาชิกในเมทริกซ TD ของโปรแกรมลิสเรล  ถานักวิจัยมีโมเดล CFA 
กําหนดวา ตัวแปร X1  เปนตัวแปรท่ีวัดโดยไมมีความคลาดเคล่ือนนักวิจัยตองกําหนดคาความแปรปรวน
ของเทอมความคลาดเคล่ือนตัวแปร X1  ในเมทริกซ  TD  และคาความแปรปรวนรวมของเทอมความ
คลาดเคล่ือนตัวแปร  X1  กับเทอมความคลาดเคล่ือนตัวแปรสังเกตไดตัวอ่ืน ๆ เปนศูนยท้ังหมด ในกรณี
ท่ีโมเดล CFA ของนักวิจัยมีความคลาดเคล่ือนท้ังหมดเปนอิสระตอกัน   (ตามขอตกลงเบ้ืองตนท่ีใชใน 
EFA) นักวิจัยตองกําหนดพารามิเตอรนอกแนวทแยงของเมทริกซ TD  เปนศูนยท้ังหมด  แตในเทคนิค 
CFA  นักวิจัยผอนคลายขอตกลงเบ้ืองตนขอนี้ และยอมใหเทอมความคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันได
โดยกําหนดใหพารามิเตอรความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคล่ือนคูนั้นเปนพารามิเตอรอิสระ 
 การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล CFA  จะชวยลดจํานวนพารามิเตอรท่ีตองประมาณคาให
นอยลง ทําใหโปรแกรมลิสเรลสามารถแกสมการหาคาตัวไมทราบวา (unknown)  ไดเปนคาประมาณ
พารามิเตอรท่ีตองการได   
กําหนดให 
 NX  =  จํานวนตัวแปรสังเกตได  X 
 NK  =  จํานวนองคประกอบรวม  K 
 SIGMA  =  แมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปร  X 
 LX  =  เมทริกซ สปส. การถดถอยของ  X บน  K 
 PH  =  เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางองคประกอบ K 
 TD  =  เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางเทอมความ 

     คลาดเคล่ือน d ของตัวแปร X 
ในท่ีนี้   SIGMA  =  (LX)(PH)(LX)’+TD 
 คาของสมาชิกในเมทริกซ SIGMA  เปนคาท่ีไดจากขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในท่ีนี้มีจํานวน
สมาชิกประกอบดวยคาความแปรปรวน NX คา และคาความแปรปรวนรวมซ่ึงเปนสมาชิกนอกแนว
ทแยงเทากับกําลังสองของ NX ลบดวย NX  เนื่องจากคาท่ีอยูเหนือและใตแนวทแยงมีคาเทากัน ดังนั้น
จํานวนความแปรปรวนรวมจึงมีจํานวนเทากับคร่ึงหนึ่งของผลตางระหวางกําลังสองของ NX กับ NX  
เม่ือรวมจํานวนความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมเขาดวยกันจะมีคา [(NX)(NX+1)/2]  คา ซ่ึงเปน
เทอมท่ีทราบคา โปรแกรมตองนําเมทริกซ SIGMA นี้มาคํานวณเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรในเมทริกซ  
LX, PH, TD  ทางดานขวามือของสมการตอไป 
 เมทริกซ LX มีจํานวนสมาชิกรวมท้ังหมด (NX)(NK) คา เมทริกซ PH มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
[(NK)(NK+1)/2]   คา  และเมทริกซ TD มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด  [(NX)(NX+1)/2]    คา  คาท้ังหมดนี้ถา
ไมมีการกําหนดใหเปนพารามิเตอรกําหนด ทุกตัวจะเปนพารามิเตอรอิสระท่ีเปนตัวไมทราบคา และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตองคํานวณแกสมการหาคาตัวไมทราบคาเปนคาประมาณพารามิเตอรแตละตัว  
จํานวนตัวไมทราบคาของเมทริกซดานขวามือของสมการมีจํานวนถึง  [(NX)(NK)+(NK)(NK+1)/2+  
(NX)(NX+1)/2] ซ่ึงมีคามากกวาจํานวนสมาชิกในเมทริกซ  SIGMA  อยู เปนจํานวน   ถึง  
[(NX)(NK)+(NK)(NK+1)/2] คา  ดังนั้นนักวิจัยตองกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดลและเง่ือนไขบังคับ
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เพ่ือทําใหจํานวนสมาชิกในเมทริกซทางซายและขวาของสมการเทากัน จึงจะสามารถแกสมการไดราก
ของสมการเปนไดคาเดียว (unique) ได 
 

 2.5.7 การระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดล CFA 
 สําหรับการวิเคราะหโมเดล CFA และโมเดลลิสเรลทุกชนิด การระบุความเปนไดคาเดียวของ
โมเดลมีความสําคัญตอการประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล  เพราะการประมาณคาพารามิเตอรจะทํา
ไดตอเม่ือโมเดลระบุความเปนไดคาเดียวพอดี ซ่ึงหมายความวาการแกสมการหาคาตัวไมทราบคาจะได
รากของสมการที่เปนไดคาเดียว ถานักวิจัยประมาณคาพารามิเตอรโดยท่ีโมเดลระบุความเปนไดคาเดียว
ไมไดจะไดรากของสมการท่ีไมมีความหมาย  การระบุความเปนไดคาเดียวนี้เปนส่ิงจําเปน  ท้ังในการ
วิเคราะหดวย  CFA และ EFA  แตในการวิเคราะห EFA นักสถิติไดกําหนดเง่ือนไขบังคับตายตัวไว ทํา
ใหการวิเคราะห EFA มีลักษณะระบุความเปนไดคาเดียวพอดี สวน CFA การกําหนดเงื่อนไขบังคับทํา
โดยนักวิจัยซ่ึงกําหนดเงื่อนไขแตกตางกันไปตามโมเดลของแตละคนจึงเปนหนาท่ีของนักวิจัยที่ตอง
ตรวจสอบเพ่ือระบุความเปนไดคาเดียว 
 การกําหนดเง่ือนไขบังคับ (constraints) ในการวิเคราะหดวย CFA ทําได 2 แบบ คือการต้ัง
เง่ือนไขใหพารามิเตอรเปนพารามิเตอรกําหนด และการตั้งเง่ือนไขใหพารามิเตอรเทากัน ตัวอยางเง่ือนไข
ของพารามิเตอรกําหนด เชน กําหนดใหสมาชิกในเมทริกซ LX บางตัวเปน 0 หรือ 1 กําหนดใหสมาชิก
บางตัวในเมทริกซ PH และ TD บางตัวเปน 0 หรือ 1  การตั้งเง่ือนไขใหพารามิเตอรเทากัน ไดแก การ
กําหนดขนาดของพารามิเตอรใหเปนตัวเดียวกัน เชน กําหนดให LX (1,1) = LX(2,2) เปนตน  เง่ือนไข
บังคับจะทําใหจํานวนพารามิเตอรอิสระหรือตัวไมทราบคาลดลงและโมเดลจะมีโอกาสระบุไดพอดีมาก
ข้ึน 
 วิธีการตรวจสอบวาโมเดล CFA ระบุไดคาเดียวหรือไมนั้นเปนการตรวจสอบตามเง่ือนไข 3 
แบบ ซ่ึงไดแกลาถึงวิธีการกวาง ๆ ไวบางแลวในบทท่ี 2  ในตอนนี้ผูเขียนจะเสนอเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของ
กับโมเดล CFA ดังนี้ 
 1.  เง่ือนไขจําเปนของการระบุไดพอดี ซ่ึงเง่ือนไขจําเปนของการระบุไดพอดีของโมเดลลิสเรล
คือ กฎท่ี ซ่ึงมีความวา โมเดลลิสเรลระบุไดพอดีเม่ือจํานวนพารามิเตอรท่ีตองประมาณคา มีคานอยกวา
หรือเทากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม  [t นอยกวาหรือเทากับ 
(NI)(NI)+1)/2  เม่ือ t เปนจํานวนพารามิเตอรท่ีไมทราบคา  NI  เปนจํานวนตัวแปรสังเกตไดของโมเดล        
ลิสเรล  เม่ือนํากฎทีมาใชกับโมเดล CFA  ซ่ึงมีแตตัวแปรสังเกตได  X  ประเภทเดียวเทานั้น  กฎทีจะ
เปล่ียนเปน  t  นอยกวาหรือเทากับ (NX)(NX+1)/2] 
 การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดลนั้น  จํานวนตัวพารามเิตอรท่ีไมทราบคา  t  นั้นคือ  จํานวน
คาของสมาชิกในเมทริกซขวามือของสมการ เม่ือแทนคาจะได 
 [(NX)(NK)+(NK)(ML+1)/2+(NX)ZNX+1/2] <  [(NX)(NX+1)/2] 
 จากสมการน้ีแสดงวานักวิจยัตองสรางเง่ือนไขกําหนด (constraints)  ไมนอยกวา 
 [(NX)(NK)+(NK)(NK+1)/2]  ชุด (Long, 1983 : 42) 
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 Kim  และ  Mueller (1978 : 49-50)  เสนอเง่ือนไขกําหนดในการตรวจสอบระบุความเปนได  คา
เดียวของโมเดล CFA  ไว  2  แบบใหผลเหมือนกัน  แบบแรกคือ การตรวจจากคาลําดับช้ัน (rank)  ของ     
เมทริกซสหสัมพันธท่ีเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห CFA เง่ือนไขจําเปนคือ คาลําดับช้ันของเมทริกซ
สหสัมพันธ  ซ่ึงมีคาการรวมเปนสมาชิกในแนวทแยงตองเทากับ จํานวนองคประกอบแบบที่สองคือ  
การตรวจนับคาองศาอิสระ (degrees of freedom)  ในการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล  CFA  กับ
ขอมูลเชิงประจักษ  เง่ือนไขจําเปน คือ องศาอิสระท่ีคํานวณตามสูตร  [(NK-NK)2 – (NX+NK)]/2  ตองมี
คาเปนบวก  สูตรนี้คํานวณจากเง่ือนไขบังคับท่ีตองมี  โดยท่ีเง่ือนไขบังคับเทากับจํานวนคาสหสัมพันธ
ลบดวยจํานวนพารามิเตอรอิสระ  ถาองคประกอบ เปนอิสระตอกันเมทริกซสหสัมพันธ PH จะมีคา
สหสัมพันธนอกแนวทแยงเปนศูนยและในแนวทแยงเปนหนึ่งท้ังหมด  จํานวนพารามิเตอรอิสระลดลง
เทากับ (NK)(NK-1)/2  จากจํานวนพารามิเตอรอิสระในเมทริกซ LX ซ่ึงมีจํานวน (NK)(NX)  ดังนั้น 
จํานวนเงือนไข บังคับท่ีตองการหรือคาองศาอิสระจึงเทากับผลตางระหวางจํานวนสมาชิกในเมทริกซ
สหสัมพันธ [(NX)(NX+1)/2]  กับจํานวนพารามิเตอรอิสระ [(NK)(NX)-(NK)(NK-1)/2]  ซ่ึงไดตามสูตร
ท่ีกลาวแลว  การตรวจสอบการระบุความเปนไดคาเดียวตามเง่ือนไขจําเปนแบบตรวจนับองศาอิสระทํา
ไดงาย 
 2.  เง่ือนไขพอเพียงของการระบุไดพอดี  กฎท่ีใชเปนเง่ือนไขพอเพียงในการตรวจระบุความ
เปนไดคาเดียวของโมเดล  ไดแก  กฎสามตัวบงช้ีของ  Bollen (1989 : 247)  ซ่ึง Long (1983 : 44)  เสนอ
ไวรวม  3  ขอ  คือ  ก)  เมทริกซ  PH  ตองเปนเมทริกซสมมาตร และเปฯบวกแนนอน   ข) เมทริกซ TD 
ตองเปนเมทริกซแนวทแยง และ   ค) เมทริกซ LX ตองมีคาลําดับช้ัน (rank)  เทากับจํานวนองคประกอบ
ลบดวยหนึ่ง  และสมาชิกในแตละหลัก (column)  ของเมทริกซ  LX  ตองมีสมรชิกอยางนอย  (NK-1)  
ตัวท่ีเปนพารามิเตอรกําหนด 
 3.  เง่ือนไขจําเปนและพอเพียงของการระบุไดพอดี  เงื่อนไขน้ีไดแกการแสดงใหเห็นวาการแก
สมการหาคาตัวพารามิเตอรอิสระท่ีไมทราบคาโดยวิธีพีชคณิตสามารถทําได  การตรวจสอบตามเง่ือนไข
นี้ทําไดยาก  อยางไรก็ดี  Joreskog  และ Sorbom (1989 : 22)  ไดพัฒนาโปรแกรมลิสเรลใหคํานวณเมท
ริกซสารสนเทศ (information matrix)  สําหรับพารามิเตอรไว  ถาเมทริกซสารสนเทศเปนบวกแนนอน
แสดงวาโมเดลระบุไดพอดี  ดวยเหตุนีก้ารตรวจสอบระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดล  CFA  จึงทําได
งายและสะดวกมาก 
 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรลสําหรับเทคนิค  CFA  เหมือนกับการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมลิสเรลสําหรับโมเดลลิสเรลท่ัว ๆ ไป  เม่ือนักวจิัยไดเตรียมขอมูลกําหนดขอมูลจําเพาะของ
โมเดล  และตรวจสอบการระบุความเปนไดคาเดยีวของโมเดลแลว งานข้ันตอไปเปนการทํางานของ
คอมพิวเตอรเพื่อประมาณคาพารามิเตอร และการตรวจสอบความตรงของโมเดล  จากนั้นนักวิจยัจึงนํา
ผลการวิเคราะหมาสรางสเกลองคประกอบ  การประมาณคาพารามิเตอรเปนการคํานวณทวนซํ้า  และมี
วิธีการประมาณคาหลายแบบ  Long (1983 : 57)  อธิบายวา  การประมาณคาแบบ  ULS  เทียบไดกับการ
สกัดองคประกอบแบบวิธีกาํลังสองนอยท่ีสุดโดยวิธีเศษเหลือนอยท่ีสุด (MINRES)  ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ประมาณคาพารามิเตอรดวยการสกัดองคประกอบแบบการหาองคประกอบแกนมุขสําคัญท่ีมีการคํานวณ
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ทวนซํ้านั่นเอง ผลท่ีไดจะไดคาประมาณพารามิเตอรท่ีไมลําเอียง และมีความแปรปรวนนอยเชนเดยีวกับ
การประมาณคาแบบ  GLS และ ML  ขอท่ีแตกตางกันคือ  องคประกอบท่ีไดตามวิธี ULS  นั้น สเกล
องคประกอบ ข้ึนอยูกับหนวยการวดัของตัวแปร สวนวิธี ML และ GLS นั้นสเกลเปนอิสระ 
 การตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA  ใชหลักการเชนเดียวกับการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลลิสเรลท่ัว ๆ ไป  ในกรณีท่ีนักวิจัยมีความม่ันใจในโมเดล  CFA  ใชการทดสอบโมเดลเดียวเพื่อ
ยืนยันโมเดลอยางเขม   ในกรณีท่ีนักวิจัยมีโมเดลท่ีมีชุดตัวแปรคงเดิมแตเสนทางอิทธิพลแตกตางกัน  
เปน  2  โมเดลอาจใชการทดสอบเพ่ือเลือกโมเดล  และในกรณีท่ีนักวิจัยตองการใชเทคนิค  CFA  ในการ
วิเคราะหองคประกอบเพื่อสํารวจอาจใชการทดสอบเพ่ือพัฒนาโมเดลได  ประเด็นท่ีจะเนนในการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยใชการทดสอบเพ่ือพัฒนาโมเดลวา  ถานักวิจัยใชขอมูลจากกลุม
ตัวอยางในการพัฒนาโมเดลเพ่ือใหไดโมเดลที่สอดคลองกลมกลืนกับขอมูล เชิงประจักษแลวนักวิจัยผูนี้
ไมควรใชกลุมตัวอยางเดิมตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาได  แตควรจะใชขอมูลจากอีกกลุม
ตัวอยางหนึ่งในการตรวจสอบ  ดังนั้นในกรณีท่ีนักวิจัยตองการใชเทคนิค  CFA  เพื่อการสํารวจ
องคประกอบควรมีกลุมตัวอยางขนาดใหญ และแบงเปน  2  กลุมยอยในการวิเคราะห กลุมแรกใชเพื่อ
พัฒนาโมเดล และกลุมท่ีสองใชตรวจสอบโมเดลท่ีพัฒนาแลว 
 เม่ือวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรลแลว  นักวิจัยตองนําผลการวิเคราะหมาสรางสเกล
องคประกอบ และแปลความหมายผลการวิเคราะห การสรางสเกลองคประกอบมีหลักการเชนเดียวกัน
กับเทคนิค  EFA  ซ่ึงมีสวนท่ีแตกตางจากผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS  ผลการวิเคราะห
โมเดล CFA  มีดังนี้ 
 ก.  เมทริกซ  LX  ซ่ึงเปนคาประมาณพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบ  พรอมดวยคาความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน  และคาสถิติ t ผลการวิเคราะหจากโปรแกรม  SPSS  ไมมีการทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติในสวนนี้ 
 ข.  เมทริกซ  PH  ซ่ึงเปนเมทริกซสหสัมพันธระหวางองคประกอบ  กรณีท่ีนักวิจยักาํหนดโมเดล
ใหองคประกอบเปนอิสระตอกัน คาพารามิเตอรนอกแนวทแยงในเมทริกซ PH  จะมีคาเปนศูนยท้ังหมด 
 ค.  เมทริกซ  TD  ซ่ึงเปฯเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของเทอมความ
คลาดเคล่ือน และคากําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ  ในกรณีท่ีความคลาดเคล่ือนไม
สัมพันธกัน เมทริกซ TD  จะเปนเมทริกซแนวทแยง และคาพารามิเตอรรวมกับคากําลังสองของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณจะมีคาเปนหนึ่ง  นอกจากนี้คากําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
พหุคูณยังบอกคาความตรงของตัวแปรอีกดวย 
 ง.  คาดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดล  CFA  แบบตาง ๆ รวมท้ังการวิเคราะหเศษเหลือและ
กราฟของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานดวย  คาดัชนีวัดดวยไค-สแควรควรจะมีคาตํ่าและเสนกราฟ
ของเศษ ในรูปคะแนนมาตรฐานกับควอนไตลปกติ  จะมีความชันกวาเสนทแยงมุม จึงจะสรุปไดวา 
โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 จ.  เมทริกซคะแนนองคประกอบ  ซ่ึงเปนเมทริกซของคาสัมประสิทธ์ิท่ีนักวิจยัตองนําไปสราง
สเกลองคประกอบตอไป 
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 สรุปสาระในสวนท่ีตางกันไววาเทคนิคการวิเคราะห CFA  มีจุดเดนเหนือกวาเทคนิค  EFA  รวม  
5  การ  คือ  ประการแรกเทคนิค  CFA  มีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตน  และขอตกลงเบ้ืองตน
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากกวาเทคนิค  EFA  ประการท่ีสองเทคนิค  CFA  เปนการวิเคราะห
ขอมูลท่ีมีพื้นฐานทฤษฎีรองรับการวิเคราะห และผลการวิเคราะหมีความหมายแปลความหมายไดงายกวา
เทคนิค EFA  ประการท่ีสาม เทคนิค  CFA  มีกระบวนการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีชัดเจน  
ประการท่ีส่ี  ผลการวิเคราะหขอมูลใหคาประมาณพารามิเตอร รวมท้ังผลการทดสอบนัยสําคัญของ
พารามิเตอร และประการสุดทายจากจุดเดนทังหมดทําใหเทคนิค  CFA  เปนเคร่ืองมือท่ีนักวัดผลนํามาใช
ในการศึกษาคุณภาพของแบบวัดไดเปนอยางดี 
 เทคนิค  CFA  ก็เหมือนกับเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ัวไปท่ีมีขอจํากัด   อยูบาง Long 
(1983 “ 61-62)  สรุปวาจุดดอยของเทคนิค  CFA  มี  3  ประการ  คือประการแรก  การประมาณ
คาพารามิเตอรใชกระบวนการคํานวณทวนซํ้า  และเม่ือไดผลการวิเคราะหวาฟงกชั่นความกลมกลืนมีคา
นอยท่ีสุด  ยังอาจมีปญหาวาอาจยังมีฟงก ช่ันความกลมกลืนเปนแบบอ่ืนอีกได  ประการท่ีสอง  
คาพารามิเตอรท่ีไดจากการวิเคราะหโมเดล  CFA  อาจอยูนอกพิสัยท่ีควรจะเปนคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณ
ไดอาจมีคามากกวาหนึ่ง และความแปรปรวนมีคาติดลบ  ปญหาเหลานี้อาจเกิดเนื่องจาก  การกําหนด
ขอมูลจําเพราะของโมเดลไมถูกตอง  การแจกแจงของตัวแปรสังเกตไดไมเปนแบบปกติ ขนาดของกลุม
ตัวอยางเล็กเกินไป และโมเดลเกือบจะระบุไมไดพอดี  ประการสุดทาย คือ การวิเคราะหคอนขางซับซอน
และใชเวลาในการวิเคราะหคอนขางนาน  สําหรับจุดออนประการสุดทายนี้  โปรแกรมลิสเรลได
พัฒนาการกําหนดคาเร่ิมตนของพารามิเตอร  ซ่ึงชวยใหประหยัดเวลาการคํานวณของคอมพิวเตอรไป
ไดมาก 
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บทท่ี 3 
                                 วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 
                การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มีข้ันตอน
เร่ิมจากการศึกษาสภาพปญหาและการดําเนินงาน เชิงประจักษ ท่ีผานมาของชุมชนท่ีดําเนินการ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนระบบเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต   มี
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 
              1) เพื่อวิเคราะหระบบเศรษฐกิจชุมชนอันไดแก ปจจัยการผลิตและผลผลิตของ ระบบการผลิต
ทางดานการเกษตร   การจัดการดิน น้ํา ระบบการทําฟารม  การใชสารเคมี และ การเช่ือมโยงการใชปจจัย
การผลิต 

