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 การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์พฤติกรรมและ
ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
และศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณเพ่ือหากลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคของทาโร ยามาเน่ 
สำหรับแบบสอบถามได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 392 ตัวอย่างและใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มประธาน/ผู้นำชุมชน
เมือง หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือจำนวน 26 คน/ชุมชน พบผลการศึกษาว่า 
ประชาชนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่
สุรุ่ยสุร่าย การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน  และ
การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการ
ประหยัด เช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์  ด้านการดำรงชีวิต 
ประชาชนจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพ
ที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณไม่ลงทุนเกินตัว การยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยกับด้านจิตใจกับคำว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนา
ตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ส่วนในระดับ
ชุมชนยังไม่ปรากฏชัดเจน จะมีการดำรงชีวิตด้วยการปรับตัวเองและครอบครัวตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางในการดำรงชีวิตที่มีความสุขในระดับบุคคลและครอบครัว คือ  การที่
ผู้นำครอบครัวและสมาชิกยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณ
และไม่ลงทุนเกินตัว แม้จะลำบากก็ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาและใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ 
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The purposes of this study were to explore knowledge, to analyze behaviors and 
levels of applying for the principal of sufficiency economy philosophy both in the level 
of the families and the community, and to study the way of happily lives according to 
sufficiency economy philosophy of people in the urban community at Dusit district in 
Bangkok. In random sampling, Yamane Taro’s technique and nonprobability samples 
were used in this study. A total of 392 survey questionnaires were administered to 
potential respondents. The head of the urban community and 26 people-respected 
committees were interviewed in depth. The findings showed that the mostly urban 
people have had knowledge about sufficiency economy philosophy in the highest level. 
Particularly they are aware of the any necessary expenses for supporting lives not to be 
luxurious. They do not take advantage of other people and colleagues when 
participating in activities of the community or society. People economically know to pay 
and it is the moderately important basic.  For participating in the activities in the level of 
person and household according to sufficiency economy philosophy of people, it overall 
is at high level. Particularly it is aspect of the use and protection of natural resource and 
environment. The economy, the use of appliances is always turned off when they leave 
from their houses. It is very important for people and their members of family earning 
the honest living. They do not oppress other people. The moderation is used when they 
capitalize on something. They firmly believe and behave oneself well to practice the 
oneself-respected religion. About applying for sufficiency economy philosophy in the 
level of person and household, the mind level of people agrees with the word 
“sufficiency”, that is, it helps them for their own development. They satisfy with the way 
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of sufficient lives. These are applied for oneself and their members in good path such as 
reducing evil and practicing according to religion. In the level of the community it is not 
clear, and the way of oneself and family is adjusted according to fluctuant situation. The 
way of their happily lives in the level of person and household is that the head of 
household and members adhere to honest career and do not oppress other people. 
The moderation is used when they capitalize on something.  Although it is very hard, 
they firmly believe in sufficiency, adhere and practice the teachings of religion. The 
consciousness, concentration, and wisdom are used in the way of their lives by focusing 
on the middle way and sufficiency. 
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ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรายข้อ 

99 

4.4   แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

102 

4.5 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 

103 

4.6 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ 

104 

4.7 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่ามัธยฐาน) 

105 

4.8 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการออม 

106 

4.9 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการดำรงชีวิต 

108 

4.10 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.11 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 

110 

4.12 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ภาพรวม 

112 
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ตารางที่ หน้า 
4.13 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านจิตใจ  
113 

4.14 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ  

114 

4.15 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านสังคม  

115 

4.16 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านเทคโนโลยี  

116 

4.17 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม  

117 

4.18 
 
 

แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่
เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง  

118 

4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามเพศ 

119 

4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอายุ 

120 

4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอาชีพ 

120 

4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพื้นที่เขต
ดุสิต 

121 

4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษา 

121 

4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

122 

4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

122 

4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

123 

4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

123 
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ตารางที่ หน้า 
4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
124 

4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ 

124 

4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอายุ 

125 

4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 

125 

4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาใน
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต 

126 

4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 

126 

4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

127 

4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อ
เดือน 

127 

4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิก
ในครอบครัว 

128 

4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

128 

4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม 

129 

4.39 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับ
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

129 

4.40 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

130 
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4.41 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

131 

4.42 จำนวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคลของผู้นำชุมชนเมือง 132 
 
ตารางภาคผนวก ข 
ตารางที่ หน้า 

1 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของประธานและเลขานุการชุมชนในเขตดุสิต 182 
2 จำนวนชุมชนในแขวงถนนนครไชยศรี จำนวน 30 ชุมชน 184 
3 จำนวนชุมชนในแขวงสี่แยกมหานาค จำนวน 3 ชุมชน 185 
4 จำนวนชุมชนในแขวงวชิรพยาบาล จำนวน 5 ชุมชน 185 
5 จำนวนชุมชนในแขวงดุสิต จำนวน 3 ชุมชน 185 
6 จำนวนชุมชนในแขวงสวนจิตรลดา จำนวน 3 ชุมชน 186 
   

 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
2.1 ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
9 

2.2 ภาพรวมความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และถือว่าเป็นแนวทางหรือมรรควิธี ที่
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งนำไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด 

15 

2.3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 17 
2.4 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 21 
2.5 การดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 22 
2.6 หลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 

ประการ 
26 

2.7 การวางแผนการวิจัยเพื่อปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 40 
2.8 ความเป็นชุมชน 46 
2.9 การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนา 50 
2.10 องค์ประกอบ “ความอยู่ดีมีสุข” 60 
3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง วิถีคนเมืองกับการ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Urban 
Community Life and Livelihood on Sufficiency Economy 
Philosophy.) 

83 

3.2 ภาพแผนผังขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย 90 
4.1 ภาพจำลองการนำข้อมูลการวิจัยที่มีผลในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
141 

   
ภาพภาคผนวก ข 
ภาพที่ หน้า 

1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนสวนอ้อย  
(นายเกียรติก้อง วรรธนะสุขสันต์) 

173 

2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนซอยสีคาม (นายจำนงค์ วงศ์สอน) 173 
3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนเสริมสุข 174 
4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนพระยาประสิทธิ์ 174 
5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนมิตรอนันต์ 175 
6 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 175 

 



(12) 

ภาพที่ หน้า 
7 ลงพื้นที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนพัฒนาสินทรัพย์ 176 
8 ลงพื้นที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนสันติสุข 176 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 8 
(พ.ศ. 2504-2544) เป็นต้นมามีจุดมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบบการเกษตรกรรมไปเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จึงทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านโดยเฉพาะโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐและประชาชนหันไปให้ความสำคัญของวัตถุเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้ประชาคมโลกมองว่า
ประเทศไม่ล้าสมัยจึงทำให้ละเลยการพัฒนาทางด้านจิตใจไปพร้อมด้วย จนกระทั่งปัญหาต่าง ๆ 
มากมายทั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย การเมือง การเหลื่อมล้ำทางสังคม การศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นปัญหาได้ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงของ
ประเทศไทยจะเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่เสมอ และจะเห็นได้จากแรงงานภาคเกษตรกรรมไหลเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยแรงงานภาคเกษตรกรรมลดเหลือร้อยละ 45 ของแรงงานไทยทั่วไป
ประเทศและคาดว่าเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 แรงงานภาคเกษตรกรรม
ลดเหลือเพียงร้อยละ 30 และพ้ืนที่เกษตรเหลือเพียง 40 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยหวังว่าประเทศไทย
จะต้องพัฒนาเป็นประเทศสังคมอุตสาหกรรมใหม่หรือที่เรียกว่า นิกส์ (กรมวิชาการเกษตร, 2540: 1) 
ทั้งนี้เมื่อมีการประเมินผลการพัฒนาประเทศในมิติของความยั่งยืน ความสมดุล ความพอดี และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี หรือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียง พบว่า การใช้ทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ส่งผล
ให้ทุนต่าง ๆ ลดลงมาก สถาบันทางสังคมก็มีบทบาทลดลงไปด้วย เช่นสถาบันศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของคนน้อยลง ส่งผลให้ความสามารถในพ่ึงตนเองและการมีภูมิคุ้มกันลดลงด้วย(สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 3)  

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยผันตัวเองอย่างรุนแรงเข้าสู่กระแสของสังคม
อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวลืมที่จะหันมาดูรากเหง้าของตัวเองที่เติบโตมาจากภาคเกษตรกรรมจึงทำให้
ขาดภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตัวเองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ก่อนที่จะภาครัฐจะฉุกคิด
น้อมอัญเชิญแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวมากำหนดเป็นแนว
ทางการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 
2549) ซึ่ง“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
และพระราชดำริเพ่ือชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใน
พระราชกิจวัตร โดยทรงแสดงให้เห็นถึงความพอเพียงความพอดีในความเป็นอยู่ ทรงใช้เหตุผลเป็น
เครื่องนำทางตลอดเวลา (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549: 254 - 258) ซึ่งสิ่งสำคัญนั่นคือความพอเพียงใน
การดำรงชีวิต อันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมี
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ศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการ
ควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งความสามารถในการ
จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 3) โดยพระองค์ทรงพระราชดำริแนวทาง
ของความพอเพียงไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ดังมีใจความว่า “...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับ
ขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ
และอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และ
ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...”
(18 กรกฎาคม 2517) เมื่อเกือบ 30 กว่าปีที่แล้วพระองค์ทรงวางแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย ให้คนไทยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และ
ความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 4) 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 พระองค์ทรงพระราชดำริย้ำเตือนคนไทยอีกครั้งหนึ่งว่า 
“...เมื่อมี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมี พอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย
เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 5) 
ซึ่งหลังจากนั้นภาครัฐและประชาชนได้เริ่มเห็นความสำคัญของแนวการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีการนำไปกำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และที่ 10 (2550-2554) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green Society) ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
ให้สมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปสู่ความอยู่ดีมี
สุขของคนไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 8-9)  

1. การดำเนินการในทางสายกลาง ที่อยู่บนพ้ืนฐานความพอดี เน้นการพ่ึงตนเองเป็นหลัก 
มีการเตรียมความพร้อมทั้งคนและระบบที่ดี เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. ความสมดุลและความยั่งยืน เน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีความหลากหลายและ
มีการกระจายความเสี่ยง ใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคม ทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทาง
สังคม และทุนทางเศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทำลายความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เป็นการใช้ชีวิต กำหนดการผลิตและการบริโภคอยู่
บนความพอประมาณ มีเหตุผล ไม่มากไม่น้อยเกินไป 

4. การมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก เป็นการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมให้
สามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้รู้เขา รู้เราเพ่ือป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถเลือกรับและบริโภคสิ่งที่ดีมาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ 
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5. การเสริมสร้างคุณภาพคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความขยัน อดทน มีวินัย มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเหล่านี้เองที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเพ่ือ
สร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติให้มีความยั่งยืน ไม่เน้นเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาชน หรือภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แต่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเข้าไป
บูรณาการได้กับทุกภาคส่วนของประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองหลวง
หรือต่างจังหวัดสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันข้ึนอยู่
กับบริบทของแต่ละคน แต่ละชุมชน และธุรกิจ แต่จะมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป  

การวิจัยครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนคนเมือง
หลวงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้นำไปกำหนดไว้เป็นโยบาย เช่น ปี 2548 นโยบาย “ชีวิต
กรุงเทพมหานคร ชีวิตพอเพียง เพ่ือความสุขแบบพอเพียง” และให้ “คนกรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” ปี 2549 นโยบาย “กรุงเทพมหานคร ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” โดยมุ่งขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. มิติด้านคุณภาพชีวิต : ความอยู่ดีมีสุขของคน
กรุงเทพมหานคร 2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 3. มิติดานวัฒนธรรม : การดำรง
ความเป็นไทยในความเป็นสากล และ 4. มิติด้านเศรษฐกิจ : สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลภายใต้ความ
พอเพียง (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2551: 5) นอกจากนี้ยังกำหนดแนวคิด
ในยุทธศาสตร์หลักไว้ชัดเจน เกี่ยวกับวิถีชีวิตพอเพียงในมิติด้านเศรษฐกิจ และครอบครัวและชุมชนอยู่
ดีมีสุข ปลอดภัยในมิติด้านสังคมวัฒนธรรม (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 
2551: 10) เมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาของเขตดุสิตพบว่า ได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปกำหนดไว้เป็น
เป้าประสงค์ของการพัฒนาของเขตดุสิต ลำดับที่ 6 อย่างชัดเจนว่า “มีปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจชุมชนเป็นไปตามแนวพระราชดำริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในระดับสากล”(สำนักงานเขต
ดุสิต, 2552: 12) นับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วที่ประชาชนรับรู้รับทราบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้น้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องมาตลอดแม้ว่าแต่ละคน
จะมีบริบทแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง 

ดังข้อความที่กล่าวมาข้างตนผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีสภาวะ
แวดล้อมหรือกิเลสต่าง ๆ ของความทันสมัยที่คอยฉุดดึงให้คนหนีออกจากความพอเพียงและการ
พ่ึงตนเองอย่างมากมาย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำการศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะมี
ความสุขในชุมชนเมืองภายใต้กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังส่งผลเป็นแรงกระตุ้น
และแนวทางให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ว่า ไม่ว่าคนจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีบริบทของความ
เจริญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายเพียงใด ก็ย่อมสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจไป
ใช้ได้เช่นเดียวกันกับประชาชนไทยทั่วประเทศ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การค้นหาการดำรงชีวิตที่เป็นวิถีของคนเมืองว่ามีแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนชุมชนเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเพ่ือให้เกิดความสุขต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนที่แท้จริงนั้นจะสามารถสำเร็จได้ด้วยความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและชีวิตประจำวันนั้นผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 

2. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมและระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและระดับชุมชนของประชาชน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 
ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. ด้านเนื้อหา เป็นการรวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับความสุข ซึ่งจะให้ความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขาง ทังด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) 

2. ด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูล  
2.1 กลุ่มที่ 1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองทั้ง 26 ชุมชนทั้งชาย และ

หญิงมีจำนวนทั้งสิ้น 19,847 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1973: 125) ไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 392 คน  

2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้นำชุมชน ที่มีตำแหน่งประธานชุมชนหรือคณะกรรมการ
ชุมชนอย่างเป็นทางการจำนวน 26 คน ทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

3. ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) ทั้งนี้การ
วิจัยต้องลงพ้ืนที่เพ่ือนำข้อมูลไปแก้ไขเพ่ิมเติมจากชุมชน จึงขยายเวลาถึงเดือนธันวาคม 2555 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนที่ทางสำนักงานเขต
ดุสิตกำหนดไว้ 26 ชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำรงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง ไม่เกินกำลังของ
ตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟ้ือเมื่อมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเองที่ อยู่ได้ด้วย
ตนเอง (พ่ึงตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง โดยหมายเอาลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน หมายถึง การเสริมสร้างคนให้
มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพ่ือจะได้ละเว้นการประพฤติมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ 
เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทำการใด ๆ จนกระทั่ง
เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 
พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แล้ว
เพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนสามารถทำตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ในที่สุด  โดย
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการกระทำและหรือวิธีการที่ประชาชนและครอบครัวทำเป็นกิจวัตรในแต่ละ
วันหรือแต่ละเดือนที่เกี่ยวข้องกับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การออม ลักษณะการดำรงชีวิตอย่าง
พอเพียง การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกันใน
ครอบครัวและชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การรู้เรื่อง หรือความหมายที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขความรู้ 
และคุณธรรมอย่างชัดแจ้ง อันเป็นผลมาจากสั่งสม ศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 
 ความสุข หมายถึง การเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” และ “พอใจ” เป็นการถึงพร้อมด้วยความ
สมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซึ่งจะเริ่มต้นที่มีความสุขทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี การมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการดำรงชีวิตนั้นเอง และเมื่อพร้อมกับความสุขทาง
กายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การเคารพศรัทธาใน
ศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนที่ดีงามของศาสนา การทำสมาธิภาวนา เป็นต้น 
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1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจริงในผลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขใน

ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ชุมชนเมือง  
2. หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต โรงเรียน เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการ

ชุมชนสามารถนำผลการวิจัยนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการอบรมให้กับประชาชน 
กลุ่มอาชีพเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

3. นำผลการวิจัยสู่เวทีชุมชนโดยผ่านผู้นำชุมชนตัวแทนประชาชน และตัวแทน
ภาครัฐในพ้ืนที่เขตดุสิตโดยเป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถนำผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง 

4. นำผลงานเผยแพร่ในวารสารวิจัยและการประชุมวิชาการท้ังในและนอกประเทศ 
5. ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านการน้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสอดคล้องกับรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ทำ
การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เศรษฐกิจ สังคมตามแนวพระราชดำริ ในชั้นปีที่ 2 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนและวิถี
ชีวิตชุมชนเมืองไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมี
สุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดย
ผู้วิจัยนำเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 4. แนวคิดเก่ียวกับความสุขและข้อมูลสรุปชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.1.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความทันสมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการสลับซับซ้อนเชื่อมโยงกัน
และกันยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ ซึ่งมีทั้งทางบวกและลบ โดยทางบวก ได้แก่ การ
เพ่ิมข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่วนทาง
ลบ เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายได้ที่ต้องพ่ึงพิง
ตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสม
ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2) ทั้งนี้เมื่อจะกล่าวถึงจุดที่
น่าสนใจก่อนเกิดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีจุดเริ่มต้นที่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นจริงจังมีมาที่ไปคือการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับแรกเป็นต้นมา โดยที่ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงของประเทศไทยตั้งแต่ปี 
2502-2516 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี แม้ในช่วงปี 2517-2528 แม้เศรษฐกิจตกต่ำก็ยังสูงถึงร้อยละ 6.3 
ต่อปี และยิ่งมีอัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยปีสูงถึงร้อยละ 9.1 ในปี 2529-
2539 ประเทศไทยก็เปิดรับการค้าลงทุนจากต่างชาติสูงขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะมี
เสถียรภาพสูงแต่ยังมีความไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น เกิดความแตกต่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคน
จนมากข้ึน ความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโต ทำให้เกิด
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการพ่ึงพาการผลิตด้วยเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ การเคลื่อนย้าย
ประชากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การใช้จ่ายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกจิทำให้
เศรษฐกิจมหาภาคไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการดำเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนสินเชื่อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ รวมถึงขาดการค้ำประกันใน
การปล่อยสินเชื่อ ภาครัฐขาดความรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงเข้าสู่
วิกฤติในที่สุด สถาบันการเงินและธุรกิจจำนวนมากอยู่ในฐานะล้มละลาย เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่
ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง จึงมีการนำพาประเทศเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในปี 2540 นั่นเอง (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550: 3-6) ปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์
ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งปัญหาทุกอย่างคือ ตัวประชาชนไทยเองที่ยังคงมีความโลภ บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย 
ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก พ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศโดยไม่จำเป็น และขาดหลัก
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ทำให้ถูกนำไปสู่การกระทำที่เบียดเบียนกันได้ง่ายมากขึ้น  
ประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากข้ึน ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เกิด
การ เอารั ด เอาเป รียบกัน ต่ อสู้ ดิ้ น รนและแสวงห าเกิน ความจำเป็ น  รวมถึ งการแย่ งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนมากขึ้น สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อยแก่
ประเทศชาติและชุมชนข้างต้น ได้นำมาสู่การเกิดหรือการนำเสนอแนวคิดและแนวทางการบริหาร
จัดการตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) ทั้งนี้ได้สรุปไว้เป็นภาพ
ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้เช่นกัน (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 42-44)  
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ภาพที่ 2.1 ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 

เหตุ 
 
 
 
 
 
 

ผล 
(เกิดปัญหา) 

 
 
 
 

เกิดแนวคิด 
และแนวทาง 

การบริหารจัดการ 
 

 

จุดหมาย 
ปลายทางสำคัญ 

 
 
ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 44) 
 

 ด้วยผลการพัฒนาประเทศไทยส่งผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งผลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบส่งผลเสียหายอย่างยิ่งต่อระดับสังคม และระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่ง
การพัฒนาประเทศมักจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เพียงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มีศักยภาพการ
เข้าถึงอำนาจรัฐ และทรัพยากรของภาครัฐ ฉกฉวยโอกาสที่มือใครยาวสาวได้สาวเอา จนกระทั่งเกิด
การกระจุกทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจาย จึงทำให้สภาวการณ์ทางรายได้ของประชาชนเกิดความ
แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนเมือง กับคนชนบท คนที่
รวยก็รวยมากเหลือเฟือ คนที่จนก็แทบจะไม่มีกิน ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย หลายครั้ง
ปัญหาเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นอย่างเดียวกับสถานการณ์ทางการเมือง จนหลายคนต้องจบชีวิตลงใน
หลาย ๆ เหตุการณ์ทางการเมือง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 7) จนคำว่า “ความพอมีพอกิน” หรือที่
เรียกกันว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดี ที่  18 

สาเหตุจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ 

ปัจจัยภายนอก          ปัจจัยภายใน 

แนวคิดและระบบเศรษฐกิจโลกแบบทุนนิยม ประชาชนบางส่วนโลภ บรโิภคอยา่งฟุ่มเฟือย 

เสรีนยิม และบริโภคนิยมของตะวนัตกเข้ามาม ี รวมทั้งใช้ ทำให้เสื่อมสลายและทำลายทรัพยากร 

อิทธิพลต่อแนวคิดและแนวทางการบริหารจัด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง 

การภายในประเทศและในชุมชนของไทย แนวทางการบริหารจัดการทีผ่่านมาไมส่ำเรจ็ 

     เท่าที่ควร 

ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อน 

 ประเทศชาติได้รับความเสียหาย เช่น เกิดความเจริญแบบกระจุกตัวเกิด
ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ประชาชนได้รับความเดือนร้อน เช่น ขาดคุณธรรม 
ครอบครัวแตกแยก ต้องต่อสู่ดิ้นรนเกินความจำเป็น 

แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อนำมาใช้ในประเทศชาติและชมุชนไทย 

ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ประเทศชาตมิีความเจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยูเ่ย็นเปน็สุขร่วมกัน 
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กรกฎาคม 2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมีใจความพระบรมราโชวาท ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา, 2552: 125) 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ 
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ
ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น
โดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจ
กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ
กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

 ดังนั้น ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดขึ้นจากความไม่พอดีของนโยบายของภาครัฐ 
เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี มีการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาที่ไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมไทย รากเหง้าของความเป็นสังคมไทย และที่สำคัญที่สุดเกิดจากตัว
ประชาชนที่ขาดความรู้ ขาดคุณธรรม มีการต่อสู้แก่งแย่ง กอบโกย โลภในกิจกรรมการดำรงชีวิต ซึ่ง
ทั้งรัฐและประชาชนต่างคนต่างสุดโต่งในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจน
ไม่รู้จักคำว่า “พอดี” หรือ “ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นตอน” หรือ “พอเพียง” นั่นเอง 
 

2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” โดยที่สำคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันซึ่งจะนำมากล่าวไว้ต่อไป  
 “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
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สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) นั่นหมายความว่า 
แนวทางการพัฒนาประเทศควรต้องมีฐานคติสำคัญคือการยึดมั่นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้อง
ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารประเทศของภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันโดย
ตั้งอยู่บนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของความเป็นไทย ซึ่งทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมี
พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้ว่า  (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา, 2552: 4) 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ
แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม
เสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” 
 ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมลคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไว้ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา, 2552: 9-26) 

 “...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้าง
ออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน 
พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี้ในศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20 24 ปี เมื่อปี 2517 2517 
ถึง 2541 นี้ ก็  24 ปี ใช่ ไหม วันนั้น ได้ พูดว่า เราควรจะปฏิบัติ ให้พอมีพอกิน 
พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้า
ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน บาง
คนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึง
ต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียง
นี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง
อาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ 
อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...  

...อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้ว 
ตอนที่ พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็น Self-
sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง เศรษฐกิจ
พอเพียงนี้กว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency นั้นหมายความว่า 
ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง)...  

...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็
เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 
ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรา
ก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
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เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 
ทรงย้ำเตือนอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ทรงมีพระราชดำรัส ไว้ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 13) 
“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะ

ของตัวเอง คือทำจากรายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คน
ชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ
ทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น 
Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไป
จำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดู เพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป 
เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย 
เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ชาเช่ อันนี้ก็เกินไป...” 

 สรุปสั้น ๆ ของคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การดำรงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง 
ไม่เกินกำลังของตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟ้ือเมื่อมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเอง
ที่อยู่ ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง หาก
ประชาชนคนไทยทุกคนได้ดำรงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ถือได้ว่า  “เราได้เดินทางตาม
รอยพ่อ ตามคำพ่อสอนแล้ว” 

นอกจากนี้คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้เช่นกัน 
เป็นต้นว่า สุ เมธ ตันติ เวชกุล (2541: 16) ได้ ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด
เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่คนไม่ได้เป็นเจ้าของ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตน ตามฐานะตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 
เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิต ซึ่ง
การพ่ึงตนเองยึดหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 
 1. ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมี
จิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 
เป็นอิสระ 
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทาง
เพ่ิมพูนทำให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 
 4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ทั้งดีและ
ไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 
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 5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน
เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่พอกิน 
พอใช้ 
  วรเดช จันทรศร (2554 : 16) อธิบายสรุป เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า การดำรงชีวิตอยู่บนทาง
สายกลางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้รู้จักมองให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มี
ความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เป็นอยู่อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสังคม 
ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้
ความรู้อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการวางแผนดำเนินชีวิต การตัดสินใจ และการกระทำ ส่วน
ราษฎรอาวุโสท่านได้อธิบายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่
ส่งออก ไม่ผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไม่ทำเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง และ
กลัวไปเองทั้ งนั้น ซึ่งคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”  หมายถึงพอเพียงในอย่างน้อย  7 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่ (ประเวศ วะสี, 2550: 4-6) 

1. พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
2. จิตใจพอเพียงทำให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและทำลายมาก 
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมทำให้ยังชีพและทำมาหากิน

ได ้เช่น การเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหารได้ทั้งสิ่งแวดล้อม และได้ทั้งเงิน 
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะทำให้สามารถแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
6. อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับ

สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะ
มั่นคง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะนี้ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก  ไม่มีคนตก
งาน เพราะอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอ้ือต่ออาชีพการทำสวนผลไม้  ทำ
การประมง และการท่องเที่ยว 

7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่
มี ใช้  ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงทนไม่ ไหวต่อความผันผวนที่ เร็วเกิน  จึงสุขภาพจิต
เสีย เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทำให้สุขภาพจิตดี  

เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติ และยั่งยืน ซึ่งเราอาจ
เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือ
เศรษฐกิจศีลธรรม นอกจากนี้อำพน กิตติอำพน (2550: 15) ได้อธิบาย ความพอเพียง ไว้ว่า ความ
พอประมาณที่มีเหตุผลและระบบภูมิคุ้มกัน ถ้าวันนี้เรามาวิเคราะห์ในครอบครัวของเรา ก็คงจะต้องลง
มาดูว่า ความพอประมาณในครอบครัวของเรานั้นคืออะไร พระองค์ท่านได้ทรงงานไว้มาก และใน
ตัวอย่างหนึ่ง ที่พระองค์ทรงได้ทรงเน้นก็คือ การให้เกษตรกรทำบัญชีฟาร์มในครัวเรือนของตน ซึ่ง
ชี้ให้เห็นถึงแนวทางขั้นพ้ืนฐานของความพอประมาณของเกษตรกร คือให้พิจารณาถึงรายได้ และ
รายจ่ายว่าเป็นอย่างไร ควรจะให้จ่ายในระดับไหน ควรจะหารายได้อย่างไร ซึ่งบางครั้งการลดรายจ่าย
ก็จะกลับมาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เวลาเราคิดต้นทุนต่าง ๆ เราก็จะ
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คิด Cost หรือต้นทุน และจะคิดถึงผลกำไรหรือรายได้ (Income) เพราะฉะนั้นความพอประมาณ ก็
คือความสมดุลนั่นเอง ส่วนจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554 : 11) ได้
อธิบายไว้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการที่เน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่
เสี่ยงเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนคำสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนา อันเป็นคำสอนที่เป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นคำสอนให้มนุษย์สามารถ
นำไปปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้ในยุคปัจจุบันใน
การปฏิบัติตนในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพัฒนาเพ่ือสังคมส่วนร่วมจะได้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เกษม วัฒนชัยและจิรายุ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา (2555: 5-6) ซึ่งศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านได้กล่าวถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ หลักคิด เพ่ือจะให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุ คโลกาภิวัตน์ 
โดยเฉพาะในพระบรมราโชวาทท่ีกล่าวไว้อย่างชัดเจนคือ “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับ
ขั้น สร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชา...” ขีดเส้นใต้ คำว่า ประหยัด และถูกต้องตามหลักวิชา “...
เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคง จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไป...” 
 ส่วนของความหมายการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ หน่วยงานนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือ
สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
นอกจากนี้ ยังถือว่าการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหรือมรรควิธี 
(means) ที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยแนวทาง หรือมรรควิธีดังกล่าวนี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น    
3 ขั้นตอน ได้แก่ การคิด (thinking) การลงมือปฏิบัติงานจริง (acting) และการประเมินผล 
(evaluating) ทั้งนี้ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางที่คำนึงถึงหลักการสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันรวมตลอดถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 46-47) ดังภาพที่ 2.2 ต่อไปนี้  
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ภาพที่ 2.2 ภาพรวมความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และถือว่าเป็นแนวทางหรือมรรควิธี ที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งนำไปสู่
จุดหมายปลายทางสูงสุด 
 
 
 
 

จุดหมายปลายทางสูงสุด (end) 
 
 

 
นำไปสู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 47) 
 
 ทั้งนี้การบริหารจัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวข้องกับชุมชนอย่างแยกออกจากกันไม่
ออก เห็นได้จาก (หนึ่ง) เกี่ยวข้องกับชุมชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) 
หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก เป็นต้น (สอง) มุ่งพัฒนาหรือ
ส่งเสริมชุมชนหรือประชาชนในชุมชนให้เป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา (สาม) ให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (สี่) ให้ความสำคัญกับการพ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชน ชุมชน
อยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน (ห้า) เน้นเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน 
(หก) เน้นเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือให้มีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ (เจ็ด) 
เน้นการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปร
รูปอาหาร กลุ่มธุรกิจชุมชน และกลุ่มกองทุนชุมชน (แปด) ดำเนินการในรูปของเครือข่ายชุมชนทุก

ประเทศชาติ       
และประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุขอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินผล 
(evaluating) 

ขั้นตอนที่ 2 
การลงมือปฏิบตัิจริง 

(acting) 

ขั้นตอนที่ 1 
การคิด 

(thinking) 

แนวทางการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ 
หน่วยงานนำมาใช้ ทั้งนี้ได้ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางที่
คำนึงถึงความพอประมาณ ความ
มี เหตุผลและการมีภูมิ คุ้ มกัน 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร มี ค ว า ม รู้  แ ล ะ
คุณธรรม 

เป็น
แนวทาง
หรือมรรค

วิธี 
(means) 
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ระดับอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานและร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาครัฐในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และข้อมูลข่าวสาร (เก้า) ให้ความสำคัญ
กับการผสมผสานหรือบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรม (สิบ) เป็นการบริหารจัดการของชุมชนหรือ
ประชาชนในชุมชนเอง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 48)  
 อภิชัย พันธเสน (2555: 8-9) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้น
พ้ืนฐานการพ่ึงตัวเองเป็นสำคัญ โดยพยายามนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และถ้าหากเป็นไปได้ต้อง
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย หรือเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนทุนทุกประเภท ไม่
ว่าทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต ทุนทางสังคม 
คือ การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวม ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว ตาม
ธรรมชาติที่เอ้ือต่อการผลิต และการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้ งหลายจะต้องได้รับ การ
บำรุงรักษา รวมทั่งการฟ้ืนฟูเพ่ือความยั่งยืนต่อไปในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่งหลาย ในอนาคต 
ทุนทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรจะมีเพ่ิมพูนมาก
ขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะมีน้อยไปกว่าเดิม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้มนุษย์แต่ละคนจะต้อง
ปราศจากซึ่งความโลภหรือความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรู้ จัก
พอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
สำหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะต้องมีการพัฒนาเป็นขึ้น เป็นตอน โดยใช้หลักวิชาการหรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่แต่ละขั้นของการพัฒนา ทั่งนี้คำจำกัดความดังกล่าวแสดงในรูปแบบของการ
วิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Analysis) ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 

(A Systems Analysis of Sufficiency Economy) 
Input Process Output Outcome Impact 

เงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขที่จำเป็น (Necessary) 
 

 
วิถีชีวิต (Way of Living) 
ความมีเหตุผล (Reasonableness) 
ความพอประมาณ (Moderation) 

วิธีคิด (Way of Thinking) 
 

 
 
 
(แก่นกลางของ Process) 
 

วิธีการ (Way of Doing) 
การมีภูมิคุ้มกัน (immunization) 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

 

ที่มา: อภิชัย พันธเสนและคณะ (2555: 9) 

คุณธรรม (Ethical Integrity) 
- ซ่ือสัตย์ สุจริต 
- อดทน 
- ขยนั (ความเพียร) 
- แบ่งปัน (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา) 

ความรู้ (Knowledge) 
รอบรู้ – (ปัญญา) 
รอบคอบ – (สติ) 
ระมัดระวัง – (สติ) 
หรือปัญญาที่ถกูควบคุมโดยสต ิ

ทางสายกลาง 

- การพึ่งตนเอง (Self-reliance) 
- ความสามารถในการปรับตัวเมื่อ
เกิดวกิฤติ (Resilience) 

 ทุนมนุษย ์ ยั่งยนื 
  (Sustainable) 
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม สมดุล 
 (และวัฒนธรรม) (Balance) 
สังคม ทุนสิ่งแวดลอ้ม มั่นคง 
วัฒนธรรม (และทรัพยากรธรรมชาติ) (Stable) 
สิ่งแวดลอ้ม ทุนทางกายภาพ 

ประโยชน ์

ชีวิตทีม่ีความสขุ 

ครอบครัวที่มีความสุข 
ชุมชนที่มีความสุข 

องค์กรทีม่ีความสขุ 
สังคมที่มีความสุข 

ประเทศชาติทีม่ีความสขุ 

โลกที่มีความสุข 
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ส่วนคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนิน
ชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยการทำความดี สร้างความรู้ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมและไม่ต้องเร่งรีบมาก เพ่ือจะได้ดูแลตนเองได้ ไม่ใช่ว่า
จะต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่เอาไปข่มคนอ่ืน ไปเอาประโยชน์จากคนอื่น การคิดทำอะไรที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น 
อาจจะทีละเล็กละน้อยแต่ทำไปเรื่อย ๆ น่าจะดีกว่าการคิดอะไรแบบก้าวกระโดด จะเป็นภัย อาจจะฟู่
ฟ่า ตื่นเต้น แต่มักจะทำให้เกิดความเสียสมดุล เกิดความแตกร้าว เช่นคนกลุ่มหนึ่งประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่
มีความเหนือคนหรือประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เลยใช้ความเหนือกว่ากับคนหรือประเทศที่ด้อยกว่า 
ก่อให้เกิดความตึงเครียด เป็นปฏิปักษ์ ซึ่งในที่สุดก็ย้อนกลับมาทำลายผู้ที่มีกำลังมากที่ไปเอาเปรียบ
เขา แต่การย้อนกลับมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีหรือบางทีถึงร้อยปี (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 43) นอกจากนี้“เศรษฐกิจพอเพียง” ยังสามารถสรุป
ไว้หมายถึง การดำรงชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ไม่ประมาทไม่สุดโต่ง เดินบนทางสายกลางของ
ชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา ลดความอยากได้อยากมีที่ไม่สำคัญในชีวิตออกไป มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ
ของตนเองบนศักยภาพของตัวเอง และรู้จักการพ่ึงตนเอง (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ = ตนแลเป็นที่พึ่ง
แห่งตน) ทั้งนี้ความพอเพียงเฉพาะตนเองมิได้หมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา แต่ให้หมายรวมถึง
พอเพียงที่ตนเองแล้วให้เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนด้วย จึงจะเป็นความพอเพียงที่แท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2555: 18)  
 สรุปตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การครองชีวิตให้อยู่บนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ทางสายกลาง 
“มัชฌิมาปฏิปทา” ให้รู้ เข้าใจ เข้าถึงตัวเอง วิถีชีวิตของตนเอง รากเหง้าสังคม วัฒนธรรมของตนเอง 
รู้จักพ่ึงตนเองเป็นลำดับแรก รู้จักเผื่อแผ่คนอ่ืนถ้ามีมากเกินไป และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงให้ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง ให้รู้จักคำว่า “พอดี” ทุกครั้งที่คิด ทำ เท่านี้ก็
เข้าถึงความเป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
 

2.1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักอยู่ 5 ส่วนดังนี้ (ลีลาภรณ์ บัวสาย, 2549: 10-11)  
 1. กรอบแนวคิด ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
 3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2550: 8) 
  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
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  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  - เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้ายมีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 
 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม คามรู้และเทคโนโลยี 
 ทั้งนี้ในคำนิยามด้านความพอประมาณ (Moderation) ยังหมายถึง ความพอดี (Dynamic 
Optimum) ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการกระทำ 5 ประการ คือ (วรเดช จันทรศร, 
2554: 17-18) 
 1. ด้านจิตใจ คือ เริ่มต้นจากตนเองที่ต้องตั้งสติ มีปัญญา มีจิตสำนึกท่ีดี มีเมตตา เอื้ออาทร มี
ความเข้าใจและประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2. ด้านสังคม คือการสร้างความพอดีในทุกระดับของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ซึ่งต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกกำลัง และที่สำคัญมี
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากท่ีมั่นคงและแข็งแรง 
 3. ด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องอยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน ไม่หรูหรา ฟุ่มเฟือย 
 4. ด้านเทคโนโลยี คือ ควรเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศและ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเรา 
 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชิตให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
 นอกจากนี้ยังมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ดังนี้ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2545: 
4-96, วรเดช จันทรศร, 2554: 19-20, เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ, 2554: ออนไลน์, 
ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 37) 
 ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้น
การผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการ
บริโภค จึงคำนึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดจะเป็นกำไร
ของเกษตรกร เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้กระทำต่อตลาด แทนที่ตลาดจะเป็น
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ตัวกระทำหรือเป็นตัวกำหนดเกษตรกรดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และหลักใหญ่สำคัญยิ่ง คือ การลด
ค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เช่น ข้าว น้ำ ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก สัตว์
เลี้ยงต่าง ๆ เป็นต้น 
  ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน โดยกลุ่ม
ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง
การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับ
ชุมชน เป็นต้น เมื่อองค์กรชาวบ้านได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนจะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ 
ด้าน ดังนั้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า
เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีข้ึน  

ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ือ
อาทรต่อกัน และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้
บรรลุผลสำเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่รวมถึงประโยชน์ใน
มิติอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

บทสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม มีอยู่เพียง 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ
หลักคิดในการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยตามหลักธรรมของพุทธศาสนา
หรือที่เรียกว่า “ทางสายกลาง” ส่วนที่ 2 คือ คุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขพ้ืนฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้ 
และคุณธรรม ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเมื่อดำเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุข
ร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน จึงสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.4 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

        ทางสายกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(สติ ปัญญา ขยัน อดทน พากเพียร 

ซื่อสัตย์ สุจริต แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 
 
 นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 38-39) ได้สรุปไว้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายอยู่ที่  “คน” เมื่อคนได้ครองชีวิตด้วยหลักปรัชญานี้แล้วย่อมส่งผลดีต่อ คนรอบข้าง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วย นอกจากนี้การนำไปใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลัก
ปรัชญามีอยู่ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน 2 เงื่อนไข
หลัก ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 1 เงื่อนไขเสริม ได้แก่เงื่อนไขชีวิต (ความอดทน ความเพียร ความ
พยายาม การออม ทัศนคติที่ดี การบริหารจัดการการใช้ชีวิตอย่างสมดุล) เพ่ือพัฒนาสู่การดำรงชีวิต
อยู่เย็นเป็นสุข สร้างความสมดุล ยั่งยืน และมั่นคงให้กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ
ชาติต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรุปใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 

