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ประชาชนมีกิจกรรมและมีส่วนร่วมมาก รวมถึงการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล
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จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่หรือชุมชน รายได้ต่อเดือน 
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นำมาสังเคราะห์เป็นภาพสังคมแห่งที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อว่า กระบวนการมีส่วนร่วมสร้าง

สังคมแห่งความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รูปแบบคันนาผืนผ้าแห่งความ
พอเพียง” 

 



ABSTRACT 
 

Research Title : Citizen Participation in Community Development Management for 
the Social Inequality Mitigation in the Three Poor Cities from  
the Northern Zone Based on the Sufficiency Economy Philosophy. 

Researchers :     Asst. Prof. Phusit Phukamchanoad 
Year of research :     2018 

------------------------------------------------- 
This research aims to identify the objectives of the citizen participation in 

community development management which involves the application of the sufficient 

economy philosophy and community development management to mitigate social 

inequality as well as the synthesis of participation process, sufficient economy principle, 

and the community development management in order to create a happy society. The 

data was collected from three provinces which were Mae Hong Sorn province, Prae 

province, and Nan province. The questionnaires were distributed to 1,200 samples. 

There were 30 interviews with the local people and the community leaders. The 

research results showed, in overall, that the frequency of the participation in 

village-level or community-level social activities in the three northern provinces 

was rated as ‘often’. These social activities, for example, included New Year’s Eve 

ceremony, Songkran ceremony, and community development activities. Other 

examples were traditional or Buddhist religious ceremonies such as merit -making 

rituals, Kuen Salak (so-called Salak Offering or Tan Kay Salak ceremony), candle 

worshipping ceremonies, and life prolonging rituals.  In terms of the participation in 

the community development management in order to reduce the social 

inequality, there was a high participation rate in direct benefits received from the social 

activities and government-sponsored village development projects in which the local 

villagers were proud in their families, neighbors, and the local people’s active 
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participation in the social activities. Regarding the environmental resources conservation 

and everyday lifestyle, there was a high practice rate in the sufficient economy activities 

at the individual and household levels both in overall and in specific attributes. There 

was the application in the mental aspect by which the local people were not only 

satisfied with being “sufficient” in their everyday lives and personal development, but 

also did not oppress others. Moreover, there were some other demographic factors 

affecting the community development management in regards to the social inequality 

mitigation in the three northern provinces such as age, education level, duration of 

residence, monthly income, monthly expense, number of family members (not over 

four persons), and membership in a  social group. These factors were synthesized and 

become the social image of genuine citizen participation in the name of “Rectangular 
ridge of sufficiency”, the participation process for the establishment of happy society 

under the sufficient economy principle. 
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บทที ่1 

 

บทนำ 
 

1.1 ความเปน็มาและความสำคญัของปญัหาการวจิยั 
 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นเสมือนพฤติกรรมฐานรากของ

การพัฒนาสังคม เป็นบันไดขั้นแรกของการสร้างชาติ สร้างรัฐให้มั่นคงได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง

เป็นรากฐานให้กับรัฐ ราชการ เอกชน ประชาชน ต่อการคิดพัฒนา ต่อการสร้างชุมชนและสังคม การมี

ส่วนร่วมมักสะท้อนพฤติกรรมหลายอย่างที่เด่นชัด เช่น ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การต่างพ่ึงพากัน การ

สนทนาปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจับมือร่วมทำงาน การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วม

รับผลประโยชน์ ร่วมทำการแก้ไขปรับปรุง การมีความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวเหนี่ยวแน่น ซึ่งแทบทุก

คำสะท้อนถึงคนกับคน คนกับหน่วยงาน คนกับรัฐ การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่หนึ่งใด จำเป็นต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญของการพัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักทรง

งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(2554: 18)อธิบายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย  จึงทรงนำ“ประชา

พิจารณ์” มาใช้ในการบริหารเพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มา

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการ

ของสาธารณชน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า 

“...สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น
แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติ
บริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว ในตอนนี ้ทรงชี ้ให้เจ้าหน้าที ่ 

ข้าราชการได้เห็นว่า ความสำเร็จสมบูรณ์ต้องเกิดจากการฟังอย่างฉลาด ที่เกิดจากสติปัญญาที่

หลากหลาย ยิ่งฟังมากยิ่งฉลาดมีแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนามากขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้การมี

ส่วนร่วมสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ด้วย เช่นเดียวกันถ้าหากรัฐต้องการพัฒนา

ชุมชน สังคม หรือบริหารงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อสร้างสังคมให้มีความผาสุก หรือเพื่อลดความ



2 

เหลื ่อมล้ำทางสังคมของประชาชนต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้น 

เพราะการมีส่วนร่วม หมายความถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกระทำบาง

สิ ่งบางอย่างร่วมกับคณะทำงานของช ุมชนทั ้งใน เรื ่องของการแสดงความคิด เห ็น ในการ

ดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ 

และการติดตามประเมินผล ซึ่งการกระทำทุกมักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความต้องการอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 11) ดังนั้นลักษณะ

ของการมีส่วนร่วมก่อความพฤติกรรมที่หยั่งรากของความสามัคคีของประชาชนให้มั่นคง เมื่ อคน

สามัคคีกันย่อมสร้างความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมักสะท้อนออกเบื้องต้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 

Making) การมีส ่วนร ่วม ในการดำเน ินงาน  (Implementation) การมีส ่วนร ่วม ในการรับ

ผลประโยชน์ (Benefits) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) (Cohen, J. & Uphoff, 

N., 1980: 213) ครั้นเมื่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของ

การบริหารการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสำเร็จแล้วหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยไปด้วยในตัว โดยเฉพาะ

ประเทศไทยได้ตราไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ว่า “รัฐต้องส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุก

ระดับ (ราชกิจจานุเบกษา, 2540: 16) รวมถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ระบุแยกชัดเจนว่า การมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็นนโยบายพื้นฐานที่รัฐต้องดำเนินการพัฒนา เพราะถ้าขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ราชการละเลยหรือเพิกเฉยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญในมาตรา 87 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (2) ส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ

สังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่

หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มี

กฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะ

ของชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่าย
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ทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่  (5) ส่งเสริม

และให ้การศ ึกษาแก ่ป ระชาชน เกี ่ย วก ับการพ ัฒ นาการเม ือ งและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั ้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคำนึงถึงสัดส่วน

ของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สะท้อน

การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไว้ชัดเจนในวรรคสุดท้ายคือ การมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง

สัดส่วนหญิง ชายอย่างใกล้เคียงกันนั่นเอง ดังนั้นการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนลงได้ต้องคำนึงถึง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้จงมาก 

และห้ามทำเป็นเพียงพิธีการ รัฐหรือหน่วยงานรัฐใด ๆ ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะนำมาซึ่งการ

พัฒนาที่สมบูรณ์ได้นั่นเอง 

ถึงอย่างไรในความเป็นจริงในการพัฒนาประเทศไทย กว่า 60 ปีกับการพัฒนาประเทศ
ไทยภายใต้วิถีทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำลังก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 12 ไม่เคย
หนีพ้นการบริหารการพัฒนาแบบเหลื่อมล้ำ แบบกระจุกตัว ยังไม่เห็นผลของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน ยังมีความขัดแย้งทางสังคม การเมือง ยังมีความทุกข์มากกว่า
ความสุขในการดำรงชีวิต ซึ่งมองเห็นได้ในปรากฏการณ์ของประเทศ ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งผลต่าง ๆ 
จากการมีแผนมีตำรา บางครั้งต้องก่อให้เกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคม ภาวะเศรษฐกิจลุ่ม ๆ 
ดอน ๆ สังคมเสื่อมโทรมลง มีทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความยากจน ยิ่งก่อให้เกิดความ
ซับซ้อนต่อการแก้ไขของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ถึงกระนั้นการเคลื่อนไหวทางการพัฒนาของ
ประเทศอยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลา ครั้นเมื่อวิเคราะห์การ
พัฒนาของประเทศไทยแล้ว เป็นการบริหารการพัฒนาแบบคู่ขนาน กล่าวคือ การบริหารการ
พัฒนาที่เป็นของรัฐบาล ภาครัฐ เอกชน ขนาบการบริหารการพัฒนาแบบพระราชา ประโยชน์
สุขเพื่อส่วนรวม ภายใต้หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 14) ที่มีหลักคิดที่ว่า  

“การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการดำเนินงานในลักษณะ
ทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรง
เน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วน
ร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่คำนึงถึงความแตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่และการพ่ึงตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและดำเนินการด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และการ “รู้ รัก สามัคค”ี ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบท
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ที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม มี เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ดำเนินการได้อย่างประหยัด และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข”  
ด้วยหลักการทรงงานที่มีคุณค่ายิ่งต่อการบริหารการพัฒนาของสังคมไทย เป็นหลักการ

ที่ผู้นำตั้งแต่ระดับรัฐบาลลงมาถึงระดับท้องถิ่นควรนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารและ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี้คือหลักที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
ที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ทำลาย
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนของการบริหารชาติบ้านเมืองไทย หากผู้นำ
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้กับคำสอน หรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยากนักที่
จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง ยิ่งถ้าผู้นำไม่นำหลักการทรงงาน “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระองค์ไปใช้เลยยิ่งพัฒนาไปยิ่งเกิด
ปัญหาที่ซับซ้อน ยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไปจนเกิดความขัดแย้งในที่สุด ซึ่งสาเหตุ
หลักของความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยตามที่รายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2558 ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย มีขนาดของแรงงาน
นอกระบบจานวนมาก ระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา : ส่วนใหญ่คนจนมีระดับการศึกษา
ที่ประถมและต่ำกว่า การบริหารราชการแผ่นดินขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส รวมทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที ่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั ่นของเจ้าหน้าที่รัฐ (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 16-17) ซึ่งได้สะท้อนสถานการณ์ความเหลื่อม
ล้ำของประเทศไทยใน  6 ด้าน ประกอบด้วยความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข การเข้าถึงด้านสวัสดิการสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถือครองที่ดิน และด้าน
กระบวนการยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 
2-1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกรุงเทพมหานคร 
พื ้นที ่ช ุมชนวัดประชาระบือธรรม พบว่าช ุมชนมีความเหลื ่อมล ้ำทางสังคม 6 ด้าน  ตาม
ปรากฏการณ์ที่สามารถวัดได้ ได้แก่  

1) การเข้าถึงระบบการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน  
2) ด้านการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน  
3) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  
4) การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ  
5) การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐและ  
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6) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการตอบสนองของภาครัฐต่อ
ความคิดเห็นของชุมชน ทุกด้านมีภาวะความเหลื่อมล้ำตามความคิดเห็นของประชาชนทุกด้าน 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสูงสุด (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด และคณะ, 2555) เมื่อบ้านเมืองใดก็ตามที่มีความเหลื่อมล้ำมากย่อมสะท้อนคุณภาพชีวิต
ของประชากรต่ำด้วย เพราะความเหลื่อมล้ำจะสร้างช่องว่างของคุณภาพชีวิตของประชากรกว้าง
ขึ้นกลายเป็นโครงสร้างชนชั้นทางสังคม ยิ่งมากขึ้นเท่าใดยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้น ดังนั้น
จำเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารการพัฒนาชุมชนที่อาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว เพราะหลักปรัชญานี ้มีนิยามไว้อย่างชัดเจนว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที ่จะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที ่ด ี
พอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ใน
การวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกใน
คุณธรรม ความซื ่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู ้ที ่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ป ัญญา และความรอบคอบ เพื ่อให ้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: 
ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) หลักปรัชญานี ้สร้างความสมดุลของชีวิต ชุมชน 
สังคมประเทศชาติ ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องนำไปใช้เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา 
เสริมสร้าง กระตุ้น สนับสนุน บำรุงรักษา ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นต้น สิ่งสำคัญของการใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องรู้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยการใช้องค์ความรู้ที ่
ผ่านจากการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับการสังเคราะห์โดยหน่วยงานที่มีคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพ้ืนที่เป้าหมายของการวิจัยยังขาดผลการวิจัยหรือข้อมูลที่สังเคราะห์องค์ความรู้
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ของหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จึงจำเป็นต้นทำการวิจัยให้มากขึ้นจากมหาวิทยาลัย
ภายนอกและเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

โดยเฉพาะพื้นที ่เป้าหมายของการวิจัย มีทั ้งหมด 3 จังหวัดภาคเหนือ ที ่มีดัชนีความ
ยากจน และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน้อยที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือที่มี สัดส่วนคนจนสูง
ที่สุดและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อปี (ล้านบาท) คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน 
และจังหวัดแพร่ ดังนั ้นเมื ่อความยากจนหรือการมีรายได้เป็นต้นทางแห่งหายนะของความ
ขัดแย้งในสังคม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่าง ๆ จำเป็นต้องวิจั ยเพื่อเปิด
พื ้นที ่ให ้กว ้างในการบริหารการพ ัฒนาโดยการมีส ่วนร่วมของประชาชน เป ิด โอกาสให ้
ความสำคัญกับประชาชนก่อน เพื่อให้ประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการเป็นผู้ร่วมมือร่วมใจลด
ความเหลื่อมล้ำด้วยตัวของประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารการพัฒนาด้วย
นั้นเอง 

 
ภาพที ่1.1 แผนที่ความยากจนรายจังหวัด ปี 2559 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560: 1-10) 

 
จังหวัดที่หนึ่ง คือ “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี 

ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ทางภาคเหนือ 

ตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ประมาณ 12,681.26 ตาราง
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กิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,787 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของภาคเหนือ  โดยมี

อาณาเขต ได้แก่ ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐคอทูเล ประเทศ

สหภาพพมา โดยมีเทือกเขาถนน ธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย เป็นแนวพรมแดนกั้น

ระหวางประเทศ ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวม และแมน้ำเงา เปน 

แนวเขตจังหวัด ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง อําเภอสะเมิง 

อําเภอแม่แจ่ม อําเภอฮอด และอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และ 

เทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด ทุกอําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเขตแดน

ติดตอกับประเทศสหภาพพม่า รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพ้ืนดินประมาณ 326 

กิโลเมตร เป็นแม่น้ำประมาณ 157 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้ำสาละวิน 127 กิโลเมตร และ แม่น้ำเมย 

30 กิโลเมตร การปกครองออกเปน 7 อําเภอ 45 ตําบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองสวน ทอง

ถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 247,645 คน เปนชาย 126,614 คน 

เป็นหญิง 121,031 คน และมี จํานวนบ้านทั้งสิ้น 100,992 หลัง (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 

2559) 

จังหวัดที่หนึ่ง คือ “จังหวัดน่าน” แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดน
ดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุ แช่แห้ง เมืองน่านมีที่มาของชื่อปรากฏในตำนานพระอัมภาคว่า “นันท

สุวรรณนคร” ในตำนานเก่าๆเรียกเมืองน่าน อีกคำหนึ่งว่า “กาวน่าน" ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า 

“นันทบุรี“ หรือ”นันทบุรีศรีนครน่าน" ที่มาของชื่อ เมืองน่านมาจากชื่อแม่น้ำน่านอันเป็นที่ตั้งของ

เมืองที่อยู่บนสองฟากฝั่งแม่น้ำน่านชื่อของเมืองน่านได้ปรากฏในศิลา  จารึกของพ่อขุนรามคำแหง

เรียกว่าเมืองน่านคือตั้งแต่แรกตั้งเมืองใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน  เมืองน่านแม้จะมีการ

เรียกชื่อใหม่ว่า“นันทบุรี” หรือ " นันทบุรีศรีนครน่าน” ซึ่งใช้กันในทางราชการใน สมัยโบราณและศุภ

อักษรนามนันทบุรีเป็นนามที่ไพเราะและมีความหมายมงคลนามแต่ก็มีหลายพยางค์และเรียก  ยากจึง

กลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมว่า“เมืองน่าน” ตลอดจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ 11,472.076ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,170,045 ไร่ อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน ทิศเหนือ ประกอบด้วย 

อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว มีอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบ่อเกลือ ที่มีพ้ืนที่ติดต่อ

กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว ) ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอภูเพียง 

อำเภอสันติสุข โดยมีอำเภอแม่จริม อำเภอเวียงสา มีพ้ืนที่ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ( สปป.ลาว ) ทิศใต้ 

ประกอบด้วย อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอนาน้อย มีพ้ืนที่

ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อำเภอเวียงสา มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่  ทิศตะวันตก ประกับด้วย อำเภอ

บ้านหลวง มีพ้ืนที่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา อำเภอท่า  วังผา มีพ้ืนที่ติดกับอำเภอปง 
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จังหวัดพะเยา อำเภอสองแคว มีพ้ืนที่ติดต่อกับอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่านมีประชากร

ทั้งหมด 478,557 คน แยกเป็นชาย 240,875 คน หญิง 237,682 คน ประกอบด้วย 15 อำเภอ 99 

ตำบล 848 หมู่บ้าน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 57,901 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นอันดับที่ 74 ของ

ประเทศ อันดับที่ 16 ของ ภาคเหนือ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด, 2559) 

ส่วนจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัยสุดท้าย คือ “จังหวัดแพร่” ที่ยังขาดหน่วยงานที่มีอาจารย์

ระดับอุดมศึกษาเข้าไปศึกษาอย่างครอบคลุม ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สะท้อนความเป็นองค์ความรู้

ในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเล็งเห็นความสำคัญของพ้ืนที่ภาคเหนือที่ขาด

หน่วยงานรัฐให้การวิจัยเชิงพ้ืนที่ และบริการวิชาการอย่างจริงจัง สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไ ด้

มอบหมายคณาจารย์ลงพ้ืนที่จัดบริการวิชาการเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการพื้นฐาน พบว่า จังหวัดแพร่ 

หรือเมืองแพร่เป็นเมืองโบราณ อายุประมาณ 1,000 ปี เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองประมาณพุทธศตวรรษที่ 

12 หลังจากการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่และสุโขทัย ซึ่งตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จารึก

เอาไว้ว่าเมืองแพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อว่า “เมืองแพล” ต่อมาสมัยขอมเรือง

อำนาจได้เปลี่ยนชื่อเมืองแพลเป็น “เวียงโกศัย” ซึ่งแปลว่า ผ้าแพร และต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ 

แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนตั้งแต่สมัยใดซึ่งชาวล้านนา นิยมออกเสียงเป็น “เมืองแป้” ชื่อ “เวียง

โกศัย” น่าจะมาจากชื่อดอยที่เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง

แพร่ คือ ดอยโกสิยธชัคบรรพต หมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร (องค์การบริหารจังหวัดแพร่, 2559) ซึ่ง

ประเด็นปัญหาจะเป็นความยากลำบากในการเข้าถึงหมู่บ้านทำให้การช่วยเหลือยากแก่การลำเลียง

ความช่วยเหลือเข้าไปถึงได้ ความยากลำบากเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นจุดอ่อนของพ้ืนที่จำเป็นต้อง

บริหารจัดการเร็วพลัน เช่น ผลผลิตถูกกดราคา พื้นที่ทำกินน้อย การสนับสนุนของรัฐไม่ต่อเนื่อง ภัย

ธรรมชาติ ไฟป่า การทำไร่เลื่อนลอย ไม่มีแหล่งเก็บน้ำ ยากจน คนในชุมชนติดสุรา เล่นการพนัน ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการสืบทอดอย่างเป็นระบบ คนรุ่นหลังไม่เห็นความสำคัญ แต่ถึงอย่างไรประชาชน

ได้อาศัยภูมิสังคมที่ตนเองมีเกื้อกูลชีวิตให้ผ่านพ้นไป และค่อย ๆ เริ่มต้นใหม่ในการสร้างบ้านอีกครั้ง

หนึ่งอาจไม่สมบูรณ์นัก นอกจากนี้ “ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจระบบการเมือง ขั้นตอนการ
ทำงานในระดับท้องถิ่น ทำให้การบริหารการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ และขาดการประสานงานที่ดี 
รวมถึงการที่หน่วยงานของรัฐ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีการปกครองท้องถิ่นโดย
ภาพรวม และประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างแท้จริง” ด้วยจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งใน 17 จังหวัดภาคเหนือของ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนฝั่งแม่น้ำยม มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 4,086,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 5 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
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จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดสุโขทัย มีการศึกษาในระบบโรงเรียน  แบ่งออกเป็น

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ยังกระจุกอยู่ใน

ตัวเมือง ผู้ที่ต้องการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมีฐานะทางการเงินดีย่อมต้องพาลูกหลานเข้ามา

ศึกษาในเมือง ส่วนโรงเรียนตามต่างอำเภอก็เป็นเริ่มมีเด็กนักเรียนน้อยลง ที่คงเหลือไว้เฉพาะคนที่มี

รายได้น้อย การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือพัฒนาบ้านเมืองของตนเองยังมีน้อยมาก จำนวน

ประชากรทั้งหมด 454,083 คน ประชากรในปี 2557 จังหวัดแพร่ประกอบอาชีพที่สำคัญคือ 

การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นภูเขา สถิติเมื่อปี 

พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคน 47,058 บาท/ปี เป็นลำดับที่ 17 ของภาคเหนือ 

เป็นลำดับสุดท้ายของภาคเหนือ คนว่างงานมีจำนวนมากขึ้น ประชากรที่อยู่ในเขตเมืองจะมีรายได้

ดีกว่าประชากรตามเขตชนบท และประชากรที่อยู่ตามภูมิเขา การเข้าถึงลำบาก การพัฒนาย่อม

ลำบากเช่นกัน ความเหลื่อมล้ำยังย่อมเกิดขึ้นแบบกระจายทั่วไปของจังหวัดแพร่ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอเมือง อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอลอง อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น และ

อำเภอหนองม่วงไข่  

ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผู้วิจัยเชื่อว่า หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีแนวทางส่งเสริม

ตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียงพิธีการให้ผ่านโครงการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้นต่อการผ่านงบประมาณไปประกอบแผนพัฒนาเท่านั้น ไม่ได้เกิดจาก

ประชาชนที่มีความต้องการอย่างแท้จริง และการมีส่วนร่วมเป็นระนาบเดียวคือ รัฐรอให้ประชาชนเข้า

มาหาตามพิธีการหรือเทศกาล ขาดการลงพ้ืนที่จริง เห็นปัญหาจริง เห็นความทุกข์ยาก เห็นความ

ยากจนที่แท้จริง เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่เพิกเฉย ขาดความจริงจัง ต่อเนื่องกับการแก้ไข 

ปรับปรุง หรือพัฒนา ที่จะเกิดขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง จำเป็นต้องค้นหา

แนวทางการมีส่วนร่วมแบบใหม่ ที่เป็นการทำงานแบบคนจน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ

ราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 นั้นเอง จึงส่งผลให้ผู้วิจัย

มีเป้าหมายและตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้นหารูปแบบใหม่ ๆ ของกระบวนการมีส่วน

ร่วม วิธีการใหม่ ๆ และแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนแบบใหม่ที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นำแนวพระราชดำรัสแบบคนจน ไปแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งสำคัญที่สุดคือ งานวิจัยจะเป็นองค์

ความรู้ที่เกิดจากข้อเท็จจริงของท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน อย่างบูรณา

การได้จนสุดท้ายความสุขที่สมบูรณ์ระหว่างเมืองกับชนบท ลดช่องว่างของชนชั้นระหว่างคนรวยกับ

คนจนให้มีความเท่าเทียม ความยุติธรรมจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยจนสังคมเกิดความมั่นคงยั่งยืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เป็นหลักชัยสำคัญในการกำหนดทิศทางเป็นแนวทางในการวิจัย เพ่ือให้ใช้หลักการบริหารการ

พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สำเร็จนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการบริหารการพัฒนา

ชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร

การพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

3) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตเพ่ือให้กระบวนการวิจัยครอบคลุม ครบถ้วนมีความสมบูรณ์

สามารถคาดการณ์แผนความสำเร็จไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด

เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญ

ของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

research) ระหว่างการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ในการศึกษา 

(1) “เขตจังหวัดแพร่”  มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 4,086,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 5 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนประชากรทั้งสิ ้น จำนวนประชากร

ทั้งหมด 454,083 คน  
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(2) “เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ทางภาคเหนือ 

ตอนบน ห่างจากมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 12,681.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,787 ไร่ มี

อาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ทางทิศเหนือและตะวันตก ใต้ติดกับจังหวัดตาก ตะวันออก ติดกับ

จังหวัดเชียงใหม่ การปกครองออกเปน 7 อําเภอ 45 ตําบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองสวน ท

องถิ่นในพื้นทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 247,645 คน 

(3) “เขตจังหวัดน่าน” มีพ้ืนที่ 11,472.076ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 

7,170,045 ไร่ อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน ทิศเหนือ ติดกับกับจังหวัดพะเยา และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว) ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) ทิศใต้ ติดต่อกับ

จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ส่วนทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา มี

ประชากรทั้งหมด 478,557 คน 

  3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

   (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จำนวน 247,645 คน จังหวัดน่าน จำนวน 478,557 คน และจังหวัดแพร่ จำนวน 454,083 คน โดย

การกำหนดเลือกคัดสรรประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นทั้งเพศชายและเพศหญิง และมีถิ่น

พำนักอยู่ในพื้นท่ี จริงตรวจสอบตามทะเบียนเป็นสำคัญ 

   (2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดไว้ขั้นสูงสุดตามตารางสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

ได้จำนวน 400 กลุ่มตัวอย่างสำหรับเก็บแบบสอบถาม ซึ่งจังหวัดละ 400 กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,200 กลุ่มตัวอย่าง 

   (3) กลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาระดับชุมชน เพ่ือจัด

เวทีอบรมให้กับประชาชนและผู้นำจำนวน 1 ครั้ง และทำการสัมภาษณ์จังหวัดละ 1 คนเพ่ือประกอบ

ข้อมูลแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตามกรอบปฏิทินปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 



12 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง พฤติกรรมแห่งการทำงาน

ร่วมกันของคน(ประชาชน) ในพ้ืนที่ผลกระทบหรือในชุมชนรอบพ้ืนที่ผลกระทบของนาเกลือ โดยการที่

ประชาชนในพ้ืนทีเ่ข้ามามีบทบาทในการกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับผู้นำของพื้นที่ เช่น นายอำเภอ 

นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่ ประธานชุมชน ผู้ขับเคลื่อนอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น

ในการดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ 

การติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่างมักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือ

ความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในพ้ืนที่ผลกระทบและในชุมชนรอบบริเวณ

ผลกระทบ ซึ่งในที่นี้หมายความถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่

และการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการนาเกลือและชาวนาที่ใช้พ้ืนที่ใกล้กัน ทั้งด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งน้ำ ผลิตทางการเกษตร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี

บทบาทสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จนเกิดการดำรงชีวิตอย่างมี

ความสุขตามภูมิสังคมและวิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งในการวิจัยหมายความถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 

จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน 

การบริหารการพัฒนา หมายถึง การจัดการองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของแนว

ทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้การเป็นประโยชน์ คุณค่า มูลค่า หรือความเจริญขึ้น

ของคน สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน ชุมชน สังคม ที่เป็นไปด้วยประโยชน์ต่อส่วนรวม ลดผลกระทบเชิงลบ

ต่อส่วนร่วม ลดความขัดแย้งของคน สร้างความผาสุกให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารการพัฒนา

มักใช้กับการทำงานของหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และปัจจุบันใช้กับการบริหารการ

พัฒนากับชุมชนด้วยเนื่องจากว่าในชุมชนท้องถิ่นมีองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในชุมชนท้องถิ่นด้วยการทำงานร่วมกันกับชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องพิจารณาทั้งความ

คุ้มค่า และคุณค่ากันอย่างพอดี จึงสามามารถทำให้การบริหารการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จได้  ในการ

วิจัยใช้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนกับการมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานใน

ภาครัฐของ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) หมายถึง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
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ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญา

ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และ

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ

นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 

ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2544: ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7 อ้างถึงในภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 50) 

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม หมายถึง การที่มนุษย์ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค 

และเป็นธรรมจากผู้อ่ืน ที่อาจเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชนด้วยกันเอง อันเกิดจากความเป็นญาติ ความสนิทคุ้นเคย ความมีฐานะการเงิน 

ตำแหน่งทางสังคม ความไม่ใช่พวกพ้อง การไม่ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน จนกลายเป็น

โครงสร้างทางสังคมไทยที่มีอยู่จริง คือ ชนชั้นวรรณะ และสามารถเป็นจุดปะทุความขัดแย้งของสังคม

ได้ ตราบใดยังมีโครงสร้างสังคมที่เป็นชนชั้น การจัดแบ่งฐานะทางสังคม รายได้ โอกาสการเข้าถึง 

การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิ ความเป็นธรรม ยากมากที่จะทำให้ลด ละ เลิกในสิ่งที่เรียกว่า 

“ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม” จำเป็นต้องค้นหาแนวทางการลดช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมลงมาให้น้อยเพ่ือเกิดความเท่าเทียมกันในท่ีสุด 

ชุมชน หมายความตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง หมู่ชน 

กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2560) ยังหมายความตามลักษณะของชุมชนที่มีการแบ่ง

ตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) การปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ที่ว่า ชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลายบ้านในท้องที่เดียวกัน 

อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 บ้านหรือยึดเอาที่จำนวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ 
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(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2534: 9-12) ซึ่งในการวิจัย ชุมชน หมายถึงหมู่บ้านที่ประชาชนรวมกันมีความ

ผูกพันในพ้ืนที่ท้องถิ่นมีระยะเวลาอยู่ร่วมกันอย่างยาวนานตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จนเป็นชุมชนหมู่บ้าน

เข้มแข็ง เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนา หรือต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 

การวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อสิ้นสุดการวิจัยประโยชน์สุข

ย่อมเกิดแก่ประชาชน กลุ่มเครือข่าย ชุมชนและหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตำบล

ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอนได้ ซึ่งผู้วิจัยคาดประโยชน์จะเกิดขึ้นดังนี้ 

ด้านสังคมและชุมชน 

1) ได้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข   

2) ชุมชนได้หนังสือการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนที่มีความ

ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านนโยบายสำหรับหน่วยงานรัฐ 
3) หน่วยงานภาครัฐได้มีทิศทางที่จะกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาชุมชนใน

รูปแบบของการเอ้ืออาทร มีหลักคิดในการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและรัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4) เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับในการทำงานเพ่ือพัฒนาสังคม หรือหน่วยงานที่รับใช้
สังคม ชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

ด้านการเผยแพร่ 

5) นำผลการวิจัยนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

6) ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านการน้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสอดคล้องกับรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ทำ

การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เศรษฐกิจ สังคมตามแนวพระราชดำริ ในชั้นปีที่ 2 

และรายวิชากระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมพ้ืนฐาน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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1.6 แผนการถ่ายทอดการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ได้องความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่สะท้อนแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมที่เกิดจากความเป็นเจ้าของของคนในจังหวัดแพร่ แม่ ฮ่องสอน และน่าน โดยมีกิจกรรมในการ

ถ่ายทอดความรู้ เป็นลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคมดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1.1 แผนการถ่ายทอดการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

องคค์วามรู ้ กจิกรรม จำนวนคน/สถานที ่
ระยะเวลา 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
การพัฒนาชุมชน โดย- 
เพือ่-ของประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 : 
   - ชี้แจงผลการวิจัย และ
อ งค์ ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ  เป็ น
รูปแบบของกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
   - แจ้งกำหนดและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมที่ 2 :  
   - เชิ ญ ป ระ ช า ช น แ ล ะ
หน่ วยงานรัฐ เข้ าร่วมการ
เสวนาร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 3 : 
   - ประเมินผล 
   - ปรับและประยุกต์ใช้ใหม่ 
กิจกรรมที่ 4 : 
  - สร้างแนวทางการบริหาร
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้หลั กคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

 
90 คน ผู้นำและ
กรรมการหรือผู้นำ
ไม่เป็นทางการ 3 
จังหวัด (จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แพร่ 
และนา่น) 
 
 

   

ระดับการมีส่วนร่วมและ
ก า ร ใช้ ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

จั ด เว ที เส ว น า ย่ อ ย เพื่ อ
ประเมินผลการวิจัยกับบริบท
ทางสังคม การบริหารการ
พั ฒ น า ชุ ม ช น เชิ ง พื้ น ที่  
ตรวจสอบความเป็นไปได้ 

30 คน (ผู้
ขับเคลื่อน/ผู้นำ)  

   

 

6 วัน 

1 วัน 

3 วัน 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

บริหารการพัฒนา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชุมชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาของพ้ืนที่ ไว้

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการ
พัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้วิจัยนำเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Philosophy of Sufficiency 

Economy) 

 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา (Development Administration) 

 4. แนวคิดเก่ียวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) 

 5. แนวคิดเก่ียวกับชุมชน (Community) 

6. การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
  

2.1.1 ความสำคัญของการมสีว่นรว่มของประชาชน 

คำว่า “การมีส่วนร่วม (Participation)” เป็นการกระทำท่ีสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิด

จากการกระทำหลาย ๆ คนโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ทำในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งส่งผลในทางที่ดีขึ้น เจริญ

ขึ้น พัฒนาขึ้นทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ นับเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัย

หนึ่งที่สะท้อยความเป็นประชาธิปไตยด้วย เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ด้วย ยิ่ง

ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูงขึ้น อนึ่งครั้นประเทศใด

ต้องการให้มีความเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นด้วย ซึ่งประเทศไทยเป็น

อีกหนึ่งประเทศในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เห็นได้การ
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ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดไว้

ในมาตรา 87 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่  1) ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กร

ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง

ในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการ

ดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันใน

ลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 

5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง  ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้อง

คำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิของชุมชนในการ

บริหารจัดการดูแลสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนด้วยตนเองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

โดยได้ตราไว้ในมาตรา 66 และมาตรา 67 กล่าวคือ มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน

ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน ส่วนมาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง

ตามความเหมาะสม การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา 

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
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ดำเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 18-19) สะท้อนให้ทุกกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ว่าประเทศ คนในประเทศ องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องให้ประชาชนมีส่วร่วม จนถึงขนาดที่ประเทศไทยได้ระบุในรัฐธรรมนูญของไทยไว้อย่างชัดเจน 

ไม่ต่างจากวิถีการปกครองที่สะท้อนคำว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นคำที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตย

มากที่สุด และมักสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี หรือกระทั่งนโยบายที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยจึง

ทำให้นักวิชาการหลายท่านไดศ้ึกษาและนิยามการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 

 

2.1.2 นยิาม “การมสีว่นรว่ม” 

“การมีส่วนร่วม” เป็นวลีทีส่ะท้อนพฤติกรรมรวมกลุ่ม ช่วยกันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อ

การพัฒนาไม่ว่าระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ถือว่าการมีส่วนร่วมถูกกำหนดให้มีผลต่อการพัฒนาของ

พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงยังนับว่าเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างในการศึกษาไว้อย่างมากมาย 

ทั้งการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วม

คิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิด

สร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน 

ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Erwin W., 1976: 138) ยังคงสะท้อนถึง

การมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วน

ร่วมของกลุ่ม (Reeder W.W., 1974: 39) แนวคิดที่สำคัญของการมีส่วนร่วมครั้งพิจารณามิติการมี

ส่วนร่วมการพัฒนาที่กล่าวถึงนิยามและองค์ประกอบไว้ว่า การมีส่วนร่วมต้องพิจารณา 3 มิติ ได้แก่ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมี

ส่วนร่วมในการดำเนินงาน (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมประเมินผล ยังได้

สะท้อนผู้ที่ควรมีส่วนร่วมประกอบด้วย (1) ประชาชนในท้องถิ่น (2) ผู้นำท้องถิ่น (3) บุคลากรของ

รัฐบาล และ (4) บุคลากรชาวต่างชาติที่ทำงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องอธิบายรวมถึงพฤติกรรมการ

เข้าไปมีส่วนร่วนได้ทำอย่างไรบ้าง ได้แก่ (1) การริเริ่มการมีส่วนร่วมมาจากด้านบนหรือด้านล่าง (2) 

การจูงใจในการเข้าร่วมมีความสมัครใจหรือบีบบังคับ (3) โครงสร้าง (4) ช่องทางของการมีส่วนร่วม 

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยตรงหรือทางอ้อม ควรให้ความสำคัญกับ 5) ระยะเวลาและ (6) 

ขอบเขตการมีส่วนร่วม แบบต่อเนื่องและไม่ว่าจะเป็นการขยายไปในช่วงกว้างหรือแคบ ๆ (7) การ
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เสริมสร้างพลังอำนาจ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1980) นั่นหมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ในชุมชนทั้งหมดได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาเพ่ือเป็นการร่วมรับ

ผลประโยชน์ และร่วมลงทุนลงแรง (อรพินท์ สพโชคชัย, 2538: 2) แล้วพิจารณาการมีส่วนช่วยเหลือ

โดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการ

เกิดให้ประชาชนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วมในการแก้ปัญหาทางสุขภาพ มีความรับผิดชอบ ใน

การสำรวจตรวจสอบความจำเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขใหม่ ๆ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-20) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ร่วม

สะท้อนความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงว่าจะต้องเป็นการมีส่วนร่วม

ชนิดที่ประชาชนเป็นตัวตั้งคือเจ้าของโครงการ ส่วนบุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน ชาวบ้านเป็นผู้

วางแผนดำเนินตามรูปแบบ และวิธีการที่ชาวบ้านคุ้นเคย ตัดสินใจเมื่อต้องการทางเลือกแบบต่างๆ ใน

การแก้ปัญหา ภูมิรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมรวมทั้งด้านตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา 

ต้องมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นผู้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขั้นตาม

วิธีการของตัวเองด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2538: 99) ยังหมายรวมการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมี

ผลกระทบทั้งตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2536 : 20) โดยที่กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่

กระทำการออกมาในลักษณะของการทำงานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจ

ร่วมมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือดำเนินงาน

ร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดำเนินงาน

กันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่ม

ชุมชน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2524: 71) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมของชุมชนโดยการที่

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้ง

ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การ

ดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่า

มักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน (ภู

สิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 11) สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อกล่าวถึงคำว่าการมีส่วนร่วม จึงกล่าวถึง การมีส่วน