 
             2) เพื่อประเมินระดับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันไดแก 
ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล  และ  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  เง่ือนไขความรูและคุณธรรม  ในระบบ
การผลิตดานการเกษตร   
 
              3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางและความเช่ือมโยงขององคประกอบของ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันไดแก .  ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล  และ  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  
เง่ือนไขความรูและคุณธรรม  ในระบบการผลิตดานการเกษตร  และระบบการผลิตทางดานการเกษตร    
 การดําเนินงานของโครงการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  จําเเนกออกเปนกิจกรรมยอยตางๆ ตามวัตถุประสงค  ไดเเก 
 
 
 3.1.สังเคราะหองคความรูระบบเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง  
   กิจกรรมในสวนนี้จะครอบคลุมกิจกรรมการประมวลขอมูลเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดท่ีศึกษา โดยการประมวลขอมูลจากรายงานสถิติ  ส่ือประชาสัมพันธของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สอบถาม  สัมภาษณ  ตลอดจนศึกษาจากรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดั ง ท่ี ไ ด
แสดงไวในตารางท่ี 3.1. 
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ตารางท่ี 3.1. ขอมูลองคความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาชุมชน  

หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชน    
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
2. โตรงการพระราชดําริ 
3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
4. มูลนิธิชัยพัฒนา 
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
8.กรมพัฒนาชุมชน 
9.ปราชญชาวบาน ฯลฯ 

 
3.2. การวิเคราะหระบบเศรษฐกิจชุมชนอันไดแก ปจจัยการผลิตและผลผลิตของ ระบบการผลิตทางดาน
การเกษตร   การจัดการดิน น้ํา ระบบการทําฟารม  การใชสารเคมี และ การเชื่อมโยงการใชปจจัยการผลิต 
                     ระบบการผลิตของเกษตรกรตัวอยางเปนแบบไรนาสวนผสมในระบบพืช-ประมง-ปศุสัตว  
รูปแบบ ขาว-พืชสวน-ประมงและปศุสัตว  ซ่ึงชนิดของพืชที่ปลูกจะแตกตางกันออกไปตามแตละจังหวัด
ข้ึนอยูกับความตองการของตลาดในแตละทองถ่ิน  เกษตรกรบางราย  มีกิจกรรมการผลิตในรูปแบบขาว-
ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว  เปนการเนนไปท่ีการปลูกขาว ท้ังปเพราะมีพื้นท่ีอยูในเขตชลประทานท่ีมี
น้ําอยางอุดมสมบูรณ  เกษตรกรเหลานี้จึงนาจะกาวหนาเกินแนวคิดในการดําเนินการท่ีเนนในเร่ืองของ
ไมผลและประมง   
ตารางท่ี   3.2.  ระบบการผลิตดานการเกษตรกรรมจําแนกตามภูมิภาค 

ภาค/จังหวัด ระบบการผลิต 
ภาค/จังหวัด  1   ภาคเหนือ      ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 

      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

ภาค/จังหวัด  2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

 ภาค/จังหวัด  3      ภาคใต          ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

  ภาค/จังหวัด  4      ภาคกลาง    ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง 
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- ขอมูลประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตของสมาชิกชุมชน กลุมองคกรชุมชนในทุก 
มิติ ท่ีไดจากกระบวนการการผลิต ซ่ึงหลักๆคือ รายละเอียดของ จํานวน ขนาดพืน้ท่ี คาใชจายในการผลิต  
จํานวนช่ัวโมงการทํางาน มูลคาพืชผล  ประมง ปศุสัตว   ฯลฯ 

 
   3.2.1. พื้นท่ีทําการศึกษา 
      การศึกษาระบบการทําฟารมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม   ใชหลักเกณฑแบงพ้ืนท่ีโดย
พิจารณาสภาพทางภูมิศาสตรและลุมน้ําเปนหลัก  ประกอบกับภาคการปกครอง  แบงเปน  11  อนุภาค  
กระจายอยูในพื้นท่ีท้ัง  4  ภาค  ดังนี้ 

• ภาคเหนือ  (เกษตรกรตัวอยาง  14  ครัวเรือน) 
- อนุภาคท่ี  1  ภาคเหนือฝงตะวันตก  (เกษตรกรตัวอยาง  5  ครัวเรือน) 

ประกอบดวย  จังหวัดเชียงราย  3  ครัวเรือน  และเชียงใหม  2  ครัวเรือน 
- อนุภาคท่ี  2  ภาคเหนือฝงตะวันออก  (เกษตรกรตัวอยาง  4  ครัวเรือน) 

ประกอบดวย  จังหวัดพะเยา  2  ครัวเรือน  และแพร  2  ครัวเรือน 
- อนุภาคท่ี  3  ภาคเหนือตอนลาง  (เกษตรกรตัวอยาง  5  ครัวเรือน) 

ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก  1 ครัวเรือน  กําแพงเพชร 2  ครัวเรือน          
และ นครสวรรค  2  ครัวเรือน 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เกษตรกรตัวอยาง  21  ครัวเรือน) 
- อนุภาคท่ี 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน  (เกษตรกรตัวอยาง 7  ครัวเรือน)   

ประกอบดวย  จังหวัดหนอกคาย  1  ครัวเรือน  หนองบัวลําภู  1  ครัวเรือน   
        อุดรธานี 2 ครัวเรือน สกลนคร 1 ครัวเรือนและมุกดาหาร  2  ครัวเรือน  

- อนุภาคท่ี  5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (เกษตรกรตัวอยาง  7  ครัวเรือน) 
ประกอบดวย  จังหวัดชัยภูมิ  1  ครัวเรือน  ขอนแกน  2  ครัวเรือน   
        มหาสารคาม   1  ครัวเรือน  รอยเด็ด  1  ครัวเรือน   

และยโสธร  2  ครัวเรือน 
  -     อนุภาคท่ี  6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  (เกษตรกรตัวอยาง  7  ครัวเรือน) 
          ประกอบดวย  จังหวัดนครราชสีมา  1  ครัวเรือน  บุรีรัมย 1  ครัวเรือน   

        สุรินทร  2  ครัวเรือน  ศรีสะเกษ  1  ครัวเรือน  และอุบลราชธานี   
2  ครัวเรือน 

• ภาคกลาง  (เกษตรกรตัวอยาง  14  ครัวเรือน) 
- อนุภาคท่ี  7  ภาคกลางตอนบน  (เกษตรกรตัวอยาง  5  ครัวเรือน) 

ประกอบดวย  จังหวัดชัยนาท  1  ครัวเรือน  สิงหบุรี  1  ครัวเรือน        
        สุพรรณบุรี  1  ครัวเรือน  และสระบุรี  2  ครัวเรือน 

  -      อนุภาคท่ี  8  ภาคกลางฝงตะวันออก  (เกษตรกรตัวอยาง  4  ครัวเรือน) 
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           ประกอบดวย  จังหวัดนครนายก 1 ครัวเรือน สระแกว 1  ครัวเรือน   
        ฉะเชิงเทรา  1  ครัวเรือน  และชลบุรี  1  ครัวเรือน 

  -      อนุภาคท่ี  9  ภาคกลางฝงตะวันตก  (เกษตรกรตัวอยาง  5  ครัวเรือน) 
          ประกอบดวย  จังหวัดกาญจนบุรี  1  ครัวเรือน  ราชบุรี  2  ครัวเรือน   

         เพชรบุรี  1  ครัวเรือน  และประจวบคีรีขันธ  1  ครัวเรือน 

• ภาคใต  (เกษตรกรตัวอยาง  11  ครัวเรือน) 
- อนุภาคท่ี  10  ภาคใตฝงตะวันออก  (เกษตรกรตัวอยาง  6  ครัวเรือน) 

ประกอบดวย  จังหวัดชุมพร  1  ครัวเรือน  สุราษฎรธานี  1  ครัวเรือน   
        พัทลุง  1  ครัวเรือน  สงขลา  1  ครัวเรือน  และนราธิวาส  2  ครัวเรือน 

- อนุภาคท่ี  1  ภาคใตฝงตะวันตก  (เกษตรกรตัวอยาง  5  ครัวเรือน) 
ประกอบดวย  จังหวัดตรัง  3  ครัวเรือน  และสตูล  2  ครัวเรือน  

 
 
3.2.2.  ตัวอยางฟารม 
      การคัดเลือกตัวอยางคร้ังนี้จะใชวิธีเลือกเฉพาะเจาะจง  (Purposive) จากเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยมีหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกดังนี้ 
      1)  นําแผนท่ีกลุมชุดดินหลัก   มาประกอบกับแผนท่ีแสดงขอบเขตดานการปกครอง (ตําบล  
อําเภอ  จังหวัด)  เพื่อทําเปนกรอบขอบเขตของพ้ืนที่  ท่ีจะกําหนดกรอบตัวอยาง 
      2)  จัดทํากรอบเกษตรกรตัวอยาง  โดยการจดนับรายช่ือเกษตรกรที่ดําเนินการอยูในพื้นท่ี ใน
ขอ  1)  คัดเลือกรายช่ือเกษตรกรประมาณ  200  ราย  จาก  4  ภาค  ท่ีมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
      -  มีพืน้ที่และลักษณะการใชท่ีดินใกลเคียงกับแนวเกษตรทฤษฎีใหม  โดยมีเนื้อท่ีประมาณ  5-
20  ไร 
      -   อยูในพื้นท่ีบริเวณท่ีเปนกลุมชุดดินหลัก  ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวแทนของอนุภาค 
      -  มีการใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลักในการประกอบการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 
      3)  คณะทํางานรวมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรตัวอยาง  จากรายชื่อเกษตรกรประมาณ  200  
ราย  ใหเหลือจํานวนตัวอยางท่ีจะศึกษา  4  ภาค  ไมต่ํากวา  72  ตัวอยาง  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ
เกษตรกร  ประกอบกับความเต็มใจในการใหความรวมมือดานตาง ๆ ไดแก  ยินดีและเต็มใจใหความ
รวมมือในการบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในการศึกษาท่ีถูกตองสมบูรณตลอดระยะเวลาท่ีทําการศึกษา และ
ยินดี เต็มใจและมีสวนรวมในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 
    
           เนื่องจากเปนการศึกษาท่ีมีระยะเวลาตอเนื่อง  3  ป  จึงมีเกษตรกรออกจากการศึกษาดวยหลาย
สาเหตุ  เชน  ลาออกโดยสมัครใจ  เลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลวไปทํางานอ่ืนนอกภาคเกษตร  
หรือบางรายไดเปล่ียนรูปแบบการเกษตรจากเกษตรทฤษฎีใหมไปเปนการทําเกษตรเชิงการคาและเลิก
ปลูกขาว  เปนตน  ทําใหเกษตรกรที่สามารถสรุปเปนรายงานผลการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน  60  ราย 
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 การดําเนนิงานของโครงการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพืน้ฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  จําเเนก ออกเปนกจิกรรมยอยตางๆ ตามวัตถุประสงค  ไดเเก 
      
 

3.3.   การประเมินระดับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจการผลิต  
                  การวางแผน   การบริหาร การจัดการแผน  และดําเนินโครงการในแผนแมบทชุมชนอันไดแก  
ระบบการเกษตร   ทําการศึกษาวิจยัโดยการสํารวจการประเมินระดับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไป
ใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการดําเนินงาน ดังนี ้
 
           (1  )  เลือกตัวอยางชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  20    แหง จาก 130 แหง หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ ท่ีไดรับการคัดเลือกจากการจัดระดับหมูบานเศรษฐกจิพอเพียง โดยแบงเปน 3 ระดับ 
ประกอบดวย ระดับ“พออยู พอกิน”  “อยูดี กินด”ี และ“ม่ังมี  ศรีสุข”  ตามโครงการสรางพลังชุมชน
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําป 2551  โดยไดจัดเกบ็ขอมูลองคความรูจากผูนําหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  ใชวิธีเลือก ตวัอยางแบบ แบงตามกลุมชุมชนตนแบบตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง จําแนก Cluster ตามภูมิภาคและเลือกจังหวัดท่ีมีจํานวนกลุมองคกรพ้ืนท่ีท่ีใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมากท่ีสุดไดแก  ภาคเหนือ 20% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ55%  ภาคใต 25%  นครศรีธรรมราช(92).  ภาคกลาง 22%  
 
 

 (2)  กําหนดประชากรและตัวอยาง  
 
     ประชากรคือสมาชิกกลุมในชุมชน 1, 915 แหงจากฐานขอมูลกลุมองคกรพ้ืนท่ีท่ีใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวดัเปาหมายท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค  แลวเลือกตัวอยางเปนสมาชิก
กลุมโดยวิธีโควตา(Quota Sampling) กลุมตัวอยาง ไดแก ประธานกลุม กรรมการกลุม สมาชิก ชุมชน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพของกลุมงานอาชีพ  โดยเก็บตัวอยางจากสถานท่ีมีการประกอบอาชีพ  
และกลุมของอาชีพ  ไดแก  กลุมทํางานเกีย่วกับการเกษตรและกลุมทํางานวิสาหกิจ  

 
 (3)  ขนาดตัวอยาง  การคํานวณหาขนาดตัวอยาง ใชกรณีมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ประชากร    ไวอยางชัดเจน(Infinite population) จึงใชสูตรเพ่ือคํานวณตัวอยางจากคาความแปรปรวนท่ี
กําหนดจากความเช่ือม่ันท่ีตองการ  (อภินนัท จันตะนี, 2549 :35)  โดยตองการขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใหมีความเช่ือม่ัน 90% หรือใหเกิดความคลาดเคล่ือนเพียง 10% (0.10) 
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ประชากร : จากฐานขอมูลกลุมองคกรพื้นท่ีท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงป2004(ออนไลนwww.sedb.org ) 
ท้ังหมด 1,915 กลุมเปนชุมชนตนแบบ 130 ชุมชนมีสมาชิก 72, 150 คน การคํานวณขนาดของตัวอยาง 
กรณีท่ีทราบจํานวนประชากรชัดเจน เม่ือประชากรมีจํานวน 72,150  คน และใหความเช่ือม่ัน 90% โดย
ใชสูตร Yamane (1973)  ดังนี้ 
 
 
  
โดยท่ี 

n  =   จํานวนตัวอยาง 
e  =   ระดับความคลาดเคล่ือน(0.10)ความเช่ือม่ัน 90 % 

         N  = จากฐานขอมูลกลุมองคกรพ้ืนท่ีท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 72,150  คน  
      = 72150 /722.5 
                                            =  99.86  ตัวอยาง 

                   
   เลือกตัวอยางเปนสมาชิกชุมชนตนแบบ  284   ตัวอยาง (คน)   จํานวนขนาดตัวอยางจําแนกโควตา
(Quota) ตามภูมิภาคตามสัดสวนของประชากร ภาคเหนือ 40 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  122  คนภาค
กลาง 62 คน ภาคใต  60  คน(ตารางท่ี 3.2) 
 
 

ตารางท่ี  3.3.  สมาชิกชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 284  ตัวอยาง 
 

 
ภูมิภาค ระบบการผลิตการเกษตร 

ภาคเหนือ 40 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 122 

ภาคกลาง  62 
ภาคใต  60 
รวม 284 
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N
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 (4)  กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 
      1) เก็บขอมูลชุมชน ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี ้
 
             - กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือสํารวจ และเคร่ืองมือเพ่ือการวดัและประเมินตนเองของกลุม
องคกรชุมชน โดยแกนนําชุมชน 
            - ขอมูลประกอบดวยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสวัสดกิารชุมชน กลุมองคกรชุมชนในทุก 
มิติ ท่ีไดจากเวทีกระบวนการ ซ่ึงหลักๆคือ รายละเอียดของกองทุน สถานภาพ 
กองทุน จํานวน รูปแบบ สถานท่ีตั้ง ฯลฯ 
 
     2) พัฒนาชุดเคร่ืองมือพื้นฐานเพ่ือการประเมินตนเองของชุมชน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัใช
แบบประเมิน : ประกอบดวยโครงสรางและรูปแบบขอมูลพื้นฐานและตัวชี้วดัเบ้ืองตน.กิจกรรม
ดังตอไปนี้   การผลิต เปนการดําเนินการดานท่ีดิน พนัธุพชื พันธุสัตว การหาทุน การหาความชวยเหลือ
และการชลประทาน 
 
 
ตารางท่ี 3.4.  ประเด็นการประเมินระดับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏิบัติท่ีเปนอยูในปจจุบันของ
ชุมชนตนแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบงชี้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับการปฏิบัติระบบการผลิตการเกษตร  

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ความพอประมาณ      5 4 3 2 1 

1.ระบบการผลิต  ท่ีมีการผสมผสาน 

2.การเพาะปลุกโดยคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ 

3.เนนการปลูกพืชท่ีใชเปนอาหารหลัก  เชนขาวและ

ผลิตส่ิงจําเปนในการดํารงชีพ 
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2..ความมีเหตุผล       

9. รวมกลุม  เพื่อเพ่ิมอํานาจการตอรอง ใน

การขายผลผลิต 

     

10. นํารายไดท่ีไดจากการรวมกลุม  มา

สนับสนุนชีวติความเปนอยูของคนใน

กลุม / ชุมชน   

     

11. นําความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  

(ทุน / แหลงเงิน / ความชวยเหลืออ่ืน ๆ)  

มาใชพัฒนาศักยภาพกลุม 

     

3  มีภูมิคุมกัน      

7. ขุดสระนํ้าใหทําการเกษตรไดตลอดป 

แมไมใชฤดูฝน 

8. ศึกษา  เรียนรู เทคโนโลยีใหม ๆ จาก

ส่ือตาง ๆ 

9. การเก็บออมสม่ําเสมอ 

     

4.เงื่อนไข    ความรู 

5. ใชหลักวิชาการ  โดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจาก

เจาหนาท่ี 

6. การดํารงรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหสืบทอดไป

ยังลูกหลาน 

3.  จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู  เพื่อสืบทอดภูมิ
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ปญญาทองถ่ิน 

5.เงื่อนไขคณุธรรม  

1.มีความซ่ือสัตย  อดทน  มีความเพยีร  ขยัน 

2.การรวมพลังของกลุม / สหกรณ  ชวยพัฒนา

จิตใจ  สังคม  ในงานประเพณีของทองถ่ิน 

3.เอ้ือเฟอใหมีการนําความรูไปเผยแพรใหชุมชน

อ่ืน 

     

 

ตารางท่ี  3.4.  เกณฑระดับการนําไปปฏิบัติ 

ระดับ  การนําไปปฏิบัติ 

1 นอยท่ีสุด ไมคอยจะยอมรับการนําไปปฏิบัต ิ
2 นอย มีแนวโนมท่ีจะรับการนําไปปฏิบตัิไดชา 
3 ปานกลาง มีแนวโนมท่ีจะยอมรับการนําไปปฏิบตั ิ
4 มาก ยอมรับนําไปปฏิบตัิไดเร็ว 
5 มากท่ีสุด ยอมรับนําไปปฏิบตัิทันทีไดทันที 
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(4)   การวิเคราะหแบบจําลองความสัมพนัธเชิงโครงสรางขององคประกอบของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงสรางระบบการผลิตทางดานการเกษตร    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
  

 
  

 

 

 

    

 

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกัน

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

ทฤษฎีใหม 
 ข้ันท่ี

  1

รูปที่ 3.1. กรอบแนวคิด

  

เกษตรทฤษฎีใหม
 

 

ทําตามกําลังความสามารถที่มีในครัวเรือน 

ปริมาณนํ้าเพียงพอเพาะปลูกพืชในฤดูแลง 
ความเปนอยูไมขัดสน 

นําเงินไปใชในสิ่งท่ีจําเปน 

ระบบการผลิตหลากหลาย 

ประสิทธิภาพในการจัดแบงพ้ืนท่ี 

ลดการใชสารเคมี 

ปลูกพืชท่ีเปนอาหารหลัก คือ ขาว 

ชนิดของพืชท่ีปลูก ดูตามภูมิประเทศ 
นําดินท่ีไดจากการขุดสระมาใชประโยชน 

เพิ่มรายไดดวยการลดรายจาย โดยเก็บผลผลิต สวนหนึ่งไวบริโภค 

มีแหลงน้าํเพื่อทําการเกษตรไดตลอดป 

ในปท่ีฝนตกด ีสรางรายไดเพิ่มจากการขายพชืผัก 

ใชเงินลงทุนจากเงนิออม 
ปลูกพืชผสมผสาน เพือ่ลดโรค/แมลง และสรางภูมิคุมกัน     

ซ่ึงกันและกัน 

ประหยัดการใชทรัพยากร     

  
  

ไดรับความรู จากเจาหนาท่ีรัฐ และหนวยงานภายนอก 

นําความรูมาปรับใช 

รับการนําความรูหลักวิชาการ 

ยินดีรับความรูใหมๆ ตลอดเวลา 

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหมทําใหชีวิตดีขึ้น 

  รักและสามัคคี 

เดินสายกลาง 

ชวยเหลือเก้ือกูล 

ซื่อสัตย / อดทน / ขยัน / ประหยัด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะหในบทน้ี กระทําโดยใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความเห็นของเกษตรกร  ท่ีทํา
เกษตรทฤษฎีใหม โดยที่เกษตรกรเหลานั้น  มีพื้นฐานของการทําการเกษตรมาจากการปฏิบัติตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม  การเก็บขอมูลกระทําโดยใชแบบสํารวจ  เก็บขอมูลในทุกภาคของประเทศ  แบงผล
การศึกษาออกเปน  3  สวน  ดังนี้ 

4.1. ผลการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจชุมชนอันไดแก ปจจัยการผลิตและผลผลิตของ ระบบการ
ผลิตทางดานการเกษตร    
              4.1.1.ปจจัยการผลิต : ดินและน้ํา 

 ดินและน้ําเปนปจจัยการผลิตข้ันพื้นฐาน  ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการผลิตทางการเกษตร  
สภาพของทรัพยากรดินและน้ํา  การใชประโยชนตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะตาง ๆ จะเปน
องคประกอบท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  โครงการศึกษานี้จึงไดใหความสําคัญใน
เบ้ืองตนตอการศึกษาถึงสภาพทรัพยากรดิน  สภาพของพ้ืนท่ี  การใชประโยชนท่ีดินและปญหาในสวน
ของทรัพยากรน้ํานั้น  เนื่องจากสระน้ําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการทําเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม  การศึกษาเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรน้ําและการใชประโยชนจึงไดเนนท้ังรูปแบบ  ตําแหนงสระการ
รับน้ําสงน้ํา  การมีแหลงน้ําเสริม และการใชประโยชนจากสระน้ําดวย 
 

(1) ทรัพยากรดิน 
  จากการศึกษาสภาพทรัพยากรดินในฟารมเกษตรกรทั้ง  60  รายใน  41  จังหวัด พบวา
ลักษณะและสมบัติของดินมีความแตกตางกันตามปจจัยท่ีทําใหเกิดดินนั้น ๆ  ซ่ึงไดแกวัตถุตนกําเนิดดิน  
ระยะเวลาท่ีทําใหเกิดดิน  สภาพพื้นท่ี  ภูมิประเทศ  พืชพรรณท่ีข้ึนอยูและสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสามารถ
จําแนกชนิดของดิน  สภาพพื้นท่ี  และสมบัติของดินไดโดยสรุปดังนี้ 
  (1.1)  สภาพพื้นท่ี  จากการสํารวจดินพบวา (ตารางท่ี  2.1)  ฟารมเกษตรกรตัวอยางใน
ภาคเหนือจํานวน  14  ราย  สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  มีเพียง  2  ราย  ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุม ๆ 
ดอน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญก็อยูในพื้นท่ีราบลุม มี  3  รายท่ีเปนท่ีลุม ๆ ดอน ๆ และอีก  
3  ราย  เปนท่ีดอนแตปรับพื้นท่ีสวนตํ่าเพื่อทํานา  สําหรับภาคกลาง  ซ่ึงมี  14  ราย  สภาพพื้นท่ีท่ีเปนท่ี
ราบลุมมี  6  ราย  ที่เหลือแยกเปนท่ีลุม ๆ ดอน ๆ 5  ราย  และท่ีดอนท่ีไดรับพื้นท่ีสวนตํ่าทํานาจํานวน  3  
ราย  สวนภาคใตซ่ึงมี  11  ราย  สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม  5  ราย  เปนท่ีลุม ๆ ดอน ๆ  3  ราย  และอีก  3  
ราย  เปนท่ีดอนท่ีไดปรับพื้นท่ีเพื่อทํานา  จากผลการสํารวจพบวาพื้นท่ีนาสวนใหญเปนราบลุม แตมีบาง
รายสภาพพื้นท่ีนาเปนนาดอน  ทําใหความช้ืนในดินลดลงอยางรวดเร็ว  ซ่ึงอาจเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้า
เม่ือฝนท้ิงชวงนาน ๆ 
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ตารางที่  4.1  ชนิดของดิน และสภาพพ้ืนที่ของฟารมเกษตรกรจําแนกตามภูมิภาค 

 ภาค 
ชนิดของดิน (ราย) สภาพพ้ืนที่ (ราย) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
เหนือ - 6 6 2 - - - 12 2 - 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  - 2 7 7 5 - - 15 3 3 
กลาง 1 7 2 1 2 1 - 6 5 3 
ใต - 7 - 3 - - 1 5 3 3 

รวม 1 22 15 13 7 1 1 38 13 9 
หมายเหตุ :          ชนิดของดิน  :     1  =  ดินเหนียวจัด           2  =  ดินเหนียว 3  =  ดินทรายแปงละเอียด 
           4  =  ดินรวนละเอียด                5  =  ดินรวนหยาบ        6  =  ดินทราย 
           7  =  ดินเหนียวปนกรวดลูกรัง 
                             สภาพพ้ืนที่  :     1  =  ที่ราบลุม         2  =  ที่ลุม ๆ  ดอน ๆ                   3  =  ที่ดอน 

 (1.2) ชนิดของดิน    จากการตรวจสอบชนิดของดินในฟารมเกษตรกรภาคเหนือ จํานวน  
14  ราย  พบวา  12  ราย  เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวและดินทรายแปงละเอียดจํานวนเทากัน  นอกน้ันอีก  
2  รายเปนพวกดินรวนละเอียด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงมี  21  ราย  เนื้อดินเปนพวกดินทราย
แปงละเอียด  และดินรวนละเอียดพวกละ  7  ราย  ท่ีเหนือเปนดินเหนียว และดินรวนหยาบ  2  และ  5  
ราย  ตามลําดับ  สําหรับภาคกลางเปนพวกดินเหนียว  7  ราย  ดินทราบแปงละเอียดและดินรวนหยาบ
ชนิดละ  2  ราย  ท่ีเหลือเปนดินเหนียวจัด  ดินรวนละเอียด  และดินทรายชนิดละ  1  ราย  สวนภาคใตเปน
พวกดินเหนียว  ดินรวนละเอียด  และดินเหนียวปนกรวดลูกรัง  จํานวน  7 , 3 และ 1 ราย ตามลําดับ 
(ตารางท่ี  4.1) 
 (1.3) ความอุดมสมบูรณของดิน  เม่ือพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณของดินตามพ้ืนท่ีการใช
ประโยชน  โดยแยกเปนท่ีนา ท่ีสําหรับปลูกไมผล พืชผักหรือพืชไร และพ้ืนท่ีคันสระ พบวาพื้นท่ีนาของ
ภาค เหนื อและภาคกลางส วนใหญ มี คว าม อุดมสมบูรณป านกลาง   ตรงกันข ามกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  ซ่ึงสวนใหญมีความอุดมศมบูรณต่ําในขณะท่ีท่ีนามีความอุดมสมบูรณ
สูงมีอยูในท่ีดินของเกษตรกรเพียง  1  รายในภาคเหนือ  สําหรับพื้นท่ีท่ีปลูกไมผล  พืชผัก  หรือพืชไรก็
เชนเดียวกันสวนใหญในภาคเหนือและภาคกลางมีความอุดมสมบูรณปานกลาง   แตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตมีความอุดมสมบูรณต่ํา  สวนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงมีเพียง  1  
รายในภาคกลาง ในกรณีของท่ีดินบริเวณคันสระ  ซ่ึงเกิดจากการขุดดินกนสระข้ึนมาถมเปนคันดินรอบ
สระ  เนื่องจากสมบัติโดยทั่วไปทั้งภายภาพและทางเคมีของช้ันดินลาง ๆ มักจะไมคอยเหมาะสมกับการ
ปลูกพืช  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดธาตุอาหารและความหนาแนนรวมสูง  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
การปรับปรุงบํารุงดินอยางตอเนื่อง  จากการตรวจสอบพบวาในภาคเหนือและภาคกลางดินบริเวณคัน
สระสวนใหญมีความอุดมสมบูรณปานกลาง  สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตมีความอุดม
สมบูรณต่ํา 
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  โดยสรุป  ความอุดมสมบูรณของดินในที่ดินทํากินของเกษตรกรตัวอยางในภาคเหนือ 
และภาคกลางสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต สวนใหญอยูใน
ระดับตํ่า (ตารางท่ี  4.2) 
 

ตารางท่ี  4.2  ความอุดมสมบูรณของดินตามพื้นท่ีการใชประโยชนของเกษตรกร (ราย) 

 ภาค 
นา ไมผล / พืชไร / ผัก คันสระ 

สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา สูง กลาง ต่ํา 
เหนือ 1 10 3 - 7 1 - 10 9 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  - 6 15 - 3 6 - 9 12 
กลาง - 10 4 1 8 2 - 10 4 
ใต - 2 9 - 2 8 - 2 9 

รวม 1 28 31 1 20 17 - 31 28 
 
 

  (1.4)  ความเหมาะสมของดิน  ท่ีดินของเกษตรกรตัวอยาง   เ ม่ือประเมินความ
เหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช  จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและการตรวจสอบในหองปฏิบัติการ  
ซ่ึงเปนขอมูลท้ังดานกายภาพและดานเคมีของดินรวมท้ังสภาพแวดลอมของพื้นท่ีบริเวณน้ัน ๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชท่ีนํามาปลูกพบวาพื้นท่ีนาของ
เกษตรกร ในภาคเหนือเกือบท้ังหมดอยูในระดับเหมาะสมดี  มีเปนสวนนอยท่ีอยูในระดับดีมากหรือปาน
กลาง ภาคกลางสวนใหญอยูในระดับเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมดี  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ ภาคใตสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  สําหรับพื้นท่ีทําสวนดินมีความเหมาะสมดีถึงเหมาะสมปาน
กลางเปนสวนใหญ  ในกรณีพื้นท่ีบริเวณคันสระพบวาดินมักมีปญหาสําหรับการเพาะปลูก  อัน
เนื่องมาจากดินมีความหนาแนนคอนขางสูงถึงสูงและมีความอุดมสมบูรณต่ําถึงตํ่ามาก  ทําใหความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมดังรายละเอียดในตารางท่ี  2.3 
ตารางที่  4.3  ความเหมาะสมของดินตามพ้ืนที่การใชประโยชนของเกษตรกร  (ราย) 

 ภาค 
นา ไมผล / พืชไร / ผัก คันสระ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
เหนือ 1 12 1 - - 8 1 - - 2 11 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  - 3 18 - - 4 4 - - 4 14 3 
กลาง 1 5 6 2 - 8 4 1 - 5 6 2 
ใต - 4 6 1 - 6 4 1 - 1 8 1 

รวม 2 24 31 3 - 26 13 2 - 12 39 7 
หมายเหตุ :    ระดับความเหมาะสม     1  =  ดีมาก    ,      2  =  ดี    , 3  =  ปานกลาง    ,      4  =  ไมคอยเหมาะสม 
 

(2)  ทรัพยากรน้ํา 
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  ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมสระนํ้าเปนปจจัยหลักท่ีมีความจําเปนสําหรับการเก็บกัก
น้ําฝนไวเพื่อเสริมน้ําในฤดูฝนหรือเม่ือเกิดฝนท้ิงชวง  หรือเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลง  การวางแผน
สรางสระนํ้าจึงตองพิจารณาท้ังขนาดสระ  อัตราสวนของเนื้อท่ีสระ  การเลือกท่ีขุดสระ  การจัดการน้ํา
และการดูแลรักษาสระ  จากการศึกษาสภาพทรัพยากรน้ําของฟารมเกษตรกรตัวอยาง พบวา 
  (2.1)  จํานวนสระนํ้า   สวนใหญมีเพียงสระเดียวท่ีทางราชการขุดใหเชนในภาคเหนือ 
ภาคกลางและภาคใต  ซ่ึงก็เพียงพอเนื่องจากมีแหลงน้ําเสริมมีบางฟารมท่ีมี 2-3 สระ หรือมากกวา 3 สระ
เพราะตองการเล้ียงปลาเพ่ิม  สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนสระมากท่ีสุดคือ  2  สระรองลงมา
ท่ีใกลเคียงกันคือ  1  สระ  สวน  3  สระหรือมากกวา  3  สระมีจํานวนนอย  (กรณีท่ีมีมากกวา  1  สระ
เนื่องจากขุดเองไวเดิม  1  สระ  แตไมเพียงพอจึงขอสนับสนุนเพิ่ม) 
ตารางที่  4..4  จํานวนสระ  และสัดสวนพ้ืนที่สระน้ําในฟารมของเกษตรกร (ราย) 

 ภาค 
จํานวนสระ สัดสวนพ้ืนที่สระน้ํา  (รอยละ) 

1 2 3 > 3 < 10 10-20 21-30 > 30 
เหนือ 7 3 2 2 3 6 5 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  8 10 2 1 6 9 4 2 
กลาง 8 2 - 3 4 7 3 1 
ใต 7 1 2 2 7 3 1 - 