 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

นำสู่ 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
ก้าวหน้าอย่างสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 
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ภาพที่ 2.5 การดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 39) 
 
 ดังนั้นองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตดำเนินไป
ในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
ระดับประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550: 13-16, 2551: 8) 
  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
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  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างถ้วนถี่ โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  - ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้
อย่างทันท่วงท ี
 เงื่อนไขสำคัญ เพ่ือให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยทั้ง
เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 
  - เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ 
รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 
  - เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ
วิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน 
  - เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหาร
จัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน 

เมื่อกล่าวโดยสรุปดังมีใจความสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 4 ส่วน ได้แก่  
- ส่วนที่หนึ่งเป็นหลักคิดของการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง เป็นไปตามวัฒนธรรม

ไทย ประเพณีที่ดีงามของสังคม ยึดมั่นคำสอนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า “ทางสาย
กลาง”  

- ส่วนที่สองเป็นคุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

- ส่วนที่สามเรียกว่า 2 เงื่อนไขพ้ืนฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม หรืออาจ
ปรับเป็น 3 เงื่อนไขได้เช่นกันคือ ความรู้ คุณธรรม และชีวิตพ้ืนฐาน 

- ส่วนที่สี่ เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเมื่อดำเนินการได้ครบ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชน
มีความสุขร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน  
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  
 2.2.1 เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 65-69) ได้เรียบเรียง
จากปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ได้บรรยายใน
การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ไว้ว่า “เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี 3 เงื่อนไข 
เงื่อนไขแรก ได้แก่ 

1) เงื่อนไขหลักวิชา โดยจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ขอให้
สังเกตว่า ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ทั้งขั้นวางแผน
และขั้นดำเนินการด้วย การนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้นี้ก็โดยต้องอาศัยการเรียนรู้ หรือดังที่เรียกว่า 
Learning Society สังคมความรู้ สังคมของการเรียนรู้ หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ ตรงนี้คือพ้ืนฐานที่
สำคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เอื้อให้สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ การนำหลักวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้และต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยอย่าไปเชื่อตำราเพียงเล่มเดียวและรีบทำตามอย่าง
นั้นถือว่าไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังในการนำหลักวิชามาใช้  

2) เงื่อนไขคุณธรรม การสร้างคุณธรรมโดยกลไก ดังนี้ 
   - การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว 
   - การศึกษาอบรมในโรงเรียน 
   - การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา 
   - การฝึกจิต/ข่มจิตของตนเอง 
 โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชนที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต้องนำระบบ
คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน 
  3) เงื่อนไขการดำเนินชีวิต ให้มีความรอบรู้ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
สติปัญญาและความรอบคอบเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะ
สำหรับผู้ขี้เกียจ เกียจคร้านไม่ได้วัน ๆ รอแต่จะเล่นหวย เพ่ือจะรวยเร็ว ไม่ได้ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบอกว่า ต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติ และปัญญา ส่วนเรื่องการจัดการความรู้ในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับข้อมูล ข่าวสารหรือสารสนเทศ ความรู้ และปัญญา ทั้งในการจัดการ
ความรู้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปแล้วสามารถใช้ 3 เงื่อนไข คือเงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา
ความรู้ การดำเนินชีวิต เป็นเงื่อนไขในการจัดการความรู้นี้ได้ 

ส่วนหลักการที่สำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งที่
ควรศึกษามีอยู่ 8 ประการ ดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 63-68) 
 ประการที่ 1 ความพอประมาณ หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนเน้นการผลิตและบริโภค
โดยยึดถือทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอดี และไม่ฟุ่มเฟือยในเวลาเดียวกัน ก็ก้าวให้ทันโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน์ด้วย ยกตัวอย่างความพอประมาณในระดับบุคคล เช่น เน้นการผลิต การบริโภค และ
การดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และไม่



25 

หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด สำหรับความ
ประมาณในระดับชุมชน เช่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่าย
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในประเทศ เป็นต้น เมื่อพิจารณาความพอประมาณ
แล้วมักจะแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ด้านจิตใจ สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประการที่ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจาก
เหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการะทำนั้น ๆ อย่างรอบครอบ 
 ประการที่ 3 การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรในการเตรียมความพร้อม รู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มี
ความยึดหยุ่นในการปรับตัว มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 
 ประการที่ 4 การพ่ึงตนเอง หมายถึง ประชาชนและชุมชนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่อยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนจนเกินความจำเป็น ตัวอย่างการ
พ่ึงตนเองในระดับบุคคล เช่น ประชาชนในชุมชนมีการพ่ึงตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีเพ่ือตนเอง  เป็นต้น 
สำหรับการพ่ึงตนเองในระดับชุมชน เช่น แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่าย
ชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายืนได้ด้วยขาของตนเอง สามารถจัดแบ่ง
เป็นการพ่ึงตนเองได้แก่ ด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ 
 ประการที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน หมายถึง การ
เสริมสร้างคุณภาพของคนหรือประชาชนทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ด้านวัตถุ ครอบคลุมถึงการ
ส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีวิชาการ มีความรอบรู้ มีความรอบคอบและมีความระมัดระวัง ส่วนด้านจิตใจ 
ครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม คือ คิดและทำคุณงามความดีเป็นประจำเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ละความชั่วและทำความดี ไม่เบียดเบียน มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความรอบคอบ มีความประหยัด มีความเมตตา มีความ
เอ้ืออาทร และมีความสามัคคี เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 
 ประการที่ 6 การรวมกลุ่ม หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนให้ความสำคัญกับการ
รวมกลุ่ม โดยประชาชนหรือองค์กรในชุมชนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจ 
ค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน เมื่อประชาชนหรือองค์กรในชุมชนได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง 
และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ประชาชนในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวม
ทั่งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน 
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 ประการที่ 7 การสร้างเครือข่าย หมายถึง ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบที่ เชื่อมโยงกันและร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ในการสืบทอดภูมิปัญญา 
แลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา ทำให้เกิดเครือข่าย
ชุมชนที่ยึดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยหลักไม่เบี ยดเบียน 
แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด โดยการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ควรมีความ
เชื่อมโยงกันของชุมชนทุกระดับ นับแต่ระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) 
ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก 
 ประการที่ 8 ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่ งยืน หมายถึง การสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนยึดถือการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขันจากโลกาภิวัตน์ และ
กระแสท้องถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิ ต มีการใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ดีงาม ดังภาพหลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ ดังนี้ 
 
ภาพที่ 2.6 หลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 68) 
  
 ทั้งนี้การวิเคราะห์ของสมศักดิ์ ลาดี จากผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการ

การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล 

3. ความมีภูมิคุ้มกัน 

4. การพ่ึงตนเอง 

5. การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และ
คุณธรรมควบคู่กัน 

6. การรวมกลุ่ม 

7. การสร้างเครือข่าย 

8. ความสมดุลและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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ดำรงชีวิตในระดับที่อยู่รอดพออยู่ พอกิน และอยู่ดีนั้นบุคคลจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (อภิชัย พันธ
เสน, 2550: 243-244) 

1. รู้จักพ่ึงตนเอง 
2. ดำรงชีวิตอย่างมีอิสรภาพ 
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ 
4. มีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย 
5. มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
6. มีการศึกษาข้อมูล ข้อความรู้ และนำมาปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
7. รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล 
8. รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลำดับ 
9. สามารถนำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่าง

เหมาะสม 
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขสำคัญที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 

3 ประการ คือ เงื่อนไขหลักวิชา ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง 
เงื่อนไขคุณธรรม เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ การฝึกขอบใจตนเอง 
และเงื่อนไขการดำเนินชีวิต เกี่ยวกับความอดทน ความเพียร สติปัญญาและความรอบคอบในการ
ดำเนินชีวิต นอกจากนี้คุณสมบัติที่จะสามารถให้การดำรงชีวิตของตนเองอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ควร
รู้จักพ่ึงตนเอง อดทน ขยัน เรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักคิดอย่างมีระบบ รวมถึงต้องการพัฒนาอย่างมีลำดับ 
 
 2.2.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2550: 11-30) ได้อธิบายการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับและกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ หมายเอาบุคคลและครอบครัว ชุมชน ประเทศ ส่วนระดับกลุ่ม หมายเอา
เกษตรกร นักธุรกิจ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูและอาจารย์ 
 1. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เริ่มต้นจากการ
เสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพ่ือจะได้ละเว้นการประพฤติมิ
ชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือ
กระทำการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบน
พ้ืนฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลใน
แต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนสามารถทำตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึง
ของผู้อื่นได้ในที่สุด 
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 2. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วยบุคคล
และครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของปรัชญาแห่งความพอเพียง คือมีความรู้และ
คุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ และเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และก้าวหน้าของชุมชนอย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกัน
ระหว่างสมาชิกชุมชน จนนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จน
นำไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนา
ไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ  
 3. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการประเทศ 
ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตามแนวทาง
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอน เริ่มจาก
การวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่าง
พอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ด้วยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และใช้สิตปัญญาใน
การตัดสินใจและดำเนินชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ จาก
หลากหลายภูมิสังคมหลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิด ประสบการณ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและรู้
ความเป็นจริงระหว่างกันของคนในประเทศ จนนำไปสู่ความสามัคคี และจิตสำนึกที่จะร่วมแรงร่วมใจ
กันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องสมดุลกับสถานภาพความเป็นจริงของคนใน
ประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับ ๆ ต่อไป 
 4. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสรุปคือแนว
พระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกัน และเชื่อมโยงเครือข่ายใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น  ที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และใช้
สติปัญญา ในการตัดสินใจและดำเนินชีวิต ขั้นตอนที่ 1 เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมใน
ระดับครอบครัวที่สอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศ เพ่ือให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่อัตภาพในระดับที่
ประหยัดและเลี้ยงตนเอง/ครอบครัวได้ ส่วนขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมมือกันในการ
ผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายใน
ท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก และขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหาทุน วิชาการความรู้เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท ห้าง
ร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ต่าง ๆ มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: 6) 
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 5. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักธุรกิจ นักธุรกิจพอเพียงจะคำนึงถึงความ
มั่นคงและยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น จึงต้องมีความรอบรู้
ในธุรกิจที่ตนดำเนินการอยู่ และมีการศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความรอบคอบในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเพ่ือป้องกันข้อบกพร่องเสียหายต่าง 
ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น และต้องมีคุณธรรม คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ไม่ผลิตหรือค้าขาย
สินค้าที่ก่อโทษหรือสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความขยันหมั่นเพียรอดทนในการ
พัฒนาธุรกิจไม่ให้มีความบกพร่องและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและในขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินธุรกิจโดยการรักษาสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง 
ๆ อย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่ผู้บริโภค พนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมวงกว้าง และสิ่งแวดล้อม 
 6. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจในกลุ่มนักการเมือง โดยนักการเมืองที่มีหลักคิด และหลัก
ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นำที่มีความเข้มแข็งทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากการ
กระทำของผู้นำส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกันนักการเมืองในทุกระดับ
จะต้องรู้จักสังคม ชุมชน ที่แต่ละคนเป็นผู้แทนอย่างถ่องแท้มีความเข้าใจระบบการปกครองและ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รอบรู้และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะดำเนินวิถีทางการเมืองเพ่ือให้
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้านและคนในท้องถิ่น/ประเทศชาติ อยู่
อย่างพอเพียงสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายและข้อบัญญัติ
ต่าง ๆ ต้องยึดมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง โดยบำรุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่านิยม องค์
ความรู้ สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก ส่วนที่ไม่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่
สมดุล ไม่พอเพียงในสังคม ให้กลับมาสู่แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสมดุลและสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดี
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ยังขาดอยู่ เช่นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาฝีมืออาชีพต่าง ๆ 
ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนาของท้องถิ่น/ประเทศชาติ เพ่ือนำไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ของคน/ชุมชนในทุกระดับ 
 7. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
เริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนโดยตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของ
ความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ และ
หมั่นเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการ
พัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองและสามารถเป็นที่
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พ่ึงของสังคม/ประเทศชาติได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสั่งการหรือชี้นำประชาชน/ชุมชนมาก
เกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนสามารถช่วยตนเอง กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือ
แผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเองพ่ึงพาตนเองได้ แล้วให้เจ้าที่ของรัฐมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน 
กิจกรรมนี้เป็นจริงขึ้นมาตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนเพ่ือให้เขาช่วยตัวเองได้” 
 8. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มครูและอาจารย์ สำคัญยิ่งที่ครูและอาจารย์
จะต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้ได้ก่อน จึงจะ
สามารถถ่ายทอด ปลูกฝังอบรม และทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ให้เข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ผ่านการบูรณา
การในสาระเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ การดำเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง ต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับ
ระบบนิเวศได้อย่างสมดุลและเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้จนเห็นว่าเป็นหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติที่จะเสริมสร้างในสังคมเกิดสันติสุข มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน และคนในสังคม
มีความสามัคคีปรองดองกัน แล้วฝึกปฏิบัติตนให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้
ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 
พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์และหมั่นเสริมสร้าง
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เนื่องจากความรู้และ
ความมีเหตุมีผลมีความสำคัญยิ่ง ครูและอาจารย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในเรื่องนี้ แต่อย่าลืมว่าต้องเป็น
ความรู้ที่รอบครอบระมัดระวัง และเหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมด้วย 

ครั้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชนในลักษณะบูรณาการ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2551: 57-58) ซึ่งสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ผลคือ เกิดความสมดุล พร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง 4 ด้าน คือวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อสรุปของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
แนวคิดทางสายกลาง องค์ประกอบ 3 ประการของความพอเพียง เงื่อนไข 3 ประการของความ
พอเพียง เงื่อน 3 ประการ นำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่ได้รับนี้
มหาศาล ประการแรก จะทำให้ชีวิต ธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ประการที่ 2 มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างดี พร้อมรับผลกระทบทั้ง 4 ประการจากความเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายในและภายนอก และประการที่ 3 สามารถปรับสู่สมดุลได้เสมอทั้งในยามปกติและยามเผชิญ
วิกฤติ บางที่เราก็ต้องเผชิญวิกฤต แต่เมื่อเผชิญวิกฤตแล้วเราก็สามารถปรับสู่สมดุลได้ นอกจากนี้แล้ว
การที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับชุมชนนี้จะต้องรวมทั้ งระดับบุคคลและ
ครอบครัว ระดับบุคคลคือทำให้ทุกคนในชุมชนเห็นประโยชน์จริง ๆ ในระดับตัวเขาและครอบครัวเขา 
ส่วนตัวอย่างของการนำปรัชญาฯ นี้ไปใช้ในชุมชนต่าง ๆ มีมาก ทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การผลิต
เอง และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีทั่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ภาคธุรกิจเอกชนในชุมชนก็สามารถนำปรัชญาฯ ไปใช้ได้ สุดท้ายการบรรยาย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้พระราชดำรัสถวายพระพรต่อ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ซึ่งเป็นผู้แทนของประมุขและผู้แทน
พระองค์ 25 ประเทศ ในวโรกาสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร เมื่อ
ค่ำวันที่ 13 มิถุนายน 2549 มีใจความว่า “ฝ่าพระบาท ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค์ และ
ทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับประชาชนชาวไทยตลอดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวม
แห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือ
แม้แต่การทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพ่ือลูก” นี้เป็น
ผลสรุปที่สำคัญที่สุดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกรเสมอมา” 

ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีแสดงในระดับการประยุกต์ 3 ระดับ ที่
น่าสนใจดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2540: 2-4 อ้างถึงใน สุวัฒ ดวงแสนพุด, 2550: 26-27) 
 1. ระดับจิตสำนึก จะต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้สึกพอเพียงโดยยึดมั่น
หลัก 3 ประการ ได้แก่ 
  - ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 
  - คิดพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันและกันในการดำเนินกิจกรรมชุมชน 
  - การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของตนเอง 
 2. ระดับปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใน 4 ด้าน ได้แก่ 
  - ต้องพยายามพ่ึงตนเองให้ได้ในระดับครอบครัวก่อนโดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการ
ดำรงชีวิต 
  - อยู่ได้อย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง 
  - อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่ายและการแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มี
ความอดทนต่อความเห็นแก่ตัว 
  - อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้
คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนำ 
 3. ระดับปฏิเวธ ผลที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดความพึงพอใจใน 3 ระดับ ไดแ้ก่ 
  - ความพึงพอใจในระดับครอบครัว 
  - ความพอเพียงในระดับชุมชน รวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  - ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา
ร่วมกันระหว่างชุมชน และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 74) ได้สรุปการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่าง
สั้น ๆ ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นไปตามพ้ืนฐาน อาชีพ ลักษณะของแต่
บุคคล หน่วยการ หรือองค์กรนั้นทำให้การประยุกต์ใช้แตกต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ให้รู้จริง 
นำไปประยุกต์ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรม ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ 
ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม การดำเนินชีวิต ทั้งนี้การประยุกต์ใช้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ดังนี้ 

1) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
2) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว 
3) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
4) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ 
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เมื่อยึดตามอาชีพสามารถประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอาชีพ เช่นเดียวกัน ได้แก่ 
5) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา 
6) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพเกษตร 
7) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพนักธุรกิจ 
8) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพครู อาจารย์ 
9) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มอาชีพนักการเมือง 

นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการสถานประกอบการหรือสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ 
10) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ  
11) ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสถานบันการศึกษา หน่วยงาน กรม กอง 

ภาครัฐต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน 
การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้นสามารถเกิดผลที่ดีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เช่น เกิดความรู้สึกผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ รู้จักการออม มีวิถีชีวิตที่มีสุข 
รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจนทำ
ให้เกิดการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างเก้ือกูลและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัวจะต้องเป็นไป
ตามพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการดำรงชีวิต อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน บริบททางสังคม
ที่ตนเองอาศัยอยู่ และดำรงชีพอยู่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน 
อย่างขัดสน อยู่ได้อย่างพอดี พอกิน พอมี พอใช้ และพอเพียงนั่นเอง 
 

2.2.3 การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน
และการประกอบอาชีพ 

การประยุกต์การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดเป็นประเภทของ
กิจกรรมหรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 กลุ่ม ในทุกชุมชนดังนี้ (วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ, 2550: 91-95)  

1. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการพ่ึงตนเองเป็นหลัก หมายถึง การจัดการหรือการ
ดำเนินงานของประชาชนในชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการพ่ึงตนเอง โดยชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง  ไม่
ต้องพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน เช่น กิจกรรมที่ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพ่ือตนเอง ชุมชน และ
ประเทศชาติ กิจกรรมที่ประชาชนและชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่าย ชุมชนที่
แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายืนได้ด้วยขาของตนเอง 

2. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น  ในภาคการเกษตรใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  

3. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมร่วมกันของ
ประชาชน เป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนได้รวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความรัก ความ
เอ้ืออาทร และความสามัคคีของประชาชนในชุมชน เช่น กิจกรรมที่รวมกลุ่มกันละลดเลิกอบายมุข 
กิจกรรมที่ร่วมกันต่อต้นยาเสพติด การร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนจัดงานภายในวัด การ
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จัดตั้งร้านค้าที่เป็นของชุมชนเอง การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น 

4. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึก
ของชุมชน ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน มุ่งปลูกฝังจริยธรรมความดีงามและจิตสำนึกรัก
ชุมชนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชุมชน เช่น กิจกรรมที่ปลูกฝังประชาชนในชุมชนให้มีความเอ้ืออาทร
ต่อกันมากกว่าคำนึงถึงตัวเงินหรือวัตถุ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่าง
โปร่งใสที่ควบคุมตรวจสอบได้และสุจริตกิจกรรมการพัฒนาครูในชุมชนให้มีคุณภาพและมีจิตผูกพันกับ
ชุมชนเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ได้จัดแบ่งตามระดับของชุมชนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับบุคคลและครอบครัว การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแก้ปัญหา
เพ่ือสนองความต้องการการพ้ืนฐานของครอบครัว เช่น สำหรับเกษตรกรมีการขายเพ่ือนำมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในส่งที่ไม่สามารถผลิตเองได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัวเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในที่สุด การปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกระทำ
ได้ดังนี ้

 - ยึดความประหยัด 
 - ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต 
 - ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย ประกอบอาชีพ

แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต 
 - ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 
 - ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป 
2. ระดับชุมชนและหน่วยงาน เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

ก้าวหน้า โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัว
กันในลักษณะเครือข่าย เริ่มต้นจากพอเพียงขั้นพ้ืนฐานในระดับครอบครัวหรือหน่วยงานเป็นเบื้องต้น 
แล้วรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความสามารถ 

3. ระดับชาติหรือประเทศ เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้าส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษัท
ขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ เน้นการแบ่งปัน และช่วยเหลือกัน 

ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมของชีวิตประจำวันมีทั้งระดับบุคคลและ
ครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน ระดับชาติหรือประเทศ จึงสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ประยุกต์ใช้ในทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกชนชั้นวรรณะทางสังคม  
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2.2.4 เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน 
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงนำสู่ความสุขของ
ชีวิตอย่างยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 67-70) ซึ่ง
สรุปประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง...คำสอนของพ่อ ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจสำหรับคน
ยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหนี่ถี่เหนียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ร่ำรวย และ
ต้องรักษาความร่ำรวยให้อยู่กับเราด้วย ร่ำรวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่ รวยแล้วแตก รวยแล้วล้ม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำหลัก 3 คำ คือการพัฒนาประเทศหรือการบริหารองค์กร 
คำแรกให้ใช้ “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง อย่าเอากิเลส ตัณหาเป็นเครื่องนำทาง อย่าเอากระแสเป็น
ตัวนำ หลายครั้งตลาดเฮละโลไป เราก็เฮละโลตาม ไม่เชื่อลองปล่อยข่าวอะไรไปในตลาดหุ้น รับรอง
เลยว่าหุ้นเคลื่อนไหวทันที เราไม่ได้ใช้เหตุผลในการเลือกทางของเราเลย วิถีชีวิตของไทยอยู่ที่
ต่างประเทศ เราไปเรียนที่อเมริกา เราพบวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน (American way of life) ผม
อยากจะถามท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ถามว่า วิถีชีวิตของคนไทย (Thai way 
of life) มีไหมเราไม่เคยมีเลย เราก็ตามเขาไป เพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือก
หนทางว่าประเทศไทยจะเอาอะไร จะเดินไปทางไหน ไม่ใช่จะเหมือนกับคนทั้งโลกแต่ละประเทศไม่
เหมือนกัน อันนี้คือเหตุผล คำที่ 2 ทำอะไรแต่ “พอประมาณ” คำว่า พอประมาณ ทุกคนไปนึกถึง
ต้องประหยัด กระเหม็ดกระแหม่ รัดเข็มขัด ไม่ใช่ คำว่าพอประมาณของพระองค์ท่าน คือ จะทำอะไร
ต้องตรวจสอบศักยภาพของเราเสียก่อน ประเทศของเรานั้นจุดแข็งอยู่ที่ไหน ฐานของเราอยู่ตรงไหน 
เราถนัดอย่างไร พอประมาณของเราอยู่ตรงนี้ ตัวอย่างที่สะท้อนได้อย่างดี คือ เราเป็นที่ 1 ของโลกได้
ไหม บางคนบอกว่าได้ มวยเป็นแชมป์โลกตลอดเวลา พูดได้ไหมว่าคนไทยเก่งมวยที่สุดในโลก แต่ต้อง
มีเงื่อนไขตามท้ายคือ พอประมาณของเรา ต้องถามด้วยว่ารุ่นไหน แบนตั้มเวทลงมา ความ
พอประมาณศักยภาพของเราอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เฮฟวี่เวท ทั้งท่ีคนที่น้ำหนักกับไมค์ ไทสัน เราก็มีแต่ส่งไปก็
เห็นจะต้องส่งป่อเต็กตึ๊งตามไปด้วย เพราะว่าเกินศักยภาพของเรา ฉันใดก็ฉันนั้น การพัฒนาอะไรก็
ตาม ต้องดูตรงนี้ก่อนว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหน... ส่วนคำที่ 3 มี “ภูมิคุ้มกัน” พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ทำอะไรนั้นให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาได้ไหม พรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ ตื่นเช้า
ขึ้นมาไปปั๊มน้ำมัน ราคาหมุนไปทุกวัน แล้วเราวางแผนได้หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไปจะ
วางแผนได้หรือวางแผนเกือบไม่ได้แล้ เพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนเกือบทุก 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เปลี่ยน
ที่เรา เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า ภูมิคุ้มกันที่พระองค์ท่านรับสั่งจะต้องมีตลอดเวลา แม้กระทั่งระดับ
ปัจเจกบุคคลอย่างพวกเรา พรุ่งนี้เราจะเจ็บป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ พรุ่งนี้รถเราจะไปชนอะไร แล้วมี
ประกันไหม เรามีเงินออมเพียงพอไหม เราวางแผนไปข้างหน้าอย่างไร เพ่ือไม่ให้มีการเสี่ยงจนกระทั่ง
เป็น อันตราย บริษัทก็ต้องมีการบริหารความเสี่ ยง (Risk management) ฉัน ใดก็ฉันนั้น ใน
ระดับประเทศก็เหมือนกัน... 
 ดังนั้นเมื่อเราจะประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขที่ยั่งยืนนั้นจะต้องคำนึงถึงหลัก
ความมีเหตุผล หลักความพอประมาณ และหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นสำคัญที่สุด  ทั้งนี้การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 
และวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังคม เพื่อให้ตระหนักรู้และปฏิบัติได้ว่า “เราจะไม่ทำอะไรที่เกินตัว เกินฐานะ 
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อันจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อ่ืน” “เราจะไม่แก่งแย่งแข่งขันจนเกินตัวและยึดหลัก
คุณธรรมพื้นฐานของประชาชน คือ ความซื่อสัตย์ กตัญญู มีศีลธรรม ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้แจ่มใส 
  

2.2.5 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อธิบายแนทางการ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 1) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
การพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว กลุ่ม และระดับประเทศ 4) การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา
ชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สศช. ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติบางประการในระดับ
บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน และระดับภาคเอกชนไว้ดังตารางต่อไปนี้ (นฤมล นิราทร และคณะ, 2550 : 
34-36)  
ตารางท่ี 2.1 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 
แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ทางสายกลาง - ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท เน้นการ

พึ่งตนเองก่อนเป็นหลัก 
- ไม่ดำเนินการลงทุนจนเกินตัว พึ่งพาเงินออมของ
ตนเองให้มาก 
- มีการผลิตที่เหมาะสม โดยเลือกประเภท วิธีการและ
ขนาดการผลิตทีเ่หมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แล้วจึง
ขยายการผลติอย่างเป็นลำดับขึ้นตอ่ไป 
- ใช้วัตถุดิบและบุคลากรในท้องถิ่น 

ความสมดุล - ความสมดลุระหว่างรายได้ รายจา่ย 
ส่งเสริมให้มีการออม 
- ความสมดลุระหว่างการทุ่มเทให้กับ
กิจการงาน เมื่อเปรียบเทียบกับความอยู่ดี 
กินดี ความสงบสุข และความอบอุ่นของ
ครอบครัว 
- ความสมดลุระหว่างวัตถุ สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในชีวิต กับความสงบสุขและ
ความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว 

- ความสมดลุในการดำเนินการ ไมว่่าจะเป็นด้านการ
ผลิต การบริหารจดัการ ต้องมีความสมดุล โดยมีหลัก
ปฏิบัติ ดังนี ้

* มีความสมดุลในการะบวนการผลิตทุกขั้นตอน คือ
ดำเนินการผลติไปพร้อมกับนำปัจจัยทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาพิจารณาโดยไม่เน้นด้านใดดา้นหนึ่งมากเกินไป 

* เลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

* มีการจัดการเรื่องทุนอย่างเหมาะสมโดยสร้าง
ความสมดุลระหว่างสัดส่วนหน้ีต่อทุน ท่ีคำนึงถึง
ความสามารถในการชำระหนี้ การหารายได้และสภาพ
คล่องของธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องเงนิทุนหมุนเวียน 

ความพอเพียง - ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟื้อ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
- รู้จักประมาณ รูจ้ักพอ 
- ไม่สนับสนุนหรือยดึติดกระแส วัตถุนิยม 
บริโภคนยิม 

- เน้นเป้าหมายในการดำเนินธรุกจิอย่างยั่งยืน โดยมุ่ง
แสวงหากำไรในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
คำนึงถึงความสามารถในการใช้หนี้ 
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แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ภูมิคุ้มกันและก้าว
ทันโลก 

- ประหยัด สร้างนิสยัการออม เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงในชีวิต 
- เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวได้ทัน เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิต ส่งเสริม
การปฏิบัตดิี ปฏิบตัิชอบ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่น 

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลีย่นแปลง และ
ผลกระทบท่ีมาจากภายนอก และสามารถก้าวทันโลก
โดยยดึหลัก: 

* การบริหารจดัการทีด่ี คำนึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทำบัญชทีี่ได้มาตรฐาน 

* มีเงินทุนสำรองสำหรับการหมุนเวียนของธุรกิจ 
* มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งวัตถุดิบแหล่งเงินทุน

และการตลาด มีการทำประกันภัยเพื่อลดความเสีย่ง 
* สร้างเครือข่ายธรุกิจ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง 

แลกเปลีย่นข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ได ้

* ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ทีสุ่ด 

* ปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
การเสริมสร้างจติใจ
คน 

- รักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา 
- รับผิดชอบ มีความเพียร 
- มีคุณธรรม ซื่อสตัย์สจุริตต่อครอบครัว 
ชุมชน 
- พึงพอใจท่ีจะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

- รับผิดชอบต่อลูกคา้และสังคมเพื่อการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยคืนกำไรให้แกส่ังคม 
- แสวงหากำไรในระดับท่ีเหมาะสม 
- มีการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน คำนึงถึงผู้บริโภค 
และสภาพแวดล้อม 

 

ที่มา: นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 34) 
 
 นอกจากนี้ นฤมล นิราทร และคณะ (2550 : 93-97) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนทัศน์
เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจว่า กระบวนทัศน์กระแสหลักมุ่งความมั่งค่ัง-ร่ำรวยทางวัตถุกระบวน
ทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่ง “ความพอดี” ในทุกบริบทความสัมพันธ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดย
เชื่อว่าความพอดีจะนำมาซึ่งความมั่งคงและยั่ งยืนของการพัฒนา กระบวนทัศน์นี้ต้องขับเคลื่อน
เศรษฐกิจนอกภาคทางการให้เชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพ่ือเป็น
เศรษฐกิจทางเลือกนอกกระแสหลัก ซึ่งมีระดับเป้าหมายและแนวคิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนในหลายมิติ 
ได้แก่ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นช่องทางเลือกสำหรับกลุ่มคนในเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการที่ต้องการมีกิจกรรมเศรษฐกิจที่เป็นทางเลือก อันแตกต่างจากกรอบคิดและรูปแบบของธุรกิจ
กระแสหลัก โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เห็นว่า 
เศรษฐกิจนอกภาคทางการควรได้รับการขับเคลื่อนอย่างอิสระในตัวของมันเอง มากกว่าภายใต้กรอบ
ของกระบวนทัศน์รัฐหรือกระแสหลัก 
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 2. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคนยากจน
และคนชายขอบของการพัฒนากระแสหลักซึ่งจำนวนมากอยู่ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ให้สามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และมีความมั่นคง อาจดูเหมือนไม่แตกต่างกับเป้าหมาย
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการในกระบวนทัศน์กระแสหลัก ในความเป็นจริงความ
แตกต่างอย่างสำคัญของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการ 
คือ กระบวนทัศน์มุ่งการพัฒนาที่มีมนุษย์เป็นตัวตั้งหรือเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ไม่ใช่การขับเคลื่อนที่
มีเศรษฐกิจ (มั่งคั่ง) เป็นตัวตั้งหรือศูนย์กลางดังเช่นการพัฒนากระแสหลัก แล้วจึงกระจายความเจริญ
และความมั่งคั่ง ความยุติธรรม ตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา หากแต่กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงคือ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคม โดยมีมนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญ และ
อาศัยการจัดการเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่ง ซึ่งบูรณาการเข้ากับเครื่องมือ อ่ืน ๆ ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง ฯลฯ มิใช่การพัฒนาที่มุ่งความมั่งคั่งเติบโต และความสุขทาง
วัตถุตามกระบวนทัศน์กระแสหลัก นอกจากนี้ 3 สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเรียงจากมากไปน้อย คือ 
การมีครอบครัวอบอุ่นรักใคร่ (ร้อยละ 89.51) การมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงไม่ยัดสน (ร้อยละ 87.57) และ
การไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ 64.66) ในทางตรงกันข้ามผลจากการสอบถามของประชาชนในเขตดินแดง 
พบว่าความสุขมาจากการมีฐานะร่ำรวย (ร้อยละ 9.71) และการมีความเป็นอยู่ที่หรูหราสะดวกสบาย 
(ร้อยละ 2.14) เท่านั้น  
 3. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการแบบอภิวัฒน์ท้องถิ่น (Localization) ซึ่งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกภาคทางการและ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายของการขับเคลื่อนทั้งระดับจุลภาค คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคล โดยเฉพาะคนยากจน คนชายขอบที่ยังขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มี
จุดมุ่งหมายในระดับมหภาค คือผนึกกิจกรรมของเศรษฐกิจนอกภาคทางการและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการพ่ึงพิงเศรษฐกิจกระแสหลัก ประเด็นที่ควรระบุไว้ให้ชัดเจน
อีกประเด็นหนึ่ง คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 
มิได้มุ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกภาคทางการอย่างปฏิเสธระบบทุนนิยม หรือต่อต้านระบบทุนนิยม
หรือโลกาภิวัตน์แบบขั้วตรงข้าม เนื่องจากยังยอมรับการสะสมทุนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและความ
เจริญเติบโตของผู้ประกอบอาชีพ หากเพียงให้เป็นระบบทุนนิยมที่เริ่มต้นในระดับท้องถิ่น และกำกับ
ด้วยหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมี
คุณธรรม-จริยธรรม ความสมดุล) ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไปพร้อมกับความสำคัญ
ของปัจจัยอ่ืนที่กิจกรรมของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
เศรษฐกิจนอกทางการ จึงมิใช่การเลือกเอาสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้าม เหมือนการเลือกระหว่างทุนนิยมหรือ
สังคมนิยมดังเช่นในอดีต หากเป็นการแสวงหาความพอดีของระบบทุนในบริบทใหม่ที่มีความยุติธรรม
สำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมิใช่เฉพาะสังคมมนุษย์ หากรวมทั้งความพอประมาณหรือความยุติธรรม
ต่อสรรพชีวิตในระบบนิเวศด้วย 
 นอกจากนี้ปัจจัยที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) ความคุ้นเคย 
ความเข้าใจและความเชื่อของผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการต่อเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
“ทุน” ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งอาจเป็นทุนเงิน ทุนความรู้ ทุนสังคม 
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3) ความรู้สึกเชิงบวกต่ออาชีพ 4) การมีกลไกสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนทุนเงิน และหรือให้
ความรู้ วิธีคิด 5) วิถีชีวิตแบบเมือง (นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 97-101) 

ชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชุมชนเมืองที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการนั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลากหลายมิติมาช่วยกันประสานขับเคลื่อนจึงจะประสบผลสำเร็จได้ 
เช่น การมีแหล่งทุนให้กู้ยืมที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้กู้ การให้ความรู้ วิชาการในอาชีพ การมี
กลไกมาช่วยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับประชาชน
ในการประกอบอาชีพที่สอดประสานกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
 นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเมืองยังพบว่ามีข้อค้นพบเบื้องต้นจากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการประยุกต์ใช้มีสาระสำคัญดังนี้ 
(อภิชัย พันธเสน, 2550: 151-152) 
 1. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวน/อนุรักษ์
เพ่ือการใช้อย่างยั่งยืนนาวยาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณ ความมีสำนึกและคุณธรรม
ในการดำรงชีวิต 
 2. การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิต/การเกษตร การปรับแก้
สภาพทางกายภาพของพ้ืนดิน โดยการปรับเปลี่ยนสภาพเดิมที่มีปัญหา อาทิ ดินเค็ม ดินดาล ดิ น
เปรี้ยว หรือดินที่มีน้ำขัง มีสภาพเป็นกรดให้เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพราะปลูก การ
สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 
 3. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process) และ
กระบวนการให้เหตุผลต่อวิธีการผลติ การริเริ่มการผลติที่หลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยง โดยเฉพาะใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้และบริโภคข่าวสาร ( Information Processing) ซึ่งจัดได้ว่า
เกี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
 4. องค์ความรู้เชิงประยุกต์ในสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีการศึกษาในประเด็น “การ
กระจายความเสี่ยง” หรือ “การบริหารความเสี่ยงต่ำ” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้กรอบแนวคิดจากกระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 4 ธ.ค. 2540 ที่ว่า “ถ้าหากว่าเราทำโครงการที่
เหมาะสม ขนาดเหมาะสม อาจจะดูไม่หรูหราแต่ว่าจะไม่ล้ม หรือถ้าล้ม ถ้ามีอันตรายก็ไม่เสี่ยงมาก” 
 5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานใน
ระดับองค์กร อาทิ สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ มีการประยุกต์ หลักการพ่ึงตนเองด้านอาหาร และ
การสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่เป็นส่วนเกิน 
 6. องค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมทางเศราฐกิจในชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากเพราะเป็นแนวทางหนึ่งในการการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนสู่การประยุกต์ใช้ต่อชุมชน ท้องถิ่นให้ตรงจุด ซึ่งมีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งจะต้องร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพ่ือเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของชุมชนได้ แนวทางนี้เรียกอีกอย่างว่า TALR ย่อมาจาก Transformation 
Action Learning Research) โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้ เชิง
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ปฏิบัติการโดยชุมชน ด้วยเป้าหมายการเสริมพลังวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนท่ีตั้งอยู่บนฐานคิดทางทฤษฎีดังนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2550: 157-158) 
  - ปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดย
ชุมชน 
  - แผนงานหลักของการวิจัยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือ
การตระหนักชัดถึงพลลังของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจหมายถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชนโดยชุมชนเอง 
  - หนึ่งในจุดมุ่งหมายของการวิจัย คือปลุกสำนึกชุมชน (Collective Consciousness) 
เพ่ือการดำรงอยู่ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหรือสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจสองระบบ 
  - กลุ่มเป้าหมายหลักคือ สมาชิกที่ทำการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได ้
  - การวิจัยโดยชุมชนมีพลังกระตุ้นให้ชาวชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
และความสามารถของตนเองในการดำรงชีวิต 
  - การวิจัยตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการความนึกคิด ความใฝ่ฝัน ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน 
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ภาพที่ 2.7 การวางแผนการวิจัยเพื่อปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มา: อภิชัย พันธเสน (2550: 158) 
 
 ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง 
จะต้องเกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นนักวิจัยท้องถิ่นร่วมกับนักวิจัยจากสถาบัน
ด้วย เพ่ือความยั่ งยืนของนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสำคัญต้องใช้หลักการทรงงาน ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลักระเบิดจากข้างใน หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็น
อย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องทำงานร่วมกับชุมชนให้สอดประสานด้วยประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันจึงจะนำมา
ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนได้ผลดีที่สุด 
 

2.2.6 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 
ผู้วิจัยขอหยิบยกลักษณะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตในสังคมเมือง

และการทำงานตามคำอธิบายของนฤมล นิราทร และคณะ (2550 : 76-78) ไว้อย่างละเอียดในแต่ละ
ประเด็นต่าง ๆ ว่า การประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐกิจที่ต้องก้าวข้ามความขัดสนและจะต้อง
มีวีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานด้วย ดังคำพูดที่ว่า “ถ้าไม่มีงานก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง

1. ปัญหาของเรา 2. ต้องการทำอะไร? อย่างไร? 3. ทำ 

• คิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

• วิเคราะหป์ัญหาของชุมชน 

• ลำดับความสำคญัของความ
ต้องการเพื่อนำไปปฏิบัติการ 

• เสนอทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ 

• เสนอแนะการใช้ทรัพยากรชุมชน 

ชุมชนเข้ามาร่วมสร้างความเข้าใช้ 

• แนวคิดหลากหลาย 

• แนวทางมากมาย 

• กำหนดยุทธศาสตรร์่วมกันของชุมชนเพื่อ
แปลความคดิให้เป็นการกระทำ 

• สร้างแผนงานปฏิบัตริะดับชุมชนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจพอเพยีง 
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ไม่ได้” และ “ถ้าไม่โลภ ก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมากมายเพ่ือที่จะมีความสุข” ทั้งนี้
วิธีการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลดรายจ่าย ได้แก่ 
  - ลด ละ เลิกการเที่ยวบาร์ เธค และการเที่ยวกลางคืนทุกรูปแบบ งดของฟุ่มเฟือย

ในชีวิตและการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย  
 - สอนให้ลูกตั้งใจเรียน เพ่ือที่ผลการเรียนที่ดีจะทำให้ได้ทุนการศึกษาที่โรงเรียน ซึ่ง

เป็นทุนเรียนดีแต่ยากจน โดยการที่ลูกได้ทุนการศึกษานั้นนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการรักเรียนแต่ลูกได้เพ่ือเขาจะได้ มี
อนาคตที่ด ี 

   - ลดการใช้เงินในจำนวนที่มาก เช่นเลิกซื้อของเข้าบ้านครั้งละมาก ๆ เกินความ
จำเป็นเนื่องจากเงินจะจมไปกับสินค้านั้น อีกทั้งของที่ซื้อเก็บเอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณภาพของนั้นก็
จะเสื่อมลง เช่น น้ำมันพืชจะเหม็นหืน สบู่ไม่หอม เป็นต้น  

2. เพ่ิมรายได้ ได้แก่ ประกอบอาชีพเสริม คือ การเก็บขยะในช่วงกลางคืน  
3. วางแผนในการใช้จ่าย ทำให้สามารถคำนวณหรือประเมินรายจ่ายของแต่ละเดือนได้ 
 - รู้ว่าของใช้ในบ้านแต่ละอย่างจะสามารถใช้ได้นานแค่ไหน เช่น ใช้สบู่สัปดาห์ละ

ก้อน น้ ำมัน เดือนละขวด สามารถคิดวิ เคราะห์ เป รียบเทียบสินค้าแต่ละชนิด ทั้ งที่ ขายใน
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ หรือที่ตลาดนัด จนสรุปได้ว่า ซื้อยี่ห้อไหน และซื้อที่ไหนถึงจะคุ้มกว่า
กัน เช่น การซื้อของที่ตลาดนัดคุ้มกว่าการไปห้างสรรพสินค้า เนื่องจากไม่ต้องเสียค่ารถ และไม่นำ
ตนเองไปสู่บรรยากาศที่ยั่วยุให้เกิดความอยากได้สิ่งอื่น ๆ เวลาเดินห้างสรรพสินค้า  

 - เปรียบเทียบระหว่างการทำกับข้าวกินเองกับการซื้ออาหารถุงซึ่งจะมีการคำนวณ
ว่าแบบไหนจะประหยัดกว่ากัน เช่น ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวไม่มากแค่สองสามีภรรยา การทำกับข้าว
จะไม่คุ้ม  

 - แจกแจงรายจ่ายเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
ทั่วไป และจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยมุ่งให้มีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน 

4. มีกลไกและวินัยในการออมเงิน 
 - เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อลูก เพราะจะถอนยาก แต่จะได้บังคับตนเองฝากให้ลูกทุกเดือน 
 - แบ่งเงินรายได้ของแต่ละเดือนเป็นส่วน ๆ เช่น ครึ่งหนึ่งฝากธนาคาร อีกครึ่งหนึ่ง

เอาไว้ใช้จ่ายทั่วไป 
5. พ่ึงตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 - ยึดมั่นกับค่านิยมที่ว่า ความขยันและอดทนจะทำให้สามารถมีรายได้ของตนเองได้

และไม่ต้องหันไปพ่ึงใคร ดังนั้นต้องอดทนกับการทำงานด้วยลำแข้งของตนเอง ทำงานให้พออยู่พอกิน 
และถ้าจำเป็นจริง ๆ ก็ไม่อยากไปกู้ใคร 

 - สอนให้ลูกให้พ่ึงตนเองเสมอ เช่น หากลูกอยากได้ของเล่นให้ทัดเทียมกับเพ่ือนที่
โรงเรียน เช่น เกมส์กด ก็จะให้ลูกเก็บเงินค่าขนมวันละเล็กวันละน้อยเพ่ือซื้อของที่ลูกอยากได้ด้วย
ตนเอง และหากเงินยังไม่พอแม่ก็จะช่วยสมทบทุนเล็กน้อย 
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6. ดำเนินชีวิตตามอัตภาพแบบพอประมาณ 
 - ยับยั้งความคิดที่จะขยายกิจการ เนื่องจากเสี่ยงมากข้ึน และต้องกู้หนี้ยืมสินผู้อ่ืน 
 - ไม่ซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่นหรือตามเพ่ือน แต่แต่งกายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วภายใต้วิธีคิด

แบบ “ยั้งไว้ก่อน” 
 - ไม่คิดเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่น พอใจในสิ่งที่มี 
7. ยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิต 
 - ไม่กดดันลูกให้เรียนโรงเรียนดี หรือเรียนพิเศษ แค่ขอให้เขามีความสุขกับการเรียน

ก็พอ 
 - ให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลและใกล้บ้านโดยไม่ต้องเป็นโรงเรียนดังก็ได้ เวลากลับมา

จากโรงเรียนจะได้มาเจอกันเร็ว ๆ  
8. รักษาแหล่งสนับสนุนทางสังคม สร้างเครือข่าย 
 - สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า จนมีลูกค้าประจำที่รู้จักกัน เป็นกันเองและสนิทกัน 
 - บริการลูกค้าให้ดีที่สุดจนสนิทกันเหมือนคนใกล้ชิดในครอบครัวและเป็นลูกค้า

ประจำกัน 
 - สร้างเครือข่ายใหม่ ๆ สร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าโดยต้องพูดดี ๆ มีอัธยาศัยดีกับ

ลูกค้า 
 - มีน้องสาวช่วยเลี้ยงลูกเล็ก ๆ ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างคนอ่ืนเลี้ยงและจะได้ทำงานหา

เงินได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงลูก 
ทั้งนี้ปัจจัยเอื้อให้การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นไปได้ ดังนี้ 
1. เงื่อนไขเบื้องต้นคือต้องพ้นจากความขัดสน และหาเลี้ยงตนเองได้ “จะพอเพียงไม่ได้ถ้าไม่

มีงานทำ”  
2. สมาชิกในครอบครัวควรมีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่ม (กลุ่มสนทนาในการวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 

3. การมีค่านิยมไม่เป็นหนี้ ไม่เป็น “ราชาเงินผ่อน” 
4. มีสวัสดิการพ้ืนฐานจากรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท อันจะช่วยในแง่การลดรายจ่ายในการ

รักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ 
สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองมักจะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย รู้จักการออม รู้จักพ่ึงตนเองไม่
เบียดเบียนคนอ่ืน ดำเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด สามารถเกื้อกูลกันและกันได้ประสบพบกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากการ
ประยุกต์มีความเป็นไปได้จะสำเร็จในชุมชนเมืองต้องมีพ้ืนฐานชีวิตให้หลุดจากความขัดสนก่อน และ
ฝึกกระบวนการคิด และปฏิบัติตามวิถีแบบคนพอเพียงทั้งตน ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมกันด้วย 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 
 2.3.1 ความหมายของชุมชน 
 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง 
หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (ชุมชน, 2555: ออนไลน์) ส่วนแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2538: 14) ที่ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการดำรงรักษา
คุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย เช่น ชุมชน หรือหมู่บ้านใน
ชนบท เป็นต้น นอกจากนี้แนวคิดของจินตนา สุจจานันท์ (2549: 44) ที่กล่าวไว้ว่า คนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน นั่นเอง มีลักษณะของความหมายใกล้เคียง
กัน ส่วนราษฎรอาวุโส คือ ประเวศ วะสี (2541: 32) ได้ให้ความหมายของความเป็นชุมชน ไว้ว่า การ
ที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน  มีการจัดการเพ่ือให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ทั้งนี้ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536: 23-25) ก็ได้ให้ความหมาย
ของชุมชน ไว้อย่างน่าสนใจว่า การอยู่รวมกันของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง เพ่ืออาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดำรงชีวิต โดยเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของ
ชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

นอกจากนี้สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526: 6) ได้กล่าวถึงชุมชนที่หมายรวมถึง องค์การทาง
สังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ
พ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ เช่นเดียวกับดันแฮม ได้
ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า กลุ่มมนุษย์ กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลำเนา อยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่
ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกันและกัน และมีส่วนสำคัญของชีวิตทั่ว ๆ ไปอย่างเดียวกันเช่นมารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแห่งการพูด (ดันแฮม, 2555: ออนไลน์) และมีทิศทางเดียวกันกับ
แนวคิดของสมสมัย เอียดคง ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้
มีพ้ืนที่อ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทำกิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือ
และพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่น มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยู่กับ พ้ืนที่
แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 2555: ออนไลน์) ส่วนเพคก์ ได้กล่าวต่าง
ออกไปว่าชุมชนเป็นเพียง ปัจเจกชน ซึ่งเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของความซื่อสัตย์และเป็นผู้มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้น และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์
และเกื้อกูล โดยมองว่าชุมชนที่ดีนั้น ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย หรือไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่
อย่างง่าย ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า ๆ เพราะชุมชนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และการที่จะไปสู่
เป้าหมายนั้นจะต้องหาหนทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุขเพ่ือชุมชนนั้นจะ
สร้างความเป็นชุมชนได้อย่างสำเร็จ ความรู้สึกของสมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย 
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(เพคก์, 2555 : ออนไลน์) ส่วนภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2552: 16) ได้สรุปความหมายชุมชน ไว้ว่าชุมชน
หมายถึงกลุ่มคนที่มารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนวทางการปฏิบัติ
คล้ายคลึงกัน มีพื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนแน่นอน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ชุมชนคือการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน
โดยมีการปฏิสัมพันธ์ สื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถี
การดำรงชีวิตไม่แตกต่างกันทำจนเป็นนิสัยกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ 
  

2.3.2 ลักษณะของชุมชน 
 ชุมชนมีทั้งเป็นกลุ่มคนขนาดเล็ก ไม่กี่คนไปจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ หรือทั้งโลก และอาจ
เกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในแวดวงวิชาการ ในหมู่สงฆ์ 
ชุมชนทางอากาศ เพราะใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน ชุมชนทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  (ประเวศ วะสี, 
2541: 13) นอกจากนี้ชุมชนยังมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2545: 22-23) 

 1) การร่วมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม (Social 
Group) กล่าวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันทางสังคม (Social 
Interaction) เอ้ืออาทรต่อกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างของประชากร
ประกอบด้วย เพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพโยกย้ายถิ่น เป็นต้น 

 3) มีอาณาบริเวณ (Area) สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสมาชิกและกลุ่มสังคม ส่วนขนาดของชุมชนอาจมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับ
จำนวนของสมาชิกในกลุ่มสังคมและขนาดของอาณาบริเวณเป็นสำคัญ เช่น เผ่าชน ครอบครัวละแวก
บ้าน (Neighborhood) หมู่บ้าน ตำบล ไปจนถึงประเทศและโลก 

 4) มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพ่ือควบคุม
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน เช่น บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) สถาบันทางสังคม 
(Social Institution) และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 

 5) สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือมีการติดต่อสัมพันธ์
กันมีความสนใจทางสังคมร่วมกัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์แบบ
พบปะกันโดยตรง (Face to Face) ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ 
หรือแบบตัวใครตัวมัน 

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตร่วมกัน 
 7) สมาชิกได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน 
 8) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือทำให้มีความรู้ความ

เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 
 นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 9-12) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามประเภทของ
ชุมชนซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะของชุมชนลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 1. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) แบ่งออกเป็น 
6 ชุมชน โดยพิจารณาจากการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 ได้แก่ 
  - ชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลายบ้านในท้องที่เดียวกัน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 
5 บ้านหรือยึดเอาท่ีจำนวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได ้
  - ชุมชนเขตสุขาภิบาล ต้องคำนึงถึงเนื้อที่ของเขตควรมีขนาดประมาณ 1-4 ตาราง
กิโลเมตร มีร้านค้าอย่างน้อย 10 ห้อง ประชาชนในเขตมีอย่างน้อย 1,500 คน สามารถจัดตั้งเป็นเขต
สุขาภิบาลได้ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลตำบล ชุมชนเขตสุขาภิบาลที่มีความเจริญ มีความหนาแน่นยก
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยมีการจัดสาธารณูปโภคมากข้ึนและการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น 
และลักษณะจะเป็นชุมชนใหญ่และมักจะอยู่ในเขตอำเภอ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ชุมชนที่มีราษฎรในท้องที่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ซึ่ง
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมักจะตั้งในเขตของตัวจังหวัดตั้งอยู่ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลนคร ชุมชนจากเทศบาลเมืองสามารถยกฐานะขึ้นมาเป็น
เทศบาลนครได้โดยท้องที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ชุมชนในเขตเทศบาลนครมักจะเป็นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของการบินพาณิชย์และอ่ืน ๆ 
  - ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่มากและเป็น 
เอกนคร (Primate City) มีการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชาชนมีอยู่อย่างหนาแน่น 
 2. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activity) แบ่งออกเป็น 5 ชุมชน 
ได้แก่ 
  - ชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการค้า เช่นตามหัวเมืองต่าง ๆ อาจ
เป็นอำเภอเมือง หรือตำบล มักจะมีร้านค้าจำหน่ายของใช้ประจำวัน และตลาดสนจำหน่ายอาหารผัก
สดในตอนเช้า เป็นต้น 
  - ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง ชุมชนที่เกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมหรือเส้นทางขนส่งทาง
รถยนต์ ทางเรือ หรือทางอากาศ มักจะมีรายอาหาร ร้านกาแฟและร้านข้าวแกงให้บริการแก่ผู้โดยสาร 
  - ชุมชนเขตอุตสาหกรรม จะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ และบ้านของ
คนงานจะอยู่ในเขตของชุมชนอุตสาหกรรม  
  - ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการบริการต่ าง ๆ 
เช่น ชุมชนในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ จะเป็นชุมชนศูนย์กลางของการท่องเที่ยว 
 3. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation) แบ่ง
ออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 
 อนึ่งความเป็นชุมชนเป็นคำที่มีความเป็นนามธรรมซึ่งอาจเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิ 
อุดมการณ์ อำนาจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น หรืออาจเกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะ ดังนี้ (อานันท์ กาญจน
พันธุ์, 2543 อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 71-74) 
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 1) ทุนทางสังคม ได้แก่ วิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน 
เช่น การจัดการใช้ทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยวิธีคิด
เชิงซ้อน ระบบความรู้ ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ที่กำกับการใช้ความรู้ เช่น จารีตประเพณี กฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ทางสังคม โดยมีองค์กรเข้ามาทำหน้าที่จัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การจัดการทุน 
เป็นต้น 

 2) คุณค่า เป็นเรื่องของความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือกัน การให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็น
ของจริง เช่น เรื่องข้าวปลาอาหาร สำคัญกว่าเรื่องความซื่อสัตย์ หรือการให้ความสำคัญกับจริยธรรม
ของการยังชีพ เช่น การพ่ึงตนเองในการผลิต การบริโภค ซึ่งคุณค่าเหล่านี้เป็นคุณค่าในจารีตดั้งเดิม
ของชุมชนท้องถิ่น 

 3) ความเป็นสังคมจำเป็นต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน ทั้งคนชั้นกลาง ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกร ชนกลุ่มน้อย ที่แตกต่างทางศาสนา ความเชื่อหรือประเพณี วัฒนธรรม การเคลื่อนไหวหรือ
ปรากฏการณ์ของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น สะท้อนว่า ยังมีตัวตนอยู่จริงในชุมชน อีกมุมหนึ่งอาจเป็นเรื่อง
ของการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ (identity) ปรากฏในหลายรูปแบบหลายความหมาย เพื่อให้คนอ่ืน
รู้ว่า เราเป็นใคร ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือสิทธิ นั่นคือการยอมรับว่าตัวเอง
มีความชอบธรรม 

 4) การปรับตัว ความเป็นชุมชนจะเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อำนาจและความสัมพันธ์
ทางสังคม ซึ่งมีทั้งกลมกลืนและขัดแย้ง เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ และผลิตใหม่ได้ ไม่ใช่เรื่องของหน่วยที่
อยู่ติดพ้ืนที่ แต่ปรากฏในหน่วยความสัมพันธ์ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนเป็นเครือข่ายที่กว้างขวาง
และอยู่ในความสัมพันธ์กับรัฐและตลาด ความเป็นชุมชนจึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งและการปรับตัว
ด้วย  
ภาพที่ 2.8 ความเป็นชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543, อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 71) 

คุณค่า 

อำนาจ 

การปรับตัว 

ทุนทางสังคม 

- ความเป็นมนุษย ์
- เอื้ออาทร 

- วธิีคิด ระบบความรู ้
การจัดการ(เชิงซ้อน) 
- กฎเกณฑ ์
- องค์กร/สถาบัน 

- ขัดแย้ง/กลมกลืน 
- กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใหม่ 

สิทธิ - 
(ความชอบธรรม) 

- อัตลักษณ ์(สถานภาพทางสังคม เพศ 
ชาติพันธุ์ ศาสนา) 
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ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (2548: 16) ได้สรุปลักษณะของชุมชนจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
หลังสมัยใหม่เกี่ยวกับชุมชนไว้ว่า ลักษณะของชุมชนและความเป็นชุมชนหลังสมัยใหม่จะเกิดขึ้นจาก
รูปแบบทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ ชีวิตประจำวัน เครือข่ายมิตรภาพที่ไร้พรมแดน ปฏิกิริยาตอบสนอง 
ความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักในขีดจำกัด (ท่ีไม่มีขีดจำกัด) ชุมชนในรูปแบบนี้จึงไม่เพียงเป็น
สิ่งที่ปรากฏให้เห็น (Presence) หากแต่เปิดกว้างสำหรับสิ่งที่หายไป (Absence) และลื่นไหลไปมาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับคนอ่ืน ๆ และเติมเต็มความเป็นชุมชนด้วยสุนทรียศาสตร์และ
วัฒนธรรมจากทางเลือกของปัจเจกบุคคลที่หลากหลายและกระจัดกระจายในสังคม นอกจากนี้ เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 42-64) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยม ประกอบด้วย
ลักษณะสำคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

1) ชุมชนที่มีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จักกัน ทำให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อกัน 
2) ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกด้าน 
3) ชุมชนที่รวมตัวตามความสนใจร่วมกัน 
 - กลุ่มที่มีความสนใจประเด็นต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ คนในพ้ืนที่นั้น ๆ จะ

รวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนประจำตรอก ซอก ซอย เพ่ือร่วมกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ใน
พ้ืนที่ของตน เป็นต้น 

 - กลุ่มที่มีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นชุมชนใน
แนวตั้ง ซึ่งจะรวมตัวเพ่ือทำกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตนและคนในกลุ่ม ๆ เช่น ชมคนรัก
ดนตรี กลุ่มเพื่อนสลัม เป็นต้น 

4) ชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5) ชุมชนที่สมาชิกผูกพันตัว ซึ่งแนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับความผูกพันตัวมากเป็นพิเศษ 

เพราะสมาชิกที่ผูกพันตัวจะเป็นขุมกำลังแท้จริงของชุมชน ชุมชนใดยิ่งมีสมาชิกผูกพันตัวมาก ชุมชน
นั้นยิ่งแข็งแกร่ง และสามารถทำสิ่งที่มีประโยชน์ส่งผ่านไปถึงสังคมภายนอกได้มากยิ่งขึ้น การผูกพันตัว
ของสมาชิกจะเป็นคำตอบของความสำเร็จในการธำรงรักษาชุมชนเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้า 

6) ชุมชนที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
7) ชุมชนที่รับผิดชอบแก้ปัญหาตนเองก่อนพึ่งพารัฐ 
8) ชุมชนที่เชื่อมโยงกับสังคม 
9) ชุมชนที่พลวัต เป็นชุมชนที่ต้องพร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพ่ือเตรียม

ชุมชนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
10) ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
11) ชุมชนที่มีการถ่ายทอดแบบแผนการดำเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้ความสำคัญกับการ

ดำรงอยู่ของชุมชนจากรุ่นสู่ รุ่น  จึงมีลักษณะเป็น ชุมชนที่ยั่ งยืน (sustainable community) 
กระบวนการถ่ายทอดวิถีการดำรงชีวิต (socialization) จะช่วยรักษาแบบแผนการปฏิบัติของชุมชน 
(pattern maintenance) ให้คนรุ่นต่อไปรับรูปและเข้าถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องในชุมชน 

12) ชุมชนที่มีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ซึ่งชุมชนต้องมีจุดสนใจที่สำคัญร่วมกันอย่าง
น้อยหนึ่งจุด แต่เรื่องอ่ืน ๆ สามารถมีความหลากหลายได้ไม่จำกัด 
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13) ชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อน ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย ๆ หรือชุมชนย่อย จะช่วยให้สมาชิกของ
ชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและอย่างใกล้ชิด เกิดการแบ่งปันและลงลึกในรายละเอียดของชีวิต มี
ความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความผูกพัน สมาชิกแต่
ละคนได้รับการเอาใจใส่ในทุกด้านอย่างครบถ้วน 

การจัดโครงสร้างชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อนหรือชุมชนย่อย เช่น โครงสร้างจำนวนคนระดับ 
300 หรือระดับชุมชนนิยม จะมีลักษณะดังนี้ 

 - เป็นระดับที่รู้จักกัน ไม่จำเป็นต้องสนิทสนมอย่างที่สุด แต่ยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอย่างจริงใจ สามารถดูแลกันเองภายในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทุกคน  

- มีความหลากหลายของประเภทกลุ่มคน เช่น คนทำงาน นักเรียน แม่บ้าน 
- หล่อหลอมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างจากภายนอกสร้างเอกลักษณ์ร่วมที่มี

ลักษณะเฉพาะของชุมชน เช่น กลุ่มคนรักนกเขา เป็นต้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่า ชุมชนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามพ้ืนที่ตั้ง 

และกลุ่มคนที่อยู่อาศัย ซึ่งชุมชนเป้าหมายการวิจัยนี้จะมีลักษณะของชุมชนเมืองของพ้ืนที่ และวิถีชีวิต
ของคน แต่มีลักษณะของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่มีลักษณะยึดการดำรงชีพตามแบบประเพณีดั้งเดิมที่ติดตัว
มาในถิ่นเดิมด้วย 

 
 2.3.3 ประเภทของชุมชน 
 การแบ่งชุมชนมีวิธีการแบ่งอยู่หลายประเภท เป็นต้นว่าแบ่งตามจำนวนประชากรไว้ 7 
ประเภท ได้แก่ 1) หมู่บ้านเล็ก (ประชากรไม่เกิน 250 คน) 2) หมู่บ้าน (ประชากรระหว่าง 250-1,000 
คน) 3) เมือง (ประชากรระหว่าง 1,000-5,000 คน) 4) นครเล็ก (ประชากรระหว่าง 5,000-25,000 
คน) 5) นครขนาดกลาง (ประชากรระหว่าง 25,000-100,000 คน) 6) นครขนาดใหญ่ (ประชากร
ระหว่าง 100,000-1,000,000 คน) และ 7) มหานคร (ประชาชนมากกว่า 1,000,000 คน) (ลำพอง 
บุญช่วย, 2524: 6) นอกจากนี้มีการแบ่งประเภทชุมชนไว้ตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มี 
2 ประเภท เช่นกัน ได้แก่ (ส่วนสนธยา พลศรี, 2545: 31-33)  

1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท ซึ่งมีความ
หนาแน่นของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากร
มาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ หรือปัจเจกบุคคลสูง 
ทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือเป็นทางการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมีความ
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ และขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ที่
แต่ละคนจะได้รับ เป็นต้น นอกจากนี้ ณรงค์ เส็งประชา (2528: 138) ได้อธิบายชุมชนเมืองว่า เกิดขึ้น
ได้ในหลายลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เจริญก้าวหน้าขึ้น และเสื่อมลงและถูก
แทนที่โดยผู้คนที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
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 - การแบ่งแยก (Segregation) เช่น ย่านค้าปลีก ย่านค้าเครื่องเหล็ก 
 - การบุกรุก (Invasion) เช่น การบุกรุกของคนร่ำรวยเข้าไปแทนที่คน

ยากจน การบุกรุกของผู้คนเข้าไปตั้งร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมย่านที่พักอาศัย การรื้อถอนแหล่ง
เสื่อมโทรมเพ่ือใช้เป็นสถานที่ราชการ  

 - การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง (Decentralization)  เนื่องจาก
ความหนาแน่นของประชากรสูง ที่ดินราคาแพง ผู้คนไปอาศัยอยู่ชานเมืองมากกข้ึน 

 - การเดินทางเข้าออกประจำ (Routinization) การเคลื่อนย้ายของผู้คน
แบบเดินทางไป-กลับเป็นประจำ ระหว่างบ้านพักอาศัยกับสถานที่ทำงาน ปัจจุบันมีปริมาณสูงมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการแบ่งชุมชนตามระดับของการพัฒนา ไว้ 5 ประการ ดังนี้ (สนธยา 
พลศรี, 2545: 34-35) 

1) ชุมชนด้อยพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกยังไม่พร้อมในการพัฒนา ด้อยการศึกษา 
ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเหนือปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพันธ์ และการโต้ตอบกันทางสังคม มุ่งผลประโยชน์ของตนเป็น
สำคัญ 

2) ชุมชนพร้อมพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกมีความพร้อมพ้ืนฐานในการพัฒนา เช่น มี
การศึกษาสูง ยอมรับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางสังคมและการ
โต้ตอบต่อกันทางสังคม มีผู้นำ มีกลุ่มและองค์กรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ส่วนตัว เป็นต้น 

3) ชุมชนกำลังพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังกันเพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนทั้งภาคเอกชน 
และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและ
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน  

4) ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจากชุมชนกำลังพัฒนาปัจจัยทางการ
พัฒนาทั้งบุคคล ทรัพยากร ผู้นำ กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มีความรู้ความเข้าใจ ผนึกกำลังกัน
พัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ นำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้อย่างลุล่วง
และไม่มีผลกระทบในทางเสียหาย 

5) ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถ
ดำรงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพา
ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  

การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนามีลักษณะดังภาพดังนี ้
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ภาพที่ 2.9 การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนา 
 

  

ที่มา : สนธยา พลศรี (2545: 35) 
 
 สรุปได้ว่า ระดับของชุมชนที่น่าสนใจในการแบ่งของนักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชน
เมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย หรือชุมชนด้อยพัฒนา กำลังพัฒนาและ
พัฒนา 
 
 2.3.4 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 
  นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 101-102) ได้อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเป็นผล
มาจากการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะ
ลึกที่เขตดินแดงไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองทำให้เกิดเป็นจุดอ่อนบางประการใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ที่ผู้อยู่อาศัยมีความแปลกแยกกันสูง 
ต่างคนต่างอยู่ รู้จักกันน้อยมากจากเงื่อนไขของสภาพที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิต ทำให้บุคคลมีพ้ืนที่ของ
ความสัมพันธ์เชิงสังคมที่จะช่วยลดความเครื่องเครียดจากความแปลกแยก แตกต่าง อย่างจำกัด 
นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดของบริบทเมืองอีกประการคือ ลักษณะที่พยายามสร้างแบบแผนที่เหมือนกัน 
(Convergence) ทำให้เกิดข้อจำกัดในบางมิติและพ้ืนที่ที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายอันเป็น
ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก บริบทเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งมีลักษณะหลากหลายสูง (Divergence) โดยเฉพาะในบริบทของเขต
ดินแดงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนทางของความหลากหลาย เช่น เป็นที่รวมของหน่วยงานราชการ 

5.ชุมชนพัฒนา

4.ชุมชนเร่งรัดพัฒนา

3.ชุมชนก าลังพัฒนา

2.ชุมชนพร้อม
พัฒนา

1.

ชุมชนด้อย
พัฒนา
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สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน แหล่งบันเทิงยามราตรี ที่อยู่อาศัย เป็นเส้นทางต่อรถโดยสารประจำ
ทาง เป็นต้น จึงเป็นสถานที่รวมคนต่างระดับ รายได้ การศึกษา รสนิยม ภูมิลำเนา ความหลากหลายที่
ปรากฏชัดเจนอีกประการคือ ความหลากหลายของชนิดอาหาร รูปแบบการจำหน่าย มีทั้งหาบเร่แผง
ลอย ร้านกาแฟ หรูหรา ภัตตาคาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เอ้ือให้เศรษฐกิจนอกภาคทางการโดยเฉพาะ
การผลิตอาหารอยู่รดได้มากขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมการกินของสังคมไทยมีพ้ืนฐานความหลากหลาย
อย่างยิ่ง ส่วนในระดับบุคคล พบว่าผู้มีความสามารถในฝีมืออาหาร และอัธยาศัยดี สามารถอยู่รอด 
“ขาดหมดทุกวัน” ได้อย่างน่าแปลกใจ  
 ชี้ให้เห็นว่า วิถีชีวิตแบบเมือง จะมีลักษณะของผู้ที่แตกต่างในลักษณะการดำรงชีวิตกันอย่าง
มาก ซึ่งจะสามารถเห็นได้ในตลอดเวลาว่า ในชุมชนหนึ่งจะมีทั้งคนรวย คนจน คนมีกินทุกมื้อ คนอด
อยาก คนมีที่หลับนอนสบาย คนไร้ที่พักพิง(นอนข้างถนน ตามป้ายรถเมล์) มีความหลากหลาย ความ
แปลกแยกแตกต่างทางสังคมจำนวนมากมาย ลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน ความต่างคนต่างอยู่จะ
มากในชุมเมือง ความเห็นแก่ตัว ความเร่งรีบ วิถีการกินแบบรวดเร็ว อยู่กับการทำมาหากินเป็นหลัก มี
เงินตัวกลางในการกระทำต่าง ๆ ของการดำรงชีพ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะที่สะท้อนของการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง
เป็นจำนวนมาก ดังผลการวิจัยของกลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555: 5) ชี้ให้เห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว ไว้ว่า 
ชุมชนหลวงวิจิตรเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลองหลวงวิจิตร ซึ่งเป็น “ลำราง” หรือ
คลองขนาดเล็ก พ้ืนที่ชุมชนรวมทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรอยู่ 27 
หลังคาเรือน บ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ค่อนข้างแออัด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นคงด้วยแผ่นไม้เก่า ๆ และ
สังกะสีเก่าตามกำลังของชาวบ้านที่จะหาได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้าง หรือรับจ้าง
ในโรงงานและห้างร้านในบริเวณใกล้เคียงและบางส่วนทำอาชีพค้าขาย ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ
รับจ้างปักเลื่อมชุดของนักแสดง ทั้งนี้มีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นลักษณะของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชน
ต่าง ๆ กระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนี้  (กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 24-25) 
 1. ไม่มีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย คนจนเมืองส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนที่ตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัย บางชุมชนมีการทำสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีกับเจ้าของที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล การไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิในการครอบครองที่อยู่อาศัยของชาวชุมชน ทำให้ชาวชุมชนมีความ
กังวล และหวาดกลัวต่อนโยบายการไล่รื้อของผู้อ้างสิทธิในที่ดินที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการการใช้ที่ดินที่นับวันจะสูงขึ้นตามมูลค่าของที่ดิน 
 2. ความยากจนเป็นสาเหตุหลักของการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง คนจน
เมืองในหลาย ๆ ชุมชนต่างเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ต่างจังหวัด ส่วนมากจะเป็นคนจนที่ประสบกับ
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเดิม และแสวงโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่จึงเดินทางเข้า
แสวงโชคในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม คนจนที่มีต้นทุนเดิมทั้งเรื่องการศึกษา ทุน และเครือข่าย
น้อย ส่วนมากต้องประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน รายได้ของครอบครัวจะไม่มากพอที่จะ
หาที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงพาครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ต้อง
จ่ายเงินหรือที่เช่าราคาถูก บางครั้งคนจนที่เคยอยู่อาศัยต้องกลายเป็นผู้บุกรุก และถูกไล่รื้อให้ออกจาก
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พ้ืนที่ จนทำให้มีการรวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศัยให้มีความมั่นคงมากขึ้นในหลาย
ลักษณะ เช่น การทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว หรือโครงการโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตาม คนจนอีก
ส่วนมากยังเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความหวาดวิตกต่อการไล่รื้อตนเองและครอบครัวออกจากที่อยู่อาศัย
ต่อไป 
 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทำให้คนจนต้องซื้อสาธารณูปโภคราคาแพง คนจนเมืองที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งหมดในประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่
ราคาแพงมากกว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่น ต้องซื้อน้ำประปา และไฟฟ้าราคาแพงมากกว่าคน
อ่ืน ๆ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยินยอมที่จะจ่ายน้ำประปาและฟ้าให้กับครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย คนจนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งหมดต้องทำ คือ การขอต่อน้ำประปา 
และต่อไฟฟ้าจากผู้ที่มีน้ำประปาและไฟฟ้าซึ่งเป็นเจ้าของสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ 
และจะเป็นราคาที่สูงกว่าครัวเรือนที่มีมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าของตอนเองมาก นอกจากนี้ การไม่มี
กรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง เมื่อเด็กจะเข้าโรงเรียน หรือผู้ใหญ่จะไปทำงานต้องไปขอ
อาศัยขอใส่ชื่อในทะเบียนบ้านของคนอ่ืน ๆ ทำให้คนจนเหล่านั้นต้องเผชิญกลับความลำบากในการ
ดำรงชีวิตที่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนเป็นอย่างมาก 
 4. คนจนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอน คนจนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากคนจนเมืองเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานที่ขาด
โอกาส เช่น เรียนหนังสือน้อยทำให้มีโอกาสในการเลือกงานได้น้อย มีทุนน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังไม่มีแหล่งทุน การประกอบอาชีพของคนจนเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพ
อิสระที่ลงทุนน้อย เช่น แรงงานรับจ้างรายวัน เก็บของเก่า บริการขับรถ หรือขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ซึ่งรายได้ที่ได้รับจะเป็นรายได้รายวัน และมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งเมื่อไม่ได้ทำงานจะทำให้ไม่มีรายได้ 
ในขณะที่มีรายจ่ายต้องจ่ายเป็นประจำเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ การที่คนจนมีรายได้น้อยและ
ไม่แน่นอน ทำให้พวกเขาไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเมื่อไม่สามารถทำงานได้ พบว่า คนจน
เมืองส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมากยิ่งขึ้น เนื่องไม่มีรายได้ ในขณะที่มีภาระที่ต้องใช้จ่ายจึงต้องหยิบยืมเงิน
จากนายทุน หรือคนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งส่วนมากจะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูงมากกว่าการกู้ยืมใน
ระบบในประกรกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้คนจนจะยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ลำบากมากยิ่งขึ้น 
 ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะความเป็นคนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะ
เป็นพื้นที่แออัด ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีอาชีพที่หลากหลาย ลักษณะต่างคนต่างอยู่ มีวัฒนธรรมที่
หลากหลาย มีความสัมพันธ์ในลักษณะทุติยภูมิ ประชากรมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่แน่นอน 
ความเอ้ือเฟ้ือกันน้อย แข่งขันกันสูง เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยทั่วไปมีดังนี้ (วรวุธ 
สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2549: 37) 
 1. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าเป็น
การส่วนตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้น ความสนิทสนมรักใคร่และความ
จริงใจต่อกันมีน้อย 
 2. ความผูกพันกันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันกันกับเพ่ือนบ้านมีน้อย
มาก แม้บ้านติดกันอาจไม่รู้จักกันก็ได้ ทั้งนี้เพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัว มี
ภาระท่ีต้องทำมาก ไม่ค่อยมีเวลาสังสรรค์กัน 
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 3. อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย ต่างคนต่างมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป แต่ละคนก็มีความ
ชำนาญพิเศษในอาชีพของตน ซึ่งต่างกับชาวชนบท 
 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นทำให้เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
 5. เป็นศูนย์รวมของการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้าและอ่ืน ๆ  
 6. ชาวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันทำ เพราะมักจะมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ที่มีอาชีพนักบัญชี ก็คงซ่อมแซมบ้าน
ของตนเองไม่ได้ ปรุงอาหารเองอาจไม่เป็น ผิดกับชาวชนบทซึ่งมักจะช่วยตนเองได้มากกว่า 
 7. เป็นสังคมที่มีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร และเมือง
หลักของแต่ละภูมิภาคเพราะมีสิ่งจูงใจมาก ทำให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาในเมือง 
 8. คนในเมืองไม่ค่อยมีความเห็นใจและไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ทั้งนี้เพราะการที่ต้องแข่งขัน
ยิ่งชิงกัน 
 9. ค่านิยมบางประการที่สังเกตเห็นได้ เช่น ความโอ่อ่า วัตถุนิยม เป็นต้น 
 ลักษณะที่ กล่ าวมาข้างต้นน่ าจะสามารถสั งเกตเห็น ได้ ในชุมชนเมืองใหญ่  ๆ เช่น 
กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ย่อมไม่ต่างจากชุมชนเมืองอ่ืน ๆ 
เนื่องจากชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัย มีอาชีพที่หลากหลาย มีวิถีการดำเนิน
ชีวิตที่เร่งรีบ มักเป็นครอบครัวเดี่ยว พฤติกรรมการกินไม่ค่อยตรงเวลาตามสะดวกและนิยมอาหารจาน
เดียวเป็นหลัก ดังผลการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โดยภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2552: 152-155) พบว่า ในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเป็นพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่
พ้ืนที่จะปลูกเป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยมากกว่าการที่จะปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดังนั้นอาชีพในชุมชน
ของคนในพ้ืนที่ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ
และพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนใน
ชุมชนด้วย คนส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน การรับประทานอาหารมักจะไม่เป็นเวลาที่ตายตัว เน้น
ความสะดวกของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ส่วนอาหารจะเป็นอาหารที่รวดเร็วใช้เวลาทำไม่มากนัก เช่น 
อาหารตามสั่ง ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดกระเพรา ข้าวผัด ผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นต้น  
ลักษณะสภาพทั่วไปของบ้านเรือนและสถานต่าง ๆ ในชุมชน จะพบว่า บ้านเรือนของประชาชนจะ
สร้างติดกนัซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งอาคารพานิชย์ (พักและค้าขาย) และลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ 2 ชั้น (ท่ี
พักอย่างเดียว) รวมถึงลักษณะที่เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว (ที่พักอย่างเดียว) มีสิ่งอำนวยความสะดวก
มากมายนับเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ตู้
ไปรษณีย์ในชุมชน ระบบไฟฟ้าในชุมชน ระบบน้ำประปาที่ใช้ในชุมชน ร้านของชำ, ร้านอาหารตามสั่ง, 
ร้านซ่อมและร้านซักรีด มีศูนย์สุขภาพประจำชุมชนและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ มีร้านเสริมสวย/ความ
งาม มีร้านคาราโอเกะหรือสถานบันเทิง 
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 การเป็นดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ ประชาชนมักจะเกิดการใช้ชีวิตแบบคนเมืองตาม
แบบสมัยนิยมอย่างชัดเจนมีให้เห็นมากขึ้นเสมอ มีการใช้วัตถุนิยมทันสมัยมากขึ้น ติดความเป็น
ผู้บริโภคนิยมสูงขึ้นตามลำดับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชน ทำให้วิถีชีวิตของแต่ละ
ครัวเรือนตกอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างต้องดิ้นรนทำมาหากิน พยายามให้พลังกาย พลัง
ปัญญาของตัวเองเลี้ยงชีพจนละเลยความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย แบบวิถีชีวิตทางสายกลางของพุทธ
ศาสนา แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามา
แทนที่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนจนทำให้สิ่งดีงามเริ่มเลือนหายไปจากคนในชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ชัดเจน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 161) ทั้งนี้มักจะเกิดลักษณะการควบคุมทางสังคมของคนในชุมชน
เมืองจะยากขึ้นในอนาคต เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 165) 

1. เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน ขาดจิตสาธารณะในการให้
ความร่วมมือ เนื่องจาก ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้เยาวชนเริ่มหนีห่างจากครอบครัวและชุมชน มี
ความเป็นตัวเองสูงเพ่ิมขึ้น ไม่นึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต จนทำให้ถูกชักจูงไป
ในทางที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้น 

