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 การวิจัยในคร้ังน้ีเพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจ และสภาพของความพอเพียงในการดํารงชีวิต

เพียงของประชาชน วิเคราะห์พฤติกรรมและระดับการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ท้ังในระดับบุคคลและครัวเรือน รวมถึงแนวทางการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 400 กลุ่มตัวอย่างและแบบสัมภาษณ์กลุ่มนายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม 

พนักงานรัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน 30 คน พบว่า ประชาชนในอาศัยอยู่ในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนามักมีภูมิลําเนาหรือ

บ้านเกิดอยู่ต่างแขวง ถ้าเป็นพนักงานรัฐในนครหลวงเวียงจันทน์จะเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม และสมาชิกสมาพันธ์แม่หญิงมากที่สุด ส่วนระดับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพ

และไม่สุรุ่ยสุร่าย การกระทํากิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพื่อนร่วมงาน  

และการรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ ในการดํารงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจําวัน ประชาชนส่วนใหญ่มี

ข้าวกินทุกม้ืออย่างอุดมสมบูรณ์ และการทํางานทุกอย่างมักยึดหลักการพึ่งตนเองเสมอ ส่วนการ

ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ความเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน  

การดํารงชีวิตแบบพอเพียง และการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อยู่ในระดับมาก และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ อายุ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระดับ

การศึกษา รายได้-รายจ่ายต่อเดือน การเคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านจิตใจ และการปฏิบัติตามคําว่า “พอ” โดยการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตท่ีพอเพียงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
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อายุ อาชีพ ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ และรายได้ต่อเดือน นอกจากน้ีการ

สัมภาษณ์กลุ่มนายบ้าน (ผู้นําชุมชน) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย 2 อาชีพต่อ 1 คน เม่ือ

ได้เงินมาทุกคนตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป นําเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนฝากธนาคาร หยุด

ในสิ่งที่ไม่จําเป็น และที่สําคัญทุกคนในครอบครัวการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันด้วยการ

ฮักแพงกัน เบิ่งแงงกัน(ดูแลกัน) ในยามเจ็บป่วย ส่วนคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากรัฐยังไม่เพียงพอ บ่

ดีปานได๋ ยังไม่ทั่วถึงอีกด้วย ยังต้องพัฒนาในด้านระบบการศึกษา อาคารเรียน เคร่ืองมือสื่ออุปกรณ์

การศึกษา ส่วนเรื่องการคมนาคมยังพบว่าไฟแสงสว่างยังไม่เพียงพอ การสัญจรได้รับความยุ่งยาก 

แออัด บ่ค่อยสะดวกสําหรับเส้นคมนาคม ถนนบางที่บ่มีการซ่อมแซม ยังเป็นขุม (หลุม) เป็นบวก (แอ่ง

น้ํา) ส่วนแนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัยผู้นําครอบครัว และ

ผู้ท่ีมีรายได้หลักของครอบครัวต้องหยุดการสังสรรค์ การกินเลี้ยงหลังเลิกงาน หรือลดการซุมแซวกัน

ให้มาก ทุกคนต้องหันกลับมาตระหนักรู้ เข้าใจ และปฏิบัติในการใช้จ่ายใด ๆ ต้องคํานึงถึงความ

จําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐานสําคัญของความ

พอประมาณ และท่ีสําคัญต้องยึดหลักการพึ่งตนเองเสมอ อย่าเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 
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This research aims to investigate the understanding and sufficient living 
conditions of people. It also analyzes human behaviors and evaluates the application of 
sufficiency economy philosophy at individual and household levels. The guideline for 
living based on the sufficiency economy philosophy of people in Vientiane, Laos, was 
also assessed. The researcher collected data by using questionnaires to survey 400 
samples alongside with interviewing 30 people who were village chiefs, teenagers, public 
servants, private employees, youths, and general citizens. In this research, the researcher 
found that most people who lived in Vientiane, Laos were Buddhist. However, their 
hometowns were mostly located in other districts. Most of the public employees in 
Vientiane were the members of some specific social groups, particularly the men’s party 
and the women’s union. Regarding the level of understanding of sufficiency economy 
philosophy on expenses, the local people had to consider the needs for their living and 
avoid high expenditure. When engaging in community or social activities, they could not 
exploit other people and their colleagues. Moreover, their everyday life had to be 
economical  or sufficient. For example, most of them had three full meals on a daily 
basis. Every piece of work was always based on self-reliance, mutual generosity, and 
mutual support. 

The research results show that sufficient living was rated at high level as well as 
the environmental and natural resources conservation and usages. The  factors affecting 
the activity practice at individual and household levels based on the sufficiency 
economy philosophy consisted of age, occupation, length of residency in Vientiane, 
educational level, income and expenses per month, participation in sufficiency economy 



(3) 

philosophy training, and membership in a social group. The application of sufficiency 
economy philosophy was also rated at high level, especially in terms of their mindset 
and practice based on the word “enough” which refers to self-improvement, non-
oppression, and satisfaction  on sufficient living. The factors affecting the application of 
sufficiency economy philosophy consisted of age, occupation, length of residency in 
Vientiane, and income per month. Moreover, the interviews with the village chiefs 
(community leaders) showed that most of them had at least two occupations; that was 
enough for them to live in  the capital city, economically. If they had money left from 
daily expenses, they will deposit it into their bank accounts. In term of their living 
conditions in general, people usually ate at home; family members had mutual 
generosity, helpfulness (support), deep connection, harmony, and love. They also took 
care one another when some of them were sick or in trouble. When the researcher 
evaluated their level of education specifically, the result showed that the quality of 
education that children received from government was inadequate and was not 
provided all over the city. The school buildings were not appropriately maintained for 
their study. There was also a serious lack of educational instruments. Moreover, there 
were not enough street lights for transportation. Traveling was uncomfortable and the 
roads were congested; some of them were not repaired and still had potholes. The 
guideline for living based on the sufficiency economy philosophy had to depend on 
family leaders and breadwinners. They increasingly avoided parties or hanging out after 
work because they did not want to waste their money. In other words, everyone had to 
aware of  and understands  the needs for living and economization as a fundamental 
principle of sufficiency. In addition, they also needed to always adhere to self-reliance 
and did not exploit their colleagues. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
 

การดํารงชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความหลากหลายระดับชนชั้นทาง

เศรษฐกิจจําแนกเป็นคนจน คนพอมีพอใช้ คนรวย มหาเศรษฐี และมีหลากหลายระดับชนชั้นทาง

สังคมที่สามารถอนุมานได้กับฐานะทางเศรษฐกิจเช่นกันคือ ชนชั้นล่าง (รับจ้าง ชาวนา เกษตรกร ฯลฯ 

เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการดํารงชีพ) ชนชั้นกลาง (พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ เป็นผู้มีรายได้

ปานกลางสามารถจุนเจือครอบครัวและธุรกิจส่วนตัวได้) และชนชั้นสูง(ชนชั้นนํา) (เชื้อพระวงศ์ ทหาร 

ตํารวจ ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นผู้มีอํานาจและมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ) ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจากระดับล่างถึงระดับสูงมีความช่องว่างท่ีต่างกันอย่าง

มากทําให้คนรวยกระจุก คนจนกระจาย ยิ่งกระแสทุนนิยมกับโลกาภิวัตน์โหมกระหนํ่าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนก่อให้คนมองความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ เรื่องปากท้อง ต้องดิ้นรนแข่งขัน แก่งแย่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความโลภ เกิดการเอาเปรียบเบียดเบียนคนอ่ืนเป็นเรื่องสําคัญก่อนหากปัญหา

เรื่องปากท้องของประชาชนมากข้ึนเท่าใดย่อมก่อปัญหาสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ปัญหา

ความอดอยาก อาชญากรรม โจรกรรม ลักขโมยคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนขอทาน ยาเสพติด การค้า

ประเวณี เป็นต้นมากข้ึนเป็นเงาตามกันฉันนั้น ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เป็นหลักคําสอนความพอเพียงท่ีประเทศไทยนํามาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตของ

ประชาชนตรวจสอบความพอเพียงของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และหน้าที่การงาน ซ่ึงสามารถนํา

ประยุกต์ใช้ในทุกระดับอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ทุกตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ซ่ึงคนส่วนใหญ่คิดว่าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงการปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ทําไร่ไถ่นา เป็นต้นซ่ึงหลักคิด

แบบน้ี “ผิดทาง” เพราะการเร่ิมต้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนเพราะปัญหาของ

ประเทศชาติ ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อบุคคลส่วนใหญ่ ดังนั้นหลักปรัชญานี้ให้เริ่มต้นท่ี ณ ปัจจุบัน 

ขณะนั้นทําอะไร มีอาชีพ ตําแห่งหน้าที่การงานอะไร บทบาทตนเองหรือคณะของตนทําอะไร 

ตระหนักลงไปใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข “ต้องอุ้มชูตนเองได้” เช่น เป็นผู้นําประเทศต้องมีนโยบายที่ไม่

เกิดผลเสียหายต่อประเทศ ต้องมีเหตุผล รู้จักประมาณศักยภาพของประเทศ ต้องศึกษาข้อมูลกระแส

โลกปัจจุบันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สิ่งเหล่านี้คือจุดเร่ิมที่ “ถูกทาง” และที่สําคัญองค์การสหประชาชาติได้

กล่าวยกย่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งทรงคุณค่าต่อแนว
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ทางการพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต ดังท่ีหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ลงวันเสาร์ที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้ระบุว่านางชามฉัต อัคคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการ

คณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (เอสแคป) กล่าวถึง “เศรษฐกิจพอเพียง ใน

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาของงานประชุมใหญ่ครั้ง ท่ี 71 จัดข้ึนใน

กรุงเทพมหานคร  โดยยกย่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่ง

ทรงคุณค่าต่อแนวทางการพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต ความตอนหน่ึงว่า “...

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคัญต่อด้านการพัฒนาอย่างสมดุลและส่งเสริมศักยภาพของ

คนไปพร้อม ๆ กัน จึงนับว่าเป็นแนวทางอันมีคุณค่าอย่างมากต่อหนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน...มุ่งให้

คามสําคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงล้วนสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก...” (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2558: 12 อ้างใน ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 

2558: 253) 

โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแก่นหลักในการสร้างรากฐานท่ีม่ันคงให้กับมนุษย์

และสังคม มีการเริ่มต้นท่ีตัวบุคคลแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศ ซ่ึง

เป็นหลักปรัชญาที่ใช้ได้ทั่วไปสําหรับมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ทุกชนชั้น ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา 

ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกตําแหน่งสถานะทางสังคม เป็นต้นซ่ึงทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้

เพราะเป็นหลักปรัชญาสากล โดยมีนิยามอย่างเป็นทางการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 6-7) ได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสรุปปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท้ังหมดเพื่อให้เป็นไปตามการประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ือง“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ซ่ึงพระราชทานในโอกาสต่างๆ

รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เม่ือได้นําความกราบบังคมทูลพระ

กรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ีขอพระมหากรุณาตามหนังสือท่ีรล. 0003/18888 

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 สํานักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวังกรุงเทพฯ ท่ีให้ไว้ว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้

ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน

ตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ท้ังน้ี จะต้อง

อาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
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วางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน

ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

 สามารถสรุปเป็นภาพของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี 

 
ภาพที่ 1.1 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 

 

ครั้นเม่ือพิจารณาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วนั้น 

มนุษยชาติย่อมสามารถนําไปใช้ได้แทบทุกคน ทุกภูมิภาคท่ัวโลก ซ่ึงปลายปี 2558 ประเทศไทยและ

อีก 9 ประเทศจะสร้างสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เรียกว่า สังคมอาเซียน และงานวิจัยน้ีจะเป็นผลงานท่ีเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้า

ไปศึกษากลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงของประเทศในอาเซียน กรณีศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในนคร

หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในด้านการทําวิจัย

ร่วมกัน บัดนี้ได้ตรวจสอบผลการวิจัยด้านเศรษฐกิจหรือการทําวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย ไม่พบว่ามี

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกัน และปัจจุบันไม่ปรากฏพบว่ามีงานวิจัยที่มีการตรวจสอบระดับความพอเพียงใน

การดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียน จึงได้ทําการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เม่ือวันท่ี 4-7 สิงหาคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 
ภาพที่ 1.2 ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจัยและการเรียนการสอน 

ที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (2558) 

 

การประชุมได้มีข้อความสรุปร่วมกันว่า “นับทศวรรษท่ีแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวของประเทศไทยได้ส่งผ่านการทํางานตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี ท่ีพัฒนาในแผ่นดินประเทศลาวมีหลากหลายเร่ือง แต่เรื่องที่มีส่วนสําคัญหนึ่งคือ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากการทําวิจัยด้านนี้ที่เก่ียวกับท้องถ่ินขอให้มีการสํารวจและ

สอบถามแนวคิดของประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงก่อนเน่ืองจากประชาชนอาจคิดเห็นด้านความ

พอเพียงไม่เท่ากัน หรือแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสําคัญจึงเห็นควรให้ทําวิจัยสํารวจและ

เก็บข้อมูลเชิงลึกในกรณีเมืองหลวงระหว่างกันเป็นพื้นฐานก่อน” ด้วยข้อความดังกล่าวน้ีผู้วิจัยจึงเป็น
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เหตุผลและวัตถุประสงค์หลักท่ีจะทําการศึกษาความพอเพียงในการดํารงชีวิตเพียงของประชาชน

พร้อมเสนอเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นพื้นฐาน และสามารถ

นําผลวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในมิติเศรษฐศาสตร์ฐานรากของคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ ยังนําแนวคิดไปสู่กําหนดนโยบายทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการ

ดํารงชีวิตท่ีพอเพียง เกิดความสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยเก่ียวกับแนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน เป็นการนําแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนประชาชนจนเป็นท่ียอมรับของสังคมโลก เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนไปเผยแพร่

สู่ประชาคมอาเซียน โดยเร่ิมต้นท่ีนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผู้วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 

1. เพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) และสภาพของความพอเพียงในการดํารงชีวิตเพียงของ

ประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบุคคลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพฤติกรรมและการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับ

ครัวเรือนของประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบด้วย 

1. ด้านเนื้อหา เป็นการรวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตประชาชนเมืองหลวงนครเวียงจันทน์และ

ทุนทางสังคม ซ่ึงแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปตามบริบทสังคมที่สั่งสมสืบต่อกันมาอย่าง

ยาวนาน โดยความพอเพียง หมายความว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ี
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จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และ

ขณะเดียวกันให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิต

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขาง ทังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกเป็นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) 

2. ด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูล  

2.1 กลุ่มที่ 1 ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจํานวนทั้งสิ้น 700,000 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสูตร

ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  

2.2 กลุ่มที่ 2 พนักงานของรัฐ ที่มีเงินเดือนประจําซ่ึงสะท้อนความเป็น

คนทํางานในเมืองหลวง ซ่ึงหน่วยงานรัฐสําคัญส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงนายบ้าน 

กลุ่มสาวหนุ่ม พนักงานรัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป เยาวชน จํานวน 30 คน ทําการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structured Interview) 

3. กําหนดทําการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 – กันยายน 2559 (9 เดือน) 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
 ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดํารงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง ไม่เกินกําลังของ

ตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟื้อเม่ือมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเองท่ีอยู่ได้ด้วย

ตนเอง (พึ่งตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง โดยหมายเอาลักษณะ

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน หมายถึง การน้อมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเอง และการดํารงชีวิตของคนในครอบครัว ทั้งในด้านจิตใจ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และด้านคําว่า “พอ” 

พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง ทั้งนี้การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนต้องเกิดข้ึนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นสําคัญ 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการกระทําและหรือวิธีการที่ประชาชนและครอบครัวทําเป็นกิจวัตรในแต่ละ

วันหรือแต่ละเดือนที่เก่ียวข้องกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออม ลักษณะการดํารงชีวิตอย่าง

พอเพียง การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันใน

ครอบครัวและชุมชนของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การรู้เร่ือง หรือความหมายท่ี

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไข

ความรู้ และคุณธรรมอย่างชัดแจ้ง อันเป็นผลมาจากสั่งสม ศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ

ประสบการณ์ 

 การดํารงชีวิตแบบพอเพียงของประชาชนในชีวิตประจําวัน หมายถึง การกระทําใน

ชีวิตประจําวันทุกวันของประชาชนท่ีเก่ียวกับข้องกับความพอเพียง เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ ความ

อดทน ความซ่ือสัตย์ การจับจ่ายใช้สอย การใช้สติปัญญาก่อนลงมือทํา การไม่ฟุ่มเฟือย การรู้จักนําสิ่ง

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก การประหยัด การทําบุญ เผื่อแผ่เก้ือกูล มีน้ําใจ การไม่ประมาท เป็นต้น 

ความสุข หมายถึง ความรู้สึกในการเข้าถึงคําว่า “พอเพียง” และ “พอใจ” เป็นการถึงพร้อม

ด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซ่ึงจะเร่ิมต้นที่มีความสุขทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี การมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสิ่งแวดล้อมในการดํารงชีวิตที่ดี มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการดํารงชีวิตนั้นเอง และเม่ือพร้อมกับ

ความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การ

เคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คําสอนท่ีดีงามของศาสนา เป็นต้น 

  

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยคาดผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจริงในผลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถ่ินที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขใน

ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเมือง นครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2. เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนทางหลักคิดการเรียนรู้ระหว่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย ใช้แนวคิดบนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นฐาน

คติสําคัญ ซ่ึงมองแบบทั้งเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3. เป็นข้อมูลใช้สําหรับการเรียนการสอนในสาขาการพัฒนาสังคม และสาขา

เศรษฐศาสตร์ 

4. ถอดบทเรียนเป็นเอกสารคู่มือให้กับหน่วยงานการศึกษา และสามารถนําผลงาน

ไปเผยแพร่ในวารสาร และการประชุมวิชาการท่ัวโลก 



 

 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยน้ีได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ี

สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ทุนสังคม และ

ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมืองไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้วิจัยนําเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 

 4. ข้อมูลสําคัญของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.1.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความ

ทันสมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการสลับซับซ้อนเชื่อมโยงกันและกันยาก

ที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ ซ่ึงมีท้ังทางบวกและลบ โดยทางบวก ได้แก่ การเพิ่มข้ึนของ

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่วนทางลบ เช่น 

การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายได้ที่ต้องพึ่งพิงตลาด

และพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์

แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยน

กันมาถูกลืมเลือนและเร่ิมสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2) ทั้งนี้เม่ือจะกล่าวถึงจุดที่น่าสนใจ

ก่อนเกิดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ัน มีจุดเริ่มต้นที่การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นจริงจังมีมาที่ไปคือการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับแรกเป็นต้นมา โดยท่ีประเทศท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2502-

2516 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี แม้ในช่วงปี 2517-2528 แม้เศรษฐกิจตกต่ําก็ยังสูงถึงร้อยละ 6.3 ต่อปี 

และยิ่งมีอัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยปีสูงถึงร้อยละ 9.1 ในปี 2529-2539 

ประเทศไทยก็เปิดรับการค้าลงทุนจากต่างชาติสูงข้ึน อย่างไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะมีเสถียรภาพ

สูงแต่ยังมีความไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น เกิดความแตกต่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนมากข้ึน 

ความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโต ทําให้เกิดความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการพึ่งพาการผลิตด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ การเคลื่อนย้ายประชากรทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ การใช้จ่ายท่ีเกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทําให้เศรษฐกิจ

มหาภาคไม่สมดุล นอกจากน้ียังมีปัญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะ

สถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนสินเชื่อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ รวมถึงขาดการคํ้าประกันในการปล่อย

สินเชื่อ ภาครัฐขาดความรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ความ

เปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทําให้ขาดความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงเข้าสู่วิกฤติใน

ที่สุด สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวนมากอยู่ในฐานะล้มละลาย เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยอย่างรุนแรง จึงมีการนําพาประเทศเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศในปี 2540 นั่นเอง (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550: 3-6) ปัจจัยหน่ึงท่ีต้องนํามาวิเคราะห์ว่าเป็น

สาเหตุหนึ่งปัญหาทุกอย่างคือ ตัวประชาชนไทยเองที่ยังคงมีความโลภ บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ตกอยู่ใน

ภาวะหน้ีสินอย่างถอนตัวไม่ออก พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศโดยไม่จําเป็น และขาดหลักพื้นฐานใน

การดํารงชีวิตได้อย่างม่ันคง ทําให้ถูกนําไปสู่การกระทําที่เบียดเบียนกันได้ง่ายมากข้ึน ประชาชนขาด

คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เกิดการเอารัดเอา

เปรียบกันต่อสู้ดิ้นรนและแสวงหาเกินความจําเป็น รวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนมากข้ึน สาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อยแก่ประเทศชาติและชุมชนข้างต้น 

ได้นํามาสู่การเกิดหรือการนําเสนอแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทาง “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 42-44)  
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เหตุ 
 
 
 
 
 

ผล 
(เกิดปัญหา) 

 
 
 

เกิดแนวคิด 
และแนวทาง 

การบริหารจัดการ 
 

 
 
 

จุดหมาย 
ปลายทางสําคัญ 

 
 
ภาพที่ 2.1 ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 44) 

 

 ด้วยผลการพัฒนาประเทศไทยส่งผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งผลทั้งเชิง

บวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบส่งผลเสียหายอย่างยิ่งต่อระดับสังคม และระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึง

การพัฒนาประเทศมักจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เพียงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมีศักยภาพการ

เข้าถึงอํานาจรัฐ และทรัพยากรของภาครัฐ ฉกฉวยโอกาสท่ีมือใครยาวสาวได้สาวเอา จนกระทั่งเกิด

การกระจุกทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจาย จึงทําให้สภาวการณ์ทางรายได้ของประชาชนเกิดความ

แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความเหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่างคนเมือง กับคนชนบท คนท่ี

รวยก็รวยมากเหลือเฟือ คนที่จนก็แทบจะไม่มีกิน ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย หลายครั้ง

ปัญหาเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นอย่างเดียวกับสถานการณ์ทางการเมือง จนหลายคนต้องจบชีวิตลงใน

สาเหตุจากปจัจัยภายนอกและภายในประเทศ 

ปัจจัยภายนอก          ปัจจัยภายใน 

แนวคิดและระบบเศรษฐกิจโลกแบบทุนนิยม ประชาชนบางส่วนโลภ บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย 

เสรีนิยม และบริโภคนิยมของตะวนัตกเข้ามาม ี รวมท้ังใช้ ทําให้เสือ่มสลายและทําลายทรัพยากร 

อิทธิพลตอ่แนวคิดและแนวทางการบริหารจัด ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง อีกท้ัง 

การภายในประเทศและในชุมชนของไทย แนวทางการบริหารจัดการท่ีผ่านมาไม่สําเร็จ 

     เท่าท่ีควร 

ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อน 

 ประเทศชาติได้รับความเสียหาย เช่น เกิดความเจริญแบบกระจุกตัวเกิด
ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ประชาชนได้รับความเดือนร้อน เช่น ขาดคุณธรรม 
ครอบครัวแตกแยก ต้องต่อสู่ดิ้นรนเกินความจําเป็น 

แนวคดิและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือนํามาใชใ้นประเทศชาติและชมุชนไทย 

ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง ย่ังยืน รวมท้ังประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้นและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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หลาย ๆ เหตุการณ์ทางการเมือง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 7) จนคําว่า “ความพอมีพอกิน” หรือท่ี

เรียกกันว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 18 

กรกฎาคม 2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมีใจความพระบรมราโชวาท ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา, 2552: 125) 

“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐานคือ 

ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ

ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควร

และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึน

โดยลําดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็วแต่

ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ

ประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจ

กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในท่ีสุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ

กําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

 ดังน้ัน ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดข้ึนจากความไม่พอดีของนโยบายของภาครัฐ 

เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี มีการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาท่ีไม่คํานึงถึงวัฒนธรรมไทย รากเหง้าของความเป็นสังคมไทย และที่สําคัญท่ีสุดเกิดจากตัว

ประชาชนท่ีขาดความรู้ ขาดคุณธรรม มีการต่อสู้แก่งแย่ง กอบโกย โลภในกิจกรรมการดํารงชีวิต ซ่ึง

ทั้งรัฐและประชาชนต่างคนต่างสุดโต่งในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองจน

ไม่รู้จักคําว่า “พอดี” หรือ “ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับข้ันตอน” หรือ “พอเพียง” นั่นเอง (ภูสิทธ์ ภูคํา

ชะโนด, 2555: 10) 

 
2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” โดยที่สําคัญ

ของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันซ่ึงจะนํามากล่าวไว้ต่อไป  

 “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจ
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พอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และ

ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) น่ันหมายความว่า 

แนวทางการพัฒนาประเทศควรต้องมีฐานคติสําคัญคือการยึดม่ันแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้อง

ประยุกต์ใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารประเทศของภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันโดย

ตั้งอยู่บนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของความเป็นไทย ซ่ึงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมี

พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้ว่า (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 4) 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของ

แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม

เสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป...” 

 ทั้งนี้เม่ือวันศุกร์ ท่ี 4 ธันวาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดํารัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมลคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไว้ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 9-26) 

 “...คําว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหน่ึง มีความหมายกว้าง

ออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสําหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน 

พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ท่ีนี้ในศาลานี้ เม่ือเท่าไหร่ 20 24 ปี เม่ือปี 2517 2517 

ถึง 2541 น้ีก็ 24 ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน 
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พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้า

ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้น ก็เร่ิมจะไม่พอมีพอกิน บาง

คนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึง

ต้องมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียง

นี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง

อาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทําให้มีความสุขถ้าทําได้ก็สมควรท่ีจะทําสมควรที่จะปฏิบัติ 

อันน้ีก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...  

...อันน้ีก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้ว 

ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็น Self-

sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง เศรษฐกิจ

พอเพียงน้ีกว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency น้ันหมายความว่า 

ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอซ้ือคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง)...  

...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็

เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 

ทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรา

ก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป

เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

ทรงย้ําเตือนอีกคร้ังเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2544 ณ พระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ทรงมีพระราชดํารัส ไว้ดังน้ี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 13) 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรให้เหมาะสมกับฐานะ

ของตัวเอง คือทําจากรายได้ 200-300 บาท ข้ึนไปเป็นสองหมื่น สามหม่ืนบาท คน

ชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ

ทําเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ท่ีฉันคิดคือเป็น 

Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไป

จํากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดู เพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ท่ีฉันไป 

เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอร่ี เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย 

เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ชาเช่ อันน้ีก็เกินไป...” 
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 สรุปสั้น ๆ ของคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การดํารงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง 

ไม่เกินกําลังของตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟื้อเม่ือมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเอง

ที่อยู่ได้ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง หาก

ประชาชนคนไทยทุกคนได้ดํารงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ถือได้ว่า “เราได้เดินทางตาม

รอยพ่อ ตามคําพ่อสอนแล้ว” (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 12) 

นอกจากน้ีคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้เช่นกัน 

เป็นต้นว่า สุเมธ ตันติเวชกุล (2541: 16)  ได้อธิบาย เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของ

ชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ 

ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่คนไม่ได้เป็นเจ้าของ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ

ความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะตาม

อัตภาพ และท่ีสําคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับ

สิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิต ซ่ึงการพึ่งตนเองยึดหลักสําคัญ 5 

ประการ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และ

ด้านเศรษฐกิจ (วรเดช จันทรศร, 2554: 17-18) ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร (2554: 16) ได้นิยามเพิ่มเติม

เก่ียวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า การดํารงชีวิตอยู่บนทางสายกลางตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า 

ซ่ึงสอนให้รู้จักมองให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มีความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพท่ีเป็นอยู่

อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ คํานึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการ

วางแผนดําเนินชีวิต การตัดสินใจ และการกระทํา นอกจากน้ราษฎรอาวุโสท่านได้อธิบายไว้ว่า 

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้แปลว่าไม่เก่ียวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคนอ่ืน ไม่ทํา

เศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง และกลัวไปเองท้ังนั้น ซ่ึงคําว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึงพอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ (ประเวศ วะสี, 2550: 

4-6) 

1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  

2. จิตใจพอเพียงทําให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและทําลายมาก 

3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทําให้ยังชีพและทํามาหากิน

ได้ เช่น การเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ท้ังอาหารได้ท้ังสิ่งแวดล้อม และได้ท้ังเงิน 

4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งจะทําให้สามารถแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเน่ือง 

6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพันธ์อยู่กับ

สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตข้ึนจากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะ

ม่ันคง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะน้ีไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตก

งาน เพราะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่ออาชีพการทําสวนผลไม้ ทํา

การประมง และการท่องเที่ยว 

7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่

มีใช้  ถ้า เ ป็นแบบน้ันประสาทมนุษย์คงทนไม่ไหวต่อความผันผวนที่ เร็ว เ กิน จึงสุขภาพจิต

เสีย เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่ม่ันคงจึงทําให้สุขภาพจิตดี  

เม่ือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติ และยั่งยืน ซ่ึงเราอาจ

เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือ

เศรษฐกิจศีลธรรม นอกจากนี้ คําว่า ความพอเพียง สามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า ความพอเพียงเป็น

ความพอประมาณท่ีมีเหตุผลและระบบภูมิคุ้มกัน โดยพิจารณาถึงรายได้ และรายจ่าย ถ้าในทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ เวลาเราคิดต้นทุนต่าง ๆ เราก็จะคิด Cost หรือต้นทุน และจะคิดถึงผลกําไรหรือรายได้ 

(Income) เพราะฉะนั้นความพอประมาณ ก็คือความสมดุล รวมถึงคําว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นหลักการดําเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการท่ี

เน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท สอดคล้องกับ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย รวมถึงการเป็นหลักคิด 

เพื่อจะให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ หาพิจารณาด้วยหลักการบริหารจัดการ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ 

หน่วยงานนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างม่ันคง และยั่งยืน

ให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ(อําพน กิตติอําพน, 2550: 15; จิรายุ อิศรางกูร ณ 

อยุธยาและปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2554: 11; เกษม วัฒนชัยและจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา , 2555: 

5-6; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 46-47) นอกจากนี้ อภิชัย พันธเสน (2555: 8-9) ได้อธิบายไว้ว่า 

การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพื้นฐานการพึ่งตัวเองเป็นสําคัญ โดยพยายามนํา

ทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และถ้าหากเป็นไปได้ต้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนด้วย หรือเป็นการพัฒนาที่เพิ่มพูนทุนทุกประเภท ไม่ว่าทุนมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วย

ความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต ทุนทางสังคม คือ การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ 
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ความซ่ือสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกันทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ทุน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติที่เอ้ือต่อการ

ผลิต และการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตท้ังหลายจะต้องได้รับ การบํารุงรักษา รวมทั่งการฟื้นฟู

เพื่อความยั่งยืนต่อไปในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่งหลาย ในอนาคต ทุนทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น

เงินทุน เครื่องมือ เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรจะมีเพิ่มพูนมากข้ึนหรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะ

มีน้อยไปกว่าเดิม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้มนุษย์แต่ละคนจะต้องปราศจากซ่ึงความโลภหรือ

ความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ซ่ึงจะทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรู้จักพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอ

มีพอใช้ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซ่ึงก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สําหรับการพัฒนาประเทศ

โดยรวมจะต้องมีการพัฒนาเป็นข้ึน เป็นตอน โดยใช้หลักวิชาการหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่แต่ละ

ข้ันของการพัฒนา ท่ังน้ีคําจํากัดความดังกล่าวแสดงในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic 

Analysis) ดังนี้ 
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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 

 

ภาพที่ 2.2 การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 

ที่มา: อภิชัย พันธเสนและคณะ (2555: 9) 

คุณธรรม (Ethical Integrity) 
- ซื่อสัตย์ สุจริต 
- อดทน 
- ขยัน (ความเพียร) 
- แบ่งปัน (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา) 

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

ทางสายกลาง 

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

 ทุนมนุษย์ ยั่งยืน 
  (Sustainable) 
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม สมดุล 
 (และวัฒนธรรม) (Balance) 
สังคม ทุนสิ่งแวดล้อม มั่นคง 
วัฒนธรรม (และทรัพยากรธรรมชาติ) (Stable) 
สิ่งแวดล้อม ทุนทางกายภาพ 

ประโยชน ์

ชีวิตที่มีความสุข 

ครอบครัวที่มีความสุข 

ชุมชนที่มีความสุข 

องค์กรที่มีความสุข 

สังคมที่มีความสุข 

ประเทศชาติที่มีความสุข 

โลกที่มีความสุข 
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ส่วนคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดําเนิน

ชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยการทําความดี สร้างความรู้ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งข้ึน

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมและไม่ต้องเร่งรีบมาก เพื่อจะได้ดูแลตนเองได้ ไม่ใช่ว่า

จะต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่เอาไปข่มคนอ่ืน ไปเอาประโยชน์จากคนอ่ืน การคิดทําอะไรท่ีดีข้ึน พัฒนาข้ึน 

อาจจะทีละเล็กละน้อยแต่ทําไปเร่ือย ๆ น่าจะดีกว่าการคิดอะไรแบบก้าวกระโดด จะเป็นภัย อาจจะฟู่

ฟ่า ตื่นเต้น แต่มักจะทําให้เกิดความเสียสมดุล เกิดความแตกร้าว เช่นคนกลุ่มหน่ึงประเทศกลุ่มหนึ่ง ท่ี

มีความเหนือคนหรือประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เลยใช้ความเหนือกว่ากับคนหรือประเทศท่ีด้อยกว่า 

ก่อให้เกิดความตึงเครียด เป็นปฏิปักษ์ ซ่ึงในท่ีสุดก็ย้อนกลับมาทําลายผู้ท่ีมีกําลังมากท่ีไปเอาเปรียบ

เขา แต่การย้อนกลับมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีหรือบางทีถึงร้อยปี (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 43) นอกจากนี้“เศรษฐกิจพอเพียง” ยังสามารถสรุป

ไว้หมายถึง การดํารงชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ไม่ประมาทไม่สุดโต่ง เดินบนทางสายกลางของ

ชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา ลดความอยากได้อยากมีที่ไม่สําคัญในชีวิตออกไป มุ่งม่ันพัฒนาอาชีพ

ของตนเองบนศักยภาพของตัวเอง และรู้จักการพึ่งตนเอง (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ = ตนแลเป็นที่พ่ึง

แห่งตน) ทั้งนี้ความพอเพียงเฉพาะตนเองมิได้หมายเอาทุกส่ิงทุกอย่างอยู่ท่ีตัวเรา แต่ให้หมายรวมถึง

พอเพียงท่ีตนเองแล้วให้เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนด้วย จึงจะเป็นความพอเพียงท่ีแท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 