 
 (2.2)  สัดสวนพื้นท่ีสระนํ้า  เม่ือพิจารณาถึงสัดสวนของพื้นท่ีสระน้ํา  พบวาฟารมเกษตรกร
ตัวอยางในภาคเหนือสวนใหญไมขาดน้ํา  โดยมีสัดสวนพื้นท่ีสระระหวางรอยละ  10-20  แตมีบางฟารม
ซ่ึงมีสัดสวนคอนขางมากระหวางรอยละ   21-30  ก็เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเล้ียงปลา  ในขณะท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีแหลงน้ําเสริม  เกษตรกรสวนใหญมีเนื้อท่ีสระรอยละ  10-20  หรือนอยกวารอย
ละ  10  เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีนาไมมีแหลงน้ํา  เม่ือไดเขาสูโครงการเกษตรทฤษฎีใหมได
สรางแหลงน้ําตามกําลังท่ีมีหรือตามท่ีทางราชการจัดสรรให  ขณะท่ีเกษตรกรบางรายก็เสียดายพื้นท่ีนา
และไมอยากเส่ียงมาก  ขนาดของสระจึงมีน้ําไมเพียงพอกับการเพาะปลูก  ใชน้ําไดสําหรับการตกกลา
และไมผล  หรือพืชผักบนคันสระเทานั้น  แมจะมีพืชหลังนาบางแตก็ไดเพียงบางสวน  ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่มีพื้นท่ีแหลงน้ํารอยละ  21-30  หรือ  มากวารอยละ  30  พบวามีการเพาะปลูก
มากกวาอยางเห็นไดชัด  ซ่ึงนาจะเปนขอบงช้ีวาเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสม 
  สําหรับเกษตรกรในภาคกลางสวนใหญมีเนื้อท่ีสระอยูท่ีรอยละ 10-20  และไมมีปญหา
การขาดแคลนน้ํา เกษตรกรสวนใหญไมไดใชน้ําจากสระแตจะใชจากคลองชลประทานโดยตรง  ยกเวน
เกษตรกรรายท่ีตองการเล้ียงปลามากไดมีการขุดสระเพ่ิม  อยางไรก็ตามมีเกษตรกรทางฝงตะวันออกและ
ฝงตะวันตกท่ีอาศัยน้ําฝนยังมีปญหาการขาดน้ํา  จึงใชประโยชนพื้นท่ีไดไมเต็มประสิทธิภาพ  จาก
การศึกษาพบวา  ขนาดสระนํ้าประมาณรอยละ  30  จึงจะพอเพียงสามารถทําสวนหรือปลูกพืชไร พืชผัก
ไดพอสมควร  สวนเกษตรกรทางภาคใต สวนใหญมีสัดสวนเนื้อท่ีสระนอยกวารอยละ  10  และพบวา
เกือบท้ังหมดมีน้ําเพียงพอเพราะมีการใชน้ํานอยใชเฉพาะบริเวณคันสระ  นอกนั้นอาศัยน้ําฝนและใชกับ
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ไมผลบางในชวงส้ัน ๆ ท่ีฝนท้ิงชวง  และสวนใหญไมนิยมทํานาปรัง  เนื่องจากนกหนูรบกวนมาก  
รวมท้ังพืชหลังนาก็ปลูกเปนสวนนอยเนื่องจากขาดแรงงาน และอาจเสียหายจากฝนซ่ึงตกไมแนนอน 
  โดยสรุปอาจกลาวไดวาขนาดหรือสัดสวนของเนื้อท่ีสระตางกันแตละภาคข้ึนอยูกับ
สภาพพ้ืนท่ี  ปริมาณน้ําฝน  การมีแหลงน้ําเสริมและวัตถุประสงคของการใชประโยชนเปนสําคัญ 
กลาวคือตองการใหไดน้ําเพื่อการเพาะปลูก การเล้ียงปลาหรือตองการคันดินกวาง ๆ สําหรับการปลูกพืช
สวนเหนือท่ีอยูอาศัยรวมท้ังข้ึนอยูกับสมบัติของดินในการเก็บกักน้ําดวย  ในกรณีศึกษากลาวไดวา 
โดยท่ัวไปมีขนาดหรือสัดสวนเนื้อท่ีสระท่ีเหมาะสม ยกเวนบางรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ียังมี
ขนาดหรือสัดสวนเนื้อท่ีสระนอยเกินไป 
  (2.3)  ตําแหนงสระนํ้า การเลือกที่ขุดสระนํ้ามีความสําคัญมาก  ขุดแลวตองเก็บน้ําได 
มีการร่ัวซึมนอย อยูในตําแหนงท่ีรองรับน้ําฝนตามธรรมชาติได  และเปนตําแหนงท่ีนําไปใชกับแปลงอ่ืน 
ๆ ไดโดยสะดวกและส้ินเหลือนอย  จากการศึกษาพบวาตําแหนงสระน้ําสวนใหญอยูระดับเดียวกับพื้นท่ี
นาพื้นท่ีรับน้ําสวนใหญเพียงพอกับขนาดสระ  สามารถรับน้ําไดเต็มในหนาฝนแตอาจจะไมใชพื้นท่ีรับ
น้ําในฟารมของตนเองท้ังหมด  แตเปนน้ําท่ีไหลผานมาจากฟารมใกลเคียง  จะไมมีปญหาถาฝนมีมากพอ
แตถาฝนนอยอาจมีปญหาเนื่องจากจะถูกดักไวกอนโดยไมปลอยมา  สวนฟารมท่ีมีแหลงน้ําชลประทาน
ซ่ึงสามารถเปดจากคลองไดโดยตรงปญหาจากพื้นท่ีรับน้ําจะเปนประเด็นรอง  สวนใหญการรับน้ําจะรับ
จากนาท่ีมากเกินพอเขาเก็บไวในสระโดยผานทอน้ําเขาหรือเปดเปนทางน้ําเขาสระใหเต็มสระในชวงฤดู
ฝนหรือทําเปนคูเล็ก ๆ เพื่อนําน้ําเขาสูสระโดยการยกระดับน้ําใหสูงข้ึนแลวเปดทอลงสระหรือโดยการ
สูบจากคลองในกรณีท่ีระดับน้ําในคลองตํ่ากวา สําหรับฟารมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญรับ
น้ําฝนท่ีไหลจากนาเขาสระโดยการทําเปนทางน้ําเขาสระแทนการฝงทอ  เนื่องจากสามารถขยายทางน้ํา
ไดงายถาฝนตกมากและ เพื่อใหน้ําลงสระไดเร็วข้ึน เม่ือน้ําเพียงพอก็จะขุดดินปดชองทางนํ้าไว และมีบาง
ท่ีพื้นท่ีรับน้ําในฟารมตนเองมีนอย น้ําจะไหลผานนามาจากบริเวณใกลเคียง สวนภาคกลางตอนบนท่ีอยู
ในเขตชลประทานไมมีปญหาเร่ืองการรับน้ําสามารถเปดทอใหน้ําเขาไดสะดวกเม่ือตองการ และมี
ปริมาณมากจนบางคร้ังตองสูบออกหรือระบายออก แตทางฝงตะวันตกมีปญหาบาง  เนื่องจากสภาพ
พื้นท่ีเปนนาดอน  ตําแหนงสระคอนขางสูง น้ําในนาตองทวมสูงจึงจะเขาสระได  ทําใหตองมีการสูบน้ํา
ใสสระดวย  สวนทางฝงตะวันออกสวนใหญรับน้ําไดดี  ถาปไหนฝนดีเก็บน้ําไดเต็มสระก็จะชวยไดมาก  
สําหรับภาคใตโดยท่ัวไปไมมีปญหาเร่ืองการรับน้ําเพราะเปนสระขนาดเล็กและฝนตกชุก  สามารถรับ
น้ําฝนไดเต็มสระโดยไมตองมีทางน้ําเขาหรือทอน้ําเขา  ระดับน้ําไมคอยเปล่ียนแปลง ถามีการใชน้ําไปจะ
มีน้ําซึมจากบริเวณรอบสระเขามาแทนท่ีเสมอ  เนื่องจากระดับน้ําใตดินต้ืนและดินมีความช้ืนสูงจะไหล
ซึมจากท่ีสูงลงท่ีต่ํากวา 
  การสงน้ําหรือการนําน้ําจากสระไปใช  โดยท่ัวไปจะเปนการใชเคร่ืองสูบน้ําสูบใสนา
เพื่อการตกลารองลงมาเปนการสูบใสนาเพ่ือการปลูกพืชไรหลังนา  สูบรดไมผลและพืชผักตาง ๆ ท้ัง
บริเวณคันสระและนอกคันสระ สวนท่ีมีทอน้ําออกหรือทางน้ําออกนั้นจะเปนการระบายน้ําออกเมื่อน้ํา
ในสระเต็มเกินปริมาณเก็บกักมากกวาเปนการนําไปใช  จะมีบางท่ีเปดลงนาเพื่อการทํานาหวาน 
นอกจากนั้นเปนการตักรดและฉีดฝอย สําหรับไมผลพืชผักบนคันสระถาปริมาณไมมากนักและคันสระ
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ไมสูงมากจะใชการตักรด แตสวนใหญจะเปนการใชเคร่ืองสูบเพราะประหยัดเวลาและแรงงาน สวน
ระบบฉีดฝอยปจจุบันเกษตรกรใชบางกับไมผลและพืชผักประมาณ  10  รายจากเกษตรกรตัวอยาง  60  
รายและกระจายทุกภาค 
  สําหรับความเหมาะสมของตําแหนงสระกับความสะดวกในการนําน้ําไปใช พบวาไม
คอยมีปญหาเพราะการเลือกพื้นท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของเกษตรกรท่ีไดวางแผนไวแลว  สระนํ้า
สวนใหญตั้งอยูใกลบาน แตกรณีท่ีมีหลายสระพบวาถาตองกาเนนการเล้ียงปลาเกษตรกรจะขุดสระไว
ใกลกัน แตถาเนนการปลูกพืชจะขุดหางกันเพื่อสามารถกระจายการใชน้ําและการรับน้ําไดมากข้ึน 
  (2.4 ) การมีแหลงน้ําเสริม  จากตารางท่ี  4.5  พบวาโอกาสของเกษตรกรในการมีแหลง
น้ําเสริมตางกันแตละภาค ภาคเหนือมีแหลงน้ําเสริมถึง  12  ราย จากนํ้าชลประทานและจากเหมือง
ธรรมชาติ  ไมมีเพียง  2  ราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหลงน้ําเสริม  6  ราย  สวนอีก  15  รายไมมี  
ภาคกลางมีแหลงน้ําเสริม  9  ราย  และไมมี  5  ราย  สวนภาคใตมี  6  ราย  และไมมี  5  ราย  ดังนั้นอาจ
สรุปไดวา  จากจํานวนตัวอยางท้ังหมด  60  ราย  ไมมีแหลงน้ําเสริม  27  ราย  และมี  33  ราย  และใน
จํานวนเกษตรกรท่ีมีแหลงน้ําชลประทาน  21  ราย  พบวา  มีน้ําตลอดท้ังป  15  รายและแหงในหนาแลง  
6  ราย  สวนท่ีเปนเหมือนธรรมชาติสวนใหญจะแหงในหนาแลงเกือบท้ังหมด 
  ตารางท่ี  4.5  การมีแหลงน้ําเสริม   

ภาค นํ้าชลประทาน หวย / เหมืองธรรมชาติ นํ้าซับ ไมมี 
เหนือ 6 6 - 2 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 2 1 15 
กลาง 9 - - 5 
ใต 3 3 - 5 

รวม 21 11 1 27 
 

 
      (2.5)  การซึมและการระเหยของน้ําในสระ  เม่ือพิจารณาถึงการซึมและการระเหยของนํ้าในสระ  
พบวาสระในฟารมตัวอยางภาคเหนือสวนมากอยูในท่ีลุมและเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินทราย
แปงละเอียด  การลดลงของน้ําจะนอยมาก ประมาณ  0.5  เซนติเมตร / วัน มีบางสระซ่ึงอยูระหวางท่ีดอน
และนาลดลงประมาณ  1.0  เซนติเมตร/วัน  ซ่ึงรวมท้ังฟารมท่ีเนื้อดินเปนดินรวนละเอียดบริเวณ
ภาคเหนือตอนลางซ่ึงมีอากาศคอนขางรอนจัด  สําหรับสระในฟารมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ
ลดลงประมาณ  1.0  เซนติเมตร / วัน  จะมีบางสระ  ท่ีอยูระหวางท่ีดอนและนาและบางสระท่ีเนื้อดินเปน
พวกดินรวนละเอียดถึงรวนหยาบในหนาแลงอาจลดลงถึง  2  เซนติเมตร / วัน ภาคกลางการลดลงของ
ระดับน้ําจะมีความแตกตางกันต้ังแต 0.5-2 เซนติเมตร / วัน ตามสภาพพ้ืนท่ีและเนื้อดินท่ีแตกตางกัน 
สวนในภาคใตพบวาการลดลงของระดับน้ํามีตั้งแต 0.5-1.0  เซนติเมตร / วันในชวงฤดูแลง สําหรับฤดูฝน
การซึมและการระเหยจะนอยกวาหรือไมมีการเปล่ียนแปลง 
     (2.6)  คุณภาพนํ้าในสระ  จากผลการวิเคราะหน้ําจํานวน  24  ฟารม พบวาสวนใหญอยูในเกณฑ
เหมาะสมที่จะใชสําหรับการใหน้ําแกพืชและเล้ียงสัตวน้ํา  ท่ีเปนปญหาคือในหนาแลงมักมีปริมาณ
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ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ต่ําถึงตํ่ามาก  เนื่องจากเม่ือน้ํามีปริมาณนอย ความเขมขนของสารแขวนลอยจะ
สูงข้ึนทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงมีผลตอการเล้ียงสัตวน้ํา และมีบางบางฟารมท่ีเกิดจากน้ําฝน
ไหลบาลงสูสระทําใหน้ําขุนและ DO ต่ําลง สําหรับปญหาจากกสารเคมีไหลลงสระเกือบไมมีผลกระทบ 
มีเพียง 1 ฟารมซ่ึงพบวามีคาฟอสเฟตสูงมากซ่ึงนาจะเกิดจากการใชปุย 
     (2.7)   การใชน้ํา   การใชประโยชนจากสระน้ํา  พบวา ฟารมตัวอยางในภาคเหนือสวนใหญมีน้ํา
ใชเพียงพอ  แมความตองการการใชน้ํามากกวาปริมาณเก็บกักเนื่องจากมีแหลงน้ําเสริม จะมีบางบาง
ฟารมท่ีไมคอยพอเมื่อทํานาปรังเพราะไมมีน้ําเติม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงสวนใหญไมมีแหลงน้ํา
เสริม  จําเปนตองวางแผนระบบพืชใหสมดุลระหวางความตองการการใชน้ําของพืชท่ีปลูกกับปริมาณนํ้า
ท่ีมีและพบวา  การปลูกพืชหลังนาทําไดเพียงบางสวนของพื้นท่ีนาเทานั้น  สวนภาคกลางตอนบนการใช
น้ําจะข้ึนกับปริมาณและความสมํ่าเสมอของน้ําชลประทานเปนหลัก แตสวนใหญใชน้ําสําหรับเล้ียงปลา
และพืชสวนบริเวณคันสระเทานั้น  ภาคกลางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกมีท้ังฟารมท่ีมีและไมมีแหลง
น้ําเสริม  ก็เชนเดียวกันคือถามีก็จะใชน้ําไดมากกวาปริมาณเก็บกักถาไมมีก็ใชไดเฉพาะปริมาณเก็บกัก
เทานั้นหรือรอฝนท่ีอาจตกเปนคร้ังคราว  สวนภาคใตระหวางฟารมท่ีมีและไมแหลงน้ําเสริมการใชน้ําใน
สระไมคอยแตกตางกันนักโดยมีการใชน้ําในสระคอนขางนอย  สวนใหญใชกับการเล้ียงปลา  พืชท่ีปลูก
ใหมหรือกับไมผลเม่ือฝนท้ิงชวงหรือแลงมาก ๆ เทานั้น 
  โดยสรุปอาจกลาวไดวา  เกษตรกรสวนใหญในภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคใตมีปญหา
เกี่ยวกับแหลงน้ํานอยกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงนอกเหนือจากสภาพของแหลงน้ําท่ีมีไมเพียงพอ
แลว  ยังมีปญหาจากขนาดสระท่ีเล็กเกินไปไมเพียงพอสําหรับการเก็บกักน้ําอีกดวย  จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองพิจารณาปรับปรุงท้ังรูปแบบการเกษตรและขนาดของสระท่ีเหมาะสมตอไป 
4.1.2.   ระบบการทําฟารม 
  สภาพของดินและน้ําในแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรจะเปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีกําหนด
รูปแบบการเกษตรของเกษตรกร  ซ่ึงตองพิจารณาใชประโยชนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเกษตรใน
แปลงท่ีดินนั้น ๆ ในกรณีเกษตรทฤษฎีใหมจึงรวมถึงการพิจารณาสัดสวนของพื้นท่ีท่ีใชประโยชนตาง ๆ 
ระบบการผลิตตลอดจนการจัดการดินและน้ํา 
            (1)  ขนาดพื้นท่ีดําเนินการ 
  เกษตรกรในโครงการศึกษามีขนาดพื้นท่ีดําเนินการโดยเฉล่ีย  14.10  ไรตอราย (ตารางท่ี  
4.6)  โดยเกษตรกรในภาคใตมีขนาดพื้นท่ีดําเนินการเฉล่ียใหญสุดประมาณ  15.01  ไร  รองลงมาเปน
เกษตรกรในภาคกลางขนาดประมาณ  14.58  ไร  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  13.96  ไร  
ในขณะท่ีเกษตรกรในภาคเหนือมีขนาดพื้นท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุดประมาณ  13.13  ไร 
  เม่ือพิจารณาเปนรายภาคแลว พบวา เกษตรกรในภาคใตจํานวน  11  ราย  มีขนาดพื้นท่ี
ดําเนินการเล็กท่ีสุด  9.13  ไร  ท่ีจังหวัดตรัง และใหญท่ีสุด  20.00  ไร  ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  สวนท่ีภาค
กลางเกษตรกร  14  ราย  มีขนาดพื้นท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุด  7.05  ไร  ท่ีจังหวัดราชบุรี  และใหญที่สุด  
20.24  ไร  ท่ีจังหวัดสระแกว  สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกษตรกรจํานวน  21  ราย  มีขนาดพื้นท่ี
ดําเนินการเล็กท่ีสุด  6.00  ไร  ท่ีจังหวัดสุรินทร  และใหญท่ีสุด  20.00  ไร  ท่ีจังหวัดมหาสารคาม  สวนท่ี
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ภาคเหนือ  ซ่ึงมีพื้นท่ีดําเนินการเฉล่ียเล็กท่ีสุดนั้น  มีเกษตรกรเขารวมโครงการศึกษาจํานวน  14  ราย  มี
ขนาดพื้นท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุด  5.17  ไร  ท่ีจังหวัดแพร และใหญท่ีสุด  18.44  ไร  ท่ีจังหวัดนครสวรรค 
 