2. ประชาชนในชุมชนรุ่นใหม่ ๆ ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ทำให้มีความทะเยอทะยานในการ
ประกอบอาชีพ หารายได้ใหม่ ๆ ทำให้คนเหล่านั้นมักจะใช้ชุมชนเป็นที่พักอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
และออกไปทำงานในหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่นอกชุมชน โอกาสที่จะร่วมกิจกรรมในชุมชนจึงมีน้อยลง 

3. การได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก (ต่างประเทศ) เข้ามาโดยไม่ได้กลั่นกรองถึงความดีงาม 
ความเหมาะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันความเจริญที่ถาถมเข้ามาจากภายนอก
ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่มีความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้น จนทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับอิทธิพล
นั้น ทำให้คนขนขวายแต่เพียงวัตถุบริโภคนิยม จนก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำให้สะท้อนถึงความต่างคนต่างอยู่ของประชาชนในชุมชน
ประชาระบือธรรมได้อย่างชัดเจน 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมักจะมีเป้าหมายด้านการ
ประกอบอาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพที่บ้าน หรือนอกบ้านก็มักจะอยู่ในภาวะที่เร่งรีบเสมอ 
อาชีพขึ้นอยู่กับความถนัดและกำลังทุนทรัพย์ในการลงทุนของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นสำคัญ 
เยาวชนมักมีส่วนร่วมในชุมชนน้อย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันน้อย ที่สำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมีความแก่งแย่ง
แข่งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ ลักษณะของประชาชนวัยทำงานมักจะเป็นตื่นแต่เช้า เข้าบ้านมืด 
จิตใจผู้คนมักจะเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวได้สาวเอา ต่างคนต่างอยู่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงใน
ชุมชน การใช้ชีวิตไม่มีรูปแบบตายตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความสุขและข้อมูลสรุปชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

2.4.1 ความหมายของคำว่า “ความสุข” 
ความสุข เป็นความรู้สึกของบุคคลจากภายในที่สะท้อนความพึงพอใจ ความอ่ิมเอมใจ ความ

รักใคร่ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความประทับใจ ความอบอุ่นใจ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลในทางที่ดี (เชิงบวก) 
เป็นส่วนใหญ่ และจะตรงข้ามกับคำว่า “ความทุกข์” ที่มักสะท้อนออกมาไปในทางที่ไม่ดี (เชิงลบ) 
นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยกล่าวถึง “ความสุข” ก็จะอธิบายเพ่ิมเติมกับคำว่า “ความอยู่ดีมีสุข” และ “ความ
อยู่เย็นเป็นสุข” ไปด้วย ซึ่งคำว่า ความสุขนั้นในทางพุทธศาสนาได้อธิบายไว้เช่นกัน ดังที่ พระราชวร
มุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2529: 529-531) ได้อธิบายถึงความสุข ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ดับทุกข์” 
หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุความสุขอันสูงสุด ซึ่งความสุขมีความสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า พุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุข เริ่มแต่ขั้นต้น ในการทำ
ความดีหรือกรรมดีทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่าบุญ มีพุทธพจน์ตรัสว่า “บุญเป็นชื่อของความสุข” จุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนาคือ นิพพาน ก็เป็นความสุข และเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วย นอกจากนี้ใน
พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนได้นำพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับความสุขว่า “ท่านทั้งหลายจงอย่า
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความประมาทและความชิดเชื้อกับความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาท เพ่ง 
(ธรรม) อยู่ ย่อมได้บรรลุความสุขอันไพบูล” (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539: 88) และยังมีพุทธพจน์ที่
กล่าวถึงจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้ที่ว่า “การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก เปนของเบา มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่ 
เป็นการดี เพราะจิตที่ฝึกแล้วความสุขมาให้” (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539: 93) นอกจากนี้พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555: 1038-1040) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยายเกี่ยวกับ
ความสุขไว้ว่า คนที่มีธรรมจักษุ เป็นอริยชนอย่างนี้แล้วส่วนมากก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ครองบ้านครองเรือน 
ปกครองหมู่คนหรือชุมชนต่อไป ยังบริโภคกามโภคะ เสพกามสุข แต่เป็นกามสุขท่ีมีนิรามัสสุขประสาน
พร้อมกันไปด้วยอันเป็นหลักประกันที่จะไม่ให้กามสุขก่อโทษความเดือดร้อนเสียหาย มีแต่เสริมสร้าง
ประโยชน์สุขและความดีงามทำให้อริยชนนั้นดำเนินชีวิตเป็นหลัก และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและ
สังคม และแน่นอนว่าจะก้าวหน้าสูงขึ้นไปในอริยมรรค ไม่มีการถอยหลักตกต่ำลงมา ส่วนความสุขที่
ประณีตสูงขึ้นเป็นความสุขอิสระอยู่ภายใน ไม่ขึ้นต่ออะไรอ่ืน เป็นไทยแก่ตัว หมดจดผ่องใส ไม่เป็นพิษ
ภัยแก่ใคร ๆ ทั้งกามสุขหรือสามิสสุขก็ตาม นิรามิสสุข ก็ตาม ของผู้ยังมีกิเลส ก็ยังไม่เป็นอิสระแท้จริง 
ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีตัวตนที่ติดพัน ยังไม่สิ้นเชื้อทุกข์ ไม่หมดมูลของปัญหา ต้องพัฒนาจิตปัญญา
ต่อไป จนกว่าจะถึงอาสวักขัย ให้สิ้นกิเลส ไร้ทุกข์ ไม่ติดในอะไร ๆ ทั้งนี้กามสุขนั้นถึงแม้จะมีส่วนเสีย มี
จุดอ่อน มีข้อด้อยข้อบกพร่องอย่างไร มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งและเป็นความสุขที่เกี่ยวข้องกับคน
ส่วนใหญ่ ยิ่งในเมื่อมันมีศักยภาพที่จะก่อทุกข์ภัยขยายโทษผลร้ายออกไป ทั้งแก่ชีวิตและสังคม ก็ยิ่ง
ต้องเอาใจใส่ที่จะป้องกันและแก้ปัญหา รวมแล้วก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องริหารจัดการให้ดี พร้อมกับการที่
จะต้องคอยปลุกคอยเตือนให้คนไม่ลืมที่จะพัฒนาตนให้ก้าวหน้าสูความสุขที่สูงขึ้นไป ส่วนกามสุขนั้น 
เมื่อบริหารจัดการให้ดี ก็เป็นประโยชน์สุขสำคัญ ที่จำเป็นในขั้นพื้นฐาน ทั้งที่ยังเป็นของขาดพร่อง
แหว่งเว้านี้แหล่ะ ก็ยังเป็นคุณที่ดีแก่ชีวิต และขยายออกไปให้เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังคม ให้อยู่
กันร่มเย็นเป็นสุข ยิ่งกว่านั้น ก็จะเป็นฐานที่ค้ำจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนให้ก้าวขึ้นสู่ประโยชน์
สุขที่สูงขึ้นไป ๆ พอจัดให้กามสุขที่บริหารจัดการได้ดีนั้น เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย
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แห่งชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ ่ง คือเป็น “อัตถะ” อย่างหนึ่ง โดยเป็นอัตถะ คือประโยชน์ที่พึงมุ่ง
หมาย หรือที ่พึงลุถึงให้ได้ เป็นขั ้นพื้นฐาน เรียกว่า “ทิฏฐะธัมมิกัตถะ” แปลกันว่า ประโยชน์
ปัจจุบัน คือประโยชน์ขั้นตาเห็น ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า มองเห็นประจักษ์ได้ ก็คือ กามสุขหรือสุขทาง
วัตถุ ที ่พึ ่งพาอามิสนี ่เอง ส่วนประโยชน์ขั ้นตาเห็น เป็นปัจจุบัน หรือทิฎฐธัมมิกัตถะนี ้ ซึ ่งเป็น
ความสุขในระดับรูปธรรม เกี่ยวข้องกับวัตถุ สิ ่งเสพของบริโภค และการอยู่ร่วมกัน การจัดสรร
ความสัมพันธ์ให้ดีงามเกื้อกูล ว่าโดยสรุป ก็ได้แก่ 

- การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน ทำมาหาเลี้ยงชีพ ให้มีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตัว
เลี้ยงครอบครัวและคนในความดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างน้อย ให้ทุกคนเอิบอ่ิมเป็นสุข  

- การมีความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี มีสถานะเป็นที่ยอมรับนับถือ 
ตลอดจนพรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ อิสริยยศ และบริวารยศ 

- การมีครอบครัวที ่ผาสุก ดำรงรักษาตระกูลวงศ์ให้เป็นแบบอย่าง เป็นที ่นับถือ เอื้อ
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

- การดูแลร่างกาย บริหารสุขภาพ เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค กินพอดี ให้อยู่สบาย
ไร้โรค แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส่วนความสุขประณีตเป็นอิสระข้างในที่เป็นไทแก่ตน จำพวกนิรามัสสุขนั้น ก็เป็น อัตถะ 
คือประโยชน์เป็นจุดหมายของชีวิต สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง หรือเป็นอีกด้านหนึ่ง เรียกว่า “สัมปรายิกัต
ถะ” แปลกันว่า ประโยชน์เบื้องหน้า คือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็น ได้แก่ ลึกลงไปข้างใน อยู่ ในใจ ก็
เลยตาเห็น หรือลับไปข้างหน้า ในชีวิตข้างหน้าในอนาคต ก็เลยตาเห็น เป็นภาวะที่ไม่ปรากฏต่อ
หน้า มองเห็นประจักษ์แก่ตาไม่ได้ ในความหมายอย่างกว้าง ๆ ก็รวมความสุขอย่างประณีตอิสระ
ภายในทุกอย่าง ตั้งแต่ความสุขจากความมีศรัทธา ความมีศีลดีงาม สุขจากสมาธิ สุขจากฌา น 
แม้กระทั่งนิพพานสุข 

 นอกจากนี้พระมหาวุฒิชัย ว. วชิรเมธี ได้อธิบายเกี่ยวกับความสุขไว้โดยผู้วิจัยได้ถอดเทป
จากวีดีโอในอินเทอร์เน็ต ไว้ว่า “ถ้าเรานิยามว่า ความสุขขึ้นอยู่ปริมาณของวัตถุ  มากที่สุด ก็คิดว่า
จะมีความสุข ถ้าเรานิยามอย่างนี้ ความสุขจะกลายเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยของประเทศนี้ ใครมี
วัตถุในครอบครองมากกว่า เราก็คิดกันว่าคน ๆ นั้น ต้องมีความสุขมากกว่า แต่ถ้าใจเราพอ แม้สิ่ง
นั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่เล็กน้อยที่สุด แต่มันอาจจะให้ความสุข ที่มีปริมาณยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้ ฉะนั้น
ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุที่เราครอบครอง ความสุขไม่ได้ขึ้นกับปริมาณของวัตถุ ความสุข
อยู่ตรงไหน เราละเมียดละไมที่จะมองหาไหมทุก ๆ มุมของโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีความสุข แฝงตัวอยู่
ทุกหนทุกแห่ง แต่...การมองเห็นความสุขของคนอ่ืนนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่าเรามองเห็นความสุข
ที่ตัวเราไหม ความสุขที่แท้จริงนั้น จะต้องเกิดจากการก้าวขึ้นมาพ้นจากการเปรียบเทียบคนอ่ืน ถ้า
เรามีความสุขกับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น นั้นแหละจะทำให้เรารู้จักพอ...  "ใจที่รู้จักพอนั้นแหละ เป็นใจ
ที่มีความสุข" (พระมหาวุฒิชัย ว. วชิรเมธี, 2555: ออนไลน์) ส่วนจีระศักดิ์ ทัพผา (2550: 10) ได้
สรุปความหมายของความสุข คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพสบายใจที ่ด ี ที ่ทำให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม การมีความครอบครัวที ่อบอุ่นมั ่นคง อยู ่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ นัยสำคัญ
อีกอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงความพอเพียงนั่นคือ การดำรงชีวิตด้วยความสุข อิสระ ไม่ตึงหรือหย่อนกับการ
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ใช้ชีวิตให้มีความพอดีเป็นแกนกลางยึดมั่นไว้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ผู้มียศ ตำแหน่ง ฐานันดร
ศักดิ์สูงส่งจะเพียงใดก็ตามหากมีใจที่รู้จักพอเพียงก็มีความสุขในการดำรงชีวิตเช่นกัน จากบทความใน
หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของประธานาธิบดีแห่งอุรุกวัย นายโฮเซ มูฮิกา สรุปได้ว่า ...ประธานาธิบดี
ได้ปิดบ้านพักหรูประจำตำแหน่งที่รัฐมอบให้ในกรุงมอนเตวิเดโอ และเลือกที่จะอาศัยอยู่กับภรรยาที่
บ้านหลังเล็กๆสุดถนนลูกรัง ในฟาร์มย่านชานเมืองหลวง ทั้งสองทำการเกษตรกรรมเท่าที่พอจะ
อำนวยด้วยตนเอง ด้วยการปลูกพืชไม้ดอก... “เขาใช้ชีวิตเช่นนี้มานานแล้ว นั่งพักผ่อนบนเก้าอ้ีเก่า ๆ 
ในสวน หรือไม่ก็นั่งบนโซฟา "ผมพอใจในสิ่งที่ผมมี" ซึ่งการได้รับฉายาว่าประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุด
ในโลก ไมทำให้เขารู้สึกว่าตนเองจน คนจนคือคนที่ต้องทำงานหนักเพ่ือตอบสนองรสนิยมอันหรูหรา
ของตน และมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด… "สภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ คือการได้มีอิสรเสรี เพราะหากคุณ
ไม่ได้ครอบครองสิ่งใดมากมาย คุณก็ไม่จำเป็นต้องทุ่มแรงกายแรงใจเยี่ยงกรรมกรเพ่ือหามันมา
ครอบครอง และยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมีเวลาเป็นของตนเองด้วย" …"ผมอาจเป็นคนแก่ที่ดูประหลาด แต่
นี่เป็นวิถีที่เป็นอิสระ"... (หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์, 2555: บทเรียนแห่งความเพียงพอ ของ"โฮเซ 
มูฮิกา" ประธานาธิบดี"ยากจนที่สุดในโลก, 17 พฤศจิกายน) 

นอกจากนี ้น ิยามในคำว่า “ความอยู ่ด ีม ีส ุข” ที ่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้ให้ความหมายของคำว่า “ความอยู่ดีมีสุข” หมายถึง การมี
สุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทำที่ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ 
มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐ ส่วนแนวคิดของสาสินี เทพสุวรรณ์ (2550: 53) ได้อธิบายสรุปความหมายของ “ความอยู่ดี
มีสุข” (Well-Being) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความอยู่ดีมีสุขในเชิงอัตวิสัย (Subjective 
Well-Being) หมายถึง การวัดความสุขของบุคคลจากภายในจิตใจ ซึ ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการถาม
ความรู้สึกในปัจจุบันของบุคคลออกมาเป็นคะแนน ในระดับต่าง ๆ ส่วนความอยู่ดีมีสุขอีกประเภท
คือ ความอยู่ดีมีสุขในเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-Being) หรือความสุขที ่วัดจากการสร้าง
องค์ประกอบและตัวชี้วัดภายนอกมาตัดสินว่าบุคคลมีความสุขหรือไม่ ส่วนแนวคิดของพรเพ็ญ 
ปานคำ (2552: 9) ได้สรุปไว้ว่า ความอยู่ดีมีสุข เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหลายคำ ได้แก่ 
ความสุข ความผาสุก ความอยู่เย็นเป็นสุข และคุณภาพชีวิต ล้วนแต่นิยามความสุขออกเป็น 2 
ลักษณะ คือความสุขทางกายและความสุขทางใจ มีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านสังคม 
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมาด้วย และยังสะท้อนให้เห็นว่าความอยู่ดีมีสุขนั้นเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติ
ทางกาย มิติทางใจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม  

ส่วนความหมายของคำว่า “ความอยู่เย็นเป็นสุข” หมายถึง  “การดำเนินวิถีชีวิตของคนทั้ง
จิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสัมพันธ์กันได้ถูกต้องและดีงาม 
อย่างมีดุลยภาพ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน  และระหว่างคนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม” (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , 
2549: 25) 

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความสุข จะต้องพิจารณาถึงคำว่าความอยู่ดีมีสุข และความอยู่เย็นเป็น
สุขไปด้วย ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพรวมโดยใช้คำว่า ความสุข หมายถึง การเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” 
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และ “พอใจ” เป็นการถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซึ่งจะเริ่มต้นที่มีความสุข
ทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
มีสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการ
ดำรงชีวิตนั้นเอง และเมื่อพร้อมกับความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น 
การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การเคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนที่ดี
งามของศาสนา การทำสมาธิภาวนา เป็นต้น ทำทั้งสองสุขนี้ให้บริบูรณ์ถึงจะเรียกว่า “ความสุข” 
ที่แท้จริง 

 
2.4.2 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของคำว่า “ความสุข” 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2529: 530-531) ได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรมที่

กล่าวถึงความสุขในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต จำแนกความสุขไว้ เช่น สุของคฤหัสถ์กับสุข
ของบรรพชิต กามสุขกับเนกขัมมสุข โลกียสุขกับโลกุตตรสุข สุขของพระอริยะกับสุขของปุถุ ชน 
เป็นต้น แต่วิธีแบ่งที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน ละเอียดและดูง่ ายไม่ซับซ้อนแบ่งความสุขเป็น 10 ขั้น 
ดังนี้ 

 1) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม ได้แก่ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยกามคุณ 5 
 2) ปฐมฌานสุข สุขเนื่องด้วยปฐมฌาน ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปิติ สุข และเอกัคคตา 
 3) ทุติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยทุติยฌาน ซึ่งประกอบด้วย ปีติ สุข และเอกัคคตา 
 4) ตติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยติติยฌาน ซึ่งประกอบด้วย สุขและเอกัคคตา  
 5) จตุตถฌานสุข สุขเนื่องด้วยจตุตถฌาน ซึ่งประกอบด้วย อุเบกขาและเอกัคคตา  
 6) อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ซึ่ ง

ล่วงพ้นรูปสัญญาโดยสิ้นชิง ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด ไม่มนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแต่อวกาศ
อันอนันต์เป็นอารมณ์ 

 7) วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึ่งคำนึง
วิญญาณอันอนันนต์เป็นอารมณ์ 

 8) อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
อนถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 9) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ อันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 10) สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อั น
ถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมด 

สามารถย่อรวมจากสุข 10 ขั้นนี้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม 
 2) ฌานสุข หรือ (อัฏฐ) สมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขเนื่องด้วยสมาบัติ 8 

แยกเป็น 2 ระดับย่อย  
  2.1 สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องด้วยรูปฌาน 4 
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  2.2 สุขในอรูปฌาน หรือสุขเนื่องด้วยอรูปฌาน 4 
 3) นิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัติ 
ซึ่งสุขทั้ง 10 ขั้นนั้นเป็นความสุขทั้งนั้นแต่ถ้าหากเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตลึกซึ้งยิ่งกว่า

กันไปตามลำดับขั ้นนั ่นเอง เมื ่อพิจารณาแล้วความสุขในทางพุทธศาสนาจะมีความลึกซึ ้งจน
ประชาชนถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงจะไม่ค่อยเข้าใจนัก จึงมีหลายหน่วยงานที่พยายามค้นหา
ความสุและตัวชี้วัดความสุขที่เหมาะสมกับประชาชนตามมุมมองหรือมิติการหน่วยงานของตนเอง 
ดังเช่น  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)  ได้อธิบาย
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข จำแนกได้เป็น 7 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการ
ทำงาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ ซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องดำเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดผลต่อความอยู่
ดีมีสุขของคนได้อย่างแท้จริง ในแต่ละองค์ประกอบมีคำอธิบายที่เพ่ิมรายละเอียดดังนี้ 
 สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการสร้างสุขภาวะที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี การรู้จัก
ป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข  ซึ่งจะทำให้คนมีอายุยืน
ยาว สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและ
สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ความรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  เพราะความรู้ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่คนเราจะมีความรู้ได้นั้น จะต้องได้รับการศึกษา การศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้สามารถ  
“คิดเป็น ทำเป็น” เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองและใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะของตนให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในสังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ชีวิตการทำงาน เป็นปัจจัยกำหนดความอยู่ดีมีสุขของคน นอกจากจะต้องมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ได้รับการศึกษาแล้ว  การทำงานจะเป็นที ่มาของรายได้และอำนาจซื้อ  ซึ่งนำไปสู่การสร้าง
ความสำเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีงานทำที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน มี
รายได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้คนเราสามารถดูแลความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้อยู่ดี
มีสุขได้และยังประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

รายได้และการกระจายรายได้ ความขัดสนในด้านรายได้ในการยังชีพ การมีปัญหาความ
ยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในระดับสูง  ย่อมสะท้อนการอยู่อย่างเป็นทุกข์
ในสังคม ดังนั ้น ความอยู ่ดีมีสุขที ่สำคัญประการหนึ ่ง  คือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอำนาจซื้อเพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตที่ได้มาตรฐาน และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ  
ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งต่อคนในการ
ดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ  “ความอยู่ดีมีสุข”



60 

ครอบครัวอยู่ดีมีสุขคือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลสังคม
อย่างมีคุณธรรม 

สภาพแวดล้อมในการดำรงช ีว ิต  เป ็นอีกมิต ิหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญต่อความอยู ่ด ีม ีส ุข
สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  เอื้อต่อการประกอบอาชีพและการ
ดำรงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดล้อมที่ดีหมายความรวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การได้รับ
บริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลคุณภาพการดำรงชีวิตให้เกิดการสนับสนุนความอยู่ดีมี
สุขของคน 

การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ  ความอยู ่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งจะขึ ้นอยู ่กับการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย  และรัฐกับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่สังคมที่คนในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไป 
 
ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบ “ความอยู่ดีมีสุข” 
 

  
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)  (ภาคผนวก) 
 
  
 
 

 

สุขภาพอนามัย

ความรู้

ชีวิตการ
ท างาน

รายได้และการ
กระจายรายได้สภาพแวดล้อม

ด้านชีวิต
ครอบครัว

การบริหาร
จัดการที่ดี



61 

 
นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีรวมความอยู่ดีมีสุขและองค์ประกอบ  ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2.2 ดัชนีรวมความอยู่ดีมีสุขและองค์ประกอบ 
ดัชนี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 

1. สุขภาพอนามัย 1. การมีชีวิตยืนยาว 
2. การมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
3. การสร้างความเป็นธรรม
ในระบบสาธารณสุข 

1. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
2. สัดส่วนประชากรที่ไม่เจ็บป่วยในแต่
ละปี 
3. สัดส่วนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ 

2. ความรู้ 4. การได้รับการศึกษาของ
คนไทยอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
กัน 
5. คุณภาพการศึกษา 

4. จำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของ
ประชาชน 
5. อัตราการเข้าเรียนหนังสือของเด็กชั้น
มัธยมต้นและมัธยมปลาย 
6. ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

3. ชีวิตการทำงาน 6. การมีงานทำอย่างทั่วถึง 
7. ความมั่นคงในการ
ทำงาน 

7. สัดส่วนผู้ว่างงาน 
8. สัดส่วนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการ
และอยู่ในข่ายครอบคลุมของกองทุน
ประกันสังคม 

4. รายได้และการ
กระจายรายได้ 

8. รายได้ 
9. การกระจายรายได้ 

9. สัดส่วนคนยากจนด้านรายได้ 
10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

5. สภาพแวดล้อม 10. ด้านที่อยู่อาศัยและการ
ได้รับบริการสาธารณูปโภค 
11. ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
12. สิ่งแวดล้อม 

11. สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่อยู่
เป็นของตนเอง 
12. สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 
13. สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากร 
14. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 
15. ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำ 
16. สัดส่วนขยะต่อประชากรแต่ละปี 
17. สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 
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ดัชนี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 

6. ด้านชีวิตครอบครัว 13. สัมพันธภาพของ
สมาชิกในครอบครัว 
14. การพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจ 

18. อัตราการหย่าร้างต่อประชากรพัน
คน 
19. อัตราการจดทะเบียนสมรสต่อ
ประชากรพันคน 
20. ครอบครัวอบอุ่น 
21. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 

7. การบริหารจัดการที่ดี 15. หลักคุณธรรม 
16. การมีส่วนร่วม 
17. ความคุ้มค่า 
18. ความโปร่งใส 

22. สัดส่วนจำนวนข้าราชการที่ถูก
ลงโทษทางวินัย 
23. สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
24. สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP 
25. ดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่น 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)  (ภาคผนวก) 
 

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548: 20-21) ได้นำแนวคิดของนายแพทย์ยง
ยุทธ ขจรธรรม, นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูลและคณะ ที่พัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชน
ชาวไทยเมื่อปี 2540 ไว้มาแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย 

หมวดความสุข 
ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้าน
เขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ 

1. การมีหลักประกันในชีวิต - มีที่ดินทำกินของครอบครัวอย่างพอเพียง 
- มีบ้านอาศัยของครอบครัวอย่างมั่นคงถาวร 
- มีอาหารการกินพอเพียง 
- มีเงินทองใช้สอย 
- มียุ้งข้าวใหญ่ 
- มีข้าวกินตลอดปี 

2. การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง - สุขภาพจิตดี 
- ร่างกายแข็งแรง 
- อายุยืนนาน 
- ปลูกยาสมุนไพรไว้รักษาเวลาเจ็บป่วย 
- ไม่มีโรคประจำตัว 
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หมวดความสุข ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้าน

เขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ 
3. การมีครอบครัวที่อบอุ่น - คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมีงานทำ 

- คนในครอบครัวรักใครกันไม่ทะเลาะหรือหึงหวงกัน 
- ลูกขยันทำมาหากินและพ่ึงตนเองได้ 
- ผัวเดียวเมียเดียว 
- คนในครอบครัวมีเวลาให้กัน 

4. การมีชุมชนเข้มแข็ง - เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 
- เกิดผู้นำตามธรรมชาติและมีกระบวนการพัฒนาผู้นำ 
- เกิดกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
- ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- คนในชุมชนมีความสามัคคี 

5. การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี - มีดินน้ำสัตว์อุดมสมบูรณ์ 
- มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากสารเคมี 
- มีถนน น้ำประปา และไฟฟ้า 
- มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
- เพ่ิมความหลากหลาย 

6. การมีอิสรภาพ - ได้ทำในสิ่งที่คิดโดยไม่สร้างความเดือดร้อน 
- ไม่มีหนี้สิน 
- ไม่ถูกคนอ่ืนครอบงำด้านความคิด 
- ประกอบอาชีพอิสระ 

7. การมีความภาคภูมิใจ - มีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ 
- การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อ่ืน 
- ได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดต่อผู้อ่ืน 

8. การเข ้าถ ึงธรรมะว ่าด ้วยการอยู ่
ร่วมกัน 

- การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
- มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ 
- ได้เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ ทำทานหรือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

 

ที่มา: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548: 20-21) 
   

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2549: 25-26) ได้อธิบายองค์ประกอบของความ
อยู่เย็นเป็นสุขใน 2 ระดับได้แก่ การพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัวครอบคลุมทุก
มิติของการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา (Ends) และ การ
พัฒนาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข ที่มาจากการพัฒนาในองค์ประกอบแวดล้อมรอบตัวคนคือ  1)
ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยการบริหารจัดการประเทศและธรรมาภิบาล 3)
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และ 4) ปัจจัยด้านสังคม  ชุมชนและระบบคุณค่า/วัฒนธรรมของสังคม 
นอกจากนี ้ยังมีประเด็นในการพัฒนาตัวชี้วัด  ดังตารางต่อไปนี ้ (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ, 2549: 30-32) 
ตารางที่ 2.4 องค์ประกอบและประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข  

องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัด 
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัว 1.1 คนมีสุขภาวะที่ดี มีความสมดุลระหว่างการ

พัฒนากาย จิต ใจ สติปัญญาอย่างสมดุล 
1.2 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม/ศาสนาเพ่ือเป็นเครื่อง
กำกับและนำความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3 มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นทำเป็น และรู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.4 มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
1.5 มีสัมมาทิฐิ 
1.6 มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตทั้งชีวิตการทำงาน 
รายได้ การอยู่อาศัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
1.7 มีสัมพันธภาพครอบครัวที่ดี มีความรัก ความ
อบอุ่นร่วมกัน 
1.8 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดความสุข  
1) รักษาดุลยภาพการอยู่ร่วมกันระหว่าง
คนกับและธรรมชาติ 

1.1 การสงวนรักษา โดยมีการป้องกัน ใช้ 
ประโยชน์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
ประสิทธิภาพโดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม 
1.2 การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย มีการดำเนินการป้องกัน 
แก้ไขปัญหามลพิษ 
1.3 การมีส่วนร่วม และการกระจายการใช้ 
ทรัพยากรให้คนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



65 

 
องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัด 

2) การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิ
บาล 

2.1 พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ 
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
2.2 สร้างความเข้มแข็งภาคีการพัฒนาให้ 
สามารถเข้าร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ
ประเทศ 
2.3 มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ชุมชน 
2.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่าง
เป็นธรรม ทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2.5 เคารพในสิทธิหน้าที่ ศักดิ์ศรี คุณค่าของความ
เป็นคนที่เท่าเทียม 

3) ระบบเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นธรรม 3.1 การพัฒนาอย่างมีคุณภาพอยู่บนพ้ืนฐานศักยภาพ
และข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่ง
ขยายตัวที่สมดุล และมีแบบแผนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.2 การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง มุ่งสู่การพ่ึงตนเองได้ และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.3 การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น 
ธรรม มีทางเลือกการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม การดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

4) สังคมสงบสุข มีชุมชนและวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง 

4.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีวัฒนธรรมระบบคุณค่าที่ดีงาม ยึดโยงคน
และชุมชน 
4.2 สังคมมีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพ
ในความเสมอภาคและความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สามัคคี 
4.3 มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

ที่มา: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2549: 30-32) 
 
นอกจากนี้แนวคิดของนักศึกษาที่ได้ทำการวิจัยยังสะท้อนองค์ป ระกอบของความสุขไว้ 

เช่น สาสินี เทพสุวรรณ์ (2550 : 53) ได้อธิบายถึงตัวชี้วัดของ “ความอยู่ดีมีสุข” (Well-Being) 
โดยความสำคัญของการวัดความสุขมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสม ซึ่งมีทั้งหมด 16 ตัวจาก 
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6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ การกู้ยืม และการเป็นภาระ และการมีเงิน
ออม 2) ด้านสังคม ได้แก่ การรู้จักคนในชุมชน การเสียสละเวลาและแรงงานเพื่อช่วยเหลือ การไว้
เนื้อเชื่อใจหยิบยืมข้าวของ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 3) ด้านครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว
อบอุ่น และสถานภาพสมรส 4) ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การเจ็บป่วย และการมีหลักประกันทาง
สุขภาพ 5) ด้านวัฒนธรรม/ความเชื่อ ได้แก่ การสวดมนต์ การตักบาตร การทำสังฆทาน และการ
ทำสมาธิ 6) ด้านการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด  และจีระศักดิ์ ทัพผา (2550: 13) ได้สรุป
ความสุขประกอบด้วยสองส่วน คือ ความสุขภายในและความสุขภายนอก ความสุขภายใน
ประกอบด้วยความสุขในระดับจิตและปัญญา ส่วนความสุขภายนอกเป็นความสุขที ่เกิดจาก
ความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีปัจจัยสี่พอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวอบอุ่น การมี
ชุมชนเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดี มีการศึกษาทีดี มีชีวิตในการ
ทำงานที ่ราบรื ่น ครอบครัวมีความรักสามัคคีกัน มีรายได้ที ่พอเพียง มีความมั ่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในสังคม รวมทั้งแนวคิดของศิริชัย รอด
ทัศนา (2550 : 45-46) ที่ได้อธิบายสรุปไว้ว่า การดำเนินงานเพื่อมุ ่งเน้นเรื ่องความอยู ่ดีมีสุขมี
องค์ประกอบที ่เกี ่ยวข้องอย่างหลากหลายเชื ่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม โดย
คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการวัดผลกระทบสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับ
คน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ คือ ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
ร่างกายสามารถวัดได้ด้วย สุขภาพกายที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และความอยู่ดีมีสุขทางด้านจิตใจ
ก็สามารถวัดได้ด้วยการไม่ตกอยู่ในภาวะความเครียดมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมี และส่งผลถึงการ
อยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขจึง
เป็นการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอย่างเป็นระบบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง 
และประเทศชาติมั่นคงในที่สุด ซึ่งได้กำหนดกรอบในการศึกษาที่สำคัญในการวัดด้านความอยู่ดีมี
สุขทางกาย และทางใจ ทั้งนี้องค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวได้มีการศึกษาของเยาว
ลักษณ์ คำชา (2551: 81) ได้ทำการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว : กรณีศึกษาในตำบลบ้าน
ดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จำแนกความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ความอยู่ดีมีสุขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและความ
มั่นคงในชีวิต ด้านสังคม 

เมื่อกล่าวถึงดัชนี องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสุขแล้วยังต้องพิจารณาถึงมาตรวัด
ความสุขไว้ด้วย ซึ่งจากบทความของเสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ (2553: 3-9) เครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ
เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ไอราห์) ได้อธิบายการวัดความสุขไว้อย่างน่าสนใจมาก ดังนี้ 

- การวัดความสุขระดับบุคคล นั้นมีวิธีการที่ได้รับความนิยมคือการสำรวจโดยใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามในระดับบุคคลและครอบครัว  ซึ่งอาจใช้คำถามแบ่งได้สองประเภทคือ
คำถามเชิงเดี่ยวดือมีคำถามเดียว (Single-item question) และคำถามเชิงซ้อน ซึ่งมีหลายคำถาม 
(Multiple-item question) แล้วมาสังเคราะห์รวมค่าให้เป็นค่าเดียวในการสอบถามทัศนคติของ
บุคคล ทั้งนี้คำถามเชิงเดี่ยวเกี่ยวกับความสุขที่พบบ่อย  เช่น “โดยรวมคุณมีความสุข (มีความพึง
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พอใจ) กับชีวิตในระดับไหน?” นอกจากคำถามเกี่ยวกับความสุขหรือความพึงพอใจกับชีวิตโดยรวม
แล้ว คำถามลักษณะดังกล่าวยังใช้สำรวจความสุขหรือความพึงพอใจของชีวิตโดยแยกย่อยออกไป
ได้เป็นด้านต่างๆ เช่นด้านการเงิน ครอบครัว สุขภาพ หน้าที่การงาน เป็นต้น คำถามเหล่านี้มักเป็น
คำถามแบบปรนัย (Multiple choices) และจำนวนของตัวเลือก (choices) ที่ให้เลือกมีตั้งแต่ 3 
ไปจนถึง 100 ขึ้นอยู่กับแบบสำรวจและวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ใน The World Values Survey 
ถามว่า “โดยภาพรวมแล้ว คุณคิดว่า คุณมีความสุขในระดับใดโดยมี 4 ระดับคือ: มีความสุขมาก มี
ความสุขทีเดียว ไม่มีความสุข หรือไม่มีความสุขเลย” ส่วน General Social Survey นิยามใน
แบบสำรวจที่มีตัวเลือก 3 คือ มีความสุขมาก (Very happy) มีความสุข (Pretty Happy) และ ไม่
ค่อยมีความสุข (Not too happy) หรือใน Korean Labor and Income Survey มี 5 ระดับ
ของคำตอบของคำถามว่า โดยรวมคุณมีความพึงพอใจกับชีวิตแค่ไหน โดย นิยามคือ พึงพอใจมาก 
(Very satisfied) พึงพอใจ (Satisfied) เฉย ๆ (Neither satisfied not dissatisfied) ไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfied) และไม่พึงพอใจเลย (Very dissatisfied) แต่เมื ่อตัวเลือกมากขึ้น  การวัดระดับ
ความสุข หรือความพึงพอใจก็ทำได้ละเอียดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความละเอียดของตัวเลือก
จะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญที่ผู ้ออกแบบสำรวจควรคำนึงถึง  ได้แก่ 1) ควรเลือกระดับจำนวนเป็น
จำนวนคี่ เพราะมาตรวัดหนึ่งๆ ควรจะมีค่ากลางเพ่ือเป็นจุดกึ่งกลาง สำหรับการตัดสินใจของแต่ละ
บุคคล เช่น 7 หรือ 11 ระดับ ( 0 -10) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป 2) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ทำให้การเปรียบเทียบระดับความสุขระหว่างประเทศเป็นไปได้ยาก  การวัดระดับความสุขของคน
ต่างสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ ่งที ่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศยังมีปัญหามาก  
เพราะความสุขและความพึงพอใจอาจมีความหมายที่แตกต่างกัน  เนื่องจากบุคคลและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันอาจมีความแตกต่างในการตีความสิ่งที่เราต้องการวัดด้วยความอยู่ดี มีสุขเชิงอัตวิสัย จึง
ควรระมัดระวังหากมีการเปรียบเทียบความสุขของบุคคลข้ามประเทศหรือวัฒนธรรม  การออกแบบ
การวิจัยและวิธีการทางเศรษฐมิติที ่เหมาะสม  จะช่วยลดอคติในการตีความได้บ้าง  นอกจากนี ้
ตัวเลือกระดับคะแนน(Scale) ที่ให้ชาวเอเชียมักเลือกคือตัวเลือกกลางๆ ในขณะที่ชาวตะวันตกไม่
ลังเลที่จะเลือกตัวเลือกต้นหรือปลาย (extreme choices) 

- การวัดความสุขในระดับประเทศ โดยในหลายประเทศต่าง ๆ โดยวิธีการได้แก่ 
การรวมความสุขรวม (Aggregate Happiness) แล้วมาหาค่าเฉลี่ยหรือมักเรียกว่าดัชนีความสุข
มวลรวมประชาชาติ (Index of Gross National Happiness) การวัดการกระจายหรือความ
แตกต่างในความสุขของกลุ ่มต่างๆในสังคม  (Inequality of Happiness) การวัดช่วงชีว ิตที ่ม ี
ความสุข (Happy Life Years) และการผสมผสานระหว่างการวัดความสุขรวมและการวัดความไม่
เท่าเทียมของความสุขของคนกลุ่มต่างๆ (Inequality Adjusted Happiness) 

นอกจากนี้เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ได้นำแนวคิดของการวัดความสุขของประเทศภูฏานที่
มีรายละเอียดจากการแปลข้อความโดยคุณอรณิชา สว่างฟ้า เกี่ยวกับการวัด  Gross National 
Happiness ใน 9 มิติ (Domains) ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขทางกายภาพ การมีสุขภาพที่ดี 
ความสมดุลของการใช้เวลา การศึกษา วัฒนธรรมที่หลากหลายและยึดหยุ่น ธรรมาภิบาล ความ
เข้มแข็งของชุมชน  สิ ่งแวดล้อมที ่หลากหลายและฟื้นฟูได้ และมาตรฐานการครองชีพ  และ
เปร ียบเท ียบค ่าที ่ได ้ในแต ่ละองค ์ประกอบกับระด ับที ่น ่าจะเป ็นระด ับที ่ม ีความพ ึงพอใจ  
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(Sufficiency cut-off) ห ร ือส าม ารถ ได ้ร ับ ความส ุข ได ้ ป ัจ จ ัยที ่ก ำห นด  Gross National 
Happiness เหล ่านี ้ต ้องถ ูกแทนด้วยตัวแปรที ่ว ัดได ้จร ิง  Center of Bhutan Studies จึงได ้
ออกแบบ แบบสำรวจที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ และใช้ทั้งคำถามทั้งแบบอัตวิสัยและภาวะวิสัยดังนี้ 
(เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์, 2553: 11-14) 
  1. สุขภาพกาย 

- การให้คะแนนสุขภาพของตนเอง (Self-reported health) 
- ความพิการระยะยาว 
- จำนวนวันที่สุขภาพดีในเดือนที่ผ่านมา 
- Body Mass Index , ส่วนสูง และน้ำหนัก 
- ความรู้เรื่อง HIV และ AIDS 
- ความรู้เรื่องการเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ 
- ระยะทางถึงสถานีสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด 