2555: 18, เอกสารประกอบการสอน)  

 สรุปตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง การครองชีวิตให้อยู่บนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ทางสายกลาง 

“มัชฌิมาปฏิปทา” ให้รู้ เข้าใจ เข้าถึงตัวเอง วิถีชีวิตของตนเอง รากเหง้าสังคม วัฒนธรรมของตนเอง 

รู้จักพึ่งตนเองเป็นลําดับแรก รู้จักเผื่อแผ่คนอ่ืนถ้ามีมากเกินไป และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงให้ดํารงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง ให้รู้จักคําว่า “พอดี” ทุกครั้งที่คิด ทํา เท่านี้ก็

เข้าถึงความเป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 18, งานวิจัย) 

ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงชีวิตที่เป็นปกติสุขภายใต้หลักศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม

ของสังคม มีเพียงพอกับตนเอง ครอบครัว ไม่สร้างความเดือนร้อนและเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือสังคม 

 

2.1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักอยู่ 5 ส่วนดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 13-16, 2551: 8; ลีลาภรณ์ บัวสาย, 2549: 10-11; มูลนิธิชัย

พัฒนา, 2550: 8)  
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 1. กรอบแนวคิด ที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐาน

มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง

ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ เพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 

โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน  

 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังน้ี  

  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

จากการกระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัย

ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

  - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง

รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

  - เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้ายมีความตระหนักในคุณธรรม มี

ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม คามรู้และเทคโนโลยี 

 นอกจากนี้ยังมีนัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ยึดถือ

หลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสําคัญกับการ

รวมกลุ่มของชาวบ้าน และประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความ

เมตตา ความเอ้ืออาทรต่อกัน และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบ
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อาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2545: 4-96, วรเดช จันทรศร, 2554: 19-20, 

เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, 2554: ออนไลน์, ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 37)  

  บทสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม มีอยู่เพียง 4 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ

หลักคิดในการดํารงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยตามหลักธรรมของพุทธศาสนา

หรือท่ีเรียกว่า “ทางสายกลาง” ส่วนท่ี 2 คือ คุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขพื้นฐานสําคัญ ได้แก่ ความรู้ 

และคุณธรรม ส่วนที่ 4 ผลท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคตเม่ือดําเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุข

ร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน จึงสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 

 
        ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(สติ ปัญญา ขยัน อดทน พากเพียร 

ซ่ือสัตย์ สุจริต แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 

 

 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

นําสู ่

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
ก้าวหน้าอย่างสมดุล / ม่ันคง / ยั่งยืน 
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 นอกจากน้ีภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 38-39) ได้สรุปไว้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายอยู่ที่  “คน” เม่ือคนได้ครองชีวิตด้วยหลักปรัชญานี้แล้วย่อมส่งผลดีต่อ คนรอบข้าง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วย นอกจากน้ีการนําไปใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลัก

ปรัชญามีอยู่ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน 2 เงื่อนไข

หลัก ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 1 เง่ือนไขเสริม ได้แก่เงื่อนไขชีวิต (ความอดทน ความเพียร ความ

พยายาม การออม ทัศนคติท่ีดี การบริหารจัดการการใช้ชีวิตอย่างสมดุล) เพื่อพัฒนาสู่การดํารงชีวิต

อยู่เย็นเป็นสุข สร้างความสมดุล ยั่งยืน และม่ันคงให้กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ

ชาติต่อไป ซ่ึงผู้เขียนได้ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรุปใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไว้ดังภาพต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 2.4 การดํารงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 39) 
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 เม่ือกล่าวโดยสรุปดังมีใจความสําคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 4 ส่วน ได้แก่  
- ส่วนที่หน่ึงเป็นหลักคิดของการดํารงชีวิตท่ีอยู่อย่างพอเพียง เป็นไปตามวัฒนธรรม

ไทย ประเพณีที่ดีงามของสังคม ยึดม่ันคําสอนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือท่ีเรียกว่า “ทางสาย
กลาง”  

- ส่วนที่สองเป็นคุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

- ส่วนที่สามเรียกว่า 2 เงื่อนไขพื้นฐานสําคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม หรืออาจ
ปรับเป็น 3 เงื่อนไขได้เช่นกันคือ ความรู้ คุณธรรม และชีวิตพื้นฐาน 

- ส่วนที่สี่ เป็นผลท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคตเม่ือดําเนินการได้ครบ คือ 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชน

มีความสุขร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน  

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  

 2.2.1 เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 65-69) ได้เรียบเรียง

จากปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ได้บรรยายใน

การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เม่ือ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ไว้ว่า “เง่ือนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี 3 เงื่อนไข 

เงื่อนไขแรก ได้แก่ 1) เงื่อนไขหลักวิชา 2) เงื่อนไขคุณธรรม ผ่านกลไกการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว  

การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึกจิต/ข่มจิตของตนเอง ถ้า

นําไปใช้ต้องนําระบบคุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน และ 3) เงื่อนไขการ

ดําเนินชีวิต ในส่วนหลักการที่สําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหน่ึงท่ี

ควรศึกษามีอยู่ 8 ประการ ได้แก่  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การพึ่งตนเอง 

การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และ

ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ทั้งน้ีการวิเคราะห์ของสมศักดิ์ ลาดี จากผลการศึกษาการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการ

ดํารงชีวิตในระดับที่อยู่รอดพออยู่ พอกิน และอยู่ดีนั้นบุคคลจําเป็นต้องมีคุณสมบัติ อันได้แก่ รู้จัก

พึ่งตนเอง ดํารงชีวิตอย่างมีอิสรภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ มีความ
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ขยัน อดทน ไม่ท้อถอย มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถ

ในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย มีการศึกษาข้อมูล ข้อความรู้ 

และนํามาปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล รู้จักพัฒนาตนเองข้ึน

ตามลําดับ และสามารถนําความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

(อภิชัย พันธเสน, 2550: 243-244) 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขสําคัญท่ีประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 

3 ประการ คือ เงื่อนไขหลักวิชา ที่เก่ียวข้องกับความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง 

เงื่อนไขคุณธรรม เก่ียวข้องกับความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ การฝึกขอบใจตนเอง 

และเงื่อนไขการดําเนินชีวิต เก่ียวกับความอดทน ความเพียร สติปัญญาและความรอบคอบในการ

ดําเนินชีวิต นอกจากนี้คุณสมบัติท่ีจะสามารถให้การดํารงชีวิตของตนเองอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ควร

รู้จักพึ่งตนเอง อดทน ขยัน เรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักคิดอย่างมีระบบ รวมถึงต้องการพัฒนาอย่างมีลําดับ 

(ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 27) ชี้ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต 

ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ และหลักคุณธรรมทางใจที่ถูกต้องด้วย 

 

 2.2.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 11-30) ได้อธิบายการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับและกลุ่ม

ต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ หมายเอาบุคคลและครอบครัว ชุมชน ประเทศ ส่วนระดับกลุ่ม หมายเอา

เกษตรกร นักธุรกิจ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูและอาจารย์ 

 1. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เร่ิมต้นจากการ

เสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทัน การ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เป็นสําคัญ 

 2. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วยบุคคล

และครอบครัวต่าง ๆ ท่ีใฝ่หาความก้าวหน้าบนพื้นฐานของปรัชญาแห่งความพอเพียง เป็นกรอบในการ

ดําเนินชีวิตจนสามารถพึ่งตนเองได้บุคคลเหล่าน้ีมารวมกลุ่มทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม

กับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และก้าวหน้าของชุมชน

อย่างมีเหตุผล 
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 3. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการประเทศ 

ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ เริ่มจากการ

วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่าง

พอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ด้วยมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

 4. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ ข้ันตอนท่ี 1 

เป็นแนวทางการจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมในระดับครอบครัวท่ีสอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศ เพื่อให้

พออยู่ พอกิน สมควรแก่อัตภาพในระดับท่ีประหยัดและเลี้ยงตนเอง/ครอบครัวได้ ส่วนข้ันตอนท่ี 2 

การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนใน

รูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถ่ิน และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลก

ภายนอก และข้ันตอนท่ี 3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาทุน วิชาการความรู้

เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ 

ต่าง ๆ มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: 6) 

 5. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักธุรกิจ นักธุรกิจพอเพียงจะคํานึงถึงความ

ม่ันคงและยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น ในขณะเดียวกันต้องมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในทุกข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจโดยการรักษาสมดุลในการ

แบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่ผู้บริโภค 

พนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมวงกว้าง และสิ่งแวดล้อม 

 6. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจในกลุ่มนักการเมือง โดยนักการเมืองที่มีหลักคิด และหลัก

ปฏิบัติบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นําท่ีมีความเข้มแข็งทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําความผิดแม้เพียงเล็กน้อย  

 7. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง

เริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนโดยตระหนักถึงบทบาท

หน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอยู่

ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์

สุจริต มีสติยั้งคิด เป็นสําคัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสั่งการหรือชี้นําประชาชน/ชุมชนมากเกินไป แต่

ควรสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนสามารถช่วยตนเอง กําหนดทิศทางการพัฒนาหรือแผนงาน 

กิจกรรมท่ียืนอยู่บนขาตนเองพึ่งพาตนเองได้ แล้วให้เจ้าที่ของรัฐมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน กิจกรรม

นี้เป็นจริงข้ึนมาตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้” 
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 8. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มครูและอาจารย์ สําคัญยิ่งท่ีครูและอาจารย์

จะต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้ได้ก่อน จึงจะ

สามารถถ่ายทอด ปลูกฝังอบรม และทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ให้เข้าใจเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันของแต่ละคน ผ่านการบูรณา

การในสาระเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ การดําเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง ต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความจําเป็นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม หม่ันเสริมสร้าง

ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี เนื่องจากความรู้และ

ความมีเหตุมีผลมีความสําคัญยิ่ง ครูและอาจารย์จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในเร่ืองน้ี แต่อย่าลืมว่าต้องเป็น

ความรู้ท่ีรอบครอบระมัดระวัง และเหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมด้วย 

คร้ันเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค โดยศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชุมชนในลักษณะบูรณาการ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551: 57-58) ซ่ึงสรุปประเด็นที่สําคัญไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ผลคือ เกิดความสมดุล พร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง 4 ด้าน คือวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงข้อสรุปของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

แนวคิดทางสายกลาง องค์ประกอบ 3 ประการของความพอเพียง เงื่อนไข 3 ประการของความ

พอเพียง เงื่อน 3 ประการ นําไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ท่ีได้รับน้ี

มหาศาล ประการแรก จะทําให้ชีวิต ธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินรุดหน้าไปอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

ประการท่ี 2 มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างดี พร้อมรับผลกระทบท้ัง 4 ประการจากความเปลี่ยนแปลง ทั้ง

ภายในและภายนอก และประการท่ี 3 สามารถปรับสู่สมดุลได้เสมอท้ังในยามปกติและยามเผชิญ

วิกฤติ บางที่เราก็ต้องเผชิญวิกฤต แต่เม่ือเผชิญวิกฤตแล้วเราก็สามารถปรับสู่สมดุลได้ สุดท้ายการ

บรรยายศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้พระราชดํารัสถวายพระพร

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ซ่ึงเป็นผู้แทนของประมุขและ

ผู้แทนพระองค์ 25 ประเทศ ในวโรกาสถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํ่า ณ พระที่นั่งบรมราชสถิต

มโหฬาร เม่ือคํ่าวันที่ 13 มิถุนายน 2549 มีใจความว่า “ฝ่าพระบาท ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของ

พระองค์ และทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับประชาชนชาวไทยตลอดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

เป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่การทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละ
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เพื่อลูก” นี้เป็นผลสรุปที่สําคัญท่ีสุดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสก

นิกรเสมอมา” 

ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีแสดงในระดับการประยุกต์ 3 ระดับ ท่ี

น่าสนใจดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2540: 2-4 อ้างถึงใน สุวัฒ ดวงแสนพุด, 2550: 26-27) 

 1. ระดับจิตสํานึก จะต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้สึกพอเพียงโดยยึดม่ัน

หลัก 3 ประการ ได้แก่ 

  - ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 

  - คิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันและกันในการดําเนินกิจกรรมชุมชน 

  - การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของตนเอง 

 2. ระดับปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใน 4 ด้าน ได้แก่ 

  - ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ในระดับครอบครัวก่อนโดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการ

ดํารงชีวิต 

  - อยู่ได้อย่างพอเพียง ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง 

  - อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่ายและการแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มี

ความอดทนต่อความเห็นแก่ตัว 

  - อยู่ดียิ่งข้ึนด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินใช้

คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนํา 

 3. ระดับปฏิเวธ ผลที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดความพึงพอใจใน 3 ระดับ ได้แก่ 

  - ความพึงพอใจในระดับครอบครัว 

  - ความพอเพียงในระดับชุมชน รวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

  - ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา

ร่วมกันระหว่างชุมชน และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 นอกจากน้ีภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 74) ได้สรุปการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่าง

สั้น ๆ ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันเป็นไปตามพื้นฐาน อาชีพ ลักษณะของแต่

บุคคล หน่วยการ หรือองค์กรน้ันทําให้การประยุกต์ใช้แตกต่างกันไป โดยเร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้ให้รู้จริง 

นําไปประยุกต์ใช้ซํ้าแล้วซํ้าอีกจนกลายเป็นวิถีการดําเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรม ภายใต้เงื่อนไขสําคัญ 

ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม การดําเนินชีวิต ทั้งนี้การประยุกต์ใช้สามารถเกิดข้ึนได้ในหลายระดับ ได้แก่ 

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถ่ิน ระดับประเทศ 

เม่ือยึดตามอาชีพสามารถประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม
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อาชีพเกษตร กลุ่มอาชีพนักธุรกิจ กลุ่มอาชีพครู และกลุ่มอาชีพนักการเมือง นอกจากนี้สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการสถานประกอบการหรือสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงในกลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ และกลุ่มสถานบันการศึกษา หน่วยงาน กรม กอง ภาครัฐ

ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน 

การดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้นสามารถเกิดผลที่ดีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เช่น เกิดความรู้สึกผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รู้จักการออม มีวิถีชีวิตที่มีสุข 

รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจนทํา

ให้เกิดการดํารงชีวิตร่วมกันอย่างเก้ือกูลและเกิดความยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงในแต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัวจะต้องเป็นไปตามพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะ

การดํารงชีวิต อาชีพ ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน บริบททางสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู่ และดํารงชีพอยู่ตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน อย่างขัดสน อยู่ได้อย่างพอดี พอกิน พอมี 

พอใช้ และพอเพียงนั่นเอง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 32) 

 

2.2.3 การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน

และการประกอบอาชีพ 

การประยุกต์การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดเป็นประเภทของ

กิจกรรมหรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 กลุ่ม ในทุกชุมชนดังนี้ (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ, 2550: 91-95)  

1. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการพึ่งตนเองเป็นหลัก มีการเชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่าย ชุมชน

ที่แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายืนได้ด้วยขาของตนเอง 

2. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น ในภาคการเกษตรใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  

3. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันของ

ประชาชน  

4. กิจกรรมหรือการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมคุณธรรม ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมที่สร้างจิตสํานึก

ของชุมชน ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน มุ่งปลูกฝังจริยธรรมความดีงามและจิตสํานึกรัก

ชุมชนให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ได้จัดแบ่งตามระดับของชุมชนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลและครอบครัว การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงมุ่งแก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการการพื้นฐานของครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน 
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เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ระดับชาติหรือประเทศ เป็นการ

บริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายสร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ  

ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมของชีวิตประจําวันมีทั้งระดับบุคคลและ

ครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน ระดับชาติหรือประเทศ จึงสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

ประยุกต์ใช้ในทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกชนชั้นวรรณะทางสังคม (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 

33) จุดเร่ิมต้นสําคัญของการประยุกต์ใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องเร่ิมท่ีตัว

เราก่อนแล้วค่อยยกระดับไปทีละก้าวอย่างม่ันคง 
 

2.2.4 เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสุขของชีวิตอย่างย่ังยืน 

 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ดร.

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงนําสู่ความสุขของ

ชีวิตอย่างยั่งยืน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 67-70) ซ่ึง

สรุปประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง...คําสอนของพ่อ ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจสําหรับคน

ยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหนี่ถ่ีเหนียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้รํ่ารวย และ

ต้องรักษาความรํ่ารวยให้อยู่ กับเราด้วย ร่ํารวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่รวยแล้วแตก รวยแล้วล้ม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคําหลัก 3 คํา คือการพัฒนาประเทศหรือการบริหารองค์กร 

คําแรกให้ใช้ “เหตุผล” เป็นเครื่องนําทาง อย่าเอากิเลส ตัณหาเป็นเคร่ืองนําทาง อย่าเอากระแสเป็น

ตัวนํา หลายคร้ังตลาดเฮละโลไป เราก็เฮละโลตาม ไม่เชื่อลองปล่อยข่าวอะไรไปในตลาดหุ้น รับรอง

เลยว่าหุ้นเคลื่อนไหวทันที เราไม่ได้ใช้เหตุผลในการเลือกทางของเราเลย วิถีชีวิตของไทยอยู่ ท่ี

ต่างประเทศ เราไปเรียนที่อเมริกา เราพบวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน (American way of life) ผม

อยากจะถามท่านท้ังหลายท่ีเป็นคนไทยมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ถามว่า วิถีชีวิตของคนไทย (Thai way 

of life) มีไหมเราไม่เคยมีเลย เราก็ตามเขาไป เพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าหาญเพียงพอท่ีจะเลือก

หนทางว่าประเทศไทยจะเอาอะไร จะเดินไปทางไหน ไม่ใช่จะเหมือนกับคนทั้งโลกแต่ละประเทศไม่

เหมือนกัน อันนี้คือเหตุผล คําที่ 2 ทําอะไรแต่ “พอประมาณ” คําว่า พอประมาณ ทุกคนไปนึกถึง

ต้องประหยัด กระเหม็ดกระแหม่ รัดเข็มขัด ไม่ใช่ คําว่าพอประมาณของพระองค์ท่าน คือ จะทําอะไร

ต้องตรวจสอบศักยภาพของเราเสียก่อน ประเทศของเรานั้นจุดแข็งอยู่ท่ีไหน ฐานของเราอยู่ตรงไหน 

เราถนัดอย่างไร พอประมาณของเราอยู่ตรงนี้ ตัวอย่างที่สะท้อนได้อย่างดี คือ เราเป็นที่ 1 ของโลกได้

ไหม บางคนบอกว่าได้ มวยเป็นแชมป์โลกตลอดเวลา พูดได้ไหมว่าคนไทยเก่งมวยท่ีสุดในโลก แต่ต้อง
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มีเ ง่ือนไขตามท้ายคือ พอประมาณของเรา ต้องถามด้วยว่า รุ่นไหน แบนตั้มเวทลงมา ความ

พอประมาณศักยภาพของเราอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เฮฟวี่เวท ท้ังที่คนที่นํ้าหนักกับไมค์ ไทสัน เราก็มีแต่ส่งไปก็

เห็นจะต้องส่งป่อเต็กตึ๊งตามไปด้วย เพราะว่าเกินศักยภาพของเรา ฉันใดก็ฉันนั้น การพัฒนาอะไรก็

ตาม ต้องดูตรงน้ีก่อนว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหน... ส่วนคําที่ 3 มี “ภูมิคุ้มกัน” พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ทําอะไรนั้นให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาได้ไหม พรุ่งนี้มีอะไรเกิดข้ึนผมไม่รู้ ตื่นเช้า

ข้ึนมาไปปั๊มน้ํามัน ราคาหมุนไปทุกวัน แล้วเราวางแผนได้หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไปจะ

วางแผนได้หรือวางแผนเกือบไม่ได้แล้ เพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนเกือบทุก 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เปลี่ยน

ที่เรา เพราะฉะน้ันตรงน้ีผมคิดว่า ภูมิคุ้มกันท่ีพระองค์ท่านรับสั่งจะต้องมีตลอดเวลา แม้กระทั่งระดับ

ปัจเจกบุคคลอย่างพวกเรา พรุ่งนี้เราจะเจ็บป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ พรุ่งนี้รถเราจะไปชนอะไร แล้วมี

ประกันไหม เรามีเงินออมเพียงพอไหม เราวางแผนไปข้างหน้าอย่างไร เพื่อไม่ให้มีการเสี่ยงจนกระทั่ง

เป็นอันตราย บริษัทก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ฉันใดก็ฉันนั้นใน

ระดับประเทศก็เหมือนกัน... 

 ดังนั้นเม่ือเราจะประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขท่ียั่งยืนน้ันจะต้องคํานึงถึงหลัก

ความมีเหตุผล หลักความพอประมาณ และหลักการมีภูมิ คุ้มกันท่ีดีเป็นสําคัญที่สุด ท้ังนี้การ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 

และวิถีชีวิตท่ีดํารงอยู่ในสังคม เพื่อให้ตระหนักรู้และปฏิบัติได้ว่า “เราจะไม่ทําอะไรท่ีเกินตัว เกินฐานะ 

อันจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อ่ืน” “เราจะไม่แก่งแย่งแข่งขันจนเกินตัวและยึดหลัก

คุณธรรมพื้นฐานของประชาชน คือ ความซ่ือสัตย์ กตัญญู มีศีลธรรม ทําดี ละชั่ว ทําจิตใจให้แจ่มใส (ภู

สิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 34-35) ความสุขท่ีแท้จริง คือ ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความสมดุลด้วยคําว่า

พอใจและพอดี คร้ันหากมีการบํารุงกายก็เกิดเพียงพอดี คร้ันเกิดการบํารุงใจก็เกิดเฉพาะถึงพอใจก็พอ 

  

2.2.5 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อธิบายแนทางการ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 1) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) 

การพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

การประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว กลุ่ม และระดับประเทศ 4) การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา

ชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม นอกจากน้ี สศช. ได้นําเสนอแนวทางปฏิบัติบางประการในระดับ

บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน และระดับภาคเอกชนไว้ดังตารางต่อไปนี้ (นฤมล นิราทร และคณะ, 2550: 

34-36)  
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ตารางที่ 2.1 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ทางสายกลาง - ดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท เน้นการ

พ่ึงตนเองก่อนเป็นหลัก 
- ไม่ดําเนินการลงทุนจนเกินตัว พ่ึงพาเงินออมของ
ตนเองใหม้าก 
- มีการผลิตท่ีเหมาะสม โดยเลือกประเภท วิธีการและ
ขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แล้วจึง
ขยายการผลติอย่างเป็นลําดับขึ้นตอ่ไป 
- ใช้วัตถดิุบและบุคลากรในท้องถิน่ 

ความสมดุล - ความสมดลุระหว่างรายได้ รายจ่าย 
ส่งเสริมให้มีการออม 
- ความสมดลุระหว่างการทุ่มเทให้กับ
กิจการงาน เม่ือเปรียบเทียบกับความอยู่ด ี
กินดี ความสงบสุข และความอบอุน่ของ
ครอบครัว 
- ความสมดลุระหว่างวัตถ ุสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในชีวิต กับความสงบสขุและ
ความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว 

- ความสมดุลในการดําเนินการ ไมว่่าจะเป็นด้านการ
ผลิต การบริหารจัดการ ตอ้งมีความสมดุล โดยมีหลัก
ปฏิบัต ิดังน้ี 

* มีความสมดุลในการะบวนการผลิตทุกขั้นตอน คือ
ดําเนินการผลิตไปพร้อมกับนําปัจจัยทุกด้านท่ีเก่ียวขอ้ง
เข้ามาพิจารณาโดยไม่เน้นด้านใดด้านหน่ึงมากเกินไป 

* เลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้ม 

* มีการจัดการเร่ืองทุนอย่างเหมาะสมโดยสร้าง
ความสมดุลระหว่างสัดส่วนหน้ีตอ่ทุน ท่ีคํานึงถึง
ความสามารถในการชําระหน้ี การหารายได้และสภาพ
คลอ่งของธุรกิจ โดยเฉพาะเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน 

ความพอเพียง - ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้ือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
- รู้จักประมาณ รู้จักพอ 
- ไม่สนับสนุนหรือยดึติดกระแส วัตถุนิยม 
บริโภคนิยม 

- เน้นเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยมุ่ง
แสวงหากําไรในระดับท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
คํานึงถึงความสามารถในการใช้หน้ี 

ภูมิคุ้มกันและก้าว
ทันโลก 

- ประหยัด สร้างนิสัยการออม เพ่ือให้เกิด
ความม่ันคงในชีวิต 
- เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถ
ปรับตัวได้ทัน เมือ่สิ่งแวดลอ้มภายนอก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิต ส่งเสริม
การปฏิบัติด ีปฏิบติัชอบ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่น 

- ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบท่ีมาจากภายนอก และสามารถกา้วทันโลก
โดยยึดหลัก: 

* การบริหารจัดการท่ีดี คํานึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทําบัญชท่ีีได้มาตรฐาน 

* มีเงินทุนสํารองสําหรับการหมุนเวียนของธุรกิจ 
* มีการบริหารความเสี่ยง ท้ังวัตถดิุบแหล่งเงินทุน

และการตลาด มีการทําประกันภัยเพ่ือลดความเสีย่ง 
* สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรอง 

แลกเปลี่ยนขอ้มูล ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน
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แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ได้ 

* ใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยใหส้ามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ท่ีสุด 

* ปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้อยา่งตอ่เน่ือง 
การเสริมสร้างจิตใจ
คน 

- รักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา 
- รับผิดชอบ มีความเพียร 
- มีคุณธรรม ซ่ือสตัย์สจุริตต่อครอบครัว 
ชุมชน 
- พึงพอใจท่ีจะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมเพ่ือการดําเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยคืนกําไรให้แก่สังคม 
- แสวงหากําไรในระดับท่ีเหมาะสม 
- มีการผลิตท่ีได้คุณภาพ มาตรฐาน คํานึงถึงผู้บริโภค 
และสภาพแวดลอ้ม 

 

ที่มา: นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 34) 
 
 นอกจากนี้ นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 93-97) ยังได้อธิบายเก่ียวกับกระบวนทัศน์

เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจว่า กระบวนทัศน์กระแสหลักมุ่งความม่ังค่ัง-รํ่ารวยทางวัตถุกระบวน

ทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่ง “ความพอดี” ในทุกบริบทความสัมพันธ์ท้ังรูปธรรมและนามธรรม โดย

เชื่อว่าความพอดีจะนํามาซ่ึงความม่ังคงและยั่งยืนของการพัฒนา กระบวนทัศน์นี้ต้องขับเคลื่อน

เศรษฐกิจนอกภาคทางการให้เชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อเป็น

เศรษฐกิจทางเลือกนอกกระแสหลัก ซ่ึงมีระดับเป้าหมายและแนวคิดท่ีใช้ในการขับเคลื่อนในหลายมิติ 

ได้แก่ 1) เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นช่องทางเลือกสําหรับกลุ่มคนในเศรษฐกิจนอกภาค

ทางการที่ต้องการมีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเป็นทางเลือก อันแตกต่างจากกรอบคิดและรูปแบบของธุรกิจ

กระแสหลัก 2) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคน

ยากจนและคนชายขอบของการพัฒนากระแสหลัก 3) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น

ทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาคทางการแบบอภิวัฒน์ท้องถ่ิน (Localization) ซ่ึงการ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกภาคทางการและเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายของการขับเคลื่อนท้ังระดับ

จุลภาค คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ส่วนระดับมหภาค คือผนึกกิจกรรมของเศรษฐกิจนอก

ภาคทางการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการพึ่งพิงเศรษฐกิจกระแส

หลัก 

นอกจากนี้ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) ความคุ้นเคย 

ความเข้าใจและความเชื่อของผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการต่อเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
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“ทุน” ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซ่ึงอาจเป็นทุนเงิน ทุนความรู้ ทุนสังคม 

3) ความรู้สึกเชิงบวกต่ออาชีพ 4) การมีกลไกสนับสนุน ซ่ึงอาจเป็นการสนับสนุนทุนเงิน และหรือให้

ความรู้ วิธีคิด 5) วิถีชีวิตแบบเมือง (นฤมล นิราทร และคณะ, 2550: 97-101) 

ชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชุมชนเมืองท่ีอยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกภาค

ทางการนั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลากหลายมิติมาช่วยกันประสานขับเคลื่อนจึงจะประสบผลสําเร็จได้ 

เช่น การมีแหล่งทุนให้กู้ยืมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้กู้ การให้ความรู้ วิชาการในอาชีพ การมี

กลไกมาช่วยสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับประชาชน

ในการประกอบอาชีพท่ีสอดประสานกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 38) 

 นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเมืองยังพบว่ามีข้อค้นพบเบื้องต้นจากการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการประยุกต์ใช้มีสาระสําคัญดังน้ี 

(อภิชัย พันธเสน, 2550: 151-152) 

 1. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวน/อนุรักษ์

เพื่อการใช้อย่างยั่งยืนนาวยาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณ ความมีสํานึกและคุณธรรม

ในการดํารงชีวิต 

 2. การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีในการผลิต/การเกษตร การปรับแก้

สภาพทางกายภาพของพื้นดิน โดยการปรับเปลี่ยนสภาพเดิมที่มีปัญหา อาทิ ดินเค็ม ดินดาล ดิน

เปร้ียว หรือดินที่มีน้ําขัง มีสภาพเป็นกรดให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพราะปลูก การ

สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 

 3. องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process) และ

กระบวนการให้เหตุผลต่อวิธีการผลติ การริเริ่มการผลติท่ีหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะใน

เรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการรับรู้และบริโภคข่าวสาร (Information Processing) ซ่ึงจัดได้ว่า

เก่ียวข้องกับสาขาจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 

 4. องค์ความรู้เชิงประยุกต์ในสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีการศึกษาในประเด็น “การ

กระจายความเสี่ยง” หรือ “การบริหารความเสี่ยงต่ํา” ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีใช้กรอบแนวคิดจากกระ

ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 4 ธ.ค. 2540 ที่ว่า “ถ้าหากว่าเราทําโครงการท่ี

เหมาะสม ขนาดเหมาะสม อาจจะดูไม่หรูหราแต่ว่าจะไม่ล้ม หรือถ้าล้ม ถ้ามีอันตรายก็ไม่เสี่ยงมาก” 

 5. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานใน

ระดับองค์กร อาทิ สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ มีการประยุกต์ หลักการพึ่งตนเองด้านอาหาร และ

การสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตการเกษตรท่ีเป็นส่วนเกิน 
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 6. องค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมทางเศราฐกิจในชุมชนที่มีวิถี

ชีวิตสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากเพราะเป็นแนวทางหนึ่งในการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ชุมชนสู่การประยุกต์ใช้ต่อชุมชน ท้องถ่ินให้ตรงจุด ซ่ึงมีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมซ่ึงจะต้องร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพื่อเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงเพื่อ

แก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดของชุมชนได้ แนวทางนี้เรียกอีกอย่างว่า TALR ย่อมาจาก Transformation 

Action Learning Research) โดยให้ความสําคัญต่อการสร้างความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการโดยชุมชน ด้วยเป้าหมายการเสริมพลังวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวางแผน

ปฏิบัติการอย่างเป็นข้ันตอนที่ตั้งอยู่บนฐานคิดทางทฤษฎีดังนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2550: 157-158) 

  - ปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดย

ชุมชน 

  - แผนงานหลักของการวิจัยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงโลกทัศน์หรือ

การตระหนักชัดถึงพลลังของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจหมายถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม

ของชุมชนโดยชุมชนเอง 

  - หนึ่งในจุดมุ่งหมายของการวจิัย คือปลุกสํานึกชุมชน (Collective Consciousness) 

เพื่อการดํารงอยู่ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหรือสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจสองระบบ 

  - กลุ่มเป้าหมายหลักคือ สมาชิกที่ทําการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีไม่สามารถ

พึ่งตนเองได้ 

  - การวิจัยโดยชุมชนมีพลังกระตุ้นให้ชาวชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ

และความสามารถของตนเองในการดํารงชีวิต 

  - การวิจัยตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการความนึกคิด ความใฝ่ฝัน ความ

เชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน 
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ภาพที่ 2.5 การวางแผนการวิจัยเพื่อปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 

ที่มา: อภิชัย พันธเสน (2550: 158) 

 

 ดังน้ันการท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง 

จะต้องเกิดข้ึนด้วยการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นนักวิจัยท้องถ่ินร่วมกับนักวิจัยจากสถาบัน

ด้วย เพื่อความยั่ งยืนของนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสํา คัญต้องใช้หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลักระเบิดจากข้างใน หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น อย่างไรก็ตามจําเป็น

อย่างยิ่งท่ีนักวิจัยจะต้องทํางานร่วมกับชุมชนให้สอดประสานด้วยประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันจึงจะนํามา

ซ่ึงความสําเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนได้ผลดีที่สุด (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 

2555: 40) ชี้ให้เห็นว่า แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเร่ิมจากตัวบุคคลที่ต้องรู้

และเข้าใจในหลักปรัชญา ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนก่อน 

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

• คิดเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

• วิเคราะห์ปัญหาของชมุชน 

• ลําดับความสําคัญของความ
ต้องการเพ่ือนําไปปฏิบัติการ 

• เสนอทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการ 

• เสนอแนะการใช้ทรัพยากรชุมชน 

ชุมชนเข้ามาร่วมสร้างความเข้าใช ้

• แนวคิดหลากหลาย 

• แนวทางมากมาย 

• กําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของชุมชนเพ่ือ
แปลความคดิให้เป็นการกระทํา 

• สร้างแผนงานปฏิบัติระดับชุมชนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับต่อไปลงมือปฏิบัติเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ต่อจากนั้นถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่าย 

ขยายผลสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 

 
2.2.6 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 

ลักษณะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองและการทํางานตาม

คําอธิบายของนฤมล นิราทร และคณะ (2550: 76-78) ไว้ว่า การประยุกต์ใช้เก่ียวข้องกับมิติด้าน

เศรษฐกิจที่ต้องก้าวข้ามความขัดสนและจะต้องมีวีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานด้วย ดังคําพูด

ที่ว่า “ถ้าไม่มีงานก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้” และ “ถ้าไม่โลภ ก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่จําเป็นท่ี

จะต้องมีเงินมากมายเพื่อที่จะมีความสุข” ท้ังน้ีวิธีการประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพ ดังมีรายละเอียด ได้แก่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ วางแผนในการใช้จ่าย ทําให้สามารถคํานวณ

หรือประเมินรายจ่ายของแต่ละเดือนได้ กลไกและวินัยในการออมเงิน พึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

ดําเนินชีวิตตามอัตภาพแบบพอประมาณ ยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิต และรักษาแหล่งสนับสนุนทางสังคม 