ตารางที่  4.6    พ้ืนที่ดําเนินการเกษตรทฤษฎีใหมของแตละภาค 
 

ภาค พ้ืนที่ดําเนินการ  (ไร) 
                 เหนือ 
                 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                 กลาง 
                 ใต 

13.13 
13.96 
14.58 
15.01 

เฉล่ียทั้งประเทศ 14.10 

 
 
(2) สัดสวนในการดําเนินการ 

 
  เกษตรกรทุกรายไดแบงพ้ืนท่ีออกเปนส่ีสวนตามหลักการของทฤษฎีใหม  โดยมี
สัดสวนการใชพื้นท่ีดําเนินกิจการดังแสดงในตารางท่ี  4.6.  ซ่ึงพบวา สัดสวนพ้ืนท่ีสระนํ้า : นาขาว : ไม
ผลและการเกษตรดานอ่ืน : ท่ีอยูอาศัย ของเกษตรกรทั้งส่ีภาคโดยเฉล่ียอยูท่ี  15 :  44  :  35  :  6  (ภาพท่ี 
4.1)  โดยเกษตรกรภาคเหนือมีสัดสวน  18  :  49  :  28  :  5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  16  :  49  :  29  :  
6  ภาคกลางมีสัดสวน  15  :  43  :  35  :  7  และภาคใตมีสัดสวน  9  :  29  :  56  :  6  (ภาพท่ี 4.2)   

 
 
 

รูปที่  4.1  สัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรเฉล่ียจากเกษตรกรตัวอยางจํานวน  60  ราย 
 
 
 
 
 

ไมผลและการ 

เกษตรดานอื่น 

        35% 

ที่อยูอาศัย 
     6% 

สระน้ํา 

   15% 

นาขาว 

  44% 
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                               ภาคเหนือ                                                                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

                         
 
                               ภาคกลาง                                                                                            ภาคใต 
 

รูปที่  4.2  สัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรเฉล่ียรายภาค 

ในขณะท่ีทฤษฎีไดกําหนดสัดสวนไว  30  :  30  :  30  :  10   และแปลงทฤษฎีใหมตนแบบท่ีวัดมงคลชัย
พัฒนาก็ดําเนินการในสัดสวน  16 : 35 : 25 : 24   จากสัดสวนดังกลาว  ดังแสดงไวในตารางท่ี  4.7 

ตารางที่  4.7    เปรียบเทียบสัดสวนการใชท่ีดินในแตละภาค กับสัดสวนในทางทฤษฎี และสัดสวนท่ีวัด
มงคลชัยพัฒนา 

ภาค 
รอยละ 

สระน้ํา นาขาว ไมผลและการ 
เกษตรดานอื่น 

ที่อยูอาศัย 

เหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลาง 
ใต 

18 
16 
15 
9 

49 
49 
43 
29 

28 
29 
35 
56 

5 
6 
7 
6 

เฉล่ีย 15 44 35 6 
ทฤษฎี 

วัดมงคลฯ 
30 
16 

30 
35 

30 
25 

10 
24 

ไมผลและการ 

เกษตรดานอื่น 

        28% 

ที่อยูอาศัย 
     5% 

สระน้ํา 

   18% 

นาขาว 

  49% 

ไมผลและการ 

   เกษตรดาน 

       อื่น 

        29% 

ที่อยูอาศัย 
     6% 

สระน้ํา 

   16% 

นาขาว 

  49% 

ไมผลและการ 

เกษตรดานอื่น 

        35% 

ที่อยูอาศัย 
     7% 

สระน้ํา 

   15% 

นาขาว 

  43% 

ไมผลและการ 

เกษตรดานอื่น 

        56% 

ที่อยูอาศัย 
     6% 

สระน้ํา 

   9% 
นาขาว 

  29% 
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  (1)  พื้นท่ีสวนท่ีหนึ่ง  พื้นท่ีสระนํ้า  เกษตรกรใชพื้นท่ีสําหรับกักเก็บน้ําในสัดสวน โดย
เฉล่ียรอยละ  15  ในขณะท่ีทฤษฎีกําหนดไวรอยละ  30  และเม่ือเปรียบเทียบท้ังส่ีภาคแลว  พบวา
เกษตรกรในภาคเหนือใชพื้นท่ีกักเก็บน้ําสูงท่ีสุดในสัดสวนรอยละ   18  รองลงมาไดแก   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางรอยละ  16  และ  15  ตามลําดับ  ในขณะท่ีเกษตรกรภาคใตใชพื้นท่ี
สําหรับกักเก็บน้ํานอยท่ีสุดเพียงรอยละ  9  ซ่ึงพื้นท่ีกักเก็บน้ําของเกษตรกรทั้งสามภาคที่อยูในระดับ
เดียวกันนั้นใกลเคียงกับพื้นท่ีของแปลงตนแบบทฤษฎีใหมท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ  16 
  (2)  พื้นท่ีสวนท่ีสอง  พื้นท่ีปลูกขาว  เกษตรกรที่อยูในโครงการศึกษาที่ใชพื้นท่ีปลูก
ขาวโดยเฉล่ียรอยละ  44  สูงกวาสัดสวนตามทฤษฎี (30)  และท่ีวัดมงคลฯ  (35)  โดยเกษตรกรภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดสัดสวนพื้นท่ีปลูกขาวเทากันคือรอยละ  49  ในขณะท่ีเกษตรกรภาค
กลางใชพื้นท่ีในสัดสวนรอยละ  43  และภาคใตรอยละ  29  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเกษตรกรในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตางใหความสําคัญตอการปลูกขาวเปนอยางยิ่ง  เพราะนอกจากจะ
ปลูกไวเพื่อบริโภคแลวยังมีจุดประสงคไวเพื่อขายอีกดวย  ในขณะท่ีเกษตรกรในภาคใตจะมุงไปที่การ
บริโภคอยางเดียว 
  (3)  พื้นท่ีสวนท่ีสาม  พื้นท่ีไมผลและการเกษตรทางดานอ่ืน  เกษตรกรไดจัดสัดสวนนี้
ไวโดยเฉล่ียท้ังส่ีภาครอยละ  35  ซ่ึงใกลเคียงกับสัดสวนท่ีทฤษฎีกําหนดไวรอยละ  30  โดยเกษตรกร
ภาคเหนือจัดไวท่ีรอยละ  28  ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต  จัดไวท่ีรอยละ  
29  35  และ  56  ตามลําดับ  ซ่ึงสวนใหญแลวเกษตรกรทุกภาคจัดสวนนี้ไวเพื่อการปลูกไมผล 
  (4)  พื้นท่ีสวนท่ีส่ี  พื้นท่ีท่ีอยูอาศัย  ตามทฤษฎีแลวไดกําหนดไวรอยละ  10  ของพื้นท่ี
แตในความเปนจริงแลวเกษตรกรทุกรายมีสัดสวนนอยกวาสัดสวนตามทฤษฎีท้ังนั้น  โดยในภาคเหนือมี
สัดสวนรอยละ  5  ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางและภาคใต  มีสัดสวนท่ีรอยละ  6  7  
และ  6  ตามลําดับ 
 จากสัดสวนการใชท่ีดินของเกษตรกรที่ไดศึกษา  สามารถจะกลาวในภาพรวมไววาเกษตรกรใน
เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสัดสวนในการดําเนินกิจกรรมใกลเคียงกันมากท่ีสุด  
สําหรับภาคกลางนั้นถึงจะไมใกลเคียงกับท้ังสองภาคและก็ไมแตกตางกันมากนักมีเพียงสัดสวน  การ
ปลุกขาวท่ีนอยกวาสองภาคดังกลาวอยูรอยละ  6  แตขณะเดียวกันสัดสวนท่ีอยูอาศัยของเกษตรกรในภาค
กลางกลับสูงกวารอยละ  2  และ  1  ตามลําดับ  ในขณะท่ีภาคใตมีสัดสวนคอนขางตางจากสามภาค
ดังกลาวอยางเห็นไดชัด  โดยสัดสวนของสระกักเก็บน้ํานอยกวาภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคเหนือรอยละ  6  7  และ  9  ตามลําดับ  และสัดสวนพื้นท่ีนาขาวก็นอยกวาสามภาคดังกลาวรอย
ละ  14  20  และ  20  ตามลําดับ  แตพื้นท่ีสวนท่ีสามอันเปนพื้นท่ีการเกษตรดานอ่ืน  ซ่ึงใชปลูกไมผล
เกษตรกรในภาคใตกลับสูงกวาภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรอยละ  27  26  และ  
20  ตามลําดับ  มีเพียงสัดสวนท่ีอยูอาศัยเทานั้น  ท่ีเกษตรกรทั้งส่ีภาคจัดไวในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน
ระหวางรอยละ  5-7  (ตารางท่ี  4.7 )  จากสัดสวนการใชประโยชนท่ีดินดังกลาวจึงช้ีใหเห็นไดวารูปแบบ
การเกษตรของภาคใตแตกตางจากภาคอ่ืน ๆ  โดยใหความสําคัญกับไมผลและการเกษตรอื่น ๆ  มากกวา
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ขาวซ่ึงปลูกไวสําหรับการบริโภคเปนหลักตรงกันขามกับอีก  3  ภาค  ท่ีขาวปลูกไวสําหรับการบริโภค
และการคา  โดยมีไมผลและเกษตรอ่ืน ๆ เปนสวนท่ีเสริม 
  อยางไรก็ตามสัดสวนในการดําเนินการน้ัน  ไมใชเปนส่ิงท่ีกําหนดตายตัวสามารถ
ยืดหยุนไดข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม   และความเหมาะสมของแตละพื้นท่ีดังจะเห็นไดจาก  แปลงสาธิต
ทฤษฎีใหมท่ีวัดมงคลชัยพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา  ซ่ึงเปนแปลงตนแบบแหงแรกในประเทศไทยก็มี
สัดสวน  16  :  35  :  25  :  24  แตกตางไปจากสัดสวนท่ีกําหนดไวในทฤษฎี  30  :  30  :  30  10  เชนกัน 
 

4.1.3  ระบบการผลิต   ระบบการผลิตของเกษตรกรตัวอยางเปนแบบไรนาสวนผสมในระบบพืช-ประมง-
ปศุสัตว (ตารางท่ี  3.3)  มีเพียง  9  รายเทานั้นท่ีผลิตในระบบ  พืช-ประมง  ซ่ึงเปนเกษตรกรในภาคเหนือ  
1  ราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6  ราย  และภาคกลาง  2  ราย 
  การผลิตในระบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว  นั้น  สวนใหญจะเปนกิจกรรมในรูปแบบ ขาว-
พืชสวน-ประมงและปศุสัตว  ซ่ึงชนิดของพืชท่ีปลูกจะแตกตางกันออกไปตามแตละภาคขึ้นอยูกับความ
ตองการของตลาดในแตละทองถ่ิน  เกษตรกรบางรายในภาคเหนือและภาคกลางมีกิจกรรมการผลิตใน
รูปแบบขาว-ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว  เปนการเนนไปที่การปลูกขาว ท้ังปเพราะมีพื้นท่ีอยูในเขต
ชลประทานท่ีมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ  เกษตรกรเหลานี้จึงนาจะกาวหนาเกินแนวคิดในการดําเนินการตาม
ทฤษฎีใหมช้ันท่ี  1  ไปแลว  อยางไรก็ตามระบบการผลิตพืชของแตละภาคไมแตกตางกันมากนักมีเพียง
ภาคใตเทานั้นท่ีเนนในเร่ืองของไมผลและยางพารา  โดยจัดสัดสวนนี้ไวมากกวาภาคอ่ืน ๆ 
  สําหรับกิจกรรมดานประมงน้ัน  เกษตรกรทุกรายไดเล้ียงปลากินพืชในสระน้ํา  โดย
ปลาท้ังหมดรับแจกจากกรมประมง  สวนการปศุสัตวนั้น  ไดมีการเล้ียงโคและไกอยางแพรหลาย และมี
บางรายท่ีมีการเล้ียงสุกร 
 

ตารางที่  4.8  ระบบการผลิตของเกษตรกรตัวอยาง แยกรายภาค 
ภาค ระบบการผลิต 

                  เหนือ       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 

                  ตะวันออกเฉียงเหนือ       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

                  กลาง       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

                  ใต       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  
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  ในสวนของกิจกรรมดานพืช  เกษตรกรทุกรายตางปลูกขาวเปนพืชหลัก  ซ่ึงพันธุท่ีใช
ปลูกและผลผลิตท่ีไดแตกตางกันออกไปในแตละภาค  (ตารางท่ี  4.9.)  ในภาคเหนือจะใชพันธุขาวขาว
ดอกมะลิ  105  ชัยนาท1  สุพรรณบุรี1  สันปาตอง   พิษณุโลก   2  และ   ก .ข .6  ในขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกขาวพันธุ  ขาวดอกมะลิ  105  ก.ข.6  และ  ก.ข.15   สวนภาคกลางใชพันธุ
ขาวดอกมะลิ105  ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี1  ปทุมธานี1  ก.ข.23  และเหลืองประทิว  ในขณะทีภาคใตใช
พันธุ ก.ข.9  เฉ้ียงพัทลุง  เล็บนก  หญาไชและเสมอแดง  จึงเห็นไดวาเกษตรกรภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  ตางใชพันธุแนะนําของทางราชการเปนหลัก  แตภาคเหนือกับภาค
กลางพันธุของทางราชการจะแพรหลายมากกวา  สวนภาคใตนั้นจะใชพันธุขาวพื้นเมืองเปนหลัก 
  สําหรับการผลิตขาว  จากตารางท่ี 4.9  พบวาผลผลิตขาวอยูระหวาง  230-800  กิโลกรัม
ตอไร  โดยในภาคกลางมีผลผลิตขาวสูงสุดเฉล่ียท้ัง  3  ปเพาะปลูกเทากับ  704  กิโลกรัมตอไร  รองลงมา
ไดแกภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  621  และ  571  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  ซ่ึงสูงกวา ผลผลิต
เฉล่ียระดับประเทศของท้ัง  3  ภาคท่ีอยูระหวางประมาณ  300-500  กิโลกรัมตอไร  ในขณะท่ีภาคใต
ผลผลิตไดเพียง  288  กิโลกรัมตอไร  ซ่ึงคาผลผลิตเฉล่ียระดับภาคคือประมาณ  350  กิโลกรัมตอไร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนุภาคท่ี  7  ซ่ึงอยูในเขตจังหวัดสิงหบุรี  สระบุรี  ชัยนาท  และสุพรรณบุรี  มี
ผลผลิตขาว สูงสุด  964  กิโลกรัมตอไร  รองลงมาไดแกอนุภาคท่ี  3  และ  4  ซ่ึงอยูในเขตภาคเหนือ  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใหผลผลิตขาว  777  และ  720  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  ซ่ึงท้ัง  3  อนุภาค
ขางตน  เปนพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณโดยเฉพาะในอนุภาคท่ี  7  พื้นท่ีสวนใหญอยูในเขต
ชลประทานมีน้ําเพียงพอตอการผลิตขาวตลอดท้ังป  จึงทําใหเกษตรกรในอนุภาคน้ีผลิตขาวเพื่อจําหนาย
เปนรายไดหลัก  ซ่ึงแตกตางจากอนุภาคอื่น ๆ  ท่ีใชขาวเพื่อการบริโภคในครัวเรืองกอนเม่ือเหลือจึง
จําหนาย  ในกรณีผลผลิตขาวของเกษตรกรในภาคใตท่ีต่ํานั้น  เนื่องจากเกษตรกรในโครงการศึกษาฯ  นี้
มักประสบกับปญหาภัยธรรมชาติ  ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน  และเกษตรกรใหความสนใจตอ
การผลิตไมผลและสวนยางพารา  ซ่ึงใหผลตอบแทนท่ีดีกวาเกษตรกรจึงไมไดใหเวลาดูแลแปลงขาว
เทาใดนัก  และหันไปซ้ือขาวจากตลาดมาบริโภคแทน 

ตารางที่  4.9   ผลผลิตขาว และพันธุขาว ของเกษตรกรตัวอยางแยกเปนรายภาค 
ภาค ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) เฉล่ีย 3 ป พันธุขาว 

2544/45 2545/46 2546/47  
เหนือ 653 626 585 621 กข .6   สันป าตอง  ขาวดอกมะลิ105 

ชัยนาท1   สุพรรณบุรี1  พิษณุโลก2 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 627 516 มข. 571 กข.6  กข.15  ขาวดอกมะลิ105 
กลาง 770 543 800 704 ชัยนาท1  สุพรรณบุรี1  กข.23  เหลือง

ประทิว  ขาวดอกมะลิ105  ปทุมธานี1 
ใต 230 345 มข. 288 เฉียงพัทลุง   เล็บนก   กข .9  หญาไซ  