ร่วมที่เป็นกระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน 

ของชุมชน โดยเริ่มแต่กระบวนการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วม

ตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบใน

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำ จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลง
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ทางหนึ่งทางใดได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สำเร็จ

สมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 10) นอกจากนี้ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง

ท้องถิ่นได้ถูกอธิบายไว้โดย อรทัย ก๊กผล (2552: 17-19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกำหนดกฎเกรฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและ

ตัดสินใจของท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่เริ่มต้นไปจน

จบสิ้น กล่าวคือเริ่ตั้งแต่การเกิดจิตสำนึกในตนเอง ร่วมคิดด้วยกัน ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ร่วม

ดำเนินงาน ร่วมกันติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขความเต็มใจและความ

ตั้งใจ ความเสมอภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคล และเสรีภาพในการตัดสินใจ 
ทั้งนี้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังห วัด

อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามจากนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ พบว่า การมีส่วนร่วม

หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคำเดียวกันที่มีความหมายถึง พฤติการณ์ของบุคคลในการรวมตัว

กันกระทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกันทำจึงสำเร็จโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมที่เกิด

การร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ออกแบบแนวทางกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ  ลงทุนทั้งเวลา สถานที่ 

บุคคล ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมมือ นอกจากนี้ต้อง

ร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนที่มาร่วมต่างมีบทบาทหน้าที่ทำงานให้

เกิดความต่อเนื่องจนเป็นพลังกลุ่ม พลังชุมชน พลังประชาชนบางอย่างก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้

ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 15) 

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนของพฤติกรรมเชิงสังคม
ของมนุษย์ที่ต้องการทำงานด้วยกัน ช่วยเหลืองานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเริ่มทำตั้งแต่การ
รับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน การคิด วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ลงมือทำ รับผิดชอบร่วมกัน รับ
ผลประโยชน์ ติดตาม ประเมินผล แก้ไข ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความ
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ
สามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้ถ้าเราใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมรับผลอย่างเท่าเทียมกัน 
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2.1.3 กระบวนการวเิคราะหก์ารมสีว่นรว่ม 

กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจให้

ถ่องแท้เพ่ือผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยกระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมมี

โครงสร้างพื้นฐานจำแนกเป็น 3 มิติได้แก่ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977: 7-26)  

มิติที่  1 การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องอะไร  (What participation are we concerned 

with?) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วม (kinds of participation) ซึ่งทั้งสอง

กล่าวว่ามี 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation) 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits) 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

มิติที่  2 การมีส่วนร่วมเกี่ ยวข้องกับ ใคร  (Whose participation are we concerned 

with?) ซึ่งคำที่ ใช้นี้มีความหมายกว้างคำหนึ่ ง  คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular 

participation) และยังได้จำแนกเป็นกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น (local residents or local people) 

2. ผู้นำท้องถิ่น (local leaders) 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (government personnel) 

4. คนต่างชาติ (foreign personnel) 

คุณลักษณะของบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ที่ควรพิจารณาอย่างชัดเจน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพของ

ครอบครัว, การศึกษา, การแบ่งกลุ่มในสังคม ได้แก่ กลุ่มชนชาติ เผ่า เชื้อชาติ ศาสนาที่นับถือ ชั้น

วรรณะ ภาษาที่ใช้ แหล่งกำเนิด และอ่ืน ๆ อาชีพ, รายได้, ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน, ระยะทาง

ของที่พักกับที่ตั้งของโครงการความร่วมมือ, สถานภาพของการถือครองที่ดิน, สถานภาพของการได้รับ

จ้างงาน (เช่น ทำงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) 

มิติที ่3 การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร (How is participation occurring within the 

project?) ในมิตินี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สำคัญอยู่ 4 ประเด็นดังนี้ 

1) พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้อง

บนหรือเบื้องล่าง และแรงที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากที่ใด 

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร และการมีส่วนร่วมโดยตรง

หรือโดยอ้อม 
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3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม และช่วงของ

กิจกรรม 

4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการให้อำนาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมและ

ปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นอกจาก 3 มิติ ของการมีส่วนร่วมนี้แล้วยังต้องมีการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถึงความเป็นจริง

ของเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งจำแนกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977: 122-138, 

144-158) 

1) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง โค ร งก ารที่ ก ร ะท บ ต่ อ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  (effects of project 

characteristics on participation) ได้แก่ ผลกระทบของสิ่งนำเข้าสู่โครงการ (entry effects) ได้แก่ 

ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ และทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เป็นต้น 

1.2 ผล ก ระท บ ที่ เป็ น ป ระ โยช น์ จ าก โค รงก าร  (benefits effects) ได้ แ ก่  

ผลประโยชน์ที่สามารถสัมผัสได้หรือผลประโยชน์ที่มีตัวตนให้สัมผัสได้  (tangibility), ความเป็นไปได้

ของผลประโยชน์ที่จะได้รับ (probability), ผลประโยชน์ที่ได้รับทันที (immediacy), การกระจาย

ผลประโยชน์ (distribution) 

1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (design effects) ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงการ 

(programme linkages), ความยืดหยุ่นของโครงการ (programme flexibility), ความสามารถใน

การเข้าถึงได้ ในแง่บริหาร  (administrative accessibility) และความครอบคลุมในแง่บริหาร 

(administrative coverage) 

2) ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (task environment) ได้แก่ ปัจจัย

ด้านกายภาพและชีวภาพ (physical and biological factors) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic 

factors) ปัจจัยด้านการเมือง (political factors) ปัจจัยด้านสังคม (social factors) ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรม (cultural factors) และปัจจัยด้านประวัติความเป็นมา (historical factors) 

 นอกจากนี้มิติทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างยังพบว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมีลักษณะ 5 ลักษณะ

ด้วยกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มการพัฒนา การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนการพัฒนา การมี

ส่วนร่วมในขั้นการดำเนินงานการพัฒนา การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการ

มีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) จากข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์การมี

ส่วนร่วมดังกล่าวมา ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 12-13) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วน

ร่วม หากพิจารณาจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น กระบวนการการมีส่วนร่วม มี 2 รูปแบบดังนี้  
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1) การมีส่วนร่วมเชิงรุก หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ประสงค์ต้องการสิ่งหนึ่งใดให้เกิดข้ึน

จากความสำเร็จ จึงต้องรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไข เรื่อง

อะไร วิธีการอย่างไร ใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้ และผลจะเกิดขึ้นกับใครบ้าง 

ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

2) การมีส่วนร่วมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่รอให้กลุ่มเป้าหมายมาก

ใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ช้าและไม่เกิดขึ้นจากความต้องการที่เป็นจริงแต่

เกิดจากความจำยอมและจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่มามีส่วนร่วม เช่น ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

ต้องการอำนาจทางราชการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการที่มักทำงาน

แบบเช้าชามเย็นชาม  

ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มที่ การมีความต้องการ(เรื่อง)ท่ี

ตรงกัน กำหนดบทบาทโครงสร้างหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ์) สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลโดยตรง มีกระบวนการร่วมมือ ร่วมทำ ร่วมใจกัน ร่วมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งดี

และไม่ดีร่วมกัน และร่วมกันผ่าทางทันร่วมกัน 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 

ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดจากการได้รับผลกระทบที่เกิดกับ

ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศทั้งทางดีและไม่ดี จนต้องการเข้ามีบทบาทร่วมในการพัฒนาสิ่ง

ดีให้ดีขึ้น และสิ่งไม่ดีให้แก้ปัญหาไป การมีส่วนร่วมจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

นั้น ๆ หมายความถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหานั่นเองซึ่งหากปัญหาวงกว้าง

ต้องเป็นภาคประชาชน เอกชน และรัฐ จะขาดภาคหนึ่งใดมิได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 18) 

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการสำคัญ ดังนี้  

1) ขั้นแรกเริ่มเร้าการมีส่วนร่วม  
2) ขั้นที่สอง ออกแบบกำหนดผู้มสี่วนร่วม 
3)  ขั้นที่สามลงมือทำงานร่วมกัน  
4) ขั้นที่สี่รับผลของการมีส่วนร่วม  
5) ขั้นสุดท้ายสรุปผล ประเมินผลและใช้ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม 
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2.1.4 รปูแบบและระดบัการมสีว่นรว่ม 

คำว่า “รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน” มีนักวิชาการได้ให้ลักษณะที่สำคัญไว้

แตกต่างกันแต่มีอยู่ 6 ระดับ ที่น่าสนใจ ดังนี้ (สุนีย์  มัลลิกะมาลย์, 2545: 57-62)  

1) ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม

แก่ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มอบให้แก่ประชาชนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชน

ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมด้วย   

2) ระดับที่  2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจำเป็นและความต้องการ

ที่ต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงหรือ

กิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจนำไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

3) ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ

โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่จะตั้งโครงการ

ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพ้ืนที่หากเห็นว่ามาตรการที่จะใช้ในการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 

4) ระดับที่  4 ร่วมดำเนินการ  หมายถึง  ร่วมในการลงทุน  ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน

หรือร่วมปฏิบัติงานเอง   ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะทำไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการเช่น  

หากเป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ชำนาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว  บางครั้ง

เป็นความยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ

ท้องถิ่น เช่น การจัดการป่า ลุ่มน้ำหรือทรัพยากรอ่ืนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้   ชาวบ้านหรือ

ประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมดำเนินการได้  หรือเป็นการร่วมดำเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้ นก็ย่อม

ถือว่ามีการร่วมดำเนินการได้ 

5) ระดับที่ 5  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ และ

ติดตามการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้นำ

มาตรการลดผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาเกิดขึ้น

หรือไม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรม - 
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ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะประชาชนจะทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัย (Watch dog) 

การดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้น  

6) ระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว ย่อม

ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั้งที่ เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบทั้ งต่อ

ประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับเอาผลที่เกิดข้ึนมานั้น 

นอกจากนี้ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับประชาชนและท้องถิ่น คือ ตัว

แบบขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของ Arnstein (1969: 216-224 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 

2552: 20) ได้อธิบายตัวแบบไว้ 8 ขั้นบันได ได้แก่ 1) ขั้นการควบคุม (Manipulation) 2) ขั้นการ

รักษา (Therapy) 3) ขั้นการให้ข้อมูล (Informing) 4) ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 5) 

ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 6) ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 7) ขั้นมอบหมายอำนาจ 

(Delegated Power) และ8) ขั้นอำนาจพลเมือง (Citizen Control) ดังภาพที่ 2.1  

 

8 ขั้นอำนาจพลเมือง (Citizen Control)  
   

7 ขั้นมอบหมายอำนาจ (Delegated Power)  
   

6 ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership)  
   

5 ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation)  
   

4 ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation)  
   

3 ขั้นการให้ข้อมูล (Informing)  
   

2 ขั้นการรักษา (Therapy)  
   

1 ขั้นการควบคุม (Manipulation)  
   

ภาพที ่2.1 ขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Ladder of Citizen Participation) ตามตัวแบบ 
Arnstein (1969) 

ที่มา: Arnstein (1969: 216-224 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 2552: 21) 

 

Citizen Power 

Tokenism 

Nonparticipation 
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 ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 14-15) ได้สรุปได้ว่า รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม ในความ

เป็นจริงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ ทุกคนในพื้นท่ีเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมมือร่วมใจ สอด

ประสานหรือเชื่อมต่องานกันและกัน ส่วนระดับการมีส่วนร่วม หากพูดถึงความสำคัญที่สุด คือ การลง

มือทำ สำคัญที่สุด ครั้นให้ระบุถึงระดับนั้นกำหนดได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ 

เข้าใจ (2) ระดับที่ 2 ร่วมค้นหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (3) ระดับที่ 3 ร่วมวางแผน ตัดสินใจ (4) 

ระดับที่ 4 ร่วมปฏิบัติ ลงมือทำ (5) ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข (6) 

ระดับท่ี 6 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และ (7) ระดับที่ 7 ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบของการ

สอดประสานการทำงานที่แยกออกจากกันไม่ได้ ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 15) ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ร่วมรับรู้ เข้าใจ

ร่วมค้นหา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์

ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจ

ร่วมปฏิบัติ ลงมือท า
ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแก้ไข

ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน

ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกัน

ภาคประชาชนคนใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ภาคเอกชนในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาคผู้นำในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาครัฐ หน่วยงานรัฐ
ในชุมชนท้องถิ่น 

ภาควิชาการในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาคบุคลากรต่างชาติ
ในชุมชนท้องถิ่น 

การมสีว่นรว่มตอ้งเกดิดว้ยความสมัครใจ สมคัรสมานสามคัคีของทกุคน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 



27 

 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยกจากกันได้

โดยเด่นขาดทุกระดับต้องมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นความตั้งใจเดียวกันหรืออุดมการณ์เดียวกันจึงจะสามารถ

นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ระยะทางของเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาจะเป็นตัว

แปรสำคัญในการทำลายทุกขั้นตอน ดังนั้นความต่อเนื่องและการบูรณาการทุกองคาพยพผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การมีส่วนร่วมเป็นความหวังเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้จนนำไปสู่แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างมีความสุขที่สมดุลย์ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ภูสิทธ์ ภูคำชะ

โนด, 2560: 21-22) จึงสรุปไว้เป็นภาพที่ 2.3 ความสมดุลย์ในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่ง

ความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ความสมดุลย์ในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งความสุข 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 21-22) 

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 

 

พื้นที่
ปัญหา/การ

พัฒนา 

ผู้มีส่วนร่วม/ส่วนได้/ส่วนเสีย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

7 ระดับการมีส่วนร่วม 

การทำร่วมกันอยา่งต่อเนื่อง/ครบทุกองคาพยพ 

อยู่ร่วมกันอย่างมสีุขด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ  

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
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พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยก
จากกันไดท้ั้งทุกระดับการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียกับบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายร่วมกัน 

 

2.1.5 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่ม 

 ปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของรีดเดอร์ ได้

กำหนดไว้ 11 ประการ ได้แก่  (1) การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน (2) มาตรฐาน

คุณค่าของตัวเอง (3) เป้าหมาย (4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา (5) ความคาดหมาย (6) การมอง

แต่ตัวเอง (7) การบีบบังคับ (8) นิสัยและประเพณี (9) โอกาส (10) ความสามารถ และ (11) การ

สนับสนุน (Reeder, W.W., 1963: 2) นอกจากนี้ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 16) ได้อธิบายว่า การมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของท้องถิ่น ทั้ง

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยใด ๆ หากเป็นการวิจัยที่

เชื่อมโยงกับท้องถิ่นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจึงจะประสบความสำเร็จได้ เช่นเดียวกัน

งานวิจัยนี้ต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ

ร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นภูมิสังคมของชุมชนไว้จึงจะ

สำเร็จได้เช่นเดียวกัน สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้รายจ่าย 

การอบรมเลี้ยงดู(ครอบครัว) ภาวะจิตใจ ระดับคุณธรรมความดี ทัศนคติ การเกื้อกูล(ทำบุญ) จิตสำนึก 

รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ 

2) ปัจจัยแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เช่น การอาศัย

อยู่ในชุมชน บทบาทหน้าที่ในชุมชน ฐานะตำแหน่งหน้าที่การงาน อุดมการณ์การเมือง ภาวะ

เศรษฐกิจ การติดตามข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะทำให้กิจกรรมหนึ่งใดสำเร็จได้ต้อง

ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานบุคคล ปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจ ปัจจัยทางการศึกษา 

ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยการเมือง ปัจจัยเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัย

หลักที่ส่งผลโดยตรงทั้งหมดคือ การต้องดิ้นรนทำมาหากินหรือไม่ว่างที่จะเข้ามาร่วมมือ ร่วมแรง รวม

ใจกันทำงาน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 24) ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน  3 จังหวัดยากจนโซน
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ภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนซ่ึงเกี่ยวกับเรื่องของเวลา อาชีพ การศึกษา จำนวนสมาชิกของคนในครอบครัว การมี
ตำแหน่งสมาชิกทางสังคม กิจกรรมการบริหารพัฒนา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(Philosophy of Sufficiency Economy) 
  

2.2.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รากฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำ ปัญหา ความยากจน 

ความไม่อ่ิม ความยากเข็ญของประชาชน รวมถึงการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 

สังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการสลับซับซ้อนเชื่อมโยงกันและกันยากที่จะ

อธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ ซึ่งมีทั้งทางบวกและลบ โดยทางบวก ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่วนทางลบ เช่น การ

ขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายได้ที่ต้องพ่ึงพิงตลาดและ

พ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบ

เครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมา

ถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2) ทั้งนี้เมื่อจะกล่าวถึงจุดที่น่าสนใจก่อนเกิด

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีจุดเริ่มต้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศที่เป็นจริงจังมีมาที่ไปคือการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเป็น

ต้นมา โดยที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2502-2516 เฉลี่ย

ร้อยละ 8.1 ต่อปี พร้อมกับเปิดรับการค้าลงทุนจากต่างชาติสูงขึ้น ตรงกันข้ามที่ว่าเศรษฐกิจมี

เสถียรภาพสูงแต่ยังขาดความไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น เกิดความแตกต่างรายได้ระหว่างคนรวยกับ

คนจนมากข้ึน ความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโต สังคม

มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร

และวัฒนธรรมต่างชาติ การเคลื่อนย้ายประชากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การใช้จ่ายที่เกิน

ตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทำให้เศรษฐกิจมหาภาคไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีปัญหาทาง

จริยธรรม มีการทุจริตในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนสินเชื่อให้กับกลุ่ม

ผลประโยชน์ รวมถึงขาดการค้ำประกันในการปล่อยสินเชื่อ ภาครัฐขาดความรู้ที่เพียงพอต่อการ
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บริหารการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทำให้ขาดความ

เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงเข้าสู่วิกฤติในที่สุด สถาบันการเงินและธุรกิจจำนวนมากอยู่

ในฐานะล้มละลาย เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง จนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำ

กุ้งในปี 2540 (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550: 3-6) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราต้องหันกลับมาวิเคราะห์ตัวเรา

ว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทุกอย่างคือ ตัวประชาชนไทยเอง

ที่ยังคงมีความโลภ บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก พึ่งพาเทคโนโลยี

ต่างประเทศโดยไม่จำเป็น และขาดหลักพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ทำให้ถู กนำไปสู่การ

กระทำที่เบียดเบียนกันได้ง่ายมากขึ้น ประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพ่ิมมาก

ขึ้น ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันต่อสู้ดิ้นรนและแสวงหาเกินความ

จำเป็น รวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนมากขึ้น 

สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและ

ความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติ ความเหลื่อมล้ำกลายเป็นบาดแผลที่เยียวยาไม่หายไปจากสังคมไทย

ถูกแยกชัดเจนระหว่างสังคมเมืองและชนบท การที่คนยังฝังทัศนคติการดูถูกดูหมิ่นย่อมสร้า งความ

ขัดแย้งไว้อย่างคาดไม่ถึง ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะถูกแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนนั้นยากท่ีจะสำเร็จ 

(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 25) ด้วยผลลัพธ์ของการพัฒนาประเทศไทยส่งผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติได้ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบส่งผลเสียหายอย่างยิ่งต่อระดับ

สังคม และระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งการพัฒนาประเทศมักจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เพียงกลุ่มคน

เพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มีศักยภาพการเข้าถึงอำนาจรัฐ และทรัพยากรของภาครัฐ ฉกฉวยโอกาสที่มือ

ใครยาวสาวได้สาวเอา จนกระทั่งเกิดการกระจุกทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจาย จึงทำให้สภาวการณ์

ทางรายได้ของประชาชนเกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ระหว่างคนเมือง กับคนชนบท คนที่รวยก็รวยมากเหลือเฟือ คนที่จนก็แทบจะไม่มีกิน ส่งผลให้เกิด

ปัญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย หลายครั้งปัญหาเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นอย่างเดียวกับสถานการณ์ทาง

การเมือง จนหลายคนต้องจบชีวิตลงในหลาย ๆ เหตุการณ์ทางการเมือง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 

7) จนคำว่า “ความพอมีพอกิน” หรือที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการ

ครั้ งแรก เมื่ อ วันพฤหั สบดี  ที่  18 กรกฎาคม 2517 ใน พิ ธีพระราชทานปริญ ญ าบั ตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมีใจความพระบรมราโชวาท 

ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 125) 

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

 ดังนั้นความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดขึ้นจากความไม่พอดีของนโยบายของภาครัฐ 

เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี มีการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาที่ไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมไทย รากเหง้าของความเป็นสังคมไทย และที่สำคัญที่สุดเกิดจากตัว

ประชาชนที่ขาดความรู้ ขาดคุณธรรม มีการต่อสู้แก่งแย่ง กอบโกย โลภในกิจกรรมการดำรงชีวิต ซึ่ง

ทั้งรัฐและประชาชนต่างคนต่างสุดโต่งในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจน

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

ชะโนด, 2555: 9) ชี้ให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นเพราะปัญหาของสังคม 

ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบในเชิงลบ พอปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดผลที่ดีในประเทศ 

จึงเกิดการเหลื่อมล้ำของคนขึ้นในทุกมิติ ภาครัฐและเอกชนเอ้ือต่อกันในการพัฒนาจนลืมรากเหง้าที่ดี

งาม ลืมคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีพ้ืนฐานชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ เป็นอย่างไร การบริหาร

ประเทศมองจากบนลงล่าง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จึงนำไปสู่การแก้ไขแบบ

เฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ขาดความต่อเนื่องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ข้อมูลกับความเป็น

จริงไม่ตรงกันในการพัฒนาประเทศ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 26) โดยผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมของสังคมและเศรษฐกิจ 
ที่ประชาชนได้รับ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน การมีปัญหาระหว่างเมืองกับชนบท การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์ในแผ่นดินทั้งที่เป็นของชาติ
กระจุกอยู่กับกลุ่มที่มีอำนาจ คนรวย การได้รับพฤติกรรมตอบสนองที่ไม่เท่าเทียมกัน คนที่มีการศึกา
ความรู้มากเอาเปรียบคนที่ไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เกิดความลำบากยากเข็ญให้กับประชาชนทั่วไป 
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่อยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช ที่พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียงให้กับราษฎรของพระองค์ทั่วราชอาณาจักรให้เกิด
ความอยู่ดีกินดีอย่างทั่วกัน 
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2.2.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” ซึ่งคำว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ถูกประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจ

พอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ

ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

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

แนวทางการพัฒนาประเทศควรต้องมีฐานคติสำคัญคือการยึดมั่นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้อง

ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารประเทศของภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันโดย

ตั้งอยู่บนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของความเป็นไทย ซึ่งทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมี

พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้ว่า  (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 4) 

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

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมลคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไว้ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 9-26) 

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

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

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

ประจวบคีรีขันธ์ ทรงมีพระราชดำรัส ไว้ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 13) 

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

 สรุปสั้น ๆ ของคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การดำรงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง 

ไม่เกินกำลังของตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟ้ือเมื่อมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเอง

ที่อยู่ ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง หาก

ประชาชนคนไทยทุกคนได้ดำรงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ถือได้ว่า “เราได้เดินทางตาม

รอยพ่อ ตามคำพ่อสอนแล้ว” 

นอกจากนี้คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังหมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ 

หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่คนไม่ได้เป็นเจ้าของ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถใน

การดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะตามอัตภาพ และที่

สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุป

คือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิต ซึ่งการพ่ึงตนเองยึดหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 

(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2541: 16) 

 1. ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมี

จิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 

เป็นอิสระ 

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทาง

เพ่ิมพูนทำให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 

 4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ทั้งดีและ

ไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการและสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 

 5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน

เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่พอกิน 

พอใช้ 
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  ส่วนในคำนิยามของ วรเดช จันทรศร (2554: 16) ได้กล่าวถึง การดำรงชีวิตอยู่บนทางสาย

กลางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้รู้จักมองให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มีความพึง

พอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เป็นอยู่อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่

เบียดเบียนธรรมชาติ คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้

อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการวางแผนดำเนินชีวิต การตัดสินใจ และการกระทำ ส่วนราษฎร

อาวุโสท่านได้อธิบายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่

ผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไม่ทำเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง และกลัวไปเอง

ทั้งนั้น ซึ่งคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึงพอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ 

(ประเวศ วะสี, 2550: 4-6) 

1. พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  

2. จิตใจพอเพียงทำให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและทำลายมาก 

3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมทำให้ยังชีพและทำมาหากิน

ได ้เช่น การเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหารได้ทั้งสิ่งแวดล้อม และได้ทั้งเงิน 

4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะทำให้สามารถแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

6. อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับ

สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะ

มั่นคง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะนี้ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก  ไม่มีคนตก

งาน เพราะอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอ้ือต่ออาชีพการทำสวนผลไม้  ทำ

การประมง และการท่องเที่ยว 

7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่

มี ใช้  ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงทนไม่ ไหวต่อความผันผวนที่ เร็วเกิน  จึงสุขภาพจิต

เสีย เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทำให้สุขภาพจิตดี  

เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติ และยั่งยืน ซึ่งเราอาจ

เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือ

เศรษฐกิจศีลธรรม นอกจากนี้อำพน กิตติอำพน (2550: 15) ได้อธิบายถึงความพอเพียง ไว้ว่าเป็น

ความพอประมาณที่มีเหตุผลและระบบภูมิคุ้มกัน อย่างในครอบครัวของเรา ก็ต้องดูว่า ความ

พอประมาณในครอบครัวของเราคืออะไร และในตัวอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงได้ทรงเน้นก็คือ การให้
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เกษตรกรทำบัญชีฟาร์มในครัวเรือนของตน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางขั้นพ้ืนฐานของความพอประมาณ

ของเกษตรกร คือให้พิจารณาถึงรายได้ และรายจ่ายว่าเป็นอย่างไร ควรจะให้จ่ายในระดับไหน ควรจะ

หารายได้อย่างไร ซึ่งบางครั้งการลดรายจ่ายก็จะกลับมาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ เวลาเราคิดต้นทุนต่าง ๆ เราก็จะคิด Cost หรือต้นทุน และจะคิดถึงผลกำไรหรือรายได้ 

(Income) เพราะฉะนั้นความพอประมาณ ก็คือความสมดุลนั่นเอง นอกจากมิติความพอเพียงมีนัยถึง

ความสมดุลแล้วยังพบว่า จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554: 11) ได้อธิบาย 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักพอเพียงว่า เป็นหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางสาย

กลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการที่เน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่เสี่ยงเป็นหลักการ

ที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา อัน

เป็นคำสอนที่เป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นคำสอนให้มนุษย์สามารถนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้ในยุคปัจจุบันในการปฏิบัติตนในทุกมิติ

ชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพัฒนาเพ่ือสังคมส่วนร่วมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ

เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เกษม วัฒนชัยและจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555 : 5-

6) ซึ่งศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ 

หลักคิด เพ่ือจะให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในพระบรมราโชวาท

ที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนคือ “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น สร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอ

มี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีและอุปกรณ์ที่ประหยัด ถูกต้องตาม

หลักวิชา...” ขีดเส้นใต้ คำว่า ประหยัด และถูกต้องตามหลักวิชา “...เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคง จึงค่อยสร้าง

ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไป...” 

 ส่วนความหมายในมิติด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยังหมายรวมถึง 

แนวทางการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ หน่วยงานนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนา หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ยังถือว่าการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหรือมรรควิธี 

(means) ที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยแนวทาง หรือมรรควิธีดังกล่าวนี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น    

3 ขั้นตอน ได้แก่ การคิด (thinking) การลงมือปฏิบัติงานจริง (acting) และการประเมินผล 

(evaluating) ทั้งนี้ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางที่คำนึงถึงหลักการสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันรวมตลอดถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการ
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ปฏิบัติงานด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 46-47) ซึ่งการบริหารจัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างแยกออกจากกันไม่ออก เห็นได้จาก (หนึ่ง) เกี่ยวข้องกับชุมชนทุกระดับ ไม่ว่า

จะเป็นระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคม

โลก เป็นต้น (สอง) มุ่งพัฒนาหรือส่งเสริมชุมชนหรือประชาชนในชุมชนให้เป็นจุดศูนย์กลางของการ

พัฒนา (สาม) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (สี่) ให้ความสำคัญกับการ

พ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชน ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน (ห้า) 

เน้นเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน (หก) เน้นเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างชุมชนให้ เข้มแข็งเพ่ือให้มีชุมชนที่

เข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ (เจ็ด) เน้นการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ

เกษตรผสมผสาน กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มธุรกิจชุมชน และกลุ่มกองทุนชุมชน (แปด) 

ดำเนินการในรูปของเครือข่ายชุมชนทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานและร่วมมือกับภาค

ธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การบริหารจัดการ 

และข้อมูลข่าวสาร (เก้า) ให้ความสำคัญกับการผสมผสานหรือบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชน

พร้อมทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรม 

(สิบ) เป็นการบริหารจัดการของชุมชนหรือประชาชนในชุมชนเอง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 48)  

 อภิชัย พันธเสน (2555: 8-9) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้น

พ้ืนฐานการพ่ึงตัวเองเป็นสำคัญ โดยพยายามนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประ โยชน์สูงสุด 

ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หากเป็นไปได้ต้องฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนทุนทุกประเภท ไม่ว่าทุน

มนุษย์ ประกอบด้วยความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต ทุนทางสังคม คือ การ

ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ

ส่วนรวม ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติที่

เอ้ือต่อการผลิต และการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องได้รับ การบำรุงรักษา 

รวมทั้งการฟ้ืนฟูเพ่ือความยั่งยืนในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้ งหลายในอนาคต ทุนทางกายภาพ 

จำพวกเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรเพ่ิมพูนมากขึ้นหรือไม่ควรจะมีน้อยไป

กว่าเดิม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้มนุษย์แต่ละคนจะต้องปราศจากซึ่งความโลภหรือความเห็น

แก่ตัวมากจนเกินไป ซึ่งทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรู้จักพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และ

ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สำหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะต้องมี

การพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้หลักวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่แต่ละขั้นของการพัฒนา 

ทัง้นี้คำจำกัดความดังกล่าวแสดงในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงระบบ (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 

 

ภาพที ่2.4 การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
ที่มา: อภิชัย พันธเสนและคณะ (2555: 9) 

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

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

ทางสายกลาง 

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

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

ประโยชน ์

ชีวิตทีม่ีความสขุ 
ครอบครัวที่มีความสุข 

ชุมชนที่มีความสุข 
องค์กรทีม่ีความสขุ 

สังคมที่มีความสุข 

ประเทศชาติทีม่ีความสขุ 

โลกที่มีความสุข 



39 

ส่วนคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนิน

ชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยการทำความดี สร้างความรู้ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมและไม่ต้องเร่งรีบมาก เพ่ือจะได้ดูแลตนเองได้ ไม่ใช่ว่า

จะต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่เอาไปข่มคนอ่ืน ไปเอาประโยชน์จากคนอื่น การคิดทำอะไรที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น 

อาจจะทีละเล็กละน้อยแต่ทำไปเรื่อย ๆ น่าจะดีกว่าการคิดอะไรแบบก้าวกระโดด จะเป็นภัย อาจจะฟู่

ฟ่า ตื่นเต้น แต่มักจะทำให้เกิดความเสียสมดุล เกิดความแตกร้าว เช่นคนกลุ่มหนึ่งประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่

มีความเหนือคนหรือประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เลยใช้ความเหนือกว่ากับคนหรือประเทศที่ด้อยกว่า 

ก่อให้เกิดความตึงเครียด เป็นปฏิปักษ์ ซึ่งในที่สุดก็ย้อนกลับมาทำลายผู้ที่มีกำลังมากที่ไปเอาเปรียบ

เขา แต่การย้อนกลับมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีหรือบางทีถึงร้อยปี (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 43) นอกจากนี้“เศรษฐกิจพอเพียง” ยังสามารถสรุป

ไว้หมายถึง การดำรงชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ไม่ประมาทไม่สุดโต่ง เดินบนทางสายกลางของ

ชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา ลดความอยากได้อยากมีที่ไม่สำคัญในชีวิตออกไป มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ

ของตนเองบนศักยภาพของตัวเอง และรู้จักการพ่ึงตนเอง (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ = ตนแลเป็นที่พ่ึง

แห่งตน) ทั้งนี้ความพอเพียงเฉพาะตนเองมิได้หมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา แต่ให้หมายรวมถึง

พอเพียงที่ตนเองแล้วให้เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนด้วย จึงจะเป็นความพอเพียงที่แท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 

2555: 18)  

 สรุปตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง การครองชีวิตให้อยู่บนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ทางสายกลาง 

“มัชฌิมาปฏิปทา” ให้รู้ เข้าใจ เข้าถึงตัวเอง วิถีชีวิตของตนเอง รากเหง้าสังคม วัฒนธรรมของตนเอง 

รู้จักพ่ึงตนเองเป็นลำดับแรก รู้จักเผื่อแผ่คนอ่ืนถ้ามีมากเกินไป และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงให้ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง ให้รู้จักคำว่า “พอดี” ทุกครั้งที่คิด ทำ เท่านี้ก็

เข้าถึงความเป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 18) ชี้ให้เห็นว่า 

นิยามของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ความพอเพียง เป็นปรัชญาชี้บอกถึงทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่

นำคนให้พ้นจากความยากจน พออยู่ พอกิน อุ้มชูตนเองได้ ไม่เบียดเบียนใคร แก้ปัญหาทั้งเฉพาะได้ดี 

บ่งชี้ความม่ันคง ยั่งยืน มีความสันติสุขและดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 

34) ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า นิยามของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ความพอเพียง คือ ความสุขความดีงาม
เดียวของชีวิต 
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2.2.3 สรุปภาพรวมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การสรุปภาพรวมของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสำคัญอยู่ 5 ส่วนดังนี้ (ลีลา

ภรณ์ บัวสาย, 2549: 10-11)  

 ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี

พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง

โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ เพ่ือความม่ันคง

และความยั่งยืนของการพัฒนา 

 ส่วนที่ 2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก

ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  

 ส่วนที่ 3 คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้ (มูลนิธิ

ชัยพัฒนา, 2550: 8) 

  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 ส่วนที่ 4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้อง

อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

  - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

  - เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้ายมีความตระหนักในคุณธรรม มี

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

 ส่วนที่ 5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม คามรู้และเทคโนโลยี 
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 ทั้งนี้ในคำนิยามด้านความพอประมาณ (Moderation) ยังหมายถึง ความพอดี (Dynamic 

Optimum) ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการกระทำ 5 ประการ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้าน

สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วรเดช จันทรศร, 

2554: 17-18) นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงนัยสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 3 ประการ ดังนี้ (ปรีชา 

ช้างขวัญยืน , 2545: 4-96; วรเดช จันทรศร, 2554: 19-20; เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ, 2559; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 37) 

 ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”  

  ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน  

ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร

ต่อกัน และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่าง  ๆ ให้

บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

ถึงแม้จะมีการอธิบายไว้ 5 ลักษณะสำหรับบทสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาพรวม แต่ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพบว่าตามกรอบมีอยู่เพียง 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คือหลักคิดในการ

ดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า 

“ทางสายกลาง” ส่วนที่ 2 คือ คุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขพ้ืนฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม ส่วนที่ 

4 ผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเมื่อดำเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ครอบครั ว 

ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน จึงสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
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        ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(สติ ปัญญา ขยัน อดทน พากเพียร 

ซื่อสัตย์ สุจริต แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 

 
 นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 38-39) ได้สรุปไว้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายอยู่ที่  “คน” เมื่อคนได้ครองชีวิตด้วยหลักปรัชญานี้แล้วย่อมส่งผลดีต่อ  คนรอบข้าง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วย นอกจากนี้การนำไปใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลัก

ปรัชญามีอยู่ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน 2 เงื่อนไข

หลัก ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 1 เงื่อนไขเสริม ได้แก่เงื่อนไขชีวิต (ความอดทน ความเพียร ความ

พยายาม การออม ทัศนคติที่ดี การบริหารจัดการการใช้ชีวิตอย่างสมดุล) เพ่ือพัฒนาสู่การดำรงชีวิต

อยู่เย็นเป็นสุข สร้างความสมดุล ยั่งยืน และมั่นคงให้กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ

 

พอประมาณ 

นำสู่ 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
ก้าวหน้าอย่างสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 

 

มีเหตุผล 
 

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี 
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ชาติต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรปุใหม่ของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้

ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
ภาพที่ 2.6 การดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านโมเดล” 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 39) 

 
 ดังนั้นองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตดำเนินไป

ในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
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ระดับประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2550: 13-16, 2551: 8) 

  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ

ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตาม

หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

อย่างถ้วนถี่ โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

  - ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้

อย่างทันท่วงท ี

 เงื่อนไขสำคัญ เพ่ือให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยทั้ง

เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 

  - เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ 

รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

  - เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ

วิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน 

  - เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหาร

จัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน 

เมื่อกล่าวโดยสรุปดังมีใจความสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 4 ส่วนสำคัญ 

ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นหลักคิดของการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย ประเพณี

ที่ดีงามของสังคม ยึดมั่นคำสอนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า “ทางสายกลาง” ส่วนที่

สองเป็นคุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ส่วนที่สามเรียกว่า 2 เงื่อนไขพ้ืนฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม หรืออาจปรับเป็น 3 เงื่อนไข

ได้เช่นกันคือ ความรู้ คุณธรรม และชีวิตพ้ืนฐาน รวมถึงส่วนที่สี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและ

อนาคตเมื่อดำเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความมั่นคง

และยั่งยืน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 23) ชี้ให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม

ทั้งหมดต้องคิด ทำ พัฒนา แก้ปัญหา รับผลที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้ความพอเพียง จนชีวิตดำรงอยู่ร่วมกัน
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อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนมิใช่ฉาบฉวยหรือเฉพาะหน้าเท่านั้น  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 39) ผู้วิจัย

ชี้ให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมคือ การดำรงชีวิตตามทางสายกลาง มี
ความรู้และคุณธรรม ดำรงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

 
2.2.4 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2.4.1 เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 65-69) ได้

เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ได้

บรรยายในการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหา

นาค เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ไว้ว่า “เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี 

3 เงื่อนไข ได้แก่ 1) เงื่อนไขหลักวิชา โดยจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน2) 

เงื่อนไขคุณธรรม ตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว อบรมในโรงเรียน สั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา

และการฝึกจิตของตนเอง และ 3) เงื่อนไขการดำเนินชีวิต ให้มีความรอบรู้ ดำเนินชีวิตด้วยความ

อดทน ความเพียร สติปัญญาและความรอบคอบเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่เหมาะสำหรับผู้ขี้เกียจ เกียจคร้านไม่ได้วัน ๆ รอแต่จะเล่นหวย เพ่ือจะรวยเร็ว ไม่ได้ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติ และปัญญา นอกจากนี้ยังพบว่า

มีหลักการที่สำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งที่ควรศึกษามีอยู่ 8 

ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 ความพอประมาณ ประการที่ 2 ความมีเหตุผล ประการที่ 3 การมี

ภูมิคุ้มกัน ประการที่ 4 การพ่ึงตนเอง ประการที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และ

คุณธรรมควบคู่กัน ประการที่ 6 การรวมกลุ่ม ประการที่ 7 การสร้างเครือข่าย นับแต่ระดับ (1) บุคคล 

ครอบครัว (2) หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก รวมถึง ประการที่  8 

ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 63-68) ทั้งนี้การวิเคราะห์ของสมศักดิ์ 

ลาดี จากผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการดำรงชีวิตในระดับท่ีอยู่รอดพออยู่ พอกิน และ

อยู่ดีนั้นบุคคลจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ รู้จักพ่ึงตนเอง ดำรงชีวิตอย่างมีอิสรภาพ มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ มีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย มีความสามัคคี มีการแสวงหา

ความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ มเป็นคณะ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย มีการศึกษาข้อมูล ข้อความรู้ และนำมาปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
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รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลำดับ และสามารถนำความรู้ หลักการ 

แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม (อภิชัย พันธเสน, 2550: 243-244) ข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขสำคัญที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ประการ คือ 

เงื่อนไขหลักวิชา ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม 

เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ การฝึกขอบใจตนเอง และเงื่อนไขการ

ดำเนินชีวิต เกี่ยวกับความอดทน ความเพียร สติปัญญาและความรอบคอบในการดำเนินชีวิต  

นอกจากนี้คุณสมบัติที่จะสามารถให้การดำรงชีวิตของตนเองอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ควรรู้จัก

พ่ึงตนเอง อดทน ขยัน เรียนรู้ตลอดเวลา และต้องรู้จักคิดอย่างมีระบบรวมถึงต้องการพัฒนาอย่างมี

ลำดับ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 27) ชี้ให้เห็นว่าเงื่อนไขของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จภายใต้ 3 เงื่อนไขที่กล่าวมา คือ การตัดสินใจคิด ออกแบบวางแผน ลงมือ

ทำ ทำอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างมีวินัย อดทน และทำด้วยศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 41) 

 
  2.2.4.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 11-30) ผู้วิจัยขอยกคำอธิบายมาทั้งหมดของข้อมูลเพ่ือเป็น

ต้นแบบไว้ในการสรุปเนื้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับและกลุ่มต่าง ๆ 

ได้แก่ ระดับ หมายเอาบุคคลและครอบครัว ชุมชน ประเทศ ส่วนระดับกลุ่ม หมายเอาเกษตรกร นัก

ธุรกิจ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูและอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 

 1) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เริ่มต้นจากการ

เสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทัน การ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพ่ือจะได้ละเว้นการประพฤติมิ

ชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือ

กระทำการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบน

พ้ืนฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลใน

แต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนสามารถทำตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึง

ของผู้อื่นได้ในที่สุด 
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2) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย

บุคคลและครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของปรัชญาแห่งความพอเพียง คือมี

ความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ และ

เปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และก้าวหน้าของ

ชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบนพ้ืนฐานของ

ความซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่

ดีของชุมชน จนนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระท่ัง

สามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ  

3) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการ

ประเทศ ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ 

ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็น

ขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่

สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ด้วยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่าง

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และ

ใช้สิตปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคน  

ต่าง ๆ จากหลากหลายภูมิสังคมหลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิด ประสบการณ์เพ่ือสร้างความ

เข้าใจและรู้ความเป็นจริงระหว่างกันของคนในประเทศ จนนำไปสู่ความสามัคคี และจิตสำนึกท่ีจะร่วม

แรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องสมดุลกับสถานภาพความเป็นจริงของ

คนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับ ๆ ต่อไป 

4) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ โดย

สรุปคือแนวพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกัน และเชื่อมโยง

เครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ที่มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรด้านต่างๆ 

ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 

และใช้สติปัญญา ในการตัดสินใจและดำเนินชีวิต  ขั้นตอนที่  1 เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรมในระดับครอบครัวที่สอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศ เพ่ือให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่
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อัตภาพในระดับที่ประหยัดและเลี้ยงตนเอง/ครอบครัวได้ ส่วนขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ 

ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้าง

ความสามัคคีภายในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก และขั้นตอนที่ 3 ติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหาทุน วิชาการความรู้เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เช่น 

ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ต่าง ๆ มาช่วยในการลงทุนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: 6) 

5) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักธุรกิจ นักธุรกิจพอเพียงจะ

คำนึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น จึงต้อง

มีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนดำเนินการอยู่ และมีการศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความรอบคอบในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเพ่ือป้องกัน

ข้อบกพร่องเสียหายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น และต้องมีคุณธรรม คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบ

อาชีพ ไม่ผลิตหรือค้าขายสินค้าที่ก่อโทษหรือสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความ

ขยันหมั่นเพียรอดทนในการพัฒนาธุรกิจไม่ให้มีความบกพร่องและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศใน

ทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจโดยการรักษาสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่ผู้บริโภค พนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมวงกว้าง 

และสิ่งแวดล้อม 

6) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจในกลุ่มนักการเมือง โดยนักการเมืองที่ มีหลักคิด 

และหลักปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นำที่มีความเข้มแข็ง

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อย 

เนื่องจากการกระทำของผู้นำส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกัน

นักการเมืองในทุกระดับจะต้องรู้จักสังคม ชุมชน ที่แต่ละคนเป็นผู้แทนอย่างถ่องแท้มีความเข้าใจ

ระบบการปกครองและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะดำเนิน

วิถีทางการเมืองเพ่ือให้ท้องถิ่น/ประเทศชาติ มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้านและคนใน

ท้องถิ่น/ประเทศชาติ อยู่อย่างพอเพียงสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน การกำหนดนโยบาย การออก

กฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ ต้องยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง โดยบำรุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่

แล้ว เช่น ค่านิยม องค์ความรู้ สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก ส่วนที่ไม่ดีที่
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เป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียงในสังคม ให้กลับมาสู่แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสมดุลและ

สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ยังขาดอยู่  เช่นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การ

พัฒนาฝีมืออาชีพต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนาของท้องถิ่น/

ประเทศชาติ เพ่ือนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ของคน/ชุมชนในทุกระดับ 

7) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ

รัฐจะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนโดยตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

อยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของ

ความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ และ

หมั่นเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียม

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการ

พัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ

การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองและสามารถเป็นที่

พ่ึงของสังคม/ประเทศชาติได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสั่งการหรือชี้นำประชาชน/ชุมชนมาก

เกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนสามารถช่วยตนเอง กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือ

แผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเองพ่ึงพาตนเองได้ แล้วให้เจ้าที่ของรัฐมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน 

กิจกรรมนี้เป็นจริงขึ้นมาตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนเพ่ือให้เขาช่วยตัวเองได้” 

8) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มครูและอาจารย์ สำคัญยิ่ งที่ครูและ

อาจารย์จะต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้ได้

ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด ปลูกฝังอบรม และทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ให้

เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน 

ผ่านการบูรณาการในสาระเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ การ

ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุลและเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้จนเห็นว่าเป็น

หลักคิดและหลักปฏิบัติที่จะเสริมสร้างในสังคมเกิดสันติสุข มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน และคนในสังคมมีความสามัคคีปรองดองกัน แล้วฝึกปฏิบัติตนให้มีสำนึกในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บน

พ้ืนฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละ



50 

สถานการณ์และหมั่นเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี เนื่องจากความรู้และความมีเหตุมีผลมีความสำคัญยิ่ง ครูและอาจารย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง

ในเรื่องนี้ แต่อย่าลืมว่าต้องเป็นความรู้ที่รอบครอบระมัดระวัง และเหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมด้วย 

ครั้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค โดยศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชุมชนในลักษณะบูรณาการ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551: 57-58) ซึ่งสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ผลคือ เกิดความสมดุล พร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง 4 ด้าน คือวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อสรุปของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

แนวคิดทางสายกลาง องค์ประกอบ 3 ประการของความพอเพียง เงื่อนไข 3 ประการของความ

พอเพียง เงื่อน 3 ประการ นำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่ได้รับนี้

มหาศาล ประการแรก จะทำให้ชีวิต ธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ประการที่ 2 มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างดี พร้อมรับผลกระทบทั้ง 4 ประการจากความเปลี่ยนแปลง ทั้ง

ภายในและภายนอก และประการที่ 3 สามารถปรับสู่สมดุลได้เสมอทั้งในยามปกติและยามเผชิญ

วิกฤติ บางที่เราก็ต้องเผชิญวิกฤต แต่เมื่อเผชิญวิกฤตแล้วเราก็สามารถปรับสู่สมดุลได้  นอกจากนี้แล้ว

การที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับชุมชนนี้ จะต้องรวมทั้งระดับบุคคลและ

ครอบครัว ระดับบุคคลคือทำให้ทุกคนในชุมชนเห็นประโยชน์จริง ๆ ในระดับตัวเขาและครอบครัวเขา 

ส่วนตัวอย่างของการนำปรัชญาฯ นี้ไปใช้ในชุมชนต่าง ๆ มีมาก ทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การผลิต

เอง และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีทั่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม นอกจากนี้ภาคธุรกิจเอกชนในชุมชนก็สามารถนำปรัชญาฯ ไปใช้ได้ สุดท้ายการบรรยาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้พระราชดำรัสถวายพระพรต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ซึ่งเป็นผู้แทนของประมุขและผู้แทน

พระองค์ 25 ประเทศ ในวโรกาสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร เมื่อ

ค่ำวันที่ 13 มิถุนายน 2549 มีใจความว่า “ฝ่าพระบาท ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค์ และ
ทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับประชาชนชาวไทยตลอดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวม
แห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือ
แม้แต่การทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพ่ือลูก” นี้เป็น

ผลสรุปที่สำคัญที่สุดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกรเสมอมา” 
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ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีแสดงในระดับการประยุกต์ 3 ระดับ ที่

น่าสนใจดังนี้ ระดับจิตสำนึก จะต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้สึกพอเพียงโดยยึด

มั่นหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง 2) การคิดพ่ึงพาตนเองและ

พ่ึงพากันและกันในการดำเนินกิจกรรมชุมชน 3) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการ

ของตนเอง ส่วนในระดับปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ต้องพยายามพ่ึงตนเองให้ได้ใน

ระดับครอบครัวก่อนโดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต 2) การอยู่ได้อย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตโดยยึด

หลักทางสายกลาง 3) การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่ายและการแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรม

ที่มีความอดทนต่อความเห็นแก่ตัว 4) การอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนำ และสุดท้ายคือระดับปฏิเวธ ผลที่ได้จากการ

ปฏิบัติจะเกิดความพึงพอใจใน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในระดับครอบครัว 2) ความพอเพียง

ในระดับชุมชน รวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 3) ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาร่วมกันระหว่างชุมชน และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2-4; สุวัฒ ดวงแสนพุด, 2550: 26-27) 

ครั้นเมื่อกล่าวถึงการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ย่อมมีการประยุกต์ใช้ในกิจกรรม

หรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ 1) กิจกรรมหรือการ

บริหารจัดการพ่ึงตนเองเป็นหลัก 2) กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  3) 

กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชน  และ 4) 

กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณธรรม นอกจากนี้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงยังแบ่ง

ตามระดับของชุมชน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน และ

ระดับชาติหรือประเทศ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 91-95) ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมของชีวิตประจำวันมีทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน ระดับชาติ

หรือประเทศ จึงสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ในทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุก

ชนชั้นวรรณะทางสังคม (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 33)  

นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 74) ได้สรุปการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่าง

สั้น ๆ ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นไปตามพ้ืนฐาน อาชีพ ลักษณะของแต่

บุคคล หน่วยการ หรือองค์กรนั้นทำให้การประยุกต์ใช้แตกต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ให้รู้จริง 

นำไปประยุกต์ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรม ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ 

ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม การดำเนินชีวิต ทั้งนี้การประยุกต์ใช้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ได้แก่ 

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับประเทศ และมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม
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อาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มอาชีพนักธุรกิจ กลุ่มอาชีพครู อาจารย์ กลุ่มอาชีพ

นักการเมือง นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการสถานประกอบการหรือสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย 

ได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ กลุ่มสถานบันการศึกษา หน่วยงาน กรม กอง ภาครัฐต่าง ๆ ได้

เช่นเดียวกัน การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้นสามารถเกิดผลที่ดีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เช่น เกิดความรู้สึกผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ รู้จักการออม มีวิถีชีวิตที่มี

สุข รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจน

ทำให้เกิดการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเกิดความยั่งยืนตลอด ไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัวจะต้องเป็นไปตามพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ 

ลักษณะการดำรงชีวิต อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน บริบททางสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ และดำรงชีพ

อยู่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน อย่างขัดสน อยู่ได้อย่างพอดี พอ

กิน พอมี พอใช้ และพอเพียงนั่นเอง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 32) สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าเป็นเพศใด สถานภาพใด อาชีพใด อาศัยอยู่ ณ ที่

ใด ย่อมสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้น วรรณะ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 47) ผู้วิจัย

เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถได้กับทุกคนที่ประสงค์ความสุขที่ยั่งยืน 

 
2.2.4.3 เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงนำสู่

ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551: 67-70) ซึ่งสรุปประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง...คำสอนของพ่อ ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่

เศรษฐกิจสำหรับคนยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหนี่ถี่เหนียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

สอนให้ร่ำรวย และต้องรักษาความร่ำรวยให้อยู่กับเราด้วย ร่ำรวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่รวยแล้วแตก 

รวยแล้วล้ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำหลัก 3 คำ ได้แก่ การพัฒนาประเทศหรือ

การบริหารองค์กร คำแรกให้ใช้ “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง อย่าเอากิเลส ตัณหาเป็นเครื่องนำทาง 

อย่าเอากระแสเป็นตัวนำ หลายครั้งตลาดเฮละโลไป เราก็เฮละโลตาม ไม่เชื่อลองปล่อยข่าวอะไรไปใน

ตลาดหุ้น รับรองเลยว่าหุ้นเคลื่อนไหวทันที เราไม่ได้ใช้เหตุผลในการเลือกทางของเราเลย วิถีชีวิตของ

ไทยอยู่ที่ต่างประเทศ เราไปเรียนที่อเมริกา เราพบวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน (American way of life) 

ผมอยากจะถามท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ถามว่า วิถีชีวิตของคนไทย (Thai 

way of life) มีไหมเราไม่เคยมีเลย เราก็ตามเขาไป เพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะ
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เลือกหนทางว่าประเทศไทยจะเอาอะไร จะเดินไปทางไหน ไม่ใช่จะเหมือนกับคนทั้งโลกแต่ละประเทศ

ไม่เหมือนกัน อันนี้คือเหตุผล คำที่ 2 ทำอะไรแต่ “พอประมาณ” คำว่า พอประมาณ ทุกคนไปนึกถึง

ต้องประหยัด กระเหม็ดกระแหม่ รัดเข็มขัด ไม่ใช่ คำว่าพอประมาณของพระองค์ท่าน คือ จะทำอะไร

ต้องตรวจสอบศักยภาพของเราเสียก่อน ประเทศของเรานั้นจุดแข็งอยู่ที่ไหน ฐานของเราอยู่ตรงไหน 

เราถนัดอย่างไร พอประมาณของเราอยู่ตรงนี้ ตัวอย่างที่สะท้อนได้อย่างดี คือ เราเป็นที่ 1 ของโลกได้

ไหม บางคนบอกว่าได้ มวยเป็นแชมป์โลกตลอดเวลา พูดได้ไหมว่าคนไทยเก่งมวยที่สุดในโลก แต่ต้อง

มีเงื่อนไขตามท้ายคือ พอประมาณของเรา ต้องถามด้วยว่ารุ่นไหน แบนตั้มเวทลงมา ความ

พอประมาณศักยภาพของเราอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เฮฟวี่เวท ทั้งท่ีคนที่น้ำหนักกับไมค์ ไทสัน เราก็มีแต่ส่งไปก็

เห็นจะต้องส่งป่อเต็กตึ๊งตามไปด้วย เพราะว่าเกินศักยภาพของเรา ฉันใดก็ฉันนั้น การพัฒนาอะไรก็

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

เจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ทำอะไรนั้นให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาได้ไหม พรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ ตื่นเช้า

ขึ้นมาไปปั๊มน้ำมัน ราคาหมุนไปทุกวัน แล้วเราวางแผนได้หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไปจะ

วางแผนได้หรือวางแผนเกือบไม่ได้แล้ เพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนเกือบทุก 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เปลี่ยน

ที่เรา เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า ภูมิคุ้มกันที่พระองค์ท่านรับสั่งจะต้องมีตลอดเวลา แม้กระทั่งระดับ

ปัจเจกบุคคลอย่างพวกเรา พรุ่งนี้เราจะเจ็บป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ พรุ่งนี้รถเราจะไปชนอะไร แล้วมี

ประกันไหม เรามีเงินออมเพียงพอไหม เราวางแผนไปข้างหน้าอย่างไร เพ่ือไม่ให้มีการเสี่ยงจนกระทั่ง

เป็น อันตราย บริษัทก็ต้องมีการบริหารความเสี่ ยง (Risk management) ฉัน ใดก็ฉันนั้น ใน

ระดับประเทศก็เหมือนกัน... 

ดังนั้นเมื่อเราจะประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขท่ียั่งยืนนั้นจะต้องคำนึงถึง

หลักความมีเหตุผล หลักความพอประมาณ และหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นสำคัญที่สุด ทั้งนี้การ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 

และวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังคม เพื่อให้ตระหนักรู้และปฏิบัติได้ว่า “เราจะไม่ทำอะไรที่เกินตัว เกินฐานะ 

อันจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อ่ืน” “เราจะไม่แก่งแย่งแข่งขันจนเกินตัวและยึดหลัก

คุณธรรมพ้ืนฐานของประชาชน คือ ความซื่อสัตย์ กตัญญู มีศีลธรรม ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้แจ่มใส   

(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 34) สรุปสั้น ๆ ว่า การที่เราคิดดีมีเหตุผล ไม่เบียดเบียนใคร ทำใจให้สงบ 

มีสติสัมปชัญญะ ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอเพ่ือมีภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 

2560: 48) ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า หากคนเรา คิด ทำ พูด ให้ประกอบด้วยความดีทั้งปวงจะสามารถเข้าถึง

ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
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  นอกจากนี้ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 207) ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาสังคมแห่ง
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทำนาข้าวและนาเกลือที่เป็นภาพใน
อนาคต ต้องเป็น “รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 เงื่อนไขภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 207) 
 

2.2.4.4 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้

อธิบายแนทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 1) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว กลุ่ม และระดับประเทศ 4) การเชื่อมโยง

เครือข่ายการพัฒนาชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สศช. ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติ

เสา 1 ภาคประชาชน 

เสา 2 ภาคเอกชน 

เสา 3 ภาครัฐ 

เสา 4 ภาควิชาการ 

ประสานคน  ประสานงาน  ประสานประโยชน์  

บูรณาการอาชีพหลัก/เสริมเชิงพื้นที่ GI 

บูรณาการคุณภาพชีวิต 

บูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) 

บูรณาการคติความเช่ือ ศาสนา ค่านิยม 

บูรณาการกฏหมาย จารตี ธรรมเนียม 

บูรณาการวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 

บูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่น นวัตกรรม 

บูรณาการอุดมการณ์การเมือง 

บูรณาการกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กลุม่สานต่อ) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมีส่วนร่วมแท้จริง
ประชาชน 

(เง่ือนไข) 

ฐานราก: เกิดจากความต้องการและปัญหาของท้องถิ่น 
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บางประการในระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน และระดับภาคเอกชนไว้ดังตารางต่อไปนี้ (นฤมล       

นิราทร และคณะ, 2550: 34-36)  

ตารางที่ 2.1 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

แนวคดิพืน้ฐาน ระดบัครอบครวั/ชุมชน ระดบัธรุกจิ 
ทางสายกลาง - ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท เน้นการ

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

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

- ความสมดลุในการดำเนินการ ไมว่่าจะเป็นด้านการ
ผลิต การบริหารจดัการ ต้องมีความสมดุล โดยมีหลัก
ปฏิบัติ ดังนี ้

* มีความสมดุลในการะบวนการผลิตทุกข้ันตอน คือ
ดำเนินการผลติไปพร้อมกับนำปัจจัยทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาพิจารณาโดยไม่เน้นด้านใดดา้นหนึ่งมากเกินไป 

* เลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

* มีการจัดการเรื่องทุนอย่างเหมาะสมโดยสร้าง
ความสมดุลระหว่างสัดส่วนหน้ีต่อทุน ที่คำนึงถึง
ความสามารถในการชำระหนี้ การหารายได้และสภาพ
คล่องของธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องเงนิทุนหมุนเวียน 

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

- เน้นเป้าหมายในการดำเนินธรุกจิอย่างยั่งยืน โดยมุ่ง
แสวงหากำไรในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
คำนึงถึงความสามารถในการใช้หนี้ 

ภูมิคุ้มกันและก้าว
ทันโลก 

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

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลีย่นแปลง และ
ผลกระทบท่ีมาจากภายนอก และสามารถก้าวทันโลก
โดยยดึหลัก: 

* การบริหารจดัการทีด่ี คำนึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทำบัญชทีี่ได้มาตรฐาน 

* มีเงินทุนสำรองสำหรับการหมุนเวียนของธุรกิจ 
* มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งวัตถุดิบแหล่งเงินทุน

และการตลาด มีการทำประกันภัยเพื่อลดความเสีย่ง 
* สร้างเครือข่ายธรุกิจ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง 

แลกเปลีย่นข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ได ้

* ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ที่สุด 
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แนวคดิพืน้ฐาน ระดบัครอบครวั/ชุมชน ระดบัธรุกจิ 
* ปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

การเสริมสร้างจติใจ
คน 

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

- รับผิดชอบต่อลูกคา้และสังคมเพื่อการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยคืนกำไรให้แกส่ังคม 
- แสวงหากำไรในระดับท่ีเหมาะสม 
- มีการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน คำนึงถึงผู้บริโภค 
และสภาพแวดล้อม 

 

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

เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจว่า กระบวนทัศน์กระแสหลักมุ่งความมั่งค่ัง-ร่ำรวยทางวัตถุกระบวน

ทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่ง “ความพอดี” ในทุกบริบทความสัมพันธ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดย

เชื่อว่าความพอดีจะนำมาซึ่งความมั่งคงและยั่งยืนของการพัฒนา กระบวนทัศน์นี้ต้องขับเคลื่อน

เศรษฐกิจนอกภาคทางการให้เชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพ่ือเป็น

เศรษฐกิจทางเลือกนอกกระแสหลัก ซึ่งมีระดับเป้าหมายและแนวคิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนในหลายมิติ 

ได้แก่ 1) เพ่ือขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นช่องทางเลือกสำหรับกลุ่มคนในเศรษฐกิจนอกภาค

ทางการที่ต้องการมีกิจกรรมเศรษฐกิจที่เป็นทางเลือก  2) เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น

ช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคนยากจนและคนชายขอบของการพัฒนากระแสหลักซึ่งจำนวน

มากอยู่ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และมี

ความมั่นคง 3) เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาค

ทางการแบบอภิวัฒน์ท้องถิ่น (Localization) ซึ่งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกภาคทางการและ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายของการขับเคลื่อนทั้งระดับจุลภาค คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคล โดยเฉพาะคนยากจน คนชายขอบที่ยังขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ปัจจัยที่เอ้ือต่อ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) ความคุ้นเคย ความเข้าใจและความเชื่อของผู้

ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการต่อเศรษฐกิจพอเพียง 2) “ทุน” ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งอาจเป็นทุนเงิน ทุนความรู้ ทุนสังคม 3) ความรู้สึกเชิงบวกต่ออาชีพ 

4) การมีกลไกสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนทุนเงิน และหรือให้ความรู้ วิธีคิด 5) วิถีชีวิตแบบ

เมือง (นฤมล นิราทร และคณะ, 2550: 97-101) ชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้

ชุมชนเมืองที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกภาคทางการนั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลากหลายมิติมาช่วยกัน
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ประสานขับเคลื่อนจึงจะประสบผลสำเร็จได้ เช่น การมีแหล่งทุนให้กู้ยืมที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้

กู้ การให้ความรู้ วิชาการในอาชีพ การมีกลไกมาช่วยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการ

สร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพที่สอดประสานกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 38) 

 นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเมืองยังพบว่ามีข้อค้นพบเบื้องต้นจากการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการประยุกต์ใช้มีสาระสำคัญ  เกี่ยวกับ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวน/อนุรักษ์เพ่ือการใช้

อย่างยั่งยืนนาวยาน กระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process) และกระบวนการให้เหตุผล

ต่อวิธีการผลิต กระบวนการรับรู้และบริโภคข่าวสาร ( Information Processing) องค์ความรู้เชิง

ประยุกต์ในสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักการ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานในระดับองค์กร รวมถึงมีการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง

เทคโนโลยีในการผลิต/การเกษตร การปรับแก้สภาพทางกายภาพของพ้ืนดิน นอกจากนี้ต้องแสวงหา

องค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสอดคล้อง

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 2550: 151-152) ซึ่งประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากเพราะ

เป็นแนวทางหนึ่งในการการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การประยุกต์ใช้ต่อชุมชน ท้องถิ่นให้

ตรงจุด ซึ่งมีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งจะต้องร่วมมือกัน

ระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพ่ือเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของชุมชนได้ แนวทางนี้

เรี ย ก อี ก อย่ า งว่ า  TALR ย่ อม าจ าก  Transformation Action Learning Research) โด ย ให้

ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยชุมชน ด้วยเป้าหมายการเสริม

พลังวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนที่ตั้งอยู่บนฐานคิดทาง

ทฤษฎี ที่เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดยชุมชน 

สามารถจัดทำแผนงานหลักของการวิจัยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือการ

ตระหนักชัดถึงพลังของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจหมายถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของ

ชุมชนโดยชุมชนเอง ต้องปลุกสำนึกชุมชน (Collective Consciousness) ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วย

เศรษฐกิจสองระบบ ค้นหาเป้าหมายหลักที่เป็นสมาชิกที่ทำการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่

สามารถพ่ึงตนเองได้ แล้วดำเนินการวิจัยโดยชุมชนมีพลังกระตุ้นให้ชาวชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อมั่น

ในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการดำรงชีวิต พร้อมกับการวิจัยตอบสนองและสอดคล้อง

กับความต้องการความนึกคิด ความใฝ่ฝัน ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน 
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ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

อย่างแท้จริง จะต้องเกิดข้ึนด้วยการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นนักวิจัยท้องถิ่นร่วมกับนักวิจัย

จากสถาบันด้วย เพ่ือความยั่งยืนของนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสำคัญต้องใช้หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลักระเบิดจากข้างใน หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็น

อย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องทำงานร่วมกับชุมชนให้สอดประสานด้วยประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันจึงจะนำมา

ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนได้ผลดีที่สุด  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 

2559: 40) ชี้ให้เห็นว่า สิ่งสำคัญหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

ตามที่ตั้งใจคือ “การมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นของชุมชน ใช้

ชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 53) ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า การทำงานเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับชุมชนต้องเริ่มจากตัวเรา จิตอาสา ครอบครัว ร่วมกิจกรรม ทำงานเป็นทีมเพ่ือ

ส่วนรวมกับเพ่ือน ๆ และกลุ่มเพ่ือน และกลุ่มผู้นำ เป็นส่วนหนึ่งทำเพ่ือส่วนรวมด้วยความไม่ประมาท 

มีความพอประมาณและมีเหตุมีผล ใช้ความรู้และคุณธรรมในการทำงานร่วมกับชุมชนแค่นี้ก็ถือว่า

ทำงานความพอเพียงกับชุมชนแล้ว 

 
2.2.4.5 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 

ผู้วิจัยขอหยิบยกลักษณะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตใน

สังคมเมืองและการทำงานตามคำอธิบายของ นฤมล นิราทร และคณะ (2550 : 76-78) ไว้อย่าง

ละเอียดในแต่ละประเด็นต่าง ๆ ว่า การประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐกิจที่ต้องก้าวข้ามความ

ขัดสนและจะต้องมีวีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานด้วย ดังคำพูดที่ว่า “ถ้าไม่มีงานก็เป็น

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้” และ “ถ้าไม่โลภ ก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมากมาย

เพ่ือที่จะมีความสุข” ทั้งนี้วิธีการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) ลด

รายจ่าย 2) เพ่ิมรายได้ 3) วางแผนในการใช้จ่าย 4) มีกลไกและวินัยในการออมเงิน 5) พ่ึงตนเอง ไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน 6) ดำเนินชีวิตตามอัตภาพแบบพอประมาณ 7) ยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิต และ 8) รักษา

แหล่งสนับสนุนทางสังคม สร้างเครือข่าย ทั้งนี้ปัจจัยเอ้ือให้การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความเป็นไปได้ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขเบื้องต้นคือต้องพ้นจากความขัดสน และหาเลี้ยงตนเองได้ “จะพอเพียง

ไม่ได้ถ้าไม่มีงานทำ”  
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2. สมาชิกในครอบครัวควรมีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการ

สนทนากลุ่ม (กลุ่มสนทนาในการวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 

3. การมีค่านิยมไม่เป็นหนี้ ไม่เป็น “ราชาเงินผ่อน” 

4. มีสวัสดิการพ้ืนฐานจากรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท อันจะช่วยในแง่การลดรายจ่าย

ในการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองมักจะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย รู้ จักการออม รู้จักพ่ึงตนเองไม่

เบียดเบียนคนอ่ืน ดำเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 

เพ่ือสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด สามารถเกื้อกูลกันและกันได้ประสบพบกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากการ

ประยุกต์มีความเป็นไปได้จะสำเร็จในชุมชนเมืองต้องมีพ้ืนฐานชีวิตให้หลุดจากความขัดสนก่อน และ

ฝึกกระบวนการคิด และปฏิบัติตามวิถีแบบคนพอเพียงทั้งตน ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมกันด้วย (ภู

สิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 42) ชี้ให้เห็นว่า คนเมืองทุกคนต้องทำงาน บางครั้งหลายคนต้องทำงาน

มากกว่า 2 อาชีพใน 1 วัน ดังนั้นต้องรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย ต้องรู้จักอดออม ใช้ทรัพยากรที่มีให้

เกิดประโยชน์มากที่สุด นานที่สุด ลดละเลิกสิ่งฟุ่มเฟือย และสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลาย สำคัญที่สุด

ต้องรู้จักคุณค่าของเงิน รักในเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ครอบครัวอย่างรู้จักคุณค่าของเงินนั้น (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 54) ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า “คนเมืองหรือ
คนชนบทสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเท่าเทียมตามแต่บริบทของ
ตนเอง อะไรที่เกินความจำเป็นในชีวิตต้องปรับลงมาอย่าฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายที่ไม่ลำบากตนและครอบครัว 
ไม่เบียดเบียนคนอ่ืนจนสุดท้ายพบความสบายกายและสบายใจนั่นเอง  (เพียงใช้ฐานคิด ทำ เผื่อ 
หมายถึง คิดดีมีเหตุผล ทำดีมีความพอประมาณไม่ประมาท เผื่อแผ่ดีเผื่อไว้ในอนาคต)” 

 

2.2.4.6 การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างชัดเจนโดยเป็นการเริ่มชีวิตแบบพอเพียงสามารถประเมินตัวเองได้ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560: 35-37)  

1) ยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยอย่างจริงจัง 

2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้ตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 

3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางค้าขาย 
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4) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ต้องขวนขวายใฝ่หา

ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น 

5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป 

ดังนั้นคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การดำรงชีวิตในความพอดีมีชีวิตใหม่ คือหวน

กลับมาใช้วิถีชีวิตไทยเป็นการสร้างรากฐานหรือพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด แนวทางนี้ทำให้

ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างยั่งยืน จนกระทั่งองค์กรสหประชาชาติ

ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และ

ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า (สำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560: 38-40) 

“สหประชาชาติมีความปลาบปลื้มยินดีในเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ ได้
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จ
สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่ งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ(UNDP) จัดทำขึ้นเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิม
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นนิจ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
ชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ใต้
ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่แบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า 
ทรงสดับรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และพระราชทานแนวทางการ
ดำรงชีวิตเพ่ือให้ประชาชนของพระองค์สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

โครงการในพระราชดำริต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชนบทมีจำนวนมากมายและมิ
อาจนับได้ ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนา ยังประโยชน์ให้แก่พสกนิกรทั่วหล้า อาทิ โครงการที่มุ่งเน้นการเกษตร
ขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโครงการที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำ
ท่วมและภัยแล้ง 
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ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท และ
คุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปการพัฒนา
อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุรลีพระ
บาท ที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึง
แนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สำนึกใน
คุณธรรมและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยปรัชญาดังกล่าวนี้  องค์การ
สหประชาชาติ จึงมุ่งเน้นเพียรพยามยามและส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความสำคัญ
ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา 

รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมี
ปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และนำแนวทางการปฏิบัติในการนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ทานมาช่วยจุด
ประกายแนวความคิดในปรัชญาดังกล่าวสู่นานาประเทศต่อไป ในโอกาสนี้  
ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติ และภาคภูมิใจทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัล
ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” 

 นับเป็นความภาคภูมิใจของพสกนิกรทั้งประเทศที่มีพระมหากษัตริย์สามารถยืนอยู่ในดวงใจ

ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศและเป็นที่เคารพนับถือ เป็นต้นแบบของประชาชนทั้งโลก สมกับคำท่ี

ไดร้ับยกย่องพระองค์ว่า “King of World” นั่นเอง 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา (Development Administration) 
  

หลักคิดต้นแบบในแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาที่ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นในการ

วิเคราะห์วรรณกรรมเพ่ืองานวิจัยเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดต้นแบบที่ส่งกระบวนวิธีการบริหารและพัฒนาประเทศของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ที่มีพระปณิธานที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ครั้นพิจาณาจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554: 12) ได้อธิบาย “หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัว” ไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวงประชา มีการสรุปใจความ

ไว้อย่างดีมากดังกล่าวว่า 

 “พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริ
ราชสมบัติในปี 2489 แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ  ในการ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทรงทุ่มเทพระวรกาย
ตรากตรำและมุ่งมั่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อ
ชาติและศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือ
ราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การเกษตร การ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือ
แม้กระทั่งการจราจร ก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล การทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การ
พัฒนาคน” เป็นตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่คำนึงถึงความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
และการพ่ึงตนเอง โดยรู้จักประมาณตน  และดำเนินการด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และการ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนใน
ชนบทที่ได้ดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดำเนินการได้อย่างประหยัด 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข” 
คำว่า “การบริหารการพัฒนา” จึงเป็นคำสองคำที่มีนัยสำคัญกับผู้นำประเทศ คือ การบริหาร

จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศจนเกิดความม่ัน

คั่งยั่งยืน ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตลอดรัชสมัยของใน

หลวงรัชกาลที่ 9 พึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงใช้หลักการบริหารการพัฒนาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับประชาชนและประเทศของพระองค์ท่าน ซึ่งเริ่มจากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์

ทรงทำไว้ให้กับพสกนิกรของพระองค์ นับตั้งแต่การพัฒนาคน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

การศึกษา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ การพัฒนาชนบท  เกษตรกรรม การส่งเสริมอาชีพ 

ทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ พลังงาน การคมนาคม การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
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พระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักการทรงงานที่สะท้อนการ

บริหารการพัฒนาอย่างชัดเจนทั้ง 23 หลักทรงงาน ได้แก่ (1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ (2) ระเบิด

จากข้างใน (3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก (4) ทำตามลำดับขั้น (5) ภูมิสังคม (6) องค์รวม (7) ไม่ติดตำรา (8) 

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด (9) ทำให้ง่าย (10) การมีส่วนร่วม (11) ประโยชน์ส่วนรวม (12) 

บริการรวมที่จุดเดียว (13) ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (14) ใช้อธรรมปราบอธรรม (15) ปลูกป่าใน

ใจคน (16) ขาดทุนคือกำไร (17) การพ่ึงตนเอง (18) พออยู่พอกิน (19) เศรษฐกิจพอเพียง (20) ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน (21) ทำงานอย่างมีความสุข (22) ความเพียร : พระมหาชนก (23) รู้ รัก 

สามัคคี (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560 : 

1-40) ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการทรงงานและจัดแยกหลักการบริหารการพัฒนาที่พิจารณาได้

อย่างชัดเจนได้รูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2.8 การสังเคราะห์หลักการบริหารการพัฒนาตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

 

 นอกจากนี้ การบริหารการพัฒนา (Development Administration) มีหลักการจาก

นักวิชาการทางตะวันตกได้อธิบายไว้เป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ ซึ่ง

เกิดขึ้นเพราะต้องการเน้นการพัฒนาเชิงบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ล้วนมีแนวทางการบริหารอยู่ในทุกมิติ โดยมีฐานสำคัญเช่นการวางแผน การจัด

งบประมาณ การบริหารบุคคล การจัดการองค์กร การนำโครงการไปปฏิบัติ และพฤติกรรมองค์กร 

เป็นต้น ดังนั้น คำว่า “การบริหารการพัฒนา” เป็นคำที่เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1955 เป็นการแสดงลักษณะ

การบริหารภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐที่จำเป็นเพ่ือการปรับปรุงสังคมและ

(1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
(2) ระเบิดจากขา้งใน 
(3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  
(4) ทำตามลำดับขั้น  
(5) ภูมิสังคม  
(6) องค์รวม  
(7) ไม่ติดตำรา  
(8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสดุ  
(9) ทำให้ง่าย  
(20) ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  
(21) ทำงานอยา่งมีความสุข  
(22) ความเพียร: พระมหาชนก 

การบริหาร 

(10) การมีส่วนร่วม  
(11) ประโยชน์ส่วนรวม  
(12) บริการรวมที่จุดเดียว  
(13) ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  
(14) ใช้อธรรมปราบอธรรม  
(15) ปลูกป่าในใจคน  
(16) ขาดทุนคือกำไร  
(17) การพึ่งตนเอง  
(18) พออยูพ่อกิน  
(19) เศรษฐกิจพอเพียง  
(23) รู ้รัก สามัคคี 

การพัฒนา 

ประชาชน 

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ชุมชนท้องถิ่น 

สังคมประเทศชาติ 

มั่นคงยั่งยืน 
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เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับคำว่า พัฒนาแล้ว ยังไม่พัฒนา ด้อยพัฒนา และพัฒนาน้อย เป็นคำที่แสดงถึง

เงื่อนไขทางสังคมและเศรษบกิจของประชาชนในประเทศนั้น ๆ (Gant, G. F., 1979: 3) และการ

พัฒนามีหลายแนวทางแต่โดยหลักมี 3 ด้าน ได้แก่ (1) เงื่อนไขการดำรงชีวิต (2) จุดมุ่งหมายที่ต้องการ

บรรลุ และ (3) สมรรถนะที่จะเติมโตหรือเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (Gant, G. F., 1979: 6-9) ซึ่งการ

นิยามแตกต่างกันตามจุดเน้น อาทิ การบริหารงานการพัฒนาในรัฐบาล หมายถึง กระบวนการนำ

องค์การไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก้าวหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีจุดเน้นที่

การมีค่านิยมชุดเดียวกัน (Weildner, E. W., 1962: 98-99) การบริหารการพัฒนาเป็นการผสมผสาน

องค์ประกอบและทรัพยากรทุกอย่าง ทั้งคนและสิ่งของเพ่ือนำมาใช้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีตกลงกัน 

การบริหารการพัฒนาเป็ฯวงจรที่ต่อเนื่องในแง่การกำหนด การประเมินผลและนำไปปฏิบัติของแผน 

นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมและมาตรการอ่ืน ๆที่เกี่ ยวข้องให้บรรลุผลที่กำหนดไว้ใน

ระยะเวลาหนึ่ง (Stone, 1966: 41; อ้างอิงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2558 : 10) นอกจากนี้การ

บริหารการพัฒนายังหมายถึงการบริหารรัฐกิจในประเทศที่ด้วอยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา การบริหาร

แผนหรือโครงการ การบริหารที่ริเริ่มใหม่และไม่ใช่งานประจำ (ปฐม มณีโรจน์, 2531: 593-594) อีก

นัยหนึ่ง “การบริหารการพัฒนา” เป็นกระบวนการบริหารที่มุ่งให้เกิดการพัฒนา ซึ่งไม่ใช่การ

บริหารงานประจำ แยกออกจกงานประจำ เช่น การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา การบริหาร

สาธารณสุขและประชากรเพ่ือการพัฒนา เป็นต้นยังเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับการบริหาร

เปรียบเทียบ หรือมีความเป็นสหวิทยาการหรือข้าสาขา (multidisciplinary or interdisciplinary 

approach) (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2558: 12-13)  

 นอกจากนี้ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา เป็นการผสมสานทฤษฎีการพัฒนาเข้ากับทฤษฎีการ

จัดการ ทฤษฎีการบริหารการพัฒนามีความอยู่ 2 ชุด คือ ทฤษฎีการบริหารกรพัฒนายุคภาวะทันสมัย 

มีกรอบการพัฒนาตามแนวคิดตะวันตก มีหลักการ 5 ประการ ได้แก่ (1) ใช้รัฐบาลขนาดใหญ่เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา (2) เชื่อว่าการพัฒนาต้องนำโดยชนชั้นนำ (3) มุ่งแก้ปัยหาการขาดสมรรถนะ

ทางการบริหาร (4) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และ (5) มุ่งแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรมที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนา ส่วนทฤษฎีการบริหารการพัฒนายุคหลังภาวะทันสมัย ได้รับอิทธิพลจาก

ทฤษฎีพ่ึงพอและนักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสคิด เห็นว่า ภาวะด้อยพัฒนามีสาเหตุมาจากการเอารัดเอา

เปรียบของประเทศพัฒนาแล้วและปัญหาผลประโยชน์ของชนชั้น และการพัฒนาโดยระบบราชการไม่

ได้ผลเพราะการพัฒนาเป็นเรื่องอำนาจมากกว่าเรื่องการบริหาร ในช่วงทศวรรษ 1980 ทฤษฎีการ

บริหารการพัฒนาได้ปรับตัวโดยเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ (1) การลดทฤษฎีขนาดใหญ่ เปลี่ยนจาก

การนำทฤษฎีที่ใช้ได้ในประเทศพัฒนาแล้ว ไปใช้กับประเทศกำลังพัฒนา มาเป็นพัฒนารายโครงการ 
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(2) ให้ความสำคัญกับชาวบ้าน ดึงชาวบ้านมาช่วยออกแบบและประเมินผลโครงการ สนใจปัญหา

การเมืองของการมีส่วนร่วม (3) เปลี่ยนจากการเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาเป็นการสร้าง

สมรรถนะโดยอาศัยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนาและ

ความเป็นธรรม ตลอดจนปัยหาการนำโครงการไปปฏิบัติ และการเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารให้

ประเทศกำลังพัฒนาด้วย (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2558: 70-71) ส่วนลักษณะของการบริหารการ

พัฒนา มีลักษณะร่วม 4 ประการ ได้แก่ (1) การบริหารการพัฒนาเป็น “การบริหารงานภาครัฐ” โดย

เป็น วิธีการหนึ่งหรอแนวทางหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐนํามาใช้ทํานอง  

เดียวกับคําว่า “การบริหารงาน” หรือ “การบริหารจัดการ” ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานที่ยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การดําเนินงานในลักษณะเป็นเครือข่าย และการผสมผสานกับแนวทางการ 

บริหารการพัฒนาอ่ืน เช่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) เป็นต้น ตามความ

เหมาะสม (2) การบริหารการพัฒนาเป็น “การบริหารเพ่ือการพัฒนา” (administration of 

development) หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา เช่น การพัฒนาเมือง การพัฒนา

ชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การพัฒนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และการพัฒนา

โครงการ ทั้งนี้ เป็นการให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการหรือกิจกรรม (action or activity oriented) 

ที่เกี่ยวกบการพัฒนา (3) การบริหารการพัฒนาเป็น “การพัฒนาการบริหาร” (development of 

administration) หมายถึง การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงาน เช่น ปรับปรุงที่

โครง สร้างอํานาจหน้าที่กระบวนการ และตัวบุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย และ (4) การ

บริหารการพัฒนาให้ความสําคัญกับ “การมีวัตถุประสงค์หรือ จุดหมายปลายทาง (goal oriented) ที่

เปลี่ยนแปลงไปในทศทางที่ดีขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือการมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการอํานวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้น (change for the better) ไม่ใช่เพ่ือการ

รักษาสถานภาพเดิม (status quo) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559) 

 ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปไว้ว่า การบริหารการพัฒนา หมายความถึง การจัดแบ่งบทบาทหน้าที่และ
จัดสรรกำหนดกรรอบการทำงานด้วยองค์ความรู้ทั้งที่เป็นแผนงาน โครงการ บุคคล งบประมาณ 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หน้าที่รับผิดชอบ ผลที่เกิดขึ้น(เป้าหมายสูงสุด) ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการ 
องค์กร หน่วยงาน ชุมชน สังคม ให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่
กำหนด และส่งผลต่อการพัฒนา สร้างความก้าวหน้าให้กับหน่วยงาน ชุมชน สังคมประเทศอย่างยั่งยืน 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ หรือการลดความเหลื่อมล้ำ เป็นเป้าหมายสำคัญขององค์การ

สหประชาชาติ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำเป็น 17 Global Goal เป็นข้อที่ 10 

ที่กล่าวถึง การลดความเหลื่อมล้ำว่า ความไม่เท่าเทียมของรายได้มีอัตราเพ่ิมขึ้น 10% ของคนร่ำรวย

ที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของรายได้รวมทั่วโลก ผู้ที่ยากจนที่สุด 10% ทำได้รายได้เพียง 2 – 7% ของ

รายได้รวมทั่วโลก ในประเทศกำลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพ่ิมขึ้น 11 % ตามการเจริญเติบโตของ

ประชากร จากความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้าน

การเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคท่ีมี

ความจำเป็นมากท่ีสุด การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของ

ผู้คนก็เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน (UN ประเทศไทย, 2561) และเมื่อวันที่ 26 

กันยายน 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นคร

นิวยอร์ก สหารัฐอเมริกาว่า การบริหารประเทศในช่วงแรก คือ การพลิฟ้ืนความสันติสุข สร้างความ

สามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นธรรมและแก้ปัญหาเร่งด่ วนทงสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ ในปี 2015-2020 ไว้ว่า “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง 

ประชาคมยั่งยืน” (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์, 2558) นอกจากนี้ สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด

ภาวะสังคม ได้จำแนกความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558 ไว้ 7 ประการ ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำ

ด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา (โอกาสการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา เด็กในเขตเมือง

และเขตชนบท คุณภาพของผู้เยน ระหว่างภูมิภาค) ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข การเข้าถึงบริการ

ด้านสวัสดิการสังคม ความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน การเข้าถึงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความ

เหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน

และความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า (1) ในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้าน

รายได้ของประเทศไทยดีขึ้นเพียงเล็กน้อย (2) ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของไทย : การเข้าถึง

การศึกษาภาคบังคับของคนไทยอยู่ในสัดส่วนที่สูง แต่ยงคงมีเด็กในวัยเรียนบางส่วนที่หลุดออกจาก

ระบบการศึกษา และแนวโน้มอัตราการเข้าเรียนลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (3) ความเหลื่อมล้ำ

ด้านสาธารณสุข: การกระจายบุคลากรทางการแพทย์มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้เกิด
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ความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข (4) ความเหลื่อมล้ำด้านการคุ้มครองทาง

สังคม: มีการขยายสวัสดิการครอบคลุมถึงกลุ่มเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน ขณะที่แรงงานนอก

ระบบจำนวนมากยังขาดการคุ้มครองทางสังคมอย่างเป็นระบบ (5) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการ

ยุตธรรม: ยังมีความเหลื่อมล้ำมากในด้านกระบวนการยุติธรรมด้านอาญา (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 3-4) นอกจากนี้รัฐยังมีนโยบายและการแปลงนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติภายใต้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ปี 

2560 ถึงปัจจุบัน ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 6-8) 

1) การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้บริการ

ด้านแรงงาน โดยการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ Smart Labour ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

และแท็บเล็ต ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ IOS การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 

(National Labour Center : NLIC) ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง การ

จัดบริการ “M -Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง

แรงงานกับบริษัทไมโครซอฟท์  พัฒนา Application สำหรับหางานทำ/สมัครงาน และบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นช่องทางออนไลน์ การดาเนินงาน “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart 

Job Center) การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  

2) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิด การให้ความรู้ ตรวจสอบ และกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการพัฒนาทักษะ

อาชีพแก่กลุ่มเสี่ยง  

3) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่

อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 

2559 –2568) โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่

อยู่อาศัยได้รับสินเชื่อในเงื่อนไขผ่อนปรน โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน  

4) การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ได้แก่ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน ผู้มีรายได้

น้อย โดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ลงทะเบียนรอบแรก ปี 2559 และรอบที่สอง 

ปี 2560 เพ่ือขอรับสวัสดิการ  

5) การลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการ คน

พิการทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการ สามารถเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสาร สิทธิสวัสดิการและการบริการ โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

คนพิการ ให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  

6) การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  หรือโรงเรียน  ICU (Intensive Care Unit) 

โครงการคัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  โดย สพฐ. 

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ  (ติวเข้มเต็มความรู้) การพัฒนาการจัด

การศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  

7) การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ครบวงจรและระบบการส่งต่อโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาล  ปี 2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพ การ

บริการในระบบประกันสุขภาพ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจจากการจ่ายค่าบริการสุขภาพของประชาชน

และลดความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพ 

8) การลดความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ โครงการทดลองนำระบบปล่อยตัว

ชั่วคราวผู้ต้องหาที่ไม่มีหลักทรัพย์วางประกัน การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

เช่น การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 การบริการข้อมูลผ่านระบบ

แอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่  “LED property/ LED PROPERTY PLUS”และ LINE การ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (Service Center) และการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ 

กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน

การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...  

3.9 การลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน ได้แก่ การจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนตามนโยบาย

ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย 

 นอกจากนี้สฤณี อาชวานันทกุล (2554: 20-28) ได้อธิบายความเหลื่อมล้ำไว้ในหนังสือ ความ

เหลื่อมล้ำฉบับพกพา ถึงสำนักแนวคิดหลักของการเหลื่อมล้ำไว้อย่างน่าสนใจ จึงนำมาเป็นแนวคิดใน

การทำวิจัยในครั้งนี้ที่กล่าวว่า “ความเหลื่อมล้ำ” อาจเกิดได้ 4 ด้าน ด้วยกัน คือ เหลื่อมล้ำทางสิทธิ–

โอกาส–อำนาจ–ศักดิ์ศรี ไม่จำเป็นว่า ความเหลื่อมล้ำทั้ง 4 ด้านนี้ ต้องเกิดขึ้น จากกฎหมายเพียงอย่าง

เดียว ส่วน ใหญ่เกิดขึ้นจากแนวทางการปฏิบัติ หรือ พูดให้กว้างกว่านั้น คือ เกิดในทาง “วัฒนธรรม” 
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มากกว่า (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , “ความเหลื่อมล้ำ” มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่  27 สิงหาคม ถึง 2 

กันยายน 2553 ฉบับที่ 1567) ปัจจุบันมีสำนักคิด ใหญ่ 3 แห่ง ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย 

และ วิวาทะสาธารณะ ในกรอบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ได้แก่เสรีนิยม (Liberalism) ความ 

ยุติธรรม ทาง สังคม (Social Justice)และ สมรรถภาพ มนุษย์ (Capabilities Approach) ความ 

แตกต่างระหว่าง สำนักคิดทั้ง 3 ส่วนใหญ่ อยู่ที่การให้น้ำหนักกับ “เสรีภาพของปัจเจก” และ “ความ

ยุติธรรมในสังคม” ไม่เท่ากัน อนึ่งในบทความเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมใน

สังคมไทย” ของ รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้อธิบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำที่แตกต่างกันมาก

ระหว่างชนชั้นว่า “ถึงวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เป็น

รากฐานของความขัดแย้งในสังคมไทย เพียงแต่ว่ามุมมองของความเหลื่อมล้ำนี้แตกต่างกันไปตาม

สถานะและชนชั้น ชนชั้นนำและชนชั้นกลางที่ได้รับผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ ำนี้ จะเห็นว่า

สังคมไทยรับรู้เรื่อนี้ดีอยู่แล้ว และรัฐก็พยายามช่วยเหลืออยู่ และมักจะสรุปว่าสภาพความเหลื่อมล้ำก็ดี

กว่าเดิมมาก แม้ว่ากลุ่มนี้จะมีความปรารถนาดีต่อคนจนอยู่ แต่ก็เป็นลักษณะของการ “มองลงต่ำ” 

หรือเป็นการเห็นและช่วยคนจนในรูปแบบของการ “ก้มตัว” ลงไปช่วยเหลือเป็นหลักรูปแบบการ “ก้ม

ตัว” ลงไปช่วยเหลือคนจนปรากฏก็คือการ “สงเคราะห์” เป็นครั้งเป็นคราว ไป (สฤณี อาชวานันทกุล, 

2554: 32-33) นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำที่สามารถอธิบายได้อย่างเด่นชัดมีดังนี้ 

 1) ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ เป็นความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำที่

เกี่ยวกับเศรษฐกิจได้แก่ ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สิน ความเหลื่อมล้ำด้าน

โครงสร้างภาษี (ความเหลื่อมล้ำเชิงพ้ืนที่: งบประมาณ และการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ) และความไม่

เท่าเทียมในการแข่งขัน  

 2) ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร อาจก่อให้เกิดวามขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เป็นความ

ต้องการของคนนอกพ้ืนที่ และประชาชนที่เป็นคนที่ท้องถิ่น บางครั้งความขัดแย้งอาจส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อประชาชนยิ่งกว่าปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากร ซึ่งความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้ นในด้าน

ทรัพยากรมักได้แก่ ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ ไฟฟ้า สิทธิชุมชน และสิทธิอุตสาหกรรม 

 3) ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิ และโอกาส คำว่า “สิทธิ” เป็นแนวคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ 

ทว่าผกผัน และผันแปร ไปตามค่านิยมสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละยุคสมัย เราอาจแบ่งสิทธิ

ทัง้หมด ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “สิทธิสากล” (Universal Rights) “สิทธิพลเมือง” (Civil Rights) 

และ“สิทธิเฉพาะกลุ่ม” (Interest Group Rights) ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิ และโอกาสในการรับบริการ

สาธารณะ (การศึกษา บริการสาธารณสุข คมนาคม) สิทธิและโอกาสในการได้รับความยุติธรรม (ฐานะ

ยากจน  ไมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองและข้อกฎหมาย กระบวนการไต่สวนข้อกล่าวหา
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พิจารณาคดี) สิทธิ และโอกาสของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เด็กและ

ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว และบุคคลไร้สัญชาติ) สิทธิ และ โอกาสในการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง  

ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยยังคงอยู่กับสังคม ซึ่งสามารถพบได้โดยทั่วไป ซึ่งเมื่อ

วันที่ 4 เมษายน 2557 ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา และ 

ดร.ศิริกัญญา ตันสกุล นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้เปิดเผยผลการวิจัยเบื้องต้น

เกี่ยวกับ “8 ข้อเท็จจริง ความเหลื่อมล้ำในไทย” พบว่า ข้อเท็จจริงที่ 1: ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้ดี

ขึ้นเลย ข้อเท็จจริงที่ 2: ครอบครัวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านที่ 1 ที่เป็นหมู่บ้านที่จนที่สุด คือครอบครัวที่มี

คนชราเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่ใช่ชาวนา หรือเกษตรกรอย่างที่เคยเข้าใจกันทั่วไป  ข้อเท็จจริงที่ 

3: เกือบครึ่งของครอบครัวไทยมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ข้อเท็จจริงที่ 4: ความเหลื่อมล้ำ

จริงนั้นยิ่งแย่กว่าที่รายงานทั่วไปอย่างน้อย 25% ข้อเท็จจริงที่ 5: ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งไทย

อยู่อันดับท้ายๆ ของโลก ข้อเท็จจริงที่ 6: ทรัพย์สินเฉลี่ยของครอบครัวสส. รวยกว่าอีก 99.999% ของ

ครอบครัวไทย ข้อเท็จจริงที่ 7: นอกจากรายได้และสินทรัพย์ยังมีความเหลื่อมล้ำด้านอ่ืนๆ เช่น 

การศึกษา สาธารณสุข และข้อเท็จจริงที่ 8: ความเหลื่อมล้ำที่สำคัญที่ควรแก้ คือความเหลื่อมล้ำด้าน

โอกาส เป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าเราคงไม่สามารถทำให้ทุกคนรายได้เท่ากัน และอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหมด 

แต่สิ่งที่ต้องทำ คือทำให้คนรู้สึกว่ายังมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปสู่หมู่บ้านที่สูงกว่า (8 ข้อเท็จจริงความ

เหลื่อมล้ำในไทย, 2559) รวมถึงรูปแบบของความเหลื่อมล้ำมี 3 รูปแบบใหญ่ คือ  ความเหลื่อมล้ำด

านความมั่งคั่งและรายได (Wealth & Income Inequality) ความเหลื่อมล้ำดานการกระจายโอกาส 

(Opportunity Inequality)  ความเหลื่อมล้ำดานอํานาจ (Power Inequality) (สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 อ้างถึงใน อติวิชญ แสงสุวรรณ, 2559) อีก

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่ง

ประเทศไทยมีปัญหาความล้มเหลวในการพัฒนาให้ประชาธิปไตยเป็นผลโดยตรงมาจากความเหลื่อม

ล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมในระดับสูง ที่สำคัญความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ที่มีรายได้น้อย มีโอกาสในการไต่เต้าทางสังคม 

(social mobility) ผ่านระบบการศึกษาระดับสูงไม่มากนัก (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2553) ซึ่งความ

เหลื ่อมล้ำทางสังคม มีประเด็นที ่น่าสนใจ คือ “ความรู ้สึกว่าตนไม่มีตำแหน่งแห่งที ่ในสังคม 
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในภาคอีสาน” ยังคงมีความรู้สึกว่าตนถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เพราะ

ฐานะยากจน ความรู้น้อย พร้อมกับรู้สึกว่า “สังคมมีการแบ่งชนชั้น  และมีปัญหาความไม่เท่า

http://www.thailandff.org/th/index.php
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เทียมจากการมีเงินใต้โต๊ะ  และเส้นสาย”  ส่งผลให้ตนเสียโอกาสซึ่งควรจะได้รับอย่างเสมอภาค 

(อภิชาติ สถิตนิรามัย และคณะ, 2553) 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นหลุมดำแห่งความขัดแย้งมีอยู่จริงในทุก
สังคม และแทบจะไม่สามารถลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำลงมาได้เลย ตราบใดยังมีโครงสร้างสังคมที่
เป็นชนชั้น การจัดแบ่งฐานะทางสังคม รายได้ โอกาสการเข้าถึง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิ 
ความเป็นธรรม ยากมากท่ีจะทำให้ลด ละ เลิกในสิ่งที่เรียกว่า “ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม” 

นอกจากความเหลื่อมล้ำแล้วผลที่เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำที่สามารถวัดได้เห็นได้ คือ 

“ความยากจน” เป็นศัพท์บัญญัติของคำ  poverty  หมายถึง  สภาพที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ต่ำ

กว่ามาตรฐาน กล่าวคือ ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการซื้อสิ่งจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในการครองชีพ 

เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ความยากจนอาจวัดได้ใน 2 ลักษณะ คือ ความยากจนสัมบูรณ์ 

(absolute poverty) กับความยากจนสัมพัทธ์ (relative poverty)  ความยากจนสัมบูรณ์ คือสภาพ

ที่ประชาชนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือมี

เทคโนโลยีที่ดีขึ้น ก็จะช่วยขจัดความยากจนนั้นได้  ส่วนความยากจนสัมพัทธ์เป็นการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มของประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน ดังนั้น ความยากจนสัมพัทธ์จึงจะมีอยู่ตลอดเวลา 

แม้ว่ากลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุดมีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการครองชีพได้ก็ตาม  (ราชบัณฑิตย

สภา, 2559) นอกจากนี้ความยากจนมีสาเหตุมาจากภาวะต่าง ๆ หลายอย่างมากสรุปสาเหตุความ

ยากจนไว้ 4 ประการ ดังนี้ (สมบูรณ์ ศิริประชัย และคณะ, 2547) 

1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขาดแคลนทรัพย์สินที่จะก่อให้เกิดรายได้ ไม่ว่าจะเป็น

ที่ดิน ทุน ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงโอกาสที่จะหามาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ด้วย ผลก็คือครอบครัวที่ยากจน

มักจะต้องเผชิญกับความยากจนถาวร ปัจจัยทางเศรษฐกิจประกอบด้วย (1) ขนาดของที่ดินทํากิน (2) 

โอกาสการศึกษา (3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

2) ปัจจัยเชิงโครงสร้างประชากร ซึ่งครอบครัวที่มีขนาดใหญ่จะมีโอกาสตกอยู่ในภาวะความ

ยากจนมากกว่าครอบครัวขนาดเล็ก  

3) ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ พบว่า การมีที่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จะมี

ความเสี่ยงต่อความยากจนเพ่ิมขึ้นถึง 56% ในขณะที่ถ้าที่พักอาศัยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โอกาสที่จะตกเป็นคนยากจนจะลดลงถึง 80% 

4) เหตุปัจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม คนส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ 70% คิดว่าตัวเองเป็นคน

จน เพราะขาดโอกาส แต่คนที่คิดว่าตัวเองไม่จน ส่วนใหญ่ตอบว่า จนเพราะขี้เกียจ ทัศนคติที่แตกต่าง

เช่นนี้ทำให้คนจนที่คิดว่าตนเองจนไม่อาจได้รับโอกาสที่ดีพอจากคนที่คิดว่าตนเองไม่จนได้เลย 
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นอกจากนี้ยังพบว่ามีรายงานความยากจนของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ  

(UNDP) ปี 2540 ได้ให้นิยามความยากจน หมายถึง ความขัดสนในโอกาสและทางเลือกของมนุษย์ที่

จะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และทำให้ไม่สามารถไปสู่มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี

ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงความขัดสนทางเสรีภาพ ความมีศักดิ์ศรี การให้เกียรติตัวเองและผู้อ่ืน ความ

ยากจนยังสะท้อนถึงความไม่เพียงพอในทรัพยากรต่าง ๆ ความเปราะบางต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

ไม่ได้คาดคิด อาทิ ความเจ็บป่วย ความรุนแรง และความสูญเสียต่างๆ รวมทั้งการขาดอำนาจต่อรอง

และขาดศักยภาพในการเรียกร้องสิทธิ ทั้งสิทธิทางการเมืองสังคม และเศรษฐกิจในการดำรงอยู่ใน

สังคมและประเทศนั้นๆ” (สมชัย จิตสุชน, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2556: 6) จาก

ข้อความดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงชี้ให้เห็นว่า ความยากจน เป็นภัยมหันตรายของการพัฒนา เป็นความ
ทุกข์ยากของประชาชน เป็นความจำสิ่งแรกเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหา เมื่อประชาชนยังยากจนอยู่ยากที่
จะให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน (Community) 
 

2.5.1 ความหมายของชุมชน 

 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ

ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน 

และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ชุมชน, 2560) ส่วนแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2538: 14) ที่ได้ให้

ความหมายไว้ว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและ

อาชีพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการ

ดำรงรักษาคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย เช่น ชุมชน 

หรือหมู่บ้านในชนบท เป็นต้น ไม่แตกต่างจากแนวคิดของจินตนา สุจจานันท์ (2549: 44) ที่กล่าวไว้ว่า 

คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน นั่นเอง มีลักษณะของ

ความหมายใกล้เคียงกัน และแนวคิดของราษฎรอาวุโส คือ ประเวศ  วะสี (2541: 32) ได้ให้

ความหมายของความเป็นชุมชน ไว้ว่า การที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีการ

ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำรวมถึงการ

ติดต่อสื่อสารกัน มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ทั้งนี้ชยันต์ วรรธนะ

ภูติ (2536: 23-25) ก็ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้อย่างน่าสนใจว่า การอยู่รวมกันของกลุ่มคน
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จำนวนหนึ่ง ในพื้นที่แห่งหนึ่ง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดำรงชีวิต โดยเหตุที่มี

คนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

นอกจากนี้สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526: 6) ได้กล่าวถึงชุมชนที่หมายรวมถึง องค์การทาง

สังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ

พ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ เช่นเดียวกับดันแฮม ได้

ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า กลุ่มมนุษย์ กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลำเนา อยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่

ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกัน  และมีส่วนสำคัญของชีวิตทั่ว ๆ ไปอย่างเดียวกันเช่นมารยาท 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแห่งการพูด (Dunham, A., 1958; 2560) และมีทิศทางเดียวกันกับ

แนวคิดของสมสมัย เอียดคง ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้

มีพ้ืนที่อ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทำกิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือ

และพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่น มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยู่กับพ้ืนที่

แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 2560) ส่วนเพคก์ ได้กล่าวต่างออกไปว่า

ชุมชนเป็นเพียง ปัจเจกชน ซึ่งเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของความซื่อสัตย์และเป็นผู้มีความใกล้ชิดสนิท

สนมกันอย่างแน่นแฟ้น และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์และเกื้อกูล 

โดยมองว่าชุมชนที่ดีนั้น ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย หรือไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างง่าย ได้ให้

ความหมายของชุมชน ไว้ว่า ๆ เพราะชุมชนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น

จะต้องหาหนทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุขเพ่ือชุมชนนั้นจะสร้างความเป็น

ชุมชนได้อย่างสำเร็จ ความรู้สึกของสมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย  (Peck, M. S., 

1987; 2560) ส่วนภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2552: 16) ได้สรุปความหมายชุมชน ไว้ว่าชุมชนหมายถึงกลุ่ม

คนที่มารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนวทางการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน มี

พ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนแน่นอน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีการถ่ายทอด

วัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ชุมชนคือการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยมีการ

ปฏิสัมพันธ์ สื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถีการ

ดำรงชีวิตไม่แตกต่างกันทำจนเป็นนิสัยกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ (ภูสิทธ์ ภู

คำชะโนด, 2555: 44) ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามคำว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด มีความสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีการกำหนด
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รูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการตั้งภูมิลำเนา อยู่ในอาณาเขตทางธรรมชาติและภูมิศาสตร์ที่
แน่นอน มีการทำกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก มีความผูกพันอยู่กับพ้ืนที่แห่งนั้น มี
กฎระเบียบอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์และเกื้อกูลต่อกัน รวมถึงมีความรู้สึกของ
สมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย ตลอดจนมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนแก่รุ่น  
ต่อ ๆ ไปด้วย 

 

2.3.2 ลักษณะของชุมชน 

 ชุมชนมีทั้งเป็นกลุ่มคนขนาดเล็ก ไม่กี่คนไปจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ หรือทั้งโลก และอาจ

เกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในแวดวงวิชาการ ในหมู่สงฆ์ 

ชุมชนทางอากาศ เพราะใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน ชุมชนทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (ประเวศ วะสี, 

2541: 13) นอกจากนี้ชุมชนยังมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2545: 22-23) 

 1) การร่วมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม (Social 

Group)  

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร์  

 3) มีอาณาบริเวณ (Area) สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสมาชิกและกลุ่มสังคม  

 4) มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพ่ือควบคุม

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน  

 5) สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship)  

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตร่วมกัน 

 7) สมาชิกได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน 

 8) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือทำให้มีความรู้ความ

เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

 นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 9-12) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามประเภทของ

ชุมชนซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะของชุมชนลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) 

แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน โดยพิจารณาจากการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้แก่ (1) ชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลายบ้านในท้องที่เดียวกัน อย่างน้อย

ไม่ต่ำกว่า 5 บ้านหรือยึดเอาที่จำนวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ (2) ชุมชน
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เขตสุขาภิบาล ต้องคำนึงถึงเนื้อที่ของเขตควรมีขนาดประมาณ 1-4 ตารางกิโลเมตร มีร้านค้าอย่าง

น้อย 10 ห้อง ประชาชนในเขตมีอย่างน้อย 1,500 คน สามารถจัดตั้งเป็นเขตสุขาภิบาลได้ (3) ชุมชน

เขตเทศบาลตำบล ชุมชนเขตสุขาภิบาลที่มีความเจริญ มีความหนาแน่นยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น

เทศบาลโดยมีการจัดสาธารณูปโภคมากขึ้นและการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น และลักษณะจะเป็น

ชุมชนใหญ่และมักจะอยู่ในเขตอำเภอ (4) ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ชุมชนที่มีราษฎรในท้องที่ตั้งแต่ 

10,000 คนขึ้นไป ซึ่งชุมชนเขตเทศบาลเมืองมักจะตั้งในเขตของตัวจังหวัดตั้งอยู่  (5) ชุมชนเขต

เทศบาลนคร ชุมชนจากเทศบาลเมืองสามารถยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลนครได้โดยท้องที่มีราษฎร

ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ชุมชนในเขตเทศบาลนครมักจะเป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของ

การบินพาณิชย์และอ่ืน ๆ (6) ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่

มากและเป็ น  เอกนคร (Primate City) มีการปกครองตน เอง มีการเลื อกตั้ งผู้ ว่ าราชการ

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชาชนมีอยู่อย่างหนาแน่น 

2) ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activity) แบ่งออกเป็น 5 

ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (2) 

ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการค้า เช่นตามหัวเมืองต่าง ๆ อาจเป็นอำเภอเมือง หรือ

ตำบล มักจะมีร้านค้าจำหน่ายของใช้ประจำวัน และตลาดสนจำหน่ายอาหารผักสดในตอนเช้า เป็นต้น 

(3) ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง ชุมชนที่เกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมหรือเส้นทางขนส่งทางรถยนต์ ทางเรือ 

หรือทางอากาศ มักจะมีรายอาหาร ร้านกาแฟและร้านข้าวแกงให้บริการแก่ผู้โดยสาร (4) ชุมชนเขต

อุตสาหกรรม จะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ และบ้านของคนงานจะอยู่ในเขตของชุมชน

อุตสาหกรรม (5) ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ เช่น 

ชุมชนในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ จะเป็นชุมชนศูนย์กลางของการท่องเที่ยว 

3) ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation) 

แบ่งออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 

 อนึ่งความเป็นชุมชนเป็นคำที่มีความเป็นนามธรรมซึ่งอาจเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิ 

อุดมการณ์ อำนาจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น หรืออาจเกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ทุนทางสังคม 

ได้แก่ วิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน 2) คุณค่า 3) ความเป็นสังคม

จำเป็นต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน ทั้งคนชั้นกลาง ผู้ใช้แรงงานเกษตรกร ชนกลุ่มน้อย และ 4) การปรับตัว 

สามารถอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.9 ความเป็นชุมชน 

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

 

อย่างไรก็ตามจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับชุมชนไว้ว่า ลักษณะ

ของชุมชนและความเป็นชุมชนหลังสมัยใหม่จะเกิดขึ้นจากรูปแบบทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ 

ชีวิตประจำวัน เครือข่ายมิตรภาพที่ไร้พรมแดน ปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิดสร้างสรรค์และความ

ตระหนักในขีดจำกัด (ที่ ไม่มีขีดจำกัด) ชุมชนในรูปแบบนี้จึงไม่ เพียงเป็นสิ่ งที่ปรากฏให้ เห็น 

(Presence) หากแต่เปิดกว้างสำหรับสิ่งที่หายไป (Absence) และลื่นไหลไปมาในความสัมพันธ์

ระหว่างตัวตนกับคนอ่ืน ๆ และเติมเต็มความเป็นชุมชนด้วยสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรมจาก

ทางเลือกของปัจเจกบุคคลที่หลากหลายและกระจัดกระจายในสังคม (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, 2548: 16) 

นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 42-64) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามแนวคิดชุมชน

นิยม ประกอบด้วยลักษณะสำคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้  

1) ชุมชนที่มีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จักกัน ทำให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อกัน 

2) ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกด้าน 

3) ชุมชนที่รวมตัวตามความสนใจร่วมกัน 

 - กลุ่มที่มีความสนใจประเด็นต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ คนในพ้ืนที่นั้น ๆ จะ

รวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนประจำตรอก ซอก ซอย เพ่ือร่วมกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ใน

พ้ืนที่ของตน เป็นต้น 

คุณค่า 

อำนาจ 

การปรับตัว 

ทุนทางสังคม 

- ความเป็นมนุษย ์
- เอื้ออาทร 

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

- ขัดแย้ง/กลมกลืน 
- กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใหม่ 

สิทธิ - 
(ความชอบธรรม) 

- อัตลักษณ ์(สถานภาพทางสังคม เพศ 
ชาติพันธุ์ ศาสนา) 
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 - กลุ่มที่มีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นชุมชนใน

แนวตั้ง ซึ่งจะรวมตัวเพ่ือทำกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตนและคนในกลุ่ม ๆ เช่น ชมคนรัก

ดนตรี กลุ่มเพ่ือนสลัม เป็นต้น 

4) ชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

5) ชุมชนที่สมาชิกผูกพันตัว ซึ่งแนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับความผูกพันตัวมากเป็นพิเศษ 

เพราะสมาชิกที่ผูกพันตัวจะเป็นขุมกำลังแท้จริงของชุมชน ชุมชนใดยิ่งมีสมาชิกผูกพันตัวมาก ชุมชน

นั้นยิ่งแข็งแกร่ง และสามารถทำสิ่งที่มีประโยชน์ส่งผ่านไปถึงสังคมภายนอกได้มากยิ่งขึ้น การผูกพันตัว

ของสมาชิกจะเป็นคำตอบของความสำเร็จในการธำรงรักษาชุมชนเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้า 

6) ชุมชนที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 

7) ชุมชนที่รับผิดชอบแก้ปัญหาตนเองก่อนพึ่งพารัฐ 

8) ชุมชนที่เชื่อมโยงกับสังคม 

9) ชุมชนที่พลวัต เป็นชุมชนที่ต้องพร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพ่ือเตรียม

ชุมชนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10) ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 

11) ชุมชนที่มีการถ่ายทอดแบบแผนการดำเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้ความสำคัญกับการ

ดำรงอยู่ของชุมชนจากรุ่นสู่ รุ่น  จึ งมีลักษณะเป็น ชุมชนที่ยั่ งยืน (sustainable community) 

กระบวนการถ่ายทอดวิถีการดำรงชีวิต (socialization) จะช่วยรักษาแบบแผนการปฏิบัติของชุมชน 

(pattern maintenance) ให้คนรุ่นต่อไปรับรูปและเข้าถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องในชุมชน 

12) ชุมชนที่มีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ซึ่งชุมชนต้องมีจุดสนใจที่สำคัญร่วมกันอย่าง

น้อยหนึ่งจุด แต่เรื่องอ่ืน ๆ สามารถมีความหลากหลายได้ไม่จำกัด 

13) ชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อน ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย ๆ หรือชุมชนย่อย จะช่วยให้สมาชิกของ

ชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและอย่างใกล้ชิด เกิดการแบ่งปันและลงลึกในรายละเอียดของชีวิต มี

ความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความผูกพัน สมาชิกแต่

ละคนได้รับการเอาใจใส่ในทุกด้านอย่างครบถ้วน 

การจัดโครงสร้างชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อนหรือชุมชนย่อย เช่น โครงสร้างจำนวนคนระดับ 

300 หรือระดับชุมชนนิยม จะมีลักษณะดังนี้ 

 - เป็นระดับที่รู้จักกัน ไม่จำเป็นต้องสนิทสนมอย่างที่สุด แต่ยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันอย่างจริงใจ สามารถดูแลกันเองภายในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทุกคน  

- มีความหลากหลายของประเภทกลุ่มคน เช่น คนทำงาน นักเรียน แม่บ้าน 
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- หล่อหลอมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างจากภายนอกสร้างเอกลักษณ์ร่วมที่มี

ลักษณะเฉพาะของชุมชน เช่น กลุ่มคนรักนกเขา เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่า ชุมชนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามพ้ืนที่ตั้ง 

และกลุ่มคนที่อยู่อาศัย ซึ่งชุมชนเป้าหมายการวิจัยนี้จะมีลักษณะของชุมชนเมืองของพ้ืนที่ และวิถีชีวิต

ของคน แต่มีลักษณะของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่มีลักษณะยึดการดำรงชีพตามแบบประเพณีดั้งเดิมที่ติดตัว

มาในถิ่นเดิมด้วย (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 48) ชุมชนมักสะท้อนลักษณะของชุมชนออกมาให้เห็น

ว่า มีผู้คนที่คุ้นเคยกัน ปฏิสัมพันธ์กัน อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตไม่แตกต่างกันนัก คนส่วนใหญ่

พ่ึงพากันได้ รู้จักกัน อยู่กันมายาวนาน มีกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนา หรือประเพณีต่าง ๆ ใน

ชุมชนสามารถช่วยเหลือกันบอกกล่าวกันได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 42) ดังนั้นผู้วิจัยจึงชี้ให้เห็นว่า

ชุมชนส่วนใหญ่มีลักษณะไม่แตกต่างกันนักในการวิจัยนี้หมายเอาชุมชนที่ประชาชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
บ้านหรือหมู่บ้านที่ชัดเจนมีระยะเวลาการรวมกันอยู่เป็นระยะเวลานาน มีบ้าน วัด โรงเรียนเป็น
ลักษณะ “บวร” มีกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความผูกพันกับชุ มชนและมี
โครงสร้างอำนาจของการปกครองชุมชนอย่างชัดเจน สะท้อนความเข้มแข็งของกลุ่มคนและเครือข่าย
ต่าง ๆ ในชุมชน มีการจัดประชุมของคนในชุมชนเพ่ือดำเนินกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
สะท้อนความเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่กันอย่างเรียบง่าย 

 

 2.3.3 ประเภทของชุมชน 

 การแบ่งชุมชนมีวิธีการแบ่งอยู่หลายประเภท เป็นต้นว่าแบ่งตามจำนวนประชากรไว้ 7 

ประเภท ได้แก่ 1) หมู่บ้านเล็ก (ประชากรไม่เกิน 250 คน) 2) หมู่บ้าน (ประชากรระหว่าง 250-1,000 

คน) 3) เมือง (ประชากรระหว่าง 1,000-5,000 คน) 4) นครเล็ก (ประชากรระหว่าง 5,000-25,000 

คน) 5) นครขนาดกลาง (ประชากรระหว่าง 25,000-100,000 คน) 6) นครขนาดใหญ่ (ประชากร

ระหว่าง 100,000-1,000,000 คน) และ 7) มหานคร (ประชาชนมากกว่า 1,000,000 คน) (ลำพอง 

บุญช่วย, 2524: 6) นอกจากนี้มีการแบ่งประเภทชุมชนไว้ตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มี 

2 ประเภท เช่นกัน ได้แก่ (ส่วนสนธยา พลศรี, 2545: 31-33)  

1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท ซึ่งมีความ

หนาแน่นของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ยึด

มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากร

มาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเป็น
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สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ ส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ หรือปัจเจกบุคคลสูง 

ทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือเป็นทางการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมีความ

แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ และขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ที่

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

ได้ในหลายลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เจริญก้าวหน้าขึ้น และเสื่อมลงและถูก

แทนที่โดยผู้คนที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (1) การแบ่งแยก (Segregation) เช่น ย่านค้าปลีก 

ย่านค้าเครื่องเหล็ก (2) การบุกรุก (Invasion) เช่น การบุกรุกของคนร่ำรวยเข้าไปแทนที่คนยากจน 

การบุกรุกของผู้คนเข้าไปตั้งร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมย่านที่พักอาศัย การรื้อถอนแหล่งเสื่อมโทรม

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ราชการ (3) การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง (Decentralization)  

เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรสูง ที่ดินราคาแพง ผู้คนไปอาศัยอยู่ชานเมืองมากกขึ้น  (4) การ

เดินทางเข้าออกประจำ (Routinization) การเคลื่อนย้ายของผู้คนแบบเดินทางไป-กลับเป็นประจำ 

ระหว่างบ้านพักอาศัยกับสถานที่ทำงาน ปัจจุบันมีปริมาณสูงมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการแบ่งชุมชนตามระดับของการพัฒนา ไว้ 5 ประการ ดังนี้ (สนธยา 

พลศรี, 2545: 34-35) 

1) ชุมชนด้อยพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกยังไม่พร้อมในการพัฒนา ด้อยการศึกษา 

ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเหนือปรากฏการณ์ทา ง

ธรรมชาติ ต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพันธ์ และการโต้ตอบกันทางสังคม มุ่งผลประโยชน์ของตนเป็น

สำคัญ 

2) ชุมชนพร้อมพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกมีความพร้อมพ้ืนฐานในการพัฒนา เช่น มี

การศึกษาสูง ยอมรับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางสังคมและการ

โต้ตอบต่อกันทางสังคม มีผู้นำ มีกลุ่มและองค์กรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อน

ส่วนตัว เป็นต้น 

3) ชุมชนกำลังพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังกันเพ่ือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนทั้งภาคเอกชน 

และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและ

กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน  

4) ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจากชุมชนกำลังพัฒนาปัจจัยทางการ

พัฒนาทั้งบุคคล ทรัพยากร ผู้นำ กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มีความรู้ความเข้าใจ ผนึกกำลังกัน
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พัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ นำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้อย่างลุล่วง

และไม่มีผลกระทบในทางเสียหาย 

5) ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถ

ดำรงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพา

ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  

 สรุปได้ว่า ระดับของชุมชนที่น่าสนใจในการแบ่งของนักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชน

เมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย หรือชุมชนด้อยพัฒนา กำลังพัฒนาและ

พัฒนา (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 50; 2560: 44) ผู้วิจัยจึงสรุปเป็น 5 ระดับของชุมชน ได้แก่ (1) 
ชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติ (2) ชุมชนที่ผูกพันกับการเกษตรกรรม (3) ชุมชนที่อยู่นอกภาคเกษตร (4) 
ชุมชนอุตสาหกรรม และ (5) ชุมชนเมืองใหญ่เมืองหลวง 
 

 2.3.4 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 

คำว่า “วิถีชีวิตแบบเมือง” จะมีลักษณะของผู้ที่แตกต่างในลักษณะการดำรงชีวิตกันอย่างมาก 

ซึ่งจะสามารถเห็นได้ในตลอดเวลาว่า ในชุมชนหนึ่งจะมีทั้งคนรวย คนจน คนมีกินทุกมื้อ คนอดอยาก 

คนมีที่หลับนอนสบาย คนไร้ที่พักพิง(นอนข้างถนน ตามป้ายรถเมล์) มีความหลากหลาย ความแปลก

แยกแตกต่างทางสังคมจำนวนมากมาย ลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน ความต่างคนต่างอยู่จะมากในชุม

เมือง ความเห็นแก่ตัว ความเร่งรีบ วิถีการกินแบบรวดเร็ว อยู่กับการทำมาหากินเป็นหลัก มีเงิน

ตัวกลางในการกระทำต่าง ๆ ของการดำรงชีพ เป็นต้น (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 51) ส่วนแนวคิด

ของนฤมล นิราทร และคณะ (2550: 101-102) ได้อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเป็นผลมาจาก

การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะลึกที่เขต

ดินแดงไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองทำให้เกิดเป็นจุดอ่อนบางประการในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ที่ผู้อยู่อาศัยมีความแปลกแยกกันสูง ต่าง

คนต่างอยู่ รู้จักกันน้อยมากจากเงื่อนไขของสภาพที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิต ทำให้บุคคลมีพ้ืนที่ของ

ความสัมพันธ์เชิงสังคมที่จะช่วยลดความเครื่องเครียดจากความแปลกแยก แตกต่าง อย่างจำกัด 

นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดของบริบทเมืองอีกประการคือ ลักษณะที่พยายามสร้างแบบแผนที่เหมือนกัน 

(Convergence) ทำให้เกิดข้อจำกัดในบางมิติและพ้ืนที่ที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายอันเป็น

ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก บริบทเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยเชิงบวก

ต่อเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งมีลักษณะหลากหลายสูง (Divergence) โดยเฉพาะในบริบทของเขต

ดินแดงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนทางของความหลากหลาย เช่น เป็นที่รวมของหน่วยงานราชการ 
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สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน แหล่งบันเทิงยามราตรี ที่อยู่อาศัย เป็นเส้นทางต่อรถโดยสารประจำ

ทาง เป็นต้น จึงเป็นสถานที่รวมคนต่างระดับ รายได้ การศึกษา รสนิยม ภูมิลำเนา ความหลากหลายที่

ปรากฏชัดเจนอีกประการคือ ความหลากหลายของชนิดอาหาร รูปแบบการจำหน่าย มีทั้งหาบเร่แผง

ลอย ร้านกาแฟ หรูหรา ภัตตาคาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เอ้ือให้เศรษฐกิจนอกภาคทางการโดยเฉพาะ

การผลิตอาหารอยู่รดได้มากขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมการกินของสังคมไทยมีพ้ืนฐานความหลากหลาย

อย่างยิ่ง ส่วนในระดับบุคคล พบว่าผู้มีความสามารถในฝีมืออาหาร และอัธยาศัยดี สามารถอยู่รอด 

“ขาดหมดทุกวัน” ได้อย่างน่าแปลกใจ  

 นอกจากนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะที่สะท้อนของการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง

เป็นจำนวนมาก ดังผลการวิจัยของกลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555: 5) ชี้ให้เห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว ไว้ว่า 

ชุมชนหลวงวิจิตรเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลองหลวงวิจิตร ซึ่งเป็น “ลำราง” หรือ

คลองขนาดเล็ก พ้ืนที่ชุมชนรวมทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรอยู่ 27 

หลังคาเรือน บ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ค่อนข้างแออัด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นคงด้วยแผ่นไม้เก่า ๆ และ

สังกะสีเก่าตามกำลังของชาวบ้านที่จะหาได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้าง หรือรับจ้าง

ในโรงงานและห้างร้านในบริเวณใกล้เคียงและบางส่วนทำอาชีพค้าขาย ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ

รับจ้างปักเลื่อมชุดของนักแสดง ทั้งนี้มีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นลักษณะของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชน

ต่าง ๆ กระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนี้  (กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 24-25) 

1) ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย คนจนเมืองส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนที่ตนเองไม่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย บางชุมชนมีการทำสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีกับเจ้าของที่ดินในโครงการบ้าน

มั่นคงของรัฐบาล การไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิในการครอบครองที่อยู่อาศัยของชาวชุมชน ทำให้ชาว

ชุมชนมีความกังวล และหวาดกลัวต่อนโยบายการไล่รื้อของผู้อ้างสิทธิในที่ดินที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามความต้องการการใช้ที่ดินที่นับวันจะสูงขึ้นตามมูลค่าของที่ดิน 

2) ความยากจนเป็นสาเหตุหลักของการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง 

คนจนเมืองในหลาย ๆ ชุมชนต่างเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ต่างจังหวัด ส่วนมากจะเป็นคนจนที่ประสบ

กับความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเดิม และแสวงโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่จึงเดินทางเข้า

แสวงโชคในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม คนจนที่มีต้นทุนเดิมทั้งเรื่องการศึกษา ทุน และเครือข่าย

น้อย ส่วนมากต้องประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน รายได้ของครอบครัวจะไม่มากพอที่จะ

หาที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงพาครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ต้อง
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จ่ายเงินหรือที่เช่าราคาถูก บางครั้งคนจนที่เคยอยู่อาศัยต้องกลายเป็นผู้บุกรุก และถูกไล่รื้อให้ออกจาก

พ้ืนที่ จนทำให้มีการรวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศัยให้มีความมั่นคงมากขึ้นในหลาย

ลักษณะ เช่น การทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว หรือโครงการโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตาม คนจนอีก

ส่วนมากยังเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความหวาดวิตกต่อการไล่รื้อตนเองและครอบครัวออกจากที่อยู่อาศัย

ต่อไป 

3) ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทำให้คนจนต้องซื้อสาธารณูปโภคราคาแพง คนจน

เมืองที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งหมดในประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตขั้น

พ้ืนฐานที่ราคาแพงมากกว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่น ต้องซื้อน้ำประปา และไฟฟ้าราคาแพง

มากกว่าคนอ่ืน ๆ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยินยอมที่จะจ่ายน้ำประปาและฟ้าให้กับครัวเรือนที่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย คนจนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งหมดต้องทำ คือ การขอต่อ

น้ำประปา และต่อไฟฟ้าจากผู้ที่มีน้ำประปาและไฟฟ้าซึ่งเป็นเจ้าของสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้

ตามที่ต้องการ และจะเป็นราคาที่สูงกว่าครัวเรือนที่มีมิเตอร์น้ำประปา -ไฟฟ้าของตอนเองมาก 

นอกจากนี้ การไม่มีกรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง เมื่อเด็กจะเข้าโรงเรียน หรือผู้ใหญ่จะไป

ทำงานต้องไปขออาศัยขอใส่ชื่อในทะเบียนบ้านของคนอ่ืน ๆ ทำให้คนจนเหล่านั้นต้องเผชิญกลับความ

ลำบากในการดำรงชีวิตที่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนเป็นอย่างมาก 

4) คนจนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอน คนจนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นผู้ที่

ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากคนจนเมืองเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มี

พ้ืนฐานที่ขาดโอกาส เช่น เรียนหนังสือน้อยทำให้มีโอกาสในการเลือกงานได้น้อย มีทุนน้อยเนื่องจาก

ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังไม่มีแหล่งทุน การประกอบอาชีพของคนจนเมืองส่วนใหญ่จึง

เป็นอาชีพอิสระที่ลงทุนน้อย เช่น แรงงานรับจ้างรายวัน เก็บของเก่า บริการขับรถ หรือขายของเล็ก ๆ 

น้อย ๆ ซึ่งรายได้ที่ได้รับจะเป็นรายได้รายวัน และมีรายได้ไม่แน่นอน ทั้งเมื่อไม่ได้ทำงานจะทำให้ไม่มี

รายได้ ในขณะที่มีรายจ่ายต้องจ่ายเป็นประจำเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ การที่คนจนมีรายได้

น้อยและไม่แน่นอน ทำให้พวกเขาไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเมื่อไม่สามารถทำงานได้ พบว่า 

คนจนเมืองส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมากยิ่งขึ้น เนื่องไม่มีรายได้ ในขณะที่มีภาระที่ต้องใช้จ่ายจึงต้องหยิบ

ยืมเงินจากนายทุน หรือคนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งส่วนมากจะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูงมากกว่าการ

กู้ยืมในระบบในประกรกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้คนจนจะยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ลำบากมากยิ่งขึ้น 

 ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะความเป็นคนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะ

เป็นพื้นที่แออัด ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีอาชีพที่หลากหลาย ลักษณะต่างคนต่างอยู่ มีวัฒนธรรมที่

หลากหลาย มีความสัมพันธ์ในลักษณะทุติยภูมิ ประชากรมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่แน่นอน 
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ความเอ้ือเฟ้ือกันน้อย แข่งขันกันสูง เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยทั่วไปมีดังนี้ (วรวุธ 

สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2549: 37) 

(1) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยตำแหน่งหน้าที่การงาน

มากกว่าเป็นการส่วนตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้น ความสนิทสนมรัก

ใคร่และความจริงใจต่อกันมีน้อย 

(2) ความผูกพันกันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันกันกับเพ่ือน

บ้านมีน้อยมาก แม้บ้านติดกันอาจไม่รู้จักกันก็ได้ ทั้งนี้เพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สมาชิกใน

ครอบครัว มีภาระที่ต้องทำมาก ไม่ค่อยมีเวลาสังสรรค์กัน 

(3) อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย ต่างคนต่างมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป แต่ละคน

ก็มีความชำนาญพิเศษในอาชีพของตน ซึ่งต่างกับชาวชนบท 

(4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาการต่าง ๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นทำให้

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

(5) เป็นศูนย์รวมของการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้าและอ่ืน ๆ  

(6) ชาวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันทำ เพราะมักจะมีความรู้

ความสามารถเฉพาะอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ที่มีอาชีพนักบัญชี ก็คง

ซ่อมแซมบ้านของตนเองไม่ได้ ปรุงอาหารเองอาจไม่เป็น ผิดกับชาวชนบทซึ่งมักจะช่วยตนเองได้

มากกว่า 

(7) เป็นสังคมที่มีประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร 

และเมืองหลักของแต่ละภูมิภาคเพราะมีสิ่งจูงใจมาก ทำให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาในเมือง 

(8) คนในเมืองไม่ค่อยมีความเห็นใจและไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ทั้งนี้เพราะการที่

ต้องแข่งขันยิ่งชิงกัน 

(9) ค่านิยมบางประการที่สังเกตเห็นได้ เช่น ความโอ่อ่า วัตถุนิยม เป็นต้น 

 ลักษณะที่ กล่ าวมาข้างต้นน่ าจะสามารถสั งเกตเห็น ได้ ในชุมชนเมืองใหญ่  ๆ เช่น 

กรุงเทพมหานคร พัทยา ภู เก็ต เชียงใหม่  เป็นต้น  แต่ทั้ งนี้ ชุมชนเมืองที่ ตั้ งอยู่ ใน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานครรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ย่อมไม่ต่างจากชุมชนเมืองอ่ืน ๆ เนื่องจาก

ชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัย มีอาชีพที่หลากหลาย มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่ง

รีบ มักเป็นครอบครัวเดี่ยว พฤติกรรมการกินไม่ค่อยตรงเวลาตามสะดวกและนิยมอาหารจานเดียวเป็น

หลัก ดังการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร โดยภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 
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(2552: 152-155) พบว่า ในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ไม่กว้างขวางมากนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่พ้ืนที่จะปลูกเป็น

อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยมากกว่าการที่จะปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดังนั้นอาชีพในชุมชนของคนในพ้ืนที่

ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐและพนักงาน

บริษัทเอกชน ซ่ึงอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนในชุมชนด้วย คน

ส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน การรับประทานอาหารมักจะไม่เป็นเวลาที่ตายตัว เน้นความสะดวกของ

แต่ละบุคคลเป็นหลัก ส่วนอาหารจะเป็นอาหารที่รวดเร็วใช้เวลาทำไม่มากนัก เช่น อาหารตามสั่ง 

ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดกระเพรา ข้าวผัด ผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นต้น ลักษณะสภาพทั่วไป

ของบ้านเรือนและสถานต่าง ๆ ในชุมชน จะพบว่า บ้านเรือนของประชาชนจะสร้างติดกันซึ่งมีลักษณะ

เป็นทั้งอาคารพานิชย์ (พักและค้าขาย) และลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ 2 ชั้น (ที่พักอย่างเดียว) รวมถึง

ลักษณะที่เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว (ที่พักอย่างเดียว) มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนับเป็นชุมชนที่มี

ความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ไปรษณีย์ในชุมชน ระบบไฟฟ้าใน

ชุมชน ระบบน้ำประปาที่ใช้ในชุมชน ร้านของชำ, ร้านอาหารตามสั่ง, ร้านซ่อมและร้านซักรีด มีศูนย์

สุขภาพประจำชุมชนและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ มีร้านเสริมสวย/ความงาม มีร้านคาราโอเกะหรือสถาน

บันเทิง นอกจากนี้มิติทั่วไปในการเป็นดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ ประชาชนมักจะเกิดการใช้ชีวิต

แบบคนเมืองตามแบบสมัยนิยมอย่างชัดเจนมีให้เห็นมากขึ้นเสมอ มีการใช้วัตถุนิยมทันสมัยมากขึ้น 

ติดความเป็นผู้บริโภคนิยมสูงขึ้นตามลำดับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชน ทำให้วิถี

ชีวิตของแต่ละครัวเรือนตกอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างต้องดิ้นรนทำมาหากิน พยายามให้

พลังกาย พลังปัญญาของตัวเองเลี้ยงชีพจนละเลยความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย แบบวิถีชีวิตทางสายกลาง

ของพุทธศาสนา แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการอาศัยความทันสมัยของ

เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนจนทำให้สิ่งดีงามเริ่มเลือนหายไปจากคนใน

ชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 161) ทั้งนี้มักจะเกิดลักษณะการควบคุมทาง

สังคมของคนในชุมชนเมืองจะยากขึ้นในอนาคตเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 

2552: 165) 

(1) เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน ขาดจิต

สาธารณะในการให้ความร่วมมือ เนื่องจาก ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้เยาวชนเริ่มหนีห่างจาก

ครอบครัวและชุมชน มีความเป็นตัวเองสูงเพ่ิมขึ้น ไม่นึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการดำเนิน

ชีวิต จนทำให้ถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่ดีได้ง่ายขึ้น 
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(2) ประชาชนในชุมชนรุ่นใหม่ ๆ ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ทำให้มีความทะเยอทะยาน

ในการประกอบอาชีพ หารายได้ใหม่ ๆ ทำให้คนเหล่านั้นมักจะใช้ชุมชนเป็นที่พักอาศัยเพียงชั่วคราว

เท่านั้น และออกไปทำงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกชุมชน โอกาสที่จะร่วมกิจกรรมในชุมชนจึงมี

น้อยลง 

(3) การได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก (ต่างประเทศ) เข้ามาโดยไม่ได้กลั่นกรองถึง

ความดีงาม ความเหมาะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันความเจริญที่ถาถมเข้ามาจาก

ภายนอกส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่มีความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้น จนทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับ

อิทธิพลนั้น ทำให้คนขนขวายแต่เพียงวัตถุบริโภคนิยม จนก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วน

ตนมากกว่าที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำให้สะท้อนถึงความต่างคนต่างอยู่ของประชาชนในชุมชน

ประชาระบือธรรมได้อย่างชัดเจน 

 ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมักจะมีเป้าหมายด้าน

การประกอบอาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพที่บ้าน หรือนอกบ้านก็มักจะอยู่ในภาวะที่เร่งรีบ

เสมอ อาชีพขึ้นอยู่กับความถนัดและกำลังทุนทรัพย์ในการลงทุนของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็น

สำคัญ เยาวชนมักมีส่วนร่วมในชุมชนน้อย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อย ที่สำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมี

ความแก่งแย่งแข่งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ ลักษณะของประชาชนวัยทำงานมักจะเป็นตื่นแต่เช้า 

เข้าบ้านมืด จิตใจผู้คนมักจะเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวได้สาวเอา ต่างคนต่างอยู่  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กันน้อยลงในชุมชน การใช้ชีวิตไม่มีรูปแบบตายตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของ

ภาวะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 37-49) ผู้วิจัยจึง
สรุปชุมชนวิถีเมืองใหญ่ ๆ จะมีลักษณะเป็นความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต วิธี
คิด ความเจริญก้าวหน้าทางสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
ชุมชนเป็นทั้งแนวตั้งและแนวราบ รวมถึงไม่มีระบบด้วยสิ่งที่พบในชุมชนเมืองจะพบทั้งชุมชนสลัม 
เคหะชุมชน ชุมชนคอนโด ชุมชนห้องแถวหอพัก ชุมชนทหาร ชุมชนรอบวัด ชุมชนตลาด ชุมชนบ้าน
จัดสรร ชุมชนราชการ ชุมชนธุรกิจ ชุมชนเร่ร่อน ชุมชนกลางคืน ซึ่งมีอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ในเมือง
ใหญ่ ๆ และมีความหลากทางชีวิตภาพ สังคม วัฒนธรรม ดังนั้นชุมชนในเมืองจึงสลับซับซ้อนมากกว่า
ชุมชนที่อยู่ในชนบทหรือต่าง ๆ จังหวัดมาก สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ชุมชนเมืองเจริญวัตถุ ส่วนชุมชนชนบท
เจริญจิตใจมากกว่านั่นเอง 
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2.6 การศึกษาความต้องการของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.6.1 การศึกษาความต้องการและประเด็นปัญหาสำคัญของชุมชน 

การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ปี 2559 โดยได้จัด

ประชุมระดมความต้องการและปัญหาสำคัญของชุมชนกับประชาชนและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน และ

ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงาน และนักวิชาการสาธารณสุข พัฒนาชุมชน เมื่อเดือนมกราคม 2560 ดัง

ภาพประกอบดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.10 ประชุมกลุ่มย่อยเก็บประเด็นความต้องการภาคเหนือ (พะเยา-แม่ฮ่องสอน) 

 

 
ภาพที่ 2.11 ประชุมกลุ่มย่อยเก็บประเด็นความต้องการภาคเหนือ (จังหวัดแพร่) 



87 

 
ภาพที่ 2.12 ลงพื้นทีเ่ก็บประเด็นความต้องการภาคเหนือ (จังหวัดแพร่) 

 

 
ภาพที่ 2.13 ลงพื้นทีเ่ก็บประเด็นความต้องการภาคเหนือ (จังหวัดน่าน) 

 

พบประเด็นสำคัญ คือ “ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจระบบการเมือง ขั้นตอนการทำงาน
ในระดับท้องถิ่น ทำให้การบริหารการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ และขาดการประสานงานที่ดี รวมถึง
การที่หน่วยงานของรัฐ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีการปกครองท้องถิ่นโดยภาพรวม และ
ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอย่างแท้จริง” 

1) ขาดต้นแบบจริง ๆ ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นขั้นเป็นตอนทั้งชุมชน  

2) การบริหารจัดการในชุมชนท้องถิ่น ตำบล เทศบาลยังแฝงด้วยความไม่เท่าเทียม ยังมี

ความใกล้ชิดเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของกิจกรรมหรือโครงการในชุมชน 

3) ผู้นำยังคงมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดอยู่ดี 
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4) ขาดการกระทำกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

5) ทำงานของหน่วยงานรัฐยังเป็นแบบฉาบฉวย ตอบโจทย์ตัวเองไม่นึกถึงพ้ืนที่หลายครั้งที่

ทิ้งปัญหาให้พ้ืนที่รับชะตากรรมระบบที่เหลื่อมล้ำ 

6) โครงการลูบหน้าปะจมูก ทำงานไม่บูรณาการของหน่วยงานกันชุมชนท้องถิ่น 

7) ทุกภาคในพ้ืนที่ยังขาดความจริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง “ทุกคนมี

ข้ออ้าง” และมีพ้ืนที่ส่วนตัวรักษาประโยชน์และทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเท่านั้น 

ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2552) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุไม่เกิน 46 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ม.6 หรือปวช.  มีอาชีพรับจ้าง  รายได้ต่อเดือน 

3,000-6,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมใด ๆ โดยกรรมการชุมชนเกือบ

ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนเกือบทั้งหมดเคย

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชนจาก

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบมากที่สุด รองลงมา คือโทรทัศน์ และวิทยุนอกจากนี้กรรมการชุมชนยังได้รับ

การพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครในลักษณะการจัด

ประชุมกรรมการชุมชน การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมกรรมการชุมชนยังพบว่ากรรมการชุมชน

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชน ในส่วนของ

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม

มากที่สุด คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชนรองลงมา ด้านการลงทุน

ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชนและด้านการติดตามประเมินผลใน

การพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอายุอาชีพรายได้ต่อเดือนและการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำ

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับสูง และด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

สูงสุด ได้แก่ ด้านการร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมค้นปัญหาและสาเหตุของการ

พัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผล และด้านการร่วม

วางแผนดำเนินกิจกรรม ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชน ได้แก่ ระดับการศึกษา (ปรีดา เจษฎาวรางกูล, 2550) ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติศึกษา เฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ระดับมาก ส่วนการ

กำหนดแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้คือ ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมให้มีการส่วนร่วม

เพ่ิมมากขึ้นตามองค์ประกอบคือ การร่วมคิด การร่วมดำเนินการ การร่วมรับประโยชน์ และการร่วม

ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับน้อย (ยิ่งยศ ทิโน, 2550) ครั้นในมิติ "การมีส่วนร่วมของประชาชน" 

บทบาทใหม่ของประชาชนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการร่วมกันใช้

ประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นการมีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน

ในการพัฒนาได้ ต้องครบองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ (1) ร่วมกันวางแผนเป็นการร่วมคิดร่วม

วางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน (2) ร่วมกันปฏิบัติตามแผนเมื่อ

มีการวางแผนแล้วสมาชิกในชุมชนทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ที่ตกลงกันไว้ (3) ร่วมกันใช้

ประโยชน์ สมาชิกทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นจะต้องมีการ

จัดการผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและวัตถุให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเหมาะสมโดย

คำนึงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันเป็นหลัก  (4) ร่วมติดตามและประเมินผล เมื่อมีการ

ดำเนินการแล้วย่อมจะมีปัญหาความไม่เข้าใจต่างๆเกิดขึ้น จึงต้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันประชุมหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  (5) ร่วมบำรุงรักษา เมื่อมี

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแล้ว ทุกคนต้องร่วมกันบำรุงรักษาด้วยหากละเลยปล่อยให้ทรัพยากรที่มีอยู่

เสื่อมโทรมลงนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเยี่ยมเยือน ผลประโยชน์ที่เคยได้รับก็จะหมดไปเช่นกัน  (สุรีพร 

พงษ์พานิช, 2544: 4-6)  

นอกจากนี้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี ได้สรุปสาระสำคัญจากความต้องการ ปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า พ้ืนที่ใน

อำเภอบ้านดุงมีการทำการเกษตรกรรมที่เป็นปัจจัยการผลิตต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ 4 

ประเภท คือ นาเกลือสินเธาว์ ทำนาข้าว ปลูกอ้อย และปลูกยางพารา และผลกระทบจากทำนาเกลือ

มีผลต่อการทำนาข้าว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ส่งผลเสียต่อดิน พืชอาหาร สัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม วิถี

ชีวิตชาวบ้าน และนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกัน แม่น้ำทั้ง 3 สาย คือ ลำน้ำทวน (กระทบมากที่สุด) 

ลำน้ำห้วยหลวง และลำน้ำสงคราม ที่อยู่ใกล้เคียงกับการทำนาเกลือได้รับผลกระทบตามลำดับหาก

เป็นต้นน้ำที่ใกล้นาเกลือที่สุดเป็นน้ำเค็ม กลางน้ำถัดไปเป็นน้ำกร่อย และปลายน้ำจึงเป็นน้ำจืด แต่ถึง

อย่างไร เกษตรกรนาเกลือหรือผู้ประกอบการนาเกลือและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อาทิ 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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อุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดอุดรธานี ได้พยายามทำหน้าที่ช่วยเหลือ หาทางแก้ไขร่วมกันอยู่ตลอดเมื่อมีปัญหา และเมื่อมี

การร้องเรียนมาจากประชาชน แต่ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่หายไปเพียงทุเลาเบาบางลงเท่านั้น พอนานไป

ปัญหาก็เกิดซ้ำซากเหมือนเป็นวัฏจักรที่มีอยู่กันมาอย่างยาวนานทำให้การร่วมมือกันเริ่มน้อยลง ถูก

ปล่อยทิ้งวางไว้ รอกระบวนการที่เข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐที่จริงจังเพ่ิมจาก

บทบาทหน้าที่ ผู้ประกอบการที่มีพ้ืนที่ของการยอมรับฟังและนึกถึงประโยชน์ของพ้ืนที่ และประชาชน 

ร่วมกันมองภาพอนาคตและแนวทางการแก้ไขปัยหาที่ยั่งยืนให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 101) รวมถึง

ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่ของอำเภอบ้านดุงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีเทียบเคียงกับ

อารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าไม้ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งต้นดุงใหญ่และยางใหญ่รวมถึงสัตว์ป่า

หลากหลายชนิด โดยบ้านดุงใหญ่เป็นพ้ืนที่ตั้งบ้านเรือนแต่เริ่มต้น จนได้มีการยกฐานะจาก 3 ตำบล 

คือ ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น เป็น "กิ่งอำเภอบ้านดุง" และเป็น "อำเภอบ้าน

ดุง" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ปัจจุบันในพื้นที่มีการทำนาเกลืออยู่ 4 ตำบล คือ 

ตำบลบ้านดุง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ และตำบลบ้านชัยที่ส่งผลกระทบต่อตำบลนาคำอย่างมาก 

กำเนิดเป็นเมือง 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อยและน้ำจืดบนที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธอย่างมั่นคง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวนา ชาวไร่ อยู่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 21 ขึ้นไป มี

รายได้และรายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของที่ดินมีธุรกิจหรือ

การประกอบอาชีพในชุมชน และเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมืองมากท่ีสุด พร้อมกันนั้นผู้คน

มีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนและพบปะพูดคุยกันตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมทางสังคม

และศาสนาที่ประชาชนเข้าร่วมประจำ คือ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา 

วันแม่วันพ่อ วันวิสาขบูชา พัฒนาชุมชน และงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชน ทำให้ผู้คนมีความ

ผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันมาก ทั้งเรื่องความผูกพันในสถานที่ มีความรู้สึกว่าเป็นบ้าน และ

ความรู้สึกรักชุมชนซึ่งสามารถสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ครั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ประชาชนให้ความร่วมมือดี

มีส่วนร่วมมาก โดยเฉพาะด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น แต่ขาด

การลงมือทำ การร่วมดำเนินการอยู่เพียงในระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อย ส่วนการปฏิบัติ

ในกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นระดับบุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับมาก
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เช่นกันโดยเฉพาะด้านจิตใจ และการตระหนักในคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตที่พอเพียง แต่ถึงอย่างไรปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำนาเกลือยังคงอยู่

ดังนั้นประชาชนต้องปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับต้องปรับตัวที่จะต้องค้นหา

นวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับการนำเกลือมาสร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ต้องเกิดขึ้น

จากความต้องการของประชาชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้อยู่ในพ้ืนที่ผลกระทบ และแนวทางที่

สำคญัที่สุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน คือ การสร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพ

ต้องมีส่วนร่วมกันให้เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพ้ืนที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ในการชี้แนะของ

นักวิจัย คือ พื้นที่บ่งชี้ความสุขทางภูมิศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้

เกิดความยั่งยืนได้ และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung Model ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ต้อง

ค้นหากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เดินหน้าไปสู่การเป็นชุมชนประชารัฐที่มีความสุขที่ยั่งยืน (ภูสิทธ์ 

ภูคำชะโนด, 2560) ยังพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

ริมน้ำในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ำในชุมชน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19) 

และเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์  (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านการ

ร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.31) ด้านการร่วมดำเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.12) ด้านการร่วมติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 2.99) ด้าน

การร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 2.98) ส่วนการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมาก มี 1 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้านที่แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน มีระดับมาก พบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการส่งเสริมให้บุตรธิดาที่สนใจร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาในการดำเนิน

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำต่อไป 

(ค่าเฉลี่ย 3.57) การมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.55) 

และความพร้อมที่จะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำ (ค่าเฉลี่ย 3.54) 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โดยมีบางกลุ่มเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการไม่ทิ้งขยะลงคลอง ช่วยกันเก็บขยะจากคลอง 

ดูแลคุณภาพของน้ำในคลอง ไม่ท้ิงของเสียลงไปในคลอง ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักศึกษาที่เข้าดู

งาน ส่วนประชาชนในชุมชนมีบทบาทเข้ามาร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำ 
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ต้องเป็นช่วงเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง มีกิจกรรมอาสา มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้คน

ได้สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้นำชุมชนจะเป็นผู้

ประสานงานกับสำนักงานเขต อบต. บ้างเพ่ือขอทุนในการพัฒนาลำคลอง ทำประชาพิจารณ์ คือเข้า

ร่วมกันประชุมพร้อมหาข้อสรุปและวิธีแก้ไขร่วมกัน จัดประชุมเครือข่าย เป็นแก่นนำที่ดีและช่วยชี้

แนวทางให้กับชาวบ้านให้รักชุมชนมากที่สุด และสิ่งสำคัญ ผู้นำจะต้องทำก่อนให้สำเร็จ ส่วนการดูแล

คลองในพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ ยังขาดกฎระเบียบมาบังคับเป็นจิตสำนึก 

ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ำคือ ความ

สามัคคี การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว การสนใจร่วมกัน การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ศักยภาพของ

ผู้นำ จิตสำนึกที่ดี การมีน้ำใจต่อกัน เวลา เงิน และการทำตามจารีตที่มีมายาวนาน (ภูสิทธ์ ภูคำชะ

โนด, 2559: 134-137)  

 นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ได้การจัดลำดับ

จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด 10 ลำดับแรก ในปี 2558 โดยเรียงลำดับจากสัดส่วนคนจนสูงที่สุดดังนี้

ปัตตานี แม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ ยะลา น่าน ชัยนาท นราธิวาส กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ตามลำดับ 

ทั้งนี้ได้ชี้ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม ไว้หลายประการ ได้แก่ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย มีขนาดของแรงงานนอกระบบจำนวนมาก ระดับการศึกษาและคุณภาพ

การศึกษา: ส่วนใหญ่คนจนมีระดับการศึกษาที่ประถมและต่ำกว่า รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดิน

ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของ

เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555) ได้ทำการศึกษาโครงการวิจัยชุมชน

เพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน

สังคมเมืองทั้งหมด 6 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนา

เยาวชน (2) ปัญหาการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน (3) ปัญหาการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (4) ปัญหาการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ (5) ปัญหาการเข้าถึง

ทรัพยากรของรัฐ และ (6) ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการแสดงความคิดเห็น พบว่า ผลด้านสภาพ

ปัญหา มีประเด็นความเหลื่อมล่ำทางสังคมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรของ

รัฐ เช่น ขาดแคลนสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดี 

ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ปัญหาด้านกายภาพของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ขาดอุปกรณ์หรือระบบ

ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดไม่เพียงพอ สำหรับผลสำรวจความต้องการแก้ไข

ปัญหาระยะสั้นภายใน  1-2 ปี ได้แก่ ความต้องการเข้าถึงระบบการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
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รองลงมาคือ ความต้องการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ ส่วนความต้องการเร่งด่วนภายใน 1 ปี ได้แก่ เพ่ิม

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีผลการเรียนดีและเด็กด้อยโอกาส รองลงมาคือ เพ่ิมระบบความปลอดภัย

ในชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งมีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตามความต้องการเร่งด่วนที่

แตกต่างกันของแต่ละชุมชน เช่นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิด การพัฒนาลาน

กีฬาและลานกิจกรรม การทำจักรยานปั่นน้ำ และการสร้างห้องสมุดไอทีชุมชน เพ่ือลดช่องว่างทาง

สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ส่วนงานวิจัยของจรรยา พุคยาภรณ์ สร

พล บูรณกูล และสุพัฒน์กุล ภัคโชค (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนโรงช้อน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

พบว่า  สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้ง 6 ประเด็นของชุมชนโรงช้อน 45 ในอดีต (2 ปีที่ผ่าน

มา) ในปัจจุบันตลอดจนความคาดหวังในอนาคต (อีก 2 ปีข้างหน้า)มีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นตามลำดับ

ซึ่งพบว่า ปัญหา ของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบสนองของรัฐต่อความ

คิดเห็นของชุมชนมีระดับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่วนความคาดหวังใน

อนาคต ที่คาดหวังจะให้เกิดมากท่ีสุด คือประเด็นการพัฒนาทางกายภาพของชุมชน รวมทั้งการเข้าถึง

ระบบการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน การจัดโครงการโรงช้อนรวมใจ ต้านอัคคีภัย  และจัดหา

ครุภัณฑ์เพ่ือการรวมกลุ่มของชุมชน โดยใช้เงินทุนต้นกล้า (seed money) สามารถแก้ปัญหาในมิติ 

ต่างๆ ที่เป็นหัวใจในการวิเคราะห์และทำการวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะประเด็นทางกายภาพในส่วนของ

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการรับมือหากเกิด

เหตุการณ์เป็นโครงการที่ทำให้สมาชิกของชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสาเหตุของ

การเกิดอัคคีภัยเพื่อการป้องกัน ตลอดจนการปฏิบัติตนการใช้อุปกรณ์เพ่ือระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี ซึ่ง

ทำให้สมาชิกชุมชนเกิดความตระหนักว่าชุมชนต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาและต่อเนื่อง ทั้งด้าน 

วัสดุ อุปกรณ์ คน รวมทั้งความรู้ที่ถูกต้อง การรวมกลุ่มมีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หาก

ชุมชนมีความเข้มแข็งจะสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาหน่วยงาน  

ภายนอก รวมทั้งทำให้ชุมชนมีพลังต่อรอง และได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐโดยปริยาย ไม่

ว่าจะเป็นปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการแสดงความคิดเห็นจะได้รับ

การแก้ไข รวมทั้งงานวิจัยของภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ (2555) ได้ทำการวิจัยการ

พัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวัดประชาระบือธรรม 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า การสังเคราะห์ผลการศึกษาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และ

สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เป็นปัญหาด้านหนึ่งที่ชุมชนเป็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นประเด็น

สำคัญที่ชาวบ้านต้องการให้เกิดการตอบสนอง ซึ่งความสำคัญของปัญหาตรงนี้ทำให้เกิดเป็นโครงการ
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หนึ่งขึ้นมาโดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน

และเพ่ือเสริมสร้างอาชีพและรายได้เสริมเกิดโครงการกิจกรรมพัฒนาในชุมชน ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการนวดแผนไทยประยุกต์ หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า ซึ่งความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างชัดเจน

ในชุมชนคือ ความยากจน การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้ช่องว่างรายได้ระหว่างความรวย

กับคนจนเมืองเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่มีผลต่อความอ่อนไหวของชุมชนด้วย ดังนั้นการจะสร้าง

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งจำเป็นต้อง ลด หรือ ขจัดความยากจน ให้น้อยลงหรือหมดไป ซึ่งจะส่งผลทำ

ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุขได้นั่นเอง เมื่อกล่าวถึง “ความยากจน” มีหลายแนวคิดจาก

นักวิชาการ หน่วยงานของรัฐที่ศึกษาไว้และมีผู้ทำวิจัยไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

“ความยากจน” นับว่าเป็นปัญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย ที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

เป็นผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อปี 2544 รายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ มีการคำนวณเป็นเส้นความยากจนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 916 บาท/คน/เดือน หรือ

ประมาณ 12,000 บาท โดยคนไทยจำนวน 8.2 ล้านคน มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 13% ของประชากรทั้งหมด หากพิจารณานิยามของความยากจน พบว่า การมี

คุณภาพชีวิตที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งหมายรวมถึงคนยากจน คนขัดจน คนด้อยโอกาส คนที่อยู่ในภาวะ

ยากลำบากในมิติต่าง ๆ สรุปออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ (1) คนไม่มีทรัพย์สิน ปัจจัยการผลิต หรืออาชีพ

การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอหรือสามารถสนองความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นขั้นต่ำ (2) คนที่

มีรายได้หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการในชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของคนในสังคม

เดียวกัน (3) คนที่มีสถานะหรืออำนาจต่อรองทางการเมืองและสังคม ต่ำกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ รวมทั้ง

คนที่สังคมมีอคติหรือความเชื่อที่กีดกันพวกเขาไม่ให้ได้รับสิทธิเสมอภาค เช่น เป็นคนในชุมชนแออัด 

คนอยู่ในชนบทห่างไกล คนอพยพ คนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ผู้หญิง (ผู้หญิงที่ยาจนหรือไดรับการศึกษา

ไม่สูง) คนที่มีอาชีพที่สังคมถือว่าต่ำต้อย เป็นต้น และ (4) คนที่ไม่มีสิทธิหรือโอกาสที่จะได้รับบริการ

ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ บริการทางสาธารณสุข และบริการอ่ืน ๆ 

ทัดเทียมกับคนอ่ืน ๆ เช่น เป็นคนพิการ คนบ้า คนป่วยเรื้อรัง คนชรา เด็กกำพร้า ที่ไม่มีญาติพ่ีน้อง

ดูแล หรือมีญาติพ่ีน้อง บ้างก็ยากจน เด็กเร่ร่อน เป็นต้น (วิทยากร เชียงกูล, 2546 : 20-21) ซึ่ง

ปรากฏการณ์ของความยากจนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม เป็นลักษณะของคนจนเมือง โดยจะเห็น

ภาพชัดในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-3 เพราะลักษณะการอยู่อาศัยของชุมชมเป็นการอยู่อาศัยที่

แออัดไม่มีพ้ืนที่ว่างในชุมชนเพ่ือทำกิจกรรมของคนในชุมชน คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย

เล็กน้อย หลายครอบครัวที่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อพิจารณา

ตามคำนิยามในข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 73 ว่าด้วยโครงการพัฒนาคนจนในเมือง ที่กล่าวว่า 



95 

“คนจนในเมือง” หมายความว่า บุคคลผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือผู้มีรายได้น้อย  

อ่ืน ๆ ในเมือง ซึ่งอยู่ข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ, ฉบับที่ 73 ว่าด้วยโครงการพัฒนาคนจนในเมือง 

ดังนั้น ความยากจน หรือคนจนของประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 จึงมีลักษณะที่ไม่

แตกต่างกันจากความยากจนหรือคนจนทั่วประเทศเพียงแต่เป็นไปตามบริบท ลักษณะพ้ืนที่ตั้งชุมชน

เท่านั้นเอง เพราะจากข้อมูลเชิงปริมาณท่ีทำการสำรวจความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชนของเขต

กรุงเทพกลางพบว่า ปัญหาที่มีความรุนแรงมากคือปัญหาค่าครองชีพสูง รายจ่ายมากกว่ารายรับ 

ปัญหาประชาชนในชุมชนมีหนี้สิ้น หนี้นอกระบบ และการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืม ซึ่งสอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์ปัญหาของชุมชนที่พบว่า สภาพปัจจุบันประชาชนได้พบกับปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนนี้จน

ยากที่จะแก้ไขได้ เช่น การมีรายได้ที่ไม่พอเพียง การมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำสูงขึ้น การผลัดเปลี่ยน

อาชีพบ่อยขาดความมั่นคง ความยากจนกระจายอยู่ในชุมชนด้วยการเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ค่าครองชีพที่

สูงขึ้น สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่มีที่แหล่งจำหน่ายที่ชัดเจน (ไม่มีตลาดรองรับ) เป็นต้น เมื่อ

ปัญหาเกิดมากขึ้น ทำให้ประชาชนขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาความยากจนของตน มีความเฉื่อยชา 

เกิดลักษณะการใช้ชีวิตแบบประคับประคองไปให้รอดพ้นในแต่ละวัน ขาดทิศทางในการแก้ไขปัญหา

ในอนาคตที่ชัดเจน ประชาชนขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่าง

แก้ปัญหาเฉพาะตนและครัวเรือนของตน ขาดความเสียสละเพ่ือส่วนรวม (มีน้อยมาก) ขาดการมีส่วน

ร่วมในการลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการเงินของกิจกรรมในชุมชน รอรับการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียวทั้งงบประมาณและการส่งเสริมอาชีพ และที่สำคัญประชาชนใน

ชุมชนเริ่มขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง กิจกรรมบางอย่างให้

ความร่วมมือกับรัฐบ้างแต่เป็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น ภายใต้การศึกษาชุมชนโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนหลายช่วงวัย หลายกลุ่มจึง พบว่า หลักคิดที่สำคัญอันดับแรกในการสร้างพลังความ
ร่วมมือจากประชาชน โดยที่จะให้ประชาชนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ การสร้างความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจให้กับประชาชนในชุมชนทั้งในการที่จะแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในชุมชนจะต้องมีความจริงจัง จริงใจ (ร่วมคิด ร่วมพูดคุยสนทนา สร้างความเข้ าใจกับประชาชน
ก่อน) รองลงมา ได้แก่ (1) การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มิใช่ให้
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ (2) เปิดพ้ืนที่/โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล แก้ปัญหา  และ (3) การพัฒนา/
หรือแก้ไขปัญหาต้องมีความต่อเนื่อง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และไพรินทร์ ขัดธิพงษ์, 2555) 

ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555 : 159-163) พบว่า ประชาชน 
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(ผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป เช่น1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้อง

คำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 96.73) 2) การกระทำกิจการลงทุนใด 

ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน (ร้อยละ 96.23) 3) การลงทุนในกิจการงาน

ใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน (ร้อยละ 95.98) 4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (ร้อยละ 95.23) 5) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 94.97) ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุกวัน ในช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงจากการอ่านหนังสือพิมพ์ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการ

พูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพ่ือน ส่วนทัศนคติต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นประชาชน

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า 

ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตเพ่ือความสุข

ที่ยั่งยืน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) โดยเฉพาะประเด็นด้านการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 

แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม  (ค่าเฉลี่ย 3.98) ส่วนการ

ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

จำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการ

ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) 2) ด้านการ

เอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.93) 4) ด้านการออม 

(ค่าเฉลี่ย 3.69) 5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 6) และด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) 

ตามลำดับ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและ

พึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม  (ค่าเฉลี่ย 4.05) 3) ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ5) ด้าน

เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ (1) 

อาชีพ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ
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ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 

นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจะปฏิบัติ

ตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า ค้าขาย และ

พ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพ่ีเลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว) จะ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา (2) ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

สูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป (3) การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคย

เข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้า

รับการอบรมเลย (4) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนปัจจัย

ที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป (2) การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย (3) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม นอกจากนี้ในการวิจัยเรื่อง วิถีคนเมืองกับการ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีระดับ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่าย

ใด ๆ ก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย  การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชน

หรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน และการรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐาน

สำคัญของความพอประมาณ ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการประหยัด เช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ

เมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด้านการดำรงชีวิต ประชาชนจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ 

การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน รู้จัก

พอประมาณไม่ลงทุนเกินตัว การยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ส่วนการ
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ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อยู่ในระดับเห็นด้วย (มาก) กับด้านจิตใจกับคำว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  

ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ส่วนในระดับชุมชนยังไม่ปรากฏชัดเจน จะ

มีการดำรงชีวิตด้วยการปรับตัวเองและครอบครัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางใน

การดำรงชีวิตที่มีความสุขในระดับบุคคลและครอบครัว คือ การที่ผู้นำครอบครัวและสมาชิกยึดมั่นใน

การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว แม้จะลำบากก็

ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาและใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ 

ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555) ยังพบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา

สังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่สะท้อนในการอภิปรายผลไว้ว่า 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ 4 ตำบล ได้แก่ ชุมชนฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนสูง ชุมชนโนนงาม หมู่ที่ 

11 ตำบลนาคำ ชุมชนดุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดุง และชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ(บ้าน

ประดู่) ทุกพ้ืนที่อยู่ในเขตการทำนาเกลือเป็นทั้งผู้ทำนาเกลือและนาข้าว โดยพ้ืนที่นาเกลือมี 3,103-2-

91 ไร่ โดยมีใบอนุญาตผู้ประกอบการจำนวน 188 ใบอนุญาตถัดจากนั้นเป็นพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่รกร้าง 

ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ทั่วไป พ้ืนที่สาธารณะ อ่างเก็บน้ำ ลำห้วยสำคัญต่าง ๆ เกลือที่ทำมี เกลือตาก กับ

เกลือต้ม ส่วนนาข้าวเป็นหวานและปักดำ มีการกำหนดช่วงเวลาในการทำเกษตรทั้ง 2 ประเภท คือ 

นาเกลือ เริ่มเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ส่วนนาข้าว เริ่มเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ซึ่งทั้ง 2 ประเภท

มีตัวแปรสำคัญคือ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดร้อยละ 90 ส่วนมนุษย์กำหนด(ภาวะเศรษฐกิจ สังคม) ร้อย

ละ 10 เท่านั้น อย่างไรก็ตามการทำนาเกลือย่อมมีผลกระทบทั้งแต่สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่อยู่อาศัย วิถีชีวิต

ของคนและสัตว์ แม่น้ำลำห้วยเกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากจึงต้องหามาตรการป้องกันให้ดี

และต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจริง ๆ เพราะนาเกลือส่งผลกระทบวงกว้างซึ่งใน

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตและต้นทุนผลกระทบภายนอกของการผลิต

เกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้สรุปว่า การทำงานเกลือที่พ้ืนที่อำเภอบ้านดุงมี

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ำสาธารณะ โดยทั่วไปของพ้ืนที่สำรวจพบว่า แหล่ง

ผลิตเกลือส่วนใหญ่มักอยู่ในที่ลุ่ม และใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ทำให้ศักยภาพของน้ำในแหล่ง

น้ำนั้น ๆ มีคุณภาพเค็มตามไปด้วย สิ่งมีชีวิตและพืชได้รับความเสียหาย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และยังทำให้พ้ืนที่เกษตรกรรมข้างเคียงได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดินเค็ม 

เกษตรกรผู้ทำนาข้างหลายรายได้รับความเสียหายหรือต้องเปลี่ยนพ้ืนที่มาทำการผลิตเกลือแทนการ
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ทำนาอย่างเก่าด้วยความจำใจ (จรัสศรี แก้วหนองยาง, 2537: 140) ส่วนการประยุกต์ประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือมี

ระดับมาก ส่วนการประยุกต์ใช้ในด้านจิตใจมากที่สุด รองลงไป ประชาชนประยุกต์ใช้ในมิติของคำว่า  

“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี เนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญกับร่วม

กิจกรรมทางศาสนาอยู่ในระดับสูง เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรมวัน

ออกพรรษา การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ ทางสายกลาง มีหลักคุณธรรมกอรปด้วย จึงทำให้ประชาชนนำมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันด้านความพอเพียงไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตด้วย ซึ่งงานวิจัยในพ้ืนที่เมืองสะท้อนด้าน

จิตใจและความพอเช่นกันที่ชี้ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วย 

(มาก) กับด้านจิตใจกับคำว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่

พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว 

ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 144) ส่วนภาพในอนาคต 

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ

ประชาชนผู้ทำนาข้าวและนาเกลือนั้นควรส่งเสริมให้แผ่นดินนี้มีมูลค่าเพ่ิมโดยผลักดันให้เป็นพื้นที่บ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือสินเธาว์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายใต้ “รูปแบบ 3 ประสาน 
4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นบ้านดุง

โมเดลในการสร้างพลังประชารัฐพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนได้ในที่สุด (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 218-

219) รวมถึงงานวิจัยที่เป็นของกลุ่มประชาชนชาวลาวที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พบว่า การศึกษาเรื่อง แนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 

2560: 145-148) 

1) ประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นสมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม (ร้อยละ 79.50) และสมาชิกสมาพันธ์แม่

หญิง (ร้อยละ 42.50) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ลำดับแรกของประชาชนในพ้ืนที่นครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจำนวนถึง 4 ข้อที่เหมือนกัน ได้แก่ 1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้อง
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คำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย 2) การทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนหรือสังคมไม่

ควรเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานหรือผู้อ่ืน  3) การทำกิจการหรือการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน และ 4) การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความ

พอประมาณ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 159) ชีวิตของประชาชนคนเมืองหลวงจำเป็นต้องมีความ

มั่นคงด้านรายได้ และจำเป็นต้องมีมากกว่า 1 อาชีพ หรือไม่ก็อาชีพนั้นมีรายได้ที่สูงพอสามารถเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวได้ ซึ่ง สปป.ลาว คนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนใหญ่มีอาชีพมากกก

ว่า 1 อาชีพจึงจะสามารถมาดำรงชีวิตอยู่ได้ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้แบบพอดี หรือต้องประหยัด

แบบมากเพ่ือให้ประคับประคองชีวิตได้ ไม่ได้จำกัดคำว่าพอเพียง หรือมีวิถีชีวิตแบบประหยัดมัธยัสถ์ 

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

78) ที่กล่าวถึงความเข้าใจผู้ร่วมสนทนากลุ่มอาชีพในการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขต

เมือง เพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เขตดินแดง) ที่ว่าประชาชนผู้มีความรู้ความเข้าใจ

เศรษฐกิจพอเพียงที่คับแคบและจำกัดว่าหมายถึง ชีวิตที่ต้องประหยัด และคำว่า พอเพียง (พอใจในสิ่ง

ที่มีอยู่) เท่านั้น อีกประเด็นที่น่าสนใจมากในการค้นพบคือ การดำรงชีวิตแบบพอเพียง (การประหยัด

มัธยัสถ์พอกินพอใช้) ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนจะกลับบ้านมาพบครอบครัวและทานข้าวทุกมื้อ

ร่วมกันอย่างมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับการทำงานทุกอย่างต้องยึดหลักการพ่ึงตนเองเสมอ 

แต่ที่น่าฉงนคือวิถีการดำเนินชีวิตที่มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านได้มีเวลาสำรวจตัวเองในการ

ดำรงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ มีการปฏิบัติน้อยมาก เป็นสาเหตุที่ชี้ให้เห็นว่า คนที่ทำงาน

มากกว่า 1 อาชีพมีเวลาในการพักผ่อนที่จะสำรวจตัวเองก่อนนอนยากมากและมีความเหนื่อยมากจน

ทำให้ต้องรีบนอน ยังเหลือเพียงการทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทุกคนจะให้ความสำคัญมากทั้ง

การแต่งกายการทำสิ่งของใส่บาตรและการใส่ปัจจัย (เงิน) ด้วย 

2) การปฏิบัติการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประชาชนในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ

มาก เหมือนกันทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้าน

การดำรงชีวิต และด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 143) สืบเนื่องจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์มีพ้ืนเพเป็นคนต่างแขวง เข้ามาเรียนและทำงาน

เป็นราชการ/พนักงานรัฐ : ครู ตำรวจ ทหาร ผู้นำในกระทรวงต่าง ๆ มักมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

พ้ืนที่นครหลวงเวียงจันทน์มากที่สุดจะอาศัยอยู่ไม่เกิน 10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท 
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(ไม่เกินสองล้านหาแสนกีบ) ประชาชนส่วนใหญ่มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มี

จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คนบ้างและจำนวน 4 คนบ้าง การเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ชี้ให้เห็นว่า การดำเนินชีวิต

แต่ละวันจำเป็นต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอย ใช้เท่าที่จำเป็นให้เหลือพอแต่ละเดือนหรือไม่ต้องทำงาน

เพ่ิมเติม จะดำเนินชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายต้องเป็นเทศกาลหรือมีงานสำคัญของห้องการ (สำนักงาน/

หน่วยงานของตนเอง) นั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในการอาศัยอยู่ในเมืองหลวง คือ การไม่ค่อยมี

เวลาและโอกาสในการทำบัญชีครัวเรือนในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องนัก หรือเป็นเพียงการบันทึกบัญชี

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

3) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

ระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านจิตใจมีการประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง รองลงมาด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและ

พึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือด้านจิตใจ

ประชาชนเห็นด้วยมากกับการประยุกต์ใช้ในเรื่องการยึดมั่นในยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต

เสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลนก็ตาม และเกี่ยวกับคำว่า “พอ” 

พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่จะยึดมั่นใน

การประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ ยังรวมถึงการปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม

หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ซึ่งประชาชนมีความเห็นด้วยว่า ตนเองมีความพอใจ มีความสุข ยินดีกับ

ชีวิตตามอัตภาพของตนเองที่เป็นอยู่แล้วในขณะนี้ นี้คือความพอเพียง ตามความคิดเห็นของประชาชน

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

รู้จักควบคุมตนเอง ค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มาก เนื่องจากภาระจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบในครัวเรือน

ที่สูง เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าเทอมบุตรหลานเป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยของนฤมล นิ

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

นอกภาคทางการในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซึ่งมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลา

ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือ

ขบวนการที่มีชื่อหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มี

ความสุขในชีวิตได้ตามอัตภาพของฐานะตนเอง  

ทั้งนี้การที่ประชาชนในชุมชนเมืองหรือชนบทจะมีผลต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

และปฏิบัติในกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน ได้แก่ (1) อายุ โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้น
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มีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์

พอกินพอใช้) มากว่าผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี (2) อาชีพ ซึ่งอาชีพราชการ/พนักงานรัฐ: ครู ตำรวจ ทหาร 

ผู้นำในกระทรวงต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว ประชาชนหรือผู้รับจ้างทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า มีการ

การปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (การ

ประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าอาชีพนักเรียน นักศึกษา (3) ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนคร

หลวงเวียงจันทน์ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้และการ

ปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่

อาศัยอยู่ไม่เกิน 30 ปี (4) รายได้ต่อเดือน โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้

และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 

มากกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท (5) ระดับการศึกษา โดยผู้ที่มี

การศึกษาระดับชั้นต้นและชั้นกลาง มีการปฏิบัติตามกิจกรรมระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  (6) ประชาชนที่มี

รายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์

แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายจ่ายตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่มี

รายจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,001 ขึ้นไป (7) ประชาชนที่เคยและไม่เคยเข้ารับการอบรม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย เช่นเดียวกับประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ผู้เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนมากผู้ไม่เคยเข้ารับการอบรม 

(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 145) 

 
  



 

 

บทที ่3 
 

วธิดีำเนินการวจิยั 
 
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

( Citizen Participation in Community Development Management for the Social 

Inequality Mitigation in the Three Poor Cities from the Northern Zone Based on the 

Sufficiency Economy Philosophy.)” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix research) 

ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้

กำหนดไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ

รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) การ

บริหารการพัฒนา (Administration and Development) ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (Social 

Inequality) ชุมชน (Community) และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัยและกำหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทำการทดสอบ

จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การ

ปฏิบัติและความคิดเห็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีกิจกรรมสนทนากลุ่ม เพ่ือนำมา

เป็นข้อมูลประกอบให้ข้อมูลเชิงปริมาณมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือมากขึ้น การดำเนินการวิจัยโดยบทนี้

จะนำเสนอหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องไปตามลำดับ ได้แก่ 

1) กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 3) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์และการประมวลผล

ข้อมูล และ 6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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(400) 
นา่น 

(400) 
แมฮ่อ่งสอน 

(400) 
แพร ่

 
มีเหตุผล 

 
พอประมาณ 

 
มีภูมิคุ้มกันที่

ดี 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการพัฒนา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ชุมชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจน
โซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

การมสีว่นรว่มของประชาชน 

- ร่วมรับรู้ เข้าใจ  
- ร่วมคิดค้นหาปญัหา  
- ร่วมวิเคราะห์วางแผน  
- ร่วมทำลงมือปฏิบตัิ  
- ร่วมกันรับผลประโยชน์  
- ร่วมรับผดิชอบ  
- ร่วมติดตามประเมินผล 

คุณธรรม ความรู ้

แกป้ญัหา 

ความยากจน 

การบริหารการพัฒนาชุมชน 

 
ลดความเหลือ่ม
ลำ้ทางสงัคม 

ประชาชน/ชุมชนต้นแบบ 

ทางสายกลาง 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ชีวิตพอเพียง 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห ์ประชากรและกลุม่ตัวอยา่งในการวจิยั 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยมีประชากร 3 จังหวัด ดังนี้ 

1) “จังหวัดแพร่” มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ มี

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 5 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด

ลำปาง และจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวนประชากรทั้งหมด 454,083 คน  

2) “เขตจังหวัดน่าน” มีพ้ืนที่ 11,472.076ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,170,045 ไร่ 

อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน ทิศเหนือ ติดกับกับจังหวัดพะเยา และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียง

ฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว) ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด

อุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ส่วนทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา มีประชากร

ทั้งหมด 478,557 คน  

3) “เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ทางภาคเหนือ ตอนบน ห่างจากมี

พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 12,681.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,787 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ

ประเทศพม่า ทางทิศเหนือและตะวันตก ใต้ติดกับจังหวัดตาก ตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ การ

ปกครองออกเปน 7 อําเภอ 45 ตําบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองสวน ทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 50 แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 247,645 คน รวมทั้งสิ้นมีจำนวนประชากรที่ใช้ในการ

วิจัยใช้ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 247,645 คน จังหวัดน่าน จำนวน 478,557 

คน และจังหวัดแพร่ จำนวน 454,083 คน โดยการกำหนดเลือกคัดสรรประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี

ขึ้นไปเท่านั้นทั้งเพศชายและเพศหญิง และมีถิ่นพำนักอยู่ในพ้ืนที่ จริงตรวจสอบตามทะเบียนเป็น

สำคัญ ทั้งสิ้น 1,180,285 คน ดังการคำนวณตามสูตรทางการวิจัยที่มีการกำหนดประชากรที่ใช้ในการ

วิจัยมีจำนวนที่แน่นอน (Finite Population) ทำการคำนวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1973: 125) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ตามวิธีการดังนี ้

                  N 
            1 + N(e)2  
                          เมื่อ n =   จำนวนตัวอย่าง  

   e    =    ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ 5 

% ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

 ยกตัวอย่าง: กรณีหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีประชากร จำนวน 247,645 คน ดังนี้ 

N =   จำนวนประชากร แทนค่าสูตรได้ดังนี ้

= n 
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         247,645 

              1 + 247,645 (0.05)2 

             247,645 

              1 + 247,645 (0.0025)  

                247,645 

                    1 + 619.113 

      247,645 

         620.113 

= 399.35 หรือ 400 กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บให้ได้จำนวนมากที่สุด

ของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและใกล้เคียงกันคือ 400 กลุ่มตัวอย่างและการเก็บแบบสอบถามยิ่งมาก

ยิ่งมีผลดีต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ผู้วิจัยนำกลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ์ 400 กลุ่มตัวอย่างไป

วิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้  พร้อมกันนั้นผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นรายจังหวัดด้วยการ

กำหนดไว้ขั้นสูงสุดตามตารางสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จังหวัดน่าน 400 กลุ่มตัวอย่าง จังหวัดแพร่ 

จำนวน 400 กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 จังหวัด เป็นจำนวน 1,200 กลุ่มตัวอย่างนั่นเอง 

2) กลุ่มที่ 2 สำหรับการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นักวิชาการสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับชุมชนและ

หรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ต้นแบบทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จำนวน 30 คนจังหวัดละ 10 คน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,200 คน สำหรับเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงครั้งเดียว 

(One-shot Case Study) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยพิจารณากำหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็น

กลุ่มเยาวชนซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของหมู่บ้านได้ นับเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีพลัง

ในการทำงานระดับเบื้องต้น ทั้งนี้ได้กำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) สำหรับการเก็บรวม

รวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงบริบทของ

พ้ืนที่ (สำรวจพื้นที่) ภูมิสังคม การดำรงชีวิต ณ ปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม การปฏิบัติและ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลักษณะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ

= 

= 

= 

= 
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เป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับ

สัมภาษณ์กับกำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 

และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ รวมถึงนักวิชาการสาธารณสุข

ที่เข้าถึงชุมชนอย่างสม่ำเสมอและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบ โดยการสัมภาษณ์ตั้งเกณฑ์

ตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและงบประมาณ ซึ่งไม่ต่ำกว่า

จำนวน 30 คนรวมทั้ง 3 จังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ที่สุดในการ

วิเคราะห์เพ่ือค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข  

 
3.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมขอ้มลู 
 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทำการสำรวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการพัฒนา 

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชุมชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่

ต้องการตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ส่วนเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์นั้นได้กำหนดข้อคำถามด้วยการ

กำหนดให้ข้อคำถามให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งหมดโดยกำหนดให้มีข้อคำถาม

หลักตามโครงสร้างและประเด็นท่ีน่าสนใจอื่น ๆ  

 2. แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 1,200 คน แบ่ งข้อมูล

แบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล ประกอบด้วย 

(1) เพศ  

(2) อายุ  

(3) ศาสนา  

(4) สถานภาพ  

(5) ระดับการศึกษา  

(6) อาชีพ  



108 

 

(7) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่/ชุมชน  

(8) รายได้ต่อเดือน  

(9) รายจ่ายต่อเดือน  

(10) จำนวนสมาชิกในครอบครัว  

(11) สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 

(12) สถานะท่ีดินทำกิน 

(13) ตำแหน่งทางสังคม  

(14) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และ

ความชื่นชมจากเพ่ือนบ้าน  

(15) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน 

(16) การมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน  

(17) การมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพื่อน

บ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน  

2.2 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

จำนวน 8 ข้อคำถาม และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อภายในชุมชน จำนวน 

12 ข้อคำถม เป็นลักษณะข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) โดยข้อคำถามเป็นแบบ

วัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 20 ข้อคำถาม  

2.3 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน มีจำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับรู้และ

เข้าใจ ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติด้าน

การร่วมกันรับผลประโยชน์  ด้านการร่วมรับผิดชอบ และด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 35 ข้อคำถาม  

2.4 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชน แบ่งเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน ได้แก่  

2.4.1) แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้าน

การออม ด้านการดำรงชีวิต ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี

จำนวน 30 ข้อคำถาม 
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2.4.2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และด้าน“พอ” 

พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 18 ข้อคำถาม 

2.4.3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันมี

จำนวน 20 ข้อ โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 1-

10 คือ จากคะแนนน้อยที่สุดไปหามากที่สุด 

2.5 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดตามข้อ

คำถามดังนี ้

1) สภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกับหน่วยงานรัฐในชุมชนท้องถิ่น 

2) สภาพปัญหา อุปสรรคการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

2.6 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัด 3 ประเภท ได้แก่ ข้อคำถาม

ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สำหรับข้อคำถามที่มีตัวเลือกคำตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป 

หรือตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้อคำถามเปิดโดยการเติมคำลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคำตอบลงใน

ช่องว่างด้วยตนเอง  

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 2 ใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า

(Rating scale) โดยกำหนดวัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และศาสนาวัฒนธรรม

ภายในหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นที่ใช้เกณฑ์การวัด 5 ระดับ ได้แก่ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานครั้ง 

และไม่เคยเลย โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  

  ทุกครั้ง  เท่ากับ  5  คะแนน 

  บ่อยครั้ง  เท่ากับ  4 คะแนน 

  บางครั้ง  เท่ากับ  3 คะแนน 
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นานครั้ง  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่เคยเลย เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดบัคณุภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ทุกครั้ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง บ่อยครั้ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง บางครั้ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง นานครั้ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมเ่คยเลย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคม และศาสนาวัฒนธรรมภายในหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นทั้ง 20 ข้อ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 

(alpha= 0.9451) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดวัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมมาก

ที่สุด การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยมี

การให้ระดับคะแนน ดังนี้ (ธนินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77; 2560: 75) 

  การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  การมีส่วนร่วมมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 

  การมีส่วนร่วมปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การมีส่วนร่วมน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 
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การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดบัคณุภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

  เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหาร

การพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนทั้ง 35 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 

(alpha= 0.9813) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกำหนดวัดเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) เกณฑ์ในการวัดของแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การ

ปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยที่สุด โดยมีการ

ให้ระดับคะแนน ดังนี้  

  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 

  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 
5 – 1 

5 
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การปฏิบัติน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดบัคณุภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 30 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 

0.9634) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

2) เกณฑ์ในการวัดของแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการกำหนดระดับ

มาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง ประยุกต์ใช้มาก ปานกลาง ประยุกต์ใช้น้อย ไม่

ประยุกต์ใช้ โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  

  ประยุกต์ใช้มากที่สุดทุกครั้ง เท่ากับ  5  คะแนน 

  ประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง  เท่ากับ  4 คะแนน 

  ประยุกต์ใช้บ้างบางครั้ง  เท่ากับ  3 คะแนน 

ประยุกต์ใช้น้อยนานครั้ง  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่มีการประยุกต์ใช้เลย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 
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  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดบัคณุภาพ 

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 ไมป่ระยุกต์ใช้ 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้ง 18 ข้อ 

พบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9242) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

3) เกณฑ์ในการวัดของแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 10 ระดับ โดยมีการให้ระดับ

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1-3  เท่ากับ  น้อย  

คะแนน 4-7  เท่ากับ  ปานกลาง  

คะแนน 8-10  เท่ากับ  มาก  

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการดำรงชีวิตประจำวันของ

ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 20 ข้อ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 

0.9396) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 5 เป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ มี 3 ข้อคำถาม ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

5 – 1 

5 
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1) สภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกับหน่วยงานรัฐในชุมชนท้องถิ่น 

2) สภาพปัญหา อุปสรรคการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

 3. แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สำหรับกำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่

ประชาชนให้การเคารพนับถือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบและนักวิชาการสาธารณสุข ใน

พ้ืนที่ 3 จังหวัด จำนวน 30 คน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

ได้แก่ 

1) ระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการบริหารการพัฒนาชุมชน

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

3) รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข 

สำคัญยิ่งข้อคำถามปิดท้าย : เมื่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหา
ความยากจนได้จริงไหม? 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการพัฒนา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชุมชน และ

การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล

ของวรรณกรรมให้เกิดตัวแปรที่จะนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- ลงพื้นที่สำรวจภูมิสังคม บริบททางสังคมต่าง ๆ โดยทางรถ 
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- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมความ

พอเพียง การประยุกต์ใช้และการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในกิจการทางสังคม ศาสนาวัฒนธรรม  

- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

พ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะกำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่าง

เป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบ โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ใน

พ้ืนที ่3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน  

- วิธีการและข้ันตอนการลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลภาคสนามมีขั้นตอนดังนี้ 

1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงนายกเทศบาล หรือนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดให้ผู้ช่วยนักวิจัย

ท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัดลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ข้อมูลที่กำหนดในเครื่องมือวิจัย 

ซึ่งก่อนจะลงเก็บข้อมูลทุกครั้งพร้อมต้องโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) นักวิจัย คณาจารย์ลงพ้ืนที่ประสานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

3) ผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นลงเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

4) หากพบว่าผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านใดไม่มีเวลาให้ลง

สัมภาษณ์ ใช้วิธีการโทรศัพท์แทนจนกว่าจะได้ครบตามท่ีกำหนด 

  การลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลมีลำดับขั้นตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.2 ภาพแผนผังขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย 

 
3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับ

ที่สมบูรณ ์(Editing) 

2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 

3) นำข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็น

การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 

4) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของประชาชนที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกำนัน

ตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้

 

ผูว้จิยั 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประธาน/ผู้นำชุมชน 

หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

ทำหนังสือขอความร่วมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 

ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมลงพ้ืนที่ 

3 จังหวดั ลงพื้นที่ 

แบบสัมภาษณ ์

30 ผู้นำชุมชน/ผู้ขับเคลื่อน 

แบบสอบถาม 

1,200 กลุ่มตัวอย่าง 

สนทนากลุ่มย่อย/เวที
ชาวบ้าน 

ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิจัย
ท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูล

ให้สมบูรณ ์
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ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนต้นแบบ 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนำแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้ วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Package for the Social Science) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 
เพ่ือทำการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-
Way ANOVA (F-test) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือวิเคราะห์ระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีเกณฑ์กำหนดค่าไว้ดังนี้ (ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดของวัชรี ด่านกุล, 
2541: 64, ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550: 314, ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553: 117 และภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2553: 
157; 2559: 67) 

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

 -0.71 ถึง -1.00 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่

ได้รับจากคำสัมภาษณ์ของกำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่าง

เป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบตามท่ีกำหนดไว้ 
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3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเ์ฉพาะ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ป ระช าชน  (Public Participation) ห ลั กป รั ช ญ าขอ ง เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง  (Philosophy of 