สร้างเครือข่าย ท้ังนี้ปัจจัยเอ้ือให้การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นไปได้ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขเบื้องต้นคือต้องพ้นจากความขัดสน และหาเลี้ยงตนเองได้ “จะพอเพียงไม่ได้ถ้าไม่

มีงานทํา”  

2. สมาชิกในครอบครัวควรมีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่ม (กลุ่มสนทนาในการวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 

3. การมีค่านิยมไม่เป็นหน้ี ไม่เป็น “ราชาเงินผ่อน” 

4. มีสวัสดิการพื้นฐานจากรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท อันจะช่วยในแง่การลดรายจ่ายในการ

รักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองมักจะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย รู้จักการออม รู้จักพึ่งตนเองไม่

เบียดเบียนคนอ่ืน ดําเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด สามารถเก้ือกูลกันและกันได้ประสบพบกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากการ

ประยุกต์มีความเป็นไปได้จะสําเร็จในชุมชนเมืองต้องมีพื้นฐานชีวิตให้หลุดจากความขัดสนก่อน และ

ฝึกกระบวนการคิด และปฏิบัติตามวิถีแบบคนพอเพียงทั้งตน ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมกันด้วย (ภู

สิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 42) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมืองต้อง

เก่ียวข้องกับการสร้างรายได้ ควบคุมรายจ่าย ไม่สร้างหนี้ ทําบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 

 2.3.1 ความหมายของชุมชน 

 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง 

หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์

ร่วมกัน (ชุมชน, 2555: ออนไลน์) ส่วนแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2538: 14) ท่ีได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพท่ี

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการดํารงรักษา

คุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย เช่น ชุมชน หรือหมู่บ้านใน

ชนบท เป็นต้น นอกจากนี้แนวคิดของจินตนา สุจจานันท์ (2549: 44) ที่กล่าวไว้ว่า คนที่อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน น่ันเอง มีลักษณะของความหมายใกล้เคียง

กัน ส่วนราษฎรอาวุโส คือ ประเวศ วะสี (2541: 32) ได้ให้ความหมายของความเป็นชุมชน ไว้ว่า การ

ที่คนจํานวนหน่ึงเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ือ

อาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทํารวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน มีการจัดการเพื่อให้เกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ทั้งน้ีชยันต์ วรรธนะภูติ (2536: 23-25) ก็ได้ให้ความหมาย

ของชุมชน ไว้อย่างน่าสนใจว่า การอยู่รวมกันของกลุ่มคนจํานวนหนึ่ง ในพื้นที่แห่งหนึ่ง เพื่ออาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้

ทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของ

ชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

นอกจากน้ีสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526: 6) ได้กล่าวถึงชุมชนท่ีหมายรวมถึง องค์การทาง

สังคมอย่างหนึ่งท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมท้องถ่ินหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ

พื้นฐาน ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ เช่นเดียวกับดันแฮม ได้

ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า กลุ่มมนุษย์ กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลําเนา อยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ท่ี

ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกันและกัน และมีส่วนสําคัญของชีวิตท่ัว ๆ ไปอย่างเดียวกันเช่นมารยาท 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแห่งการพูด (ดันแฮม, 2555: ออนไลน์) และมีทิศทางเดียวกันกับ

แนวคิดของสมสมัย เอียดคง ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง ถ่ินฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถ่ินฐานน้ี

มีพื้นท่ีอ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือ

และพึ่งพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจําถ่ิน มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยู่กับ พื้นท่ี



38 

 

แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 2555: ออนไลน์) ส่วนเพคก์ ได้กล่าวต่าง

ออกไปว่าชุมชนเป็นเพียง ปัจเจกชน ซ่ึงเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของความซ่ือสัตย์และเป็นผู้มีความ

ใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้น และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกข์

และเก้ือกูล โดยมองว่าชุมชนท่ีดีนั้น ไม่ใช่จะเกิดข้ึนได้อย่างง่ายดาย หรือไม่ได้เกิดข้ึนและดํารงอยู่

อย่างง่าย ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า ๆ เพราะชุมชนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และการที่จะไปสู่

เป้าหมายนั้นจะต้องหาหนทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุขเพื่อชุมชนนั้นจะ

สร้างความเป็นชุมชนได้อย่างสําเร็จ ความรู้สึกของสมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย 

(เพคก์, 2555 : ออนไลน์) ส่วนภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2552: 16) ได้สรุปความหมายชุมชน ไว้ว่าชุมชน

หมายถึงกลุ่มคนที่มารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนวทางการปฏิบัติ

คล้ายคลึงกัน มีพื้นที่การตั้งถ่ินฐานที่ชัดเจนแน่นอน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่า ชุมชนคือการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน

โดยมีการปฏิสัมพันธ์ สื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถี

การดํารงชีวิตไม่แตกต่างกันทําจนเป็นนิสัยกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ (ภู

สิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 44) 

  

2.3.2 ลักษณะของชุมชน 

 ชุมชนมีทั้งเป็นกลุ่มคนขนาดเล็ก ไม่ก่ีคนไปจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ หรือทั้งโลก และอาจ

เกิดข้ึนในสถานที่และสถานการณ์ต่าง 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)  

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร์  

 3) มีอาณาบริเวณ (Area) สําหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือเป็นท่ีประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสมาชิกและกลุ่มสังคม  

 4) มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพื่อควบคุม

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน  

 5) สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship)  

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินชีวิตร่วมกัน 
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 7) สมาชิกได้รับผลกระทบที่เกิดข้ึนในชุมชนร่วมกัน 

 8) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทําให้มีความรู้ความ

เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

 นอกจากน้ี สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 9-12) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามประเภทของ

ชุมชนซ่ึงจะทําให้เข้าใจลักษณะของชุมชนลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน ดังน้ี 

 1. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) แบ่งออกเป็น 

6 ชุมชน โดยพิจารณาจากการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 

2457 ได้แก่  

  1.1 ชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลายบ้านในท้องที่เดียวกัน อย่างน้อยไม่ต่ํา

กว่า 5 บ้านหรือยึดเอาท่ีจํานวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ 

  1.2 ชุมชนเขตสุขาภิบาล ต้องคํานึงถึงเน้ือที่ของเขตควรมีขนาดประมาณ 1-4 

ตารางกิโลเมตร มีร้านค้าอย่างน้อย 10 ห้อง ประชาชนในเขตมีอย่างน้อย 1,500 คน สามารถจัดตั้ง

เป็นเขตสุขาภิบาลได้ 

  1.3 ชุมชนเขตเทศบาลตําบล ชุมชนเขตสุขาภิบาลที่มีความเจริญ มีความหนาแน่น

ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยมีการจัดสาธารณูปโภคมากข้ึนและการปกครองตนเองมาก

ยิ่งข้ึน และลักษณะจะเป็นชุมชนใหญ่และมักจะอยู่ในเขตอําเภอ 

  1.4 ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ชุมชนที่มีราษฎรในท้องที่ตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป ซ่ึง

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมักจะตั้งในเขตของตัวจังหวัดตั้งอยู่ 

  1.5 ชุมชนเขตเทศบาลนคร ชุมชนจากเทศบาลเมืองสามารถยกฐานะข้ึนมาเป็น

เทศบาลนครได้โดยท้องท่ีมีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป ชุมชนในเขตเทศบาลนครมักจะเป็นเมือง

ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของการบินพาณิชย์และอ่ืน ๆ 

  1.6 ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่มากและ

เป็น เอกนคร (Primate City) มีการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชาชนมีอยู่อย่างหนาแน่น 

 2. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activity) แบ่งออกเป็น 5 ชุมชน 

ได้แก่ 

  2.1 ชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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  2.2 ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนท่ีเป็นศูนย์กลางของการค้า เช่นตามหัวเมืองต่าง ๆ 

อาจเป็นอําเภอเมือง หรือตําบล มักจะมีร้านค้าจําหน่ายของใช้ประจําวัน และตลาดสนจําหน่ายอาหาร

ผักสดในตอนเช้า เป็นต้น 

  2.3 ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง ชุมชนที่เกิดข้ึนตามเส้นทางคมนาคมหรือเส้นทางขนส่ง

ทางรถยนต์ ทางเรือ หรือทางอากาศ มักจะมีรายอาหาร ร้านกาแฟและร้านข้าวแกงให้บริการแก่

ผู้โดยสาร 

  2.4 ชุมชนเขตอุตสาหกรรม จะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ และบ้านของ

คนงานจะอยู่ในเขตของชุมชนอุตสาหกรรม  

  2.5 ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ ตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ 

เช่น ชุมชนในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ จะเป็นชุมชนศูนย์กลางของการท่องเท่ียว 

 3. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation) แบ่ง

ออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 

 อนึ่งความเป็นชุมชนเป็นคําท่ีมีความเป็นนามธรรมซ่ึงอาจเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิ 

อุดมการณ์ อํานาจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น หรืออาจเก่ียวข้องกับ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ทุนทางสังคม 

ได้แก่ วิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน 2) คุณค่า 3) ความเป็นสังคม

จําเป็นต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน ทั้งคนชั้นกลาง ผู้ใช้แรงงานเกษตรกร ชนกลุ่มน้อย และ 4) การปรับตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ความเป็นชุมชน 

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

คุณค่า 

อํานาจ 

การปรับตัว 

ทุนทางสังคม 

- ความเป็นมนุษย์ 
- เอ้ืออาทร 

- วิธีคิด ระบบความรู้ 
การจัดการ(เชิงซ้อน) 
- กฎเกณฑ์ 
- องค์กร/สถาบัน 

- ขัดแย้ง/กลมกลืน 
- กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใหม่ 

สิทธิ - 
(ความชอบธรรม) 

- อัตลักษณ์ (สถานภาพทางสังคม เพศ 
ชาติพันธ์ุ ศาสนา) 
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อย่างไรก็ตามจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่เก่ียวกับชุมชนไว้ว่า ลักษณะ

ของชุมชนและความเป็นชุมชนหลังสมัยใหม่จะเกิดข้ึนจากรูปแบบทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ 

ชีวิตประจําวัน เครือข่ายมิตรภาพที่ไร้พรมแดน ปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิดสร้างสรรค์และความ

ตระหนักในขีดจํากัด ( ท่ีไม่มีขีดจํากัด) ชุมชนในรูปแบบน้ีจึงไม่เพียงเป็นสิ่ง ท่ีปรากฏให้เห็น 

(Presence) หากแต่เปิดกว้างสําหรับสิ่งท่ีหายไป (Absence) และลื่นไหลไปมาในความสัมพันธ์

ระหว่างตัวตนกับคนอ่ืน ๆ และเติมเต็มความเป็นชุมชนด้วยสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรมจาก

ทางเลือกของปัจเจกบุคคลท่ีหลากหลายและกระจัดกระจายในสังคม (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2548: 16) 

นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2544: 42-64) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามแนวคิดชุมชน

นิยม ประกอบด้วยลักษณะสําคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้  

1) ชุมชนที่มีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จักกัน ทําให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อกัน 

2) ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกด้าน 

3) ชุมชนที่รวมตัวตามความสนใจร่วมกัน 

 - กลุ่มที่มีความสนใจประเด็นต่าง ๆ ในพื้นท่ีที่ตนอาศัยอยู่ คนในพื้นที่น้ัน ๆ จะ

รวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนประจําตรอก ซอก ซอย เพื่อร่วมกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ใน

พื้นที่ของตน เป็นต้น 

 - กลุ่มท่ีมีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน คนกลุ่มน้ีซ่ึงเป็นชุมชนใน

แนวตั้ง ซ่ึงจะรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของตนและคนในกลุ่ม ๆ เช่น ชมคนรัก

ดนตรี กลุ่มเพื่อนสลัม เป็นต้น 

4) ชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

5) ชุมชนท่ีสมาชิกผูกพันตัว ซ่ึงแนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับความผูกพันตัวมากเป็นพิเศษ 

เพราะสมาชิกที่ผูกพันตัวจะเป็นขุมกําลังแท้จริงของชุมชน ชุมชนใดยิ่งมีสมาชิกผูกพันตัวมาก ชุมชน

นั้นยิ่งแข็งแกร่ง และสามารถทําสิ่งท่ีมีประโยชน์ส่งผ่านไปถึงสังคมภายนอกได้มากยิ่งข้ึน การผูกพันตัว

ของสมาชิกจะเป็นคําตอบของความสําเร็จในการธํารงรักษาชุมชนเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้า 

6) ชุมชนที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 

7) ชุมชนที่รับผิดชอบแก้ปัญหาตนเองก่อนพึ่งพารัฐ 

8) ชุมชนที่เชื่อมโยงกับสังคม 

9) ชุมชนที่พลวัต เป็นชุมชนที่ต้องพร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพื่อเตรียม

ชุมชนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 

10) ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถ่ิน 
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11) ชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดแบบแผนการดําเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้ความสําคัญกับการ

ดํารงอยู่ของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีลักษณะเป็น ชุมชนที่ยั่งยืน (sustainable community) 

กระบวนการถ่ายทอดวิถีการดํารงชีวิต (socialization) จะช่วยรักษาแบบแผนการปฏิบัติของชุมชน 

(pattern maintenance) ให้คนรุ่นต่อไปรับรูปและเข้าถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องในชุมชน 

12) ชุมชนท่ีมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ซ่ึงชุมชนต้องมีจุดสนใจที่สําคัญร่วมกันอย่าง

น้อยหนึ่งจุด แต่เร่ืองอ่ืน ๆ สามารถมีความหลากหลายได้ไม่จํากัด 

13) ชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อน ซ่ึงจะมีกลุ่มย่อย ๆ หรือชุมชนย่อย จะช่วยให้สมาชิกของ

ชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและอย่างใกล้ชิด เกิดการแบ่งปันและลงลึกในรายละเอียดของชีวิต มี

ความสนิทสนมและความสัมพันธ์ท่ีลึกซ้ึง เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความผูกพัน สมาชิกแต่

ละคนได้รับการเอาใจใส่ในทุกด้านอย่างครบถ้วน 

การจัดโครงสร้างชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อนหรือชุมชนย่อย เช่น โครงสร้างจํานวนคนระดับ 

300 หรือระดับชุมชนนิยม จะมีลักษณะดังนี้ 

 - เป็นระดับที่รู้จักกัน ไม่จําเป็นต้องสนิทสนมอย่างที่สุด แต่ยินดีช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กันอย่างจริงใจ สามารถดูแลกันเองภายในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทุกคน  

- มีความหลากหลายของประเภทกลุ่มคน เช่น คนทํางาน นักเรียน แม่บ้าน 

- หล่อหลอมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างจากภายนอกสร้างเอกลักษณ์ร่วมที่ มี

ลักษณะเฉพาะของชุมชน เช่น กลุ่มคนรักนกเขา เป็นต้น 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่า ชุมชนมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ตั้ง 

และกลุ่มคนที่อยู่อาศัย ซ่ึงชุมชนเป้าหมายการวิจัยน้ีจะมีลักษณะของชุมชนเมืองของพื้นท่ี และวิถีชีวิต

ของคน แต่มีลักษณะของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่มีลักษณะยึดการดํารงชีพตามแบบประเพณีดั้งเดิมที่ติดตัว

มาในถ่ินเดิมด้วย (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 48) ชุมชนมักสะท้อนลักษณะของชุมชนออกมาให้เห็น

ว่า มีผู้คนที่คุ้นเคยกัน ปฏิสัมพันธ์กัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตไม่แตกต่างกันนัก คนส่วนใหญ่

พึ่งพากันได้ รู้จักกัน อยู่กันมายาวนาน มีกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนา หรือประเพณีต่าง ๆ ใน

ชุมชนสามารถช่วยเหลือกันบอกกล่าวกันได้ 

 

 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 
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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 ซ่ึงมีความ

หนาแน่นของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ยึด

ม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากร

มาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมเป็น

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ ส่วนใหญ่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ หรือปัจเจกบุคคลสูง 

ทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือเป็นทางการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมีความ

แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ และขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ท่ี

แต่ละคนจะได้รับ เป็นต้น นอกจากนี้ ณรงค์ เส็งประชา (2528: 138) ได้อธิบายชุมชนเมืองว่า เกิดข้ึน

ได้ในหลายลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เจริญก้าวหน้าข้ึน และเสื่อมลงและถูก

แทนที่โดยผู้คนที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

 - การแบ่งแยก (Segregation) เช่น ย่านค้าปลีก ย่านค้าเครื่องเหล็ก 

 - การบุกรุก (Invasion) เช่น การบุกรุกของคนรํ่ารวยเข้าไปแทนท่ีคน

ยากจน การบุกรุกของผู้คนเข้าไปตั้งร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมย่านท่ีพักอาศัย การรื้อถอนแหล่ง

เสื่อมโทรมเพื่อใช้เป็นสถานที่ราชการ  

 - การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง (Decentralization)  เนื่องจาก

ความหนาแน่นของประชากรสูง ท่ีดินราคาแพง ผู้คนไปอาศัยอยู่ชานเมืองมากกข้ึน 

 - การเดินทางเข้าออกประจํา (Routinization) การเคลื่อนย้ายของผู้คน

แบบเดินทางไป-กลับเป็นประจํา ระหว่างบ้านพักอาศัยกับสถานท่ีทํางาน ปัจจุบันมีปริมาณสูงมากข้ึน 

นอกจากน้ียังได้อธิบายการแบ่งชุมชนตามระดับของการพัฒนา ไว้ 5 ประการ ดังนี้ (สนธยา 

พลศรี, 2545: 34-35) 

1) ชุมชนด้อยพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกยังไม่พร้อมในการพัฒนา ด้อยการศึกษา 

ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีอยู่นอกเหนือปรากฏการณ์ทาง
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ธรรมชาติ ต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพันธ์ และการโต้ตอบกันทางสังคม มุ่งผลประโยชน์ของตนเป็น

สําคัญ 

2) ชุมชนพร้อมพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกมีความพร้อมพื้นฐานในการพัฒนา เช่น มี

การศึกษาสูง ยอมรับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางสังคมและการ

โต้ตอบต่อกันทางสังคม มีผู้นํา มีกลุ่มและองค์กรเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อน

ส่วนตัว เป็นต้น 

3) ชุมชนกําลังพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกกําลังกันเพื่อปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนทั้งภาคเอกชน 

และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและ

กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน  

4) ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนท่ีต่อเนื่องจากชุมชนกําลังพัฒนาปัจจัยทางการ

พัฒนาท้ังบุคคล ทรัพยากร ผู้นํา กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มีความรู้ความเข้าใจ ผนึกกําลังกัน

พัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ นําไปใช้ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให้อย่างลุล่วง

และไม่มีผลกระทบในทางเสียหาย 

5) ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สามารถ

ดํารงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพึ่งพา

ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  

 สรุปได้ว่า ระดับของชุมชนที่น่าสนใจในการแบ่งของนักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชน

เมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย หรือชุมชนด้อยพัฒนา กําลังพัฒนาและ

พัฒนา (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 50) 

 

 2.3.4 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 

  นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 101-102) ได้อธิบายเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซ่ึงเป็นผล

มาจากการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะ

ลึกท่ีเขตดินแดงไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองทําให้เกิดเป็นจุดอ่อนบางประการใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ท่ีผู้อยู่อาศัยมีความแปลกแยกกันสูง 

ต่างคนต่างอยู่ รู้จักกันน้อยมากจากเงื่อนไขของสภาพท่ีอยู่อาศัย และวิถีชีวิต ทําให้บุคคลมีพื้นที่ของ

ความสัมพันธ์เชิงสังคมที่จะช่วยลดความเคร่ืองเครียดจากความแปลกแยก แตกต่าง อย่างจํากัด 

นอกจากน้ียังมีข้อจํากัดของบริบทเมืองอีกประการคือ ลักษณะท่ีพยายามสร้างแบบแผนที่เหมือนกัน 
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(Convergence) ทําให้เกิดข้อจํากัดในบางมิติและพื้นท่ีที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายอันเป็น

ลักษณะพื้นฐานของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก บริบทเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยเชิงบวก

ต่อเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซ่ึงมีลักษณะหลากหลายสูง (Divergence) โดยเฉพาะในบริบทของเขต

ดินแดงซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนทางของความหลากหลาย เช่น เป็นที่รวมของหน่วยงานราชการ 

สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน แหล่งบันเทิงยามราตรี ท่ีอยู่อาศัย เป็นเส้นทางต่อรถโดยสารประจํา

ทาง เป็นต้น จึงเป็นสถานท่ีรวมคนต่างระดับ รายได้ การศึกษา รสนิยม ภูมิลําเนา ความหลากหลายท่ี

ปรากฏชัดเจนอีกประการคือ ความหลากหลายของชนิดอาหาร รูปแบบการจําหน่าย มีท้ังหาบเร่แผง

ลอย ร้านกาแฟ หรูหรา ภัตตาคาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เอ้ือให้เศรษฐกิจนอกภาคทางการโดยเฉพาะ

การผลิตอาหารอยู่รดได้มากข้ึน เน่ืองจากวัฒนธรรมการกินของสังคมไทยมีพื้นฐานความหลากหลาย

อย่างยิ่ง ส่วนในระดับบุคคล พบว่าผู้มีความสามารถในฝีมืออาหาร และอัธยาศัยดี สามารถอยู่รอด 

“ขาดหมดทุกวัน” ได้อย่างน่าแปลกใจ  

 ชี้ให้เห็นว่า วิถีชีวิตแบบเมือง จะมีลักษณะของผู้ที่แตกต่างในลักษณะการดํารงชีวิตกันอย่าง

มาก ซ่ึงจะสามารถเห็นได้ในตลอดเวลาว่า ในชุมชนหนึ่งจะมีทั้งคนรวย คนจน คนมีกินทุกม้ือ คนอด

อยาก คนมีที่หลับนอนสบาย คนไร้ท่ีพักพิง(นอนข้างถนน ตามป้ายรถเมล์) มีความหลากหลาย ความ

แปลกแยกแตกต่างทางสังคมจํานวนมากมาย ลักษณะท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ความต่างคนต่างอยู่จะ

มากในชุมเมือง ความเห็นแก่ตัว ความเร่งรีบ วิถีการกินแบบรวดเร็ว อยู่กับการทํามาหากินเป็นหลัก มี

เงินตัวกลางในการกระทําต่าง ๆ ของการดํารงชีพ เป็นต้น (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 51) 

 นอกจากนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะที่สะท้อนของการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง

เป็นจํานวนมาก ดังผลการวิจัยของกลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555: 5) ชี้ให้เห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว ไว้ว่า 

ชุมชนหลวงวิจิตรเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลองหลวงวิจิตร ซ่ึงเป็น “ลําราง” หรือ

คลองขนาดเล็ก พื้นที่ชุมชนรวมทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ปัจจุบันมีจํานวนประชากรอยู่ 27 

หลังคาเรือน บ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ค่อนข้างแออัด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยม่ันคงด้วยแผ่นไม้เก่า ๆ และ

สังกะสีเก่าตามกําลังของชาวบ้านที่จะหาได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้าง หรือรับจ้าง

ในโรงงานและห้างร้านในบริเวณใกล้เคียงและบางส่วนทําอาชีพค้าขาย ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ

รับจ้างปักเลื่อมชุดของนักแสดง ท้ังน้ีมีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นลักษณะของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชน

ต่าง ๆ กระจายกันอยู่ ท่ัวกรุงเทพมหานคร ดังน้ี (กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 24-25) 
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 1. ไม่มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย คนจนเมืองส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนท่ีตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์ใน

ที่อยู่อาศัย บางชุมชนมีการทําสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีกับเจ้าของที่ดินในโครงการบ้านม่ันคงของ

รัฐบาล การไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยของชาวชุมชน ทําให้ชาวชุมชนมีความ

กังวล และหวาดกลัวต่อนโยบายการไล่ร้ือของผู้อ้างสิทธิในท่ีดินท่ีอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามความ

ต้องการการใช้ที่ดินที่นับวันจะสูงข้ึนตามมูลค่าของที่ดิน 

 2. ความยากจนเป็นสาเหตุหลักของการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง คนจน

เมืองในหลาย ๆ ชุมชนต่างเป็นผู้ท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยู่ต่างจังหวัด ส่วนมากจะเป็นคนจนท่ีประสบกับ

ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเดิม และแสวงโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่จึงเดินทางเข้า

แสวงโชคในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม คนจนที่มีต้นทุนเดิมทั้งเรื่องการศึกษา ทุน และเครือข่าย

น้อย ส่วนมากต้องประกอบอาชีพท่ีมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน รายได้ของครอบครัวจะไม่มากพอท่ีจะ

หาที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงพาครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในที่รกร้างว่างเปล่าท่ีไม่ต้อง

จ่ายเงินหรือที่เช่าราคาถูก บางครั้งคนจนท่ีเคยอยู่อาศัยต้องกลายเป็นผู้บุกรุก และถูกไล่ร้ือให้ออกจาก

พื้นที่ จนทําให้มีการรวมตัวกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศัยให้มีความม่ันคงมากข้ึนในหลาย

ลักษณะ เช่น การทําสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว หรือโครงการโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตาม คนจนอีก

ส่วนมากยังเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความหวาดวิตกต่อการไล่ร้ือตนเองและครอบครัวออกจากที่อยู่อาศัย

ต่อไป 

 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทําให้คนจนต้องซ้ือสาธารณูปโภคราคาแพง คนจนเมืองที่ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดในประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตข้ันพื้นฐานท่ี

ราคาแพงมากกว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่น ต้องซ้ือนํ้าประปา และไฟฟ้าราคาแพงมากกว่าคน

อ่ืน ๆ เนื่องจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ยินยอมที่จะจ่ายน้ําประปาและฟ้าให้กับครัวเรือนท่ีไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย คนจนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดต้องทํา คือ การขอต่อนํ้าประปา 

และต่อไฟฟ้าจากผู้ท่ีมีน้ําประปาและไฟฟ้าซ่ึงเป็นเจ้าของสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ 

และจะเป็นราคาท่ีสูงกว่าครัวเรือนที่มีมิเตอร์น้ําประปา-ไฟฟ้าของตอนเองมาก นอกจากนี้ การไม่มี

กรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง เม่ือเด็กจะเข้าโรงเรียน หรือผู้ใหญ่จะไปทํางานต้องไปขอ

อาศัยขอใส่ชื่อในทะเบียนบ้านของคนอ่ืน ๆ ทําให้คนจนเหล่าน้ันต้องเผชิญกลับความลําบากในการ

ดํารงชีวิตท่ีต้องพึ่งพาคนอ่ืนเป็นอย่างมาก 

 4. คนจนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอน คนจนเมืองท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นผู้ท่ีประกอบ

อาชีพท่ีมีรายได้น้อยและมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากคนจนเมืองเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มีพื้นฐานท่ีขาด

โอกาส เช่น เรียนหนังสือน้อยทําให้มีโอกาสในการเลือกงานได้น้อย มีทุนน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่มา
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จากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังไม่มีแหล่งทุน การประกอบอาชีพของคนจนเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพ

อิสระที่ลงทุนน้อย เช่น แรงงานรับจ้างรายวัน เก็บของเก่า บริการขับรถ หรือขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ซ่ึงรายได้ท่ีได้รับจะเป็นรายได้รายวัน และมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งเม่ือไม่ได้ทํางานจะทําให้ไม่มีรายได้ 

ในขณะท่ีมีรายจ่ายต้องจ่ายเป็นประจําเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ การที่คนจนมีรายได้น้อยและ

ไม่แน่นอน ทําให้พวกเขาไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเม่ือไม่สามารถทํางานได้ พบว่า คนจน

เมืองส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมากยิ่งข้ึน เน่ืองไม่มีรายได้ ในขณะท่ีมีภาระที่ต้องใช้จ่ายจึงต้องหยิบยืมเงิน

จากนายทุน หรือคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูงมากกว่าการกู้ยืมใน

ระบบในประกรกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลให้คนจนจะยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจท่ีลําบากมากยิ่งข้ึน 

 ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะความเป็นคนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะ

เป็นพื้นท่ีแออัด ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีอาชีพที่หลากหลาย ลักษณะต่างคนต่างอยู่ มีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย มีความสัมพันธ์ในลักษณะทุติยภูมิ ประชากรมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่แน่นอน 

ความเอ้ือเฟื้อกันน้อย แข่งขันกันสูง เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยทั่วไปมีดังน้ี (วรวุธ 

สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2549: 37) 

 1. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าเป็น

การส่วนตัว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้น ความสนิทสนมรักใคร่และความ

จริงใจต่อกันมีน้อย 

 2. ความผูกพันกันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันกันกับเพื่อนบ้านมีน้อย

มาก แม้บ้านติดกันอาจไม่รู้จักกันก็ได้ ทั้งนี้เพราะความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัว มี

ภาระท่ีต้องทํามาก ไม่ค่อยมีเวลาสังสรรค์กัน 

 3. อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย ต่างคนต่างมีอาชีพท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ละคนก็มีความ

ชํานาญพิเศษในอาชีพของตน ซ่ึงต่างกับชาวชนบท 

 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

ต่าง ๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ข้ึนทําให้เปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา 

 5. เป็นศูนย์รวมของการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้าและอ่ืน ๆ  

 6. ชาวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันทํา เพราะมักจะมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอาศัยซ่ึงกันและกัน เช่น ผู้ท่ีมีอาชีพนักบัญชี ก็คงซ่อมแซมบ้าน

ของตนเองไม่ได้ ปรุงอาหารเองอาจไม่เป็น ผิดกับชาวชนบทซ่ึงมักจะช่วยตนเองได้มากกว่า 
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 7. เป็นสังคมที่มีประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร และเมือง

หลักของแต่ละภูมิภาคเพราะมีสิ่งจูงใจมาก ทําให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาในเมือง 

 8. คนในเมืองไม่ค่อยมีความเห็นใจและไม่ค่อยเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน ท้ังนี้เพราะการท่ีต้องแข่งขัน

ยิ่งชิงกัน 

 9. ค่านิยมบางประการที่สังเกตเห็นได้ เช่น ความโอ่อ่า วัตถุนิยม เป็นต้น 

 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะสามารถสั ง เกตเห็นได้ ในชุมชนเมืองใหญ่ ๆ เช่น 

กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 

 ทั้งน้ีชุมชนเมืองที่ ต้ังอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ย่อมไม่ต่างจากชุมชนเมืองอ่ืน ๆ 

เนื่องจากชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัย มีอาชีพท่ีหลากหลาย มีวิถีการดําเนิน

ชีวิตที่เร่งรีบ มักเป็นครอบครัวเด่ียว พฤติกรรมการกินไม่ค่อยตรงเวลาตามสะดวกและนิยมอาหารจาน

เดียวเป็นหลัก ดังผลการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

โดยภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2552: 152-155) พบว่า ในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่

พื้นที่จะปลูกเป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยมากกว่าการที่จะปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดังนั้นอาชีพในชุมชน

ของคนในพื้นท่ีได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ

และพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนใน

ชุมชนด้วย คนส่วนใหญ่ต้องทํางานนอกบ้าน การรับประทานอาหารมักจะไม่เป็นเวลาที่ตายตัว เน้น

ความสะดวกของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ส่วนอาหารจะเป็นอาหารท่ีรวดเร็วใช้เวลาทําไม่มากนัก เช่น 

อาหารตามสั่ง ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดกระเพรา ข้าวผัด ผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นต้น 

ลักษณะสภาพท่ัวไปของบ้านเรือนและสถานต่าง ๆ ในชุมชน จะพบว่า บ้านเรือนของประชาชนจะ

สร้างติดกันซ่ึงมีลักษณะเป็นทั้งอาคารพานิชย์ (พักและค้าขาย) และลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ 2 ช้ัน (ท่ี

พักอย่างเดียว) รวมถึงลักษณะท่ีเป็นท่ีพักอาศัยชั่วคราว (ท่ีพักอย่างเดียว) มีสิ่งอํานวยความสะดวก

มากมายนับเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ตู้

ไปรษณีย์ในชุมชน ระบบไฟฟ้าในชุมชน ระบบน้ําประปาท่ีใช้ในชุมชน ร้านของชํา, ร้านอาหารตามสั่ง, 

ร้านซ่อมและร้านซักรีด มีศูนย์สุขภาพประจําชุมชนและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ มีร้านเสริมสวย/ความ

งาม มีร้านคาราโอเกะหรือสถานบันเทิง 

 การเป็นดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ ประชาชนมักจะเกิดการใช้ชีวิตแบบคนเมืองตาม

แบบสมัยนิยมอย่างชัดเจนมีให้เห็นมากข้ึนเสมอ มีการใช้วัตถุนิยมทันสมัยมากข้ึน ติดความเป็น

ผู้บริโภคนิยมสูงข้ึนตามลําดับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชน ทําให้วิถีชีวิตของแต่ละ
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ครัวเรือนตกอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างต้องดิ้นรนทํามาหากิน พยายามให้พลังกาย พลัง

ปัญญาของตัวเองเลี้ยงชีพจนละเลยความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย แบบวิถีชีวิตทางสายกลางของพุทธ

ศาสนา แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงการใช้ชีวิตประจําวันด้วยการอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามา

แทนที่ในการดําเนินชีวิตของประชาชนจนทําให้สิ่งดีงามเริ่มเลือนหายไปจากคนในชุมชนเพิ่มข้ึนอย่าง

ชัดเจน (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2552: 161) ทั้งน้ีมักจะเกิดลักษณะการควบคุมทางสังคมของคนในชุมชน

เมืองจะยากข้ึนในอนาคต เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2552: 165) 

1. เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน ขาดจิตสาธารณะในการให้

ความร่วมมือ เน่ืองจาก ความเจริญทางด้านวัตถุทําให้เยาวชนเริ่มหนีห่างจากครอบครัวและชุมชน มี

ความเป็นตัวเองสูงเพิ่มข้ึน ไม่นึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการดําเนินชีวิต จนทําให้ถูกชักจูงไป

ในทางที่ไม่ดีได้ง่ายข้ึน 

2. ประชาชนในชุมชนรุ่นใหม่ ๆ ได้รับการศึกษาสูงข้ึน ทําให้มีความทะเยอทะยานในการ

ประกอบอาชีพ หารายได้ใหม่ ๆ ทําให้คนเหล่าน้ันมักจะใช้ชุมชนเป็นที่พักอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น 

และออกไปทํางานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกชุมชน โอกาสที่จะร่วมกิจกรรมในชุมชนจึงมีน้อยลง 

3. การได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก (ต่างประเทศ) เข้ามาโดยไม่ได้กลั่นกรองถึงความดีงาม 

ความเหมาะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ เน่ืองจากปัจจุบันความเจริญที่ถาถมเข้ามาจากภายนอก

ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมท่ีมีความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้น จนทําให้ประชาชนในชุมชนได้รับอิทธิพล

นั้น ทําให้คนขนขวายแต่เพียงวัตถุบริโภคนิยม จนก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนตน

มากกว่าที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ทําให้สะท้อนถึงความต่างคนต่างอยู่ของประชาชนในชุมชน

ประชาระบือธรรมได้อย่างชัดเจน 

 ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมักจะมีเป้าหมายด้านการ

ประกอบอาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพท่ีบ้าน หรือนอกบ้านก็มักจะอยู่ในภาวะท่ีเร่งรีบเสมอ 

อาชีพข้ึนอยู่กับความถนัดและกําลังทุนทรัพย์ในการลงทุนของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นสําคัญ 

เยาวชนมักมีส่วนร่วมในชุมชนน้อย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมีความสัมพันธ์

ระหว่างกันน้อย ที่สําคัญท่ีมีผลต่อการดํารงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมีความแก่งแย่ง

แข่งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ ลักษณะของประชาชนวัยทํางานมักจะเป็นตื่นแต่เช้า เข้าบ้านมืด 

จิตใจผู้คนมักจะเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวได้สาวเอา ต่างคนต่างอยู่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงใน

ชุมชน การใช้ชีวิตไม่มีรูปแบบตายตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย 
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2.4 ข้อมูลสําคัญของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) 
 

 ข้อมูลพื้นฐานสําคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากสถานเอกอัครราชทูต

ไทย ณ เวียงจันทน์ มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจกล่าวคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.

ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางนํ้าเป็นแนวยาวถึง 1,810 

กิโลเมตร โดย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่

สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land link) ด้านการคมนาคมขนส่งจากไทย ไปประเทศท่ีสามในอนุภูมิภาค 

ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ําโขงทั้ง 4 แห่ง ได้แก่หนองคาย-เวียงจันทน์(8 เมษายน 

2537) มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (20 ธันวาคม 2549) นครพนม-คําม่วน(11 พฤษจิกายน 2554) 

เชียงราย-บ่อแก้ว (11 ธันวาคม 2556) และในอนาคตอันใกล้จะมีสะพานแห่งที่ 5 ที่ บึงกาฬ-บอลิคํา

ไซ และแห่งที่ 6 ที่ อุบลราชธานี-สาละวัน กําลังอยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าไม้และแร่ธาตุ เช่น ทองคํา ทองแดง และบ็อกไซต์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต

อลูมิเนียม มีเข่ือนหลายแห่งที่ผลิตไฟฟ้า พลังน้ําส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านรวมท้ังไทย ภาคใต้ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นที่ราบสูงที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพดี ส่วนจุดเด่นด้าน

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่เพิ่มความสําคัญข้ึนมาก คือ ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรม

ประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียวที่สําคัญ เช่น เมืองหลวงพระบาง (มรดกโลก) ทุ่งไหหิน นํ้าตกคอนพะเพ็ง 

น้ําตกหล่ีผี และปราสาทวัดพู (มรดกโลก) 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) มีพื้นท่ี

ทั้งสิ้น 236,800 ตารางกิโลเมตร 17 แขวง ท่ีเป็นเขตการปกครองในปัจจุบัน ได้แก่ พงสาลี หลวงน้ํา

ทา บ่อแก้ว หัวพัน หลวงพระบาง เชียงขวาง อุดมไซ ไซยะบุลี เวียงจัน บอลิคําไซ คําม่วน สะหวันนะ

เขต สาละวัน จําปาสัก เซกอง อัดตะปือ ไชยสมบูรณ์ และ 1 นครหลวง (นครหลวงเวียงจันทน์) แขวง

ที่มีพื้นที่ใหญ่ท่ีสุด คือ แขวงสะหวันนะเขต (21,774 ตารางกิโลเมตร) แขวงที่มีพื้นท่ีเล็กที่สุด คือ นคร

หลวงเวียงจันทน์ (3,960 ตารางกิโลเมตร) มีประชากรท้ังหมด 6.77 ล้านคน (2558)  แขวงที่มี

ประชากรมากที่สุด คือ แขวงสะหวันนะเขต (ประมาณ 900,000 คน) แขวงที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 

แขวงเซกอง (ประมาณ 90,000 คน) ส่วนนครหลวงเวียงจันทน์มีประชากรประมาณ 725,000 คน ใช้

ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ วันท่ี 2 ธันวาคม เป็นวันชาติ ซ่ึงจะมีการจัดเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ 
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  สําหรับการเมืองการปกครอง มีประธานประเทศ รองประธานประเทศ ประธานสภา

แห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี โดยประมุขของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ ประธาน

ประเทศ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

สมาชิกสภาที่เข้าประชุม ประธานประเทศมีอํานาจลงนามประกาศใช้กฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบ

ของสภาแห่งชาติ แต่งตั้ง หรือย้ายเจ้าแขวงตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้นิรโทษกรรม เป็นต้น 

รัฐธรรมนูญกําหนดให้รัฐบาลเป็นผู้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดูแลเรื่องการ

ป้องกันประเทศ การทําความตกลงกับต่างประเทศ เสนองบประมาณให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 

(ปีงบประมาณของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม- 30 กันยายนของปี

ถัดไป) รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาแห่งชาติและประธานประเทศทราบ หัวหน้าฝ่าย

บริหารคือนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งของประธานประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของสภา

แห่งชาติ วาระของรัฐบาลเท่ากับวาระของสภาแห่งชาติ 

การบริหารท้องถ่ินของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 ระดับ คือ แขวง 

(เทียบเท่าจังหวัด) เมือง (เทียบเท่าอําเภอ) และบ้าน (เทียบเท่าหมู่บ้าน) 

ผู้บริหารสูงสุดในแต่ละระดับ ได้แก่ เจ้าแขวง เจ้าเมือง และ นายบ้าน ตามลําดับ 

องค์กรด้านนิติบัญญัติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ สภาแห่งชาติ ซ่ึงเป็น

สภาเดี่ยว (Unicameral) สมาชิก สภาแห่งชาติมาจากการเลือกต้ังของประชาชน วาระดํารงตําแหน่ง 

5 ปี ชุดปัจจุบันเป็นชุดที่ 6 ได้รับเลือกตั้งเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2549 (ค.ศ. 2006) มีสมาชิก 115 คน 

ในจํานวนน้ีเป็นผู้หญิง 29 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติต้องมีอายุ 18 ปีข้ึนไป และผู้มีสิทธิ

ได้รับเลือกต้ังได้ต้องมีอายุ 21 ปีข้ึนไป ท้ังน้ี สมาชิกสภาแห่งชาติชุดท่ี 7 ซ่ึงเลือกต้ังในปี 2554 มี

สมาชิกเพิ่มเป็น 130 คน 

สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมสมัยสามัญ (Ordinary 

session) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นปี (หรือปลายปี) และกลางปี สภาแห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ี พิจารณา

ร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ และอนุมัติโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าท่ีผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 50,000 กิโลวัตต์ 

ในช่วงท่ีปิดสมัยประชุม คณะกรรมการประจําสภาแห่งชาติ (Standing Committee) จะทํา

หน้า ท่ีแทนสภาแห่งชาติ คณะกรรมการประจําสภาแห่งชาติชุดปัจจุบันมี นางปานี ยาท่อตู้ 

ประธานสภาแห่งชาติเป็นประธานโดยตําแหน่ง และนายไซสมพอน พมวิหาน รองประธานสภา

แห่งชาติเป็นรองประธานโดยตําแหน่ง คณะกรรมการประจําสภาแห่งชาติ มีอํานาจแต่งตั้งโยกย้ายผู้

พิพากษา และเปิดสมัยประชุมสภา ส่วนเร่ือง ศาล ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประกอบด้วย ศาลประชาชนสูงสุด ศาลอุทธรณ์ ศาลประชาชนแขวง ศาลประชาชนเมือง และศาล



52 

 

ทหาร โดยศาลประชาชนสูงสุดเป็นองค์กรพิพากษาสูงสุด ทําหน้าท่ีตรวจตราคําตัดสินของศาล

ประชาชนท้องถ่ินและศาลทหาร ก่อนปี 2523 รัฐธรรมนูญยังไม่มีมาตราเก่ียวกับศาล ศาลเป็นเพียง

กรมหน่ึงในกระทรวงยุติธรรม และเพิ่งแยกเป็นอิสระเม่ือปี 2546 การแต่งตั้งประธานศาลประชาชน

สูงสุดต้องเสนอให้สภาแห่งชาติเห็นชอบ คนปัจจุบัน คือ นายคํามี ไซยะวง 

 นอกจากน้ีข้อมูลท่ีสําคัญของพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ นครหลวงเวียงจันทน์ ได้รับ

สถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างในปี 2106 (ค.ศ.1563) เม่ือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

ทรงย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์ มีพื้นท่ี 3,960.8 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วย 9 เมือง ได้แก่ จันทะบุลี สีโคดตะบอง ไซเสดถา สีสัดตะนาก นาซายทอง ไซทานี หาด

ซายฟอง สังทอง ปากงึ่ม มีประชากรประมาณ 700,000 คน เดิมใช้ชื่อว่ากําแพงนครเวียงจันทน์ 

ต่อมาเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2547 รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครหลวงเวียงจันทน์  

เดือนพฤศจิกายน 2553 ได้มีงานฉลอง 450 ปีนครหลวงเวียงจันทน์ มีการแสดงของแขวง

ต่างๆ จากทั่วประเทศที่สนามกีฬาแห่งชาติ หลัก 16 โดยมีผู้มาร่วมแสดงความยินดีจากนานาประเทศ 

รวมทั้งจากกรุงเทพมหานครจังหวัดชายแดนไทย-ลาว และสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ในโอกาส

สําคัญนี้ซ่ึงประจวบกับการฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวในวันท่ี 19 ธันวาคม 2553 

รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณ 21,008,400 บาท เพื่อติดตั้งไฟส่องถนนท่าเดื่อจากสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวไปสามแยกจินายโม้ เพื่อเป็นของขวัญแก่ชาวเวียงจันทน์ด้วย ซ่ึงในนครหลวง

เวียงจันทน์มีพระธาตุหลวงท่ีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นพระธาตุ ท่ีสําคัญท่ีสุดของ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้นนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี

ประวัติศาสตร์ของชาติมากว่า 500 ปี ซ่ึงมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รากเหง้าที่สืบทอดต่อกันมา

อย่างยาวนานในการเป็นเพื่อนบ้านท่ีเก่ียวพันธ์กันมาแต่โบราณ จึงมีความเป็นอัตลักษณ์ท่ีเด่นชัดและ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตนเอง สมควรแก่การศึกษาค้นคว้าเพื่อคงรักษาให้เป็นการศึกษาของ

ลูกหลานต่อไปให้ยาวนาน 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

การศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 

ประชาชนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในเขตต่างจังหวัดซ่ึงในชุมชนเมืองหลวงยังไม่ค่อยมี

การศึกษาไว้นัก ถึงอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมักจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน จะ

ต่างกันตรงบริบทของแต่ละบุคคล หน่วยงาน องค์กรน้ัน ๆ รวมถึงจะสําเร็จเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ี

สนับสนุนด้วยดังเช่น ศิริวรรณ พัฒนารุ่งพานิช (2552: 78-83) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของข้าราชการทหาร กอง 9 ศูนย์รักษาความ

ปลอดภัย กองบัญชาการทองทัพไทย พบว่า ข้าราชการ กอง 9 ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท มีการปรับใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ 

เงื่อนไขคุณธรรม อยู่ในระดับมาก การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต อยู่ใน

ระดับมากทั้งด้านการประยุกต์ใช้ต่อตนเอง เช่นการจัดทําบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่

ละวันเป็นประจําวัน เลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยัดไฟ ด้านการประยุกต์ใช้ต่อองค์กร เช่น

ปฏิบัติตนตามนโยบายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ยึดผลประโยชน์ขององค์กร

มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ส่วนภัทรธมน ธัญภรนันท์ (2552: 50) ได้ทําการศึกษาความพอเพียงของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนงานในสํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนงานในสํานักงานใหญ่มีการปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านความมี

ภูมิคุ้มกัน ด้านเง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม (ภัทรธมน ธัญภรนันท์, 2552: 85-86) ทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีเง่ือนไขความรู้มากที่สุด ส่วนรายข้อที่น่าสนใจคือ ด้านความพอประมาณ ได้แก่เม่ือ

เงินเหลือค่าใช้จ่ายจะเก็บออมไว้ ด้านความมีเหตุผล ได้แก่ ไม่เล่นการพนันเพราะทําให้เสียทรัพย์ ด้าน

ความมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การลด ละ เลิก อบายมุข ด้านเง่ือนไขความรู้ ได้แก่ ความรู้ทําให้มีวินัยทาง

การเงิน และด้านเง่ือนไขคุณธรรม ได้แก่ การยึดหลักคุณธรรมกระทําในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความถูกต้อง

และเหมาะสม ส่วนวันเชาว์ สําราญอยู่ (2552: 98-102) ได้ค้นพบว่า พนักงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยผ่านทางสื่อโทรทัศน์สูงสุด รองลงมาสื่อ

หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุ หนังสือ วารสาร และมีการรับรู้ระดับน้อย ได้แก่ ป้ายโฆษณา 

นิทรรศการต่าง ๆ แผ่นพับ ฯลฯ การสนับสนุนทางสังคมต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภาพรวม
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ที่มีผลต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เคร่ืองมือ 

และวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง

ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก รวมถึงสุวัฒ ดวงแสนพุด (2550) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

แนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนของผู้นําชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้นํา

ชุมชนมีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับข่าวสารเก่ียวเศรษฐกิจ

พอเพียงอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ

มาก ส่วนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นําชุมชนในเขต

จังหวัดอุดรธานีทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนกุญธิภา กิติวงษ์ประทีป (2550) ได้พบว่า 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ระดับปานกลาง และความสุขในการทํางานระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความสุขในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และอนันตยา เปลี่ยนราษี, 

ร้อยเอกหญิง (2553: 66-71) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของข้าราชการกองดุริยางค์ทหารบก พบว่า  ข้าราชการกองดุริยางค์ทหารบกส่วนใหญ่มี

ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตด้านความพอประมาณ ความมี

เหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม อยู่ในระดับสูง โดยมีแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

1. ด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือน เน้นการ

ประหยัด ส่งเสริมให้มี “การทําสวนครัวในบ้าน” ใช้แนวทางอริยสัจสี่  

2. การเพิ่มรายได้ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ท่ีสอดคล้องกับความสามารถ

ศักยภาพของกําลังพลให้กับกําลังพลและครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เช่น การซักรีดเสื้อผ้าของนักเรียน

ดุริยางค์ทหารบก เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สอนเคร่ืองดนตรี เปิดร้านขายเสื้อผ้า สหกรณ์ ร้านค้า ร้าน

ตัดผม ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านขายของชํา เป็นต้น 

3. การส่งเสริมการออม ได้แก่ สนับสนุนและส่งเสริมเร่ืองการออมเงินกับสถาบันการ

ออมภายนอกและโครงการการออมภายในองค์กร เช่น ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล สลากออมเงิน ฝากเงินกับ

ธนาคาร เป็นต้น จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ให้ถูกประเภท หรือมีวินัยในการใช้

เงิน อบรมคุณธรรมให้เกิดข้ึนในจิตใจของกําลังพล 

4. การส่งเสริมความรู้ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับกําลังพบทุกคน จัดหาสื่อความรู้ เอกสาร บทความหรือหนังสือต่าง ๆ จัดทําป้ายคําขวัญ 
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ป้านโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกของตนเองและครอบครัว ให้มีการใช้ชีวิต

อย่างพอเพียง จัดอบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงของชุมชน จัดประกวด

โครงการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 

5. การสร้างเสริมวินัย ได้แก่ กําหนดมาตรการลงโทษทางวินัยทหาร สําหรับผู้กู้เงินท่ี

ไม่ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ส่งเสริม ปลูกฝัง อบรม เชิญชวนให้ข้าราชการจัดทําบัญชี

การใช้จ่ายประจําเดือน จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และจัดให้มีการดําเนินการสุ่ม

ตรวจบัญชีเงินเดือนของข้าราชการทุกนานเพื่อประเมินผลสําเร็จ 

 นอกจากน้ีสุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2534: 69-86) ได้ทําการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท พบว่า คนไทยในกรุงเทพมหานคร

และในต่างจังหวัดภาคกลาง ส่วนมากมีความพึงพอใจในชีวิตโดยส่วนรวมของตน และค่อนข้างสูงมาก

ในมิติชีวิตท่ีเก่ียวกับความเชื่อ ศาสนา ครอบครัว และตนเอง  หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่เหล่านี้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สําหรับเคร่ืองมือที่สร้างข้ึน พบว่า สามารถวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ดี

พอสมควร แม้ว่าในบางลักษณะหรือมิติย่อยอาจต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความแม่นตรง และ

น่าเชื่อถือมากข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะมิติท่ีเก่ียวกับเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจการใช้เวลาว่าง ความเชื่อ

และศาสนากับการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงมีผู้ให้การศึกษาเก่ียวกับหน่วยงานของ

ข้าราชการทหารไว้เช่นกัน ซ่ึงพบว่าข้าราชการสังกัดโรงเรียนเสนาธิการทหารบกส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าในตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (หาญณรงค์ สําราญพานิช, จ่าสิบ

เอก, 2553: 55)และ มีระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอยู่ในระดับสูง 

(หาญณรงค์ สําราญพานิช, จ่าสิบเอก, 2553: 152-153) และโสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา, พันเอก 

(2553: 63-64) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า  ประชาชนในอําเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

และเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001-20,000 บาท โดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,792.03  มี

ระดับความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ

ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ดังนี้เป็นต้น รวมถึงผลการวิจัยของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรู้

ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ี ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยู่ในระดับมาก ท้ังในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การเรียนรู้การประหยัด และ

ด้านการเอ้ืออาทรต่อกัน ส่วนการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับบางคร้ัง ใน

ส่วนรายข้อของการทําบันทึกครัวเรือนอยู่ในระดับบางคร้ังดังน้ี การบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย 

ของครัวเรือน แจ้งรายรับ-จ่ายของครัวเรือนให้สมาชิกทราบ มีการอบรม/แนะนําให้ความรู้การจัดทํา

บัญชีครัวเรือน ครัวเรือนมีการบันทึกบัญชีครัวเรือน ทําบันทึกคนเดียว สมาชิกสามารถบันทึกแทนได้

หากไม่อยู่บ้าน ทุกคนมีส่วนร่วมในการบันทึกบัญชีครัวเรือน เจ้าหน้าที่โครงการทําบัญชีครัวเรือนมี

การติดตามสนับสนุนผลการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการชันทึก

บัญชีครัวเรือนของประชาชน ในภาพรวมพบว่าประชาชนเห็นด้วยในเร่ืองของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

แต่ประชาชนมีความคิดเห็นระดับ “ไม่แน่ใจ” ในประเด็นที่ว่า “การจัดบันทึกบัญชีครัวเรือนมีปัญหา

มาก” และ “การไม่ทําบัญชีครัวเรือนก็สามารถเก็บออมได้” ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความ

เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน

ภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่า ความรู้ความเข้าใจในด้านการลดรายจ่าย และการเอ้ืออารีต่อกัน มีความสัมพันธ์กับ

การบันทึกบัญชีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการเพิ่มรายได้มีความสัมพันธ์กับการ

บันทึกบัญชีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 นอกจากนี้ประชาชนเห็นด้วยในเร่ืองของการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพราะช่วยให้สามารถ

วางแผนในการใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ทราบสาเหตุของปัญหารายรับไม่เพียงพอกับ

รายจ่าย ช่วยในการบริหารจัดการครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ลด/เลิก อบายมุขต่าง ๆ ช่วยใน

การลดรายจ่ายของครัวเรือน มีการเก็บออมเพิ่มข้ึน จําเป็นในการวางแผนชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้มากข้ึน มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีความสุขและความอบอุ่น สามารถจัดทําแผนชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม รู้รายจ่ายที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง รู้และเข้าใจความสําคัญของการจัด “จดแล้วไม่จน” สามารถ

ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การจัดทําบัญชีครัวเรือนไม่เกิดความยุ่งยาก สามารถชําระหนี้ได้

ตามกําหนดระยะเวลา ช่วยให้ครัวเรือนมีการเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สามารถวางแผนการลดรายจ่ายและเพิ่ม

รายได้แก่ครอบครัว ทําให้รู้จด รู้จ่าย รู้รายได้ รู้ประหยัด การจดหรือไม่จดบัญชีครัวเรือนมีความ

แตกต่างกัน การจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการจัดทําบัญชีแบบที่ง่ายท่ีสุด มีหลักง่าย ๆ คือ แยกรายรับ

และรายจ่ายช่วยให้คนในครอบครัวมีหนี้สิ้นลดลง และช่วยให้มีการบริหารจัดการครอบครัวท่ีดี (สุคนธ์ 

เหลืองอิงคะสุต, 2551: 71) 

 ทั้งนี้หากกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเมืองจะพบว่ามีผลการวิจัยของนฤมล 

นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์, ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ (2550: 111) ที่ศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
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ในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซ่ึงมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลาปัจจุบันมีการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือขบวนการท่ีมีชื่อหรือ

วัตถุประสงค์ชัดเจน เม่ือศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาน้ี มีความสุขในชีวิตได้ตาม

อัตภาพของฐานะตนเอง คือสามารถประคองฐานะทางเศรษฐกิจให้อยู่ได้ ในขณะที่มีความสุขในมิติ

ทางจิตใจจากความสัมพันธ์ผูกพันภายในครอบครัวตนเองและจากากรได้ทําความดีตามค่านิยมทาง

จริยธรรมของตน ท้ังน้ียังพบว่าเศรษฐกิจนอกภาคทางการมีศักยภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง ในทางกลับกันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการพัฒนาประชาชนในภาคเศรษฐกิจ

ดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีโลกทัศน์มุ่งสร้างความม่ันคงอย่างบูรณาการของ

มนุษย์ เพราะครอบคลุมผสมผสานทั้งมิติทางวัตถุ (กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงชีพ) และมิติด้าน

จิตใจ (ความสุขทางใจ ความเอ้ือเฟื้อ ความผูกพัน ฯลฯ) อย่างสมดุล 

 ผลงานวิจัยเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นผลการวิจัยของเฉลิมศรี จอก

ทอง และคณะ (2550: 90-92) เร่ืองการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาบ้านซ่าเลือด ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง และบ้านลําโพง 

ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บ้านซ่าเลือดมีพื้นฐานของความพอเพียงอยู่

แล้วแต่การปฏิบัติยังไม่เต็มรูปแบบ หรือขาดทิศทางที่ชัดเจน เพราะขาดผู้นําของกลุ่มที่มีความรู้

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน แต่ปัจจุบันเร่ิมมีการปรับแนวทางให้กับชาวบ้านได้

พัฒนาไปสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ และในความเป็นจริงบ้านซ่าเลือดมีแนว

ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากระดับครอบครัว จนมาถึงระดับชุมชน ในส่วน

ชุมชนบ้านลําโพง จะมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตของชาวบ้าน

บางกลุ่มเท่าน้ัน คือกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลําพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทํางานนอก

บ้านบางครอบครัว ต้องไปทํางานต่างจังหวัดจนต้องทิ้งถ่ินฐานบ้านเกิด ท่ีดินทํากินให้รกร้าง 

นอกจากนี้ชุมชนบ้านลําโพงเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เขตเมือง จึงมีการละทิ้งวิถีชีวิตแบบชนบทไปเป็นวิถี

ชีวิตแบบเมืองไปเสียส่วนมากของคนรุ่นหลัง ๆ จากผลการศึกษาสามารถสรุปว่า บ้านลําโพงมีแนว

ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวเพียงระดับเดียว และมีเพียงไม่ก่ี

ครอบครัว และมีเพียงไม่ก่ีครอบครัวที่มีแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนกระบวนการเผยแพร่แนวคิดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตท่ีเห็นได้ชัดเจน

มากโดยชุมชนบ้านซ่าเลือด ซ่ึงสังเกตได้ว่า ชุมชนบ้านซ่าเลือดมีกระบวนการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรม

ทางการเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่เน้นการพึ่งตนเองและพึ่งกันเองให้ได้ มีกลุ่มผู้นําที่คอย

ประพฤติเป็นแบบอย่างทั้งด้านการคิดการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และให้ความรู้กับสมาชิกจาก
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สิ่งท่ีได้ไปศึกษาเรียนรู้มาจากพื้นที่ใกล้เคียง แต่ชุมชนบ้านลําโพงเป็นการทํากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม หรือ

เป็นการทํากิจกรรมส่วนตัวเสียเป็นส่วนใหญ่ มักทําคนเดียวเพราะถือเอาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าท่ี

จะทําอะไรเพื่อคนอ่ืน หรือทําร่วมกับผู้ อ่ืนนั้นยาก ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านซ่าเลือด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลท้ังตัวผู้นําหมู่บ้าน และชาวบ้านเอง 

โดยชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการรับรับความรู้ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั่งการนํา

วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในส่วนที่ดีกลับมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพา

ตนเอง และพึ่งพากันเองในหมู่บ้านแบบระบบเครือญาติ มีการสอนลูกหลานให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิต

แบบพึ่งพาตนเอง ส่วนผู้นํามีความเข้มแข็งในการจะนําหมู่บ้านให้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดําเนินชีวิต ซ่ึงปัจจุบันชาวบ้านเรียนรู้และเข้าถึงคําว่า “พอเพียง” แล้ว ส่วนบ้าน

ลําโพงยังมีการดําเนินชีวิตท่ีเป็นไปตามแบบชุมชนเมือง ยังแฝงความเห็นแก่ตัว ทําอะไร ๆ เฉพาะกลุ่ม

หรือถือเอาประโยชน์ส่วนตัวเหนือคนหมู่มาก จนท่ีดินปัจจุบันแทบจะกลายเป็นของนายทุน ชาวบ้าน

ต้องมาทํางานับจ้าง เช่าที่ดินอีกทีหนึ่ง ในส่วนปัจจัยทางสภาพแวดล้อม พบว่าบ้านซ่าเลือด มีลักษณะ

ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก หรือทําเกษตร และมีทรัพยากรน้ําที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี 

แต่บ้านลําโพงเป็นพื้นท่ีดินเค็มไม่เหมาะแก่การปลูกพืชหรือทํากิจกรรมทางการเกษตร หากแต่ปลูกพืช

เพียงมันสําปะหลัง และข้าว และได้ผลผลิตต่ําด้วย 

 แต่ถึงอย่างไรถ้าหากหมู่บ้านหรือพื้นที่ใดมีแนวคิดท่ีจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การดําเนินชีวิตก้สามารถทําได้ ถ้าบุคคลสนใจ และหม่ันศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้

สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นบุคคลจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่าง 

 ฑิฐิตา เพชรรัตน์ (2551: 119-122) ได้ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ริมเมย หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังมี

สาระสําคัญดังน้ี 

 1. ด้านการลดรายจ่าย ซ่ึงครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว/เลี้ยงสัตว์ โดยพบว่าครัวเรือน

ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวมากที่สุด รองลงมาคือครัวเรือนที่ทั้งไม่ปลูกพืชผักสวน

ครัว และไม่เลี้ยงสัตว์และครัวเรือนท่ีปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ด้วยท้ังสองอย่างมีเป็นจํานวนน้อย 

นอกจากนี้แต่ละครัวเรือนยังมีคนในครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับอบายมุข ได้แก่ สูบบุหร่ี ดื่มสุรา เป็นหลัก 

 2. ด้านการเพิ่มรายได้ โดยครัวเรือนมีอาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขายและงานหัตถกรรม งานผีมือ 

รายได้ของอาชีพเสริมต่อเดือน ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป ส่วนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการ

ประกอบอาชีพ เช่นรถไถนา รถอีแต๋น อีต๊อก เป็นรถเพื่อการเกษตรที่เป็นของตนเองมีส่วนน้อย ส่วน
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ใหญ่จะจ้างมาในช่วยฤดูการเกษตร ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวจะให้เคร่ืองคิด

เลข คอมพิวเตอร์บ้าง รวมถึงอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าจะใช้จักเย็บผ้า ประมาณ 3 ครัวเรือน 

 3. ด้านการประหยัด โดยในครัวเรือนจะมีการออมทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีค่อยการเก็บออม 

ถ้าจะออมก็มีบ้างเล็ก ๆ น้อย และไม่เกินร้อยละ 50 ของครัวเรือนท้ังหมด ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้วิธีการออม

กับกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านเป็นหลัก เม่ือพิจารณาผ่านชุมชนพบว่าชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ มี

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อยู่ประมาณ 120 คน จํานวนเงินสัจจะสะสมทั้งหมด 294,000 บาท 

 4. ด้านการเรียนรู้ จะมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ จักสาน ทอผ้า สีสะล้อ ซอ 

ซึง แต่พบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเลย ซ่ึงบรรพบุรุษมี

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 เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเก่ียวกับการลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ประหยัดอดออม 

 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะมีการใช้วัตถุดิบ

อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงมีการปลูกต้นไม้ให้

ความร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ส่วนใหญ่จะมีการปลูกต้นไม้ในบ้าน หัวไร่ปลายนา ท่ีสาธารณะใน

หมู่บ้าน คนในชุมชนมีส่วนร่วมร้อยละ 60 กับการปลูกต้นไม้และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านหอกระจายข่าว นอกจากน้ีชุมชนยังมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาสและคนท่ีประสบ

ปัญหา โดยในชุมชนมีคนจนที่มีรายได้ต่ํากว่า 25,000 บาทต่อคนต่อปี จํานวน 7 ครัวเรือน แจ้งท่ี

ประชุมหมู่บ้านแล้วแต่ยังไม่มีแนวทางวิธีการใดช่วยเหลือ 

 6. ชุมชนรู้รักสามัคคี พบว่า หมู่บ้านใหม่ริมเมยมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง ผู้เข้า

ประชุมมีน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ในการประชุมมีการวางแผนดําเนินการ

ร่วมกัน ทํากิจกรรมร่วมกันแบบมีส่วนร่วม เดือนละอย่างน้อย 1 คร้ัง จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

คร้ัง จํานวน 10 คนข้ึนไป ผลจากการทํากิจกรรมสําเร็จลุล่วง แต่บางคร้ังประสบปัญหาอุปสรรค

ระหว่างดําเนินการเป็นธรรมดา และไม่ค่อยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 นอกจากน้ีผลการวิจัยในมุมมองเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะคนเมือง (ปวีณรัช ลิมปิษเฐียร, 

2552: 56-57) กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในกลุ่มสายงานบริการลูกค้า และธุรกิจโทรศัพท์ บริษัท 

กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในเร่ือง
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เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง (ร้อยละ 83.75) โดยเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เข้าใจ

ว่าเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง การดําเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับทุกคน และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

คือการวางแผนการใช้จ่ายและการทําบัญชีรายรับรายจ่าย (ร้อยละ 97.5) โดยพนักงานจะมีพฤติกรรม

ด้านความพอประมาณระดับสูงสุดอยู่ในเร่ืองการแบ่งเวลาให้กับงาน และครอบครัวมีสัดส่วนท่ี

เหมาะสม พนักงานมีพฤติกรรมระดับสูงสุดในประเด็นการวางแผนการใช้จ่าย ส่วนความคิดเห็น

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาลงไปพบว่า พนักงานมี

ความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่ในระดับสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.11) รวมถึงผลการวิจัยของนํ้าฝน ผ่องสุวรรณ (2553: 81-85) ได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความสําเร็จของการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 

ครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านต้นแบบตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านท้ายหาด อําเภอเมือง หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก อําเภออัมพวา และหมู่ที่ 10 

บ้านบางใหญ่ อําเภอบางคนที โดยทั้ง 3 หมู่บ้านมีครัวเรือนท้ังท่ีประกอบอาชีพเดียว 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

ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนท่ีมีการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กู้นอกระบบและ

สหกรณ์ ท้ังน้ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตใจและสังคม มีปัจจัยท่ีมีผลอยู่ 7 ปัจจัยได้แก่ การเข้าร่วมประชุม/จัดเวที

ประชาคมเพื่อการตัดสินใจ (เงื่อนไขความรู้) การมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (เงื่อนไข

ความรู้) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามที่ตกลงกันไว้ (เง่ือนไขความรู้) 

การได้รับบริการจากกองทุนสวัสดิการ (ภูมิคุ้มกัน) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมเวที

ประชาคม (ความมีเหตุผล) การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันกับคนในหมู่บ้าน (เงื่อนไขคุณธรรม) การปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรม ประเพณีและมารยาทไทย (เงื่อนไขคุณธรรม) นอกจากนี้ผลการวิจัยที่สะท้อนดัชนีของ

ในการศึกษาความสุขของประชาชนในพื้นท่ีชุมชนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 6-7) ได้ศึกษาไว้ว่าดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นที่ชุมชนเป็นการ

พัฒนาโดยภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อใช้เป็นเครื ่องมือเรียนรู้แก้ไขปัญหาของ

ชุมชนหรือพื้นที่ ได้แก่ ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย พัฒนาโดยนักวิจัยร่วมกับปราชญ์
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ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างแนวคิดเรื่องความสุขในการครอบตนสําหรับการพัฒนา

ชนบทของภาคอีสาน และดัชนีช้ีวัดโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน พัฒนาโดยสํานักงานกองทุน

สนับสุนันการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหาทางเลือกในการดับทุกข์ 

จาก 8 องค์ประกอบ คือ หลักประกันในชีวิต ร่างกายและจิตใจ แข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน

เข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี ความภาคภูมิใจ มีอิสรภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  นอกจากนี้ยังได้

อธิบายดัชนีชี ้ว ัดความอยู ่เย ็นเป ็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมวลกรอบแนวคิด

ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุข ซ่ึงครอบคลุ่มทุกมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยที่บูรณาการเชื่อมโยง

กันจนเกิดภาวะแห่งความสุข โดยการทบทวนเอกสารดัชนีชี ้ว ัดที ่เ กี ่ยวข้องทั ้งของไทยและ

ต่างประเทศ สรุปได้ว ่า ความอยู ่เย ็นเป็นสุขร่วมกัน หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที ่ดี 

ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และ

การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบหลักของความ

อยู่เย็นเป็นสุขที่เป็นปัจจัยพื้นฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์ 6 ประการ ได้แก่ 1) การมี

สุขภาวะ แยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีคุณธรรมและสิต

ปัญญาและใฝ่รู ้ 2) ครอบครัวอบอุ่น แยกได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของ

ครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัว 3) ชุมชนเข้มแข็ง แยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

ชุมชนพึ่งตนเองได้ การมีส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนเกื้อกูลกัน 4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น

ธรรม แยกได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจเข้มแข็ง และความเป็น