เสมอแดง 
เฉล่ียทั้งหมด 659 544 646 617  

หมายเหตุ  มข.  =  ไมมีขอมูล 
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  สําหรับการผลิตพืชอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีนาหลังการเก็บเกี่ยวขาวนั้นแตละภาคก็จะมีการปลูก
พืชท่ีแตกตางกันออกไป   อยางไรก็ตามการปลุกพืชหลังนานี้จะมีเฉพาะภาคเหนือ   และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น  ท่ีเกษตรกรเกือบท้ังหมดนิยมทํากัน  ในขณะที่ในภาคกลางและภาคใตมี
การทํากันนอยมาก 
  ในภาคเหนือ  จากเกษตรกรในโครงการฯ  14  ราย  มีเพียง  1  ราย  ท่ีจังหวัดพิษณุโลกท่ี
ไมมีกิจกรรมใด ๆ ในพื้นท่ีนาหลังเก็บเกี่ยวขาว  สวนท่ีเหลืออีก  13  ราย  ไดปลูกพืชท่ีแตกตางกัน
ออกไป  จํานวน  16  ชนิด  เชน  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  ขาวโพดหวาน  ถ่ัวลิสง  ถ่ัวแดง  ถ่ัวพุม  หอม  
กระเทียมและผักชี  เปนตน  แตจะมีเกษตรกรบางรายในจังหวัดกําแพงเพชรและนครสวรรค  ท่ีปลูกขาว
ท้ังป 
  สวนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกษตรกร  18  ราย  ปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ขาว  จํานวน  17  ชนิด  เชน ขาวโพดหวาน ถ่ัวลิสง  ถ่ัวแดง ถ่ัวพุม หอม กระเทียม ผักชี  แตกวา  
ถ่ัวฝกยาว  มะเขือเทศ  ถ่ัวพรา  และปอเทือง เปนตน  สวนท่ีเหลืออีก  3  ราย ไมมีการปลูกพืชหลังการ
เก็บเกี่ยวขาว  โดยเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและสิงหบุรี  ปลูกขาวนาปรัง  และเกษตรกรท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  ปลูกถ่ัวลิสง  ท่ีเหลืออีก  12  ราย  ไมมีการปลูกพืชใด ๆ สําหรับภาคใตมีเกษตรกรเพียง
รายเดียวเทานั้นท่ีใชพื้นที่นาปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวขาว  โดยไดปลูกมันเทศเพียงเล็กนอยเทานั้น 
  อยางไรก็ตามมีส่ิงท่ีนาสังเกตคือ การผลิตพืชในท่ีนาหลังการเก็บเกี่ยวขาวนี้ เปนการ
ผลิตท่ีดูเหมือนวาไมไดหวังผลเต็มท่ี เพราะขาดการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควรเนื่องจากมีแรงงานไมเพียงพอ
ทําใหผลผลิตท่ีไดอยูในระดับตํ่า  มีเพียงเกษตรกรท่ีจังหวัดเชียงรายท่ีปลูกขาวโพดหวาน  ไดผลผลิต
เฉล่ียไรละประมาณ  1,700  กิโลกรัม  และถ่ัวเหลืองอยูระหวาง  80-110  กิโลกรัมตอไร 
  สําหรับการปลูกไมผลและพืชอ่ืนในพ้ืนท่ีสวนท่ีสามนั้น  เกษตรกรในภาคเหนือมีการ
ปลูกพืชท้ังส้ิน  38  ชนิด  รองลงมาไดแก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  ปลูกพืช  22  ชนิด  
สวนภาคกลางนั้นมีการปลูกพืช  14  ชนิด  โดยพืชท่ีนิยมปลูกท้ัง  4  ภาค  ไดแก  สมโอ  ขนุน  กลวย  
มะละกอ  มะพราว  รองลงมาไดแก  กระทอน  มะกอกน้ํา  ซ่ึงปลูกใน  3  ภาค  ไดแก  ภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  และนอกจากนี้แลวยังมีละมุดและชมพูท่ีนิยมปลูกในภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง 
  สวนการปลูกพืชในพ้ืนท่ีสวนท่ี  4  ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยนั้น  ภาคเหนือมีการปลูกพืช
หลากหลายท่ีสุด  27  ชนิด  รองลงมาไดแก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  17  ชนิด  ภาคใต  และภาคกลางมี
ชนิดของพืชปลูกนอยท่ีสุด  17  ชนิด  โดยพืชท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดท้ัง  4  ภาค  ไดแก  ขา  มะเขือ  ตะไคร  
กระเพรา  พริก  และถ่ัวฝกยาว  รองลงมาท่ีปลูกใน  3  ภาค  ยกเวนภาคใต  ไดแก  มะนาว  มะกรูด 
 

(1) การจัดการดิน 
  จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ 

ปรับปรุงบํารุงดินหลังเก็บเกี่ยวขาวดวยการปลูกพืชตระกูลถ่ัวไดแก  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวพุม  ถ่ัวแดง  
ถ่ัวลิสง  และปอเทือง  ในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ เพียง  4-5  รายเทานั้น  สวนในภาคกลางและภาคใต  ไมมีการปลูก
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พืชบํารุงดิน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในภาคกลางปริมาณนํ้ามีอยางอุดมสมบูรณเกษตรกรจึงหันไปปลุก
ขาวนาปรัง  และเกษตรกรในภาคใตจะเนนไปที่ไมผล 
  อยางไรก็ตามการท่ีเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถ่ัวนั้นเปนการปลูกโดยการชี้นําของ
การตลาด และเปนพืชวัฒนธรรมของภาคหรือทองถ่ิน  เชนการปลูกถ่ัวเหลืองในภาคเหนือตอนบน หรือ 
ถ่ัวเขียวในเขตภาคเหนือตอนลาง  ยกเวนรายท่ีปลูกปอเทือง  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนและอธิบายจาก
เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  และนอกจากน้ันยังพบวาเกษตรใชปุยคอก  และปุยชีวภาพกันอยางแพรหลาย
ทุกภาค  อยางไรก็ตามแนวโนมการใชปุยเคมีสูตรตาง ๆ ก็ยังเพิ่มข้ึน  ท้ังนี้เนื่องจากมีกิจกรรมการเกษตร
ท้ังในฤดูแลงและฤดูปกติเพิ่มข้ึน 
 

(2)   การจัดการน้ํา 
  พื้นท่ีสระนํ้าของภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีขนาดใกลเคียงกัน
อยูระหวาง  2.21-2.41  ไร  สวนทางภาคใตสระนํ้ามีขนาดเล็กกวา  เฉล่ีย  1.47  ไร  ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณ
ฝนที่ตกคอนขางชุกกวาทางภาคอ่ืน ๆ พื้นท่ีทํานามีขนาดเล็ก  ประกอบกับเกษตรกรในภาคใตนิยมปลูก
ไมยืนตน  และไมผลโตเร็ว  จึงทําใหเกษตรกรไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีสระนํ้าขนาดใหญ 
  เกษตรกรสวนใหญ  ใชน้ําในสระสําหรับเล้ียงปลาและพ้ืนท่ีไมผล  ตลอดจนพืชผักซ่ึง
เกษตรกรไดปลูกหมุนเวียนตลอดท้ังป มีเพียงบางรายเทานั้นท่ีใชน้ําท่ีกักเก็บไวในสระใหกับการปลุก
ขาว  ในยามท่ีฝนท้ิงชวงประกอบกับมีแหลงน้ําอ่ืนอยูใกลเคียง  จึงสามารถกลาวไดวาปริมาณน้ําในสระ
ของเกษตรกรตัวอยางมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีดําเนินการอยู  แตหากมีปริมาณนํ้ามากกวาท่ีเปนอยู  
เกษตรกรก็สามารถเพ่ิมกิจกรรมทางการเกษตรข้ึนได 
 

(3)  การใชสารเคมี 
  การใชปุยเคมี  พบวา  เกษตรกรในเขตภาคกลางมีการใชปุยในนาขาวอยางหลากหลาย
และมีปริมาณมากกวาภาคอ่ืน ๆ โดยปุยท่ีใช  ไดแก  ปุยสูตร  15-15-15,  16-20-0 , 46-0-0  20-20-0  , 16-
16-8 , 16-16-0,  8-24-24 , 21-0-0  ในอัตราตั้งแต  0.5-62.5  กิโลกรัมตอไร  นอกจากนี้ยังใชปุยคอกและ
ปุยชีวภาพรวมดวย  รองลงมาคือภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใตท่ีมีการใชปุยในนาขาว
นอยท่ีสุด  แตถึงจะมีการใชปุยแกขาวทุกภาค  อัตราการใชตอไรก็ยังไมสูงนักสําหรับพืชท่ีปลูกหลังการ
ทํานาเชนถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  เปนตน พบวาเกษตรกรในภาคเหนือมีการใชปุยกับพืชดังกลาวมากกวาภาค
อ่ืน ๆ ปุยท่ีใชไดแก  15-15-15  12-24-12  16-20-0  และ  46-0-0  อัตรา  8-50  กิโลกรัมตอไร  และมี
เกษตรกรบางรายใชปุยคอก  และปุยชีวภาพรวมดวย  สวนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง  
2  รายในจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด  ท่ีมีการใชปุยพืชสดเพ่ือบํารุงดินในชวงหลังการทํานา 
  ในพื้นท่ีการปลูกไมผล  เกษตรกรทุกภาคนิยมใชปุยสูตร  15-15-15 ,  46-0-0,  13-13-
21,  8-24-24 ,  14-14-21  อัตราตั้งแต  1-125  กิโลกรัมตอไร  และสวนใหญทุกรายท่ีมีการปลูกไมผลมัก
ใชปุยคอก  ปุยหมัก  และปุยชีวภาพรวมดวย 
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  เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวปรากฏวาเกษตรกรมีการใชปุยกันมากข้ึนกวากอนดําเนิน
กิจกรรมทฤษฎีใหม  ซ่ึงเปนเพราะวามีการปลูกพืชมากข้ึน  อันอาจเนื่องมาจากมีสระกักเก็บน้ํา 
  สําหรับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงไดแกสารปองกันกําจัดวัชพืช  แมลงศัตรูพืช
และโรคพืช  โดยพบวาเกษตรกรทุกรายใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช  โดยเกษตรกรในภาคเหนือใช
สารเคมี  กําจัดศัตรูพืชในสวนไมผลและการปลุกขาวมากท่ีสุด  รองลงมาไดแกภาคกลางใชสารเคมีกําจัด
แมลงในนาขาวมากท่ีสุด  รองลงมาก็ใชกับไมผล  สวนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ภาคใตนั้น  มีการใชท่ีใกลเคียงกันโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชในนาขาว  สวนภาคใตใชมากในสวน
ไมผล 
  แตอยางไรก็ตาม  การศึกษานี้พบวาการใชสารเคมีท้ังปุยและสารกําจัดศัตรูพืชยังไม
ถูกตอง และเหมาะสมนัก  เพราะเกษตรกรยังใชไมถูกกับชนิด เวลา และความตองการของพืช  สาเหตุ
หลักมาจากเกษตรกรไมมีเวลา  โดยมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เขามาแทรกแซงในชวงท่ีจะตองดําเนินการแต
อยางไรก็ตามเกษตรกรในภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเร่ิมนิยมใชสมุนไพรในการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช  4-5  ราย 
 

(4)  การเช่ือมโยงการใชปจจัยการผลิต 
  จากการวิเคราะหขอมูลจึงกลาวไดวา  เกษตรกรท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะเกษตร
ผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม  มีผลไดสูงกวาการดําเนินกิจกรรมในเชิงเดี่ยว  หรือการปลูกขาวแตเพียง
อยางเดียว  ซ่ึงเปนผลทําใหคุณภาพชีวิตของครอบครัวตนเองดีข้ึน  จะเห็นไดวาเกษตรกรมีกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน  โดยสามารถนําน้ําจากสระมาใชในการเกษตรไดตลอดท้ังป  ถึงแมจะไมไดใหแกขาวก็ตาม  
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหมีการปลูกพืชมากข้ึน  สวนภาคกลางและ
ภาคใต  ถึงแมวาการปลูกพืชจะไมหลากหลายเชนกับสองภาคดังกลาว แตก็ยังมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเชนกัน  
โดยภาคกลางปลูกขาวนาปรัง  และภาคใตใชน้ํากับสวนไมผล 
  สวนการใชปจจัยการผลิตนั้นในเขตภาคเหนือมีการใชปุย และสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชเพิ่มข้ึน  ท้ังนี้เพราะมีการปลูกพืชมากชนิดข้ึน  แตการใชปจจัยการผลิตเหลานั้นยังไมถูกตองและ
เหมาะสมนัก  กลาวคือเกษตรกรใชปจจัยการผลิตนั่นไมถูกกับชนิด  เวลา  ความตองการของพืช  อยางไร
ก็ตามปจจุบันเกษตรกรไดเร่ิมหันมาใชสมุนไพร  ปุยหมักและปุยชีวภาพ  หรือการปลูกพืชบํารุงดิน  มาก
ข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนาขาวโดยเปนการปลูกพืชหลังการทํานา  ซ่ึงพืชบํารุงดินท่ีใชปลูกไดแกพืชตระกูล
ถ่ัว   เชน   ถ่ัว เ ขียว   ถ่ัว เหลือง   โสน   ปอเทือง   เปนตน   จะพบไดในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมขางตนเปนการปลูกพืชท่ีเกื้อกูลกัน  นอกจากจะเปนการ
ปรับปรุง  ดินแลว  เกษตรกรยังสามารถลดคาใชจายในการจัดซ้ือปุยลงได 
 

 
 
 

DPU



 69 

4.2.  ผลการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเกษตรทฤษฎีใหม  
 
การวิเคราะหในสวนนี้  พิจารณาจากความเห็นของเกษตรกร  หัวหนาครัวเรือน115 คนสมาชิกใน
ครัวเรือน169 คนรวม 284 ตัวอยางท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหม สวนท่ี 3 เปนการแปรผลทางสถิติท่ีไดจาก
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการ
วิเคราะหไดจากโปรแกรม  LISREL   ผลการศึกษาในแตละสวนเปนดังนี้ 
 

ตารางท่ี  4.10.    คาสถิติและผลการวิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตาม    องคประกอบ    
ดานความพอประมาณ 

 

ดัชนีช้ีวดั คาท่ีคํานวณได 
เง่ือนไขความสอดคลอง

ของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

 
0 
0 

1.0 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

>0.05 

<2 

<0.08 

>0.95 

<0.08 

 
 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
  

จากตารางท่ี  4.10  เปนการศึกษาในสวนทฤษฎีใหมข้ันท่ี1 ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับความพอประมาณ คาCMIN = 0 , P = 1.0  แสดงปริมาณความแปรปรวน 
และความแปรปรวนรวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดล เนื่องจากโมเดลนี้มีลักษณะเปน Perfect fit จึงไมมีการ
คํานวณคา RMR , RMSEA และ GFI 
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ตารางท่ี 4.11   คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบดานความ 
            พอประมาณ 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสงัเกตได (SE) R2-Value t-value 

ความพอประมาณ •ทําตามกําลัง  
   ความสามารถ 

0.83 0.69 0.92 

•ไมใชน้ําทํานาปรัง 0.07 0.01 0.73 

•ปลูกพืชตามภูมิ  
   ประเทศ 0.37 0.13 0.91 

 
   

จากตารางท่ี  4.11  ผลการศึกษาในองคประกอบดานความพอประมาณ สรุปไดวา การที่เกษตรกร
ทําตามกําลังความสามารถในครัวเรือน  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (SE = 0.83) รองลงมา
ไดแก การปลูกพืชตามลักษณะภูมิประเทศ (SE = 0.37) และการไมใชน้ําทํานาปรัง (SE = 0.07) โดยท่ีตัว
แปรสังเกตไดเหลานี้ สามารถอธิบายในเรื่องของความพอประมาณไดรอยละ 69, 13 และ   1 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ                   
 
ตารางท่ี 4.12     คาสถิติและผลการวิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตาม    องคประกอบ

ดานความมีเหตุผล 
 

ดัชนีช้ีวดั คาท่ีคํานวณได 
เง่ือนไขความ

สอดคลองของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

 
0 
0 
1 
 
- 
- 
- 

 
 
 

>0.05 

<2 

<0.08 

>0.95 

<0.08 

 
 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
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จากตาราง   4.12 เปนการศึกษาในสวนทฤษฎีใหมข้ันท่ี1 ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับความมีเหตุผล CMIN = 0 , P = 1.0  แสดงปริมาณความแปรปรวน และ
ความแปรปรวนรวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดล เนื่องจากโมเดลน้ีมีลักษณะเปน Perfect fit จึงไมมีการ
คํานวณคา RMR , RMSEA และ GFI 
ตารางท่ี  4.13    คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบดานความมี  

เหตุผล 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสงัเกตได Standardized 
Estimate 

R2-Value t-value 

ความมีเหตุผล •ระบบการผลิต 

  หลากหลาย 
0.85 0.72 8.59 

•นําดินมาใช
ประโยชน 

0.34 0.11 5.07 

•เก็บผลผลิตไวบริโภค 

 (ลดรายจาย) 
0.68 0.47 7.87 

 

จากตาราง  4.13 ผลการศึกษาในองคประกอบดานความมีเหตุผล สรุปไดวา การที่ระบบการผลิต
มีความหลากหลาย เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (SE = 0.85) รองลงมาไดแกการเก็บ
ผลผลิตไวบริโภค (ลดรายจาย) (SE = 0.68)  และการนําดินมาใชประโยชน (SE = 0.34) โดยท่ีตัวแปร
สังเกตไดเหลานี้ สามารถอธิบายในเร่ืองของความมีเหตุผลไดรอยละ 72, 47 และ 11  ตามลําดับ   

 

ตารางท่ี  4.14      คาสถิติและผลการวิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  ตาม  
              องคประกอบดานการมีภูมิคุมกนั 

 

ดัชนีช้ีวดั คาท่ีคํานวณได 
เง่ือนไขความ

สอดคลองของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

 
0 
0 

1.00 
- 

- 
- 
- 

 
 
 

>0.05 

<2 

<0.08 

>0.95 

<0.08 

 

 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
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จากตาราง 4.14 เปนการศึกษาในสวนทฤษฎีใหมข้ันท่ี1 ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสวนท่ีเกีย่วของกับการมีภมิูคุมกันคา CMIN = 0 , P = 1.0  แสดงปริมาณความแปรปรวน และความ
แปรปรวนรวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดล เนือ่งจากโมเดลนี้มีลักษณะเปน Perfect fit จึงไมมีการคํานวณคา 
RMR , RMSEA และ GFI 
 

ตารางท่ี 4.15   คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบดานการมี  
                        ภูมิคุมกัน 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสงัเกตได Standardized 
Estimate(SE) 

R2-Value t-value 

การมีภูมิคุมกนั •มีแหลงน้ําทํา 
 การเกษตรไดตลอดป 

0.50 0.25 7.11 

•ใชเงินทุนจากเงิน
ออม 

0.55 0.16 7.58 

•ใชทรัพยากรอยาง 
  ประหยดั 

0.84 0.70 9.55 

 
จากตาราง  4.15 ผลการศึกษาในองคประกอบของการมีภูมิคุมกันสรุปไดวา การการใชทรัพยากร

อยางประหยัด เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (SE = 0.84) รองลงมาไดแก การใชเงินทุนจาก
เงินออมของตนเองท่ีมี (SE = 0.55) และการมีแหลงน้ําใชทําการเกษตรไดตลอดป (SE = 0.50) โดยท่ีตัว
แปรสังเกตไดเหลานี้ สามารถอธิบายในเรื่องของการมีภูมิคุมกันไดรอยละ 70, 16   และ 25  ตามลําดับ                   
ตารางท่ี 4.16   คาสถิติและผลการวิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   ตาม  

          องคประกอบดานเง่ือนไขความรู 
 

ดัชนีช้ีวดั คาท่ีคํานวณได 
เง่ือนไขความ

สอดคลองของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

 
0.037 

1 
0.85 

 
0.0020 
1.00 
0.0 

 
 