2. สุขภาพใจ 
- การให้คะแนนความเครียดของตนเอง 
- ความถี่ของการสวดมนต์ 
- ความถี่ของการนั่งสมาธิ 
- การคำนึงถึงหลักธรรมในชีวิตประจำวัน 
- ความถี่ของความรู้สึกเห็นแก่ตัว 
- ความถี่ของความรู้สึกสงบ 
- ความถี่ของความรู้สึกเมตตากรุณา 
- ความถี่ของความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือ 
- ความถี่ของความรู้สึกหงุดหงิด 
- ความคิดฆ่าตัวตาย 

3. ความสมดุลในการใช้เวลา 
- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 
- จำนวนชั่วโมงการนอน 

4. ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ความสามารถด้านภาษา 
- ความถี่ในการเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน 
- ความรู้เรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน 
- การสอนบุตรหลานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
- การสอนบุตรหลานเรื่องความความยุติธรรม 
- ความรู้เรื่องการแสดงพื้นบ้าน 
- ความสำคัญของการตอบแทนบุญคุณ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฆ่า 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลักขโมย 
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- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโกหก 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศ 
- จำนวนวันที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและเพ่ือนบ้าน 

5. ความเข้มแข็งของชุมชน 
- ความไว้วางใจในตัวเพื่อนบ้าน 
- ความถี่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพ่ือนบ้าน 
- การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างเพ่ือนบ้านในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
- ความถี่ของการเข้าสังคมกับเพ่ือน 
- ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสมาชิกในครอบครัว 
- ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
- การทะเลาะกันของคนในครอบครัว 
- ความเข้าใจของคนในครอบครัว 
- การให้กำลังใจของคนในครอบครัว 
- จำนวนญาติพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน 
- การเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
- ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 
- ความขัดแย้งของคนในชุมชน 
- จำนวนวันที่ทำงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนในระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา 
- เงินบริจาคในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
- การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบตัว 

6. การศึกษา 
- ระดับการศึกษา 
- ความรู้ด้านภาษาประจำชาติ และภาษาอังกฤษ 
- ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน 

7. คุณภาพชีวิต 
- รายได้ของครอบครัว 
- ความพอเพียงของรายได้เทียบกับความจำเป็น 
- ความพอเพียงของอาหาร 
- ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- พ้ืนที่ใช้สอยในบ้าน 
- การใช้เสื้อผ้ามือสอง 
- ความยากลำบากในการช่วยเหลืองานของชุมชน 
- การผัดผ่อนการซ่อมบำรุงดูแลบ้าน 

8. ธรรมาภิบาล 
- การให้คะแนนรัฐบาลในการลดช่องว่างทางรายได้ 
- การให้คะแนนรัฐบาลการปราบการโกงกินของรัฐบาล 
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- ความมีอิสระในการออกความเห็น 
- ความปลอดภัยจากความไม่เท่าเทียม 
- ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐ 
- ความเชื่อมั่นของสื่อมวลชน 

9. ความเข้มแข็งของระบบนิเวศ 
- มลพิษทางน้ำ 
- การถูกกัดกร่อนของดิน 
- วิธีการกำจัดขยะของครอบครัว 
- ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน 
- การปลูกต้นไม้ในบ้านและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุขที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสุข
นั้นมีองค์ประกอบกว้าง ๆ มีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ความสุขทางกาย และความสุขทางใจ โดย
จำแนกความสุขทางกาย ประกอบด้วยตัวชี้วัดรวมดังนี้ 

 - การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 - การได้รับประทานอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกมื้อ 
 - การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเหมาะสมกับฐานะ 
 - การมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 - การมีงานทำ 
 - การมีการศึกษาที่ดี 
 - การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
 - การมีครอบครัวที่อบอุ่น 
 - การมีรายได้ที่เหมาะสม 
 - การได้พบหากับบัณฑิต 
 - การได้อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็งผู้นำมีธรรมาภิบาล 
 - การได้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนความสุขทางใจ ประกอบด้วยตัวชี้วัดรวมดังนี้ 
 - การได้โอกาสเข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญตักบาตรสม่ำเสมอ 
 - การได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของสังคม 

- การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ปรับตัวไม่ให้เกิดความเครียด 
- การสวดมนต์ และการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ 
- การยึดหลักธรรมในชีวิตประจำวัน 
- การมีความรู้สึกสงบร่มเย็นใจ เมตตา รู้สึกเอ้ือเฟ้ือ 

 - การไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต 
 - การได้อ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำ 

 
 



71 

 
 2.4.3 ข้อมูลสรุปชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 พุทธศักราช 2532 ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวง ลง วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2532 แยกพ้ืนที่แขวงบางซื่อออกจากเขตดุสิต ตั้งเป็นเขตบางซื่ออีกเขตหนึ่ง เขตดุสิตในปัจจุบันจึงมี
อาณาเขต ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับคลองบางซื่อและคลองเปรมประชา  
ทิศใต ้ติดต่อกับเขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
ทิศตะวันออก ติดกับทางรถไฟสายเหนือติดต่อเขตพญาไทกับเขตราชเทวี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นพ้ืนที่ของเขตบางพลัด 
โดยมีพ้ืนที่การปกครองครอบคลุม 5 แขวง ได้แก่ แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวน

จิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนนนครไชยศรี มีพื้นที่โดยรวมขนาด 10.66 ตารางกิโลเมตร 
มีชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิตทั้งสิ้น 44 ชุมชน ปี 2552 แบ่งได้เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 มี 16 ชุมชน 
โซนที่ 2 มี 17 ชุมชน และโซนที่ 3 มี 11 ชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552 : 2) ได้มีการจัดแบ่งชุมชน
เมืองออกเป็น 24 ชุมชน โดยเป็นชุมชนเมือง(ทหาร)ในเขตดุสิต จำนวน 7 ชุมชน  ชุมชนเมืองจำนวน 
17 ชุมชน (พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล พัทธนันท์ รัตนวรเศวตและปิยวดี นิลสนธิ, 2552 : 74-84) แต่มี
ข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนและเขตดุสิต มีจำนวนชุมชนเมืองรวมทั้งสิ้น 26 ชุมชน ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2.5 รายชื่อ 26 ชุมชนเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ลำดับ ชื่อชุมชน พื้นที่ชุมชน ครัวเรือน ประชากร 

1 ชุมชนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพ้ืนที่
เกียกกาย(พล ปตอ. พ้ืนที่เกียกกาย) 

20 ไร่ 500 1,424 

2 ชุมชนกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ (ม.พัน 
3 รอ.) 

17 ไร่ 260 994 

3 ชุมชนทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ชุมชนปืน
หนึ่ง) 

5 ไร่ 253 883 

4 ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ 5 ไร่ 251 1,214 
5 ชุมชนทหารรักษาวัง 30 ไร่ 189 599 
6 ชุมชนสะพานเกษะโกมล 4 ไร่ 307 ตรว. 172 581 
7 ชุมชนยานเกราะ 178 ไร่ 99 ตรว. 290 1,017 
8 ชุมชนม้าหนึ่ง 96 ไร่ 200 600 
9 ชุมชนทหารม้าลาดตะเวนที่ 1 3 ไร่ 70 260 
10 ชุมชนท่าวาสุกรี 40 ไร่ 218 1,308 
11 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 5 ไร่ 98 658 
12 ชุมชนซอยราชพัสดุ 7 ไร่ 247 950 
13 ชุมชนซอยสีคาม 1 ไร่ 127 779 
14 ชุมชนพระยาประสิทธิ์ 7 ไร่ 120 692 
15 ชุมชนบางกระบือ 14 14 ไร่ 82 ตรว. 122 792 
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16 ชุมชนวัดน้อยนพคุณ 16 ไร่ 82 446 
ลำดับ ชื่อชุมชน พ้ืนที่ชุมชน ครัวเรือน ประชากร 
17 ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน 6 ไร่ 42 321 
18 ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ 6 ไร่ 114 1,050 
19 ชุมชนซอยเสริมสุข 6.5ไร่ 114 956 
20 ชุมชนซอยสันติสุข 7 ไร่ 79 508 
21 ชุมชนซอยมิตรอนันต์ 9 ไร่ 83 405 
22 ชุมชนสวนอ้อย 10 ไร่ 180 1,313 
23 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 19 ไร่ 112 598 
24 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 23 ไร่ 152 536 
25 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 7 ไร่ 127 674 
26 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 7 ไร่ 102 289 

 
ตารางดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ชุมชนเมืองตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป เช่น ชุมชนในค่าย

ทหาร ชุมชนใกล้วัด ชุมชนเมืองใกล้ตลาดหรือในพ้ืนเอกชนทั่วไป ซึ่งชุมชนในค่ายทหาร มีจำนวน 9 
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพ้ืนที่เกียกกาย (พล ปตอ. พ้ืนที่เกียกกาย) 
ชุมชนกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ (ม.พัน 3 รอ.) ชุมชนทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ 
(ชุมชนปืนหนึ่ง) ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ ชุมชนทหารรักษาวัง ชุมชนสะพานเกษะโกมล ชุมชนยาน
เกราะ ชุมชนม้าหนึ่ง และชุมชนทหารม้าลาดตะเวนที่ 1 ส่วนชุมชนเมืองใกล้วัด มีจำนวน 6 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม 1 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 และชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ส่วนชุมชนเมืองใกล้ตลาด
หรือในพ้ืนเอกชนทั่วไป จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าวาสุกรี ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ชุมชน
ซอยราชพัสดุ ชุมชนซอยสีคาม ชุมชนพระยาประสิทธิ์  ชุมชนบางกระบือ 14 ชุมชนพัฒนาซอย
สินทรัพย์ ชุมชนซอยเสริมสุข ชุมชนซอยสันติสุข ชุมชนซอยมิตรอนันต์ และชุมชนสวนอ้อย 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

การศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในเขตต่างจังหวัดซึ่งในชุมชนเมืองหลวงยังไม่ค่อยมี
การศึกษาไว้นัก ถึงอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมักจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน จะ
ต่างกันตรงบริบทของแต่ละบุคคล หน่วยงาน องค์กรนั้น ๆ รวมถึงจะสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
สนับสนุนด้วยดังเช่น ศิริวรรณ พัฒนารุ่งพานิช (2552: 78-83) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการทหาร กอง 9 ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการทองทัพไทย พบว่า ข้าราชการ กอง 9 ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท มีการปรับใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ 
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เงือ่นไขคุณธรรม อยู่ในระดับมาก การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ใน
ระดับมากทั้งด้านการประยุกต์ใช้ต่อตนเอง เช่นการจัดทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่
ละวันเป็นประจำวัน เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ ด้านการประยุกต์ใช้ต่อองค์กร เช่น
ปฏิบัติตนตามนโยบายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ยึดผลประโยชน์ขององค์กร
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ส่วนภัทรธมน ธัญภรนันท์ (2552: 50) ได้ทำการศึกษาความพอเพียงของ
พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ พบว่า พนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนงานในสำนักงานใหญ่มีการปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านความมี
ภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม (ภัทรธมน ธัญภรนันท์, 2552: 85-86) ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีเงื่อนไขความรู้มากที่สุด ส่วนรายข้อที่น่าสนใจคือ ด้านความพอประมาณ ได้แก่เมื่อ
เงินเหลือค่าใช้จ่ายจะเก็บออมไว้ ด้านความมีเหตุผล ได้แก่ ไม่เล่นการพนันเพราะทำให้เสียทรัพย์ ด้าน
ความมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การลด ละ เลิก อบายมุข ด้านเงื่อนไขความรู้ ได้แก่  ความรู้ทำให้มีวินัยทาง
การเงิน และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ การยึดหลักคุณธรรมกระทำในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความถูกต้อง
และเหมาะสม ส่วนวันเชาว์ สำราญอยู่ (2552: 98-102) ได้ค้นพบว่า พนักงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยผ่านทางสื่อโทรทัศน์สูงสุด รองลงมาสื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุ หนังสือ วารสาร และมีการรับรู้ระดับน้อย ได้แก่ ป้ายโฆษณา 
นิทรรศการต่าง ๆ แผ่นพับ ฯลฯ การสนับสนุนทางสังคมต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภาพรวม
ที่มีผลต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เครื่องมือ 
และวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก รวมถึงสุวัฒ ดวงแสนพุด (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนของผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับข่าวสารเกี่ยว
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำชุมชนใน
เขตจังหวัดอุดรธานีทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนกุญธิภา กิติวงษ์ประทีป (2550: บทคัดย่อ) 
ได้พบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตใน
การทำงานระดับปานกลาง และความสุขในการทำงานระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทำงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และอนันตยา 
เปลี่ยนราษี, ร้อยเอกหญิง (2553: 66-71) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการกองดุริยางค์ทหารบก พบว่า  ข้าราชการกองดุริยางค์
ทหารบกส่วนใหญ่มีระดับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้านความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม อยู่ในระดับสูง 
โดยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
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1. ด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เน้นการ
ประหยัด ส่งเสริมให้มี “การทำสวนครัวในบ้าน” ใช้แนวทางอริยสัจสี่  

2. การเพ่ิมรายได้ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับความสามารถ
ศักยภาพของกำลังพลให้กับกำลังพลและครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น การซักรีดเสื้อผ้าของนักเรียน
ดุริยางค์ทหารบก เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สอนเครื่องดนตรี เปิดร้านขายเสื้อผ้า สหกรณ์ ร้านค้า ร้าน
ตัดผม ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านขายของชำ เป็นต้น 

3. การส่งเสริมการออม ได้แก่ สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการออมเงินกับสถาบันการ
ออมภายนอกและโครงการการออมภายในองค์กร เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมเงิน ฝากเงินกับ
ธนาคาร เป็นต้น จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ให้ถูกประเภท หรือมีวินัยในการใช้
เงิน อบรมคุณธรรมให้เกิดข้ึนในจิตใจของกำลังพล 

4. การส่งเสริมความรู้ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กบักำลังพบทุกคน จัดหาสื่อความรู้ เอกสาร บทความหรือหนังสือต่าง ๆ จัดทำป้ายคำขวัญ 
ป้านโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของตนเองและครอบครัว ให้มีการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงของชุมชน จัดประกวด
โครงการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

5. การสร้างเสริมวินัย ได้แก่ กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยทหาร สำหรับผู้กู้เงินที่
ไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ส่งเสริม ปลูกฝัง อบรม เชิญชวนให้ข้าราชการจัดทำบัญชี
การใช้จ่ายประจำเดือน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และจัดให้มีการดำเนินการสุ่ม
ตรวจบัญชีเงินเดือนของข้าราชการทุกนานเพื่อประเมินผลสำเร็จ 
 นอกจากนี้สุพรรณี ไชยอำพร และสนิท สมัครการ (2534: 69-86) ได้ทำการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย : ศึกษาเปรียบ เที ยบระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท พ บว่า คนไทยใน
กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดภาคกลาง ส่วนมากมีความพึงพอใจในชีวิตโดยส่วนรวมของตน 
และค่อนข้างสูงมากในมิติชีวิตที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา ครอบครัว และตนเอง  หมายความว่าคน
ไทยส่วนใหญ่เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สำหรับเครื่องมือที่สร้างขึ้น พบว่า สามารถวัดคุณภาพชีวิต
ของคนไทยได้ดีพอสมควร แม้ว่าในบางลักษณะหรือมิติย่อยอาจต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มี
ความแม่นตรง และน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจการใช้
เวลาว่าง ความเชื่อและศาสนากับการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงมีผู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับ
หน่วยงานของข้าราชการทหารไว้เช่นกัน ซึ่งพบว่าข้าราชการสังกัดโรงเรียนเสนาธิการทหารบกส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าในตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (หาญณรงค์ สำราญ
พานิช, จ่าสิบเอก, 2553: 55)และ มีระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอยู่
ในระดับสูง (หาญณรงค์ สำราญพานิช, จ่าสิบเอก, 2553: 152-153) และโสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา
, พันเอก (2553: 63-64) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า  ประชาชนในอำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001-20,000 บาท โดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,792.03  มี
ระดับความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
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ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ดังนี้เป็นต้น รวมถึงผลการวิจัยของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551: บทคัดย่อ) เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการบันทึกบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอยู่ในระดับมาก ทั้งใน ด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การเรียนรู้
การประหยัด และด้านการเอื้ออาทรต่อกัน ส่วนการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนภาพรวมอยู่ใน
ระดับบางครั้ง ในส่วนรายข้อของการทำบันทึกครัวเรือนอยู่ในระดับบางครั้งดังนี้  การบันทึกบัญชีทุก
ครั้งที่มีการรับ-จ่าย ของครัวเรือน แจ้งรายรับ-จ่ายของครัวเรือนให้สมาชิกทราบ มีการอบรม/แนะนำ
ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนมีการบันทึกบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกคนเดียว สมาชิก
สามารถบันทึกแทนได้หากไม่อยู่บ้าน ทุกคนมีส่วนร่วมในการบันทึกบัญชีครัวเรือน เจ้าหน้าที่โครงการ
ทำบัญชีครัวเรือนมีการติดตามสนับสนุนผลการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการชันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในภาพรวมพบว่าประชาชนเห็นด้วยในเรื่องของการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน แต่ประชาชนมีความคิดเห็นระดับ “ไม่แน่ใจ” ในประเด็นที่ว่า “การจัดบันทึก
บัญชีครัวเรือนมีปัญหามาก” และ “การไม่ทำบัญชีครัวเรือนก็สามารถเก็บออมได้” ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการบันทึกบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้ความเข้าใจในด้านการลดรายจ่าย และการเอ้ืออารีต่อ
กัน มีความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการเพ่ิมรายได้มี
ความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 นอกจากนี้ประชาชนเห็นด้วยในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพราะช่วยให้สามารถ
วางแผนในการใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ทราบสาเหตุของปัญหารายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย ช่วยในการบริหารจัดการครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ลด/เลิก อบายมุขต่าง ๆ ช่วยใน
การลดรายจ่ายของครัวเรือน มีการเก็บออมเพ่ิมขึ้น จำเป็นในการวางแผนชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีความสุขและความอบอุ่น สามารถจัดทำแผนชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม รู้รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รู้และเข้าใจความสำคัญของการจัด “จดแล้วไม่จน” สามารถ
ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การจัดทำบัญชีครัวเรือนไม่เกิดความยุ่งยาก สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนดระยะเวลา ช่วยให้ครัวเรือนมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถวางแผนการลดรายจ่ายและเพ่ิม
รายได้แก่ครอบครัว ทำให้รู้จด รู้จ่าย รู้รายได้ รู้ประหยัด การจดหรือไม่จดบัญชีครัวเรือนมีคว าม
แตกต่างกัน การจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจัดทำบัญชีแบบที่ง่ายที่สุด มีหลักง่าย ๆ คือ แยกรายรับ
และรายจ่ายช่วยให้คนในครอบครัวมีหนี้สิ้นลดลง และช่วยให้มีการบริหารจัดการครอบครัวที่ดี (สุคนธ์ 
เหลืองอิงคะสุต, 2551: 71) 
 ทั้งนี้หากกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเมืองจะพบว่ามีผลการวิจัยของนฤมล 
นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์, ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ (2550 : 111) ที่ศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
ในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซึ่งมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลาปัจจุบันมีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือขบวนการที่มีชื่อหรือ
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วัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มีความสุขในชีวิตได้ตาม
อัตภาพของฐานะตนเอง คือสามารถประคองฐานะทางเศรษฐกิจให้อยู่ได้ ในขณะที่มีความสุขในมิติ
ทางจิตใจจากความสัมพันธ์ผูกพันภายในครอบครัวตนเองและจากากรได้ทำความดีตามค่านิยมทาง
จริยธรรมของตน ทั้งนี้ยังพบว่าเศรษฐกิจนอกภาคทางการมีศักยภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ในทางกลับกันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการพัฒนาประชาชนในภาคเศรษฐกิจ
ดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีโลกทัศน์มุ่งสร้างความมั่นคงอย่างบูรณาการของ
มนุษย์ เพราะครอบคลุมผสมผสานทั้งมิติทางวัตถุ (กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือเลี้ยงชีพ) และมิติด้าน
จิตใจ (ความสุขทางใจ ความเอ้ือเฟ้ือ ความผูกพัน ฯลฯ) อย่างสมดุล 
 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นผลการวิจัยของเฉลิมศรี จอก
ทอง และคณะ (2550: 90-92) เรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาบ้านซ่าเลือด ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง และบ้านลำโพง 
ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บ้านซ่าเลือดมีพ้ืนฐานของความพอเพียงอยู่
แล้วแต่การปฏิบัติยังไม่เต็มรูปแบบ หรือขาดทิศทางที่ชัดเจน เพราะขาดผู้นำของกลุ่มที่มีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน แต่ปัจจุบันเริ่มมีการปรับแนวทางให้กับชาวบ้านได้
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ และในความเป็นจริงบ้านซ่าเลือดมีแนว
ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากระดับครอบครัว จนมาถึงระดับชุมชน ในส่วน
ชุมชนบ้านลำโพง จะมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน
บางกลุ่มเท่านั้น คือกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลำพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอก
บ้านบางครอบครัว ต้องไปทำงานต่างจังหวัดจนต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ที่ดินทำกินให้รก ร้าง 
นอกจากนี้ชุมชนบ้านลำโพงเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เขตเมือง จึงมีการละทิ้งวิถีชีวิตแบบชนบทไปเป็นวิถี
ชีวิตแบบเมืองไปเสียส่วนมากของคนรุ่นหลัง ๆ จากผลการศึกษาสามารถสรุปว่า บ้านลำโพงมีแนว
ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวเพียงระดับเดียว และมีเพียงไม่กี่
ครอบครัว และมีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนกระบวนการเผยแพร่แนวคิดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตที่เห็นได้ชัดเจน
มากโดยชุมชนบ้านซ่าเลือด ซึ่งสังเกตได้ว่า ชุมชนบ้านซ่าเลือดมีกระบวนการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม
ทางการเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่เน้นการพึ่งตนเองและพ่ึงกันเองให้ได้ มีกลุ่มผู้นำที่คอย
ประพฤติเป็นแบบอย่างทั้งด้านการคิดการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และให้ความรู้กับสมาชิกจาก
สิ่งที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง แต่ชุมชนบ้านลำโพงเป็นการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม หรือ
เป็นการทำกิจกรรมส่วนตัวเสียเป็นส่วนใหญ่ มักทำคนเดียวเพราะถือเอาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่
จะทำอะไรเพ่ือคนอ่ืน หรือทำร่วมกับผู้ อ่ืนนั้นยาก ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านซ่าเลือด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งตัวผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านเอง 
โดยชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการรับรับความรู้ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั่งการนำ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในส่วนที่ดีกลับมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการพ่ึงพา
ตนเอง และพ่ึงพากันเองในหมู่บ้านแบบระบบเครือญาติ มีการสอนลูกหลานให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิต
แบบพ่ึงพาตนเอง ส่วนผู้นำมีความเข้มแข็งในการจะนำหมู่บ้านให้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเรียนรู้และเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” แล้ว ส่วนบ้าน
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ลำโพงยังมีการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามแบบชุมชนเมือง ยังแฝงความเห็นแก่ตัว ทำอะไร ๆ เฉพาะกลุ่ม
หรือถือเอาประโยชน์ส่วนตัวเหนือคนหมู่มาก จนที่ดินปัจจุบันแทบจะกลายเป็นของนายทุน ชาวบ้าน
ต้องมาทำงานับจ้าง เช่าที่ดินอีกทีหนึ่ง ในส่วนปัจจัยทางสภาพแวดล้อม พบว่าบ้านซ่าเลือด มีลักษณะ
ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก หรือทำเกษตร และมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี 
แต่บ้านลำโพงเป็นพ้ืนที่ดินเค็มไม่เหมาะแก่การปลูกพืชหรือทำกิจกรรมทางการเกษตร หากแต่ปลูกพืช
เพียงมันสำปะหลัง และข้าว และได้ผลผลิตต่ำด้วย 
 แต่ถึงอย่างไรถ้าหากหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ใดมีแนวคิดที่จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิตก้สามารถทำได้ ถ้าบุคคลสนใจ และหมั่นศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ให้
สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่าง 
 ฑิฐิตา เพชรรัตน์ (2551: 119-122) ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ริมเมย หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังมี
สาระสำคัญดังนี้ 
 1. ด้านการลดรายจ่าย ซึ่งครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว/เลี้ยงสัตว์ โดยพบว่าครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวมากที่สุด รองลงมาคือครัวเรือนที่ทั้งไม่ปลูกพืชผักสวน
ครัว และไม่เลี้ยงสัตว์และครัวเรือนที่ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ด้วยทั้งสองอย่างมีเป็นจำนวนน้อย 
นอกจากนี้แต่ละครัวเรือนยังมีคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นหลัก 
 2. ด้านการเพ่ิมรายได้ โดยครัวเรือนมีอาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขายและงานหัตถกรรม งานผีมือ 
รายได้ของอาชีพเสริมต่อเดือน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป  ส่วนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพ เช่นรถไถนา รถอีแต๋น อีต๊อก เป็นรถเพ่ือการเกษตรที่เป็นของตนเองมีส่วนน้อย ส่วน
ใหญ่จะจ้างมาในช่วยฤดูการเกษตร ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวจะให้เครื่องคิด
เลข คอมพิวเตอร์บ้าง รวมถึงอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าจะใช้จักเย็บผ้า ประมาณ 3 ครัวเรือน 
 3. ด้านการประหยัด โดยในครัวเรือนจะมีการออมทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีค่อยการเก็บออม 
ถ้าจะออมก็มีบ้างเล็ก ๆ น้อย และไม่เกินร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการออม
กับกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านเป็นหลัก เมื่อพิจารณาผ่านชุมชนพบว่าชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ มี
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อยู่ประมาณ 120 คน จำนวนเงินสัจจะสะสมทั้งหมด 294,000 บาท 
 4. ด้านการเรียนรู้ จะมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จักสาน ทอผ้า สีสะล้อ ซอ 
ซึง แต่พบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเลย ซึ่งบรรพบุรุษมี
วิธีการถ่ายทอดคือ ทำให้ดู สอนให้ทำ จากรุ่นสู่รุ่น และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เช่น 
การสานตะกร้า กระบุง ไม้กวาด ไว้ใช้ในครัวเรือน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือจำหน่าย
ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งการไปเข้าอบรมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยในความคิดของครัวเรือนว่า เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกี่ยวกับการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส ประหยัดอดออม 
 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะมีการใช้วัตถุดิบ
อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงมีการปลูกต้นไม้ให้
ความร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ส่วนใหญ่จะมีการปลูกต้นไม้ในบ้าน หัวไร่ปลายนา ที่สาธารณะใน
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หมู่บ้าน คนในชุมชนมีส่วนร่วมร้อยละ 60 กับการปลูกต้นไม้และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านหอกระจายข่าว นอกจากนี้ชุมชนยังมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาสและคนที่ประสบ
ปัญหา โดยในชุมชนมีคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 7 ครัวเรือน แจ้งที่
ประชุมหมู่บ้านแล้วแต่ยังไม่มีแนวทางวิธีการใดช่วยเหลือ 
 6. ชุมชนรู้รักสามัคคี พบว่า หมู่บ้านใหม่ริมเมยมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  ผู้เข้า
ประชุมมีน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้ งหมด ในการประชุมมีการวางแผนดำเนินการ
ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันแบบมีส่วนร่วม เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
ครั้ง จำนวน 10 คนขึ้นไป ผลจากการทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วง แต่บางครั้งประสบปัญหาอุปสรรค
ระหว่างดำเนินการเป็นธรรมดา และไม่ค่อยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยในมุมมองเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะคนเมือง (ปวีณรัช ลิมปิษเฐียร, 
2552: 56-57) กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในกลุ่มสายงานบริการลูกค้า และธุรกิจโทรศัพท์ บริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง (ร้อยละ 83.75) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เข้าใจ
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง การดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับทุกคน และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
คือการวางแผนการใช้จ่ายและการทำบัญชีรายรับรายจ่าย (ร้อยละ 97.5) และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ และรายได้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนพฤติกรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยพนักงานจะมีพฤติกรรมด้านความพอประมาณระดับสูงสุดอยู่ในเรื่องการ
แบ่งเวลาให้กับงาน และครอบครัวมีสัดส่วนที่เหมาะสม ด้านความมีเหตุผลพนักงานมีพฤติกรรมระดับ
สูงสุดในประเด็นการมีส่วนในการตัดสินใจในครอบครัว ขณะที่ด้านความมีภูมิคุ้มกัน พนักงานมี
พฤติกรรมระดับสูงสุดในประเด็นการวางแผนการใช้จ่าย และพนักงานมีพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เกี่ยวกับชีวิต ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและรายได้ของ
พนักงานแตกต่างกันในความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้พนักงานที่มีช่วงอายุมากกว่า  46 
ปีขึ้นไปจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีรายได้ ต่ำกว่า 25,000 
บาท และมากกว่า 46,000 บาทมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปพบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.11) รวมถึงผลการวิจัยของน้ำฝน ผ่องสุวรรณ (2553: 81-85) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จของการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
ครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านต้นแบบตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านท้ายหาด อำเภอเมือง หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก อำเภออัมพวา และหมู่ที่ 10 
บ้านบางใหญ่ อำเภอบางคนที โดยทั้ง 3 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งที่ประกอบอาชีพเดียว ส่วนใหญ่รับจ้าง 
ประกอบ 2 อาชีพ ได้แก่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรับจ้าง ประกอบ 3 อาชีพ ได้แก่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรับจ้าง ประกอบ 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม 
ประมง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนผลการวิเคราะห์รายจ่ายของครัวเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการอุปโภคบริโภค จ่ายเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพและค่าเล่าเรียนของบุตร ส่วนหนี้สินของ
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ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มีการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กู้นอกระบบและ
สหกรณ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตใจและสังคม มีปัจจัยที่มีผลอยู่ 7 ปัจจัยได้แก่ การเข้าร่วมประชุม/จัดเวที
ประชาคมเพ่ือการตัดสินใจ (เงื่อนไขความรู้) การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (เงื่อนไข
ความรู้) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามที่ตกลงกันไว้ (เงื่อนไขความรู้) 
การได้รับบริการจากกองทุนสวัสดิการ (ภูมิคุ้มกัน) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมเวที
ประชาคม (ความมีเหตุผล) การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันกับคนในหมู่บ้าน (เงื่อนไขคุณธรรม) การปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม ประเพณีและมารยาทไทย (เงื่อนไขคุณธรรม) นอกจากนี้ผลการวิจัยที่สะท้อนดัชนีของ
ในการศึกษาความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(2550: 6-7) ได้ศึกษาไว้ว่าดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นที่ชุมชนเป็นการพัฒนา
โดยภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้แก้ไขปัญหาของชุมชนหรือ
พ้ืนที่ ได้แก่ ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย พัฒนาโดยนักวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างแนวคิดเรื่องความสุขในการครอบตนสำหรับการพัฒนาชนบทของภาค
อีสาน และดัชนีชี้วัดโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน พัฒนาโดยสำนักงานกองทุนสนับสุนันการ
วิจัย (สกว.) และมูลนิธ ิพ ัฒนาชุมชนอย่างยั ่งย ืน โดยมุ ่งหาทางเลือกในการดับทุกข์ จาก 8 
องค์ประกอบ คือ หลักประกันในชีวิต ร่างกายและจิตใจ แข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
สิ่งแวดล้อมดี ความภาคภูมิใจ มีอิสรภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  นอกจากนี้ยังได้อธิบาย
ดัชนีชี ้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมวลกรอบแนวคิดความ
เป็นอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งครอบคลุ่มทุกมิติของวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกันจน
เกิดภาวะแห่งความสุข โดยการทบทวนเอกสารดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ 
สรุปได้ว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ างเป็นองค์รวมและ
สัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบหลักของความอยู่เย็นเป็นสุขที่
เป็นปัจจัยพื้นฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์ 6 ประการ ได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ แยกได้
เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีคุณธรรมและสิตปัญญาและใฝ่รู้ 2) 
ครอบครัวอบอุ่น แยกได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของครอบครัวและสัมพันธภาพ
ในครอบครัว 3) ชุมชนเข้มแข็ง แยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ชุมชนพึ่งตนเองได้ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนเกื ้อกูลกัน 4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม แยกได้เป็น 3 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจเข้มแข็ง และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 5) 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล แยกได้เป็น 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และระบบนิเวศสมดุล และ
6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย สังคมที่มีธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ 
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เมื่อพิจารณาเชิงจิตพฤติกรรมศาสตร์ พบว่า การศึกษาถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล : ทฤษฎีและผลการวิจัยเพื ่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ทางการพัฒนาไว้ว่าเพศชายบุคคลที่มีฐานะต่ำหรือมีผลการเรียนต่ำ มักเป็นกลุ่มสี่ยงทั้งทางด้าน
จิตใจและพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเพศหญิงเป็นกลุ่มเสี่ยงในบางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรม
การออม เป็นต้น ส่วนบุคคลที่ฐานะดีมักเป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัดและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยปกป้องที่ควรพัฒนาในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ การพัฒนาจิตลักษณะที่สำคัญ 
เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออำนาจในตน สุขภาพจิต การให้ความรู้ เป็นต้น และ
จัดการปรับสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง เป็นต้น ตลอดจนการฝึกฝนปรับพฤติกรรมเพื่อให้
บุคคลมีความคล่องตัว ในการกระทำพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2550 : 70-71) ชี้ให้เห็นว่าจิตพฤติกรรมของคนมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จที่จะนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีผลการวิจัยหนึ่งในพ้ืนที่เขตดุสิตที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555 : 159-163) พบว่า ประชาชน (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเฉพาะมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป เช่น1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความ
จำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 96.73) 2) การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหา
ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน (ร้อยละ 96.23) 3) การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่
ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน (ร้อยละ 95.98) 4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (ร้อยละ 95.23) 5) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 94.97) ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุกวัน ในช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการพูดคุยสนทนากับ
ครอบครัวและเพ่ือน ส่วนทัศนคติต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประชาชนควรน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน และมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.77) โดยเฉพาะประเด็นด้านการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่า
ตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) ส่วนการปฏิบัติใน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจำแนกโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติใน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) 2) ด้านการเอ้ืออาทร 
เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.93) 4) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.69) 
5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 6) และด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลำดับ ส่วน
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่
พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.05) 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ5) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- อาชีพ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า 
ค้าขาย และพ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพ่ีเลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้าง
ชั่วคราว) จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
กว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา 

- ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ทำให้เห็นภาพรวมของการประยุกต์ใช้ได้แต่ยังไม่ได้ชี้ให้เห็นแนวทางการดำเนินชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองที่ชัดเจนขึ้นจึงได้ทำการศึกษาเพ่ิมเติมในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ถือเป็นการศึกษาต่อยอดให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เพ่ือจะนำไปถ่ายทอดและผลักดันโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้ตรงตามความเป็นจริง และตรง
กับความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครต่อไป 



บทท่ี 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “วิถีคนเมืองกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of 
Urban Community Life and Livelihood on Sufficiency Economy Philosophy.)” การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix research) ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้กำหนดไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสุข เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบการวิจัยและกำหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทำการทดสอบ
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะของความ
พอเพียงในระดับบุคคล และครัวเรือนกิจกรรมของความพอเพียงของครอบครัว การวัดความสุขตาม
องค์ประกอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) การ
ดำเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนำเสนอหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องไปตามลำดับ ดังนี้  

1) กรอบแนวคิดในการวิจัย  
2) หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง วิถีคนเมืองกับการดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Way of Urban Community Life and Livelihood on 
Sufficiency Economy Philosophy.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล 
- เพศ  
- อายุ    
- อาชีพ 
- ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในชุมชน 
- ระดับการศึกษา   
- รายได้ต่อเดือน 
- รายจ่ายต่อเดือน  
- จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
- การได้รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน(มุ่งเน้นให้บุคคล
และครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้ง
ทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ) 
- ด้านจิตใจ - ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสงัคม - ด้านเทคโนโลย ี
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
- “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง
พอใจในชีวิตที่พอเพียง 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- พฤติกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- การลดรายจ่าย  - การเพิ่มรายได ้
- การออม  - การดำรงชีวิต 
- การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    
- การเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน 

แนวทางการดำรงชีวิต 
อย่างมีความสุข 

วิถีคนเมือง/การวัดความสุข 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนที่อาศัยและมีทะเบียนบ้าน
อยู่ในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชุมชนเมืองทั้งหมด 26 ชุมชนดังต่อไปนี้ 
ที ่ ชื่อชุมชน พื้นที่ชุมชน ครัวเรือน ประชากร 
1 ชุมชนกองพลทหารปนืใหญ่ต่อสู้อากาศยานพืน้ที่

เกียกกาย(พล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย) 
20 ไร ่ 500 1,424 

2 ชุมชนกองพนัทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ (ม.พัน 3 
รอ.) 