ธรรมทางเศรษฐกิจ 5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล แยกได้เป็น 4 องค์ประกอบย่อย 

ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

และระบบนิเวศสมดุล และ6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แยกได้เป็น 3 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย สังคมท่ีมีธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ 

เม่ือพิจารณาเชิงจิตพฤติกรรมศาสตร์ พบว่า การศึกษาถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคล : ทฤษฎีและผลการวิจัยเพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ

ทางการพัฒนาไว้ว่าเพศชายบุคคลที่มีฐานะตํ่าหรือมีผลการเรียนต่ํา มักเป็นกลุ่มสี่ยงทั้งทางด้าน

จิตใจและพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ สําหรับเพศหญิงเป็นกลุ่มเสี่ยงในบางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรม

การออม เป็นต้น ส่วนบุคคลท่ีฐานะดีมักเป็นกลุ่มเสี่ยงเก่ียวกับพฤติกรรมการประหยัดและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยปกป้องที่ควรพัฒนาในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ การพัฒนาจิตลักษณะที่สําคัญ 
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เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน สุขภาพจิต การให้ความรู้ เป็นต้น และ

จัดการปรับสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้

เหตุผล การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง เป็นต้น ตลอดจนการฝึกฝนปรับพฤติกรรมเพื่อให้

บุคคลมีความคล่องตัว ในการกระทําพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน 

พันธุมนาวิน, 2550 : 70-71) ช้ีให้เห็นว่าจิตพฤติกรรมของคนมีนัยสําคัญต่อความสําเร็จที่จะนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงมีผลการวิจัยหน่ึงในพื้นท่ีเขตดุสิตท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนใน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 159-163) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะมีความรู้ความ

เข้าใจตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป ได้แก่ การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่

สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 96.73) การกระทํากิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จัก

วางแผน (ร้อยละ 96.23) การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทําเกินตัวเกินความสามารถของตน 

(ร้อยละ 95.98) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม 

(ร้อยละ 95.23) และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 94.97) ส่วน

การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุกวัน 

ในช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์ 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่านหนังสือพิมพ์ และการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการพูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพื่อน ส่วนทัศนคติต่อการ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี และมี

ความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประชาชนควรน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ทํางานและการดํารงชีวิตเพื่อความสุขที่ยั่งยืน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยเฉพาะประเด็นด้านการประกอบ

อาชีพด้วยความถูกต้อง ซ่ือสัตย์สุจริต แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดํารง

ชีพก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจําแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เม่ือพิจารณา

ตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) 2) ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) ด้านการดํารงชีวิต 

(ค่าเฉลี่ย 3.93) 4) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.69) 5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 6) และด้าน
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การเพิ่มรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1) ด้าน “พอ” 

พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 2) ด้านจิตใจและด้าน

สังคม (ค่าเฉลี่ย 4.05) 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 4) ด้านเศรษฐกิจ 

(ค่าเฉลี่ย 3.90) และ5) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) นอกจากนี้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- อาชีพ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างท่ัวไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงประชาชนท่ีประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา

จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า 

ค้าขาย และพ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพี่เลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้าง

ชั่วคราว) จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย

กว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา 

- ตําแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- ตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบท่ัวไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการ

อบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 



 

 

บทที่ 3 
 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
อาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Guideline for 
Living on Sufficient Economy Philosophy of ASEAN Peoples Case study: Vientiane, 
Laos Replublic.)” การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix research) ท้ังวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงได้กําหนดไว้เป็น 2 
ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตประชาชนเมืองหลวงนครเวียงจันทน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการ
วิจัยและกําหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทําการทดสอบ
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะของความ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน กิจกรรมของความพอเพียงของครอบครัว การดําเนินการวิจัย
โดยบทน้ีจะนําเสนอหลักการและแนวทางในการดําเนินการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอนต่อเน่ืองไป
ตามลําดับ ดังน้ี  

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

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง แนวทางการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Guideline for Living on Sufficient Economy Philosophy of 
ASEAN Peoples Case study: Vientiane, Laos Replublic.) 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 
- เพศ  
- อายุ    
- อาชีพ  
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 
- รายได้ต่อเดือน   
- รายจ่ายต่อเดือน  
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
- การได้รับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- ภูมิลําเนาเดิม  
- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน(มุ่งเน้นให้บุคคล
และครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท้ัง
ทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ) 
- ด้านจิตใจ - ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม - ด้านเทคโนโลยี 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
- “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง
พอใจในชีวิตท่ีพอเพียง 

- ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การดํารงชีวิตแบบพอเพียงของประชาชนใน
ชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
- การลดรายจ่าย  - การเพ่ิมรายได้ 
- การออม  - การดํารงชีวิต 
- การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    
- การเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน 

แนวทางการดํารงชีวิต 
ที่เหมาะสมกับวิถีคนเมืองหลวง

เวียงจันทน์ 

วิถีคนเมือง 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีพื้นที่ 3,960.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

9 เมือง ได้แก่ จันทะบุลี สีโคดตะบอง ไซเสดถา สีสัดตะนาก นาซายทอง ไซทานี หาดซายฟอง สัง

ทอง ปากงึ่ม มีประชากรประมาณ 700,000 คน โดยผู้วิจัยกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ โดยกําหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มท่ี 1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ท้ังเพศชาย และหญิงมี

จํานวนทั้งสิ้น 700,000 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

  - กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การวิจัยคร้ังนี้มีการกําหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี
จํานวนที่แน่นอน (Finite Population) จึงทําการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973: 125) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ตามวิธีการดังนี้ 

     N 

            1 + N(e)2 

                          เม่ือ   n  = จํานวนตัวอย่าง  

    e    =         ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างท่ี

ยอมรับ5 % ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

N =       จํานวนประชากรแทนค่าสูตรได้ดังนี้ 

     700,000 

              1 + 700,000 (0.05)2 

     700,000 

              1 + 700,000 (0.0025) 

     700,000 

              1 + 1,750 

700,000 

 1,751 

= 399.77 หรือ 400 กลุ่มตัวอย่างและเป็นจํานวนการหาขนาด

สูงสุดในตารางทาโร่ ยามาเน่  

= 

= 

= 

= 

= 

n 
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2) กลุ่มท่ี 2 นายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม พนักงานรัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เยาวชนท่ี

ไม่ซํ้ากับการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 คน ทําการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สําหรับเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงคร้ังเดียว 

(One-shot Case Study) ทั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยพิจารณากําหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีข้ึนไป ถือ

เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเน่ืองจากบุคคลในช่วงอายุดังกล่าวมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ หรือมีวิจารณญาณ

ญาณเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนข้ึน เน่ืองจากเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตเต็มท่ี 

บรรลุวุฒิภาวะโดยสมบูรณ์ เร่ิมมีพฤติกรรมท่ีแน่นอนข้ึน ความเจริญเติบโตทางกายสมบูรณ์และ

พัฒนาเต็มท่ี จะมีอารมณ์และความม่ันคงทางจิตใจดีกว่าระยะวัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพทางสมองพัฒนาเต็มที่และคงอยู่สูงสุดไปจนถึงวัยกลางคน ฮาวิกเฮอร์ท 

(Havighurst, 1972 อ้างถึงใน สมประสงค์ เสนารัตน์ และสุนันท์ สีพาย, 2553: 22-23) รวมถึง

กําหนดผู้ให้ข้อมูล (key informants) สําหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) จํานวน 30 คน 

  
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
 

 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ทําการสํารวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิต

ชุมชนเมือง เพื่อนําข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นท่ี

ต้องการและประเด็นในการศึกษา ส่วนเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์นั้นได้กําหนดข้อคําถามด้วยการ

กําหนดให้ข้อคําถามให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท้ังหมดโดยกําหนดให้มีข้อคําถาม

หลักตามโครงสร้างและประเด็นที่น่าสนใจอ่ืน ๆ ประกอบ 

 2. แบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในนครหลวงเวียงจันทน์จํานวน 400 คน 

แบ่งข้อมูลแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
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2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ ภูมิลําเนาเดิม รายได้ต่อ

เดือน รายจ่ายต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษาและการมีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม ข้อคําถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจํานวน 14 ข้อคําถาม 

2.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง หรือความพอเพียง โดยแบ่งเป็นหลักการแรก: ความพอประมาณ หลักการท่ีสอง: ความมี

เหตุผล หลักการท่ีสาม: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม ข้อคําถามปิดแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจํานวน 20 ข้อคําถาม 

2.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการดํารงชีวิตแบบพอเพียงของประชาชนใน

ชีวิตประจําวัน ข้อคําถามปิดแบบให้ลงคะแนนโดยคะแนน 1-3 = น้อย , คะแนน 4-7 = ปานกลาง 

และคะแนน 8-10 = มาก จํานวน 20 ข้อคําถาม  

2.4 ส่วนที่ 4 กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การลดรายจ่าย การเพิ่ม

รายได้ การออม การดํารงชีวิต การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเอ้ือ

อาทร เก้ือกูลต่อกัน โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 30 

ข้อคําถาม  

2.5 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง 

โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 18 ข้อคําถาม 

2.6 ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเก่ียวกับ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คําถามแบบปิด คือการให้ตรวจสอบ

รายการ (Check-list) ในเรื่องสภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จํานวน 7 ข้อคําถาม และอีกส่วนเป็นปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

เรื่องข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

2.6 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 
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- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัด 2 ประเภท ได้แก่ ข้อคําถาม

ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สําหรับข้อคําถามที่มีตัวเลือกคําตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกข้ึนไป 

ข้อคําถามเปิดโดยการเติมคําลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคําตอบลงในช่องว่างด้วยตนเอง และส่วนท่ี 2 

แบบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบรายการ 

(Check-list) ประเภทเดียว เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยกําหนดเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คะแนน เป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ถูก(ใช่)” และ “ผิด(ไม่ใช่)” ดังนี้ 

  ตอบถูก(ใช่)  ให้คะแนน 1 คะแนน 

ตอบผิด(ไม่ใช่)  ให้คะแนน 0 คะแนน 

นําคะแนนทั้งหมดรวมกันโดยการคํานวณจะเทียบบัญญัติไตรยางค์ซ่ึงเทียบค่าคะแนนรวม

เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หากประชาชนทั้งหมดท่ีตอบถูกในแต่ละข้อคําถามจากแบบสอบถามทั้งหมด

จะได้คะแนนแต่ละข้อเทียบเท่า 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนําข้อคําถามแต่ละข้อวัดระดับความรู้ความ

เข้าใจ โดยการแปลความหมายนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึนจึงประยุกต์ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษา ดังน้ี 

(สุชา จันทร์เอม, 2539: 226, ศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ, 2547: 25) 

คะแนน/ร้อยละ  ระดับคุณภาพ 

ตั้งแต่ 80% ข้ึนไป หมายถึง มากท่ีสุด 

70 – 79% หมายถึง มาก 

60 – 69% หมายถึง ปานกลาง 

50 – 59% หมายถึง น้อย 

ต่ํากว่า 50% หมายถึง น้อยท่ีสุด 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 3 เป็นการลงคะแนนเก่ียวกับพฤติกรรมการ

ดํารงชีวิตแบบพอเพียงของประชาชนในชีวิตประจําวันตรงกับพฤติกรรมของตนเองเพียงใด โดยให้

คะแนน 1-3 = น้อย, คะแนน 4-7 = ปานกลาง และคะแนน 8-10 = มาก  

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกําหนดแบบวัดส่วนที่ 4 แบบวัดเก่ียวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีการกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก 

การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยท่ีสุด โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังน้ี  

  การปฏิบัติมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 
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  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 

การปฏิบัติน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 

ดังน้ี 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

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 

 เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเร่ืองกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 30 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9152) นับว่ามีค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 5 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกําหนดแบบวัดส่วนที่ 5 แบบวัดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ 

ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง มาก ปานกลาง น้อย ไม่ประยุกต์ใช้เลย โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังน้ี (ธานินทร์ 

ศิลป์จารุ, 2549: 77) 

  ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง  เท่ากับ  5  คะแนน 

  ประยุกต์ใช้มาก   เท่ากับ  4 คะแนน 

  ปานกลาง   เท่ากับ  3 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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ประยุกต์ใช้น้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่ประยุกต์ใช้เลย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ประยุกต์ใช้มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ประยุกต์ใช้น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่ประยุกต์ใช้เลย 

 เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 18 ข้อพบว่า มีค่าความ

เชื่อม่ัน (alpha= 0.8931) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

      - เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 6 เป็นแบบปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คําถามแบบปิด คือการให้ตรวจสอบรายการ (Check-list) ในเรื่อง

สภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จํานวน 

7 ข้อคําถาม ด้วยการคิดเป็นค่าร้อยละ และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อข้ึนไป และอีกส่วนเป็น

ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเรื่องข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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 3. แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สําหรับกลุ่มนายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม 

พนักงานรัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป เยาวชนที่ไม่ซํ้ากับการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 คน ทําการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

  3.1 ส่วนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ-สกุลผู้

ถูกสัมภาษณ์ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  

3.2 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ท่านมีวิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? สมาชิกใน

ครอบครัวของท่านมีวิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

  2) ท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? ท่านมีการประกอบ

อาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละ

วัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

  3) ท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการออมอย่างไร
บ้าง? 

  4) ท่านมีวิธีการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมี

วิธีการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

5) ท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง

อย่างไรบ้าง? และสมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

6) ท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันในครอบครัว/ญาติพี่น้อง

อย่างไรบ้าง?  ท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันในชุมชนท่ีอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง? 

สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันในชุมชนอย่างไรบ้าง? 

3.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพปัญหาของการดําเนินชีวิต และ

พฤติกรรมการน้อมนํา (การประยุกต์ใช้) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 8 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังน้ี 

1) สภาพปัญหาของการดําเนินชีวิตในปัจจุบันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง? 

2) ปัจจุบันสภาวการณ์ในวิถีเมือง ผลกระทบท่ีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้าง? 
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3) ท่านมีวิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? สมาชิกใน

ครอบครัวของท่านมีวิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

4) ท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง?   ท่านมีการ

ประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ใน

แต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

5) ท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการออมอย่างไร

บ้าง? 

6) ท่านมีวิธีการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมี

วิธีการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

7) ท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง

อย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

8) ท่านมีวิธีการการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันในครอบครัว/ญาติพี่น้องอย่างไรบ้าง?

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันในชุมชนท่ีอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง? 

3.3 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับลักษณะของการดํารงชีวิตอย่างมีสุขตาม

ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นท่ีชุมชน โดยมีข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 7 ข้อคําถาม 

รายละเอียดมีดังนี้ 

1) สุขภาพอนามัยของท่านและประชาชนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? การเข้าถึงระบบ

สาธารณสุขของชุมชน หรือรัฐเป็นอย่างไรบ้าง? 

2) คุณภาพการศึกษาท่ีท่านและประชาชนในชุมชนได้รับจากรัฐในปัจจุบันนี้เป็น

อย่างไรบ้าง? 

3) ชีวิตการทํางานของท่านและประชาชนในชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง? มีความ

ม่ันคงในการทํางานเพียงใด? 

4) รายได้ของท่านและประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง? 

5) สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป็นอย่างไรบ้าง? 

6) ความสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวของท่านเป็นอย่างไร? สัมพันธภาพ

ของคนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? 
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7) ท่านมีการบริหารจัดการท่ีดีในหลักของคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่าและ

ความโปร่งใสเป็นอย่างไรบ้าง? 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ท่ีมีความเก่ียวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง ความสุขของประชาชน 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรมให้เกิดตัวแปรท่ีจะนําไปใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นความรู้ความเข้าใจ 

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ตามท่ีสะดวก โดยเฉพาะกลุ่มนายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม พนักงานรัฐ เอกชน 

ประชาชนทั่วไป เยาวชน 

- วิธีการและข้ันตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามมีข้ันตอนดังนี้ 

1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงทีมวิจัยและแจ้งให้คณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้รับทราบโดยวาจา พร้อมกันนั้นได้เข้าพบคณะผู้บริหารเพื่อขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กําหนดให้

นักศึกษาลงเก็บข้อมูลในชุมชน และสัมภาษณ์ข้อมูลที่กําหนดในเคร่ืองมือวิจัย ซ่ึงก่อนจะลงเก็บข้อมูล

ทุกครั้งต้องโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) อาจารย์และนักศึกษา ทีมวิจัยท้องถ่ิน (คุณน้อย จันสะหมอนและทีมผู้ช่วย

พนักงานรัฐกระทรวงวัฒนธรรมฯ) ลงพื้นท่ีเกบแบบสอบถามและคุณเบิ้ม เวียงจันทน์ ทําการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจนครบตามที่กําหนด 

3) หากพบว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสําคัญไม่มีเวลาให้ลงสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ

โทรศัพท์แทนจนกว่าจะได้ครบตามท่ีกําหนด 

  การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมีลําดับข้ันตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.2 ภาพแผนผังข้ันตอนในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัย 
 
3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับ

ที่สมบูรณ์ (Editing) 

2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 

3) นําข้อมูลท่ีตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป IBM 

SPSS Statistics 22 (Demo) 

  4) เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน ผู้วิจัยยัง

ได้เก็บข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มนายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม 

พนักงานรัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป เยาวชน เป็นแบบลักษณะ 3 เส้า 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนําแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Package for the Social Science: SPSS) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมท้ังนําเสนอข้อมูลเป็น 3 

รูปแบบ ดังนี้ 

 

ผู้วิจัย 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประสานทีมวิจัย มช.ลาว 

ติดตอ่การเข้าไปเก็บขอ้มูล 

ทําหนังสือขอความร่วมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 

ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมลงพื้นที่ 

9 เมือง ลงพื้นที่ 

แบบสัมภาษณ ์

30 กลุ่มพนักงานรัฐและกลุ่มนายบ้าน 

แบบสอบถาม 

400 กลุ่มตัวอย่าง 

คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ฯ 
มช.ลาว เก็บขอ้มูล นําโดยทีม 

Monethong BOUASENGTHONG 
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  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื่อบรรยายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 

เพื่อทําการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-

Way ANOVA (F-test)  

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพท่ี

ได้รับจากคําสัมภาษณ์ของกลุ่มนายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม พนักงานรัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป เยาวชน

ตามจํานวนที่กําหนดไว้ ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

1) บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 5 หัวเร่ือง ได้แก่ ความเป็นมาและ

ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย  

2) บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 5 

หัวเรื่อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง ข้อมูลสําคัญของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3) บทท่ี 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 7 หัวเร่ือง 

ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล 

และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทที่ 4 ผลการวิจัย ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 9 หัวเรื่อง ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับ

พื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) การดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน หรือ พนักงานที่ทํางานอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ และแนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 5) บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 3 หัว

เรื่อง ได้แก่ สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเร่ือง “แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Guideline for Living on Sufficient Economy Philosophy of 

ASEAN Peoples Case study: Vientiane, Laos Replublic.)” ซ่ึงในการวิจัยได้กําหนดเก็บข้อมูล

แบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ทั้งนี้ได้ทําการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตามจํานวนที่กําหนดตามกลุ่มตัวอย่างไว้ 400 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการสัมภาษณ์พนักงานท่ีทํางานอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ จํานวน 

30 คนโดยผู้วิจัยได้ใช้คําสําคัญที่เก่ียวข้องกัน 2 คําคือ เศรษฐกิจพอเพียง (ซ่ึงส่วนใหญ่เข้าใจใน

ประเทศไทย แต่เม่ือนําไปศึกษาที่ประชาชนใช้คําสําคัญใหม่ คือ การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกิน

พอใช้) 

3. การดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

ชีวิตประจําวัน 

4. การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

5. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

6. การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
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7. การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามปัจจัยพื้นฐาน

บุคคล 

8. การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน หรือ พนักงานที่ทํางานอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

9. แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกิน

พอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดังมีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ขอ้มูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
  

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 400 คนและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจําแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคล 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 182 45.50 

หญิง 218 54.50 

อายุ   

อายุไม่เกิน 25 ปี 252 63.00 

อายุตั้งแต่ 26-35 ปี 95 23.75 

อายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 53 13.25 

ศาสนา   

พุทธ 394 98.50 

คริสต์ 5 1.25 

อิสลาม 1 0.25 

สถานภาพ   

โสด 309 77.25 
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ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

สมรส (แต่งงาน) 86 21.50 

หม่าย/หย่าร้าง 5 1.25 

ระดับการศึกษาสามัญ   

ประถม (ป.1-5) 14 3.50 

ระดับมัธยมต้น 12 3.00 

ระดับมัธยมปลาย 374 93.50 

ระดับการศึกษาทั่วไป   

ชั้นต้น 5 1.25 

ชั้นกลาง 34 8.50 

ชั้นสูง 65 16.25 

ปริญญาตรี 262 65.50 

ปริญญาโท 5 1.25 

ไม่ระบ ุ 29 7.25 

   อาชีพ   

นักเรียน นักศึกษา 205 51.25 

พ่อค้า แม่ค้า 15 3.75 

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 42 10.50 

ราชการ/พนักงานรฐั : ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําใน

กระทรวงต่าง ๆ 

117 29.25 

ประชาชนหรือผู้รับจ้างทั่วไป 21 5.25 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ 

อาศัยอยู่ไม่เกิน 10 ปี 188 47.00 

อาศัยอยู่ตั้งแต่ 11-20 ปี 45 11.25 

อาศัยอยู่ตั้งแต่ 21-30 ปี 108 27.00 

อาศัยอยู่ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป 59 14.75 
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ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ภูมิลําเนา/บ้านเกิด 

นครหลวงเวียงจันทน์ 181 45.25 

ต่างแขวง 219 54.75 

รายได้ต่อเดือน   

ไม่เกิน 5,000 บาท 128 32.00 

5,001 - 10,000 บาท 151 37.75 

10,001 - 15,000 บาท 36 9.00 

15,001 - 20,000 บาท 33 8.25 

20,001 - 25,000 บาท 24 6.00 

25,001 บาทข้ึนไป 14 3.50 

ไม่ระบ ุ 14 3.50 

รายจา่ยต่อเดือน   

ไม่เกิน 5,000 บาท 159 39.75 

5,001 - 10,000 บาท 162 40.50 

10,001 - 15,000 บาท 41 10.25 

15,001 - 20,000 บาท 14 3.50 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 10 2.50 

ไม่ระบ ุ 14 3.50 

รวม 400 100.00 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ท่ี

อาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 400 คน (ร้อย

ละ 100) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.50) อายุไม่เกิน 25 ปี (ร้อยละ 63.00) 

เกือบทั้งหมดเป็นนับถือพุทธศาสนา (ร้อยละ 98.50) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.25) มี

ระดับการศึกษาสามัญอยู่ในระดับมัธยมปลาย (ร้อยละ 93.50) ระดับการศึกษาทั่วไปอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 65.50) อาชีพที่เป็นนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 51.25) และอาชีพของประชาชน

ที่เป็นราชการ/พนักงานรัฐ : ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ (ร้อยละ 29.25) ส่วน

ประชาชนที่มีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์มากที่สุดจะอาศัยอยู่ไม่เกิน 10 ปี 
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(ร้อยละ 47.00) โดยมีภูมิลําเนาหรือบ้านเกิดอยู่ต่างแขวง (ร้อยละ 54.75) มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 

10,000 บาท (ร้อยละ 37.75) และมีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 

40.50) เช่นเดียวกัน  

 

ตารางที่ 4.2 แสดงความถ่ีและร้อยละปัจจัยพื้นฐานบุคคลจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว  

การรับรู้ การได้ศึกษา ได้มีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(การประหยัดมัธยัสถ์) และการเป็นกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

จํานวน 1 คน 17 4.25 

จํานวน 2 คน 9 2.25 

จํานวน 3 คน 48 12.00 

จํานวน 4 คน 89 22.25 

จํานวน 5 คน 106 26.50 

จํานวน 6 คน 77 19.25 

จํานวน 7 คน 28 7.00 

จํานวน 8 คน 10 2.50 

จํานวน 9 คน 7 1.75 

จํานวน 10 คน 4 1.00 

จํานวน 12 คน 4 1.00 

จํานวน 14 คน 1 0.25 

การรับรู้ ได้ศึกษา ได้มีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือความพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์) 

จํานวน ร้อยละ 

เคย 237 59.25 

ไม่เคย 163 40.75 

การได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์) จํานวน ร้อยละ 

เคย 135 33.75 

ไม่เคย 265 66.25 

หน่วยงานที่ประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (การ ความถี่ ร้อยละ 
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ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

ประหยัดมัธยัสถ์) 

หน่วยงานรัฐ 68 48.23 

หน่วยงานเอกชน 17 12.06 

อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน 48 34.04 

อ่ืน ๆ (สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา) 8 5.67 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม จํานวน ร้อยละ 

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 336 84.00 

ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 22 5.50 

ไม่ระบ ุ 42 10.50 

กลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก  ความถี่ ร้อยละ 

สมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม 318 79.50 

สมาชิกสมาพันธ์แม่หญิง 170 42.50 

สมาชิกกรรมบาล 144 36.00 

สมาชิกพรรค 25 6.25 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.2 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานบุคคลของประชาชนที่อยู่อาศัยใน

เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว  การรับรู้ การได้ศึกษา ได้มีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์) และการเป็นกลุ่มทางสังคม ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชาชนส่วนใหญ่มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว จํานวน 5 คน (ร้อยละ 26.50) และจํานวน 4 คน (ร้อยละ 22.25) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี้ประชาชนท่ีมีการรับรู้ ได้ศึกษา ได้มีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือความพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) (ร้อยละ 59.25) แต่การท่ีจะได้เข้ารับ

การอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มีน้อยอยู่พอสมควร (ร้อยละ 

33.75) ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนเคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์) ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 48.23) และมีการอบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน 

(ร้อยละ 34.04) นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการในนครหลวงเวียงจันทน์ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมีความเป็นสมาชกิกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 84.00) ส่วนกลุ่ม

ที่ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ได้แก่  

- สมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม (ร้อยละ 79.50) 

- สมาชิกสมาพันธ์แม่หญิง (ร้อยละ 42.50) 

- สมาชิกกรรมบาล (ร้อยละ 36.00) 

- สมาชิกพรรค (ร้อยละ 6.25) 

 

4.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) 
 

 ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) โดยมีผลการ

วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.3 ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยรายข้อ 

ลําดับ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จํานวน ร้อยละ 

1 การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดาํรงชีพและ

ไม่สุรุ่ยสุร่าย 

392 98.00 มากท่ีสุด 

2 การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทําเกินตัวเกิน

ความสามารถของตน 

372 93.00 มากท่ีสุด 

3 การทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบ

เพื่อนร่วมงานหรือผู้อ่ืน 

388 97.00 มากท่ีสุด 

4 การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐานสําคัญของความ

พอประมาณ 

374 93.50 มากท่ีสุด 

5 การพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อย่างสม่ําเสมอ 243 60.75 ปานกลาง 

6 การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทําหรือไม่ 355 88.75 มากท่ีสุด 
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ลําดับ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จํานวน ร้อยละ 

ควรนั้น แสดงถึงการมีเหตุผล 

7 การทํากิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน 

383 95.75 มากท่ีสุด 

8 การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัว ทั้งใน

ด้านการดาํรงชีวิต และในอาชพีของตนต้องทําสมํ่าเสมอ 

375 93.75 มากท่ีสุด 

9 การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือ

องค์การท่ีตนเองเก่ียวข้อง 

332 83.00 มากท่ีสุด 

10 การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือที่ทํางานต้องยึดเหตุผล

ของตนเองเป็นสําคัญเสมอ 

175 43.75 น้อยที่สุด 

11 การจัดทําบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทําบัญชีรายรับ-จ่าย 

เป็นการวางแผนที่ดีของตนเองและครอบครัวต่อการดํารงชพี

ในอนาคต 

355 88.75 มากท่ีสุด 

12 การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง 

เทคโนโลยีอย่างสมํ่าเสมอ 

361 90.25 มากท่ีสุด 

13 การรู้จักวางแผนระบบการใชจ้่ายเงินแต่ละเดือน วางแผน

อนาคตให้กับคนในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพื่ออนาคต 

371 92.75 มากท่ีสุด 

14 การรู้จักใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชุมชน 355 88.75 มากท่ีสุด 

15 การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อ

หารายได้ให้มากข้ึน 

89 22.25 น้อยที่สุด 

16 การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล

ข่าวสารเป็นการสรา้งรอบรู้ และรอบคอบก่อนการตัดสินใจใน

การกระทําการใด ๆ เป็นเงื่อนไขด้านความรู้ 

363 90.75 มากท่ีสุด 

17 การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอ

เป็นเง่ือนไขด้านคุณธรรม 

371 92.75 มากท่ีสุด 

18 การประกอบอาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าที่การงานเป็น

เงื่อนไขด้านคุณธรรม 

357 89.25 มากท่ีสุด 

19 การดํารงชวีิตด้วยความระมัดระวังเป็นเงื่อนไขด้านความรู้ 341 85.25 มากท่ีสุด 
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ลําดับ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ตอบถูกต้อง ระดับความรู้

ความเข้าใจ จํานวน ร้อยละ 

20 การดํารงชวีิตด้วยการเผื่อแผแ่บ่งปันเป็นเง่ือนไขด้านความรู้ 54 13.50 น้อยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนคร

หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 16 ข้อ เรียง

จากค่าร้อยละที่มากไปน้อย ใน 5  ลําดับท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 

1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 98.00) 

2) การทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือผู้อ่ืน   (ร้อย

ละ 97.00) 

3) การทํากิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน 

(ร้อยละ 95.75) 

4) การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัว ทั้งในด้านการดํารงชวีิต และใน

อาชีพของตนต้องทําสมํ่าเสมอ  (ร้อยละ 93.75) 

5) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐานสําคัญของความพอประมาณ (ร้อยละ 93.50) 

แต่สิ่ งที่น่าสนใจคือ มุมมองของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระดับที่น้อยที่สุด มี 3 ข้อ ได้แก่ การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือท่ี

ทํางานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็นสําคัญเสมอ (ร้อยละ 43.75) การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่าง

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อหารายได้ให้มากข้ึน (ร้อยละ 22.25) และ การดํารงชีวิตด้วยการเผื่อแผ่

แบ่งปันเป็นเงื่อนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 13.50) ซ่ึงได้สะท้อนความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการดํารงชีวิต

ของประชาชนชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงจะมีค่าครองชีพที่สูงกว่าในพื้นอ่ืน ๆ ของประเทศ คนท่ี

อาศัยอยู่ในเมืองหลวงต้องมีรายได้ม่ันคง และหรือต้องเพิ่มอาชีพมากกกว่า 1 อาชีพจึงจะสามารถมา

ดํารงชีวิตอยู่ได้ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้แบบพอดี หรือต้องประหยัดแบบมากเพื่อให้ประคับประคอง

ชีวิตได้ โดยเฉพาะแนวคิดพอมีพอกินต้องนํามาใช้ให้มากที่สุด 
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4.3 การดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในชีวิตประจําวัน 
 

การวิเคราะห์ระดับการดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในชีวิตประจําวัน ที่อาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าร้อยละและระดับการดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในชีวิตประจําวัน 

ข้อ ข้อความ/คําถาม 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

น้อย ปานกลาง มาก 

1 ทุกวันท่านสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน มีเวลาสํารวจตัวเองในการ

ดํารงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ 

14.50 10.25 15.50 10.25 17.50 8.75 8.00 7.25 4.00 4.00 

2 ท่านวางแผนทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระยะทาง ช่องทางการ

เดินทางก่อนออกเดินทางจากบ้าน ไปทํางานหรือไปในสถานที่

เป้าหมายต่าง ๆ เสมอ  

0.75 3.00 4.00 9.75 12.50 11.00 17.25 20.50 9.75 11.50 

3 การทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันของท่าน จะยึดหลักการ

พึ่งตนเองเสมอ 

0.25 1.25 1.25 6.75 15.00 13.25 14.50 12.75 22.50 12.50 

4 ท่านมีการวางแผนใช้จา่ยเงินสําหรับจับจ่ายใช้สอย ซื้อของที่จําเป็น

สําหรับตนเองและครอบครัวในแต่ละวัน 

0.25 1.50 4.00 6.00 10.75 16.00 16.00 23.75 13.50 8.25 

5 ท่านรู้จักประหยัดเงินที่มีอยู่ในแต่ละวันว่าต้องซื้อเฉพาะของที่ 1.75 1.75 4.75 5.25 9.75 15.00 18.25 18.75 16.25 8.50 
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ข้อ ข้อความ/คําถาม 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

น้อย ปานกลาง มาก 

จําเป็น ไม่ใช้จา่ยของที่ฟุ่มเฟือย 

6 ท่านและครอบครัวมีเงินออมสําหรับไว้ใช้ในอนาคต  3.00 3.25 3.75 6.75 9.00 14.00 18.75 17.25 13.25 11.00 

7 ท่านมีการทําความสะอาดและจัดบ้านให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าอยู่ทุกวัน (เห็นอะไรที่ไม่สะอาดหรือรกรุงรังท่านจะ

จัดการทําความสะอาดทันทีไม่ปลอดทิ้งไว้) 

0.75 1.50 4.75 13.50 15.00 17.25 22.50 13.50 11.00 0.25 

8 ท่านดูแลความเรียบร้อยให้กับเฉพาะห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ําทุก

วัน 

0.75 3.00 3.25 6.00 10.75 11.25 19.25 22.25 14.50 9.00 

9 ที่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว และผลไม้ไว้รับประทานเอง 7.50 5.50 9.50 12.50 11.25 13.50 14.25 12.25 7.50 6.25 

10 ท่านและเพื่อนมีการพบปะสังสรรค์กันเสมอ  2.00 7.00 7.25 9.75 19.25 15.00 17.50 11.50 8.00 2.75 

11 ท่านมีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจํา 1.25 3.00 3.00 6.75 14.00 14.50 22.50 20.00 10.75 4.25 

12 ท่านศึกษาหาความรู้ทั่วไปที่จะช่วยให้รู้การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับท่านและครอบครัวเสมอ 

0.75 1.50 2.75 6.00 11.50 16.75 23.50 22.25 10.00 5.00 

13 เมื่อครอบครัวมีปัญหาหรือเกิดความไม่เข้าใจทุกคนจะให้คําปรึกษา

และร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

0.75 2.75 1.25 3.75 7.25 14.50 15.00 20.00 18.75 16.00 

14 ครอบครัวท่านทุกคนมีข้าวกินทุกมื้ออย่างอุดมสมบูรณ์ 0.75  1.50 4.75 6.50 12.00 10.50 22.00 16.50 25.50 
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ข้อ ข้อความ/คําถาม 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