 

>0.05 

<2 

<0.08 

>0.95 

<0.08 

 
 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

DPU



 73 

 จากตาราง  4.16   เปนการศึกษาในสวนของทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในองคประกอบดานเง่ือนไขความรูคาCMIN = 0.037, P = 0.85 แสดงปริมาณความแปรปรวน 
และความแปรปรวนรวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดล คา RMR เปนคาท่ีใชวัดความแปรปรวน และความ
แปรปรวนรวมของขอมูลจากกลุมตัวอยางกับคาท่ีไดจากโมเดลวาแตกตางกันหรือไม มีคาเทากับ 0.0020  
ซ่ึงคาท่ีไดนอยกวา 0.08 คา RMSEA มีคาเทากับ 0 ซ่ึงนอยกวา 0.08 แสดงใหเห็นวา ไมมีคาความ
ผิดพลาดจากการประมาณคา ซ่ึงเปนการเพิ่มระดับของความสอดคลองของโมเดล กับขอมูลเชิงประจักษ 
คา GFI มีคา 1.00 ซ่ึงมากกวา 0.95 แสดงวาโมเดลมีความเหมาะสมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ การ
พิจารณาคาการวัดความตรงของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ท้ังหมดมีเพียงพอท่ีจะสรุปไดวา โมเดล
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 มีความตรง และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ สามารถนํามาใชในการอธิบาย
องคประกอบ และความสัมพันธของตัวแปรในโมเดลได 

 
ตารางท่ี 4.17    คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบดานเง่ือนไขความรู 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสงัเกตได Standardized 
Estimate(SE) 

R2-Value t-value 

เงื่อนไขความรู •มีเจาหนาท่ีมาให 
  ความรู 

0.96 0.93 11.15 

•นําความรูจาก 
  ภายนอกมาใช 

0.94 0.88 10.88 

•นําความรูเจาหนาท่ี
รัฐ/เอกชน  มาสอน 

0.70 0.49 9.58 

•ปฏิบัติตามแนว 
   ทฤษฎีใหม ชีวิต 
   ความเปนอยูดีข้ึน 

0.36 0.13 5.73 

 
 
จากตารางท่ี  4.18  ผลการศึกษาในองคประกอบของดานเง่ือนไขความรู สรุปไดวา การมี

เจาหนาท่ีมาใหความรู เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (SE = 0.96) รองลงมาไดแก การนํา
ความรูจากภายนอกมาใช (SE = 0.94) การนําความรูจากเจาหนาท่ีรัฐ/เอกชนมาสอน (SE = 0.70) และการ
ปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน (SE = 0.36) โดยท่ีสังเกตไดเหลานี้ 
สามารถอธิบายในเร่ืองของเง่ือนไขความรูไดรอยละ 93, 88, 49 และ 13  ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  4.18    คาสถิติและผลการวิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามองคประกอบ                                    
                       ดานเง่ือนไขคุณธรรม 

 

ดัชนีช้ีวดั คาท่ีคํานวณได 
เง่ือนไขความ

สอดคลองของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

 
0.0 
0 

1.00 
 
- 
- 
- 

 
 
 

>0.05 

<2 

<0.08 

>0.95 

<0.08 

 
 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

                
 
 

 
จากตาราง  4.18  เปนการศึกษาในสวนทฤษฎีใหมข้ันท่ี1 ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสวนองคประกอบดาน เง่ือนไขคุณธรรม คา CMIN = 0 , P = 1.0  แสดงปริมาณความแปรปรวน และ
ความแปรปรวนรวมท่ีอธิบายไดดวยโมเดล เนื่องจากโมเดลน้ีมีลักษณะเปน Perfect fit จึงไมมีการ
คํานวณคา RMR , RMSEA และ GFI 
ตารางท่ี  4.19   คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบดาน  

            เง่ือนไขคุณธรรม 
         

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสงัเกตได Standardized 
Estimate(SE) 

R2-Value t-value 

เงื่อนไขคณุธรรม -เขาใจหลักการ
เดินสายกลาง 

0.70 0.49 12.53 

-ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ดานอาชีพ/ความ
เปนอยู 

0.92 0.84 17.12 

-มีความเพยีร และขยัน 0.75 0.56 13.48 
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จากตารางท่ี  4.19 ผลการศึกษาในองคประกอบดานเง่ือนไขคุณธรรม สรุปไดวา การที่เกษตรกรชวยเหลือ
เกื้อกูลกันดานอาชีพ/ความเปนอยู เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (SE = 0.92) รองลงมาไดแก 
การมีความเพียร และขยัน (SE = 0.75) และความเขาใจในหลักการเดินสายกลาง (SE = 0.70) โดยท่ีตัวแปร
สังเกตไดเหลานี้ สามารถอธิบายในเร่ืองเง่ือนไขคุณธรรมไดรอยละ84, 56 และ 49   ตามลําดับ                   

 
3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางและความเชื่อมโยงขององคประกอบของ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและระบบการผลิตทางดานการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4. 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางและความเช่ือมโยงขององคประกอบของ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและระบบการผลิตทางดานการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ปลูกพืชตามภูมิประเทศ 

ทําตามกําลังความสามารถ 

ไมใชนํ้าทํานาปรัง 
ความพอ      
ประมาณ 

 

เก็บผลผลิตไวบริโภค(ลดรายจาย) 

ระบบการผลิตหลากหลาย 

นําดินมาใชประโยชน 
ความมี
เหตุผล 

 

ใชทรัพยากรอยางประหยัด 

มีแหลงนํ้าทําการเกษตรไดตลอด

ใชเงินทุนจากเงินออม 
การมี

ภูมิคุมกัน 

 

มีความเพียร และ ขยัน 

เขาใจหลักการเดินสายกลาง 

ชวยเหลือเก้ือกูลกันดานอาชีพ/
ความเปนอยู 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

 

0.53 

0.53 

0.92 

0.94 

0.75 

0.70 

0.57 

0.96 

0.84 

0.36 

0.70 

0.55 
0.50 

0.85 
0.34 

0.68 

0.83 
0.07 

0.37 

เจาหนาท่ีรัฐ/เอกชนนําความรู          
มาสอน 

มีเจาหนาท่ีมาใหความรู 

นําความรูจากภายนอกมาใช 

ปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม           
ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 

เงื่อนไข
ความรู 

 

เกษตร
ทฤษฎีใหม     
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ตารางท่ี 4.20       คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบปรัชญา 
                            เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  

 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได Standardized 

Estimate(SE) 
R2-Value t-value 

ความพอประมาณ •ทําตามกําลังความสามารถ 

•ไมใชน้ําทํานาปรัง 

•ปลูกพืชตามภูมิประเทศ 

0.83 
0.07 
0.37 

0.69 
0.01 
0.13 

0.92 
0.73 
0.91 

ความมีเหตุผล •ระบบการผลิตหลากหลาย         

 •นําดินจากการขุดสระมาใชประโยชน              
•เก็บผลผลิตไวบริโภค                   
   (ลดรายจาย) 

0.85 
0.34 
0.68 

0.72 
0.11 
0.47 

8.59 
5.07 
7.87 

การมีภูมิคุมกัน •มีแหลงน้ําทําการเกษตรได 
   ตลอดป 

 •ใชเงินทุนจากเงินออกม 

•ใชทรัพยากรอยางประหยัด 

0.50 
 

0.55 
0.84 

0.25 
 

0.30 
0.70 

7.11 
 

7.58 
9.55 

เงื่อนไขความรู •มีเจาหนาที่มาใหความรู                   
•นําความรูจากภายนอกมาใช 
•เจาหนาที่รัฐ/เอกชนนําความรู 
   มาสอน 

•ปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหมชีวิต 
   ความเปนอยูดีขึ้น 

0.96 
0.94 
0.70 

 
0.36 

0.93 
0.88 
0.49 

 
0.13 

11.15 
  10.88 

9.58 
 

5.73 

เงื่อนไขคุณธรรม •เขาใจหลักการเดินทางสาย 
  กลาง 

•ชวยเหลือเก้ือกูลดานอาชีพ/ 
  ความเปนอยู 

•มีความเพียร และขยัน 

0.70 
 

0.92 
 

0.75 

0.49 
 

0.84 
 

0.56 

12.53 
 

17.12 
 

13.48 

 
 

จากตารางท่ี 4.20  พิจารณาองคประกอบโดยรวมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการปฏิบัติ
ตามแนวทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 เรียงตามลําดับขนาดอิทธิพลของปจจัยสังเกตได  5  ลําดับ   ประกอบดวยการที่  
ตองมีเจาหนาท่ีมาใหความรู  การนําความรูจากภายนอกมาประยุกตใช  การท่ีกลุม / ชุมชน  มีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันดานอาชีพ  และชีวิตความเปนอยู  มีการใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางประหยัด  และการทําตาม
กําลังความสามารถท่ีมีภายในครัวเรือน 
 
 
 

DPU



 77 

ตารางที่ 4.21.คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรสังเกตไดตามองคประกอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม  

 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได Standardized 

Estimate(SE) 
R2-Value t-value 

ทฤษฎีใหมขั้นท่ี ความพอประมาณ 0.41 0.03 2.04 

ความมีเหตุผล 0.46 0.04 2.16 

การมีภูมิคุมกัน 0.53 0.08 2.98 

เง่ือนไขความรู 0.53 0.05 2.49 

เง่ือนไขคุณธรรม 0.57 0.05 2.49 

        
จากตารางท่ี  4.21   ถาพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรตามองคประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ภาพรวม ซ่ึงเปนการเช่ือมโยง โดยนําการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1  มาพิจารณาไปพรอมๆกัน  
ผลการศึกษาจะมีความแตกตางกันอยูบาง  ในลําดับของขนาดอิทธิพลท่ีสําคัญเพียงเล็กนอย  โดยสรุปคือ 

ในเกษตรทฤษฎีใหม ผลการศึกษาแบบแยกพิจารณาเฉพาะโมเดลทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 เพียงอยาง
เดียว  ปจจัยท่ีมีขนาดอิทธิพลในการปฏิบัติ  5 ลําดับคือ  1) องคประกอบดานคุณธรรม 2)องคประกอบ
ดานภูมิคุมกัน  3)  องคประกอบดานความรู   4) องคประกอบดานความมีเหตุผล  5)  องคประกอบดาน
ความพอประมาณ 

 แตถาพิจารณาขนาดอิทธิพลของปจจัยท่ีเปนองคประกอบในภาพรวมแลว  ในทั้ง 5 ปจจัยท่ีเปน
องคประกอบหลักดังอธิบายขางตน  ยังคงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญ  เพียงแตลําดับความสําคัญของ
ขนาดอิทธิพลจะสลับตําแหนงกันในหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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บทท่ี 5 

สรุป และขอเสนอแนะ 
 

ตามแนวปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอนนั้น จากผลการวิเคราะหท่ีผาน
มาเห็นไดวา เกษตรกรไดดําเนินการผานกระบวนการในข้ันท่ี 1 อันไดแกการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
และนํ้า  เพื่อใหเกิดระบบการผลิตทางการเกษตรพึ่งพาตนเองและมีความม่ันคงดานอาหารในระดับ
ครัวเรือน สําหรับในข้ันท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเกี่ยวของกับการรวมกลุมในระดับชุมชน  และการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับองคกรภายในนอกน้ัน  เกษตรกรบางรายไดมีสวนรวมหรือไดดําเนินการไปบาง  
โอกาสในการพิจารณาข้ันตอๆ ไป ในเบ้ืองตนจึงข้ึนอยูกับระดับความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
เกษตรกรและการสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย ซ่ึงเปนปจจัยท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนา
ตอไป 

5.1 ผลการวิเคราะห ปจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบการผลิตทางดานการเกษตร    
    ดินและน้ําเปนปจจัยการผลิตข้ันพื้นฐาน  ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการผลิตทางการเกษตร  
สภาพของทรัพยากรดินและน้ํา  การใชประโยชนตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะตาง ๆ จะเปน
องคประกอบท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  โครงการศึกษานี้จึงไดใหความสําคัญใน
เบ้ืองตนตอการศึกษาถึงสภาพทรัพยากรดิน  สภาพของพ้ืนท่ี  การใชประโยชนท่ีดินและปญหาในสวน
ของทรัพยากรน้ํานั้น  เนื่องจากสระน้ําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการทําเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม  การศึกษาเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรน้ําและการใชประโยชนจึงไดเนนท้ังรูปแบบ  ตําแหนงสระการ
รับน้ําสงน้ํา  การมีแหลงน้ําเสริม และการใชประโยชนจากสระน้ําดวย   โดยสรุปอาจกลาวไดวาขนาด
หรือสัดสวนของเนื้อท่ีสระตางกันแตละจังหวัดข้ึนอยูกับสภาพพื้นท่ี  ปริมาณนํ้าฝน  การมีแหลงน้ําเสริม
และวัตถุประสงคของการใชประโยชนเปนสําคัญ กลาวคือตองการใหไดน้ําเพ่ือการเพาะปลูก การเล้ียง
ปลาหรือตองการคันดินกวาง ๆ สําหรับการปลูกพืชสวนท่ีอยูอาศัยรวมท้ังข้ึนอยูกับสมบัติของดินในการ
เก็บกักน้ําดวย  ในกรณีศึกษากลาวไดวา โดยท่ัวไปมีขนาดหรือสัดสวนเนื้อท่ีสระท่ีเหมาะสม ยกเวนบาง
รายในท่ียังมีขนาดหรือสัดสวนเนื้อท่ีสระนอยเกินไป    สําหรับความเหมาะสมของตําแหนงสระกับความ
สะดวกในการนําน้ําไปใช พบวาไมคอยมีปญหาเพราะการเลือกพื้นท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของ
เกษตรกรที่ไดวางแผนไวแลว  สระนํ้าสวนใหญตั้งอยูใกลบาน แตกรณีท่ีมีหลายสระพบวาถาตองกาเนน
การเล้ียงปลาเกษตรกรจะขุดสระไวใกลกัน แตถาเนนการปลูกพืชจะขุดหางกันเพื่อสามารถกระจายการ
ใชน้ําและการรับน้ําไดมากข้ึน 
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5.2.  การศึกษาดานระบบการทําฟารม   
   
 จากการศึกษาดานระบบการทําฟารม  ตามโครงการศึกษาระบบการทําฟารมตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม  ของเกษตรกรตัวอยางท้ัง  4  ภาค  จํานวน  284 ตัวอยาง สรุปไดดังนี้ 
 
  (1)  รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตัวอยาง  เปนการเกษตรแบบไรนา
สวนผสมที่มีระบบการผลิตในรูปแบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว  โดยเนนในรูปแบบ ขาว-พืชสวน-ประมง-
ปศุสัตว  และมีสัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรแตกตางกันโดยข้ึนกับสภาพแวดลอม  วัฒนธรรม
ของแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแตกตางกับสัดสวนทางทฤษฎี  อยางไรก็ตามสัดสวนตาง ๆ สามารถยืดหยุนได  จึง
ถือวาสัดสวนการใชพื้นที่ของเกษตรกรแตละรายมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพื้นท่ีของตนเอง 
 
  (2) การดําเนินกิจกรรมการเกษตรหลังเขารวมโครงการฯ  มีมาก  และหลากหลายข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขาโครงการฯ  โดยเกษตรกรสามารถนําน้ําจากสระน้ําท่ีทางโครงการฯ  ขุดให
มาใชประโยชนไดมากข้ึน  นอกจากนี้เกษตรกรยังไดรับความรูในดําเนินการเกษตร  เชน  การปลูกพืช
ชนิดใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม  ทําใหจําหนายไดราคาดี  การทําปุยหมักและการใชน้ําหมักชีวภาพ  ซ่ึงได
จากเศษพืชผลมาใชกับการปลูกพืช  ซ่ึงอาจจะชวยใหลดการใชสารเคมี  เชนปุยเคมี  สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชลง  ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมียังชวยรักษาสภาพแวดลอม  อีกดวย 
  (3)  เกษตรกรมีกิจกรรมในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  มีผลผลิตของพืช
หลายหลายออกมาในระยะเวลาท่ีตางกัน  ทําใหลดความเส่ียงในการดําเนินการท้ังจากสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะปริมาณนํ้าฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  อีกท้ังยังลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจน
ในเร่ืองของราคา 
 (4)  สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางท่ัวถึง  ทําใหเกิดการรายไดจากการเกษตรเพ่ิมข้ึนท้ังจาก
การเพิ่มผลผลิตและมีผลผลิตอยางหลากหลาย สงผลใหเกิดความคุมคามากกวาความคุมทุน เพราะ
นอกจาก จะทําใหมีอาหารอยางพอเพียงแลว  ยังเปนผลทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอดท้ังปมีรายได
ตอเนื่อง  ลดการอพยพถ่ินฐาน  คุณภาพชีวิตและครอบครัวมีความอบอุน  ส่ิงแวดลอมดีข้ึนเปนผลทําให
ตนทุนทางสังคมลดลง   
 (5) การรวมกลุมกันเปนสหกรณ มีวัตถุประสงคหลักก็คือ เพื่อเพิ่มรายได กิจกรรมของกลุม
สหกรณไดแก   กูเงิน ฝากเงิน ขายสินคา ซ้ือสินคา ทอผา และการเพาะเห็ด สวนการรวมกลุมของแมบาน  
กระทําเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และการเพิ่มรายไดใหกับสมาชิก การรวมกลุมของแมบานในการทํากิจกรรม  
ไดแก การทอผา แปรรูปอาหาร และพัฒนาการผลิตไปสูการเปน OTOP สวนการรวมกลุมออมทรัพยจะ
ทําเพื่อสงเสริมการออมเปนหลัก 