17 ไร ่ 260 994 

3 ชุมชนทหารปนืใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ชุมชนปนื
หนึ่ง) 

5 ไร่ 253 883 

4 ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน ์ 5 ไร่ 251 1,214 
5 ชุมชนทหารรักษาวัง 30 ไร ่ 189 599 
6 ชุมชนสะพานเกษะโกมล 4 ไร่ 307 ตารางวา 172 581 
7 ชุมชนยานเกราะ 178 ไร่ 99 ตารางวา 290 1,017 
8 ชุมชนมา้หนึ่ง 96 ไร ่ 200 600 
9 ชุมชนทหารม้าลาดตะเวนที่ 1 3 ไร่ 70 260 
10 ชุมชนท่าวาสุกร ี 40 ไร ่ 218 1,308 
11 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 5 ไร่ 98 658 
12 ชุมชนซอยราชพัสด ุ 7 ไร่ 247 950 
13 ชุมชนซอยสีคาม 1 ไร่ 127 779 
14 ชุมชนพระยาประสทิธิ์ 7 ไร่ 120 692 
15 ชุมชนบางกระบือ 14 14 ไร่ 82 ตารางวา 122 792 
16 ชุมชนวัดน้อยนพคุณ 16 ไร ่ 82 446 
17 ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน 6 ไร่ 42 321 
18 ชุมชนพัฒนาซอยสนิทรัพย์ 6 ไร่ 114 1,050 
19 ชุมชนซอยเสริมสุข 6.5ไร่ 114 956 
20 ชุมชนซอยสันตสิุข 7 ไร่ 79 508 
21 ชุมชนซอยมิตรอนนัต์ 9 ไร่ 83 405 
22 ชุมชนสวนอ้อย 10 ไร ่ 180 1,313 
23 ชุมชนวัดสวสัดิวารีสีมาราม 19 ไร ่ 112 598 
24 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 23 ไร ่ 152 536 
25 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 7 ไร่ 127 674 
26 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 7 ไร่ 102 289 

จำนวนประชากร 19,847 
* เอกสารอัดสำเนาสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (2555) 
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ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยกำหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มที่ 1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองทั้ง 26 ชุมชนทั้งชาย และหญิงมี

จำนวนทั้งสิ้น 19,847 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
   - กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การวิจัยครั้งนี้มีการกำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี
จำนวนที่แน่นอน  (Finite Population) จึงทำการคำนวณตามสูตรของ  ทาโร ยามาเน่  (Taro 
Yamane, 1973: 125) ไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 392 คน ตามวิธีการดังนี ้
                  N 
            1 + N(e)2  
                          เมื่อ n =   จำนวนตัวอย่าง  
   e    =    ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ 5 
% ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

N =   จำนวนประชากร แทนค่าสูตรได้ดังนี ้
         19,847 
              1 + 19,847 (0.05)2 
             19,847 
              1 + 19,847 (0.0025)  
                19,847 
                    1 + 49.6175 

      19,847 
         50.6175 
=   392.0976 หรือ 392 กลุ่มตัวอย่าง  

2) กลุ่มที่ 2 ผู้นำชุมชน ที่มีตำแหน่งประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนอย่าง
เป็นทางการจำนวน 26 คน ทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 392 คน สำหรับเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงครั้งเดียว 
(One-shot Case Study) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยพิจารณากำหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป ถือ
เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนื่องจากบุคคลในช่วงอายุดังกล่าวมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ หรือมีวิจารณญาณ
ญาณเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตเต็มที่ 
บรรลุวุฒิภาวะโดยสมบูรณ์ เริ่มมีพฤติกรรมที่แน่นอนขึ้น ความเจริญเติบโตทางกายสมบูรณ์และ
พัฒนาเต็มที่ จะมีอารมณ์และความมั่นคงทางจิตใจดีกว่าระยะวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพทางสมองพัฒนาเต็มที่และคงอยู่สูงสุดไปจนถึงวัยกลางคน ฮาวิกเฮอร์ท 
(Havighurst, 1972 อ้างถึงใน สมประสงค ์เสนารัตน์ และสุนันท์ สีพาย, 2553: 22-23) 
 ทั้งนี้ได้กำหนดผู้ให้ข้อมูล (key informants) สำหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือค้นหาความสุขบนพ้ืนฐานของสภาวะการเปลี่ยนแปลง

= 

= 

= 

= 

= 

n 
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ในสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนั้นโดยอาศัยตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพ้ืนที่ชุมชน) เป็นลักษณะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับ
สัมภาษณ์กับกลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ 
ชุมชนละ 1 คนโดยการสัมภาษณ์ตั้งเกณฑ์ตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ความสะดวกของผู้นำใน
การให้ข้อมูลและงบประมาณ ซึ่งไม่ต่ำกว่าจำนวน 26 คน/ชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและ
มีความสมบูรณ์ที่สุดในการวิเคราะห์แนวทางการดำรงชีวิตที่มีความสุข 
  
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทำการสำรวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิต
ชุมชนเมือง ความสุขของประชาชน เพ่ือนำข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการและประเด็นในการศึกษา ส่วนเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์นั้นได้
กำหนดข้อคำถามด้วยการกำหนดให้ข้อคำถามให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งหมด
โดยกำหนดให้มีข้อคำถามหลักตามโครงสร้างและประเด็นที่น่าสนใจอ่ืน ๆ ประกอบ 
 2. แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจำนวน 392 คน แบ่งข้อมูล
แบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาใน
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว การได้รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-list) มีจำนวน 10 ข้อคำถาม 

2.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแบ่งเป็นหลักการแรก: ความพอประมาณ หลักการที่สอง: ความมีเหตุผล หลักการที่สาม: 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-
list) มีจำนวน 20 ข้อคำถาม 

2.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในประเด็นต่าง ๆ 
ได้ แก่  การลดรายจ่ าย  การเพ่ิ มรายได้  การออม  การดำรงชี วิต  การใช้ และการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 30 ข้อคำถาม  

2.4 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัว เรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 
โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 18 ข้อคำถาม 

2.5 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2.6 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัด 2 ประเภท ได้แก่ ข้อคำถาม

ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สำหรับข้อคำถามที่มีตัวเลือกคำตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป 
ข้อคำถามเปิดโดยการเติมคำลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคำตอบลงในช่องว่างด้วยตนเอง และส่วนที่ 2 
แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบรายการ 
(Check-list) ประเภทเดียว เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยกำหนดเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คะแนน เป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ใช่” และ “ไม่ใช่” ดังนี้ 
  ตอบถูก  ให้คะแนน 1 คะแนน 

ตอบผิด  ให้คะแนน 0 คะแนน 
นำคะแนนทั้งหมดรวมกันโดยการคำนวณจะเทียบบัญญัติไตรยางค์ซึ่งเทียบค่าคะแนนรวม

เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หากประชาชนทั้งหมดที่ตอบถูกในแต่ละข้อคำถามจากแบบสอบถามทั้งหมด
จะได้คะแนนแต่ละข้อเทียบเท่า 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำข้อคำถามแต่ละข้อวัดระดับความรู้ความ
เข้าใจ โดยการแปลความหมายนั้นเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงประยุกต์ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษา ดังนี้ 
(สุชา จันทร์เอม, 2539: 226, ศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ, 2547: 25) 

คะแนน/ร้อยละ  ระดับคุณภาพ 

ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป หมายถึง มากทีสุ่ด 
70 – 79% หมายถึง มาก 
60 – 69% หมายถึง ปานกลาง 
50 – 59% หมายถึง น้อย 

ต่ำกว่า 50% หมายถึง น้อยที่สุด 
- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดส่วนที่ 3 แบบวัดเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการ
กำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง 
การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยท่ีสุด โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  5  คะแนน 
  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 
  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 
การปฏิบัติน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 
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โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 30 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 0.9527) นับว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกำหนดแบบวัดส่วนที่ 4 แบบวัดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2549: 77) 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ  5  คะแนน 
  เห็นด้วย   เท่ากับ  4 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   เท่ากับ  3 คะแนน 

ไม่ค่อยเห็นด้วย  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

      
  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
จำนวนชั้น 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 

5 – 1 

5 
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 18 ข้อพบว่า มีค่าความ
เชื่อมั่น (alpha= 0.9096) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 5 เป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนข้อคำถามเปิดสำหรับแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 3. แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สำหรับกลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน 
หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ จำนวน 26 ชุมชนเมือง โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  3.1 ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ-สกุลผู้
ถูกสัมภาษณ์ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  

3.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินชีวิต และ
พฤติกรรมการน้อมนำ (การประยุกต์ใช้) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
จำนวน 8 ข้อคำถาม และข้อคำถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน 
มีข้อคำถามจำนวน 4 ข้อคำถาม 

3.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะของการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตาม
ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดัชนีชี้วัดความสุข ในระดับ
พ้ืนที่ชุมชน) มีจำนวน 7 ข้อคำถาม 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง ความสุขของประชาชน 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรมให้เกิดตัวแปรที่จะนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นความรู้ความเข้าใจ 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับ
ถือ โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่กระทำเป็นประจำในระดับบุคคลและครัวเรือน การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน ชุมชน และความสุขตามทัศนของ
ผู้นำชุมชนเมือง 

- วิธีการและข้ันตอนการลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลภาคสนามมีขั้นตอนดังนี้ 
1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงประธานชุมชนทั้ง 26 ชุมชน 

กำหนดให้นักศึกษาลงเก็บข้อมูลในชุมชน และสัมภาษณ์ข้อมูลที่กำหนดในเครื่องมือวิจัย ซึ่งก่อนจะลง
เก็บข้อมูลทุกครั้งต้องโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) อาจารย์และนักศึกษาลงชุมชนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจนครบตามที่กำหนด 
3) อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
4) หากพบว่าประธานชุมชนใดไม่มีเวลาให้ลงสัมภาษณ์ ใช้วิธีการโทรศัพท์แทน

จนกว่าจะได้ครบตามท่ีกำหนด 
  การลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลมีลำดับขั้นตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 
ภาพที่ 3.2 ภาพแผนผังขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้วิจัย 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประธาน/ผู้นำชุมชน 

หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

ทำหนังสือขอความร่วมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 

ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมลงพ้ืนที่ 

26 ชุมชน ลงพื้นที่ 

แบบสัมภาษณ ์

26 ผู้นำชุมชน 

แบบสอบถาม 

392 กลุ่มตัวอย่าง 
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3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ 

(Editing) 
2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 
3) นำข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) (Demo) 
 4) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน ผู้วิจัยยังได้เก็บ
ข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือ
คณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือ 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนำแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for the Social Science: SPSS) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้ งนำเสนอข้อมูลเป็น 3 
รูปแบบ ดังนี้ 
  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 
เพ่ือทำการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-
Way ANOVA (F-test) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือวิเคราะห์ระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีเกณฑ์กำหนดค่าไว้ดังนี้ (ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดของวัชรี ด่านกุล, 
2541: 64, ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550: 314, ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553: 117 และภูสิทธ์ ขันติกุล, 2553: 
157) 

  0.71 ถึง 1.00 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 
  0.31 ถึง 0.70 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 
  0.01 ถึง 0.30 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ 
  0.00 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
  -0.01 ถึง -0.30 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ำ 
  -0.31 ถึง -0.70 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง 
  -0.71 ถึง -1.00 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ได้รับจากคำสัมภาษณ์ของประธานชุมชน/ผู้นำชุมชนตามจำนวนที่กำหนดไว้  ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
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3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 
1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่  

  - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  - ขอบเขตของการวิจัย 
  - นิยามศัพท์เฉพาะ 
  - ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
- แนวคิดเก่ียวกับความสุขและข้อมูลสรุปชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย  
- กรอบแนวคิดในการวิจัย  
- หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
- เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
- การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
- รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทที่ 4 ผลการวิจัย 
- ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
- การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ กับกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- การสรุปผลบทสัมภาษณ์ ของผู้ น ำชุมชน/ประธานชุมชน เมืองเขตดุสิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
- แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

ในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 5) บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  - สรุปผลการวิจัย 
  - การอภิปรายผล 
  - ข้อเสนอแนะ 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “วิถีคนเมืองกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way 
of Urban Community Life and Livelihood on Sufficiency Economy Philosophy.)” ซึ่งใน
การวิจัยได้กำหนดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาในชุมชนเมือง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตามจำนวนที่กำหนดตามกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ 392 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
6. การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ กับกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
10. แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน

ชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และภาพจำลองการนำข้อมูลการวิจัยที่มีผลในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังมี
รายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 392 
คนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  จำนวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
  

 ชาย 144 36.73 

 หญิง 248 63.27 
อายุ 

  

 ไม่เกิน 40 ปี 136 34.69 

 ตั้งแต่ 41-50 ปี 107 27.30 

 ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 131 33.42 

 ไม่ระบุ 18 4.59 
อาชีพ 

  

 พ่อบ้าน แม่บ้าน 85 21.68 

 รับจ้างทั่วไป 97 24.74 

 ค้าขาย 64 16.33 

 ลูกจ้างบริษัทเอกชน 47 11.99 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 41 10.46 

 นักเรียน/นักศึกษา 17 4.34 

 ข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ 8 2.04 

 ธุรกิจส่วนตัว 20 5.10 

 อ่ืน ๆ (ครูเอกชน) 6 1.53 

 ไม่ระบุ 7 1.79 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตดุสิต 

 ไม่เกิน 20 ปี 116 29.59 

 ตั้งแต่ 21-30 ปี 100 25.51 

 ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป 143 36.48 

 ไม่ระบุ 33 8.42 
ระดับการศึกษา 

  

 ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) 132 33.67 

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 157 40.05 

 ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) 39 9.95 

 ระดับปริญญาตรี 54 13.78 

 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 2 0.51 

 ไม่ระบุ 8 2.04 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
  

 ไม่เกิน 5,000 บาท 65 16.58 

 5,001 - 10,000 บาท 155 39.54 

 10,001 - 15,000 บาท 84 21.43 

 15,001 - 20,000 บาท 38 9.69 

 20,001 - 25,000 บาท 21 5.36 

 25,001 บาทขึ้นไป 15 3.83 

 ไม่ระบุ 14 3.57 
รายจ่ายต่อเดือน 

  

 ไม่เกิน 5,000 บาท 89 22.70 

 5,001 - 10,000 บาท 153 39.03 

 10,001 - 15,000 บาท 39 9.95 

 15,001 - 20,000 บาท 19 4.85 

 ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 17 4.34 

 ไม่ระบุ 75 19.13 
สมาชิกในครอบครัว 

 

 ไม่เกิน 2 คน 64 16.33 

 สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน 78 19.90 

 สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 คน 85 21.68 

 สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 5 คน 63 16.07 

 สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 6 คน 27 6.89 

 สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 7 คนข้ึนไป 36 9.18 

 ไม่ระบุ 39 9.95 

รวม 392 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ใน

ชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 392 คน (ร้อยละ 100) พบว่า 

 เพศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.27) เพศชาย (ร้อยละ 36.73) 
 อายุ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (ร้อยละ 34.69) รองลงมา อายุตั้งแต่ 51 
ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.42) และอายุตั้งแต่ 41-50 ปี (ร้อยละ 27.30) 
 อาชีพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.74) รองลงมา 
ประกอบอาชีพเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน (ร้อยละ 21.68) ค้าขาย (ร้อยละ 16.33) ลูกจ้างบริษัทเอกชน 



97 

(ร้อยละ 11.99) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ (ร้อยละ 10.46) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 5.10) 
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 4.34) ข้าราชการบำนาญ/เกษียณราชการ (ร้อยละ 2.04)และอ่ืน ๆ (ครูพ่ี
เลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว) (ร้อยละ 1.53)  

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตดุสิต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตดุสิตตั้งแต่
ระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 36.48) รองลงมา ไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 29.59) และตั้งแต่ระยะเวลา 
21-30 ปี (ร้อยละ 25.51) 

ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 
(ร้อยละ 40.05) รองลงมา ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) (ร้อยละ 33.67) ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
13.78) ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) (ร้อยละ 9.95) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 
(ร้อยละ 0.51) 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง5,001 - 10,000 บาท 
(ร้อยละ 39.54) รองลงมา ตั้งแต่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 21.43) ไม่เกิน 5,000 บาท 
(ร้อยละ 16.58) ตั้งแต่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 9.69) ตั้งแต่ระหว่าง 20,001 - 
25,000 บาท (ร้อยละ 5.36) ตั้งแต ่25,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 3.83) 

รายจ่ายต่อเดือน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน ระหว่าง5,001 - 10,000 บาท 
(ร้อยละ 39.03) รองลงมา ไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 22.70) ตั้งแต่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 
(ร้อยละ 9.95) ตั้งแต่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 4.85) และตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 
(ร้อยละ 4.34) 

สมาชิกในครอบครัว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 คน 
(ร้อยละ 21.68) รองลงมา สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน (ร้อยละ 19.90) ไม่เกิน 2 คน (ร้อยละ 
16.33) สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 5 คน (ร้อยละ 16.07) สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 7 คนขึ้นไป 
(ร้อยละ 9.18) และสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 6 คน (ร้อยละ 6.89) 
ตารางท่ี 4.2 แสดงความถี่และร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทางสังคมที่เป็นสมาชิกและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากผู้นำชุมชนหรือหัวหน้างาน 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 เคย 215 54.85 

 ไม่เคย 174 44.39 

 ไม่ระบุ 3 0.77 
รวม 392 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความถี่ ร้อยละ 

 หน่วยงานรัฐ 85 21.68 

 หน่วยงานเอกชน 24 6.12 

 อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน 105 26.79 

 อ่ืน ๆ (สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา) 21 5.36 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม จำนวน ร้อยละ 

 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 186 47.45 

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 203 51.79 

 ไม่ระบุ 3 0.77 
รวม 392 100.00 

ส่วนกลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 29 7.40 

 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 52 13.27 

 กลุ่มออมทรัพย์ 68 17.35 

 กลุ่มกีฬาและการศึกษา 13 3.32 

 กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ 25 6.38 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 30 7.65 

 กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 26 6.63 

 กลุ่มตำรวจบ้าน 23 5.87 

 อ่ืน ๆ (เครือข่าย ปปส. สหกรณ์ สข.เขตดุสิต) 7 1.79 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลของประชาชนในชุมชนเมือง 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ
กลุ่มทางสังคมท่ีเป็นสมาชิก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 54.85) ส่วนที่ไม่เคยเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 44.39) ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนเคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เรียงจากความถี่มากไปน้อย ดังนี้ 

- อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน (ร้อยละ 26.79) 
- หน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 21.68) 
- หน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 6.12) 
- อ่ืน ๆ (สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา) (ร้อยละ 5.36) 
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การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม พบว่า ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 47.45) และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 51.79) ส่วน
กลุ่มทางสังคมท่ีประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก เรียงจากความถี่มากไปน้อย ดังนี้ 

- กลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 17.35) 
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ร้อยละ 13.27) 
- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (ร้อยละ 7.65) 
- กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน (ร้อยละ 7.40) 
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ร้อยละ 6.63) 
- กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 6.38) 
- กลุ่มตำรวจบ้าน (ร้อยละ 5.87) 
- กลุ่มกีฬาและการศึกษา (ร้อยละ 3.32) 
- อ่ืน ๆ (เครือข่าย ปปส. สหกรณ์ สข.เขตดุสิต) (ร้อยละ 1.79) 

 
4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยรายข้อ 

ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จำนวน ร้อยละ 
1 การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและ

ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
391 99.74 มากที่สุด 

2 การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกิน
ความสามารถของตน 

386 98.47 มากที่สุด 

3 การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบ
ผู้อื่นและเพ่ือนร่วมงาน 

389 99.23 มากที่สุด 

4 การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความ
พอประมาณ 

388 98.98 มากที่สุด 

5 การพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อย่างสม่ำเสมอ 235 59.95 น้อย 
6 การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่

ควรนั้นแสดงถึงการมีเหตุผล 
383 97.70 มากที่สุด 

7 การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่
ถ้วนและรู้จักวางแผน 

385 98.21 มากที่สุด 

8 การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการ
ดำรงชีพ และในอาชีพเสมอ 

379 96.68 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จำนวน ร้อยละ 
9 การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือ

องค์การที่ตนเองเกี่ยวข้องด้วย 
379 96.68 มากที่สุด 

10 การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผล
ของตนเองเป็นสำคัญเสมอ 

216 55.10 น้อย 

11 การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย 
เป็นการวางแผนที่ดีของตนเองและครอบครัวต่อการดำรงชีพ
ในอนาคต 

376 95.92 มากที่สุด 

12 การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง 
เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 

371 94.64 มากที่สุด 

13 การรู้จักวางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผน
อนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพ่ืออนาคต 

379 96.68 มากที่สุด 

14 การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน 373 95.15 มากที่สุด 
15 การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือ

หารายได้ให้มากข้ึน 
166 42.35 น้อยที่สุด 

16 การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ และรอบคอบก่อนการตัดสินใจใน
การกระทำการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้านความรู้ 

384 97.96 มากที่สุด 

17 การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอ
เป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม 

387 98.72 มากที่สุด 

18 การประกอบอาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็น
เงื่อนไขด้านคุณธรรม 

369 94.13 มากที่สุด 

19 การดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นเงื่อนไขด้านความรู้ 349 89.03 มากที่สุด 
20 การดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาเป็นเงื่อนไขของความรู้ 356 90.82 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 16 ข้อ เรียงจากค่าร้อยละที่มาก
ไปน้อย ได้แก่ 

1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 99.74) 
2) การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้ อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน    

(ร้อยละ 99.23) 
3) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ (ร้อยละ 98.98) 
 



101 

4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม  
(ร้อยละ 98.72) 

5) การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน (ร้อยละ 98.47) 
6) การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน   

(ร้อยละ 98.21) 
7) การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ 

และรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 97.96) 
8) การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่ควรนั้นแสดงถึงการมีเหตุผล 

(ร้อยละ 97.70) 
9) การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการดำรงชีพ และในอาชีพเสมอ, 

การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือองค์การที่ตนเองเกี่ยวข้องด้วย, การรู้จัก
วางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผนอนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพ่ือ
อนาคต (ร้อยละ 96.68) 

10) การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย เป็นการวางแผนที่ดีของตนเอง
และครอบครัวต่อการดำรงชีพในอนาคต (ร้อยละ 95.92) 

11) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 95.15) 
12) การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 

(ร้อยละ 94.64) 
13) การประกอบอาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม  

(ร้อยละ 94.13) 
14) การดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาเป็นเงื่อนไขของความรู้ (ร้อยละ 90.82) 
15) การดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นเงื่อนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 89.03) 
ส่วนประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด จำนวน 3 ข้อ เรียงจากค่าร้อยละที่มากไปน้อย ได้แก่ 
15) การพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ อย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 59.95) 
16) การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญเสมอ 

(ร้อยละ 55.10) 
17) การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือหารายได้ให้มากข้ึน    

(ร้อยละ 42.35) 
 
 
 
 
 
 



102 

4.3 การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4.4 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 
การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

ด้านการลดรายจ่าย 3.57 0.78 มาก 
ด้านการเพ่ิมรายได้ 3.46* 1.02 มาก 
ด้านการออม 3.50 0.98 มาก 
ด้านการดำรงชีวิต 3.95 0.72 มาก 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.99 0.70 มาก 
ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 3.86 0.84 มาก 

ผลรวม 3.72 0.70 มาก 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.60 อยู่ในระดับมาก) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 
 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
 2) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
 3) ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
 4) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.57) 
 5) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.50) 
 6) ด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.46* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02) เมื่อค่า S.D. > 1 จึง
ทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.60 อยู่ในระดับมาก) 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  รายได้ไม่
เกิน 10,000 บาท และที่สำคัญประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 30 กว่าปีขึ้นไป เมื่อพิจารณารายรับ
แล้วอาจไม่มากนักจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองด้านการเพ่ิมรายได้จึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

4.3.2 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 
ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 

ข้อ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ 3.90 0.85 มาก 
2 มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้

ถูกพ้ืน ผ้าถูกพื้น ผ้าเช็ดเท้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น 
2.93* 1.38 ปานกลาง 

3 มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองใน
ครอบครัว 

3.66** 1.04 มาก 

4 มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวใน
แต่ละเดือน 

3.42*** 1.19 มาก 

5 มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย 3.93 0.90 มาก 

ผลรวม 3.57 0.78 มาก 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง) 
** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
*** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านการลด
รายจ่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการ
ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง
ด้านการลดรายจ่ายอยู่ในระดับมาก จำนวน 4 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
 1) มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
 2) มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ (ค่าเฉลี่ย 3. 90) 
 3) มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.66** ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน 
(ค่ ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ ในระดับมาก ) เนื่ องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และมี
ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. จึงมีความสามารถดำเนินการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ในครอบครัวได้ 
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 4) มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวในแต่ละเดือน  (ค่าเฉลี่ย 
3.42*** ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็น
ค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน  10,000 
บาท จำเป็นที่ต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่ายไว้เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว แต่ก็ไม่ได้
ทำอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีเกณฑ์ที่โน้มเอียงมาในระดับปานกลาง เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่มุ่ง
ทำงานสร้างรายได้ จึงไม่ค่อยมีเวลาและโอกาสในการทำบัญชีครัวเรือนในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องนัก 
 และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1 ข้อ ดังนี้ 

1) มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า 
น้ำยาล้างจาน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 2.93* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง) 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และ
พ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อยต้องใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ดิ้นรนหา
รายได้เพ่ิมมากขึ้นจึงไม่ค่อยมีเวลาในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัวนัก ดังนั้นสิ่งใด
ที่ซ่อมได้ก็อาจจะซ่อมแซมก่อนแต่ถ้าจำเป็นที่ต้องซื้อใหม่ได้จะตัดสินใจหาซื้อทดแทนทันที 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนจะรู้จักวางแผนก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรที่คิดว่าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็น แต่ไม่
ค่อยให้ความสำคัญดัดแปลงหรือผลิตของใช้ในครัวเรือน 
 

4.3.3 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพิ่มรายได้ 
ตารางท่ี 4.6 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ 

ข้อ ด้านการเพิ่มรายได้ Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดย
การประกอบอาชีพเสริม 

3.44 1.27 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วม
กลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น 

3.18 1.36 ปานกลาง 

3 ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน 
และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

3.39 1.28 ปานกลาง 

4 เมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่าน
ยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ 

3.59 1.22 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการเพิ่มรายได้ Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

5 มีการวางแผนเพ่ือที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและครอบครัว 

3.69 1.18 มาก 

ผลรวม 3.46* 1.06 มาก 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านการเพ่ิม
รายได้นั้นเมื่อวิเคราะห์พบว่า การกระจายของข้อมูลไม่ปกติ (เบ้ซ้าย) จึงทำการเลือกวิเคราะห์หา
ค่ามัธยฐาน (Median) ในการหาระดับการปฏิบัติในกิจกรรมของประชาชน ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่ามัธยฐาน) 

ข้อ ด้านการเพิ่มรายได้ Median ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดย
การประกอบอาชีพเสริม 

4.00 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วม
กลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น 

3.00 ปานกลาง 

3 ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน 
และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว 

4.00 มาก 

4 เมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน 
ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ 

4.00 มาก 

5 มีการวางแผนเพ่ือที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและครอบครัว 

4.00 มาก 

ผลรวม 3.60 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตามด้านการเพิ่ม
รายได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ามัธยฐาน 3.60) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี
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การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เมืองด้านการเพ่ิมรายไดอ้ยู่ในระดับมาก จำนวน 4 ข้อ (ค่ามัธยฐาน 4.00) ดังนี้  
 1) มีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว  
 2) เมื่อใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้เสมอ  
 3) การมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว โดยการประกอบอาชีพเสริม 

4) ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ 
พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1 ข้อ (ค่ามัธยฐาน 3.00) ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น  
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในการสร้างอาชีพ
เสริม รู้จักหาคำปรึกษาจากผู้รู้ มีการวางแผนร่วมกันในครอบครัวก่อนเสมอ แต่จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
การสร้างอาชีพของชุมชนเท่าไหร่นักซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลา 
 

4.3.4 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการออม 
ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการออม 

ข้อ ด้านการออม Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเอง
และครอบครัว 

3.58* 1.14 มาก 

2 มีการทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว 

3.48** 1.29 มาก 

3 การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับ
การออมและปันผล 

3.27*** 1.43 ปานกลาง 

4 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว 3.81 0.96 มาก 
5 การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บ

ออมเสมอ 
3.39**** 1.24 ปานกลาง 

ผลรวม 3.50 0.98 มาก 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
*** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง) 
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**** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านการออม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติใน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองด้านการ
ออมอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
 1) มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.81) 
 2) การมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.58* 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน 
(ค่ ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ ในระดับมาก ) เนื่ องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือสูงกว่าเล็กน้อยจึงให้ความสำคัญกับการเก็บออมไว้สำหรับอนาคตอาจเกิดความขัดสนกับตนเอง
หรือครอบครัวได้ แม้จะออมเพียงเล็กน้อยก็ตาม 
 3) มีการทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.48** ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน 
(ค่ ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ ในระดับมาก ) เนื่ องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือสูงกว่าเล็กน้อยนอกจากจะออมผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วยังให้ความสำคัญกับการประกันชีวิตของ
เกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคตได้ 

และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 
 1) การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บออมเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.39**** 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน 
(ค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อรู้ว่ามีรายได้น้อย และต้องทำงานหนักกว่าจะได้เงินมาหากมีเงินเหลือจากการ
ใช้จ่ายประจำเดือนประชาชนก็จะนำไปเก็บออมไว้เสมอ 

2) การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการออมและปันผล (ค่าเฉลี่ย 3.27*** ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.43) เมื่อ
ค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 3.00 อยู่ใน
ระดับปานกลาง) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้ประชาชนจะมี
ส่วนร่วมกับการออมไม่มากนักกับกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ดอกเบี้ยที่ต่ำด้วย 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสำคัญในการวางแผนใช้จ่ายเงินก่อนและมองอนาคตของ
ตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นจัดเก็บออมผ่านธนาคาร หรือการทำประกันชีวิตซึ่งเป็นไปเพ่ือชีวิตใน
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อนาคต กล่าวคือจะต้องมีเงินออมไว้เพ่ือใช้จ่ายในอนาคต  แต่ไม่ให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกหรือ
ออมผ่านกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นต้น 
 

4.3.5 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการดำรงชีวิต 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการดำรงชีวิต 

ข้อ ด้านการดำรงชีวิต Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 4.22 0.83 มากที่สุด 
2 มีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน 3.42* 1.25 มาก 
3 มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมือง

เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 
3.77** 1.03 มาก 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย
และความมีเหตุผลในการดำรงชีวิตประวัน 

4.07 0.87 มาก 

5 การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็น
อาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่
ลงทุนเกินตัว 

4.27 0.81 มากที่สุด 

ผลรวม 3.95 0.72 มาก 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านการ
ดำรงชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี
การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เมืองด้านการดำรงชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
 1) การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
 2) การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 3 ข้อ ดังนี้ 
 1) ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและความมีเหตุผลในการ
ดำรงชีวิตประวัน (ค่าเฉลี่ย 4.07) 
 2) มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าว
ทันเหตุการณ์เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.77** ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการ
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วิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) เนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้าน
แม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย นอกจากนี้ยังอาศัยอยู่
ในชุมชนเมืองด้วยระยะเวลา 30 กว่าปีขึ้นไปและอยู่ในพ้ืนที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมาย
จึงทำให้ประชาชนรู้จักใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์
เสมอ 

3) มีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.42* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.25) เมื่ อค่ า S.D. > 1 จึงทำการวิ เคราะห์หาค่าสถิติกลางที่ เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ ามัธยฐาน          
(Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน  10,000 
บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย จำเป็นต้องรู้จักควบคุมการใช้จ่ายมิให้เกินที่กำหนดจึงมีหลายครอบครัว
จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือนไว้ด้วยแต่ยังไม่มากนัก 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
อย่างมาก และจะนำไปใช้พิจารณาในการประกอบอาชีพ ยึดความสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จัก
พอประมาณ มีเหตุผล มีหลักประชาธิปไตย แต่การดำรงชีวิตมักจะไม่ค่อยได้ทำการควบคุมการใช้จ่าย
ตนเอง ส่วนการจัดทำเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือนนั้นถือว่าน้อยท่ีสุด 
 

4.3.6 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี 4.10 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

4.35 0.83 มากที่สุด 

2 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้ว
นำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะไม่เลือกที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

4.05 0.93 มาก 

3 ตนและครอบครัวมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี 
(แยกขยะ) 

3.90 0.97 มาก 

4 ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำ
คลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่จัดขึ้น 

3.76* 1.07 มาก 

5 การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคำนึงถึงการไม่ส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3.92 0.89 มาก 

ผลรวม 3.99 0.70 มาก 
* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านการ
ใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองด้านการใช้และการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ทุกข้อ ดังนี้  
 1) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
 อีก จำนวน 4 ข้อ อยู่ในระดับมากค่อนข้างสูง โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะ
ไม่เลือกท่ีจะทิ้งแล้วซื้อใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
 2) การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึง
การช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.92) 
 3) ตนและครอบครัวมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ) (ค่าเฉลี่ย 3.89) 

4) ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่จัดขึ้น  (ค่าเฉลี่ย 3.76* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) เนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้าน
แม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองด้วยระยะเวลา 30 กว่าปีขึ้นไปและอยู่ในพ้ืนที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
มากมายจึงทำให้ประชาชนรู้จักที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนจะคำนึงถึงเรื่องการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากบ้านเสมอ และหากมีการชำรุดเสียหาย เลือกที่จะ
ซ่อมแซมก่อนซื้อใหม่ รวมถึงตระหนักถึงการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รู้จักการกำจัด
ขยะให้ถูกวิธี (แยกแยะขยะ) แต่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมดูแลแม่น้ำ ลำคลองในชุมชนนัก 
 

4.3.7 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน 
ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 

ข้อ ด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ 3.71* 1.11 มาก 
2 การร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์

(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน) 
4.01 0.93 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

3 เมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส 
ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับผู้อ่ืน 

3.91 0.97 มาก 

4 ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการใช้
ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้อื่น (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ 
วารสาร เป็นต้น) 

3.91 0.98 มาก 

5 เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกในครอบ
ครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ 

3.76** 1.05 มาก 

ผลรวม 3.86 0.84 มาก 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
** S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านการ
เอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนเมืองด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกันอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน) 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) 

2) ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้ อ่ืน  (เช่น
เครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) และเมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส 
ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

3) เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีพอย่าง
พอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.76** ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.05) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน 
(Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน  10,000 
บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองด้วยระยะเวลา 30 กว่าปีขึ้น
ไปส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มีโอกาสทำงานในชุมชน อยู่กับบ้านจึงทำให้ประชาชนมีโอกาสอย่างมากท่ี
จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกในครอบ
ครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้อง 
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4) การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.71* ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.11) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน 
(Mdn = 4.00 อยู่ในระดับมาก) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน  10,000 
บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองด้วยระยะเวลา 30 กว่าปีขึ้น
ไปส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มีโอกาสทำงานในชุมชน อยู่กับบ้านจึงทำให้ประชาชนมีโอกาสอย่างมากท่ี
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม มีการทำบุญ และบริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ไม่จำเป็น
ให้แก่ผู้อ่ืนเป็นประจำ รวมถึงการช่วยเหลืองาน หรือกิจกรรมสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และที่
สำคัญเมื่อมีโอกาสจะแนะนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้อ่ืนเสมอ  แต่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนนัก 
 
4.4 ความคิดเห็นในการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน 
 
 การวิเคราะห์ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

4.4.1 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 4.12 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวม 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านจิตใจ 4.33 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านเศรษฐกิจ 3.84 0.73 เห็นด้วย 
ด้านสังคม 4.12 0.72 เห็นด้วย 
ด้านเทคโนโลยี 3.75 0.82 เห็นด้วย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 3.97 0.79 เห็นด้วย 
ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่

พอเพียง 
4.23 0.74 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลรวม 4.04 0.55 เห็นด้วย* 

* เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้ในด้าน/รายข้อนั้น ๆ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.04) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ มีความคิดเห็นในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มี 2 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
 2) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.23) 
 ส่วนความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเห็นด้วยมี 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 3) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.12) 
 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.97) 
 5) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.84) 
 6) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนจะคำนึงถึงคำว่าการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านจิตใจ และให้
ความสำคัญกับคำว่า “พอ” ในการพัฒนาตนเอง ไม่เบียนเบียนคนผู้อ่ืนและพึงใจกับชีวิตปัจจุบัน ทั้งนี้
ให้ความสำคัญกับด้านสังคมและจิตใจเป็นหลัก 
 

4.4.2 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามด้านจิตใจ 
ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านจิตใจ  

ข้อ ด้านจิตใจ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วยความพอเพียงและ

พ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 
4.26 0.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 แม้การดำรงชีพในปัจจุบันจะลำบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับ
ชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบ
ผลสำเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง 

4.32 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะยึดมั่นในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบาก
และขาดแคลนก็ตาม 

4.40 0.66 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลรวม 4.33 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านจิตใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.33) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี
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ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชน
เมืองจำแนกตามด้านจิตใจอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ  ถึงแม้ว่า
ครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.40) 

2) แม้การดำรงชีพในปัจจุบันจะลำบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต  ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเอง
และครอบครัวจะประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.32) 

3) ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 
4.26) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพที่สุจริต แม้จะลำบากสักเพียงใดก็ตาม
และไม่ย่อท้อต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความตั้งใจที่จะดำรงชีวิตด้วยความ
พอเพียงและรู้จักพ่ึงตนเอง 
 

4.4.3 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 4.14 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ  

ข้อ ด้านเศรษฐกิจ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับตนเองใน

แต่ละวัน 
4.00 0.79 เห็นด้วย 

2 การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละ
วัน แต่ท่านมีอาหารกินครบทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนใน
การดำรงชีพ 

3.77* 1.03 เห็นด้วย 

3 ครอบครัวของท่านมีรายได้(เงิน)ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย
ของครอบครัวในแต่ละเดือน 

3.79 0.93 เห็นด้วย 

ผลรวม 4.12 0.72 เห็นด้วย 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับเห็นด้วย) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้าน
เศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.12) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชน
เมืองจำแนกตามด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับตนเองในแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
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2) ครอบครัวของท่านมีรายได้(เงิน)ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน  
(ค่าเฉลี่ย 3.79) 

3) การมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบ
ทุกมื้อ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดำรงชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.77* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03) เมื่อค่า 
S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับ
เห็นด้วย) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน  10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย 
ถึงแม้จะอยู่ในชุมชนเมืองและมีรายได้ไม่มากนัก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักว่าต้องใช้จ่ายอย่างไร
ให้เพียงพอและไมล่ำบากเกินไป 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวันและในแต่ละเดือน และหลาย
ครอบครัวมีการทำอาชีพเสริมของครอบครัวอยู่แม้ว่าอยู่ในชุมชนเมืองก็ยังพอประคับประคองการ
ดำรงชีวิตได้ไม่ค่อยลำบากนัก มีอาหารกินคบทุกมื้ออย่างเพียงพอ 
 

4.4.4 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามด้านสังคม 
ตารางท่ี 4.15 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านสังคม  

ข้อ ด้านสังคม Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น 

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น 
4.23 0.78 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 เมื่อมีโอกาสที่ทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาค
สิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ 

4.12 0.86 เห็นด้วย 

3 ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชนจัด
ขึ้นเสมอ 

4.03 0.86 เห็นด้วย 

ผลรวม 4.12 0.72 เห็นด้วย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านสังคม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.12) และค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ 

1) การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

ส่วนอยู่ในระดับเห็นด้วย จำนวน 2 ทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  
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1) เมื่อมีโอกาสที่ทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) 
ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อื่นเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

2) ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชนจัดขึ้นเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.03) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเป็น
ประจำ เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น และจะร่วมบริจาค
สิ่งของให้กับชุมชนเมื่อทราบข่าวการบริจาค และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น 
 

4.4.5 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามด้านเทคโนโลยี 
ตารางท่ี 4.16 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านเทคโนโลยี 

ข้อ ด้านเทคโนโลยี Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการ

ใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 
3.97 0.95 เห็นด้วย 

2 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยี
ครบสมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

3.94 0.90 เห็นด้วย 

3 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม
กับการใช้งานและฐานะของครอบครัว 

3.35* 1.25 ไม่แน่ใจ 

ผลรวม 3.75 0.82 เห็นด้วย 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับเห็นด้วย) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้าน
เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.75) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับเห็นด้วย จำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 

1) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 
(ค่าเฉลี่ย 3.97) 

2) ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบสมบูรณ์เหมาะสมกับ
รายได้และฐานะของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.94) 

ส่วนอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จำนวน 1 ทุกข้อ ดังนี้  
1) สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของ

ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.35* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25) เมื่อค่า S.D. > 1 จึงทำการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับเห็นด้วย) เนื่องจากประชาชน
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ในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน 
รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย เมื่อรู้ว่าตนเองมีรายได้แต่
บางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย ประชาชนก็ใช้ตามกระแสของ
ประชาชนชุมชนเมืองด้วยเช่นกัน 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมและความ
ต้องการใช้รวมถึงฐานะการเงินของตนเองอยู่ 
 

4.4.6 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี 4.17 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม  

ข้อ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 การใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพื้น 
โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

3.78* 1.03 เห็นด้วย 

2 นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

4.13 0.83 เห็นด้วย 

 
3 เมื่อมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้าน

มักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

4.01 0.88 เห็นด้วย 

ผลรวม 3.99 0.70 เห็นด้วย 

* S.D. > 1 จึงวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับเห็นด้วย) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.99) เมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยทุก
ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 4.13) 

2) เมื่อมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพ่ือนบ้านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
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3) การใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น 
การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.78* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03) เมื่อค่า S.D. 
> 1 จึงทำการวิเคราะห์หาค่าสถิติกลางที่เป็นค่ามัธยฐาน (ค่ามัธยฐาน (Mdn = 4.00 อยู่ในระดับเห็น
ด้วย) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ค้าขายและพ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงพนักงานบริษัทรายได้ไม่เกิน  10,000 บาท หรือสูงกว่าเล็กน้อย 
รวมถึงมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ม. 6 หรือ ปวช. เมื่อรู้ว่าตนเองมีรายได้ไม่มากนักทำให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ในชุมชนเมืองให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้สิ่งของที่เหลือในบ้าน มาทำให้เกิดประโยชน์ 
และรู้จักซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องซ้ือใหม่ได้ 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
หากมีโอกาสก็จะเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งของ
ชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ยังคำนึงถึงการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครัวเรือนตามความเหมาะสม 
  

4.4.7 ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 
ตารางท่ี 4.18 แสดงระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจ
ในชีวิตที่พอเพียง  

ข้อ 
ด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจใน

ชีวิตที่พอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้
ชีวิตประจำวัน 

4.17 0.93 เห็นด้วย 

2 ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนัก
กับการพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำ
ว่า "พอ" เสมอ 

4.20 0.79 เห็นด้วย 

3 ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละ
สิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

4.33 0.76 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลรวม 4.23 0.74 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้าน“พอ” 
พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(ค่าเฉลี่ย 4.23) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองจำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่
เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 1 ข้อ ดังนี้ 
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1) ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วย จำนวน 2 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
1) ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต  ตระหนักกับการพัฒนาตนเอง การ

พ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำว่า "พอ" เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
2) การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้ชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 4.17) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ตระหนักในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี 
ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญมีความสุขกับการดำรง
ชีพตามอัตภาพของตน พร้อมกับพยายามเรียนรู้กับคำว่า “พอ” เสมอ 
 