น้อย ปานกลาง มาก 

15 มีการร่วมกินข้าวอย่างพร้อมเพรียง อยู่กันอย่างพร้อมหน้า 0.75 3.50 3.50 5.75 8.75 10.75 16.75 22.00 17.25 11.00 

16 ท่านใช้สิ่งของในบ้านอย่างคุ้มค่า เช่น recycle reuse reduce กับ

สิ่งของเหลือใช้ในบ้านประจํา เช่น เสื้อผ้าขาดนํามาทําไม้ถูพื้น ผ้า

เช็ดเท้า ผา้เช็ดพื้น ใช้กระดาษสองหน้าให้คุ้มค้าเป็นต้น 

1.75 3.75 4.00 4.00 10.50 13.75 23.75 21.00 13.50 4.00 

17 ท่านมีการจัดการแยกขยะไว้สาํหรับใช้ประโยชน์ในครอบครัว 1.50 6.25 9.50 10.25 8.00 14.25 19.25 14.50 9.00 7.50 

18 เวลาท่านใช้ประโยชน์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแลว้ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ 

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มีการถอดสายปลั๊คทุกครั้ง 

1.00 2.50 2.50 4.25 7.00 15.00 12.50 24.25 13.25 17.75 

19 ก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟา้เสมอ 1.25 1.50 2.75 5.50 5.75 10.75 12.75 22.75 16.00 21.00 

20 ท่านและครอบครัวมีการทําบุญใส่บาตรหรือบริจาคทานเสมอ 0.25 1.75 2.25 3.25 13.75 9.50 17.25 23.50 16.50 12.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 4.4 พบว่า ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระดับการดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ในชีวิตประจําวัน มีลักษณะของการดํารงชีวิตอยู่ในระดับท่ีแตกต่างกันออกไปดังน้ี 

1) การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านได้มีเวลาสํารวจตัวเองในการดํารงชีวิตในแต่ละวัน

อย่างสงบและมีสติ มีคะแนน 5 ระดับปานกลาง (ร้อยละ 17.50) 

2) การวางแผนท้ังเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระยะทาง ช่องทางการเดินทางก่อนออกเดินทาง

จากบ้าน ไปทํางานหรือไปในสถานที่เป้าหมายต่าง ๆ เสมอ มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อยละ 20.50) 

3) การทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันของท่าน จะยึดหลักการพึ่งตนเองเสมอ มีคะแนน 9 

ระดับค่อนข้างมาก (ร้อยละ 22.50) 

4) มีการวางแผนใช้จ่ายเงินสําหรับจับจ่ายใช้สอย ซ้ือของที่จําเป็นสําหรับตนเองและ

ครอบครัวในแต่ละวัน มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อยละ 23.75) 

5) การรู้จักประหยัดเงินท่ีมีอยู่ในแต่ละวันว่าต้องซ้ือเฉพาะของท่ีจําเป็น ไม่ใช้จ่ายของท่ี

ฟุ่มเฟือย มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อยละ 18.75) 

6) มีการเงินออมสําหรับไว้ใช้ในอนาคต มีคะแนน 7 ระดับปานกลางค่อนข้างมาก (ร้อยละ 

18.75) 

7) มีการทําความสะอาดและจัดบ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ทุกวัน (เห็นอะไรท่ี

ไม่สะอาดหรือรกรุงรังท่านจะจัดการทําความสะอาดทันทีไม่ปลอดทิ้งไว้) มีคะแนน 7 ระดับปานกลาง

ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 22.50) 

8) การดูแลความเรียบร้อยให้กับเฉพาะห้องนอน ห้องครัว ห้องนํ้าทุกวัน มีคะแนน 8 ระดับ

มาก (ร้อยละ 22.25) 

9) ท่ีบ้านมีการปลูกผักสวนครัว และผลไม้ไว้รับประทานเอง มีคะแนน 7 ระดับปานกลาง

ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 14.25) 

10) ท่านและเพื่อนมีการพบปะสังสรรค์กันเสมอ มีคะแนน 5 ระดับปานกลาง (ร้อยละ 

19.25) 

11) มีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจํา มีคะแนน 7 ระดับปานกลางค่อนข้างมาก 

(ร้อยละ 22.50) 

12) ศึกษาหาความรู้ทั่วไปที่จะช่วยให้รู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ

ท่านและครอบครัวเสมอ มีคะแนน 7 ระดับปานกลางค่อนข้างมาก (ร้อยละ 23.50) 
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13) เม่ือครอบครัวมีปัญหาหรือเกิดความไม่เข้าใจทุกคนจะให้คําปรึกษาและร่วมช่วยกันแก้ไข

ปัญหา มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อยละ 20.00) 

14) ครอบครัวท่านทุกคนมีข้าวกินทุกม้ืออย่างอุดมสมบูรณ์ มีคะแนน 10 ระดับมากที่สุด 

(ร้อยละ 25.50)  

15) มีการร่วมกินข้าวอย่างพร้อมเพรียง อยู่กันอย่างพร้อมหน้า มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อย

ละ 22.00) 

16) การใช้สิ่งของในบ้านอย่างคุ้มค่า เช่น recycle reuse reduce กับสิ่งของเหลือใช้ในบ้าน

ประจํา เช่น เสื้อผ้าขาดนํามาทําไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดพื้น ใช้กระดาษสองหน้าให้คุ้มค้าเป็นต้น มี

คะแนน 7 ระดับปานกลางค่อนข้างมาก (ร้อยละ 23.75) 

17) มีการจัดการแยกขยะไว้สําหรับใช้ประโยชน์ในครอบครัว มีคะแนน 7 ระดับปานกลาง

ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 19.25) 

18) เวลาท่านใช้ประโยชน์จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้ว เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 

ปร้ินเตอร์ มีการถอดสายปลั๊คทุกคร้ัง มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อยละ 24.25) 

19) ก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ มีคะแนน 8 ระดับมาก (ร้อยละ 

22.75) 

20) ท่านและครอบครัวมีการทําบุญใส่บาตรหรือบริจาคทานเสมอ มีคะแนน 8 ระดับมาก 

(ร้อยละ 23.50) 

เม่ือพิจารณาตามรายข้อมพบว่า มีระดับคะแนน 10 จํานวน 1 ข้อ ระดับคะแนน 9 จํานวน 1 

ข้อ ระดับคะแนน 8 จํานวน 9 ข้อ ระดับคะแนน 7 จํานวน 7 ข้อ และคะแนน ระดับ 5 จํานวน 2 ข้อ 

ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ในชีวิตประจําวันเป็นอย่างดี เข้าใจพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพอเพียงและสามารถปฏิบัติ

เป็นไปอย่างปกติวิสัย 
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4.4 การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

 การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ท่ีอาศัยอยู่ในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 

ตารางที่ 4.5 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกโดยภาพรวมและรายดา้น 

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

ด้านการลดรายจา่ย 3.27 0.72 ปานกลาง 

ด้านการเพิ่มรายได้ 3.08 0.88 ปานกลาง 

ด้านการออม 3.13 0.87 ปานกลาง 

ด้านการดาํรงชีวิต 3.56 0.70 มาก 

ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.50 0.71 มาก 

ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน 3.56 0.73 มาก 

ผลรวม 3.35 0.60 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จําแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35) 

เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า รายด้านท่ีมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก มี 3 ด้าน ดังน้ี 

 1) ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.56) 

 2) ด้านการดาํรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
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 3) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

ส่วนรายดา้นท่ีมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เช่นเดียวกัน ดังน้ี 

 4) ด้านการลดรายจา่ย (ค่าเฉลี่ย 3.27) 

 5) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.13) 

 6) ด้านการเพิ่มรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.08) เนื่องจากประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรายได้ไม่

เกิน 10,000 บาท และที่สําคัญประชาชนอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่เกิน 10 ปี เม่ือ

พิจารณารายรับแล้วไม่มากนักจึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเพิ่มรายได้อยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

ในทิศทางเดียวกันเกือบท้ังหมดของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง 

 

4.4.2 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการลดรายจ่าย 

ตารางที่ 4.6 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการลดรายจา่ย 

ข้อ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทํางานหรือทํากิจธุระ 3.96 0.92 มาก 

2 มีการผลิตเคร่ืองอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้

ถูกพื้น ผ้าถูกพื้น ผา้เช็ดเท้า น้าํยาลา้งจาน เป็นต้น 

2.75 1.10 ปานกลาง 

3 มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเคร่ืองใช้ที่ชํารุดเองใน

ครอบครัว 

3.10 1.14 ปานกลาง 

4 มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจา่ยของตัวเองและครอบครัวใน

แต่ละเดือน 

3.03 1.22 ปานกลาง 

5 มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย 3.53 1.01 มาก 

ผลรวม 3.27 0.72 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์จําแนก
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ตามด้านการลดรายจ่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.27) เม่ือพิจารณาตามรายข้อ

พบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ด้านการลดรายจ่ายอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ข้อ ดังนี้  

 1) มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทํางานหรือทํากิจธุระ (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

 2) มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งทีไ่ม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

ส่วนรายดา้นท่ีมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังน้ี 

 3) มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเคร่ืองใช้ท่ีชํารุดเองในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.10)  

 4) มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวในแต่ละเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.03)  

5) มีการผลิตเคร่ืองอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพื้น ผ้าถูกพื้น ผ้าเช็ดเท้า 

น้ํายาล้างจาน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 2.75) เนื่องจากประชาชนในชุมชนเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ส่วน

ใหญ่มีอาชีพรับราชการ นักเรียน และนักศึกษา รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ต้องใช้เวลาโดยส่วนใหญ่

ใช้ในการเรียน และทํางานของรัฐบาลมากข้ึนจึงไม่ค่อยมีเวลาและไม่มีความนิยมในการผลิตเคร่ือง

อุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัวนัก ราคาการผลิตกับที่จําหน่ายราคาไม่แตกต่างกันนัก ดังนั้นสิ่งใดท่ี

ซ่อมได้ก็อาจจะซ่อมแซมก่อนแต่ถ้าจําเป็นท่ีต้องซ้ือใหม่ได้จะตัดสินใจหาซ้ือทดแทนทันที แต่ถึง

อย่างไรเม่ือพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดชี้ให้เห็นว่า ประชาชนรู้จักเตรียมความพร้อมและวางแผน

ก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรที่คิดว่าฟุ่มเฟือยไม่จําเป็น แต่ไม่ค่อยให้ความสําคัญดัดแปลงหรือผลิตของใช้ใน

ครัวเรือน 

 

4.4.3 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ 

ตารางที่ 4.7 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเพิ่มรายได้ 

ข้อ ด้านการเพ่ิมรายได้ Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีรายได้เสริมเพิ่มข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดย

การประกอบอาชีพเสริม 

3.11 1.34 ปานกลาง 

2 การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วม

กลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัดข้ึน 

2.86 1.28 ปานกลาง 
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ข้อ ด้านการเพ่ิมรายได้ Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

3 ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน 

และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัว 

3.11 1.19 ปานกลาง 

4 เม่ือใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝกึอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่าน

ยินดีท่ีจะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสมอ 

2.98 1.17 ปานกลาง 

5 มีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพ

ให้กับตนเองและครอบครัว 

3.37 1.12 ปานกลาง 

ผลรวม 3.08 0.88 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนก

ตามด้านการเพิ่มรายได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08) เม่ือพิจารณาตามรายข้อ

พบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ด้านการเพิ่มรายได้อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย

จากมากไปน้อย ดังน้ี  

 1) มีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว 

(ค่าเฉลี่ย 3.37) 

 2) ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ 

พึ่งพาตนเองและสรา้งรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงการมีรายได้เสริมเพิ่มข้ึนให้กับตนเอง

และครอบครัว โดยการประกอบอาชีพเสริม (ค่าเฉลี่ย 3.11) 

 3) เม่ือใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีท่ีจะเข้าร่วมฝึกอาชพี

เพื่อสร้างรายได้เสมอ (ค่าเฉลีย่ 2.98) 

4) การมีส่วนร่วมในการสรา้งอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึน (ค่าเฉลีย่ 2.86) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ รู้จักการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทํา

กิจการ หรือสร้างอาชีพ และพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัด

มัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และหารายได้เสริมเพิ่มข้ึน ดังน้ัน คน 
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1 คนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ต้องมีอาชีพหลัก 1 และอาชีพเสริม 1 เพราะค่าครองชีพที่น้ี

สูงมาก จําเป็นต้องประหยัดและหารายได้เพิ่มข้ึน 

 

4.4.4 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการออม 

ตารางที่ 4.8 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการออม 

ข้อ ด้านการออม Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีเงินสําหรับเก็บออมไว้สําหรับอนาคตที่เป็นของตนเอง

และครอบครัว 

3.27 1.15 ปานกลาง 

2 มีการทําประกันชีวิตไว้สาํหรับอนาคตของตนเองและ

ครอบครัว 

2.74 1.37 ปานกลาง 

3 การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ

การออมและปันผล 

2.82 1.28 ปานกลาง 

4 มีการวางแผนในการใช้จา่ยเงนิของตนเองและครอบครัว 3.46 1.05 มาก 

5 การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจําเดือน ท่านนําไปเก็บ

ออมเสมอ 

3.35 1.16 ปานกลาง 

ผลรวม 3.13 0.87 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนก

ตามด้านการออมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า 

ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ด้านการออมอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  

 1) มีการวางแผนในการใช้จา่ยเงินของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.46) 

ส่วนรายดา้นท่ีมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ดังน้ี 

 2) การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจําเดือน ท่านนําไปเก็บออมเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.35)  
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 3) การมีเงินสําหรับเก็บออมไว้สําหรับอนาคตท่ีเป็นของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.27) 

 4) การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการออมและปันผล (ค่าเฉลี่ย 2.82) 

5) มีการทําประกันชีวิตไว้สําหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 2.74)  

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสําคัญในการวางแผนใช้จ่ายเงินก่อน แล้วค่อยมองการเก็บออม

ไว้ในอนาคต แต่ไม่ให้ความสําคัญกับการทําประกันชีวิตของตนและครอบครัว 

 

4.4.5 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการดํารงชีวิต 

ตารางที่ 4.9 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการดาํรงชีวิต 

ข้อ ด้านการดํารงชีวิต Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 3.50 1.10 มาก 

2 มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จา่ยและบัญชีครัวเรือน 3.12 1.16 ปานกลาง 

3 มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบา้นเมือง

เพื่อให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 

3.48 1.06 มาก 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย

และความมีเหตุผลในการดํารงชีวิตประวัน 

3.77 1.01 มาก 

5 การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็น

อาชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่

ลงทุนเกินตัว 

3.96 1.07 มาก 

ผลรวม 3.56 0.70 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนก

ตามด้านการดํารงชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า 

ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ด้านการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ดังน้ี  
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 1) การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชพีท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

 2) ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและความมีเหตุผลในการ

ดํารงชีวิตประวัน (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

 3) การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

 4) มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมืองเพื่อให้ตนเองและครอบครัวก้าว

ทันเหตุการณ์เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.48) 

และอยู่ในระดับปานกลางจาํนวน 1 ข้อ ได้แก่ มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จา่ยและบัญชีครัวเรือน 

(ค่าเฉลี่ย 3.12) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการดําเนินชีวิตที่ยึดม่ันในความสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน รู้จัก

พอประมาณ มีเหตุผล มีหลักประชาธิปไตย แต่ขาดการให้ความสนใจต่อการจัดทําเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย

ครัวเรือน 

 

4.4.6 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4.10 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

ข้อ 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟา้เสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน ์

3.86 1.06 มาก 

2 ถ้าหากเคร่ืองใช้ไฟฟา้เสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้ว

นํากลับมาใช้งานอีกคร้ัง โดยจะไม่เลือกที่จะท้ิงแล้วซ้ือใหม่ 

3.43 1.07 มาก 

3 ตนและครอบครัวมีการกําจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี 

(แยกขยะ) 

3.42 1.06 มาก 

4 ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่นํ้า ลํา

คลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่จัดข้ึน 

3.37 1.02 ปานกลาง 
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ข้อ 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

5 การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคํานึงถึงการไม่ส่งผลเสีย

ต่อสิ่งแวดล้อม หรือคํานึงถึงการชว่ยลดภาวะโลกร้อน 

3.40 0.97 ปานกลาง 

ผลรวม 3.50 0.71 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

จําแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ด้านการใช้และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก จํานวน 3 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย ดังนี้  

 1) ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

2) ถ้าหากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนํากลับมาใช้งานอีกคร้ัง โดยจะ

ไม่เลือกที่จะท้ิงแล้วซ้ือใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.43) 

 3) ตนและครอบครัวมีการกําจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ) (ค่าเฉลี่ย 3.42) 

 อีก จํานวน 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ดังนี้ 

 4) การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคํานึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคํานึงถึง

การช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.40) 

5) ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ํา ลําคลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของชุมชนที่จัดข้ึน (ค่าเฉลี่ย 3.37)  

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ให้ความสําคัญกับการใช้และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากบ้าน และหากมี

การชํารุดเสียหาย เลือกที่จะซ่อมแซมก่อนซ้ือใหม่ รวมถึงรู้จักการกําจัดขยะให้ถูกวิธี (แยกขยะ) 
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4.4.7 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 

ตารางที่ 4.11 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน 

ข้อ ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ 3.38 0.99 ปานกลาง 

2 การร่วมทําบุญในวันสาํคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์

(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทําทาน) 

3.59 1.01 มาก 

3 เม่ือถึงกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส 

ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทํางานกับผู้อ่ืน 

3.67 0.98 มาก 

4 ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของท่ีไม่จําเป็นในการใช้

ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้อ่ืน (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ 

วารสาร เป็นต้น) 

3.60 1.03 มาก 

5 เม่ือมีโอกาสท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

และแนวทางการดาํรงชีพอยา่งพอเพียงแก่สมาชิกในครอบ

ครับ กลุ่มเพื่อน และญาติพี่น้องเสมอ 

3.57 1.00 มาก 

ผลรวม 3.56 0.73 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

จําแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) เม่ือ

พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันอยู่ในระดับ

มาก 4 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี  

1) เม่ือถึงกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและครอบครัวเข้าไป

ช่วยเหลือและร่วมทํางานกับผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.67) 

2) ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของท่ีไม่จําเป็นในการใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้อ่ืน (เช่น

เครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
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3) การร่วมทําบุญในวันสําคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทําทาน) 

(ค่าเฉลี่ย 3.59)  

4) เม่ือมีโอกาสท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดํารงชีพอย่าง

พอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพื่อน และญาติพี่น้องเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.57) 

อีก จํานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ได้แก่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาของชุมชนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.38) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีจิตใจท่ีดีงาม มีการทําบุญ รวมถึงการช่วยเหลืองาน กิจกรรมสําคัญ

ของศาสนาที่ตนนับถือ และบริจาคสิ่งขอที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้อ่ืนรวมถึงบริจาคทุนทรัพย์ช่วยคนยากไร้ 

แต่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

 

4.5 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกิน

พอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

 การวิเคราะห์ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 

4.5.1 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวมและรายด้าน 

ตารางที่ 4.12 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวม 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน 
Mean S.D. ระดับ 

ด้านจิตใจ 4.22 0.73 อย่างยิ่ง 

ด้านเศรษฐกิจ 3.66 0.79 มาก 

ด้านสังคม 3.56 0.78 มาก 

ด้านเทคโนโลย ี 3.53 0.76 มาก 
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การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน 
Mean S.D. ระดับ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 3.41 0.82 มาก 

ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่

พอเพียง 

3.90 0.75 มาก 

ผลรวม 3.71 0.58 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า 

ด้านที่มีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกิน

พอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในระดับประยุกต์ใช้

อย่างยิ่ง มี 1 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

 1) ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

 ส่วน ระดับมาก มี 5 ด้าน ดังนี้ 

 2) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

3) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.66) 

 4) ด้านสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

 5) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิง่แวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.41) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเน้นหนักว่า เร่ืองการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องท่ีต้อง

เริ่มต้นที่ด้านจิตใจก่อน รองลงไปคือให้ความสําคัญกับคําว่า “พอ” ในการพัฒนาตนเอง ไม่เบียนเบียน

คนผู้อ่ืนและพึงใจกับชีวิตปัจจุบัน ทั้งนี้ให้ความสําคัญกับด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
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4.5.2 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านจิตใจ 

ตารางที่ 4.13 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านจติใจ  

ข้อ ด้านจิตใจ Mean S.D. ระดับ 

1 ความตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะดํารงชีพด้วยความพอเพียงและ

พึ่งตนเองให้มากท่ีสุด 

4.22 0.88 อย่างยิ่ง 

2 แม้การดํารงชีพในปัจจุบันจะลําบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับ

ชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบ

ผลสําเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง 

4.18 0.87 มาก 

3 ทุกคนในครอบครัวจะยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต

เสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลาํบากและขาด

แคลนก็ตาม 

4.27 0.93 อย่างยิ่ง 

ผลรวม 4.22 0.73 อย่างย่ิง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 

4.22) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านจิตใจอยู่ในระดับประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง 2 ข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย

จากมากไปน้อย ดังน้ี  

1) ทุกคนในครอบครัวจะยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตก

อยู่ในภาวะลําบากและขาดแคลนก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.27) 

2) ความตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะดํารงชีพด้วยความพอเพียงและพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 

4.22) 

อีก 1 ข้อ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แม้การดํารงชีพในปัจจุบันจะลําบากท่านพร้อมท่ีจะต่อสู้กับ

ชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบผลสําเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง (ค่าเฉล่ีย 

4.18) 
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 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์มีความต้ังใจในการประกอบอาชีพท่ี

สุจริต แม้จะลําบากสักเพียงใดก็ตามและไม่ย่อท้อและมีความตั้งใจในการดํารงชีวิตด้วยความพอเพียง

และรู้จักพึ่งตนเอง 

 

4.5.3 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 4.14 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านเศรษฐกิจ  

ข้อ ด้านเศรษฐกิจ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีทุนทรัพย์ (เงิน) ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสาํหรับตนเอง

ในแต่ละวัน 

3.68 0.98 มาก 

2 การมีทุนทรัพย์ (เงิน) ท่ีไม่เพยีงพอสําหรับการใช้จ่ายในแต่

ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสน

ในการดํารงชพี 

3.67 1.01 มาก 

3 ครอบครัวของท่านมีรายได้ (เงิน) ท่ีเพียงพอสําหรับการใช้

จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน 

3.63 1.02 มาก 

ผลรวม 3.66 0.79 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.66) 

เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์ จําแนกตามด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การมีทุนทรัพย์ (เงิน) ที่เพียงพอในการใช้จ่ายสําหรับตนเองในแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย 3.68) 

2) การมีทุนทรัพย์ (เงิน) ที่ไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบ

ทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดํารงชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.67) 

3) ครอบครัวของท่านมีรายได้ (เงิน) ที่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละ

เดือน(ค่าเฉลี่ย 3.63)  
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 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังมีแนวคิดที่ว่าการมีเงินเพียงพอสําหรับใช้จ่ายในแต่ละวันและในแต่

ละเดือน รวมถึงการมีอาหารกินครบทุกม้ืออย่างเพียงพอเป็นการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้)  

 

4.5.4 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านสังคม 

ตารางที่ 4.15 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านสงัคม  

ข้อ ด้านสังคม Mean S.D. ระดับ 

1 การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดข้ึน 

เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก 

เป็นต้น 

3.55 0.98 มาก 

2 เม่ือมีโอกาสที่ทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วม

บริจาคส่ิงของ ทุนทรัพย์ (เงิน) ทรัพย์สินท่ีไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืน

เสมอ 

3.66 0.90 มาก 

3 ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชนจดั

ข้ึนเสมอ 

3.47 0.97 มาก 

ผลรวม 3.56 0.78 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับประยุกต์ใช้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) 

เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์ จําแนกตามด้านสังคมอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ดังนี้ 

1) เม่ือมีโอกาสท่ีทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์ (เงิน) 

ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.66) 
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2) การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดข้ึน เช่น กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.55) 

3) ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาท่ีทางชุมชนจัดข้ึนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยินดีที่จะร่วมบริจาคสิ่งของให้กับชุมชนเม่ือทราบข่าวการบริจาค และ

ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนหรือพื้นที่ทํากิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ 

 

4.5.5 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านเทคโนโลยี 

ตารางที่ 4.16 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านเทคโนโลยี 

ข้อ ด้านเทคโนโลยี Mean S.D. ระดับ 

1 การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการ

ใช้และฐานะทางการเงินเท่านัน้ 

3.77 0.92 มาก 

2 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยี

ครบสมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

3.75 1.05 มาก 

3 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม

กับการใช้งานและฐานะของครอบครัว 

3.08 1.23 ปานกลาง 

ผลรวม 3.53 0.76 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับประยุกต์ใช้มาก (ค่าเฉลี่ย 

3.53) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มาก จํานวน 2 ข้อ ดังนี้ 

1) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 

(ค่าเฉลี่ย 3.77) 

2) ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบสมบูรณ์เหมาะสมกับ

รายได้และฐานะของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
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ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ทุกข้อ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้

เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.08)  

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีความเห็นว่า การตระหนักใน

การใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมและความต้องการใช้รวมถึงฐานะการเงินของตนเองอยู่มาก เป็น

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเทคโนโลยี 

 

4.5.6 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4.17 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาต/ิ

ส่ิงแวดล้อม  

ข้อ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผา้ถูกพื้น ไม้ถูกพื้น 

โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

3.31 1.07 ปานกลาง 

2 นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทําลาย

สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3.45 0.95 มาก 

3 เม่ือมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้าน

มักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

3.47 1.05 มาก 

ผลรวม 3.41 0.82 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ประยุกต์ใช้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.41) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและ

ครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

อยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มาก 2 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 
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1) เม่ือมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.47) 

2) นิยมเลือกใช้วัสดุส่ิงของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะ

โลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.45) 

อีกข้อหนึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้

ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพื้น ไม้ถูกพื้น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.31)  

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

และนิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

  

4.5.7 ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตที่พอเพียง 

ตารางที่ 4.18 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่

เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง  

ข้อ 
ด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจใน

ชีวิตที่พอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

1 การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้

ชีวิตประจาํวัน 

3.80 0.89 มาก 

2 ทุกคนในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการ

พัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคําวา่ "พอ" 

เสมอ 

3.87 0.87 มาก 

3 ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว 

ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

4.03 0.90 มาก 

ผลรวม 3.90 0.75 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ี



109 

 

พอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) ในระดับสูง เม่ือพิจารณาตาม

รายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงอยู่ในระดับการ

ประยุกต์ใช้มากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทาง

ศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

2) ทุกคนในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองโดย

เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับคําว่า "พอ" เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

2) การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้ชีวิตประจําวัน (ค่าเฉลี่ย 3.80) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไป

ในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ และ

ตระหนักในการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองพร้อมกับพยายามเรียนรู้กับคําว่า “พอ” เสมอ 

 

4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

 
4.6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4.6.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามเพศ  

ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามเพศ  

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้)  จําแนกตามเพศ  

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.77 0.53 3.67 0.61 1.679 0.094 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่แตกต่างกัน 

 

4.6.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามอายุ  

ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามอาย ุ

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามอาย ุ

ระหว่างกลุ่ม 4.008 2 2.004 6.104 0.002*  

ภายในกลุ่ม 130.335 397 0.328      

รวม 134.343 399       

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการ

ประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 36 ปีข้ึนมีการ

ประยุกต์ใช้มากว่าผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี 
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4.6.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามอาชีพ 

ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จาํแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

อาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 7.362 4 1.840 5.725 0.000* 

ภายในกลุ่ม 126.981 395 0.321   

รวม 134.343 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.21 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมี

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว และราชการ/พนักงานรัฐ : ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ มีการประยุกต์ใช้

มากกว่าผู้ท่ีมีอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา 
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4.6.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามระยะเวลา

ในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จาํแนกตาม

ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

ระหว่างกลุ่ม 3.636 3 1.212 3.672 0.012* 

ภายในกลุ่ม 130.707 396 0.330   

รวม 134.343 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ โดย

ใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่ 31 

ปีข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ไม่เกิน 30 ปี 
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4.6.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จาํแนกตามระดับ

การศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.288 2 0.644 1.930 0.147 

ภายในกลุ่ม 122.800 368 0.334   

รวม 124.089 370    

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.23 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่แตกต่างกัน 

 

4.6.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามภูมิลําเนา  

ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ภูมิลําเนา  

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) จําแนกตามภูมิลําเนา 

นครหลวง

เวียงจันทน์ 
ต่างแขวง 

t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.70 0.56 3.73 0.59 0.472 0.637 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามภูมิลําเนา โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีภูมิลําเนาที่นครหลวงเวียงจันทน์กับต่างแขวงมีการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่แตกต่างกัน 

 

4.6.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามรายได้ต่อ

เดือน 

ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามรายได้

ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 6.591 5 1.318 4.199 0.001* 

ภายในกลุ่ม 119.276 380 0.314   

รวม 125.867 385    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.25 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีรายได้

ต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน 

โดยผู้ท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้มากกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 
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4.6.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามรายจ่าย

ต่อเดือน 

ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จาํแนกตามรายจา่ย

ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

รายจา่ยต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 2.660 4 0.665  2.056 0.086  
ภายในกลุ่ม 123.207 381 0.323      

รวม 125.867 385 
      

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มี

รายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่แตกต่างกัน 
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4.5.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามจํานวน

สมาชิกในครอบครัว  

ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามจํานวน

สมาชิกในครอบครัว  

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 0.264 2 0.132 0.390 0.677 

ภายในกลุ่ม 134.079 397 0.338   

รวม 134.343 399    

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.27 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีที่มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

ไม่แตกต่างกัน 
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4.6.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

การได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามการได้

เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) จําแนกตามการได้เข้ารับการอบรม

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.73 0.62 3.70 0.56 0.458 0.647 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีเคยและไม่เคยเข้ารับการอบรม

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่

แตกต่างกัน  

 

4.6.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามการเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.68 0.58 3.79 0.36 1.326 0.195 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ

ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการ

ประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 

4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

 
4.7.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 

4.7.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามเพศ  

ตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามเพศ  

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามเพศ  

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.38 0.60 3.33 0.59 0.768 0.443 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 
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ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

นครหลวงเวียงจันทน์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

4.7.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามอายุ  

ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามอาย ุ

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

จําแนกตามอาย ุ

ระหว่างกลุ่ม 6.224 2 3.112 9.124 0.000* 

ภายในกลุ่ม 135.396 397 0.341   

รวม 141.620 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้

ที่มีอายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไปมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี 
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4.7.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามอาชีพ 

ตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

จําแนกตามอาชพี 

ระหว่างกลุ่ม 7.286 4 1.822 5.356 0.000* 

ภายในกลุ่ม 134.334 395 0.340   

รวม 141.62 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.32 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) แตกต่างกัน โดยผู้ที่ประกอบอาชีพราชการ/พนักงานรัฐ : 

ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว ประชาชนหรือผู้รับจ้างทั่วไป 

พ่อค้า แม่ค้า มีการการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าอาชีพนักเรียน นักศึกษา 
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4.7.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

ตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ 

ระหว่างกลุ่ม 3.018 3 1.006 2.874 0.036* 

ภายในกลุ่ม 138.602 396 0.350   

รวม 141.620 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.33 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันมีการ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ 31 ปี

ข้ึนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ไม่เกิน 30 ปี 
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4.7.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 4.056 2 2.028 6.136 0.002* 
ภายในกลุ่ม 121.626 368 0.331   

รวม 125.682 370    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.34 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์

แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีการศึกษาระดับชั้นต้นและช้ันกลาง มีการปฏิบัติตามกิจกรรมระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
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4.7.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามภูมิลําเนา  

ตารางที่ 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามภูมิลําเนา  

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ภูมิลําเนา 

นครหลวง

เวียงจันทน์ 
ต่างแขวง 

t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.41 0.57 3.30 0.62 1.732 0.084 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามภูมิลําเนา โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีภูมิลําเนาที่นครหลวงเวียงจันทน์กับต่างแขวงมีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่แตกต่างกัน 
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4.7.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามรายได้ต่อเดือน 

ตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 7.296 5 1.459 4.579 0.000* 

ภายในกลุ่ม 121.095 380 0.319   

รวม 128.391 385    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.36 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมี

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่าง

กัน โดยผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไปมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

นครหลวงเวียงจันทน์มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท 
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4.7.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

รายจ่ายต่อเดือน 

ตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จาํแนกตาม

รายจา่ยต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

รายจา่ยต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 6.674 4 1.668 5.222 0.000* 

ภายในกลุ่ม 121.718 381 0.319   

รวม 128.391 385    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.37 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรม

ในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่าย

ต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่มี

รายจ่ายตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่มีรายจ่าย ไม่เกิน 5,000 

บาทและ 10,001 ข้ึนไป 
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4.7.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

จํานวนสมาชิกในครบครัว  

ตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จาํแนกตาม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้)

จําแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 0.505 2 0.253 0.711 0.492 

ภายในกลุ่ม 141.115 397 0.355   

รวม 141.620 399    

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ 

ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

4.7.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามการได้เข้ารับการ

อบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.44 0.57 3.30 0.60 2.192 0.029* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีเคยและไม่เคยเข้ารับการอบรม

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 
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4.7.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนก

ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.31 0.57 3.44 0.58 1.062 0.289 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการปฏิบัติ

ตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.8 การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน หรือพนักงานที่ทํางานอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ผลการสังเคราะห์บทการสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน หรือพนักงานท่ีทํางานอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 30 คน ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 

informants) ผู้วิจัยได้นําข้อมูลสัมภาษณ์มาท้ังหมดท่ีได้ให้ข้อมูลเนื่องจากข้อมูลไม่มากนักจึงแสดง

ทั้งหมด และทําการสรุปข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยพบว่า มีการ

สัมภาษณ์ที่หน่วยงานรัฐ จํานวน 7 แห่งและสถานท่ีชุมชนจํานวน 23 แห่ง มีเพศชาย 13 คนและเพศ

หญิง 17 คน มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปจํานวน 5 คน และอายุต้ังแต่ 30-49 ปี มีจํานวน 17 คน รวมถึง

อายุไม่เกิน 30 ปี จํานวน 8 คน ส่วนมากแต่งงานแล้ว จํานวน 20 คน และนับถือพุทธศาสนาทุกคน 

รวมถึงการมีอาชีพเป็นพนักงานเกือบทุกคน เกือบร้อยละ 60 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป โดย
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ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 1.5 ล้านกีบข้ึนไป (ดังตารางที่ 4.41) ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์ มีท้ังหมด 2 ส่วน

สําคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 พฤติกรรม หรือกิจกรรมการน้อมนํา(การประยุกต์ใช้)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วนที่ 2 ลักษณะของการดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามดัชนีชี้วัดความสุขใน

ระดับพื้นที่ชุมชน มีรายละเอียดมีดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 พฤติกรรม หรือกิจกรรมการน้อมนํา(การประยุกต์ใช้)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ 

ข้อคําถามที่ 1 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการการลดรายจ่ายในแต่ละวัน/แต่ละเดือน

อย่างไรบ้าง? 