ส่ิงท่ีเปนจุดแข็งของกลุมมากท่ีสุด คือ การท่ีกลุมมีความสามัคคี มีผูนําท่ีเขมแข็ง   รองลงมา
ไดแก   การท่ีสมาชิกในกลุมมีความรวมมือ รวมใจกัน สวนจุดออนท่ีสําคัญ เชน การท่ีสมาชิกขาดความ
เขาใจในการดําเนินชีวิตในชุมชน ขาดความรู และไมกลาตัดสินใจ ส่ิงท่ีกลุม/ชุมชน คิดวาเปนโอกาสก็
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คือการที่ผูเกี่ยวของท้ังภาครัฐ และเอกชน มาแนะนําใหความรู รวมท้ังกลุมควรมีการพัฒนาการผลิตไป
เพื่อขายใหมากข้ึน ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ การขาดแคลนเงินทุน และในฤดูแลงมีน้ําไมเพียงพอท่ีจะ
ทําการเกษตร 
 (6)เกษตรกรไดรับคําปรึกษาจากหนวยงานภายนอก  ท่ีไดรับมากท่ีสุด คือจากเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตรไดแก เกษตรกรอําเภอ สหกรณการเกษตร   พัฒนาชุมชน รองลงมาคือผูนําทองถ่ิน ไดแก
ผูใหญบาน ประธานกลุม อบต. และกํานัน โดยเกษตรกร ไดรับการสงเสริมสนับสนุนทางการตลาด โดย
ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีรัฐ  
 (7) การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติตามทําเกษตรทฤษฎีใหม ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในองคประกอบดานความพอประมาณ ปจจัยที่มีความสําคัญท่ีสุด ไดแกการทําตามกําลัง
ความสามารถในองคประกอบดานความมีเหตุผล  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ การมีระบบการผลิตท่ี
หลากหลายองคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ไดแกการท่ีกลุม / ชุมชน มีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด องคประกอบดานเงื่อนไขความรู ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การมีเจาหนาท่ีมาให
ความรู และองคประกอบดานเง่ือนไขคุณธรรม ปจจัยสําคัญท่ีสุด ไดแกการชวยเหลือเกื้อกูลกันดานอาชีพ/
ความเปนอยู   สวนองคประกอบโดยรวม ภายใตกรอบแนวคิคปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคประกอบท่ี
สําคัญท่ีสุด คือองคประกอบดานการมีคุณธรรม รองลงมาไดแก องคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน และ
องคประกอบดานการมีความรู  โดยปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลกําหนดการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 
โดยรวมมากท่ีสุด  5 ลําดับ ไดแก  การมีเจาหนาท่ีมาใหความรู  การนําความรูจากภายนอกมาประยุกตใช  
การท่ีกลุม /ชุมชนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันดานอาชีพและชีวิตความเปนอยู มีการใชทรัพยากรในทองถ่ิน
อยางประหยัด  และการทําตามกําลังความสามารถท่ีมีภายในครัวเรือน 
   (8) การวิเคราะหขนาดอิทธิพลของการทําเกษตรทฤษฎีใหม  

พิจารณาจากโมเดลการวิจัยโดยรวม  ปจจัยท่ีมีขนาดอิทธิพลมากท่ีสุด ในการปฏิบัติตามแนว
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1  ภายใตองคประกอบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ องคประกอบดานการมี
คุณธรรม ซ่ึงการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม ใหประสบความสําเร็จมีอิทธิพลตอการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
ตามแนวทฤษฎีใหม  พิจารณาขนาดอิทธิพล   ( Effect  Size )  จากคา     S.E. = 0.76  

 ตารางท่ี  5.1     ลําดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลกําหนดการปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 
ข้ันการปฏิบัติตามแนว

ทฤษฎีใหม 
5 ลําดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลกําหนดการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม 

 
 1. การมีเจาหนาท่ีมาใหความรู 

2. การนําความรูจากภายนอกมาประยุกตใช 
3. การท่ีกลุม /ชุมชนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันดานอาชีพและ 
      ความเปนอยู 
4. มีการใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางประหยัด 
5. ทําตามกําลังความสามารถท่ีมีในครัวเรือน 
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ตารางท่ี 5.2.  คาขนาดอิทธิพล (Effect size) ขององคประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตาม
แนวทฤษฎีใหม  

 
 องคประกอบปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

Standardized 
Estimate(SE) 

R2-Value t-value 

 ความพอประมาณ 0.41 0.03 2.04 

ความมีเหตุผล 0.46 0.04 2.16 

การมีภูมิคุมกัน 0.53 0.08 2.98 

เง่ือนไขความรู 0.53 0.05 2.49 

เง่ือนไขคุณธรรม 0.57 0.05 2.49 

        
จากตาราง 5.2.   ถาพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรตามองคประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยภาพรวม ซ่ึงเปนการเช่ือมโยง โดยนําการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1  มาพิจารณาไป
พรอมๆกัน  ผลการศึกษาจะมีความแตกตางกันอยูบาง  ในลําดับของขนาดอิทธิพลท่ีสําคัญเพียง
เล็กนอย  โดยสรุปคือในเกษตรทฤษฎีใหม ผลการศึกษาแบบแยกพิจารณาเฉพาะโมเดลทฤษฎีใหม
ข้ันท่ี 1 เพียงอยางเดียว  ปจจัยท่ีมีขนาดอิทธิพลในการปฏิบัติ  5 ลําดับคือ  1) องคประกอบดาน
คุณธรรม 2)องคประกอบดานภูมิคุมกัน  3)  องคประกอบดานความรู   4) องคประกอบดานความมี
เหตุผล  5)  องคประกอบดานความพอประมาณ แตถาพิจารณาขนาดอิทธิพลของปจจัยท่ีเปน
องคประกอบในภาพรวมแลว  ในท้ัง 5 ปจจัยท่ีเปนองคประกอบหลักดังอธิบายขางตน  ยังคงเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญ  เพียงแตลําดับความสําคัญของขนาดอิทธิพลจะสลับตําแหนงกันใน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้นการขยายผลของแนวคิดปรัชญาจะตองเนนไปท่ีองคประกอบ
ทางดานคุณธรรม อันไดแกมีความซ่ือสัตย  อดทน  มีความเพียร  ขยัน การรวมพลังของกลุม / 
สหกรณ  ชวยพัฒนาจิตใจ  สังคม  ในงานประเพณีของทองถ่ิน  เอ้ือเฟอใหมีการนําความรูไป
เผยแพรใหชุมชนอ่ืน 

  
 
5.3.  การเรียนรูและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  
 
 เกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนมีโอกาสไดเรียนรูมากข้ึนกวาเดิม  รวมท้ังไดรับขอมูลขาวสาร
การผลิตการตลาดมากข้ึน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการประมาณ รอยละ 50 เปนวิทยากรในการบรรยาย
และถายทอดวชิาการและเทคนิคการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรในไรนา  แปลงเกษตรทฤษฎีใหมของ
เกษตรกรมากกวา รอยละ 70 ใชเปนจดุศึกษาดูงาน เรียนรู และถายทอดวิชาการเกษตรกรไดรับคําแนะนํา
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และเยีย่มเยียนจากเจาหนาท่ีจังหวดัรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดรับการฝกอบรม ถายทอด 
เรียนรู ทัศนศึกษาและดูงานเกษตรทฤษฎีใหมหรือการสัมมนาหลังจากเขารวมโครงการ  
 
 
 
5.4.   การมีสวนรวมของชุมชน 
 เกษตรกรสวนใหญถึงแมวาจะตองใชเวลาท้ังปในไรนาของตนแตกย็ังมีสวนรวมใยทองถ่ินและ
ชุมชน ดานสาธารณสุข ดานศาสนา ดานอนามัย ดานการเกษตร และดานการพัฒนาชุมชน โดยรวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติดําเนินงาน รวมรับผิดชอบในกจิกรรมตางๆ  
 เกษตรกรมากกวาคร่ึงมีบทบาทหนาท่ีสัมพันธกับชุมชน สวนใหญมีหนาท่ีเปนสมาชิก
คณะกรรมการหมูบาน เกษตรกรเขารวมกิจกรรมชุมชนเกอืบทุกราย สวนใหญเขารวมเปนกรรมการใน
กิจกรรมดานศาสนา  รองลงมาเปนกิจกรรมในเทศกาลตางๆ เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนเปน
สมาชิกในกลุมตางๆ โดยสวนใหญจะเปนกลุมท่ีไมเปนนิติบุคคล  
 สําหรับในระดับครัวเรือนท้ังในดานท่ีเกีย่วของกับการทําการเกษตรทั้งดานการผลิตการตลาด
และการแปรรูป  สวนใหญเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางเกษตรกรและคูสมรส โดยมีสมาชิกใน
ครัวเรือนบางคนมีสวนรวมดวย สวนการดํารงชีวิตท่ัวไปนั้น เกษตรกรเกือบทุกรายยังมีสวนในการ
อบรมส่ังสอนและใหคําปรึกษากับลูกหลาน รวมท้ังการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวดวย  
 
5.5. ทัศนคติตอโครงการเกษตรทฤษฎีใหมและเจาหนาท่ีจังหวัดรัฐ 
 เกษตรกรมีทัศนคติท่ีดีตอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม โดยใหความเห็นวาการผลิตตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหมเปนแนวทางท่ีทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และเกษตรกรอ่ืนควรเปล่ียนแนว
ทางการผลิตโดยใชแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรท่ีรวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางมากท่ีสวนราชการไดใหการสนับสนุนการจัดทําโครงการและการไดมีสวนรวมทํางานตาม
ข้ันตอนตางๆ รวมกับเจาหนาท่ีจังหวดัรัฐ  โดย สรุป 
 (1)  เกษตรกรถึงแมจะมีรายไดจากการเกษตรเพิ่มข้ึนทุกป แตรายจายนอกการเกษตรก็ไดเพิม่ข้ึน
ในอัตราท่ีสูงมาก ทําใหรายไดจากการเกษตรเพียงอยางเดียวไมสามารถครอบคลุมรายจายท้ังหมดได 
เกษตรกรมีรายไดนอกฟารมมาชวยเปนสวนท่ีเพิ่มใหรายไดโดยรวมมีมากเพียงพอตอการใชจายท้ังหมด 
และมีเงินออมดวย  
 (2)  เม่ือพจิารณาถึงฐานะความม่ันคงของครัวเรือนเกษตรกรแลว ถึงแมวาเกษตรกรจะมี
ทรัพยสินเพิ่มข้ึน แตในขณะเดียวกันมูลคาหนี้สินก็เพิ่มข้ึนดวยในอัตราท่ีสูงกวา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
ฐานะความม่ันคงในอนาคตไดหากหนี้สินนัน้ไมกอใหเกดิผลทางเศรษฐกิจ  
 (3)  ถึงแมวาผลผลิตทางการเกษตรสวนหนึง่จะนํามาบริโภคภายในครัวเรือน แตก็มีแนวโนม
ลดลง ในขณะที่คาใชจายทางดานอาหารมแีนวโนมเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจมีผลตอความม่ันคงทางดานอาหารใน
อนาคต  หากการใชจายเพื่ออาหารไมพิจารณาใหเหมาะสม 
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 (4)   เกษตรกรมีโอกาสเรียนรูและแลกเปล่ียนขอมูล รวมทั้งประสบการณกับผูเกีย่วของตางๆ 
ตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน สําหรับในครัวเรือนเกษตรกรเองสมาชิกในครัวเรือนก็
มีโอกาสรวมการตัดสินใจกจิกรรมตางๆ โดยรวมแลวเกษตรกรจึงมีทัศนคติท่ีดีตอโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม 
 

5.6. ขอเสนอแนะการสรางความสัมพันธกับชมุชนและเครือขาย  
 

ตามท่ีไดรายงานไวในบทที่ 4  เกษตรกรทีทํ่าเกษตรทฤษฎีใหม  จํานวนหนึ่งไดเปนวิทยากร
ถายทอดความรูและวิธีปฏิบัติทางการเกษตร รวมท้ังแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรก็ไดใชเปนแปลงดู
งาน  เรียนรูและถายทอดความรูเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมดวย เกษตรกรจึงมีโอกาสไดเรียนรูและ
แลกเปล่ียนขอมูลตลอดจนประสบการณกบัเกษตรกรจากท่ีตางๆ ดวย  ภายในชุมชนเกษตรกรกไ็ดเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน สวนในระดบัครัวเรือนนั้นสมาชิกในครัวเรือนตางก็มีบทบาทและสวน
รวมในการพิจารณาตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรและการดํารงชีพ  ปจจัยตางๆ 
เหลานี้จึงเปนส่ิงท่ีสามารถเอ้ือใหเกดิการพัฒนาและสรางเครือขายความสัมพันธไดท้ังภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน 

 
 ในข้ันแรกจะตองคัดเลือกเกษตรกรจากท่ีเขารวมโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเขามาเปนศูนยเครือขายในการเช่ือมโยงและพัฒนาความสัมพันธรวมท้ังการสรางเครือขาย โดยเร่ิม
จากเกษตรกรท่ีเปนวิทยากรหรือแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีเปนแปลงดูงานและถายทอดความรู  
เกษตรกรจะอาศัยพื้นฐานความสัมพันธและเครือขายที่มีอยูเปนจดุเร่ิมตนในการขยายผลตอไป  ใน
ขณะเดียวกนัจะตองมีการศึกษาชุมชนประกอบดวย เพื่อแสวงหาผูนํา ดานตางๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการ
ช้ีใหเห็นในเบ้ืองตนถึงศักยภาพของชุมชน  รวมท้ังเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับชุมชนในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธและ การจดัทําแผนแมบทชุมชนตอไป 
 
 
 แผนแมบทชุมชนจะกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู ทรัพยากร วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม แผนแมบทชุมชนเกิดจากการสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกนัท่ีช้ีใหเห็นถึงจดุออนและจุดแข็งรวมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
ชุมชน แผนแมบทชุมชนอยางนอยท่ีสุดจึงตองประกอบดวยแผนกจิกรรมตางๆ ท่ีเกื้อกูลและสัมพันธกัน
อันไดแกการผลิต การใชทรัพยากร การลงทุนและการตลาด ตลอดจนการสรางความสัมพันธและ
เครือขายกับกลุม หรือองคกรตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน  
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รูปท่ี 5.1  กระบวนการสรางแผนแมบทชุมชน 
 
 

 ในโอกาสปจจบัุนท่ีรัฐบาลไดมีโครงการและแหลงเงินทุนสนับสนุนใหกับจังหวดัในชนบทเปน
จํานวนมาก แผนแมบทชุมชนจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหชุมชนสามารถคัดเลือกโครงการท่ีจะ
เขารวมแหลงทุนท่ีจะใหการสนับสนุน  รวมท้ังเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5.7.  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
 แผนแมบทชุมชนจะเปนเคร่ืองมอในการดาํเนินงานพัฒนาตามกระบวนการ 3 ข้ันของเกษตร
ทฤษฎีใหม อันไดแก การพึง่ตนเองระดับครัวเรือน การรวมกลุมหรือพลังชุมชน และการติดตอรวมมือ
กับแหลงเงินรวมท้ังองคกรภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงตามกระบวนการดังกลาวประกอบกับกฎหมายที่สนับสนุน
การดําเนนิงานของวิสาหกจิชุมชนไดมีผลใชบังคับแลว  เปาหมายการพัฒนาจึงอาจมุงไปท่ีการสราง
วิสาหกจิชุมชน  
 การดําเนนิงานชุมชนจะเปนผูเคล่ือนกิจกรรมเองโดยท่ีจังหวดัรัฐจะใหการสนบัสนนุเฉพาะ
กิจกรรมท่ีสําคัญและจําเปน ซ่ึงมีดังน้ี  

กลุม/เครือขายเดิม เกษตรกรทฤษฎีใหม กลุม/เครือขายใหม 

กระบวน 
การเรียนรู 

แผนแมบทชุมชน 

การผลิต เครือขาย การใชทรัพยากร การลงทุน การตลาด 
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 5.4.1  การเรียนรูและกระบวนการทํางาน  เพื่อใหเปนพื้นฐานแกเกษตรกรและชุมชนในการท่ีจะ
พัฒนาตนเองไดตอไป ซ่ึงมีเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5.2  แนวคิดการพัฒนา 
 
 

  1)  เศรษฐกจิพอเพียง เพื่อใหแนวทางในการดําเนินชวีิตของเกษตรกรท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในการดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีสัมพนัธกับเกษตรทฤษฎีใหม  
  2)  บัญชีชาวบาน  เพื่อใหเปนเคร่ืองมือของครัวเรือนเกษตรกรในการพจิารณารายรับ 
และรายจายใหเหมาะสมกบัการดํารงชีพของครัวเรือน 

กรอบความ 
รวมมือ 

แผนแมบทชุมชน 
 

บัญชีชาวบาน 
 

วิสาหกิจชุมชน 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 

การรวมมือกับ 
องคกรภายนอก 

การรวมกลุมพลัง
ในชุมชน 

การพึ่งตนเอง
ระดับครัวเรือน 
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  3)   แผนแมบทชุมชน เพื่อเปนเคร่ืองมือของชุมชนในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนาที่สอดคลองและสัมพันธกับวิถีชีวิต และศักยภาพของชุมชนอันจะนําไปสูกระบวนการ
ตามข้ันของการพัฒนาของเกษตรทฤษฎีใหม  
  4)  การบริหารจัดการ (โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร ทุนและตลาด) เพือ่ใหชุมชน
สามารถพิจารณาใชประโยชนปจจยัตางๆ ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5)  การสรางเครือขายเพื่อสรางกลไกในการแลกเปล่ียนขอมูลความรูและประสบการณ
ตลอดจนการสรางกิจกรรมท่ีเกื้อกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะชวยใหขยายผลในขอบเขตท่ี
กวางขวางข้ึนได 
 5.4.2 การเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร ในการดําเนินงานตามข้ันท่ี 2  และ 3 ซ่ึง
จะตองมีการสรางพลังรวมกบักลุมภายในชุมชน และองคกรภายนอก ท้ังนี้รัฐจะตองเขามามีสวนรวมใน
การสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมและการพัฒนารวมกัน ซ่ึงนอกสระแกวจากการใหการเรียนรูดังท่ีกลาว
มากอนแลวอาจตองชวยประสานงาน การเจรจา การดําเนนิงาน และการทําขอตกลงรวมกันอีกดวย  
 5.4.3  การติดตามผล  เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานซ่ึงหากมีปญหา และ
อุปสรรคเกิดข้ึนจะไดชวยพจิารณาแกไขรวมท้ังการใหการสนับสนุนในสิ่งท่ีจําเปน  
 แนวทางการพฒันาขางตน พจิารณาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง โดยคํานึงถึงบทบาทของ
เกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ตามกระบวนการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการพัฒนาชุมชน
รวมกันตามลําดับข้ันของเกษตรทฤษฎีใหม ในการดําเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณอาจ
กําหนดใหเปนโครงการของจังหวดั โดยแตงต้ังคณะทํางานชุดหนึ่งข้ึนมาดําเนินการ หรืออาจมอบหมาย
ใหคณะทํางานศึกษาระบบการทําฟารมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมดําเนินการตอไปก็ได  
 โครงการนี้ควรดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงอาจอยูภายในจังหวดั ในภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือและภาคใต ตามยทุธศาสตรการแกไขความยากจน ท่ีอาศัยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะพัฒนาชุมชนการเกษตรใหเขาสูระบบวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลตอการพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันของเกษตรกรท่ีสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของรัฐบาล  
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