4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
 

4.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4.5.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามเพศ  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน จำแนกตามเพศ  

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.02 0.55 4.06 0.56 0.686 0.493 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี 
t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 
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4.5.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอายุ  
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุม่ 0.599 2 0.300 0.980 0.376 
ภายในกลุ่ม 113.443 371 0.306 

  

รวม 114.042 373 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
อายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
.05 พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
  

4.5.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามอาชีพ 

ระหว่างกลุม่ 1.848 8 0.231 0.753 0.644 
ภายในกลุ่ม 115.314 376 0.307 

  

รวม 117.162 384 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.21 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
อาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
.05 พบว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
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4.5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตดุสิต 
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่
ในพื้นที่เขตดุสิต 

ระหว่างกลุม่ 0.121 2 0.060 0.196 0.822 
ภายในกลุ่ม 109.683 356 0.308 

  

รวม 109.804 358 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต
แตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมือง
ไม่แตกต่างกัน 
 

4.5.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 0.408 4 0.102 0.335 0.854 
ภายในกลุ่ม 115.408 379 0.305 

  

รวม 115.816 383 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.23 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
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4.5.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายไดต้่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 2.666 5 0.533 1.791 0.114 
ภายในกลุ่ม 110.726 372 0.298 

  

รวม 113.392 377 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.24 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
 

4.5.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 0.958 4 0.240 0.759 0.553 
ภายในกลุ่ม 98.451 312 0.316 

  

รวม 99.409 316 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.25 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
รายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
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4.5.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว  

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

ระหว่างกลุม่ 2.775 5 0.555 1.847 0.103 
ภายในกลุ่ม 104.298 347 0.301 

  

รวม 107.073 352 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตาม
จำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่ที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
 

4.5.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ตารางท่ี 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามการไดเ้ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เคยเข้ารบัการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.13 0.52 3.94 0.58 3.367 0.001* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตามการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า 
ประชาชนที่เคยและไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 
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4.5.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.12 0.51 3.97 0.59 2.777 0.006* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนกตามการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นและไม่
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนในชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
 

4.6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4.6.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามเพศ  

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.73 0.65 3.72 0.73 0.193 0.847 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนก
ตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิง
มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เมืองแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 
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4.6.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามอาย ุ 
ตารางท่ี 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาย ุ

ระหว่างกลุม่ 1.066 2 0.533 1.095 0.336 
ภายในกลุ่ม 180.553 371 0.487 

  

รวม 181.619 373 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.30 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมือง จำแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
  

4.6.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
อาชีพ 

ระหว่างกลุม่ 5.326 8 0.666 1.378 0.204 
ภายในกลุ่ม 181.621 376 0.483 

  

รวม 186.947 384 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมือง จำแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน  
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4.6.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพื้นที่
เขตดุสิต 
ตารางท่ี 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขต
ดุสิต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตดุสิต 

ระหว่างกลุม่ 0.390 2 0.195 0.391 0.677 
ภายในกลุ่ม 177.317 356 0.498   

รวม 177.707 358    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.32 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมือง จำแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่เขตดุสิตแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
 

4.6.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 3.108 4 0.777 1.588 0.177 
ภายในกลุ่ม 185.455 379 0.489   

รวม 188.563 383    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.33 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมือง จำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่
แตกต่างกัน 
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4.6.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 4.072 5 0.814 1.680 0.138 
ภายในกลุ่ม 180.314 372 0.485   

รวม 184.386 377    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.34 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมือง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรม
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 

 
4.6.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามรายจ่าย
ต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 2.661 4 0.665 1.412 0.230 
ภายในกลุ่ม 146.943 312 0.471   

รวม 149.604 316    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.35 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรม
ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนก
ตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 
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4.6.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว  

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามจำนวน
สมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุม่ 4.809 5 0.962 2.029 0.074 
ภายในกลุ่ม 164.498 347 0.474   

รวม 169.307 352    
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนก
ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน 

 
4.6.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ตารางท่ี 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการ
ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

เคยเข้ารบัการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.81 0.65 3.62 0.74 2.707 0.007* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนก
ตามการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
พบว่า ประชาชนที่เคยและไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีการปฏิบัติตาม
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 
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4.6.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
การปฏิบัตติามกิจกรรมในระดับบคุคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.92 0.65 3.54 0.70 5.626 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง จำแนก
ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่
เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้
มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 
4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ กับกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 4.7.1 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Correlations  
 ความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือน 
ความรู้ความเข้าใจ Correlation Coefficient 1 0.042 

Sig. (2-tailed) . 0.408 
จำนวน 392 392 

กิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

Correlation Coefficient 0.042 1 
Sig. (2-tailed) 0.408 . 
จำนวน 392 392 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.39 พบว่า ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง มีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.042 จำนวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจ 
เท่ากับ 392 ส่วนกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 
392 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .408 (ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05) แสดงว่า
ประชาชนที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไมมี่ความสัมพันธ์กัน 
 
 4.7.2 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations  
 ความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน 

ความรู้ความเข้าใจ Pearson Correlation 1 0.139(**) 
Sig. (2-tailed) . 0.006 
จำนวน 392 392 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

Pearson Correlation 0.139(**) 1 
Sig. (2-tailed) 0.006 . 
จำนวน 392 392 

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.40 พบว่า ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจกับการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน  มีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.139 จำนวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 392 ส่วนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน เท่ากับ 392 และและมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .006 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับต่ำ (r = .139**) กับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง 
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4.7.3 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที ่4.41 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Correlations 
  
  

กิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

Pearson Correlation 1 0.710(**) 
Sig. (2-tailed) . 0.000 
จำนวน 392 392 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Pearson Correlation 0.710(**) 1 
Sig. (2-tailed) 0.000 . 
จำนวน 392 392 

**  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.41 พบว่า ตัวแปรด้านกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ .710 จำนวนกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 392 ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 392 และมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง 
(r = .710**) กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง 
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4.8 การสรุปผลบทสมัภาษณ์ของผู้นำชุมชนหรือประธานชุมชนเมืองเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 ผลการสังเคราะห์บทการสัมภาษณ์ ของผู้นำชุมชนหรือประธานชุมชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ดังนี้ 
 

 4.8.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้นำชุมชนเมือง 
ตารางที ่4.42 จำนวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคลของผู้นำชุมชนเมือง 

ข้อมูลพื้นฐานผู้นำชุมชน จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 18 69.23 

 หญิง 8 30.77 
อายุ อายุไม่เกิน 50 ปี 14 53.85 

 อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 9 34.62 

 ไม่ระบุ 3 11.54 
สถานภาพ สมรส 19 73.08 

 โสด 2 7.69 

 หม้าย 1 3.85 

 ไม่ระบุ 4 15.38 
ศาสนา พุทธ 26 100 
อาชีพ รับราชการ 11 42.31 

 รับจ้าง 2 7.69 

 ค้าขาย 5 19.23 

 อาชีพอิสระ/ส่วนตัว (ประดิษฐ์สินค้าขาย) 6 23.08 

 ไม่ระบุ 2 7.69 
ระดับการศึกษา ม.3 4 15.38 

 ม.6/ปวช. 14 53.85 

 ปวส. 3 11.54 

 ปริญญาตรี 2 7.69 

 ไม่ระบุ 3 11.54 
รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 8 30.77 

 10,001-15,000 บาท 4 15.38 

 มากกว่า 15,000 บาท 9 34.62 

 ไม่ระบุ 5 19.23 

รวม 26 100 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.42 ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคลของผู้นำชุมชนเมือง เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ผู้นำชุมชนเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
69.23) มีอายุไม่เกิน 50 ปี (ร้อยละ 53.85) สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 73.08) ทุกคนนับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพยังรับราชการอยู่ (ร้อยละ 42.31) โดยเฉพาะ
อาชีพทหาร (ในชุมชนทหาร) ระดับการศึกษาอยู่ ม.6/ปวช. (ร้อยละ 53.85) และมีรายได้ต่อเดือน 
มากกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 34.62) ซึ่งจะเป็นอาชีพทหารมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ รองลงมามี
เงินเดือน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 30.77) 

 
 4.8.2 สภาพปัญหาของการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 8 ข้อคำถาม ได้แก่ 

1) สภาพปัญหาของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
ผู้นำชุมชนมีทัศนคติต่อการดำรงชีวิตที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้นำและประชาชน

ในชุมชนยังควบคุมการใช้จ่าย พออยู่พอมีพอใช้อยู่ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทำประโยชน์ให้กับ
ประชาชน แต่ยังพบว่าประชาชนหลายครอบครัวที่ต้องมีหนี้สิน มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันอยู่บ้างใน
ทัศนะทางการเมือง ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แต่ในส่วนชุมชนทหาร 
ซึ่งประชาชนเข้าใจว่ามีความเป็นระบบระเบียบชัดเจน มีรายได้ประจำ น่าจะประคับประคองตัวเอง
และครอบครัวได้ ซึ่งในความจริงยังต้องพ่ึงพาเงินกู้เช่นกัน เพราะเงินเดือนหลายครอบครัวทหารจะยัง
น้อยอยู่ ยังขาดวิชาชีพที่จะมาช่วยเสริมรายได้ 

2) ปัจจุบันสภาวการณ์ในวิถีเมือง ผลกระทบที่การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

ผู้นำชุมชนหลายชุมชนเชื่อว่า ทำยากมาก เพราะมีหลายครอบครัวทำแล้วก็เลิกไปหมดแล้ว 
ถึงอย่างไรโดยส่วนใหญ่ทั้งตัวผู้นำและประชาชนเองยังคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนไว้เช่นกัน แม้ว่าจะขัดกับสภาพการดำรงชีวิตของคนเมือง 
ที่ต้องแข่งขันกันสูง ดิ้นรนกันทุกเวลา ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว มัวแต่ทำมาหากิน ต่างคนต่างอยู่ 
แต่ยังคำนึงถึงเสมอว่าต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยังเก็บออมอยู่หลายครอบครัว รู้จัก
จักการตนเองด้วยการทำบัญชีครัวเรือน เสริมรายได้ด้วยการประกอบอาชีพเสริม เช่นทำดอกไม้
ประดิษฐ์ ทำโมบาย เป็นต้น ยังมีหลายครอบครัวที่รู้จักปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม
และเศรษฐกิจ ส่วนในชุมชนทหารจะเห็นได้ชัดเจนถึงการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก กลุ่มแม่บ้าน
ทำสินค้าไว้ขายในชุมชน และหลายครอบครัวได้ทำบัญชีครัวเรือน มีการจัดเก็บขยะรีไซเคิลไว้ขายด้วย 

3) วิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือน  สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการการลด
รายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือน 

ผู้นำชุมชนเมืองมีทัศนะตรงกันว่า จะประกอบอาชีพรับประทานกันเองในครอบครัว รู้จักใช้
เท่าที่จำเป็น มีการปลูกพืชผักไว้กินในครอบครัว อธิบายให้คนในครอบครัวฟังว่าต้องช่วยกันประหยัด 
ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า และลดการซื้อของฟุ่มเฟือยลงให้มาก 
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4) วิธีการเพ่ิมรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือน การประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริม 
สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการเพ่ิมรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือน 

ผู้นำชุมชนและครอบครัวจะมีการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง เช่น สอนพิเศษให้คนใน
ชุมชน ค้าขาย เช่น ขายผักกาดดอง ขายอาหาร ขายประกันชีวิตบ้างเล็กน้อย รวมถึงมีการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลไว้ขาย ซึ่งประชาชนในชุมชนยังไม่ค่อยมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ท่ีชัดเจนนัก 

5) วิธีการออม  
ผู้นำชุมชนและสมาชิกในครอบครัวจะมีการวางแผนในการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ 

เก็บออมใน 3 ระบบ ได้แก่ 1) เงินฝากประจำ 2) เงินออมทำธุรกิจ 3) เงินค่าใช้จ่ายในบ้าน และการ
ออมจะใช้ระบบสหกรณ์ในการฝากประจำ ซึ่งได้แนะนำให้ลูก ๆ ดำเนินการตามแนวทางนี้เช่นกัน
(กฤษฎา อรจันทร์, 2555: สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม) นอกจากนั้นผู้นำชุมชนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝาก
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ ฝากธนาคารพานิชย์ และบางท่านจะออมด้วยตนเอง(ทำบัญชีรายรับ 
รายจ่าย)  

6) วิธีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
ผู้นำชุมชนซอยมิตรอนันต์ เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ได้อธิบายไว้ว่า ตนเองนั้นก่อนเกษียณ 

5 ปี ประเมินตนเองแล้วว่าไปไม่รอดแน่ ๆ หลังจากเกษียณถ้าไม่ปรับแผนในการดำเนินชีวิตใหม่ทั้ง
ครอบครัว จึงตัดสินใจเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งครอบครัว 
รวมถึงได้สอนลูก ๆ ทุกคนให้ดำเนินชีวิตให้คุ้มค่า รู้จักใช้เงินให้มีประโยชน์ที่สุด เพราะลูก มีทั้งทำงาน
และเรียนด้วยทำงานด้วย (กฤษฎา อรจันทร์, 2555: สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม) ทั้งนี้ผู้นำชุมชนอ่ืน ๆ โดย
ส่วนใหญ่จะต้องมีเหลือเก็บไว้ทุกเดือน อยู่แบบประหยัดไม่ซื้อสินค้าเงินผ่อน อยู่อย่างพอเพียงจริง ๆ 
ไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักใช้จ่าย รู้จักกินรู้จักใช้เกือบทุกครอบครัวของผู้นำชุมชนเมือง 

7) วิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง  
ผู้นำชุมชนเมืองส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้ที่บ้าน ปิดไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจาก

บ้าน และปิดน้ำทุกครั้งที่เลิกใช้ และดูแลความสะอาดของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนวัดน้อยนพคุณมีการ
ทำน้ำ EM เพ่ือดูแลคลองที่ไหลผ่านชุมชน (วันชัย นักสอดสี, 2555 : สัมภาษณ์ , 22 สิงหาคม) 
นอกจากนี้ในชุมชนพยายามที่จะรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ คัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการรู้จักใช้
สิ่งของที่รีไซเคิลได้ และรู้จักซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ียังใช้ได้อยู่ 

8) วิธีการการเอื้ออาทร เกื้อกูลต่อกันในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง 
ผู้นำชุมชนเมืองส่วนใหญ่ในครอบครัวจะปรึกษาหารือกันเสมอ รู้จักดูแลกันเอง ดูแลและ

เสียสละให้กับชุมชนด้วย แบ่งปันกันเสมอสำหรับคนในชุมชน และมักจะได้รับการมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้บทบาทของผู้นำยังต้องหาหน่วยงานที่สามารถดูแล
หรือสนับสนุนใหกับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนด้วย (จิรฐา นุชพ่วง, 2555: สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม) ทั้งนี้ใน
ครอบครัวผู้นำต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน แบ่งปันกัน รวมถึงคนในชุมชนก็แนะนำให้รู้จักอภัยให้กัน
ด้วย 
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 4.8.3 สรุปข้อคำถามการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จำนวน 
4 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ชุมชนมีการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวมโดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของ
ตนและชุมชน พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการดำเนินการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังที่ต้องอาศัยภูมิ
ปัญญาของตนเองในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังมีบางชุมชนให้ความสำคัญกับ
การรวมกลุ่มอาชีพ เช่น ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ทำน้ำพริกองค์การท้อผ้า ชุมชนวัดน้อยนพคุณ
และชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 ทำน้ำชีวภาพหรือ น้ำ EM และที่โดดเด่นที่สุดคือ กลุ่มอาชีพ
ประชาระบือธรรมนวดกดกุดฝ่าเท้า ตั้งอยู่ในวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กลุ่มอาชีพที่สำนักงานเขตดุสิตจะนำไปร่วมออกงานกิจกรรมตลอด (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2555: สัมภาษณ์, 
20 กันยายน) 

2) ชุมชนมีวิธีการพึ่งตนเองด้านการเงินโดยมีกองทุนที่เกี่ยวกับกับการกู้ยืมการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของชุมชน พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ กองทุน 
SML กองทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยในชุมชน กลุ่มออมทรัพย์วันละ  1 
บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาชุมชน 

3) ชุมชนมีวิธีการสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งใน(ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)และนอกชุมชน
(เครือข่าย)ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม พบว่า ชุมชนเมืองหลายแห่งที่ประสานความร่วมมือทางวิชาการและ
การศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนั้นยังมีการขอความร่วมมือด้านเงิน
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยเฉพาะวันเด็กแห่งชาติจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นอย่างดี ทั้งนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ไฟไหม้ในชุมชนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
เคลื่อนที่ของทหาร และสำนักงานเขตในการช่วยเหลืออยู่เนือง ๆ ยังร่วมถึงการประสานงานสร้าง
เครือข่ายระหว่างชุมชนในเขตดุสิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกันด้วย และมี
หน่วยงานภายนอกมาขอใช้สถานที่ของชุมชนด้วยเช่นกัน ดังที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์มาร่วมมือ
กับชุมชนในการใช้อาคารเพ่ือเป็นพ้ืนที่ฝึกนักศึกษาพยาบาลในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 อย่าง
ต่อเนื่อง (ปราณี เฉลิมฉัตร, 2555: สัมภาษณ์, 1 กันยายน) ในส่วนชุมชนทหารได้มีหน่วยงานของการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนได้ช่วยเหลือเครื่องออกกำลังกาย ส่วนกองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับทาง
ชุมชนทหารอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ส่วนวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์มักจะเป็นการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
ต่าง ๆ  ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันของชุมชนในเขตดุสิต จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขต
ดุสิต จัดทำความสะอาดชุมชน (Big Cleaning) และสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครดูแลชุมชน 

4) ชุมชนมีครอบครัวตัวอย่างที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตทั้ง
ครอบครัวหรือไม่ (ถ้ามี คือครอบครัวท่านใด) พบว่า มีประชาชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีคนเมือง โดยทัศนะของผู้นำชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ คือ นางนภา 
คล้ายเจริญ ชุมชนราชพัสดุ คือครอบครัวนายแสวง หล่ออัศวินนนท์ และครอบครัวนางพวง จักษุทิพย์  

ส่วนข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นถ้าหากประชาชนในชุมชนหนึ่งใดมี
พ้ืนที่มาก ๆ พอที่จะปลูกผักไว้กินกันเองในครอบครัวได้ควรที่จะทำ และลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
เพราะสภาวะปัจจุบันสังคมเมืองนอกจากแข่งขันกันสูง การเปลี่ยนแปลงยังรวดเร็ว และราคาสินค้าสูง
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สะท้อนให้ค่าครองชีพต่าง ๆ สูงขึ้นไปด้วยดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองจะต้องรู้จักมัธยัสถ์ อดออม 
ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นจึงจะสามารถประคับประคองตนเองในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ได้อย่าง
มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 4.8.4 สรุปข้อคำถามลักษณะของการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามตัวชี้วัดของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นที่ชุมชน) 
จำนวน 7 ข้อคำถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) สุขภาพอนามัยของท่านและประชาชนในชุมชน การเข้าถึงระบบสาธารณสุขของชุมชน
หรือรัฐ พบว่า ด้านสุขภาพนั้นในชุมชนส่วนใหญ่จะมีศูนย์สุขภาพประจำเพ่ือดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ให้กับประชาชน และโดยส่วนใหญ่จะพบว่า ประชาชนหลายคนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งคอย
บริการให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการจะเป็นผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคของ
คนแก่ทั่วไป ปวดเมื่อยตามร่างกาย ป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ การเข้าถึงระบบสาธารณสุขนั้นอยู่ในระดับดี 
เพราะมีโรคพยาบาลใกล้บ้าน และกรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุข 38 และมีนักศึกษา
พยาบาลเกื้อการุณย์เข้ามาดูแลประชาชนอย่างดี ส่วนประชาชนหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการใช้บัตร
ประกันสุขภาพข้ามเขตไม่ได้ถ้าไม่ใช่เหตุที่รุนแรงหรือฉุกเฉิน แต่ประชาชนหลายชุมชนที่เห็นว่ายาที่รัฐ
จัดให้ยังมีคุณภาพไม่ดีพอสำหรับการรักษาโรคของประชาชนในแต่ละศูนย์สุขภาพ ทั้งนี้ในชุมชนทหาร
จะไม่ค่อยพบกับปัญหาด้านสุขภาพมากนักเพราะผู้นำชุมชน และผู้นำครอบครัวของทหารจะมีการ
ออกกำลังกายร่วมกันเป็นประจำ และยังมีการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย 

2) คุณภาพการศึกษาที่ท่านและประชาชนในชุมชนได้รับจากรัฐในปัจจุบันนี้  พบว่า ผู้นำ
ชุมชนเมืองมีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงสุดปริญญาตรี แต่จะจบการศึกษาในด้าน
อาชีพ เช่น จบ ปวช. หรือปวส. มากที่สุด ส่วนประชาชนในชุมชนเมืองจะมีการศึกษาทุกระดับยิ่งเป็น
เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองจะสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในชุมชนยังมีทุนการศึกษาให้
เด็กที่มีฐานะยากจนด้วย ซึ่งระดับการศึกษามีตั้งแต่ ประถมศึกษาจนถึ งระดับปริญญาเอก ทั้งนี้
คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐได้ดีกว่า
เมื่อสมัยก่อน (ราว 50 ปีที่แล้ว) ทั้งด้านสื่อการเรียน เทคโนโลยี ผู้สอนที่มีคุณภาพดี เป็นต้น 

3) ชีวิตการทำงานของท่านและประชาชนในชุมชนปัจจุบัน มีความม่ันคงในการทำงาน พบว่า 
ผู้นำส่วนใหญ่จะมีชีวิตการทำงานที่ดี โดยเฉพาะชุมชนทหารจะมีความมั่นคงสูงกว่าผู้นำในชุมชนเมือง
อ่ืน ๆ เพราะเป็นข้าราชการ ส่วนผู้นำที่ไม่ใช่ข้าราชการทหารส่วนใหญ่จะทำงานในหน่วยงานรัฐ และ
ประชาชนในชุมชนเมืองเป็นทั้งข้าราชการ รับจ้าง ลูกจ้าง ค้าขาย พนักงานบริษัทและประกอบอาชีพ
อิสระทั่วไป  

4) รายได้ของท่านและประชาชนส่วนใหญ่ พบว่า ผู้นำชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีรายได้ทุกคน
และมีความม่ันในรายได้ตามการประกอบอาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะชุมชนทหารจะมีรายได้ที่มั่นคงสูงกว่า
ผู้นำชุมชนอ่ืน ส่วนประชาชนในชุมชนก็จะมีรายได้ตามการประกอบอาชีพสูงต่ำ มั่นคงหรือชั่วคราว
ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำ เช่น รับจ้าง ค้าขาย ลูกจ้าง พนักงานบริษัท รับราชการ เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น 

5) สภาพแวดล้อมในชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า พ้ืนที่ต่าง ๆ ในชุมชน
ไม่ค่อยสะอาดนัก ชุมชนเมืองมักจะมีบ้านเรือนที่หนาแน่นพอสมควร มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ
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สมบูรณ์ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ถังขยะประจำบ้าน ถังดับเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ในชุมชนค่าย
ทหารจะมีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีต้นไม้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด แต่ยังมีหลาย
ชุมชนเมืองที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เยาวชนติดยาเสพติด มีมูลสุนัขเยอะ ขยะในชุมชนยังทิ้งไม่เกลื่อน
กลาดอยู่บ้าง มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว มีการลักขโมยในชุมชนบ้าง รวมถึงความขัดแย้ง
ด้านการเมืองของประชาชน แตกแยกแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน 

6) ความสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว สัมพันธภาพของคนในชุมชน  พบว่า ใน
ครอบครัวของผู้นำชุมชนมีความสุขและความสัมพันธ์กันดีของสมาชิกในครอบครัว เช่น การ
รับประทานอาหารร่วมกัน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวของวันหยุด การได้ปรึกษาหารือ
ร่วมกันเสมอ น้อยครั้งที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว ส่วนประชาชนในชุมชนจะทะเลาะ
กันบ้างแต่จะเป็นเฉพาะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเท่านั้น ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ประชาชนร่วมกันจัด
กิจกรรมกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าจะมีปฏิสัมพันธ์กันดีมาก
โดยมีศูนย์กลางร่วมกิจกรรมกัน รับประทานอาหารร่วมกันที่ศูนย์สุขภาพของชุมชน (อุบล ม่วงทิม, 
2555: สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม) 

7) ท่านมีการบริหารจัดการที่ดีในหลักของคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่าและความ
โปร่งใส พบว่า การบริหารจัดการของผู้นำในชุมชนจะเป็นไปแบบพ่ีน้อง พ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกัน
มากกว่าการใช้อำนาจเด็ดขาดหรืออำนาจหน้าที่ แต่จะใช้บทบาทหน้าที่ของความเป็นประธานชุมชน
ในการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชน เช่น การจัดประชุม ร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ นำข้อมูล
ข่าวสารมาประสัมพันธ์ จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นต้น ทุกอย่างที่ได้รับมาจาก
หน่วยงานรัฐมักจะแจกจ่ายไปตามความจำเป็นของประชาชนแต่ละครอบครัว แต่พบว่ายังมีบางชุมชน
เมืองที่ผู้นำไม่ยอมแจกจ่ายให้กับประชาชนจนหลายคนไม่ยอมร่วมกิจกรรมในชุมชน ทั้งนี้ยังมีการเอ้ือ
ประโยชน์เฉพาะกลุ่มของญาติและเพ่ือนสนิทกันเท่านั้น 
 

4.9 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 4.9.1 สรุปสภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนจากแบบสอบถาม 
 ข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนที่สำคัญมีดังนี้ (ผู้วิจัยจะไม่ตัดความคิดเห็นของประชาชน เมื่ออ่าน วิเคราะห์แล้วเป็นปัญหา
จริงตามบริบททางสังคม ณ เวลานั้น) 
 ระดับชุมชน/สังคม 

1) พ้ืนที่ในการปลูกฝักไว้รับประทานเองในบ้านหรือชุมชนมีน้อย 
2) ขาดสถานที่ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง 
3) มีความขัดแย้งในชุมชนสูง โดยเฉพาะเรื่องการเมือง 
4) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออำนวยในการปฏิบัติจริง ความแออัดในชุมชนทำให้แย่งกันกินกันใช้ 

ดิ้นร้นทำมาหากินมากกว่าจนลืมคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ปัญหายาเสพติด 
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6) ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ ราคาอาหารข้าวของแพง ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ 
7) ในชุมชนส่วนมากมักจะชอบเล่นการพนัน เมื่อรายได้ที่มีอยู่ไม่พอเพียงก็ต้องกู้เงินนอก

ระบบทำให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสม ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 
8) มีอาชีพที่หลากหลายมากเกินไป 
9) ชุมชนไม่ค่อยได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเท่าท่ีควร 
10) ชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัย บ้าน ไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
สรุปให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นว่าการมี

พ้ืนที่ที่จำกัด ความแออัดของประชาชน ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ปัญหายาเสพติด ค่าครองชีพสูง 
ประชาชนชอบเล่นการพนัน อาชีพมีความหลากหลายเกินไป การไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง 
 ระดับชุมชน 

1) ชาวชุมชนไม่ค่อยมีเวลา 
2) การขาดความรู้ความเข้าใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำว่าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ยังไม่เข้าใจความหมาย ชาวบ้านไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ (ความรู้ยังน้อยกับ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

3) มีแต่ความไม่เพียงพอ ไม่เคยพอเพียง เพราะหาเช้ากินเช้า หาค่ำกินค่ำ หาไม่ได้ก็ไม่ได้กิน 
ความน่าจะหาเช้ากินค่ำ หาค่ำกินเช้า หาไม่ได้ก็พอเพียงไม่ได้ 

4) ปัญหาเงินเดือนน้อยไม่พอกับรายจ่าย 
5) บุคคลในครอบครัวใช้เงินเกินตัว 
6) ยังไม่มีการใช้ความรู้ทางด้านนี้อย่างละเอียดพอ ทำให้ไม่ได้รับรู้ข่าวสารและไม่เข้าใจ เน้น

แต่การใช้ตามวิถีชีวิตที่ปฏิบัติมาโดยความเคยชิน 
7) ในปัจจุบันการใช้ชีวิตในเมืองหลวงจะต้องปากกัดตีนถีบ ส่วนในการที่จะประหยัดอดออม

จึงเกิดขึ้นยาก เพราะรายได้กับรายจ่ายไม่เท่ากัน จะจ่ายมากกว่าและมีการกู้เงินนอก
ระบบเพ่ือให้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายกับยุคปัจจุบันกับปากท้องเลี้ยงครอบครัว ส่งลูกเรียน
จึงปฏิบัติยาก 

8) การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
9) การค้าขายไม่ค่อยดี มีคนซื้อของน้อย จึงไม่มีเงินเก็บเลย 
10) รายจ่ายเยอะขึ้นรายได้เข้ามาไม่สม่ำเสมอของแพงขึ้นทุกอย่างแต่ก็จำเป็นต้องใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 

การที่บุคคลไม่ค่อยมีเวลาสำรวจตัวเอง ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิต
หาเช้ากินค่ำ หาค่ำกินคำ หาค่ำกินเช้า มีเงินเดือนน้อย รายได้ไม่พอกับรายจ่าย การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
เงินไม่มีเก็บในแต่ละเดือน รายจ่ายเยอะไม่สามารถจัดสรรตัวเองได้จะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่าง
มากในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.9.2 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งในหลายประเด็น ดังนี้ 

1) อยากให้มีผู้มีความรู้ความสามารถจริงเข้ามาในชุมชน บรรยายเรื่องที่น่ารู้ น่าสนใจ ให้
ชาวบ้านในชุมชนรู้จริง 

2) ต้องมีความสามัคคีกันในชุมชน เพ่ือเรียนรู้กับภาครัฐที่จะนำความรู้มาสอนในเรื่องการนำ
แชมพูสระผมหรือสบู่ใช้เองก็ประหยัดไปได้หรือถ้ามีมากก็นำไปขายในชุมชนเราเองใน
ราคาถูก 

3) อยากให้มีห้องสมุดเพ่ือเรียนรู้เรื่องท่ัวไป 
4) ควรมีการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เด็กๆ เพราะโตขึ้นจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
5) ขยัน ประหยัด รู้จักใช้จ่าย มีเงินออม ครอบครัวก็เป็นสุข 
6) ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น 
7) ให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
8) อยากให้ผู้นำชุมชนจัดอบรมสัมมนาลูกบ้านอยู่เสมอๆ เพ่ือเป็นแนวทาง 
9) ประยุกต์ไม่เป็นเพราะไม่เคยมีความพอเพียง เพราะมีแต่ความไม่เพียงพอ 
10) ไม่ควรฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายคิดให้ดี คำนวณให้ดี ควรจดจำว่าเราใช้อะไรไปบ้างเก็บออมด้วย 
11) รู้จักใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
12) รู้จักประหยัด 
13) การประหยัดและอดออม 
14) รู้จักการประหยัด 
15) ปรับปรุงและจดบันทึกการใช้จ่าย 
16) ควรมีการลงพ้ืนที่สร้างฐานข้อมูลในแต่ละชุมชนและคอยใช้ความช่วยเหลือทางด้าน

ข้อมูล ใช้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย 
17) ถ้ามีบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนจะดีมาก 
18) อยากให้ปลูกจิตสำนึกให้บุคคลในครัวเรือนให้เข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ขึ้น 
19) การออมในครัวเรือนคือใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด(รู้จักรัดเข็มขัด-ควบคุมการใช้จ่ายอย่าง

หนัก) จ่ายแต่ที่จำเป็น พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เก็บไม่ได้ก้ไม่ใช้จ่ายให้สิ้นเปลือง 
20) รู้จักกินรู้จักใช้ประหยัดให้มากท่ีสุด และลดความฟุ่มเฟือย 
สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

การที่ประชาชนรู้จักใช้สอย รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักประหยัดและอดออม มีการทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย
ในครัวเรือน ลดความฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็น รัฐเข้ามาให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ การสอนเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เด็กๆ ชี้แนวทางให้ถูกต้อง (รู้จริง) จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงได้จริงกับชุมชนเมือง 
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4.10 แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานครและภาพจำลองการนำข้อมูล
การวิจัยที่มีผลในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

 
ผลจากการวิจัยสามารถสังเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับบุคคลและครัวเรือน 
แนวทางที่  1 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว แม้จะลำบากก็ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดมั่น
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา และใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็
เพียงพอ และปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิกในครอบครัวให้สม่ำเสมอ  

แนวทางที่ 2 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าอบรมการปฏิบัติตนในการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงอยู่เสมอ 

แนวทางที่ 3 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เข้าไปมีบทบาทในกลุ่ม
ทางสังคมของชุมชนหรือหน่วยงานให้มากขึ้น เนื่องจากผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ ที่ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม 

แนวทางที่ 4 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วยความ
พอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด ถึงแม้จะมีสถานการณ์วิกฤติใด ๆ กับตนเองหรือครอบครัวก็ตาม 

2. ระดับชุมชน 
 แนวทางที่ 5 ผู้นำครอบครัวต้องหาโอกาสพาสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก กิจกรรมพัฒนา
ชุมชน ทำความสะอาดชุมชน บริจาคสิ่งของเพ่ือคนยากจน เป็นต้นย่างสม่ำเสมอ 
 แนวทางที่ 6 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกให้เข้าใจว่า เราเป็นสมาชิกหนึ่งในชุมชน หากเกิดเหตุ
หนึ่งใดในชุมชนต้องร่วมรับรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมกันติดตามประเมินผล และร่วมกันแก้ไขปัญหา อย่านิ่งดูดายอย่าใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ 
ให้รู้จัก 2 คำ คำว่า “เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและกัน” และ “ให้อภัยกันและกัน” ในชุมชนจึงจะพบ
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 
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ภาพที่ 4.1 ภาพจำลองการนำข้อมูลการวิจัยที่มีผลในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

(เป็นภาพจำลองที่เทียบเคียงกับการปั่นจักรยาน ซึ่งใช้ชื่อว่า Sufficiency Economy Bicycle Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับบุคคล/ครัวเรือน 
- การใช้จ่ายทีป่ระหยัด  
- ไม่สุรุ่ยสุร่าย  
- ซ่ือสัตย์สุจริต  
- ไม่ทำอะไรเกินความสามารถ  
- รู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ 
มีเหตุผล สติปัญญา 
- รอบรู้ข่าวสาร 
- การจัดทำบัญชีครัวเรือน 

ระดับชุมชน 
- กระทำกิจกรรมร่วมในชุมชน  
- ไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่นและเพื่อนร่วมงาน  
- การรู้จักเคารพกฎกติกา 
- การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
- การติดตามข่าวสารการเปลีย่นแปลงของสังคม 

การปฏบิัติในกิจกรรมตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(การปิดไฟเมื่อไม่ใช้ประโยชน์) 
- ด้านการดำรงชีวิต  
(อาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบยีนผู้อื่น รู้จกั
พอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว ยึดมั่น
ในหลักธรรมของศาสนา) 

การประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ด้านจิตใจ (การไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ยึดมั่นในอาชีพที่สุจริตเสมอ) 
- ด้านสังคม (ยินดีเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นเสมอ) 
- ด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตทีพ่อเพียง  
(ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ) 

ผู้นำและสมาชิกในครอบครัว การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เช่น กลุม่ออม
ทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านและชุนเมือง 

ประชาชนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ความรู้ความเข้าใจ 

อธิบายเพิ่มเติม: โครงสร้าง/ตัวยึดระหว่างลอ้หน้า-หลกั (เสมอืนโครงสร้างสังคม ตวับุคคล ปัจจัยสว่นบุคคล)/ล้อหลัง 
(เป็นส่วนสำคัญที่ตอ้งถกูป่ันให้ทำอยู่ทกุครั้งที่มกีารขับเคลื่อน ยิ่งทำมากยิ่งปฏิบัติกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงมาก
เท่าใด หรือเป็นประจำ ยิ่งทำให้ประยกุต์ใชไ้ด้ดี รวดเร็วได้เท่านั้น)/ชุดขับเคลื่อนจกัรยาน เชน่ จาน โซ่ ขาจาน บันได 
กะโหลก เสมือนการที่บุคคลได้รับการอบรม การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคมที่หลากหลาย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างคนให้มีความรู้ควมเข้าใจในกิจกรรมนัน้ ๆ /ชุดด้านหน้ามีลอ้หน้าและแฮนด์ (Hand) เป็นการกำหนดทิศทาง
เสมือนการประยกุต์ใช้จากกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “วิถีคนเมืองกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of 
Urban Community Life and Livelihood on Sufficiency Economy Philosophy.)” ซึ่งในการ
วิจัยได้สังเคราะห์จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 392 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมและระดับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ของประชาชนชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานบุคคล 
 ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานบุคคลสำหรับประชาชนที่ตอบแบบสอบถามในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.27) มีอายุ
ไม่เกิน 40 ปี (ร้อยละ 34.69) ประอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.74) รองลงมา ประกอบอาชีพเป็น
พ่อบ้าน แม่บ้าน (ร้อยละ 21.68) ค้าขาย (ร้อยละ 16.33) มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตดุสิต
ตั้งแต่ระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 36.48) ส่วนใหญ่มีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,
ปวช.) (ร้อยละ 40.05) มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 39.54) มีรายจ่าย
ต่อเดือน ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 39.03) มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 4 คน 
(ร้อยละ 21.68) รองลงมา สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน (ร้อยละ 19.90) ไม่เกิน 2 คน (ร้อยละ 
16.33) ทั้งนี้ประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 54.85) จะเน้นการ
อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน (ร้อยละ 26.79) และหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 21.68) ส่วนการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม (ร้อยละ 47.45) และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 51.79) โดยเฉพาะเป็นสมาชิกกลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 17.35) และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ร้อยละ 13.27) 

 
 5.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 16 ข้อ เรียงจากค่าร้อยละที่มากไปน้อย ได้แก่ 
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1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 99.74) 2) การ
กระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน  (ร้อยละ 99.23) 3) 
การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ  (ร้อยละ 98.98) 4) การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม  (ร้อยละ 98.72) 5) 
การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน  (ร้อยละ 98.47) 6) การ
กระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน (ร้อยละ 98.21) 7) 
การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเป็นการสร้างรอบรู้ และรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้านความรู้  (ร้อยละ 97.96) 8) การรู้จักคิด 
วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทำหรือไม่ควรนั้นแสดงถึงการมีเหตุผล (ร้อยละ 97.70) 9) การ
กระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวทั้งการดำรงชีพ และในอาชีพเสมอ (ร้อยละ 96.68) 
10) การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือองค์การที่ตนเองเกี่ยวข้องด้วย, การรู้จัก
วางแผนระบบการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือน วางแผนอนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพ่ือ
อนาคต (ร้อยละ 96.68) 11) การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย เป็นการ
วางแผนที่ดีของตนเองและครอบครัวต่อการดำรงชีพในอนาคต (ร้อยละ 95.92) 12) การรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 95.15) 13) การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม บ้านเมือง เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 94.64) 14) การประกอบอาชีพด้วยความ
ขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม  (ร้อยละ 94.13) 15) การดำรงชีวิตด้วย
สติปัญญาเป็นเงื่อนไขของความรู้ (ร้อยละ 90.82) และ16) การดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็น
เงื่อนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 89.03) 
  

5.1.3 การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง 

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.72) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
 2) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
 3) ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
 4) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.57) 
 5) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

 6) ด้านการเพ่ิมรายได ้(ค่าเฉลี่ย 3.46) 
ส่วนรายข้อที่น่าสนใจแต่ละด้าน ดังนี้ 
- ด้านการดำรงชีวิต ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน ที่มี

ระดับการปฏิบัติมากที่สุดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1) การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกใน
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ครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
และ 2) การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

- ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีการปฏิบัติใน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน ที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.35) 

 
5.1.4 ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง 
ความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 
4.04) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมือง ดังนี้ 
 1) ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
 2) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.23) 
 3) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.12) 
 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.97) 
 5) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.84) 

6) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.75)  
ส่วนรายข้อที่น่าสนใจแต่ละด้าน ดังนี้ 
- ด้านจิตใจ ได้แก่ ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1) ยึดมั่น
ในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) 2) แม้การดำรงชีพในปัจจุบันจะลำบากพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเอง
และครอบครัวจะประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.32) และ3) ความตั้งใจและ
มุ่งม่ันที่จะดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.26) 