พบว่า: 30 คน ได้มีวิธีการลดรายจ่ายแตกต่างกันออกไป เช่น การประหยัด 

การพลังงานและนํ้าปะปา ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ใช้เงินให้ถูกต้องมีประโยชน์ ต้องคิดก่อนว่าเราจะซ้ืออะไร 

เลือกซ้ือแต่เครื่องใช้ที่จําเป็น หยุดการสังสรร ลดการไปเท่ียวเล่น รวมถึงการกินพออ่ิมก็ต้องเซา บ่ต้อง

กินแนวกระจุกกระจิก และคนถึงการไปเก็บผัก หาหน่อไม้ เลี้ยงไก่ เป็นต้นแต่ส่ิงท่ีชี้ไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งหมดคือ บ่ซื้อในสิ่งของที่ไม่จําเป็น ไม่จ่ายฟุ่มเฟือย ทุกคนต้องรู้จักประหยัดช่วยกัน 

ข้อคําถามท่ี 2 ท่านและสมาชิกมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? และ

มีการประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร? 

พบว่า: วิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวัน มีการสร้างอาชีพเสริมด้วยการปลูกผัก ทํานา 

เลี้ยงสัตว์ เป็ด ไก่ รวมถึงการค้าขาย ขายเคร่ือง (เสื้อผ้า) มีการสอนพิเศษ ซอกหาเวียกนอกโมงการ 

(ทํางานพิเศษนอกเวลาทํางาน) เพิ่มข้ึนไม่อยู่นิ่ง ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสําคัญกับการปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์ที่สามารถทําได้ง่ายด้วยตัวเองก่อน บางคนมีวิชาชีพท่ีถนัดสามารถไปทํางานพิเศษได้เช่นกัน 

ข้อคําถามท่ี 3 ท่านและสมาชิกมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: เริ่มแรกโดยส่วนใหญ่ทุกคนตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป นําเงินส่วนที่เหลือจาก

ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนฝากธนาคาร หยุดในสิ่งที่ไม่จําเป็น เช่น กินเหล้า เมายา ซุมแซวอ่ืนๆ ไม่เท่ียวเล่น

จนเกินขอบเขต บ่เล่นกินฟุ่มเฟือย กินเหล้ากินเบียร์ และบางครอบครัว ได้เงินเดือนมาแต่ละเดือน 

คร่ึงหน่ึงไปฝากธนาคาร และใช้ครึ่งหน่ึง 

 ข้อคําถามท่ี 4 ท่านและสมาชิกมีวิธีการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง เน้นการอยู่กินแบบมีระเบียบวินัยเป็นระบบ

เก็บเล็กเก็บน้อย บ่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย ต้องเลือกสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสม กับเศรษฐกิจครอบครัว 

บ่ใช้เคร่ืองของท่ีมีราคาแพง เกินความจําเป็นของครอบครัว เช่น โทรศัพท์ พาหนะ ที่มีราคาสูงเกิน

ความสามารถของครอบครัว จนต้องกู้ยืมมาเป็นหนี้สิน นอกจากน้ียังต้องเฮ็ดของกินเอง เลี้ยงเป็ดเลี้ยง
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ไก่ ครั้นเม่ือใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ําปะปา ทุกคร้ังใช้แล้วต้องปิดพร้อม รวมถึงการมีความพอใจในสิ่งท่ี

ตนเองมีคือ มีเงินน้อยก็ต้องใช้จ่ายในสิ่งท่ีจําเป็นและรู้จักหันเปลี่ยนแผนการดํารงชีวิต 

ข้อคําถามที่ 5 ท่านและสมาชิกมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: วิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาวเวียงจันทน์ 

ส่วนใหญ่เน้นการปลูกจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ทดแทนต้นไม้ท่ีถูกตัดไป มีการใช้วัสดุที่เป็น

มิตรต่อ ธรรมชาติ เช่น การใช้สารอาหารให้พืชก็ต้องใช้ฝุ่นท่ีมาจากธรรมชาติ และบางคนมีการเก็บ

ขวดน้ําไว้เม่ือหมด แยกไว้ขาย ใช้นํ้าใช้ไฟแบบประหยัด บ่ตัดไม้ทําลายป่า ปลูกต้นไม้ สอนตนเอง

รักษาความสะอาดในสถานที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นประจํา หรือเรียกว่า เต้าโฮมชุมชนในเขตบ้าน 

รวมถึงการเก็บข้ีเหยื่อให้เป็นระเบียบ การปลูกต้นไม้ทดแทน 

ข้อคําถามท่ี 6 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกัน

ในครอบครัว/ญาติพี่น้องอย่างไรบ้าง? และเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันในชุมชนท่ีอาศัย

อยู่อย่างไรบ้าง? รวมถึงการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง? 

พบว่า: ส่วนใหญ่วิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันด้วยการฮักแพงกัน 

เบิ่งแงงกัน(ดูแลกัน) ในยามเจ็บป่วย มีอะไรก็โทรหากันแต่ละสัปห์ดา ทุกวันเสาร์กินข้าวสามัคคี แบบ

ครบหน้าครอบตา ญาติพี่น้อง แบ่งปันซ่ึงกันและกัน เฮ็ดเวียกช่วยกัน ไปทํากิจกรรมแบบครอบครัว 

กินข้าวสามัคคี รวมถึงมีการไปมาหาสู่กัน แบ่งปันกันและปรึกษาหารือกัน 

ส่วนท่ี 2 ลักษณะของการดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นท่ีชุมชน โดย

มีข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 6 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

ข้อคําถามท่ี 1 สุขภาพอนามัยของท่านและประชาชนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่มี

บางครอบครัวที่บ่ใส่ใจเร่ืองสุขภาพการกินอยู่บ่สะอาด นอกจากร่างกายแข็งแรงกันเป็นส่วนใหญ่

ประชาชนยังมีความสามัคคีอีกด้วย 

ข้อคําถามท่ี 2 คุณภาพการศึกษาที่ท่านและประชาชนในชุมชนได้รับจากรัฐในปัจจุบันนี้เป็น

อย่างไรบ้าง? 

พบว่า: ด้านการศึกษาในเบื้องต้นยังได้รับจากพรรครัฐ ได้ร่ําเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อรับ

ใช้อยู่ในสังคม สร้างความรู้ผ่านสื่อมวลชน ลงท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ถึง

อย่างไรคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากรัฐยังไม่เพียงพอ บ่ดีปานได๋ ยังไม่ท่ัวถึงอีกด้วย ยังต้องพัฒนาใน

ด้านระบบการศึกษา อาคารเรียน เครื่องมือสื่ออุปกรณ์การศึกษา 
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ข้อคําถามที่ 3 ชีวิตการทํางานของท่านและประชาชนในชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง? มี

ความม่ันคงในการทํางานเพียงใด? 

พบว่า: บ่เพียงพอในการดํารงชีวิต ชีวิตมีการเฮ็ดเวียกดี ประชาชนในท้องถ่ินบางครัวก็ดี แต่

บางครอบครัวปานกลาง เฮ็ดเวียกตามการมอบหมายของพรรครัฐ การสัญจรในเมืองมีความแออัด 

ค่าแรงถูก ค่าครองชีพสูง ทุกคนต้องดิ้นรนทํางาน ผู้ที่ทํางานกับพรรครัฐจะดีกว่าผู้ทํางานเอกชนใน

เรื่องความม่ันคง ส่วนเอกชนได้ค่าตอบแทนสูง 

ข้อคําถามท่ี 4 รายได้ของท่านและประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: รายได้มาจากการทํางานของสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่มีหลาย

ครอบครัวท่ีพออยู่พอกิน รวมถึงในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์จํานวนมากท่ี รายได้บ่เพียงพอต่อการ

ดํารงชีวิตประจําวัน รายได้น้อยค่าครองชีพสูงต้องหารายได้เสริมเป็นจํานวนมาก 

ข้อคําถามท่ี 5 สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป็นอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: การจัดการขยะและแสงสว่างยังไม่เพียงพอ การสัญจรได้รับความยุ่งยาก 

แออัด บ่ค่อยสะดวกสําหรับเส้นคมนาคม ถนนบางที่บ่มีการซ่อมแซม ยังเป็นขุม (หลุม) เป็นบวก (บ่อ) 

แต่โดยบางชุมชนสะดวกสบาย บรรยากาศดี และสภาพแวดล้อมก็ดี ไม่มีการลักขโมย มีอะไร

ช่วยเหลือกัน รวมถึงมีสภาพที่สงบดี ซ่ึงด้านความปลอดภัยแม่นยังว่าบ่สามารถจะคุ้มครองได้เพราะมี

คนต่างด้าวหลายในเขตนี้ (มีคนต่างชาติเยอะในพื้นที่น้ี) 

ข้อคําถามท่ี 6 ความสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวของท่านเป็นอย่างไร? สัมพันธภาพ

ของคนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? 

พบว่า: ความสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนดีมาก มีการไปมาหาสู่กันปกติ  

ช่วยเหลือกันในตกทุกข์ได้ยาก การพัวพันของสมาชิกในครอบครัวแม่นมีความสามัคคีฮักแพงกัน 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเอกภาพกันในครอบครัว เวลาการพัวพันแม้นปกติเพราะทุกม้ือได้นั่ง

กินข้าวนํากัน ทุกคนมีความสามัคคีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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ตารางที่ 4.41 แสดงข้อมูลสัมภาษณ์ทั้งหมด 

วันที่

สัมภาษณ์ 
เวลา ชุมชน ชื่อ-สกุล เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ 

ระดับ

การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 

17-5-16 11.30 บ้านทุ่งส่างนาง ท้าวบุญทัน ชาย 50 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 5 ล้านกีบ 

17-5-16 11.20 บ้านสิวไิล นางแสงเดือน  หญิง 38 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 3 ล้านกีบ 

17-5-16 15.00 ห้องการ/ที่ทํางาน ท่านคําใส จันทะวง ชาย 58 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน อุดมศึกษา 3 ล้านกีบ 

16-5-16 13.00 บ้านสว่าง ท้าวนนทา  ชาย 50 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาโท 6 ล้านกีบ 

17-5-16 14.20 ห้องการบ้านธาตุหลวงใต้ ท่านพันมะลี สูนดารา ชาย 48 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน อุดมศึกษา 3 ล้านกีบ 

18-5-16 ห้องการสถานทูตเยอรมัน ท้าวคานสะดี สีสุมนทา ชาย 31 โสด พุทธ พนักงาน ชั้นสูง 3 ล้านกีบ 

18-5-16 12.30 บ้านโพนต้อง นางสุกสะวรรณ สพีันดอน หญิง 51 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ม.6  

13-5-16 10.00 บ้านพะขาว นางอรดี เพ็ดสุพัน หญิง 27 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 5 ล้านกีบ 

17-5-16 10.30 โดกดก นางกรนา กรมเข็มมา หญิง 30 โสด พุทธ พนักงานเอกชน ชั้นสูง 3 ล้านกีบ 

18-5-16 8.40 โรงเรียน นางทิพย์ บุญมา พรมมะวง หญิง 27 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ชั้นสูง 1.7 ล้านกีบ 

19-5-16 14.30 บ้านทุ่งส่างนาง นางสีดา  หญิง 45 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 2 ล้านกีบ 

16-5-16 11.30 บ้านตานมีชัย ท้าวอําพร นาทะสิน ชาย 40 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 3.4 ล้านกีบ 

18-5-16 9.00 มช. นางอําพร ไชยะจัน หญิง 28 แต่งงานแล้ว พุทธ นักศึกษา ชั้นสูง  

12-5-16 11.00 บ้านหนองไฮ นางสมหวัง อ้วนราส ี หญิง 26 โสด พุทธ พนักงาน ชั้นสูง 1.5 ล้านกีบ 

12-5-16 14.00 บ้านฮองไก่แก้ว นางยอด หญิง 28 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 1.5 ล้านกีบ 
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ) 

วันที่

สัมภาษณ์ 
เวลา ชุมชน ชื่อ-สกุล เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ 

ระดับ

การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 

15-5-16 15.00 บ้านขัวหลวง ท้าวแสงจันทน์ หินประเสิด ชาย 30 โสด พุทธ พนักงาน ม.6 1.3 ล้านกีบ 

13-5-16 14.00 บ้านวัดนาก ท้าวสุรพา ชาย 45 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 4 ล้านกีบ 

14-5-16 14.00 บ้านวัดนาก นางจันดี หญิง 40 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาโท 5 ล้านกีบ 

15-5-16 16.00 บ้านขัวหลวง ท้าวบิลลี่ จันทิจัก ชาย 24 โสด พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี  - 

10-5-16 10.30 บ้านโนนสว่าง นางสอนมณี ดวงมณีสอน หญิง 33 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ม.6 1.6 ล้านกีบ 

11-5-16 15.30 บ้านดอนโนน นางเวียงทอง  หญิง 36 โสด พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 4 ล้านกีบ 

18-5-16 8.00 บ้านจอมมณี ท้าวสมชัย ไชยทวีทรัพย์ ชาย 26 โสด พุทธ พนักงาน ชั้นสูง 1.6 ล้านกีบ 

12-5-16 9.12 บ้านหนองทา ท้าวสมหมาย ชาย 65 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาโท 7 ล้านกีบ 

11-5-16 10.00 บ้านพระขาว นางคําวิไล เทพบุรี หญิง 33 โสด พุทธ นักข่าว ชั้นกลาง 9 แสนกีบ 

10-5-16 9.00 ห้องเช่า ท้าวสุกสาคอน ทองดีสีลิสักดิ์ ชาย 36 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 1.6 ล้านกีบ 

18-5-16 9.00 บ้านสีไค นางประทุมพร เกตุมาลา หญิง 42 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงานครู ชั้นสูง 2 ล้านกีบ 

19-5-16 8.30 องค์การตาแดง นางคําหล้า  หญิง 44 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน ม.6 1.5 ล้านกีบ 

19-5-16 13.00 ห้องการสถานทูตเยอรมัน ท่านคําพุด ชาย 49 แต่งงานแล้ว พุทธ พนักงาน อุดมศึกษา 4 ล้านกีบ 

18-5-16 17.00 บ้านโพนสว่าง นางนินนะรา พรหมมะจัน หญิง 28 โสด พุทธ พนักงาน ปริญญาตรี 1.5 ล้านกีบ 

18-5-16 9.40 บ้านสีสะวาด นางอ่อนสี ใจราด หญิง 28 โสด พุทธ พนักงาน ม.6 1.3 ล้านกีบ 
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4.9 แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ผลจากการวิจัยสามารถสังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

แนวทางท่ี 1 ผู้นําครอบครัว และผู้ที่มีรายได้หลักของครอบครัวต้องหยุดการสังสรรค์ การกิน

เลี้ยงหลังเลิกงาน หรือลดการซุมแซวกันให้มาก แล้วหันมาประหยัดเงินที่ซ้ือเหล้า เบียร์กินในแต่ละวัน

เพื่อให้มีเก็บให้กับครอบครัวเพื่ออนาคต 

แนวทางที่ 2 ทุกคนในครอบต้องหันกลับมาตระหนักรู้ เข้าใจ และปฏิบัติในการใช้จ่ายใด ๆ 

ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐาน

สําคัญของความพอประมาณ และการกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัว ทั้งในด้าน

การดํารงชีวิต และในอาชีพของตนต้องทําสมํ่าเสมอ รวมถึงการทํากิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้อง

ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน 

แนวทางที่ 3 ทุกคนในครอบครัวต้องทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันที่เป็นการยึดหลักการ

พึ่งตนเองเสมอ และการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน สําคัญ

ที่สุดทุกคนต้องกลับมาบ้านเพื่อกินข้าวกันทุกม้ือ 

แนวทางท่ี 4 ทุกคนต้องเหลือกันในการหารายได้เพิ่มจากที่ทํางานปัจจุบัน เพื่อช่วยกันในการ

ใช้จ่ายในสิ่งท่ีจําเป็นของครอบครัว 

แนวทางท่ี 5 หน่วยงานรัฐต้องสร้างความตระหนักในการให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความกระตุ้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็น

ช่วยเหลือให้สิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับชุมชน สังคมประเทศให้ยั่งยืน 

 ส่วนสภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเป็น

ค่าร้อยละแต่ละข้อได้ดังตารางท่ี ตารางท่ี 4.42 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.42  จํานวนและรอ้ยละปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ข้อ ปัญหาอุปสรรค ความถี่ ร้อยละ 

1 ไม่เข้าใจ คําว่า “พอเพียง” มันเป็นนามธรรมเกิน 22 5.50 
2 “ยาก” ที่จะปฏิบัติตามได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 50 50.00 
3 ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรด ี 37 9.25 
4 ความพอเพียงเหมาะสําหรับเกษตรกร ไม่เหมาะกับระบบทุนนิยม

อุตสาหกรรม 
40 10.00 

5 “พอเพียง” เป็นเรื่องของเฉพาะบางคนมิใช่ของทุกคน 152 38.00 
6 ไม่มีเวลาที่จะได้คิดหรือประยุกต์ใช้หลักความพอเพียง 27 6.75 
7 ฐานะท่ีบ้านดีกวา่ท่ีจะใช้หลักความพอเพียง (รวย) 33 8.25 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.42 ข้อมูลร้อยละของปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ประชาชนเชื่อม่ันว่า “ยาก” ท่ีจะปฏิบัติตามได้ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน นับเป็นปัญหาหลักในการคิดเริ่มต้นถึง (ร้อยละ 50) รองลงมาคิดว่า คําว่า 

“พอเพียง” เป็นเรื่องของเฉพาะบางคนมิใช่ของทุกคน (ร้อยละ 38) และความพอเพียงเหมาะสําหรับ

เกษตรกร ไม่เหมาะกับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม (ร้อยละ 10) และน้อยที่สุดเป็นความคิดที่ว่า

สามารถนํามาพัฒนาได้คือ ไม่เข้าใจ คําว่า “พอเพียง” มันเป็นนามธรรมเกิน (ร้อยละ 5.50) นับว่าใน

เรื่องนี้เป็นปัญหาอุปสรรคน้อยเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจดีอยู่แล้ว 



 
 

 

บทท่ี  5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Guideline for Living on Sufficient Economy Philosophy of 

ASEAN Peoples Case study: Vientiane, Laos Replublic.)” ซ่ึงในการวิจัยได้สังเคราะห์จาก

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือสํารวจความรู้ความเข้าใจของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) และสภาพของความพอเพียงในการดํารงชีวิตเพียงของประชาชนนคร

หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2) วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานของบุคคลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และพฤติกรรมและการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท้ังในระดับครัวเรือนของ

ประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ท่ีอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 400 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.50) อายุไม่เกิน 25 ปี (ร้อยละ 63.00) เกือบท้ังหมดเป็นนับถือพุทธศาสนา 

(ร้อยละ 98.50) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.25) ระดับการศึกษาสามัญอยู่ในระดับมัธยมปลาย (ร้อย

ละ 93.50) ระดับการศึกษาท่ัวไปอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 65.50) อาชีพท่ีเป็นนักเรียน 

นักศึกษา (ร้อยละ 51.25) และอาชีพของประชาชนท่ีเป็นราชการ/พนักงานรัฐ : ครู ตํารวจ ทหาร 

ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ (ร้อยละ 29.25) ส่วนประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีนครหลวง

เวียงจันทน์มากท่ีสุดจะอาศัยอยู่ไม่เกิน 10 ปี (ร้อยละ 47.00) โดยมีภูมิลําเนาหรือบ้านเกิดอยู่ต่าง

แขวง (ร้อยละ 54.75) มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 37.75) และมีรายจ่ายต่อ
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เดือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 40.50) เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่มี

ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 5 คน (ร้อยละ 

26.50) และจํานวน 4 คน (ร้อยละ 22.25) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ประชาชนท่ีมีการรับรู้ ได้

ศึกษา ได้มีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) (ร้อยละ 59.25) แต่การท่ีจะได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มีน้อยอยู่พอสมควร (ร้อยละ 33.75) ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนเคยเข้า

รับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์) ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 

48.23) และมีการอบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน (ร้อยละ 34.04) นอกจากนี้ประชาชนส่วน

ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมี

ความเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 84.00) ส่วนกลุ่มท่ีประชาชนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ได้แก่ สมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม (ร้อยละ 79.50) สมาชิกสมาพันธ์แม่หญิง (ร้อยละ 42.50) สมาชิกกรรม

บาล (ร้อยละ 36.00) และสมาชิกพรรค (ร้อยละ 6.25) 

 
 5.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกิน

พอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด จํานวน 16 ข้อ แต่มีค่าร้อยละท่ีมากท่ีสุด 5  ลําดับ ได้แก่ 

1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย  

2) การทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานหรือผู้อ่ืน 

3) การทํากิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน  

4) การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัว ท้ังในด้านการดํารงชีวิต และใน

อาชีพของตนต้องทําสมํ่าเสมอ 

5) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสําคัญของความพอประมาณ 

แต่สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ในระดับท่ีน้อยท่ีสุด มี 3 ข้อ ได้แก่ การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือท่ีทํางานต้องยึด

เหตุผลของตนเองเป็นสําคัญเสมอ (ร้อยละ 43.75) การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลา

ใกล้เคียงกันเพ่ือหารายได้ให้มากข้ึน (ร้อยละ 22.25) และ การดํารงชีวิตด้วยการเผื่อแผ่แบ่งปันเป็น

เง่ือนไขด้านความรู้ (ร้อยละ 13.50) ซ่ึงได้สะท้อนความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการดํารงชีวิตของประชาชน

ชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ในเมืองหลวงจะมีค่าครองชีพท่ีสูงกว่าในพ้ืนอ่ืน ๆ ของประเทศ คนท่ีอาศัยอยู่ใน
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เมืองหลวงต้องมีรายได้ม่ันคง และหรือต้องเพ่ิมอาชีพมากกกว่า 1 อาชีพจึงจะสามารถมาดํารงชีวิตอยู่

ได้ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้แบบพอดี หรือต้องประหยัดแบบมากเพ่ือให้ประคับประคองชีวิตได้ 

โดยเฉพาะแนวคิดพอมีพอกินต้องนํามาใช้ให้มากท่ีสุด 

  
5.1.3 การดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี

ระดับการดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ในชีวิตประจําวัน มีลักษณะของ

การดํารงชีวิตอยู่ในระดับท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมีระดับคะแนน 8-10 จํานวน 5 ลําดับสูงสุด ดังนี้ 

1) ครอบครัวท่านทุกคนมีข้าวกินทุกม้ืออย่างอุดมสมบูรณ์ มีคะแนน 10 ระดับมากท่ีสุด 

2) การทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันของท่าน จะยึดหลักการพ่ึงตนเองเสมอ มีคะแนน 9 

ระดับค่อนข้างมาก 

3) เวลาท่านใช้ประโยชน์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 

ปริ้นเตอร์ มีการถอดสายปลั๊คทุกครั้ง มีคะแนน 8 ระดับมาก 

4) การวางแผนใช้จ่ายเงินสําหรับจับจ่ายใช้สอย ซ้ือของท่ีจําเป็นสําหรับตนเองและครอบครัว

ในแต่ละวัน มีคะแนน 8 ระดับมาก 

5) ท่านและครอบครัวมีการทําบุญใส่บาตรหรือบริจาคทานเสมอ มีคะแนน 8 ระดับมาก 

แต่วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านได้มีเวลาสํารวจตัวเองในการ

ดํารงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ มีคะแนน 5 ระดับปานกลาง รวมถึงมีการพบปะสังสรรค์กัน

เสมอ มีคะแนน 5 ระดับปานกลาง ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มีการดํารงชีวิตแบบ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ในชีวิตประจําวันเป็นอย่างดี เข้าใจพฤติกรรมการ

ดํารงชีวิตแบบพอเพียงและสามารถปฏิบัติเป็นไปอย่างปกติวิสัย 

 
5.1.4 การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จําแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35) เม่ือพิจารณา
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ตามรายด้านพบว่า รายด้านท่ีมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก มี 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.56) 

 2) ด้านการดํารงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.56) 

 3) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

ส่วนรายด้านท่ีมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เช่นเดียวกัน ดังนี้ 

 4) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.27) 

 5) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.13) 

6) ด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.08) เนื่องจากประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรายได้ไม่

เกิน 10,000 บาท และท่ีสําคัญประชาชนอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ไม่เกิน 10 ปี เม่ือ

พิจารณารายรับแล้วไม่มากนักจึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด

ในทิศทางเดียวกันเกือบท้ังหมดของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง 

 
5.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตาม

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 

1) ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวง

เวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไปมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ท่ีอายุ

ไม่เกิน 35 ปี 

2) ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีประกอบ
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อาชีพราชการ/พนักงานรัฐ: ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 

ประชาชนหรือผู้รับจ้างท่ัวไป พ่อค้า แม่ค้า มีการการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าอาชีพนักเรียน 

นักศึกษา 

3) ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันมีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีอาศัยอยู่ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนมีการ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ไม่เกิน 30 ปี 

4) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

นครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีการศึกษาระดับชั้นต้นและชั้นกลาง มีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ ท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 

5) ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

นครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไปมีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท 

6) ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

นครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีรายจ่ายตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทมีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) มากกว่าผู้ท่ีมีรายจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,001 ข้ึนไป 

7) ประชาชนท่ีเคยและไม่เคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยผู้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ท่ี

ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 
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8) ประชาชนท่ีเป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

5.1.6 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกิน

พอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบผลดังนี้ 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.71) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนใน

เขตนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในระดับประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง มี 1 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ดังนี้ 

 1) ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

 ส่วน ระดับมาก มี 5 ด้าน ดังนี้ 

 2) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

3) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.66) 

 4) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.56) 

 5) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.41) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเน้นหนักว่า เรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องท่ีต้อง
เริ่มต้นท่ีด้านจิตใจก่อน รองลงไปคือให้ความสําคัญกับคําว่า “พอ” ในการพัฒนาตนเอง ไม่เบียนเบียน
คนผู้อ่ืนและพึงใจกับชีวิตปัจจุบัน ท้ังนี้ให้ความสําคัญกับด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
 

5.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐาน

บุคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 
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1) ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนมีการประยุกต์ใช้มากว่าผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี 

2) ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว และราชการ/พนักงานรัฐ: ครู ตํารวจ 

ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ มีการประยุกต์ใช้มากกว่าผู้ท่ีมีอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา 

3) ประชาชนท่ีมีระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่ 

31 ปีข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้มากกว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่ไม่เกิน 30 ปี 

4) ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้

ไม่เกิน 15,000 บาท 

 
 5.1.8 การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน หรือพนักงานท่ีทํางานอยู่ในนครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1) พฤติกรรม หรือกิจกรรมการน้อมนํา (การประยุกต์ใช้) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ไปใช้ในชีวิตประจําวัน พบว่า: ประชาชนส่วนใหญ่มี

วิธีการลดรายจ่ายแตกต่างกันออกไป เช่น การประหยัด การพลังงานและน้ําปะปา ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ 

ใช้เงินให้ถูกต้องมีประโยชน์ ต้องคิดก่อนว่าเราจะซ้ืออะไร เลือกซ้ือแต่เครื่องใช้ท่ีจําเป็น หยุดการ

สังสรร ลดการไปเท่ียวเล่น รวมถึงการกินพออ่ิมก็ต้องเซา บ่ต้องกินแนวกระจุกกระจิก และคนถึงการ

ไปเก็บผัก หาหน่อไม้ เลี้ยงไก่ เป็นต้นแต่สิ่งท่ีชี้ไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมดคือ บ่ซ้ือในสิ่งของท่ีไม่

จําเป็น ไม่จ่ายฟุ่มเฟือย ทุกคนต้องรู้จักประหยัดช่วยกัน นอกจากนี้ต้องหารายได้เสริมด้วยการขาย

เครื่อง (เสื้อผ้า) มีการสอนพิเศษ ซอกหาเวียกนอกโมงการ (ทํางานพิเศษนอกเวลาทํางาน) เพ่ิมข้ึนไม่

อยู่นิ่ง ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย 2 อาชีพต่อ 1 คน เม่ือได้เงินมาทุกคนตัดสิ่งท่ีไม่

จําเป็นออกไป นําเงินส่วนท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนฝากธนาคาร หยุดในสิ่งท่ีไม่จําเป็น เช่น กิน

เหล้า เมายา ซุมแซวอ่ืนๆ ไม่เท่ียวเล่นจนเกินขอบเขต บ่เล่นกินฟุ่มเฟือย กินเหล้ากินเบียร์ และบาง
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ครอบครัว ได้เงินเดือนมาแต่ละเดือน ครึ่งหนึ่งไปฝากธนาคาร และใช้ครึ่งหนึ่ง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

เน้นการอยู่กินแบบมีระเบียบวินัยเป็นระบบเก็บเล็กเก็บน้อย บ่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย ต้องเลือกสิ่งของ

เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจครอบครัว บ่ใช้เครื่องของท่ีมีราคาแพง เกินความจําเป็นของ

ครอบครัว และใช้สิ่งของท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้

ทดแทนต้นไม้ท่ีถูกตัดไป มีการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ท่ีสําคัญทุกคนในครอบครัวการเอ้ืออาทร 

เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันด้วยการฮักแพงกัน เบิ่งแงงกัน(ดูแลกัน) ในยามเจ็บป่วย มีอะไรก็โทรหา

กันแต่ละสัปห์ดา ทุกวันเสาร์กินข้าวสามัคคี แบบครบหน้าครอบตา ญาติพ่ีน้อง แบ่งปันซ่ึงกันและกัน 

เฮ็ดเวียกช่วยกัน ไปทํากิจกรรมแบบครอบครัว กินข้าวสามัคคี รวมถึงมีการไปมาหาสู่กัน แบ่งปันกัน

และปรึกษาหารือกันเป็นประจํา 

2) ลักษณะของการดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพ้ืนท่ีชุมชน 

พบว่า: ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่มีบางครอบครัวท่ีบ่

ใส่ใจเรื่องสุขภาพการกินอยู่บ่สะอาด ส่วนการศึกษาในเบื้องต้นยังได้รับจากพรรครัฐ แต่คุณภาพ

การศึกษาท่ีได้รับจากรัฐยังไม่เพียงพอ บ่ดีปานได๋ ยังไม่ท่ัวถึงอีกด้วย ยังต้องพัฒนาในด้านระบบ

การศึกษา อาคารเรียน เครื่องมือสื่ออุปกรณ์การศึกษา ซ่ึงการดํารงชีวิตในปัจจุบันบ่เพียงพอในการ

ดํารงชีวิต ชีวิตมีการเฮ็ดเวียกดี ประชาชนในท้องถ่ินบางครัวก็ดี แต่บางครอบครัวปานกลาง เฮ็ด

เวียกตามการมอบหมายของพรรครัฐ การสัญจรในเมืองมีความแออัด ค่าแรงถูก ค่าครองชีพสูง ทุกคน

ต้องดิ้นรนทํางาน รายได้จึงมาจากการทํางานของสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ หลายครอบครัวท่ี

พออยู่พอกิน แต่หลายครอบครัวท่ีมีรายได้บ่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ส่วนในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการขยะและไฟแสงสว่างยังไม่เพียงพอ การสัญจรได้รับความยุ่งยาก แออัด 

บ่ค่อยสะดวกสําหรับเส้นคมนาคม ถนนบางท่ีบ่มีการซ่อมแซม ยังเป็นขุม (หลุม) เป็นบวก (แอ่งน้ํา) 

ส่วนด้านความปลอดภัยแม่นยังว่าบ่สามารถจะคุ้มครองได้เพราะมีคนต่างด้าวหลายในเขตนี้ (มีคน

ต่างชาติเยอะในพ้ืนท่ีนี้) ครั้นเม่ือถามเรื่องความสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนดีมาก 

มีการไปมาหาสู่กันปกติ  ช่วยเหลือกันในตกทุกข์ได้ยาก การพัวพันของสมาชิกในครอบครัวแม่นมี

ความสามัคคีฮักแพงกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเอกภาพกันในครอบครัว เวลาการพัวพันแม้น

ปกติเพราะทุกม้ือได้นั่งกินข้าวนํากัน ทุกคนมีความสามัคคีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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5.1.9 แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีเป็นแนวทางสําคัญ 3 แนวทางดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 ผู้นําครอบครัว และผู้ท่ีมีรายได้หลักของครอบครัวต้องหยุดการสังสรรค์ การกิน

เลี้ยงหลังเลิกงาน หรือลดการซุมแซวกันให้มาก แล้วหันมาประหยัดเงินท่ีซื้อเหล้า เบียร์กินในแต่ละวัน

เพ่ือให้มีเก็บให้กับครอบครัวเพ่ืออนาคต 

แนวทางท่ี 2 ทุกคนในครอบต้องหันกลับมาตระหนักรู้ เข้าใจ และปฏิบัติในการใช้จ่ายใด ๆ 

ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐาน

สําคัญของความพอประมาณ และการกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัว ท้ังในด้าน

การดํารงชีวิต และในอาชีพของตนต้องทําสมํ่าเสมอ รวมถึงการทํากิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้อง

ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน 

แนวทางท่ี 3 ทุกคนในครอบครัวต้องทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันท่ีเป็นการยึดหลักการ

พ่ึงตนเองเสมอ และการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน สําคัญ

ท่ีสุดทุกคนต้องกลับมาบ้านเพ่ือกินข้าวกันทุกม้ือ 

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชาชน พบว่า 

ประชาชนเชื่อม่ันว่า “ยาก” ท่ีจะปฏิบัติตามได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน นับเป็นปัญหาหลักในการคิด

เริ่มต้นถึง (ร้อยละ 50) รองลงมาคิดว่า คําว่า “พอเพียง” เป็นเรื่องของเฉพาะบางคนมิใช่ของทุกคน 

(ร้อยละ 38) และความพอเพียงเหมาะสําหรับเกษตรกร ไม่เหมาะกับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม (ร้อย

ละ 10) และน้อยท่ีสุดเป็นความคิดท่ีว่าสามารถนํามาพัฒนาได้คือ ไม่เข้าใจ คําว่า “พอเพียง” มันเป็น

นามธรรมเกิน (ร้อยละ 5.50) นับว่าในเรื่องนี้เป็นปัญหาอุปสรรคน้อยเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจเป็น

อย่างดี 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นสมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม (ร้อยละ 79.50) และสมาชิกสมาพันธ์แม่

หญิง (ร้อยละ 42.50) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 ลําดับแรกของประชาชนในพ้ืนท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจํานวนถึง 4 ข้อท่ีเหมือนกัน ได้แก่ 1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้อง

คํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย 2) การทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่

ควรเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานหรือผู้อ่ืน  3) การทํากิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน และ 4) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสําคัญของความ

พอประมาณ (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 159) ชีวิตของประชาชนคนเมืองหลวงจําเป็นต้องมีความ

ม่ันคงด้านรายได้ และจําเป็นต้องมีมากกว่า 1 อาชีพ หรือไม่ก็อาชีพนั้นมีรายได้ท่ีสูงพอสามารถเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวได้ ซ่ึง สปป.ลาว คนท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนใหญ่มีอาชีพมากกก

ว่า 1 อาชีพจึงจะสามารถมาดํารงชีวิตอยู่ได้ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้แบบพอดี หรือต้องประหยัด

แบบมากเพ่ือให้ประคับประคองชีวิตได้ ไม่ได้จํากัดคําว่าพอเพียง หรือมีวิถีชีวิตแบบประหยัดมัธยัสถ์ 

ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยของ นฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์. (2550: 

78) ท่ีกล่าวถึงความเข้าใจผู้ร่วมสนทนากลุ่มอาชีพในการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขต

เมือง เพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เขตดินแดง) ท่ีว่าประชาชนผู้มีความรู้ความเข้าใจ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีคับแคบและจํากัดว่าหมายถึง ชีวิตท่ีต้องประหยัด และคําว่า พอเพียง (พอใจในสิ่ง

ท่ีมีอยู่) เท่านั้น อีกประเด็นท่ีน่าสนใจมากในการค้นพบคือ การดํารงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ในชีวิตประจําวัน ท่ีทุกคนจะกลับบ้านมาพบครอบครัวและทานข้าวทุกม้ือ

ร่วมกันอย่างมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับการทํางานทุกอย่างต้องยึดหลักการพ่ึงตนเองเสมอ 

แต่ท่ีน่าฉงนคือวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านได้มีเวลาสํารวจตัวเองในการ

ดํารงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ มีการปฏิบัติน้อยมาก เป็นสาเหตุท่ีชี้ให้เห็นว่า คนท่ีทํางาน

มากกว่า 1 อาชีพมีเวลาในการพักผ่อนท่ีจะสํารวจตัวเองก่อนนอนยากมากและมีความเหนื่อยมากจน
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ทําให้ต้องรีบนอน ยังเหลือเพียงการทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนาทุกคนจะให้ความสําคัญมากท้ัง

การแต่งกายการทําสิ่งของใส่บาตรและการใส่ปัจจัย (เงิน) ด้วย 

การปฏิบัติการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติใน

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 

เหมือนกันท้ัง 3 ด้านคือ ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ

ดํารงชีวิต และด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 143) สืบเนื่องจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์มีพ้ืนเพเป็นคนต่างแขวง เข้ามาเรียนและทํางาน

เป็นราชการ/พนักงานรัฐ : ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ มักมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยใน

พ้ืนท่ีนครหลวงเวียงจันทน์มากท่ีสุดจะอาศัยอยู่ไม่เกิน 10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท 

(ไม่เกินสองล้านหาแสนกีบ) ประชาชนส่วนใหญ่มีครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 5 คนบ้างและจํานวน 4 คนบ้าง การเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ชี้ให้เห็นว่า การดําเนินชีวิต

แต่ละวันจําเป็นต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอย ใช้เท่าท่ีจําเป็นให้เหลือพอแต่ละเดือนหรือไม่ต้องทํางาน

เพ่ิมเติม จะดําเนินชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายต้องเป็นเทศกาลหรือมีงานสําคัญของห้องการ (สํานักงาน/

หน่วยงานของตนเอง) นั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกันในการอาศัยอยู่ในเมืองหลวง คือ การไม่ค่อยมี

เวลาและโอกาสในการทําบัญชีครัวเรือนในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องนัก หรือเป็นเพียงการบันทึกบัญชี

ครัวเรือนแค่บางครั้ง เท่านั้น (สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต, 2551; ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 151) 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ระดับ

บุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านจิตใจมีการประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง รองลงมาด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและ

พึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง ซ่ึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือด้านจิตใจ

ประชาชนเห็นด้วยมากกับการประยุกต์ใช้ในเรื่องการยึดม่ันในยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต

เสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลําบากและขาดแคลนก็ตาม และเก่ียวกับคําว่า “พอ” 

พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีจะยึดม่ันใน

การประกอบอาชีพท่ีสุจริตเสมอ ยังรวมถึงการปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม

หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ซ่ึงประชาชนมีความเห็นด้วยว่า ตนเองมีความพอใจ มีความสุข ยินดีกับ
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ชีวิตตามอัตภาพของตนเองท่ีเป็นอยู่แล้วในขณะนี้ นี้คือความพอเพียง ตามความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 173-174) ท้ังนี้ประชาชนในชุมชนเมืองจะ

รู้จักควบคุมตนเอง ค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มาก เนื่องจากภาระจําเป็นท่ีต้องรับผิดชอบในครัวเรือน

ท่ีสูง เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า น้ําประปา และค่าเทอมบุตรหลานเป็นต้น ซ่ึงผลการวิจัยของนฤมล นิ

ราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ (2550: 111) ผู้ท่ีประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจ

นอกภาคทางการในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซ่ึงมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลา

ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือ

ขบวนการท่ีมีชื่อหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน เม่ือศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มี

ความสุขในชีวิตได้ตามอัตภาพของฐานะตนเอง  

ท้ังนี้การท่ีประชาชนในชุมชนเมืองหรือชนบทจะมีผลต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

และปฏิบัติในกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน ได้แก่ 

1) อายุ โดยผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนมีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากว่าผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี  

2) อาชีพ ซ่ึงอาชีพราชการ/พนักงานรัฐ: ครู ตํารวจ ทหาร ผู้นําในกระทรวงต่าง ๆ 

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว ประชาชนหรือผู้รับจ้างท่ัวไป พ่อค้า แม่ค้า มีการการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

มากกว่าอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

3) ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซ่ึงผู้ท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์

ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่ไม่เกิน 30 ปี 

4) รายได้ต่อเดือน โดยผู้ท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ

ตามกิจกรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ท่ีมี

รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท  

5) ระดับการศึกษา โดยผู้ท่ีมีการศึกษาระดับชั้นต้นและชั้นกลาง มีการปฏิบัติตามกิจกรรม

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีข้ึนไป 

6) ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนใน

นครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีมีรายจ่ายตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทมีการปฏิบัติตาม
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กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) มากกว่าผู้ท่ีมีรายจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,001 ข้ึนไป 

7) ประชาชนท่ีเคยและไม่เคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอ

กินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยผู้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ท่ี

ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย เช่นเดียวกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติกรรม

ในระดับบุคคลและครัวเรือนมากผู้ไม่เคยเข้ารับการอบรม (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 145) 

ประชาชนต้องหา “ตุ่มพอเพียง” ในชีวิตของตนเองให้เจอแล้วฝึกใช้บ่อย ๆ  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) ประชาชนต้องตระหนักรู้ เข้าใจในบริบททางสังคมเมืองท่ีเป็นอยู่ รู้ตัวว่า ฐานะการเงิน 

ฐานะครอบครัว ศักยภาพของตนเอง ซ่ึงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีคุ้นชินกับวิถีชีวิตคน

เมือง เช่น ความเจริญทางวัตถุ การแข่งขันกันสูงในอาชีพการงาน ความเอารัดเอาเปรียบกัน ความโลก 

บริโภคนิยม ความทันสมัยของเทคโนโลยี ปัญหาสังคมอีกจํานวนมากมาย การมุ่งประโยชน์ส่วนตัว

มากกว่าส่วนร่วม การติดความฟู่ฟ่าหรูหรา ลดการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ ให้น้อยลง เน้นการออม

ให้มากข้ึน หรือการใช้จ่ายต้องวางแผน เน้นการบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือค่าใช้จ่ายให้เป็นการกระตุ้น

เตือนการใช้จ่ายของตัวเอง  

 2) ค่าครองชีพในเขตนครหลวงเวียงจันทน์สูง จําเป็นต้องรู้จักการพ่ึงพาตนเอง ลดการทาน

ข้าวนอกบ้านและลดการตุ้มโฮมกับเพ่ือนให้มากข้ึน หันกลับมาใช้พ้ืนท่ีบ้านปลูกผักสวนครัว และผลไม้

ไว้รับประทานเอง และกลับบ้านให้เร็วข้ึนเพ่ือการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน หาเวลาสํารวจตัวเองใน

การดํารงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ เพ่ือให้เกิดความพอเพียงท่ีเริ่มต้นจากตัวเราเป็นสิ่งสําคัญ

ท่ีสุด 

 3) หน่วยงานภาครัฐ หรือพรรครัฐบาล ต้องปรับกระบวนวิธีในการพัฒนาคนก่อน เพ่ือให้คน

ไปพัฒนาประเทศ ถ้าเดินตามรอยศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน จะสร้างความเจริญให้ม่ันคงแก่
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คนและสังคมได้ ท้ังฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนใครประชาชนมีกลุ่มสมาชิกคนดํารง

ชีพแบบพอเพียงท้ังในนครหลวงเวียงจันทน์และต่างแขวง 

 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ครั้งต่อไปสําคัญยิ่งท่ีต้องการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้าง

ชุมชนเมืองพอเพียง และต้องศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองท้องถ่ิน นายบ้าน สมาชิกพรรค 

สมาชิกชาวหนุ่มบ้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลและชุมชนให้

มากข้ึน ท้ังนี้ควรให้ความสําคัญกับการเข้มแข็งทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ

วัฒนธรรมด้วย กล่าวคือ สร้างมูลค่าจากวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

แนวทางการดาํรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานคร

หลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(Guideline for Living on Sufficient Economy Philosophy of ASEAN Peoples Case study: 

Vientiane, Laos Replublic.) 

(สําหรับพนักงานรัฐ) 

 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์........./........../..........เวลา.....................สถานที่(ชุมชน)......................................... 

สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์............................................................................................................................ 

เพศ.....................อายุ.....................ปี  สถานภาพสมรส.................................ศาสนา............................. 

อาชีพ....................................ระดับการศึกษา.................................รายได้ต่อเดือน.........................บาท 

ส่วนที่ 1 กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 6 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) ท่านมีวิธีการการลดรายจา่ยในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการการลดรายจา่ยในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบา้ง? 

 2) ท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

 ท่านมีการประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวนั/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

 3) ท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? 

 4) ท่านมีวิธีการดาํรงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการดาํรงชีวิตอย่างพอเพยีงอย่างไรบ้าง? 

5) ท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไร

บ้าง? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี.......... 
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6) ท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การชว่ยเหลือ) ต่อกันในครอบครัว/ญาติพี่น้องอย่างไร

บ้าง?  ท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การชว่ยเหลือ) ต่อกันในชุมชนท่ีอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันในชุมชน

อย่างไรบ้าง? 

# ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง? 

ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาของการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการน้อมนํา (การประยุกต์ใช้) หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 8 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังน้ี 

 1) สภาพปัญหาของการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง? 

2) ปัจจุบันสภาวการณ์ในวิถีเมือง ผลกระทบที่การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาํวันอย่างไรบา้ง? 

 3) ท่านมีวิธีการการลดรายจา่ยในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการการลดรายจา่ยในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบา้ง? 

 4) ท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวัน/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

 ท่านมีการประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมอย่างไร? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการเพิ่มรายได้ในแต่ละวนั/แต่ละเดือนอย่างไรบ้าง? 

 5) ท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการออมอย่างไรบ้าง? 

 6) ท่านมีวิธีการดาํรงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการดาํรงชีวิตอย่างพอเพยีงอย่างไรบ้าง? 

7) ท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไร

บ้าง?  

 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีวิธีการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง? 

8) ท่านมีวิธีการการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันในครอบครัว/ญาติพี่น้องอย่างไรบา้ง? 

 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิธีการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันในชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างไร

บ้าง? 

ส่วนท่ี 3 ลักษณะของการดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามดัชนีชี้วัดความสุขในระดับพื้นท่ีชุมชน 

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 7 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังน้ี 

 1) สุขภาพอนามัยของท่านและประชาชนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? 
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 การเข้าถึงระบบสาธารณสุขของชุมชน หรือรัฐเป็นอย่างไรบ้าง? 

2) คุณภาพการศึกษาที่ทา่นและประชาชนในชุมชนได้รับจากรัฐในปัจจุบันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง? 

 3) ชีวิตการทํางานของท่านและประชาชนในชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง? 

 มีความม่ันคงในการทํางานเพยีงใด? 

 4) รายได้ของท่านและประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง? 

 5) สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างไรบา้ง? 

 6) ความสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวของท่านเป็นอย่างไร? 

 สัมพันธภาพของคนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง? 

7) ท่านมีการบริหารจัดการที่ดีในหลักของคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่าและความ

โปร่งใสเป็นอย่างไรบ้าง? 

---ขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี--- 
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(ต้นฉบับ) 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แนวทางการดาํรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอาเซียน  

กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

Guideline for Living on Sufficient Economy Philosophy of ASEAN Peoples  

Case study: Vientiane, Laos Replublic. 

 

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อท้องถ่ินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจของการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบุคคลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาความพอเพียงในการดํารงชีวิตเพียงของประชาชนในกลุ่มประเทศ

อาเซียน เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท้ังใน

ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เพื่อศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อ

นําข้อมูลท่ีค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาหรือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช โดยข้อคําถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน และโปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � หรือ  

ตามข้อความที่เป็นจริง หรือ เติมข้อความที่ตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงของท่าน ในช่องว่างที่กําหนดไว้ 

ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                   (อาจารย์ภูสิทธ์  ภูคําชะโนด) 

                            อาจารย์ประจําสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมสังคม/นักวิจัย 

 

 

แบบสอบถามชุดท่ี.......... 
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ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล 

1. เพศ  � ชาย  � หญิง 
2. อายุ  ........................................................ปี 
3. นับถือศาสนา...................................................................................................................... 
4. สถานภาพ 

� โสด  � สมรส � ม่าย/หย่าร้าง � แยกกันอยู่ 
5. ระดับการศึกษา 

� ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  
� ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 
� ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.)  
� ระดับปริญญาตรี   
� ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 

6. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง 1 อาชีพ) 
� นักเรียน นักศึกษา   
� พ่อค้า แม่ค้า    
� ผู้ทํางานบริษัทเอกชน นักธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
� ข้าราชการ: ครู ตํารวจ ทหาร ผู้ทํางานในกระทรวงต่าง ๆ  
� ประชาชน หรือผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป   
� อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

7. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์............…………………………………..ปี 
8. ภูมิลําเนาเดิม 

� อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ � มาจากต่างแขวง 
9. รายได้ต่อเดือน 

� ไม่เกิน 5,000 บาท   � 5,001 – 10,000 บาท  
� 10,001 – 15,000 บาท  � 15,001 – 20,000 บาท 
� 20,001 – 25,000 บาท  � 25,001 บาทข้ึนไป 

10. รายจ่ายต่อเดือน 
� ไม่เกิน 5,000 บาท   � 5,001 – 10,000 บาท  
� 10,001 – 15,000 บาท  � 15,001 – 20,000 บาท 
� ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป  

11. จํานวนสมาชิกในครอบครัว……….....................…………………………..คน 
12. ท่านเคยรับรู้ ได้ศึกษา ได้มีโอกาสนําไปใช้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือ ความพอเพียงหรือไม่ 
� เคย       
� ไม่เคย 
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13. ท่านเคยได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
� เคย  ซ่ึงได้รับการอบรมจาก  

 หน่วยงานรัฐ   
 หน่วยงานเอกชน  
 อบรมภายในชุมชนโดยกรรมการชุมชน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................... 

� ไม่เคยอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
14. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

�  เป็น  (โปรดระบุ)   
 สมาชิกชาวนุม   
 สหพันธ์แม่หญิง  
 สมาชิกกรรมบาล 
 สมาชิกพรรค   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................... 

 �  ไม่เป็น 
 
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือความพอเพียง 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในข้อคําถามที่ถูก(ใช่) และเครื่องหมาย�ในข้อคําถามที่ผิด(ไม่ใช่) 
กรุณาทําทุกข้อ 

ข้อ คําถาม 
คําตอบ 

ถูก(ใช่) ผิด(ไม่ใช่) 
หลักการแรก: ความพอประมาณ   
1 การใช้จ่ายใด ๆ ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย   
2 การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทําเกินตัวเกินความสามารถของตน   
3 การกระทํากิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและ

เพื่อนร่วมงาน 
  

4 การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐานสําคัญของความพอประมาณ   
5 การพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อย่างสมํ่าเสมอ   

หลักการที่สอง: ความมีเหตุผล   
6 การรู้จักคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าควรทําหรือไม่ควรนั้นแสดงถึง

การมีเหตุผล 
  

7 การกระทํากิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างระเอียดถ่ีถ้วนและรู้จัก
วางแผน 

  

8 การกระตุ้นตนเองให้เป็นคนรู้จักศึกษา หาความรู้ใส่ตัวท้ังการดํารงชีพ 
และในอาชีพเสมอ 
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9 การรู้จักเคารพกฎกติกาของครอบครัว ชุมชน สังคม หรือองค์การที่ตนเอง
เก่ียวข้องด้วย 

  

10 การตัดสินใจใด ๆ ในครอบครัวหรือท่ีทํางานต้องยึดเหตุผลของตนเองเป็น
สําคัญเสมอ 

  

หลักการที่สาม: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   
11 การจัดทําบัญชีครัวเรือน หรือการจัดทําบัญชีรายรับ-จ่าย เป็นการวางแผน

ที่ดีของตนเองและครอบครัวต่อการดํารงชีพในอนาคต 
  

12 การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสังคม บ้านเมือง เทคโนโลยีอย่าง
สมํ่าเสมอ 

  

13 การรู้จักวางแผนระบบการใชจ้่ายเงินแต่ละเดือน วางแผนอนาคตให้กับคน
ในครอบครัวรู้จักการเก็บออมเพื่ออนาคต 

  

14 การรู้จักใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน   
15 การประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อหารายได้ให้

มากข้ึน 
  

เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
16 การรู้จักแสวงหาความรู้จากหลากหลายแหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารเป็น

การสร้างรอบรู้ และรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ เป็น
เงื่อนไขด้านความรู้ 

  

17 การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้าน
คุณธรรม 

  

18 การประกอบอาชีพด้วยความขยันอดทนในหน้าท่ีการงานเป็นเงื่อนไขด้าน
คุณธรรม 

  

19 การดํารงชวีิตด้วยความระมัดระวังเป็นเง่ือนไขด้านความรู ้   
20 การดํารงชวีิตด้วยการเผื่อแผแ่บ่งปันเป็นเงื่อนไขด้านความรู้   
 
ส่วนที่ 3 แบบวัดเก่ียวกับการดํารงชีวิตแบบพอเพียงของประชาชนในชีวิตประจําวัน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ในช่อง � ตรงกับคะแนน 1-10 ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันซ่ึงตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด กรุณาทําทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัด
ดังน้ี 

คะแนน 1-3 = น้อย คะแนน 4-7 = ปานกลาง  คะแนน 8-10 = มาก 

ข้อ ข้อความ/คําถาม 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้อย ปานกลาง มาก 

1 ทุกวันท่านสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน มีเวลา
สํารวจตัวเองในการดํารงชีวิตในแต่ละวันอย่าง
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สงบและมีสติ 
2 ท่านวางแผนท้ังเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 

ระยะทาง ช่องทางการเดินทางก่อนออก
เดินทางจากบ้าน ไปทํางานหรือไปในสถานท่ี
เป้าหมายต่าง ๆ เสมอ  

          

3 การทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันของท่าน 
จะยึดหลักการพึ่งตนเองเสมอ 

          

4 ท่านมีการวางแผนใช้จา่ยเงินสําหรับจับจ่ายใช้
สอย ซ้ือของที่จําเป็นสําหรับตนเองและ
ครอบครัวในแต่ละวัน 

          

5 ท่านรู้จักประหยัดเงินที่มีอยู่ในแต่ละวันว่าต้อง
ซ้ือเฉพาะของท่ีจําเป็น ไม่ใช้จ่ายของท่ีฟุ่มเฟือย 

          

6 ท่านและครอบครัวมีเงินออมสําหรับใช้ใน
อนาคต  

          

7 ท่านมีการทําความสะอาดและจัดบ้านให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ทุกวัน (เห็นอะไรท่ี
ไม่สะอาดหรือรกรุงรังท่านจะจัดการทําความ
สะอาดทันทีไม่ปลอดทิ้งไว้) 

          

8 ท่านดูแลความเรียบร้อยให้กับเฉพาะห้องนอน 
ห้องครัว ห้องน้ําทุกวัน 

          

9 ที่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว และผลไม้ไว้ทาน
เอง 

          

10 ท่านและเพื่อนมีการพบปะสังสรรค์กันเสมอ            
11 ท่านมีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจํา           
12 ท่านศึกษาหาความรู้ทั่วไปท่ีจะช่วยให้รู้การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ
ท่านและครอบครัวเสมอ 

          

13 เม่ือครอบครัวมีปัญหาหรือเกิดความไม่เข้าใจ
ทุกคนจะให้คําปรึกษาและร่วมช่วยกันแก้ไข
ปัญหา 

          

14 ครอบครัวท่านทุกคนมีข้าวกินทุกม้ืออย่างอุดม
สมบูรณ์ 

          

15 มีการร่วมกินข้าวอย่างพร้อมเพรียง อยู่กันอย่าง
พร้อมหน้า 

          

16 ท่านใช้สิ่งของในบ้านอย่างคุ้มค่า เช่น recycle 
reuse reduce กับสิ่งของเหลือใช้ในบ้าน
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ประจํา เช่น เสื้อผา้ขาดนาํมาทําไม้ถูพื้น ผา้เช็ด
เท้า ผา้เช็ดพื้น ใช้กระดาษสองหน้าให้คุ้มค้า
เป็นต้น 

17 ในครอบครัวของท่านมีการจัดการแยกขยะไว้
สําหรับใช้ประโยชน ์

          

18 เวลาทา่นใช้ประโยชน์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแลว้ 
เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้น
เตอร์ มีการถอดสายปลั๊คทุกครั้ง 

          

19 ก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ 

          

20 ท่านและครอบครัวมีการทําบุญใส่บาตรหรือ
บริจาคทานเสมอ 

          

 
ส่วนที่ 4 แบบวัดเก่ียวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ตรงกับความเป็นจริง กรุณาทําทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังน้ี 

5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก   
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย 

 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
การลดรายจ่าย 
1 ท่านมีการวางแผนก่อนเดินทางไปทํางานหรือทํากิจธุระ      
2 ท่านมีการผลิตเคร่ืองอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้

ถูกพื้น ผ้าถูกพื้น ผา้เช็ดเท้า นํ้ายาลา้งจาน เป็นต้น 
     

3 ท่านซ่อมแซมส่ิงของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชํารุดเองในครอบครัว      
4 ท่านมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจา่ยของตัวเองและครอบครัวใน

แต่ละเดือน 
     

5 ท่านลดการใช้จา่ยในสิ่งท่ีไม่จาํเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย      
การเพ่ิมรายได้ 
6 ท่านมีรายได้เสริมเพิ่มข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดยการ

ประกอบอาชีพเสริม 
     

7 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่ม
กับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงาน 
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อ่ืน ๆ ที่จัดข้ึน 
8 ท่านพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และ

รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

     

9 เม่ือใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝกึอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดี
ที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสมอ 

     

10 ท่านมีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและครอบครัว 

     

การออม 
11 ท่านมีเงินสําหรับเก็บออมไว้สําหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและ

ครอบครัว 
     

12 ท่านมีการทําประกันชีวิตไวส้ําหรับอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว 

     

13 ท่านมีส่วนร่วมและเป็นสมาชกิกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการออมและ
ปันผล 

     

14 ท่านมีการวางแผนในการใช้จา่ยเงินของตนเองและครอบครัว      
15 ท่านมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจําเดือน ท่านนาํไปเก็บออม

เสมอ 
     

การดํารงชีวิต 
16 ท่านยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา      
17 ท่านมีการจัดทําบัญชีค่าใช้จา่ยและบัญชีครัวเรือน      
18 ท่านมีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมือง

เพื่อให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 
     

19 ท่านและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย
และความมีเหตุผลในการดํารงชีวิตประวัน 

     

20 การประกอบอาชีพของท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่
สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว 

     

การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21 ท่านปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
     

22 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟา้เสียหายท่านจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนํา
กลับมาใช้งานอีกคร้ัง โดยจะไม่เลือกที่จะท้ิงแล้วซ้ือใหม่ 

     

23 ท่านและครอบครัวมีการกําจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี 
(แยกขยะ) 

     

24 ท่านและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ํา ลาํคลอง      
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และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่จัดข้ึน 
25 ท่านจะเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคที่คํานึงถึงการไม่ส่งผลเสีย

ต่อสิ่งแวดล้อม หรือคํานึงถึงการชว่ยลดภาวะโลกร้อน 
     

การเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 
26 ท่านเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ      
27 ท่านร่วมทําบุญในวันสาํคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์

(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทาํทาน)เสมอ 
     

28 เม่ือถึงกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่าน
และครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทํางานกับผู้อ่ืน 

     

29 ท่านและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จําเป็นในการใช้ประโยชน์
แล้วให้แก่ผู้อ่ืน (เช่นเคร่ืองใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) 

     

30 เม่ือมีโอกาสท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนว
ทางการดาํรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่ม
เพื่อน และญาติพี่น้องเสมอ 

     

 
ส่วนที่ 5 แบบวัดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามระดับความคิดเห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีตรงกับความเป็นจริง กรุณาทําทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 หมายถึง เห็นด้วย   3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
 2 หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านจิตใจ 
1 ท่านตั้งใจและมุ่งม่ันท่ีจะดํารงชีพด้วยความพอเพียงและ

พึ่งตนเองให้มากท่ีสุด 
     

2 แม้การดํารงชีพในปัจจุบันจะลําบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต 
ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบผลสาํเร็จโดยยึด
หลักความพอเพียง 

     

3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ี
สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลําบากและขาด
แคลนก็ตาม 

     

ด้านเศรษฐกิจ 
4 ท่านมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่เพียงพอในการใช้จ่ายสาํหรับตนเองในแต่

ละวัน 
     

5 ท่านมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่ไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน      
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แต่ท่านมีอาหารกินครบทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดํารง
ชีพ 

6 ครอบครัวของท่านมีรายได(้เงนิ)ที่เพียงพอสําหรับการใช้จา่ยของ
ครอบครัวในแต่ละเดือน 

     

ด้านสังคม 
7 ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท่านชุมชนจัดข้ึน เช่น 

กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น 
     

8 เม่ือมีโอกาสท่ีทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาค
สิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพยส์ินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ 

     

9 ท่านและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาท่ีทางชุมชนจดัข้ึน
เสมอ 

     

ด้านเทคโนโลยี 
10 ท่านเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้

และฐานะทางการเงินเท่าน้ัน 
     

11 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบ
สมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

     

12 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการ
ใช้งานและฐานะของครอบครัว 

     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
13 ท่านมักใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผา้ถูกพื้น ไม้ถูกพื้น โต๊ะ 
เก้าอ้ี เป็นต้น 

     

14 ท่านนิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

     

15 เม่ือมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้านมักจะเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และสังคม 

     

“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 
16 ท่านได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้

ชีวิตประจาํวัน 
     

17 ท่านและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับ
การพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคําว่า 
“พอ” เสมอ 

     

18 ท่านและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่ง
ชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 
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ส่วนที่  6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และปลายเปิดเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย�ในช่อง� ตามระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ประเด็น 

6.1 สภาพปัญหา อุปสรรคการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 
  � ไม่เข้าใจ คําวา่ “พอเพียง” มันเป็นนามธรรมเกินไป  

� “พอเพียง” เป็นเรื่องของเฉพาะบางคนมิใช่ของทุกคน 
  � “ยาก” ท่ีจะปฏิบัติตามได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  

� ไม่มีเวลาท่ีจะได้คิดหรือประยุกต์ใช้หลักความพอเพียง 
� ไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไรด ี     
� ฐานะท่ีบ้านดีกวา่ที่จะใชห้ลักความพอเพียง (รวย) 
� ความพอเพียงเหมาะสาํหรับเกษตรกร ไม่เหมาะกับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 
(เพิ่มเติม)..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้--- 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (ส่วนหนึ่งของภาพถ่ายท้ังหมด) 

 
 

ภาพท่ี 1 อาจารย์ Monethong BOUASENGTHONG ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษา 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ทีมงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มช. หรือ มอ.ดงโดก) เก็บข้อมูล 
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ภาพท่ี 3 คุณน้อย จันสะหมอน (Noy CHANSAMONE) (ผู้ช่วยนักวิจัย)  

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 คุณน้อย จันสะหมอน (Noy CHANSAMONE) (ผู้ช่วยนักวิจัย) เก็บกับห้องการรัฐ 
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ภาพท่ี 5 คุณน้อย จันสะหมอน (Noy CHANSAMONE) (ผู้ช่วยนักวิจัย)  

เก็บข้อมูลกับห้องการรัฐและเอกชน 
 

 
 

ภาพท่ี 6 คุณน้อย จันสะหมอน (Noy CHANSAMONE) (ผู้ช่วยนักวิจัย) เก็บข้อมูลพ่อค้า 
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ภาพท่ี 7 คุณเวียงสะไว บุญโฮมสะวัน ผู้ช่วยนักวิจัย เก็บข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและนักธุรกิจ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 คุณเพ็ดจะนา ยุติธรรม(ผู้ช่วยนักวิจัย) เก็บข้อมูลจากหน่วยงานธุรกิจธนาคาร 
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ภาพท่ี 9 ผู้ช่วยนักวิจัยคีย์ Code ข้อมูล Excel เพ่ือนําสู่การแปลผล 
 

---------------------------------------- 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานวิจัย 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 81/7 Icondo Salaya อาคาร A ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 73170 
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) 083-177-5973 

E-mail phusit.ph@ssru.ac.th 
ระดับการศึกษา กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551 
 พธ.บ. (การบริหารการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2545 
 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2545 
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ดําเนินการ) 

บทความ พ.ศ. 2552-2559 รวมท้ังหมด 48 บทความ จาก 
https://scholar.google.co.th/citations?user=mI9JWsIAAAAJ&hl=th  

  
 

 
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 
Curriculum vitae 

Monethong BOUASENGTHONG 
 
Office Address: 
Tel: (856-21) 770067 
Fax: (856-21) 416067 
Po. Box: 7322 
Vientiane, Lao PDR. 

 
 

Email:monethong_jack@yahoo.com  
    :jack232323@hotmail.com 

 

 
 
 
Cell phone: +856 20 222-333-

73 
           +856 21 770215 

 
 
Personal Information 

 
 
Date of Birth          : 31 December 1977      
Gender                    : Male 
Nationality              : Lao 
Religion                  : Buddhism 

Education 
 

 
• 1996 - 2001 BBA: Bachelor of Business Administration, the Faculty of 

Economics and Business Management, National University of Laos. 

• 2003 CPA: Certified Public Accountant (Organized by Association of Lao 
Accountant) (Ministry of Finance) 

• 2005-2007 MBA Master Business Administration of Kasetsart University  
Research  

• 2006-2007: Opinion of Undergraduate students toward State Bus Company 
Service in Vientiane Municipality in Kasetsart University 

• 2006-2007: Subject: The power of factor and behavior to making behavior 



190 
 

 

students of Kasetsart University Bangkan campus purchase drinking water  
Kaset brand  

• 2012: Attitude of Student Living in Dormitory of NUOL 
• 2015: Opinion toward  management and  Business  terms of waste (case 

study  Xaythany district) 
• 2016:  Benefit of  Laos - chines’s Railway  toward Lao PDR  
 

Skills • Computer: Word, Power Point, Excel, SPSS, QM for window, Internet. 
• Languages: Lao, English, and Thai. 

Work Experiences • 2001-2004 Lecturer at Faculty of Economics and Management, National 
University of Laos. Subject: Introduction to Management, Managerial 
Accounting , General Accounting, Strategic Management, Quantitative 
analyzes. I also supervise fifth year students for their thesis. I have been 
involved in many research projects. 

• 2003 supervise writer textbook Office Management  
• 2005 Auditing EFAD project in Audomsay province  
• 2007 auditing NPPL (Nampapalao: Walter supply) 
• 2007 Writer textbook Managerial Accounting 
• 2007 supervise writer textbook Strategic Management 
• 2012 chair Secretariat (the 9th SME in a Global Economy Conference 2012) 
• 2014 chair Secretariat (National Research for Development Forum on 

Pathways for Sustainable Development in Lao PDR) 
Training Records • The Research Training capacity building seminar (Phase I-II) 2004 

• Training program on Entrepreneurship Education for Laos: 
1st: 9th to 11th November, 2005 
2nd: From 5th to 7th December 2005 
3rd: from 22nd to 24th February 2006 
Organized by The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS).  
- Training Business game in Kasetsart  University 2006 
-Sensitization training course on basic food security and nutrition concepts and 
analysis 2012 
-Basic skills training on pedagogy 120 hours 2013 
-training on introduction to payments for environmental service(PES) 2013 
-Basic skills training on pedagogy 120 hours 2013 
-consumer Behavior survey 2013 
 



191 
 

 

References Assoc Prof  Somchit SOUKSAVATH, 

Dean of Faculty of Economics and Management  

National University of Lao 

Tel: (85621)770-067 (office)  

Assoc Prof  Sengchanh  CHANTHASENE  

Vice Dean of Faculty of Economics and Business Adminstration 

National University of Lao 

Tel:  (85621)770-067 (office) 

Address: Research Division   
Faculty of Economics and Management,  
National University of Laos, Dongdok Campus,   
P.O.Box: 7322 Vientiane, Lao PDR. 
Tel.(85620) 22233373    office (856 21) 770067 
Fax. (85621) 740 317 
Email: monethong_jack@yahoo.com 

I, hereby, certify that all information stated above is true and correct. 
Date:…………………. 
 
Singnature: ____________________________ 

 
 



192 
 

 

 

 



193 
 

 

 

 

 



194 
 

 

 

 


	01 Cover A (vt60)
	02 Cover B (vt60)
	03 abstract_thai (vt60)
	04 Abstract(vt60)
	05 acknowledgement (vt60)
	06 content
	07 content_table
	08 content_pic
	09 chapter1 (vt60)
	10 chapter2 (vt60)
	11 chapter3 (vt60)
	12 chapter4 (vt60)
	13 chapter5 (vt60)
	14 bibliography (vt60)
	15 Appendix A (vt60)
	16 Appendix B (vt60)
	17 Reseacher profile (vt60)