- ด้านสังคม ได้แก่ ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีความ
ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ 
วันเด็ก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

- ด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ได้แก่ ประชาชน
มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่
ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
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 5.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนที่เคยและไม่เคยเข้ารับ
การอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่
เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคย
เข้ารับการอบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม พบว่า ประชาชนที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มี
การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนที่เคยและไม่เคยเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ประชาชนที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
  

5.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ กับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlations Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบผลดังนี้ 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlations Coefficient) เท่ากับ 0.042 จำนวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 392 ส่วน
กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 392 และมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .408 (ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05) แสดงว่าประชาชนที่ความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองไมมี่ความสัมพันธ์กัน 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations 
Coefficient) เท่ากับ 0.139 จำนวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 392 ส่วนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน เท่ากับ 392 และและมีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .006 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับต่ำ (r = .139**) กับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมือง 
 
 5.1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมือง 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของประชาชนในชุมชนเมือง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ .710 
จำนวนกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 392 ส่วน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 392 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนที่มีกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = .710**) กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง 
 
 5.1.8 การสรุปผลบทสัมภาษณ์ ของผู้ นำชุมชน/ประธานชุมชนเมืองเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการสังเคราะห์บทการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 
26 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) พบผลที่น่าสนใจในระดับชุมชนดังนี้ 

1) ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการดำเนินการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังที่ต้องอาศัยภูมิ
ปัญญาของตนเองในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังมีบางชุมชนให้ความสำคัญกับ
การรวมกลุ่มอาชีพ เช่น ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ทำน้ำพริกองค์การท้อผ้า ชุมชนวัดน้อยนพคุณ
และชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 ทำน้ำชีวภาพหรือ น้ำ EM และที่โดดเด่นที่สุดคือ กลุ่มอาชีพ
ประชาระบือธรรมนวดกดกุดฝ่าเท้า ตั้งอยู่ในวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กลุ่มอาชีพที่สำนักงานเขตดุสิตจะนำไปร่วมออกงานกิจกรรมตลอด  

2) ชุมชนมีวิธีการพ่ึงตนเองด้านการเงินโดยมีกองทุนที่เกี่ยวกับกับการกู้ยืมการ
บริหารจัดการด้านการเงินของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
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สหกรณ์ กองทุน SML กองทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยในชุมชน กลุ่มออม
ทรัพย์วันละ 1 บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาชุมชน 

3) ชุมชนเมืองหลายแห่งที่ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนั้นยังมีการขอความร่วมมือด้านเงินงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยเฉพาะวันเด็กแห่งชาติจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เป็นอย่างดี ทั้งนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ไฟไหม้ในชุมชนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเคลื่อนที่
ของทหาร และสำนักงานเขตในการช่วยเหลืออยู่เนือง ๆ ส่วนชุมชนทหารได้มีหน่วยงานของการไฟฟ้า
นครหลวงเขตสามเสนได้ช่วยเหลือเครื่องออกกำลังกาย ส่วนกองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับทางชุมชน
ทหารอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ส่วนวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์มักจะเป็นการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันของชุมชนในเขตดุสิต จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขตดุสิต  

4) ในชุมชนเมืองพบว่ามีประชาชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามวิถีคนเมือง โดยทัศนะของผู้นำชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ คือ นางนภา คล้ายเจริญ ชุมชน
ราชพัสดุ คือครอบครัวนายแสวง หล่ออัศวินนนท์ และครอบครัวนางพวง จักษุทิพย์  เป็นต้น 

ส่วนข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นถ้าหากประชาชนในชุมชนหนึ่งใดมี
พ้ืนที่มาก ๆ พอที่จะปลูกผักไว้กินกันเองในครอบครัวได้ควรที่จะทำ และลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
เพราะสภาวะปัจจุบันสังคมเมืองนอกจากแข่งขันกันสูง การเปลี่ยนแปลงยังรวดเร็ว และราคาสินค้าสูง
สะท้อนให้ค่าครองชีพต่าง ๆ สูงขึ้นไปด้วยดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองจะต้องรู้จักมัธยัสถ์ อดออม 
ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นจึงจะสามารถประคับประคองตนเองในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ได้อย่าง
มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 นอกจากนี้ลักษณะของการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นที่ชุมชน) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านสุขภาพนั้นในชุมชนส่วนใหญ่จะมีศูนย์สุขภาพประจำเพ่ือดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นให้กับประชาชน และโดยส่วนใหญ่จะพบว่า ประชาชนหลายคนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 
ซึ่งคอยบริการให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการจะเป็นผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคความดัน โรคเบาหวาน 
โรคของคนแก่ทั่วไป ปวดเมื่อยตามร่างกาย ป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ การเข้าถึงระบบสาธารณสุขนั้นอยู่ใน
ระดับดี เพราะมีโรคพยาบาลใกล้บ้าน และกรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุข 38 และมี
นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์เข้ามาดูแลประชาชนอย่าง 

2) ผู้นำชุมชนเมืองมีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่  3 สูงสุดปริญญาตรี 
แต่จะจบการศึกษาในด้านอาชีพ เช่น จบ ปวช. หรือปวส. มากที่สุด ส่วนประชาชนในชุมชนเมืองจะมี
การศึกษาทุกระดับยิ่งเป็นเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองจะสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ใน
ชุมชนยังมีทุนการศึกษาให้เด็กที่มีฐานะยากจนด้วย ซึ่งระดับการศึกษามีตั้งแต่ ประถมศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาเอก ทั้งนี้คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครจะได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐได้ดีกว่าเมื่อสมัยก่อน (ราว 50 ปีที่แล้ว) ทั้งด้านสื่อการเรียน เทคโนโลยี ผู้สอนที่
มีคุณภาพดี เป็นต้น 

3) ผู้นำส่วนใหญ่จะมีชีวิตการทำงานที่ดี โดยเฉพาะชุมชนทหารจะมีความมั่นคงสูง
กว่าผู้นำในชุมชนเมืองอ่ืน ๆ เพราะเป็นข้าราชการ ส่วนผู้นำที่ไม่ใช่ข้าราชการทหารส่วนใหญ่จะ
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ทำงานในหน่วยงานรัฐ และประชาชนในชุมชนเมืองเป็นทั้งข้าราชการ รับจ้าง ลูกจ้าง ค้าขาย 
พนักงานบริษัทและประกอบอาชีพอิสระทั่วไป  

4) ผู้นำชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีรายได้ทุกคนและมีความม่ันในรายได้ตามการประกอบ
อาชีพ นั้น ๆ โดยเฉพาะชุมชนทหารจะมีรายได้ที่มั่นคงสูงกว่าผู้นำชุมชนอื่น ส่วนประชาชนในชุมชนก็
จะมีรายได้ตามการประกอบอาชีพสูงต่ำ มั่นคงหรือชั่วคราวขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำ เช่น รับจ้าง ค้าขาย 
ลูกจ้าง พนักงานบริษัท รับราชการ เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น 

5) พ้ืนที่ต่าง ๆ ในชุมชนไม่ค่อยสะอาดนัก ชุมชนเมืองมักจะมีบ้านเรือนที่หนาแน่น
พอสมควร มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสมบูรณ์ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ถังขยะประจำบ้าน ถัง
ดับเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ในชุมชนค่ายทหารจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีต้นไม้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
จากอาชญากรรม ยาเสพติด แต่ยังมีหลายชุมชนเมืองที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เยาวชนติดยาเสพติด มี
มูลสุนัขเยอะ ขยะในชุมชนยังทิ้งไม่เกลื่อนกลาดอยู่บ้าง มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว มีการ
ลักขโมยในชุมชนบ้าง รวมถึงความขัดแย้งด้านการเมืองของประชาชน แตกแยกแบ่งฝ่ายกันอย่าง
ชัดเจน 

6) ในครอบครัวของผู้นำชุมชนมีความสุขและความสัมพันธ์กันดีของสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวของวันหยุด การได้
ปรึกษาหารือร่วมกันเสมอ น้อยครั้งที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว ส่วนประชาชนใน
ชุมชนจะทะเลาะกันบ้างแต่จะเป็นเฉพาะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเท่านั้น  

7) การบริหารจัดการของผู้นำในชุมชนจะเป็นไปแบบพ่ีน้อง พ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกัน
มากกว่าการใช้อำนาจเด็ดขาดหรืออำนาจหน้าที่ แต่จะใช้บทบาทหน้าที่ของความเป็นประธานชุมชน
ในการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชน เช่น การจัดประชุม ร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ นำข้อมูล
ข่าวสารมาประสัมพันธ์ จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นต้น ทุกอย่างที่ได้รับมาจาก
หน่วยงานรัฐมักจะแจกจ่ายไปตามความจำเป็นของประชาชนแต่ละครอบครัว แต่พบว่ายังมีบางชุมชน
เมืองที่ผู้นำไม่ยอมแจกจ่ายให้กับประชาชนจนหลายคนไม่ยอมร่วมกิจกรรมในชุมชน ทั้งนี้ยังมีการเอ้ือ
ประโยชน์เฉพาะกลุ่มของญาติและเพ่ือนสนิทกันเท่านั้น 
 

5.1.13 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1) ปัญ หาระดับชุมชน /สั งคม  พบว่า ประชาชน ในชุ มชน เมื อง เขตดุสิ ต 

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นว่าการมีพ้ืนที่ที่จำกัด ความแออัดของประชาชน ปัญหาความขัดแย้ง
ในชุมชน ปัญหายาเสพติด ค่าครองชีพสูง ประชาชนชอบเล่นการพนัน อาชีพมีความหลากหลาย
เกินไป การไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งเหล่านี้ เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง  

2) ปัญหาระดับบุคคล พบว่า ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การที่บุคคลไม่ค่อยมีเวลาสำรวจตัวเอง ขาดความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตหาเช้ากินค่ำ หาค่ำกินคำ หาค่ำกินเช้า มีเงินเดือนน้อย รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เงินไม่มีเก็บในแต่ละเดือน รายจ่ายเยอะไม่สามารถจัดสรรตัวเองได้จะ
เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
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3) ข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการที่ประชาชนรู้จักใช้สอย รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักประหยัดและอดออม มี
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ลดความฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็น รัฐเข้ามาให้ความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ การสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เด็กๆ ชี้แนวทางให้ถูกต้อง (รู้จริง) จะเป็นแนวทางที่
สำคัญในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้จริงกับชุมชนเมือง 
 

5.1.13 แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

แนวทางที่ 1 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว แม้จะลำบากก็ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดมั่น
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา และใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็
เพียงพอ และปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิกในครอบครัวให้สม่ำเสมอ  

แนวทางที่ 2 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าอบรมการปฏิบัติตนในการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ 

แนวทางที่ 3 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เข้าไปมี
บทบาทในกลุ่มทางสังคมของชุมชนหรือหน่วยงานให้มากขึ้น เนื่องจากผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
จะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม 

แนวทางที่ 4 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วย
ความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด ถึงแม้จะมีสถานการณ์วิกฤตใด ๆ กับตนเองหรือครอบครัวก็
ตาม 

แนวทางที่ 5 ผู้นำครอบครัวต้องหาโอกาสพาสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก กิจกรรม
พัฒนาชุมชน ทำความสะอาดชุมชน บริจาคสิ่งของเพ่ือคนยากจน เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ 

 แนวทางที่ 6 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกให้เข้าใจว่า เราเป็นสมาชิกหนึ่งในชุมชน 
หากเกิดเหตุหนึ่งใดในชุมชนต้องร่วมรับรู้  ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันติดตามประเมินผล และร่วมกันแก้ไขปัญหา อย่านิ่งดูดายอย่าใช้ชีวิตต่างคน
ต่างอยู่ ให้รู้จัก 2 คำ คำว่า “เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและกัน” และ “ให้อภัยกันและกัน” ในชุมชนจึงจะพบ
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 

สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นที่
การปลูกฝังให้คนปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักการของปรัชญาจนกลายเป็นนิสัย ปฏิบัติให้เป็น
ประจำ เช่น คิดอย่างมีเหตุผล การฝึกให้ออม มีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่ามากกว่าราคา ให้เป็น
สมาชิกทางสังคม และให้อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำ แล้วจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุก
วัน ซึ่งเปรียบเสมือนการทำงานของการปั่นจักรยาน “Sufficiency Economy Bicycle Model” 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ลำดับแรกที่
ประชาชนมีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ได้แก่ 1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อ
การดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย 2) การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืน
และเพ่ือนร่วมงาน 3) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ 4) การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม 5) การลงทุนใน
กิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเมื่อปี 2554 
เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 159) พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคำนึงถึง
ความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย 2) การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน 3) การลงทุนในกิจการงาน ใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถ
ของตน 4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม  และ
5) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน ด้วยประชาชนดำรงชีวิตในชุมชนเมืองของ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ก็เป็นสังคมเมือง มีวิถีการดำรงชีพที่เร่งรีบในการประกอบอาชีพหรือการ
ทำงาน ถ้าหากไม่มีการประกอบอาชีพหรือทำงานเพ่ือหารายได้การดำรงชีวิตก็ย่อมยากลำบาก เมื่อ
สภาวะทางสังคมต้องบีบให้ประชาชนอยู่ในภาวะที่แก่งแย่ง แข่งขันกันสูง ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตหลาย
คนทำงานที่ดีมีรายได้สูง หลายคนต้องหาเช้ากินค่ำ ถ้าหากจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องประหยัด 
อดออม รู้จักใช้จ่าย ดังนั้นเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง หลายคนจึง
ตระหนักเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง การประกอบอาชีพ การทำงาน และจะเข้าใจความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าความประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น 
และทำอะไรไม่เกินตัว เป็นลำดับต้น ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนเมือง ซึ่งพบคำเหล่านี้ใน
ผลการวิจัยที่เป็นวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องคือ นฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และ
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์. (2550 : 78) ที่กล่าวถึงความเข้าใจผู้ร่วมสนทนากลุ่มอาชีพในการวิจัยเรื่อง
เศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมือง เพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เขตดินแดง) 
พบว่าประชาชนผู้ร่วมสนทนามีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงที่คับแคบและจำกัดว่าหมายถึง 
ชีวิตที่ต้องประหยัด และคำว่า พอเพียง (พอใจในสิ่ งที่มีอยู่ ) เท่านั้น  และประชาชน(ที่ตอบ
แบบสอบถาม) ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า การที่ประชาชนพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญเสมอ รวมถึงการ
ประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือหารายได้ให้มากขึ้น มีลักษณะที่ตรงกันกับ
ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ลักษณะเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนเมืองซึ่งประชาชนเข้าใจว่าเป็นลักษณะของความพอเพียงด้วยนั่นเอง แต่เมื่อพิจารณาโดย
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ภาพรวมแล้วประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551: บทคัดย่อ) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอยู่ในระดับมาก  
รวมถึงผลการวิจัยของโสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา, พันเอก (2553: 63-64) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า  ประชาชน
ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ชี้ ให้ เห็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง ไม่ว่าใน
กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

 2. กิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.72) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 3.99) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.35) เนื่องจากครัวเรือนในชุมชนเมืองการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลาย
ชนิดบ่อยครั้งที่ต้องใช้พร้อม ๆ กันจำนวนหลายประเภทซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเพ่ิมรายจ่าย
ของครัวเรือนมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าให้
น้อยลง หรือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและจะเป็นการประหยัดรายจ่ายลงอีกทางหนึ่ง
ด้วย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ พัฒนารุ่งพานิช (2552: 78-83) ที่ทำการศึกษาเรื่อง การ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการทหาร กอง 9 ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการทองทัพไทย พบว่า ข้าราชการ กอง 9 ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มี
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการเลือก
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ การทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-จ่าย เป็นต้น แต่ยังพบว่าการมีส่วน
ร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นมีค่ามัธยฐานที่ต่ำที่สุด(Mdn = 3.60) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเมือง
แต่ละคนมีหน้าที่การงานและมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กับการสร้างอาชีพเสริมใน
ชุมชนนัก นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
และที่สำคัญประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 30 กว่าปีขึ้นไปการปฏิบัติในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงมีทิศทางที่ไม่แตกต่างกันนักคือต้องรู้จักควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และประหยัดมัธยัสถ์
มากขึ้น ทั้งนี้เมื่อต้องใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ดิ้นรนหารายได้เพ่ิมมากข้ึนจึงไม่ค่อยมีเวลาในการผลิตเครื่อง
อุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัวนัก ดังนั้นสิ่งใดท่ีซ่อมได้ก็อาจจะซ่อมแซมก่อนแต่ถ้าจำเป็นที่ต้องซื้อ
ใหม่ได้จะตัดสินใจหาซื้อทดแทนทันที รวมถึงการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายไว้ ควบคุมค่าใช้จ่ายของ
ตนเองและครอบครัว แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีเกณฑ์ที่โน้มเอียงมาในระดับปานกลาง 
เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่มุ่งทำงานสร้างรายได้ จึงไม่ค่อยมีเวลาและโอกาสในการทำบัญชี
ครัวเรือนในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องนัก เช่นเดียวกับผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของ
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ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า การบันทึกบัญชีครัวเรือน
ของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง เช่นเดียวกัน (สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต, 2551: บทคัดย่อ)  

3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนใน
ชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมประชาชนเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.04) กับการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ ด้าน คำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่จะยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตก
อยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.40) และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว 
ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.33) โดยความเป็นจริงประชาชนในชุมชน
เขตดุสิตมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว แต่เพียงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติประจำ
อยู่นั้นเป็นความพอเพียงหรือไม่ และที่สำคัญประชาชนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินที่ตนเอง
เป็นผู้ก่อ แต่ยังไม่ได้มีความทุกข์ยากลำบากจนเลี้ยงชีพไม่ได้ แต่กลับพบว่าประชาชนรู้จักตนเองดี
พอสมควรว่ามีศักยภาพเพียงใด จะดำรงชีพอยู่อย่างไรกับชีวิตในชุมชนเมือง จะเอาตัวอย่างไรใน
สภาวะเศรษฐกิจข้าวของแพง จะปฏิบัติตามตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะทำให้ตนเองมี
ความสุขตามอัตภาพซึ่งสิ่งเหล่าประชาชนสามารถปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ จึงทำให้ประชาชนมี
ความเห็นด้วยว่า ตนเองมีความพอใจ มีความสุข ยินดีกับชีวิตตามอัตภาพของตนเองที่เป็นอยู่แล้วใน
ขณะนี้ นี้คือความพอเพียง ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคำ
ชะโนด, 2555: 173-174) ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนเมืองจะรู้จักควบคุมตนเอง ค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ได้มาก เนื่องจากภาระจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบในครัวเรือนที่สู ง เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า น้ำประปา 
และค่าเทอมบุตรหลานเป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยของนฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่ง
ฤกษ์ฤทธิ์ (2550: 111) ผู้ที่ประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมือง กรณีศึกษาใน
เขตดินแดง ซึ่งมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลาปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือขบวนการที่มีชื่อหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อ
ศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มีความสุขในชีวิตได้ตามอัตภาพของฐานะตนเอง  

นอกจากนี้ไม่ว่าประชาชนในชุมชนเมืองหรือนอกชุมชนเมืองจะมีผลต่อการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติในกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน คือ ปัจจัยด้านการได้เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย และการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) ประชาชนต้องเข้าใจในศักยภาพของตนเองและบริบททางสังคมเมืองที่เป็นอยู่ โดยไม่ควร
คำนึงถึงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่คุ้นชินกับวิถีชีวิตคนเมือง เช่นการผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงที่
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รวดเร็ว ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเจริญทางวัตถุ การแข่งขันกันสูงในอาชีพการงาน 
ความเอารัดเอาเปรียบกัน ความโลก บริโภคนิยม ความทันสมัยของเทคโนโลยี ปัญหาสังคมอีกจำนวน
มากมาย มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม เป็นต้น ลดการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ ให้น้อยลง 
ส่วนการตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทำงานไม่ยึดเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญ และมุ่งมัน
ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใดที่ตนเองถนัดให้ดีมีคุณภาพ และเมื่อใช้จ่ายแล้วมีเงินเหลือจากการใช้
จ่ายประจำเดือนควรนำเงินไปเก็บออมเสมอ 
 2) ผู้นำครอบครัวควรให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัวอย่ างสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานะภาพ การเงินของตนเอง และครอบครัว ไม่
ควรใช้เทคโนโลยีตามความเจริญก้าวหน้า แต่ควรใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม คุ้มค่า ประโยชน์ที่
จะได้รับจากเทคโนโลยีนั้น ๆ เป็นสำคัญ เพราะโดยปกติครัวเรือนในเมืองจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
หลากหลายกับการใช้งานในครัวเรือนอยู่แล้ว แต่ที่พบว่ามีปัญหาคือ สมาชิกในครอบครัวมักใช้
เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ราคาแพง
หรือ การใช้คอมพิวเตอร์ที่ราคาสูง ที่ไม่เหมาะกับนักเรียนหรือครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนัก เป็นต้น  
นอกจากนี้ควรต้องรู้จักการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้า
เช็ดเท้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัด
มัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวด้วย นอกจากนี้ต้องมีส่วนร่วมในการ
สร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึน้ด้วย 

 3) หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เขตดุสิต จะต้องปรับวิธีการทำงานโดยการลงพ้ืนที่สำรวจ
ความต้องการ ความถนัด ภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีพของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างการมีรายได้เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ว่างงาน หรือทำงานใน
ชุมชน และพยายามสร้างพลังชุมชนให้กับประชาชนแต่ละชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพ
เสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
จัดขึ้น เนื่องจากกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนด้านการเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ครั้งต่อไปสำคัญยิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้าง
ชุมชนเมืองพอเพียง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานราก รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับการดำรงชีวิตของ
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุมชนอันเนื่องมาจากการสร้างอาคารรัฐสภาไทยแห่งใหม่ นอกจากนี้ควรมุ่งศึกษา
บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล
และชุมชนให้มากขึ้น 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (ส่วนหนึ่งของภาพถ่ายทั้งหมด) 

 
 

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนสวนอ้อย 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนซอยสีคาม (นายจำนงค์ วงศ์สอน) 
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ภาพที่ 3 นางสาววาสนา สมใจ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนเสริมสุข 
 

 
 

ภาพที่ 4 นางสาววาสนา สมใจ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนพระยาประสิทธิ์ 
 



175 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับประธานชุมชนมิตรอนันต์ 
 

 
 

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์กับชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 
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ภาพที่ 7 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนสันติสุข 
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ภาพที่ 9 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนเกียกกาย (กองพลาธิการทหารบก) 
 

 
 

ภาพที่ 10 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนปืน 1 
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ภาพที่ 11 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานชุมชนชุมชนกองร้อยทหารม้า ลาดตระเวนที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 12 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานกรรมการชุมชนม้าหนึ่ง 
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ภาพที่ 13 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับกรรมการชุมชนสรรพวุธนิเวศน์ 
 

 
 

ภาพที่ 14 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานกรรมการชุมชนทหารรักษาวัง 
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ภาพที่ 15 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานกรรมการชุมชนยานเกราะ 
 

 
 

ภาพที่ 16 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับประธานกรรมการชุมชนวัดโบสถ์สามเสน 
---------------------------------------- 
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รายนามผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการวิจัย แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
1. นางสาววาสนา สมใจ  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ชั้นปีที่ 1 
2. นางสาวเบญจวรรณ จอกลอย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ชั้นปีที่ 1 
3. นางสาวหนึ่งฤทัย อุจินา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ชั้นปีที่ 1 
4. นายณรงค์ชัย ทิใจ  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ชั้นปีที่ 1 
5. นางสาววลินดา ผดุงศาสน์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ชั้นปีที่ 2 

 
---------------------------------------- 
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รายช่ือประธานและเลขานุการชุมชนในเขตดุสิต 
สำรวจล่าสุดเมื่อ เดือนสิงหาคม 2554 

ตารางท่ี 1 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของประธานและเลขานุการชุมชนในเขตดุสิต 

ลำดับ ชุมชน ประธาน เลขานุการ 
กรรมการ

(คน) 
เบอร์โทรศัพท์ 

1 ชุมชนซอยโซดา นายเสรีภาพ สุขศิริ นางจินดามณี สุขศิริ 7 086-0793034 ล. 
2 ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน นางกนกวรรณ สารสุวรรณกุล นางยุพิน บัวศรี 7 081-6584095 

3 ชุมชนท่าน้ำสามเสน นายวรเทพ หงส์ศิริกุล นายวีรศักดิ์ 20 
086-0611643 ป. 
083-7878195 ล. 

4 ชุมชนวัดเทวราชกุญชร นายอุทิศ บูรณเสน นายอนันต์ แสงหิ่งห้อย 7 085-1561479 
5 ชุมชนท่าวาสุกรี น.ท.ฉลาด ทองตะโก นายฉัฐพล จันทร์นพรัตน์ 16 02-6680928 ล. 
6 ชุมชนสวนอ้อย นายเกียรติก้อง วรรธนะสุขสันต์ นายสุพันธ์ เด่นอุดมทรัพย์ 15 086-3224129 

7 ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ นายศิริชัย แก้วพินิจ นายพศิน บัวศรี 7 
089-6448168 
082-4922852 ล. 

8 ชุมชนวัดราชาธิวาส นายสุวรรณ อุดมธนะชัย น.ส.ปิยพร คงยืน 7 082-5469618 
9 ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม นายชลอ ผลละมุด นายสาย พ่ึงชู 8 02-2435256 

10 ชุมชนถนนสุคันธาราม นายสมเดช กิตติมาลัยวรรณ นายไพโรจน์ วิมุกติบุตร 16 
02-2434107 
081-3618356 

11 ชุมชนสุโขทัยซอย 1 (9) น.ส.วันดี เสมระวนิช น.ส.วัชรี เสมระวนิช 7 
02-6685218 
081-4526761 

12 ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก นายอนุชา ตริตรอง นางสาวถนอมนวล องค์ศิริกุล 8 085-9175639 
13 ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา นางอุบลรัตน์ เช้านิมิตร นางอรวรรณ ประสพสุข 7 084-1004094 

14 ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว นายรังสรรค์ เรณางกูร นายสกุล วัฒนานุสรณ์ 15 
081-2070534, 
02-6138549 

15 ชุมชนชาวบางกระบือ 14 นายศิริชัย อนุสารวัฒน์ นางสำรวย ฤาไชยคาม 15 
02-2435869, 
0877148077 

16 ชุมชนซอยราชพัสดุ นางนิภา พรหมจารี นายสามารถ อำพันหอม 7 
02-2437778 ล. 
081-6102094 

17 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 นายบัวเผื่อน บุญสง่า น.ส.ปราณี เฉลิมฉัตร 7 085-1129809 
18 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 นางปราณี วาสภักดี นางนิรมล ศรีใส 7 085-4807301 

19 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 น.ส.จิรฐา นุชพ่วง น.ส.ยุวเรศ ธรรมธร 7 
087-4983792, 
081-3075226 

20 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 นางศุภมาส รุกขชาติ - 7 089-4096330 
21 ชุมชนซอยระนองกลาง ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์ นางกรรณิการ์ แพ่งแสง 7 084-7373678 
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22 ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ นายวินัย ทัศนา นางประนอม ไชยภักดี 7 081-5672369 
23 ชุมชนวัดน้อยนพคุณ นายวันชัย นักสอดสี นายปรีชา ขันทะมาลัย 7 083-1322729 

24 ชุมชนซอยสันติสุข นายธันยา ปรางค์มณี นายธานินท์ ขันอุไร 7 
085-9179047 ล. 
085-3200753 

25 ชุมชนซอยมิตรอนันต์ นายกฤษฎา อรจันทร์ นายรักษิต ประจงจัด 7 
085-6637239, 
02-6685815 

26 ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม น.ส.นัยนา ยลจอหอ นางสุรีย์พร สาตราคม 8 
085-1683274, 
088-2433235 

27 ชุมชนซอยสีคาม นายจำนงค์ วงศ์สอน นางไพเราะ พวงชมพู 7 
080-2059521, 
085-1669620 

28 ชุมชนเขียวไข่กา จ.ส.อ.ประกอบ ใจตรง น.ส.พิมพ์ใจ พุ่มศรีพัตร์ 7 087-9045013 
29 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า นายอุบล ม่วงทิม นางรัชนีวรร ปรีทรัพย์ 7 081-2590272 

30 ชุมชนพระยาประสิทธิ์ นางมณี จิรโชติมงคล นางสุนันทา สินธุศิริ 9 
089-6747879, 
02-2435591 

31 ชุมชนซอยเสริมสุข นายยินยล พรหมสุภา นายประสานสิทธิ์ ดำรงกุล 7 
089-0252474, 
089-8846837 

32 ชุมชนสะพานเกษะโกมล ร.ต.สุชิน อยู่กรุด จ.ส.อ.รชต ผดุงทศ 8 
081-5613501, 
086-5692674 

33 ชุมชนนครไชยศรี นายกอบเกื้อ พงษ์โบกุล น.ส.สมสวย ตั้งสุภาชัย 7 085-0755714 
34 ชุมชนศรีย่านซอย 3 นางดรุณี แซ่เจ็ง นายประกฤต ฤทธิ์เจริญ 7 081-5835091 

35 
ชุมชน พล ปตอ. พื้นท่ี
เกียกกาย 

ร.อ.เตชสิทธิ์ ศิริวัฒน์ นางสุนี เปียแก้ว 20 086-5632496 

36 ชุมชนยานเกราะ ร.ท.ภุชงค์ นิลนาม ร.ท.มนตรี เครือยิ้ม 7 081-5825842 
37 ชุมชนทหารรักษาวัง จ.ส.อ.ประทีป เอี่ยมสะอาด ส.อ.ศิริศักดิ์ ธูปศิริ 7 089-9207237 
38 ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ นายบัณฑิตย์ ชาลีรัตน์ นางอพิชญา จันทร์หอม 7 081-2589379 

39 ชุมชนปืน 1 ร.ต.สมโภชน์ นันทะศาสตร์ นางศิลาพรรณ โค้วฮวด 10 
086-7944986, 
085-5100811 

40 ชุมชน ม.พัน 3 รอ. ร.อ.ฐกฤต ตรีธัญญา จ.ส.ต.พลภัทร ปลุกอร่าม 11 
089-0191188 ล. 
080-2208959 

41 ชุมชนตรอกต้นโพธ์ิ นางเกษสุดา ยศโต นายยงยุทธ คิติสุนทร 15 089-9835230 

42 
ชุมชนกองร้อยทหารม้า 
ลาดตระเวนท่ี 1 

ร.ต.ธนกร อินทร์กล่ำ จ.ส.อ.วีระพล วงษ์ฟอง 7 
081-2911684 ล. 
083-9946801 

43 ชุมชนม้าหน่ึง ร.อ.ศิริ เจี๊ยมนา จ.ส.อ.กนก เรืองอร่าม 13 
089-1401634, 
0819119577 

44 ชุมชนพิชัย (ยังไม่มีการตั้งกรรมการชุมชน)    
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ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนในเขตดุสิตทั้ง 44 ชุมชน แยกตามแขวง 
(43 ชุมชนมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ) 

ตารางท่ี 2 จำนวนชุมชนในแขวงถนนนครไชยศรี จำนวน 30 ชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 

1 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เมือง กรมธนารักษ์ 8 94/(99) 
2 ชุมชนกองร้อยทหารม้า ลาดตระเวนท่ี 1 เมือง กองทัพบก 3 70 
3 ชุมชนยานเกราะ เมือง กองทัพบก 178.99 290 
4 ชุมชนทหารรักษาวัง เมือง กองทัพบก 30 189 
5 ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ เมือง กองทัพบก 5 251 
6 ชุมชนปืน 1 เมือง กองทัพบก 5 253 
7 ชุมชน ม.พัน 3 รอ. เมือง กองทัพบก 17 240 
8 ชุมชนตรอกต้นโพธ์ิ แออัด ทรัพย์สินฯ 1.52 100 
9 ชุมชนม้าหนึ่ง เมือง กองทัพบก 69 200 
10 ชุมชนพิชัย (แฟลต) เมือง กทม. 1.52 100 
11 ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เมือง เอกชน/ทรัพย์สินฯ 8 101 
12 ชุมชนซอยเสรมิสุข เมือง ทรัพย์สินฯ 7 132 
13 ชุมชนสะพานเกษะโกมล เมือง กองทัพบก 4.30 170 
14 ชุมชนนครไชยศร ี แออัด เอกชน/ทรัพย์สินฯ 10 80 
15 ชุมชนศรีย่านซอย 3 แออัด ทรัพย์สินฯ 10 130 
16 ชุมชน พล ปตอ. พ้ืนท่ีเกียกกาย เมือง กองทัพบก 114 500 
17 ชุมชนซอยระนองกลาง แออัด ราชพัสด ุ 7 122 
18 ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย ์ เมือง ทรัพย์สินฯ 6 114 
19 ชุมชนวัดน้อยนพคุณ เมือง กรมการศาสนา 16 114 
20 ชุมชนซอยสันติสุข เมือง ทรัพย์สินฯ 7 79 
21 ชุมชนซอยมิตรอนันต ์ เมือง ทรัพย์สินฯ 5 140 
22 ชุมชนวัดสวัสดิวารีสมีาราม เมือง ทรัพย์สินฯ/กรมการศาสนา 2 112 
23 ชุมชนซอยสีคาม เมือง เอกชน/ทรัพย์สินฯ 1 155 
24 ชุมชนเขียวไข่กา แออัด/บุกรุก ส่วนบุคคล/สาธารณะ 3 46 
25 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 เมือง กรมการศาสนา 23 106 
26 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 แออัด เอกชน 22 222 
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แขวงถนนนครไชยศรี (ต่อ) 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 
27 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 เมือง เอกชน/ทรัพย์สินฯ 7 127 
28 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 เมือง เอกชน 7 97 
29 ชุมชนชาวบางกระบือ 14 เมือง กรมการศาสนา 14.82 122 
30 ชุมชนซอยราชพัสด ุ เมือง ราชพัสด ุ 10 143 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 3 จำนวนชุมชนในแขวงสี่แยกมหานาค จำนวน 3 ชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 
31 ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก แออัด ที่บุกรุก 2.50 174 
32 ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา แออัด กรมธนารักษ์ 30 315 
33 ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แออัด การรถไฟ 30 315 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 4 จำนวนชุมชนในแขวงวชิรพยาบาล จำนวน 5 ชมุชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 
34 ชุมชนท่าน้ำสามเสน แออัด ทรัพย์สินฯ 12 350 
35 ชุมชนวัดเทวราชกุญชร แออัด กรมการศาสนา 1 88 
36 ชุมชนท่าวาสุกร ี เมือง/แฟลต เขตพระราชฐาน 40 210 
37 ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ แออัด/บุกรุก กรมการศาสนา 2 90 
38 ชุมชนวัดราชา แออัด กรมการศาสนา 6 79 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 5 จำนวนชุมชนในแขวงดุสิต จำนวน 3 ชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 

39 ชุมชนซอยโซดา แออัด ทรัพย์สินฯ 8 131 
40 ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน เมือง กรมการศาสนา 6 42 
41 ชุมชนสวนอ้อย เมือง ทรัพย์สินฯ 10 332 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
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ตารางท่ี 6 จำนวนชุมชนในแขวงสวนจิตรลดา จำนวน 3 ชมุชน 
ลำดับ ชุมชน ประเภท กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พ้ืนที่ (ไร่) หลังคาเรือน 

42 ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม แออัด ทรัพย์สินฯ/กรมการศาสนา 15 170 
43 ชุมชนถนนสุคันธาราม แออัด ทรัพย์สินฯ/กรมการศาสนา 9 310 
44 ชุมชนสุโขทัยซอย 1 (9) แออัด ทรัพย์สินฯ 3 165 

ที่มา: สำนักงานเขตดุสิต (ตรงกับท่ีชุมชนได้รับจากเขตดุสิตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล    นายภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 
     Mr. Phusit Phukamchanoad 
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
E-mail – address: phusit.ph@ssru.ac.th 

ที่อยู่    81/7 หมู่ 4 ไอคอนโดศาลายา อาคาร A ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 083-177-5973 

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท  พัฒนาสังคม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

ปริญญาตรี  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   
       - การพัฒนาสังคม 
ภาระงานในปัจจุบันงานประจำ  
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานวิจัย 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้รับทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
(ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่องชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
(ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) (ทุนสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

- พ .ศ . 2552 ศึ กษ า เรื่ อ งก ารศึ กษ าวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน ย าน เก ราะ  เข ตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
(ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

- พ.ศ. 2552 ศึกษาเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
(ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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- พ.ศ. 2553 ศึกษาเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2553 ศึกษาเรื่องรูปแบบและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องรูปแบบความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การ
ทอผ้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชนก่อนการสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พ้ืนที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องความผูกพันของครอบครัวทหารต่อชุมชนยานเกราะ เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องความสำเร็จของอาชีพผู้บริหารสตรีโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 สั งกัดสำนักงานเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- พ.ศ. 2554 ทำการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุนของ
กรุงเทพมหานคร. 
 
บทความ 
  - บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2553. 
  - บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” 
ในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14-15 
มิถุนายน 2553 

- บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนวัดประชาระบือธรรม”( The 
ways of life in Urban Community: A Case of Wat Pracharabuedham Community) ใน
งานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 
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- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ในงานการนำเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนพ้ืนที่เช่า กรณีศึกษาชุมชนพัฒนา
ซอยระนองกลาง” ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
เรื่อง"รากหญ้ากับการพัมนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน " มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 28 - 
29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 2 เรื่อง"รากหญ้ากับการพัมนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 28 
- 29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “วิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวทหารชุมชนยานเกราะ เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร” ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 4 "พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ(Social 
Quality)" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 20 - 21  ธันวาคม  2553 

- บทความเรื่อง “กำลังขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
กรุ ง เท พมห านคร”  (Work Morale of Teachers of Buddhist Scripture School, General 
Education Division in Bangkok Area.) วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – 
มกราคม 2554 หน้า 43 – 51 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาด
น้ ำ ท่ า ค า ”  (People’s Participation to the Tourism Development: Tha-ka Floating 
Market.) หน้า 181 – 190 ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 
“สหวิทยาการงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

- บทความเรื่อง “ประชาชนเขตดุสิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” (People in Dusit District’s community with political participation in the 
development of democracy.) หน้า 43-49 ในภาคบรรยายด้านธรรมาภิบาล และคอร์รัปชัน งาน 
“การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  2554 (Thailand Research Expo 2011)” ในวันที่ 26 - 30 
สิงหาคม  2554 ณ  ศูนย์ประชุมบางกอก  คอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์  
กรุงเทพมหานคร 
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  - บทความเรื่อง “ทัศนะทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 44 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”  (Political opinions and 
Democratic Political Participation of people in 44 communities, Dusit District. 
Bangkok) ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2011) ในวันที่ 
26 - 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพมหานคร 
  - บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร” (The Guideline of Political Participation Support for People in 
Dusit District, Bangkok.) หน้า 122 – 129 ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 7 
ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2554 
  - บทความเรื่อง “ปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร”  (Factors Influenced towards the Political participation of 
People in Dusit Dustrict, Bangkok.) หน้า 199 – 213 ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2554 
  - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขต
ดุ สิ ต  กรุ ง เทพมหาน คร”  (Community Attachment of People in Baanpukonkarntorpa 
Community of Dusit Dustrict, Bangkok Metropolitan.) ห น้ า  256 – 266 ใน ก ารป ระชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุม
วิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
  - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขต
ดุ สิ ต  กรุ ง เทพมหาน คร”  (Community Attachment of People in Baanpukonkarntorpa 
Community of Dusit Dustrict, Bangkok Metropolitan.) หน้า 48 – 54 ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
รำไพพรรณี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555. 

- บทความเรื่อง “ผลกระทบต่อพ้ืนที่ การดำรงชีวิต และความผูกพันต่อชุมชนของ
ประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” (The 
effecting of areas, way of living and community attachment of people in 
Baanpukongkarntorpa Community before the New Building, Thai Parliament of Dusit 
District, Bangkok Metropolitan.) หน้า 482 – 495 ในโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “อุดมศึกษาอาเซียนในทศวรรษหน้า” (ASEAN 
HIGHER EDUCATION IN THE NEXT DECADE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันที่  21 
ธันวาคม 2555. 
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