Sufficiency Economy) การบริหารการพัฒนา (Administration and Development) ความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) ชุมชน (Community) และการศึกษาความต้องการ ปัญหา

สำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย หน่วยในการ

วิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทที่ 4 ผลการวิจัย: การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 จังหวัดภาคเหนือ  

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 

(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพ้ืนทีชุ่มชน  

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ของประชาชน 

(4) การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

 (4.1) กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

 (4.2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน 

 (4.3) การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(5) การเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

(5.1) การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ  
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(5.2) การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ  

(5.3) การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

6. สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข  

5) บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การสรุปผลการวิจัย การ

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั: การมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้
ทางสงัคมภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 จงัหวัดภาคเหนอื 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
( Citizen Participation in Community Development Management for the Social 
Inequality Mitigation in the Three Poor Cities from the Northern Zone Based on the 
Sufficiency Economy Philosophy.)” ซึ่งในการวิจัยในบทนี้ได้อธิบายการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
แพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเก็บข้อมูลกับหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดละ 400 กลุ่มตัวอย่าง ได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตาม
จำนวนที่กำหนดตามกลุ่มตัวอย่างไว้ 1,200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียด
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพ้ืนที่ชุมชน  

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชน 

4. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

 4.1 กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

 4.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

 4.3 การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที ่3 จังหวัดภาคเหนือ  

5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ  
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5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

 6. สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข  

ผลการศึกษามีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัพื้นฐานบคุคล  
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคัดเลือกประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด ละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 1,200 คนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดย

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่4.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคล 

ขอ้มลูพื้นฐานบุคคล จำนวน รอ้ยละ 

เพศ  
  

 ชาย 631 52.58 

 หญิง 569 47.42 
อายุ  

  

 ไม่เกินอายุ 30 ปี 301 25.08 

 อายุ 31 – 40 ปี 231 19.25 

 อายุ 41 - 50 ปี 273 22.75 
 อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 395 32.92 
ศาสนา  

  

 พุทธ 1136 94.67 

 คริสต์ 62 5.17 

 อิสลาม 2 0.17 
สถานภาพ  

  

 โสด/ม่าย/หย่าร้าง 377 31.42 

 สมรส/แยกกันอยู่ 820 68.33 
 ไม่ระบุ 3 0.25 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ขอ้มลูพื้นฐานบุคคล จำนวน รอ้ยละ 

ระดับการศึกษา  
  

 ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) 453 37.75 

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 377 31.42 

 ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) 109 9.08 

 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ตรี โท เอก) 251 20.92 

 ไม่ระบุ 10 0.83 
อาชีพ  

  

 

ภาคเกษตรกรรม (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง 
ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) 

399 33.25 

 
นอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้าง

เอกชน และอ่ืน ๆ) 
719 59.92 

 o รับจ้างทั่วไป 418 34.83 

 o ลูกจ้างบริษัทเอกชน 66 5.50 

 o ลูกจ้างร้านกิจการทั่วไป 18 1.50 

 o รับราชการ 117 9.75 

 o นักเรียน/นักศึกษา 115 9.58 

 o เกษียณราชการ 16 1.33 

 o พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 1.08 

 o นักการเมืองท้องถิ่น 8 0.67 

 

o ธุรกิจส่วนตัว (เงินลงทุน 50,000 
บาทข้ึนไป) 

36 3.00 

 

o ค้าขายทั่วไป (เงินลงทุนไม่เกิน 
5,000 บาท) 

74 6.17 

 

o อ่ืน ๆ (ระบุ) ร้านขายข้าวแกง ร้าน
เสริมสวย ร้านขายของชำ 

13 1.08 

 ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 29 2.42 
 ไม่ระบุ 53 4.42 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ขอ้มลูพื้นฐานบุคคล จำนวน รอ้ยละ 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่/ชุมชนท้องถิ่น/หมู่บ้าน 
  

 อาศัยอยู่ไม่เกิน 30 ปี 395 32.92 

 อยู่อาศัยตั้งแต่ 31 - 50 ปี 449 37.42 

 อยู่อาศัยตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 344 28.67 

 ไม่ระบุ 12 1.00 
รายได้ต่อเดือน  

  

 ไม่เกิน 15,000 บาท 645 53.75 

 15,001 – 20,000 บาท 337 28.08 

 20,001 – 25,000 บาท 70 5.83 

 25,001 – 30,000 บาท 38 3.17 

 30,001 บาทขึ้นไป 69 5.75 

 ไม่ระบุ 41 3.42 
รายจ่ายต่อเดือน  

  

 ไม่เกิน 5,000 บาท 352 29.33 

 5,001 – 10,000 บาท 417 34.75 

 10,001 – 15,000 บาท 266 22.17 

 15,001 – 20,000 บาท 57 4.75 

 ตั้งแต ่20,001 บาทข้ึนไป 62 5.17 
 ไม่ระบุ 46 3.83 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

 

สมาชิก ไม่เกิน 3 คน 359 29.91 
สมาชิก 4 คน 420 35.00 

 สมาชิกตั้งแต ่5 – 10 คน 377 31.42 

 ไม่ระบุ 44 3.67 
รวม 1,200 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 3

จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,200 คน (ร้อยละ 100) พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.58) มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 32.92) นับถือ
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ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 94.67) มีสถานภาพสมรสแล้วและมีการแยกกันอยู่บ้างเล็กน้อย (ร้อยละ 68.33) 

มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.1-6) (ร้อยละ 37.75) มีอาชีพอยู่ภาคเกษตรกรรม (ชาวนา 

ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) (ร้อยละ 33.25) มีอาชีพอยู่นอกเกษตรกรรม (ราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน และอ่ืน ๆ) (ร้อยละ 59.92) เป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อย

ละ 34.83) มากที่สุด และมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่/ชุมชนท้องถิ่น/หมู่บ้านตั้งแต่ 31-50 ปี (ร้อย

ละ 37.42) และมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน 15,000 บาท (ร้อยละ 53.75) ส่วนรายจ่ายต่อเดือน

อยู่ไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 34.75) และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4 คนขึ้นไป (ร้อย

ละ 66.42) นั่นเอง 

ตารางที่ 4.2 แสดงความถี่และร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามคุณลักษณะของสังคม 

ปจัจยัพืน้ฐานบคุคลจำแนกตามคุณลกัษณะของสงัคม จำนวน รอ้ยละ 

ตำแหน่งทางสังคม 

 ผู้นำชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน 139 11.58 

 ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 1054 87.83 
 ไม่ระบุ 7 0.58 
สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 

 เจ้าของบ้าน/ห้องพัก 508  42.33  

 ผู้อยู่อาศัย 681 56.75  
 ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 3 0.25  
 ไม่ระบุ 8 0.67  
สถานะท่ีดินทำกิน   
 เจ้าของที่ดิน 973 81.08 
 ผู้เช่าที่ดิน 82 6.83 
 ไม่ระบุ 145 12.08 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน ความถี ่ รอ้ยละ 

 การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 416 34.67 

 

การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมภายในหมู่บ้าน เช่น 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนออมทรัพย์ 

256 21.33 

 
การมีตำแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการ 

หรือคณะผู้บริหารของหมู่บ้าน 
215 17.92 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ปจัจยัพืน้ฐานบคุคลจำแนกตามคุณลกัษณะของสงัคม ความถี ่ รอ้ยละ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน (ต่อ) 

 

การได้รับสวัสดิการจากหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตรา
ดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

765 63.75 

 
การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชน/ชุมชนมีความ

สะดวกสบาย 
791 65.92 

 ความสะดวกสบายในการทำงานในชุมชนและใกล้กับท่ีทำงาน 909 75.75 

 
การได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชน/หมู่บ้านแห่งนี้ 
1008 84.00 

 การมีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 1092 91.00 
 มีความรักและผูกพันกับคนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 1047 87.25 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และ
ความชื่นชมจากเพ่ือนบ้าน (นอกเหนือจากการเป็นกรรมการชุมชน) 

ความถี ่ รอ้ยละ 

 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 569 47.42 

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 623 51.92 
 ไม่ระบุ 8 0.67 
กลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ ความถี ่ รอ้ยละ 

 กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 236 19.67 

 กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 353 29.42 

 สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง 243 20.25 

 ชมรมผู้สูงอายุ 134 11.17 

 กลุ่มตำรวจบ้านในชุมชน 48 4.00 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)/อสม.ประจำชุมชน 50 4.17 

 กลุ่ม อปพร. 48 4.00 
 กลุ่มวิสาหกิจหมู่บ้าน/ชุมชน 183 15.25 
 สหกรณ์หมู่บ้าน/ชุมชน 60 5.00 
 กลุ่มอ่ืน ๆ (ร้านเสริมสวย, กลุ่มเยาวชน) 20 1.67 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ปจัจยัพืน้ฐานบคุคลจำแนกตามคุณลกัษณะของสงัคม ความถี ่ รอ้ยละ 

เพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่/ชุมชน/ชุมชน ความถี ่ รอ้ยละ 

 ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 1016 84.67 
 มีเพียงบางคน 120 10.00 

 มีเพียงเล็กน้อยเฉพาะญาติพ่ีน้อง 46 3.83 

 ไม่มีคนที่สนิทสนมเลย 6 0.50 

 ไม่ระบุ 12 1.00  
การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่
สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน 

ความถี ่ รอ้ยละ 

 ทุก ๆ วัน 825 68.75 

 เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 257 21.42 

 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง) 99 8.25 
 เดือนละครั้ง 8 0.67 
 ไม่ระบุ 11 0.92 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามคุณลักษณะของ

สังคมของประชาชนใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน พบว่า ตำแหน่ง

ทางสังคมของประชาชนที่มีตำแหน่งทางสังคม เป็นผู้นำ (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน) และ

คณะกรรมการชุมชน (ร้อยละ 11.58)  มีสถานะในการครอบครองเป็นเพียงผู้อยู่อาศัย (ร้อยละ 

42.33) มีสถานะครอบครองที่ดินทำกินในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินมากที่สุด (ร้อยละ 81.08) สิ่งที่ได้รับ

จากชุมชนคือ การมีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 91.00) รองลงมาคือ 

มีความรักและผูกพันกับคนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 87.25)และการได้รับความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านแห่งนี้ (ร้อยละ 84.00) การเป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม (ร้อยละ 47.42) กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ประชาชนเป็นสมาชิกคือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 

(ร้อยละ 29.42) รองลงมา คือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อยละ 20.25) กลุ่มอาชีพใน

ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน (ร้อยละ 19.67) และกลุ่มวิสาหกิจหมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 15.25) 

ประชาชนจะมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่โดยทุกคนในชุมชน (ร้อยละ 84.67) จะมี

การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายใน

ชุมชนทุก ๆ วัน (ร้อยละ 68.75) 
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4.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพื้นที่ชุมชน 
 
 ประชาชนในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็งในจังหวัด

แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ทางศาสนาภายในพ้ืนที่ชุมชนโดยมีผล

การวิเคราะหด์ังต่อไปนี้ 

ตารางที ่4.3 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาภายในหมู่บ้านหรือชุมชน 

ลำดับ การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางศาสนา Mean S.D. ระดบั 

1 กิจกรรมพธิสีบืชะตา 4.06 0.94 บอ่ยครัง้ 
2 กิจกรรมพิธีสงเคราะห์ 3.83 1.04 บ่อยครั้ง 
3 กิจกรรมพิธีตานตุงแดง 3.59 1.32 บ่อยครั้ง 
4 กิจกรรมพธิบีชูาเทียน หรอืปจูาเตยีน 4.28 0.96 ทุกครัง้ 
5 กิจกรรมพิธีฮ้องขวัญ หรือสู่ขวัญ 3.96 0.96 บ่อยครั้ง 
6 กิจกรรมพธิเีลีย้งผปีูผ่ยี่า 4.03 1.06 บอ่ยครัง้ 
7 กิจกรรมประเพณีกิน๋สลาก ถวายสลากภตั หรอื

ตานกว๋ยสลาก 
4.33 0.94 ทุกครัง้ 

8 กิจกรรมวนัมาฆบชูา 4.05 0.89 บอ่ยครัง้ 
9 กิจกรรมวนัวสิาขบชูา 4.00 0.93 บอ่ยครัง้ 
10 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 3.94 0.95 บ่อยครั้ง 
11 กิจกรรมวันออกพรรษา 3.99 0.94 บ่อยครั้ง 
12 กิจกรรมทำบุญวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ 3.80 1.04 บ่อยครั้ง 

 รวม 3.99 0.75 บอ่ยครัง้ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองทั้ง 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้งในกิจกรรมทางศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.99) เมื่อพิจารณา

ตามรายข้อพบว่า ทุกข้อทั้ง 12 ข้อ ประชาชนทั้ง 3 จังหวัดให้ความสำคัญกับการทำบุญทางพิธีกรรม

ศาสนา ความเชื่อของตนเองอยู่มาก ยังยึดมั่นในหลักศาสนาพุทธ และคำสอนที่มาจากวัด รวมถึง

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัดศาสนา การสืบทอดจากอีกรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา

หรือพิธีกรรมประเพณีของบ้านเมืองตนเอง ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง จนถึงทุก

ครั้ง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 6 กิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ดังนี้ 
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 1) กิจกรรมประเพณีกิ๋นสลาก ถวายสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

 2) กิจกรรมพิธีบูชาเทียน หรือปูจาเตียน (ค่าเฉลี่ย 4.28) 

 3) กิจกรรมพิธีสืบชะตา (ค่าเฉลี่ย 4.06) 

 4) กิจกรรมวันมาฆบูชา (ค่าเฉลี่ย 4.05) 

 5) กิจกรรมพิธีเลี้ยงผีปู่ผีย่า (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

 6) กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

ตารางที ่4.4 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาภายในหมู่บ้านหรือชุมชน 

ลำดับ การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม Mean S.D. ระดบั 

1 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.89 1.05 บ่อยครั้ง 
2 กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด 3.90 1.12 บ่อยครั้ง 
3 กิจกรรมประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง 4.29 0.83 ทุกครัง้ 
4 กิจกรรมวนัสงกรานต์ 4.28 0.81 ทุกครัง้ 
5 กิจกรรมในวันเด็ก 3.40 1.06 นานครั้ง 
6 กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ 3.74 1.03 บ่อยครั้ง 
7 กิจกรรมพฒันาหมูบ่า้น/ชุมชน 3.98 1.00 บอ่ยครัง้ 
8 กิจกรรมพัฒนาวัดวาอาราม สถานที่ท่ีตนเองนับ

ถือศรัทธา 
3.76 0.99 บ่อยครั้ง 

 รวม 3.90 0.68 บอ่ยครัง้ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองทั้ง 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้งในกิจกรรมทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.99) เช่นเดียวกันกับ

ทางศาสนาซึ่งไม่แตกต่างกันนัก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ทุกข้อทั้ง 8 ข้อประชาชนทั้ง 3 จังหวัด

ให้ความสำคัญกับการทำงานให้กับการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านของตัวเอง กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับ

สังคม คน การรวมกันของผู้คน จะไม่รีรอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับนานครั้งค่อยไปบ่อยครั้ง 

จนถึงทุกครั้ง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 กิจกรรมทางสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ดังนี้ 

 1) กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ค่าเฉลี่ย 4.29) 

 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ (ค่าเฉลี่ย 4.28) 

 3) กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน(ค่าเฉลี่ย 3.98) 
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4.3 การมสี่วนร่วมในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำทางสงัคมของ
ประชาชน 

 

 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาศัยอยู่ 

ณ ปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ระดบัการมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้ทางสังคม

ของประชาชนพื้นที ่3 จังหวดัภาคเหนอื โดยภาพรวมและรายดา้น 

ตารางที ่4.5 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ โดยภาพรวม 

การมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความ
เหลือ่มล้ำทางสงัคม 

Mean S.D. ระดบั 

ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 3.58 0.85 มาก 

ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา 3.49 0.86 มาก 

ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน 3.53 0.93 มาก 

ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ 3.57 0.91 มาก 

ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ 3.63 0.75 มาก 

ด้านการร่วมรับผิดชอบ 3.60 0.88 มาก 

ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 3.60 0.87 มาก 

รวม 3.57 0.79 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือโดยภาพรวมมีส่วนร่วม

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการ

พัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อยดังนี้ 

 1) ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.63) 

 2) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.58) 
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3) ด้านการร่วมรับผิดชอบ และด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 

3.60) 

 4) ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.57) 

 5) ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

 6) ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา (ค่าเฉลี่ย 3.49) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชน 3 จังหวัดภาคเหนือมีส่วนร่วมมากกับการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน ซ่ึงโน้มเอียงไปในการร่วมกันรับผลประโยชน์ ด้านการรับรู้

และเข้าใจในนโยบายการบริหารการพัฒนาชุมชน แต่น้อยลงไปในเรื่องการร่วมคิดค้นหาปัญหาและ

วิเคราะห์วางแผนการบริหารการพัฒนาชุมชน ถึงอย่างไรยังอยู่ในระดับที่มากแสดงถึงความพร้อมที่จะ

ทุ่มเททำงานร่วมกัน 

4.3.2 ระดบัการบรหิารการพฒันาชุมชนเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำทางสงัคมของประชาชนพื้นที ่

3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามดา้นการรว่มรบัรูแ้ละเขา้ใจ 

ตารางที ่4.6 แสดงการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 

จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ  

ขอ้ ด้านการรว่มรบัรู้และเขา้ใจ Mean S.D. ระดบั 

1 การรับรู้นโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐในการ

บริหารการพัฒนาหมู่บ้าน 

3.68 1.00 มาก 

2 การรับรู้และเข้าใจปัญหาของหมู่บ้านที่ท่านอยู่อาศัย

เป็นอย่างดี 

3.56 0.91 มาก 

3 การสนทนานโยบาย โครงการ กิจกรรมที่ได้รับจาก

หน่วยงานรัฐกับเพ่ือนบ้าน 

3.59 0.94 มาก 

4 การรับรู้โครงการพัฒนาต่าง ๆ จากภาครัฐด้วยการ

ประกาศของผู้นำหมู่บ้าน 

3.62 1.01 มาก 

5 การรับรู้และเข้าใจระบบการบริหารที่สามารถเข้าถึง

สวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 

เทศบาล อำเภอ 

3.43 1.02 มาก 

รวม 3.58 0.85 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ

ร่วมรับรู้และเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนทั้ง

ในเรื่องการรับรู้นโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐในการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

(ค่าเฉลี่ย 3.68) อยู่ในระดับมาก แต่ในเรื่องการรับรู้และเข้าใจระบบการบริหารที่สามารถเข้าถึง

สวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 3.43) อยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน 

4.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา 

ตารางที่ 4.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา 

ขอ้ ด้านการรว่มคิดคน้หาปญัหา Mean S.D. ระดบั 

1 การมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาและเสนอปัญหาใน

หมู่บ้านแก่ผู้นำหมู่บ้านและหน่วยงานรัฐ 

3.43 0.96 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในคิดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน

หมู่บ้านแก่ผู้นำหมู่บ้านและหน่วยงานรัฐ 

3.51 1.08 มาก 

3 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา

หมู่บ้านเสมอเมื่อมีการจัดประชุมหมู่บ้าน อบต. 

เทศบาล อำเภอ 

3.39 0.93 ปานกลาง 

4 การมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ต่อหน่วยงานรัฐ 

3.56 1.01 มาก 

5 การร่วมคิดหาวิธี และเสนอการช่วยเหลือต่อหน่วยงาน

รัฐในการจัดโครงการ นโยบายเสนอผู้นำร่วมกับ

เพ่ือนบ้านเสมอ 

3.56 1.06 มาก 

รวม 3.49 0.86 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ

ร่วมคิดค้นหาปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.49) เมื่อพิจารณาตามราย

ข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชนทั้งในเรื่องการร่วมคิดหาวิธี และเสนอการช่วยเหลือต่อหน่วยงานรัฐในการจัดโครงการ 

นโยบายเสนอผู้นำร่วมกับเพ่ือนบ้านเสมอ รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อ

กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่อหน่วยงานรัฐ (ค่าเฉลี่ย 3.56) อยู่ในระดับมาก แต่ไม่ค่อยมี

ส่วนร่วมนักเมื่อเมื่อมีการจัดประชุมหมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารการพัฒนาหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.39) อยู่ในระดับปานกลาง 

4.3.4 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน 

ตารางที่ 4.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมวิเคราะห์

วางแผน  

ขอ้ ด้านการรว่มวเิคราะหว์างแผน Mean S.D. ระดบั 

1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำโครงการร่วมกับ

เพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของหมู่บ้าน

เสนอต่อผู้นำหมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ 

3.46 1.05 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนงาน โครงการ การ

พัฒนาตามนโยบายของรัฐเสนอผู้นำหมู่บ้าน อบต. 

เทศบาล อำเภอ 

3.55 1.10 มาก 

3 การมีส่วนร่วมพิจารณาในแผนการทำงานการจัดกิจกรรม 

โครงการ การพัฒนาตามนโยบายร่วมกับรัฐ  

3.67 1.11 มาก 

4 ความต้องการมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ในการจัดทำแผนการ

พัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ 

หรือหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารการ

พัฒนาของหมู่บ้าน 

3.41 0.98 มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)  

ขอ้ ด้านการรว่มวเิคราะหว์างแผน Mean S.D. ระดบั 

5 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลปัญหาหมู่บ้าน เพื่อ

จัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อบต. 

เทศบาล อำเภอ 

3.57 1.07 มาก 

รวม 3.53 0.93 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ

ร่วมวิเคราะห์วางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) เมื่อพิจารณาตาม

รายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชนทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมพิจารณาในแผนการทำงานการจัดกิจกรรม โครงการ การพัฒนา

ตามนโยบายร่วมกับรัฐ  (ค่าเฉลี่ย 3.67) อยู่ในระดับมาก แต่จะมีค่าเฉลี่ยน้อยลงเมื่อต้องการมีส่วน

ร่วมคิดวิเคราะห์ในการจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือ

หน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้าน  (ค่าเฉลี่ย 3.41) อยู่ในระดับมาก

เช่นกัน 

4.3.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ 

ตารางที่ 4.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ 

ขอ้ ด้านการรว่มทำลงมอืปฏบิัติ Mean S.D. ระดบั 

1 การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เข้ามา

พัฒนาหมู่บ้านตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ 

3.52 1.05 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านจากหน่วยงานรัฐ 

ผู้นำหมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ ตั้งแต่เริ่มทำจน

ปิดโครงการ 

3.77 1.11 มาก 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

ขอ้ ด้านการรว่มทำลงมอืปฏบิัติ Mean S.D. ระดบั 

3 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม โครงการที่เข้ามาพัฒนา

หมู่บ้าน 

3.48 0.94 มาก 

4 การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน 

3.43 0.99 มาก 

5 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม 

โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับเพื่อนบ้าน 

3.64 1.04 มาก 

รวม 3.57 0.91 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ

ร่วมทำลงมือปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.057) เมื่อพิจารณาตาม

รายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชนทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนา

หมู่บ้านจากหน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ ตั้งแต่เริ่มทำจนปิดโครงการ (ค่าเฉลี่ย 

3.77) อยู่ในระดับมาก แต่ลดลงเมื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการที่เข้า

มาพัฒนาหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.43) อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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4.3.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ 

ตารางที่ 4.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมกันรับ

ผลประโยชน์ 

ขอ้ ด้านการรว่มกนัรบัผลประโยชน์ Mean S.D. ระดบั 

1 การได้รับประโยชน์โดยทางตรงกับการจัดกิจกรรม 

โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านของหน่วยงานรัฐ 

3.80 0.97 มาก 

2 ครอบครัวท่าน และเพ่ือนบ้านได้รับประโยชน์เต็มที่จาก

กิจกรรม โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านจาก

หน่วยงานรัฐ 

3.65 0.93 มาก 

3 การมีความภูมิใจที่หมู่บ้าน ครอบครัว เพื่อนบ้านและ

ประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เข้ามาบริหารจัดการ

และพัฒนาหมู่บ้าน 

3.70 0.92 มาก 

4 ท่านและเพ่ือนบ้านได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อย ซึ่ง

ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำหมู่บ้าน

จากการจัดกิจกรรม โครงการที่เข้ามาบริหารจัดการ

และพัฒนาหมู่บ้าน 

3.55 0.94 มาก 

5 การมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรม และโครงการการบริหาร

การพัฒนาหมู่บ้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัว

อย่างต่อเนื่อง 

3.46 0.94 มาก 

รวม 3.63 0.75 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ

ร่วมกันรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) เมื่อพิจารณาตาม

รายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชนทั้งในเรื่องการได้รับประโยชน์โดยทางตรงกับการจัดกิจกรรม โครงการที่เข้ามาพัฒนา

หมู่บ้านของหน่วยงานรัฐ (ค่าเฉลี่ย 3.80) อยู่ในระดับมาก  แต่ลดน้อยลงเมื่อการมีส่วนร่วมในการนำ
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กิจกรรม และโครงการการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

(ค่าเฉลี่ย 3.46) อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

  
4.3.7 ระดบัการมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้ทางสังคม

ของประชาชนพื้นที ่3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามด้านการรว่มรับผดิชอบ 

ตารางที ่4.11 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ  

ขอ้ ด้านการรว่มรบัผดิชอบ Mean S.D. ระดบั 

1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งข้อดีและข้อเสียในการจัด

กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของ

หมู่บ้าน 

3.64 1.03 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพร่องของผลการจัดกิจกรรม 

โครงการและร่วมแก้ไขปัญหาในการบริหารการพัฒนา

อย่างมุ่งมั่นร่วมกับเพ่ือนและหน่วยงานรัฐ 

3.65 1.04 มาก 

3 ความพร้อมมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน

จากภายนอกในการแนะนำและเสนอแนะแนวทางใน

การจัดกิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของ

หมู่บ้าน 

3.60 0.99 มาก 

4 ท่าน ครอบครัว และเพ่ือนบ้านยินดีเข้าร่วมการอบรมเพ่ือ

ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และเรียนรู้การจัดกิจกรรมแม้

จะใช้เวลานาน 

3.58 1.05 มาก 

5 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. อำเภอ

ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีพลังในการ

ดำเนินกิจกรรม และโครงการการบริหารการพัฒนา

ของหมู่บ้าน 

3.54 0.96 มาก 

รวม 3.60 0.88 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ
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ร่วมรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ

พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชนทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพร่องของผลการจัดกิจกรรม โครงการและร่วม

แก้ไขปัญหาในการบริหารการพัฒนาอย่างมุ่งมั่นร่วมกับเพ่ือนและหน่วยงานรัฐ (ค่าเฉลี่ย 3.65) อยู่ใน

ระดับมาก แต่เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. อำเภอส่งเสริมให้ประชาชน

ร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีพลังในการดำเนินกิจกรรม และโครงการการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้านกลับ

พบว่าน้อยลงไป ถึงแม้จะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) ก็ตาม 

 

4.3.8 ระดบัการมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้ทางสังคม

ของประชาชนพื้นที ่3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามด้านการรว่มตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ตารางที ่4.12 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการร่วมติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล 

ขอ้ ด้านการรว่มตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล Mean S.D. ระดบั 

1 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสำเร็จของการจัด

กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของ

หมู่บ้าน 

3.57 1.06 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจกรรม

และโครงการการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้านร่วมกับ

หน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. อำเภอ 

3.66 1.04 มาก 

3 การมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามกระบวนการทำงานใน

หมู่บ้าน การแก้ไขของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ผู้นำ

หมู่บ้าน อบต. อำเภอ 

3.45 0.94 มาก 

4 การทราบผลการประเมินการดำเนินงานของกิจกรรมและ

โครงการการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้านจากผู้นำ

หมู่บ้าน อบต. และอำเภอ 

3.63 0.96 มาก 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

ขอ้ ด้านการรว่มตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล Mean S.D. ระดบั 

5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินในการจัด

กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของ

หมู่บ้านไปร่วมวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.70 0.99 มาก 

รวม 3.60 0.87 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามด้านการ

ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) 

เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนทั้งในเรื่องความต้องการมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินในการ

จัดกิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้านไปร่วมวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.70) อยู่ในระดับมาก แต่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามกระบวนการทำงาน

ในหมู่บ้าน การแก้ไขของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. อำเภอ ถึงแม้จะอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.45) แต่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
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4.4 การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
 
 การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนพ้ืนที่ 3 

จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 4.4.1 กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

 การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนทั้ง 6 

ด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.4.1.1 ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

โดยภาพรวมและรายด้าน 

ตารางที ่4.13 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน โดย

ภาพรวม 

การปฏบิตัิกจิกรรมความพอเพียง Mean S.D. ระดบั 

ด้านการลดรายจ่าย 3.98 0.72 มาก 

ด้านการเพ่ิมรายได ้ 3.92 0.66 มาก 

ด้านการออม 3.93 0.72 มาก 

ด้านการดำรงชีวิต 4.00 0.70 มาก 

ด้านการใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 4.06 0.69 มาก 

ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 3.97 0.74 มาก 

รวม 3.98 0.61 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) เมื่อพิจารณาตาม

รายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 

 1) ด้านการใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.06) 

 2) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

 3) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

 4) ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

 5) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
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 6) ด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.92) 

ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนกับ

วิถีชีวิตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้จ่าย ที่

ไม่ฟุ่มเฟือย และการเอื้ออาทรต่อกันเป็นสำคัญ 

 
4.4.1.2 ระดบัการปฏบิตัิตามกิจกรรมความพอเพียงในระดบับุคคลและครวัเรอืน 

จำแนกตามดา้นการลดรายจา่ย 

ตารางที ่4.14 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนก

ตามด้านการลดรายจ่าย 

ขอ้ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดบั 

1 มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ 4.07 0.90 มาก 

2 มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว 

เช่น ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า น้ำยาล้าง

จาน เป็นต้น 

4.03 0.83 มาก 

3 การซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเอง
ในครอบครัว 

3.78 0.85 มาก 

4 มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและ

ครอบครัวในแต่ละเดือน 

3.96 0.95 มาก 

5 ลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย 4.05 0.84 มาก 

รวม 3.98 0.72 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านการลดรายจ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.98) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน ในเรื่องมีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ (ค่าเฉลี่ย 4.07) 

อยู่ในระดับปฏิบัติมาก แต่จะลดลงเมื่อมีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองใน

ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.78) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับปฏิบัติมากเช่นกัน 
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4.4.1.3 ระดบัการปฏบิตัิตามกิจกรรมความพอเพียงในระดบับุคคลและครวัเรอืน 

จำแนกตามดา้นการเพิ่มรายได้ 

ตารางที ่4.15 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนก

ตามด้านการเพ่ิมรายได้ 

ขอ้ ด้านการเพิม่รายได ้ Mean S.D. ระดบั 

1 การมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว 

โดยการประกอบอาชีพเสริม 

3.82 0.87 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้า

ร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของ

ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น 

3.87 0.87 มาก 

3 การพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชใน

ครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเอง

และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

4.02 0.89 มาก 

4 เมื่อใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน 
ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
เสมอ 

4.03 0.84 มาก 

5 มีการวางแผนเพ่ือที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้าง

อาชีพให้กับตนเองและครอบครัว 

3.88 0.73 มาก 

รวม 3.92 0.66 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน ในเรื่องเมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีที่

จะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.03) และใกล้เคียงกับการพยายามช่วยเหลือ

ครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.02) อยู่ในระดับปฏิบัติมาก แต่ลดลงเมื่อจะมีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น

ให้กับตนเองและครอบครัว โดยการประกอบอาชีพเสริม (ค่าเฉลี่ย 3.82) อยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ย

ต่ำที่สุด 
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4.4.1.4 ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จำแนกตามด้านการออม 

ตารางที ่4.16 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนก

ตามด้านการออม 

ขอ้ ด้านการออม Mean S.D. ระดบั 

1 การมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่ เป็นของ
ตนเองและครอบครัว 

4.02 0.91 มาก 

2 การมีการทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว 

3.96 0.89 มาก 

3 การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับการออมและปันผล 

3.82 0.81 มาก 

4 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว 3.90 0.88 มาก 

5 การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บ
ออมเสมอ 

3.96 0.92 มาก 

รวม 3.93 0.72 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.93) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือน ในเรื่องการมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและครอบครัว

(ค่าเฉลี่ย 4.02) แต่ไม่ค่อยเลือกมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการออมและปันผลนักมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 3.82) ถึง

อย่างไรยังอยู่ในระดับการปฏิบัติมากเช่นกัน 
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4.4.1.5 ระดบัการปฏบิตัิตามกิจกรรมความพอเพียงในระดบับุคคลและครวัเรอืน 

จำแนกตามดา้นการดำรงชวีติ 

ตารางที ่4.17 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนก

ตามด้านการดำรงชีวิต 

ขอ้ ด้านการดำรงชวีติ Mean S.D. ระดบั 

1 การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 4.01 0.88 มาก 

2 มีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน 3.95 0.90 มาก 

3 มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมือง
เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 

3.92 0.86 มาก 

4 การยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและความมีเหตุผลใน
การดำรงชีวิตประจำวัน 

4.04 0.86 มาก 

5 การประกอบอาชีพของท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็น
อาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณ
และไม่ลงทุนเกินตัว 

4.07 0.82 มาก 

รวม 4.00 0.70 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านการดำรงชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน ในเรื่องการประกอบอาชีพของท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่

สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 4.07) แต่ประชาชนยังให้

ความสำคัญในการปฏิบัติน้อยในเรื่องการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือให้

ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับมากก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 3.92) แต่

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
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4.4.1.6 ระดบัการปฏบิตัิตามกิจกรรมความพอเพียงในระดบับุคคลและครวัเรอืน 

จำแนกตามดา้นการใชแ้ละการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ตารางที ่4.18 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนก

ตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอ้ 
ด้านการใชแ้ละการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
Mean S.D. ระดบั 

1 การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

4.16 0.86 มาก 

2 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายท่านจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนำ
กลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะไม่เลือกที่จะทิ้งแล้วซื้อ
ใหม ่

3.99 0.88 มาก 

3 มีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ) 3.99 0.80 มาก 
4 การเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่จัดขึ้น 
4.07 0.90 มาก 

5 การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่คำนึงถึงการไม่ส่ง
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

4.10 0.86 มาก 

รวม 4.06 0.69 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน ในเรื่องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ

เมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.16) แต่จะมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี 

(แยกขยะ) และถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายท่านจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดย

จะไม่เลือกที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่ ไม่ค่อยให้ความสำคัญนัก มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

  

 



145 

4.4.1.7 ระดบัการปฏบิตัิตามกิจกรรมความพอเพียงในระดบับุคคลและครวัเรอืน 

จำแนกตามดา้นการเอือ้อาทร เกือ้กลูตอ่กนั 

ตารางที ่4.19 แสดงระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนก

ตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 

ขอ้ ด้านการเอือ้อาทร เกือ้กลูตอ่กัน Mean S.D. ระดบั 

1 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ 4.03 0.92 มาก 
2 การร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุน

ทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน)เสมอ 
4.00 0.95 มาก 

3 เมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส 
ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับ
ผู้อื่น 

3.89 0.87 มาก 

4 การบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการใช้ประโยชน์แล้วให้แก่
ผู้อื่น (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) 

3.95 0.98 มาก 

5 เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกใน
ครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ 

3.95 0.90 มาก 

รวม 3.97 0.74 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการ

ปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน  ในเรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือ ท่านร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)

ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน)เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.00) แต่จะน้อยลงเมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทาง

วัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.89)  
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 4.4.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

 การวิเคราะห์ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนทั้ง 6 ด้านดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.4.2.1 ระดับการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน โดยภาพรวมและรายด้าน 

ตารางที ่4.20 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน โดยภาพรวม 

การประยุกตใ์ชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงใน
ระดบับุคคลและครวัเรอืน 

Mean S.D. ระดบั 

ด้านจิตใจ 4.20 0.74 มากบ่อยครั้ง 

ด้านเศรษฐกิจ 4.05 0.73 มากบ่อยครั้ง 

ด้านสังคม 3.87 0.76 มากบ่อยครั้ง 

ด้านเทคโนโลยี 3.82 0.77 มากบ่อยครั้ง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.06 0.76 มากบ่อยครั้ง 

“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่

พอเพียง 

4.10 0.70 มากบ่อยครั้ง 

รวม 4.02 0.59 มากบอ่ยครัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.20 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง 

(ค่าเฉลี่ย 4.02) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง เรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อยดังนี ้

 1) ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 

 2) “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.06) 

 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.05) 

 5) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

 6) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.82) 
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ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เริ่มจากด้านจิตใจและความรู้สึกพอพัฒนา

ตนเองรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจปากท้อง สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
4.4.2.2 ระดบัการประยุกตใ์ชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบับุคคลและ

ครวัเรอืน จำแนกตามด้านจติใจ 

ตารางที ่4.21 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านจิตใจ 

ขอ้ ด้านจติใจ Mean S.D. ระดบั 

1 การมีความตั้งมั่นยึดมั่นในการดำรงชีพด้วยความ

พอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 

4.23 0.85 มากที่สุดทุก
ครั้ง 

2 ความทุ่มเทต่อสู้อย่างมีความอดทนอุตสาหะกับ

ความยากลำบากในชีวิต 

4.10 0.77 มากบ่อยครั้ง 

3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวยึดมั่นในการประกอบ

อาชีพที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่

ในภาวะลำบากและขาดแคลน 

4.28 0.87 มากที่สุดทุก
ครั้ง 

รวม 4.20 0.74 มากบอ่ยครัง้ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.21 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการ

ประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.20) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนยึดมั่นในการ

ประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลน (ค่าเฉลี่ย 

4.28) และการมีความตั้งมั่นยึดมั่นในการดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.23) ระดับการประยุกต์ใช้มากที่สุดทุกครั้ง 
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4.4.2.3 ระดบัการประยุกตใ์ชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบับุคคลและ

ครวัเรอืน จำแนกตามด้านเศรษฐกจิ 

ตารางที ่4.22 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 

ขอ้ ด้านเศรษฐกิจ Mean S.D. ระดบั 

1 มีการวางแผนใช้เงินพอเพียงในการใช้จ่ายสำหรับ
ตนเองในแต่ละวัน 

4.07 0.87 มากบ่อยครั้ง 

2 มีอาหารการกินครบทุกมื้อ ไม่อดอยากหรือขัดสนใน
การดำรงชีพ 

3.99 0.82 มากบ่อยครั้ง 

3 มีการกำหนดจำนวนเงินไว้อย่างเพียงพอสำหรับการใช้
จ่ายของครอบครัวทุกเดือน 

4.08 0.85 มากบ่อยครั้ง 

รวม 4.05 0.73 มากบอ่ยครัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.22 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

การประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.05) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมักมีการ

กำหนดจำนวนเงินไว้อย่างเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของครอบครัวทุกเดือน (ค่าเฉลี่ย 4.08) และมี

การวางแผนใช้เงินพอเพียงในการใช้จ่ายสำหรับตนเองในแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย 4.07) ระดับการ

ประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง 
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4.4.2.4 ระดับการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านสังคม 

ตารางที ่4.23 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านสังคม 

ขอ้ ด้านสงัคม Mean S.D. ระดบั 

1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วัน
เด็ก เป็นประจำ 

3.89 0.90 มากบ่อยครั้ง 

2 มีการร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพย์สินที่ไม่ใช้
แล้วให้แก่ผู้อื่น 

3.88 0.87 มากบ่อยครั้ง 

3 ท่านและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชน 3.85 0.96 มากบ่อยครั้ง 

รวม 3.87 0.76 มากบอ่ยครัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับการ

ประยุกต์ใช้บ้างบางครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.87) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็น

ประจำ (ค่าเฉลี่ย 3.89) และมีการร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืน 

(ค่าเฉลี่ย 3.88) ระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง 
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4.4.2.5 ระดับการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านเทคโนโลยี 

ตารางที ่4.24 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านเทคโนโลย ี

ขอ้ ด้านเทคโนโลย ี Mean S.D. ระดบั 

1 การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 

3.68 1.22 มากบ่อยครั้ง 

2 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยี
ครบสมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

3.85 0.82 มากบ่อยครั้ง 

3 สมาชิกในครอบครัวของท่านใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของทุกคนในครอบครัว 

3.92 0.97 มากบ่อยครั้ง 

รวม 3.82 0.77 มากบอ่ยครัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.24 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

การประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า สมาชิกในครอบครัวมี

การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.92) อยู่

ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง 
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4.4.2.6 ระดับการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4.25 แสดงระดับการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอ้ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม Mean S.D. ระดบั 

1 การใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูก
พ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

4.08 0.93 มากบ่อยครั้ง 

2 ความนิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

4.05 0.83 มากบ่อยครั้ง 

3 เมื่อมีโอกาสครอบครัวท่านกับเพ่ือนบ้านมักจะเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนและสังคม 

4.06 0.91 มากบ่อยครั้ง 

รวม 4.06 0.76 มากบอ่ยครัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.25 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.06) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 

ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น 

การผ้าถูกพื้น ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.08) อยู่ในระดับการประยุกต์ใช้

มากบ่อยครั้ง 
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4.4.2.7 ระดับการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 

ตารางที ่4.26 แสดงระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน จำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่

พอเพียง 

ขอ้ 
ด้าน“พอ” พฒันาตนเอง ไมเ่บยีดเบยีนและพงึพอใจใน

ชวีติที่พอเพยีง 
Mean S.D. ระดบั 

1 การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้
ชีวิตประจำวัน 

4.14 0.83 มากบ่อยครั้ง 

2 การร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการพัฒนาตนเอง 
การพ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำว่า “พอ” เสมอ 

4.13 0.86 มากบ่อยครั้ง 

3 การปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

4.03 0.82 มากบ่อยครั้ง 

รวม 4.10 0.70 มากบอ่ยครัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.26 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จำแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียน

และพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้

ชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.14) และการร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการพัฒนา

ตนเอง การพึ่งตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำว่า “พอ” เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาแต่อยู่ในระดับ

การประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้งค่อยข้างมากที่สุดทุกครั้ง 
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4.4.3 การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิเคราะห์ระดับการดำรงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนใน 3 จังหวัด
ภาคเหนือ ได้แก่ แพร่ นาน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่4.27 แสดงระดับการดำรงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

ขอ้ ขอ้ความ/คำถาม Mean S.D. ระดบั 

1 การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน มีเวลาสำรวจ

ตัวเองในการดำรงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ 

7.19 1.92 ปานกลาง 

2 การวางแผนทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระทาง ช่อง

ทางการเดินทางก่อนออกเดินทางจากบ้าน ไปทำงาน

หรือไปในสถานที่เป้าหมายต่าง ๆ เสมอ  

7.63 1.41 ปานกลางค่อนสูง 

3 การทำงานทุกอย่างในชีวิตประจำวันของท่าน จะยึด

หลักการพึ่งตนเองเสมอ 

7.66 1.59 ปานกลางค่อนสูง 

4 มีการวางแผนใช้จ่ายเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอย ซื้อของที่

จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวในแต่ละวัน 

7.60 1.46 ปานกลางค่อนสูง 

5 การรู้จักประหยัดเงินที่มีอยู่ในแต่ละวันว่าต้องซื้อเฉพาะ

ของที่จำเป็น ไม่ใช้จ่ายของที่ฟุ่มเฟือย 

7.70 1.49 ปานกลางค่อนสูง 

6 ครอบครัวมีเงินออมสำหรับไว้ใช้ในอนาคต  7.42 1.54 ปานกลางค่อนสูง 

7 การทำความสะอาดและจัดบ้านให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าอยู่ทุกวัน (เห็นอะไรที่ไม่สะอาดหรือรกรุงรัง

ท่านจะจัดการทำความสะอาดทันทีไม่ปลอดทิ้งไว้) 

7.68 1.36 ปานกลางค่อนสูง 

8 การดูแลความเรียบร้อยเฉพาะห้องนอน ห้องครัว 

ห้องน้ำทุกวัน 

7.60 1.45 ปานกลางค่อนสูง 

9 ที่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว และผลไม้ไว้ทานเอง 7.48 1.66 ปานกลางค่อนสูง 

10 มีการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ เสมอ  7.52 1.56 ปานกลางค่อนสูง 

11 มีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำ 7.60 1.69 ปานกลางค่อนสูง 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ/คำถาม Mean S.D. ระดบั 

12 การศึกษาหาความรู้ทั่วไปที่จะช่วยให้รู้การเปลี่ยนแปลง

ของสังคมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับท่านและครอบครัว

เสมอ 

7.66 1.38 ปานกลางค่อนสูง 

13 เมื่อมีปัญหาหรือเกิดความไม่เข้าใจทุกคนจะให้

คำปรึกษาและร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

7.76 1.50 ปานกลางค่อนสูง 

14 สมาชิกครอบครัวทุกคนมีข้าวกินทุกมื้ออย่างอุดม

สมบูรณ์ 

7.84 1.63 ปานกลางค่อนสูง 

15 มีการร่วมกินข้าวอย่างพร้อมเพรียง อยู่กันอย่างพร้อม

หน้า 

7.85 1.62 ปานกลางค่อนสูง 

16 การใช้สิ่งของในบ้านอย่างคุ้มค่า เช่น recycle reuse 

reduce กับสิ่งของเหลือใช้ในบ้านประจำ เช่น เสื้อผ้า

ขาดนำมาทำไม้ถูพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดพ้ืน ใช้กระดาษ

สองหน้าให้คุ้มค้าเป็นต้น 

7.57 1.43 ปานกลางค่อนสูง 

17 ครอบครัวมีการจัดการแยกขยะไว้สำหรับใช้ประโยชน์ 7.84 1.49 ปานกลางค่อนสูง 

18 เวลาใช้ประโยชน์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เช่น โทรทัศน์ 

วีดีโอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มีการถอด

สายปลั๊คทุกครั้ง 

8.16 1.63 มาก 

19 ก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ 8.32 1.39 มากที่สุด 

20 ครอบครัวมีการทำบุญใส่บาตรหรือบริจาคทานเสมอ 8.36 1.70 มากที่สุด 

รวม 7.72 1.06 ปานกลางคอ่นสงู 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 4.27 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ 

ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจำวันไม่แตกต่างกัน

นักโดยประชาชนและครอบครัวมีการทำบุญใส่บาตรหรือบริจาคทานเสมอ (จากคะแนนเต็ม 10 ได้

คะแนนเฉลี่ย 8.36) เมื่อก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ (จากคะแนนเต็ม 10 

ได้คะแนนเฉลี่ย 8.32) และเมื่อเวลาใช้ประโยชน์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ 
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คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มีการถอดสายปลั๊คทุกครั้ง (จากคะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนเฉลี่ย 

8.16) ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรที่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเมื่อไม่อยู่

บ้านหรือใช้เสร็จมักจะถอดปลั๊กหรือประหยัดไฟฟ้านั่นเอง 

 

4.5 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
 

4.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ  

4.5.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

ตารางที ่4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 

จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.58 0.78 3.57 0.80 -0.188 0.851 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ชายและ

ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ภาคเหนือ ไมแ่ตกต่างกัน 
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4.5.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ  

ตารางที ่4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

อายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ
ประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก
ตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 14.800 3 4.933 8.115 0.000* 
ภายในกลุ่ม 727.070 1196 0.608 

  

รวม 741.871 1199 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.29 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วม

ในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ แตกต่าง

กัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

  

4.5.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลือ่มลำ้ทางสงัคมของประชาชนพืน้ที่ 3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามสถานภาพ

สมรส 

ตารางที ่4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

สถานภาพสมรส 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 

3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามสถานภาพสมรส 

โสด/หย่าร้าง สมรส/แยกกันอยู่ 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.62 0.74 3.55 0.81 1.357 0.175 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มี

สถานะภาพโสดหรือหย่าร้าง และสมรสมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมในพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ ไมแ่ตกต่างกัน 

  

4.5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับ

การศึกษา 

ตารางที ่4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับ

การศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 
จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 42.554 3 14.185 24.336 0.000* 
ภายในกลุ่ม 691.278 1186 0.583 

  

รวม 733.832 1189 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่เรียนจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ

มากกว่าทุกระดับการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

 

 



158 

4.5.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

ตารางที ่4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที ่3 จังหวัด

ภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

ภาคเกษตรกรรม 
(ชาวนา ชาวไร่ 
ชาวสวน ประมง 

ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) 

นอกเกษตรกรรม 
(ราชการ ธุรกิจ
ส่วนตัว ลูกจ้าง
เอกชน อ่ืน ๆ) 

t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.61 0.90 3.60 0.71 0.267 0.789 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหาร

การพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

อาชีพ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพภาค

เกษตรกรรม (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์)และอาชีพนอกเกษตรกรรม (ราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน อ่ืน ๆ) มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมในพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ ไมแ่ตกต่างกัน 
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4.5.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลือ่มลำ้ทางสงัคมของประชาชนพืน้ที่ 3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามระยะเวลา

ที่อยู่อาศัยในพื้นที่/ชุมชน/หมู่บ้าน 

ตารางที ่4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 17.762 2 8.881 14.644 0.000* 
ภายในกลุ่ม 718.635 1185 0.606 

  

รวม 736.396 1187 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.33 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่

อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชนหรือหมู่บ้านไม่เกิน 50 ปีมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่า 

50 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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4.5.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อ

เดือน 

ตารางที ่4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้

ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 36.888 2 18.444 31.764 0.000* 
ภายในกลุ่ม 671.246 1156 0.581 

  

รวม 708.134 1158 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.34 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่า

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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4.5.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่าย

ต่อเดือน 

ตารางที ่4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่าย

ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 86.309 3 28.770 53.145 0.000* 
ภายในกลุ่ม 622.545 1150 0.541 

 
 

รวม 708.854 1153 
  

  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.35 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าผู้ที่

มีรายจ่ายไม่เกิน 15,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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4.5.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวน

สมาชิกในครอบครัว 

ตารางที ่4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวน

สมาชิกในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ
ประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก
ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 32.091 2 16.045 26.812 0.000* 
ภายในกลุ่ม 689.999 1153 0.598 

  

รวม 722.090 1155 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.36 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คน

มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ

มากกว่าครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนข้ึนไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

 

4.5.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่ง

ทางสังคม  

ตารางที ่4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่ง

ทางสังคม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 
จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม 

ผู้นำชุมชน ลูกบ้าน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.45 0.81 3.59 0.78 1.955 0.051 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่

ดำรงตำแหน่งทางสังคมที่เป็นผู้นำชุมชนกับผู้ที่เป็นลูกบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือไม่แตกต่างกัน 

 

4.5.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ตารางที ่4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 
จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.49 0.77 3.66 0.79 3.792 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า 

ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งอาจจะเป็นความเหลื่อมล้ำในการเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มสมาชิก 

 
 
 
 
 
 



164 

4.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ  

4.5.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

ตารางที ่4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.95 0.62 4.01 0.61 1.897 0.058 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ โดย

ใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงมีการปฏิบัติ

กิจกรรมความพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

 

4.5.2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ  

ตารางที ่4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 0.748 3 0.249 0.663 0.575 
ภายในกลุ่ม 449.776 1196 0.376 

  

รวม 450.523 1199 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.40 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ โดย

ใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง ไม่แตกต่างกัน  
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 4.5.2.3 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งการปฏบิตัติามกจิกรรมความพอเพยีงใน

ระดบับุคคลและครวัเรอืนในพื้นที ่3 จงัหวดัภาคเหนอื จำแนกตามสถานภาพสมรส 

ตารางที ่4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามสถานภาพสมรส 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

จำแนกตามสถานภาพสมรส 

โสด/หย่าร้าง สมรส 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.01 0.60 3.96 0.62 1.398 0.162 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

สถานภาพสมรส โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพโสด

หรือหย่าร้าง และผู้ที่สมรสแล้วหรือแยกกันอยู่มีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 

  

4.5.2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที ่4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 20.357 3 6.786 18.888 0.000* 
ภายในกลุ่ม 426.099 1186 0.359 

  

รวม 446.457 1189 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.42 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับ

การศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการปฏิบัติกิจกรรมความ

พอเพียงมากกว่าทุกระดับการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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4.5.2.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

ตารางที ่4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก

ตามอาชีพ 

ภาคเกษตรกรรม 
(ชาวนา ชาวไร่ 
ชาวสวน ประมง 

ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) 

นอกเกษตรกรรม 
(ราชการ ธุรกิจ
ส่วนตัว ลูกจ้าง
เอกชน อ่ืน ๆ) 

t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.11 0.58 3.90 0.62 5.775 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรม

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธี t-

test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม (ชาวนา 

ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) มีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงมากกว่าผู้ที่ประกอบ

อาชีพนอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน อ่ืน ๆ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.000 

 

4.5.2.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่/

ชุมชน/หมู่บ้าน 

ตารางที ่4.44 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

พ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 1.303 2 0.652 1.735 0.177 
ภายในกลุ่ม 445.114 1185 0.376 

  

รวม 446.417 1187 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.44 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน  โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

พ้ืนที่ ชุมชนหรือหมู่บ้านแตกต่างกันมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

 

4.5.2.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ตารางที ่4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุ่ม 22.978 2 11.489 32.838 0.000* 
ภายในกลุ่ม 404.449 1156 0.350 

  

รวม 427.427 1158 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.45 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อ

เดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไปมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความ

พอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.000 
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4.5.2.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ตารางที ่4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 80.737 3 26.912 89.911 0.000* 
ภายในกลุ่ม 344.221 1150 0.299    

รวม 424.959 1153       
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.46 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่าย

ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง

แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายจ่าย 10,000-15,000บาทมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงน้อยกว่าทุก

กลุ่มรายจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

 

4.5.2.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

ตารางที ่4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 7.623 2 3.812 10.579 0.000* 
ภายในกลุ่ม 415.419 1153 0.360 

  

รวม 423.043 1155 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.47 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตาม

กิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวน

สมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปมีการปฏิบัติ

ตามกิจกรรมความพอเพียงน้อยกว่าครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 4 คนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.000  

 

4.5.2.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม  

ตารางที่ 4.48 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ  
จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม 

ผู้นำชุมชน ลูกบ้าน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.94 0.63 3.99 0.61 0.909 0.364 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.48 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรม

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม 

โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่ดำรงตำแหน่งทางสังคมท่ีเป็นผู้นำ

ชุมชน และแม้แต่ลูกบ้านมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 
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4.5.2.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ตารางที่ 4.49 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม  

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก
ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.89 0.62 4.06 0.60 4.672 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.49 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรม

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคมมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

4.5.2.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการครอบครองที่ดินทำกิน 

ตารางที่ 4.50 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการครอบครองที่ดินทำ

กิน 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล
และครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก
ตามการครอบครองที่ดินทำกิน 

เจ้าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดิน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.05 0.58 4.10 0.56 0.721 0.471 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.50 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามกิจกรรม

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการครอบครอง

ที่ดินทำกิน โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินและ

เป็นผู้เช่าที่ดินทำกินมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 
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4.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ  

4.5.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

ตารางที ่4.51 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนพ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ภาคเหนือ จำแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.01 0.58 4.02 0.60 0.281 0.778 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.51 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

เพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศหญิงและเพศชายมี

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน  

 

4.5.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ  

ตารางที่ 4.52 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 1.053 3 0.351 1.010 0.388 
ภายในกลุ่ม 415.817 1196 0.348 

  

รวม 416.870 1199 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.52 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก

ตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทาง
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สถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน  

  

4.5.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามสถานภาพสมรส 

ตารางที ่4.53 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามสถานภาพสมรส 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามสถานภาพสมรส 

โสด/หย่าร้าง สมรส/แยกกันอยู่ 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.03 0.60 4.01 0.58 0.783 0.434 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.53 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

สถานภาพสมรส โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพโสด

หรือหย่าร้าง และผู้ที่สมรสแล้วมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 

 

4.5.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที ่4.54 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนใน
พ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 14.978 3 4.993 14.931 0.000* 
ภายในกลุ่ม 396.573 1186 0.334 

 
  

รวม 411.551 1189 
  

  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.54 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม
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ระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าทุกระดับการศึกษาอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

4.5.3.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

ตารางที ่4.55 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

ภาคเกษตรกรรม 
(ชาวนา ชาวไร่ 
ชาวสวน ประมง 

ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) 

นอกเกษตรกรรม 
(ราชการ ธุรกิจ
ส่วนตัว ลูกจ้าง
เอกชน อ่ืน ๆ) 

t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.16 0.52 3.93 0.61 6.814 0.000*  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.55 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามอาชีพ 

โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม 

(ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจ

ส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน อ่ืน ๆ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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4.5.3.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดบับคุคลและครวัเรอืนในพื้นที่ 3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่/ชุมชน/หมู่บ้าน 

ตารางที ่4.56 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่

อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามระยะเวลาที่
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 1.711 2 0.856 2.485 0.084 
ภายในกลุ่ม 407.981 1185 0.344 

  

รวม 409.692 1187 
   

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.56 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก

ตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชน หรือหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

พ้ืนที่ ชุมชนหรือหมู่บ้านแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 
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4.5.3.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ตารางที ่4.57 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนใน
พ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 12.714 2 6.357 19.431 0.000* 
ภายในกลุ่ม 378.201 1156 0.327 

  

รวม 390.916 1158 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.57 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก

ตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่  15,001 บาทขึ้นไปมีการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าประชาชนที่มี

รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

4.5.3.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ตารางที่ 4.58 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนใน
พ้ืนที ่3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม
รายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 64.227 3 21.409 76.067 0.000* 
ภายในกลุ่ม 323.668 1150 0.281 

 
 

รวม 387.895 1153 
  

  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.58 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก

ตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายจ่าย 10,000-15,000 

บาทมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนน้อยกว่าทุกกลุ่ม

รายจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

4.5.3.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

ตารางที่ 4.59 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามจำนวน
สมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 12.508 2 6.254 18.751 0.000* 
ภายในกลุ่ม 384.567 1153 0.334 

 
  

รวม 397.075 1155 
  

  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.59 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนก

ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คนมีการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าครอบครัวที่มี

สมาชิกมากกว่า 5 คนข้ึนไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 
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4.5.3.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม  

ตารางที่ 4.60 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทาง

สังคม 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามตำแหน่งทางสังคม 

ผู้นำชุมชน ลูกบ้าน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.02 0.58 4.02 0.59 0.086 0.931 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.60 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

ตำแหน่งทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่ดำรงตำแหน่ง

ทางสังคมที่เป็นผู้นำชุมชนกับผู้ที่เป็นลูกบ้านมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 

 

4.5.3.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดบับคุคลและครวัเรอืนในพื้นที ่3 จังหวดัภาคเหนอื จำแนกตามการเป็นสมาชกิกลุม่ทาง

สังคม  

ตารางที่ 4.61 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม  

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.89 0.61 4.13 0.54 7.207 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.61 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็น
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สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

น้อยกว่าผู้ทีไ่ม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

4.5.3.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดบับคุคลและครวัเรอืนในพื้นที่ 3 จังหวดัภาคเหนือ จำแนกตามการครอบครองที่ดินทำ

กิน 

ตารางที่ 4.62 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตามการครอบครอง

ที่ดินทำกิน 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ จำแนกตามการครอบครองที่ดินทำกิน 

เจ้าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดิน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.07 0.57 4.11 0.55 0.586 0.558 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.62 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่  3 จังหวัดภาคเหนือ จำแนกตาม

การครอบครองที่ดินทำกิน โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่เป็น

เจ้าของที่ดินและเป็นผู้เช่าที่ดินทำกินมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 
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4.5.3.13 การเปรยีบเทยีบเพือ่หาความสัมพนัธร์ะหวา่งการมสีว่นรว่มในการบริหาร
การพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำทางสงัคม และการปฏบิตัิตามกจิกรรมความพอเพียงในระดบั
บุคคลและครวัเรอืนในพืน้ที ่3 จงัหวดัภาคเหนอื 
ตารางที ่4.63 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

 

Correlations 
 การมสีว่นรว่ม กิจกรรมความพอเพียง 

การมสีว่นรว่ม Pearson Correlation 1 0.593** 
Sig. (2-tailed)  0.000 
จำนวน 1200 1200 

กิจกรรมความพอเพียง Pearson Correlation 0.593** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
จำนวน 1200 1200 

**  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.63 พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) 
เท่ากับ 0.593 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = 0.593**) กับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคเหนือ 
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4.5.3.14 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายใน
หมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
ตารางที ่4.64 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายใน
หมู่บ้านหรือชุมชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

 

Correlations 

 การประยุกตใ์ช ้SEP 
การมสีว่นรว่มกจิกรรมทาง

สงัคมวฒันธรรม 
การประยุกตใ์ช ้SEP Pearson Correlation 1 0.583** 

Sig. (2-tailed)  0.000 
จำนวน 1200 1200 

การมสีว่นรว่มกจิกรรมทาง
สงัคมวฒันธรรม 

Pearson Correlation 0.583** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
จำนวน 1200 1200 

**  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.64 พบว่า ตัวแปรด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ 
0.583 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ประชาชนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = 0.583**) กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายใน
หมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคเหนือ 
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4.5.3.15 การเปรยีบเทยีบเพือ่หาความสัมพนัธร์ะหวา่งการปฏบิตัิตามกจิกรรม
ความพอเพียงในระดบับุคคลและครวัเรอืน และการประยกุตใ์ชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน
ระดบับุคคลและครวัเรอืนในพื้นที ่3 จงัหวดัภาคเหนอื 
ตารางที ่4.65 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

 

Correlations 
 กิจกรรม SEP การประยุกตใ์ช ้SEP 

การปฏบิตัิกจิกรรม SEP Pearson Correlation 1 0.765** 
Sig. (2-tailed)  0.000 
จำนวน 1200 1200 

การประยุกตใ์ช ้SEP Pearson Correlation 0.765** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
จำนวน 1200 1200 

**  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.65 พบว่า ตัวแปรด้านการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) 

เท่ากับ 0.765 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง

ว่าประชาชนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = 0.765**) กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายใน

หมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

  

 คำถามสัมภาษณ์ที่สำคัญในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือถามประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ความยากจนตาม

การประเมินความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย  ปี 2558 ส้านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่า เมื่อเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่าง

จริงจังและมีวินัยในการปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่เป็นประจำ “เราสามารถพ้นจากความยากจนได้

ไหม” คำถามของประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
แก้ปัญหาความยากจนได้จริง ต้องเพิ่มเติมด้วยการมีวินัยและลงมือทำด้วยตนเอง”  
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6. สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่ง

ความสุข 
 

การสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้มีชีวิตที่เป็นสุขแบบ

พอเพียง ครั้นเมื่อใดก็ตามชีวิตเราอย่างมีความสุขเพียงเราลดความอยากมีอยากเป็นลงให้เหลือ

เพียง “พอมีพอกิน” จะก่อรูปแห่งความสุขอย่างมีกระบวนการ...ซึ่งประชาชนสามารถเลือก

ความสุขได้ด้วยร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมประคองชีวิตกับตนเองก่อนแล้วค่อยไปสู่คน

ในครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไป อนึ่งสังคมแห่งความสุขนับว่า เป็นสังคมอุดมคติที่อยากเห็นของ

ทุกคน เพราะสังคมมีความแตกต่างกันทั้งกาย วาจา ใจ คนมีทั้งกิเลสเบาบาง หนักหนา ไม่มีเลย 

มีทั้งคนรวย คนชั้นกลาง คนพอเพียง คนจน คนที่อยู่ในเมืองที่เจริญ สาธารณูปโภคที่สะดวก คน

ที่อยู่ในชนบท ลำบากการดำรงชีวิต ทุกสิ่งมีรวมกันอยู่ในสังคมเรา ดังนั้นต้องบริหารจัดการให้

ทุกคนมีวิถีชีวิตที่พอดีกับสิ่งที่ตนเองมีแบบพอเพียง จึงต้องมีการบริหารการพัฒนาอย่างมีส่วน

ร่วม ทำยากไหมที่จะสำเร็จยากและยาวนาน สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ย่อมทำยาก ลองผิด

ลองถูกเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดชีวิตของตนเอง แต่ต้องทำเพื่อเป้าหมายแห่งความพอดีในชีวิต

อย่างมีความสุข อุปมาเหมือนสมัยพุทธกาลที่มีการตัดเย็บจีวรของพระภิกษุต้องอิงอาศัยผ้า

บังสกุล และมีการตัดเย็บแบบคันนาของชาวมคธเป็นแปลงหรือกระทงเล็กใหญ่ให้ดูความ

เหมาะสม ซึ ่งมีการกล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงกำหนดว่า จีวรต้องเป็นขอ งตัด คือตัดเป็น  

ท่อน ๆ ห้ามใช้ผ้าผืนเดียว ต้องเย็บเป็นกระทงเหมือนคันนาของชาวมคธ มีเส้นคั่นของกระทง

ใหญ่ เรียกว่า มณฑล กระทรงเล็ก เรียกว่า อัฑฒมณฑล เส้นคั่นในระหว่างเหมือนคันนาขวาง

เส้นนอก เรียกว่า อัฑฒกุสิ รวมมณฑลอัฑฒมณฑล และอัฑฒกุสิเข้าด้วยกัน เรียกว่า ขัณ ฑ์ ใน

ระหว่างขัฑ์ต่อขัณฑ์ มีเส้นคั่นเหมือนคันนายืนเส้นตั้งเรียกว่า กุสิ ผ้าขอบจีวร เรียกว่า อนุวาต 

จีวรหนึ่งผืนต้องมีอย่างน้อย 5 ขัณฑ์ เรียกว่า ตอน ใหญ่กว่านี้ก็ได้ เช่น 7, 9, 11 ขัณฑ์ ต้องเป็น

จำนวนคี่เท่านั้น เรียกว่า ขอน” ซึ่งผู ้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่ง

ความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดังภาพชื่อว่า “รูปแบบคันนาผืนผ้าแห่ง
ความพอเพียง” 
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ภาพที่ 4.1 รูปแบบคันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง
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ภาพที่ 4.2 ความเชื่อมโยงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลและปัจจัยการ

บริหารการพัฒนาสังคมพอเพียง 
 

 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพอยู่ภาคเกษตรกรรม 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 

รายได้ต่อเดือน 

รายจ่ายต่อเดือน 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

สังคมแห่ง
ความพอเพียง 

ความสุขท่ี
ยั่งยืน 

การปฏิบัติตาม
กิจกรรมความ

พอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

การมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

r=0.593** 

F=8.115 

F=24.336 

F=14.644 

F=31.764 

F=26.812 

F=53.145 

t=3.792 

F=18.888 
t=5.775 

F=32.838 
F=89.911 

F=10.579 

t=4.672 

F=14.931 
t=6.814 

F=19.431 

F=76.067 

F=18.751 

t=7.207 

การมีส่วนร่วมในกจิกรรม
ทางสังคมภายในหมู่บ้าน

หรือชุมชน 
r=0.583** 

r=0.765** 



 
 

 

บทที ่5 
 

สรปุ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

( Citizen Participation in Community Development Management for the Social 

Inequality Mitigation in the Three Poor Cities from the Northern Zone Based on the 

Sufficiency Economy Philosophy.)” ซึ่งในการวิจัยได้สังเคราะห์จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์

จำนวน 1,200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเก็บข้อมูลจากหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

หมู่บ้านเข้มแข็งที่พ่ึงตนเองได้ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยมี

วัตถุประสงค์ 3  ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการบริหารการพัฒนา

ชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร

การพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

3) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข  

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1 สรปุผลการวจิัย 
 

5.1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานบคุคล 

ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ชุมชน

เข้มแข็งตำบลไทยย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

รวมถึงตำบล ผาบ่อง อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย (ร้อยละ 52.58) มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 32.92) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 94.67) 

มีสถานภาพสมรสแล้วและมีการแยกกันอยู่บ้างเล็กน้อย (ร้อยละ 68.33) มีระดับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา(ป.1-6) (ร้อยละ 37.75) มีอาชีพอยู่ภาคเกษตรกรรม (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง 

ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) (ร้อยละ 33.25) มีอาชีพอยู่นอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน 
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และอ่ืน ๆ) (ร้อยละ 59.92) เป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 34.83) มากที่สุด และมี

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่/ชุมชนท้องถิ่น/หมู่บ้านตั้งแต่ 31-50 ปี (ร้อยละ 37.42) และมีรายได้ต่อ

เดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน 15,000 บาท (ร้อยละ 53.75) ส่วนรายจ่ายต่อเดือนอยู่ไม่เกิน 10,000 บาท 

(ร้อยละ 34.75) และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4 คนขึ้นไป (ร้อยละ 66.42) ส่วนใหญ่

เป็นลูกบ้าน ส่วนที่เป็นผู้นำ (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน) และคณะกรรมการชุมชน (ร้อยละ 

11.58)  ยังคงมีสถานะในการครอบครองเป็นเพียงผู้อยู่อาศัย (ร้อยละ 42.33) มีสถานะครอบครอง

ที่ดินทำกินในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินมากที่สุด (ร้อยละ 81.08) สิ่งที่ได้รับจากชุมชนคือ การมีความ

อบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 91.00) รองลงมาคือ มีความรักและผูกพันกับ

คนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 87.25)และการได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านแห่งนี้ (ร้อยละ 84.00) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 47.42) 

กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ประชาชนเป็นสมาชิกคือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน (ร้อยละ 29.42) รองลงมา 

คือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อยละ 20.25) กลุ่มอาชีพในชุมชนและกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 

(ร้อยละ 19.67) และกลุ่มวิสาหกิจหมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 15.25) ประชาชนจะมีเพ่ือนบ้านที่สนิท

สนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่โดยทุกคนในชุมชน (ร้อยละ 84.67) จะมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษา

และขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชนทุก ๆ วัน (ร้อยละ 68.75)  

ส่วนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองทั้ง 3 จังหวัด

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้งใน

กิจกรรมทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.99) ซึ่งประชาชนทั้ง 3 จังหวัดให้ความสำคัญกับการทำบุญทาง

พิธีกรรมศาสนา ความเชื่อของตนเองอยู่มาก ยังยึดมั่นในหลักศาสนาพุทธ และคำสอนที่มาจากวัด 

รวมถึงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัดศาสนา การสืบทอดจากอีกรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เมื่อถึงวันสำคัญทาง

ศาสนาหรือพิธีกรรมประเพณีของบ้านเมืองตนเอง ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 

จนถึงทุกครั้ง ได้แก่ กิจกรรมประเพณีกิ๋นสลาก ถวายสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก (ค่าเฉลี่ย 4.33)  

กิจกรรมพิธีบูชาเทียน หรือปูจาเตียน (ค่าเฉลี่ย 4.28) และกิจกรรมพิธีสืบชะตา (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่วน

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านของตัวเอง กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสังคม คน การ

รวมกันของผู้คน จะไม่รีรอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับนานครั้งค่อยไปบ่อยครั้ง ในกิจกรรมงาน

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ค่าเฉลี่ย 4.29) กิจกรรมวันสงกรานต์ (ค่าเฉลี่ย 4.28) และกิจกรรมพัฒนา

หมู่บ้าน/ชุมชน(ค่าเฉลี่ย 3.98) เป็นต้น 
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 5.1.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ

ประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน

พ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือโดยภาพรวมมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) ขณะเดียวกันประชาชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน ทั้งด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.63) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.58) 

ด้านการร่วมรับผิดชอบ และด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.60) ด้านการ

ร่วมทำลงมือปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.57) ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน (ค่าเฉลี่ย 3.53) รวมถึง ด้านการ

ร่วมคิดค้นหาปัญหา (ค่าเฉลี่ย 3.49) โดยเฉพาะในเรื่องการได้รับประโยชน์โดยทางตรงกับการจัด

กิจกรรม โครงการที่ เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านของหน่วยงานรัฐ  รวมถึงการมีความภูมิใจที่หมู่บ้าน 

ครอบครัว เพ่ือนบ้านและประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้าน 

 

 5.1.3 การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

การปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) ซึ่งประชาชนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(ค่าเฉลี่ย 4.06) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.98) ด้านการเอ้ือ

อาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.97) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.93) และด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 

3.92) โดยเฉพาะในเรื่องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึง

การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่คำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลด

ภาวะโลกร้อน 

 

5.1.4 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน  

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.02) ซึ่งประชาชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง ได้แก่ 

ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.20) “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 
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4.10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.06) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.05) ด้าน

สังคม (ค่าเฉลี่ย 3.87) และด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยเฉพาะด้านจิตใจในเรื่องการยึดมั่นใน

การประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลน รวมถึงการ

มีความตั้งม่ันยึดมั่นในการดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุดนั่นเอง 

 

 5.1.5 การดำรงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีการ

ดำรงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจำวัน เน้นในเรื่องการช่วยลดพลังงานที่ใช้ประจำวันก่อนที่สามารถ

ทำได้เลย อาทิก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ รวมถึงเวลาใช้ประโยชน์จาก

เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มีการถอดสายปลั๊คทุกครั้ง 

อีกเรื่องคือ ประชาชนมักทำบุญใส่บาตรหรือบริจาคทานเสมอนั่นเอง 

 

5.1.6 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล  

5.1.6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ของประชาชนพื้นที ่3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

- ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 

50 ปี 

- ประชาชนที่เรียนจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบริหารการ

พัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าทุกระดับการศึกษา 

- ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชนหรือหมู่บ้านไม่เกิน 50 ปีมีส่วนร่วมในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าประชาชนที่มี

อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

- ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่

เกิน 20,000 บาท 
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- ประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าผู้ที่มีรายจ่ายไม่เกิน 15,000 

บาท 

- ประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มากกว่าครอบครัวที่มีสมาชิก

ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 

- ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ซึ่ง

อาจจะเป็นความเหลื่อมล้ำในการเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มสมาชิก 

 
5.1.6.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

- ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการปฏิบัติกิจกรรมความ

พอเพียงมากกว่าทุกระดับการศึกษา 

- ประชาชนที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยง

สัตว์) มีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจ

ส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน อ่ืน ๆ) 

- ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไปมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความ

พอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 

- ประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงแตกต่างกัน  

โดยผู้ที่มีรายจ่าย 10,000-15,000บาทมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงน้อยกว่าทุกกลุ่มรายจ่าย 

- ประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปมีการปฏิบัติตามกิจกรรมความ

พอเพียงน้อยกว่าครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน 

- ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงน้อยกว่ากลุ่มที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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5.1.6.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

- ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าทุกระดับการศึกษา 

- ประชาชนที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยง

สัตว์) มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าผู้ที่

ประกอบอาชีพนอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน อ่ืน ๆ) 

- ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 

บาท 

- ประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกัน  โดยผู้ที่มีรายจ่าย 10,000-15,000 บาทมีการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนน้อยกว่าทุกกลุ่มรายจ่าย 

- ประชาชนที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าครอบครัวที่มีสมาชิกมากกว่า 5 คนข้ึนไป 

- ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือนน้อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับสูง (r = 0.593**) กับการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
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 การวิจัยยังสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามแต่ละตัวและตัวแปร
ที่เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยพื้นฐานบุคคลและปัจจัยการบริหารการพัฒนาสังคม
พอเพียง ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ความเชื่อมโยงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลและปัจจัยการ

บริหารการพัฒนาสังคมพอเพียง 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561: 200) (สำเนาจากบทที่ 4) 

 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพอยู่ภาคเกษตรกรรม 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 

รายได้ต่อเดือน 

รายจ่ายต่อเดือน 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

สังคมแห่ง
ความพอเพียง 

ความสุขท่ี
ยั่งยืน 

การปฏิบัติตาม
กิจกรรมความ

พอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

การมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

r=0.593** 

F=8.115 

F=24.336 

F=14.644 

F=31.764 

F=26.812 

F=53.145 

t=3.792 

F=18.888 

t=5.775 

F=32.838 
F=89.911 

F=10.579 

t=4.672 

F=14.931 
t=6.814 

F=19.431 

F=76.067 

F=18.751 

t=7.207 

การมีส่วนร่วมในกจิกรรม
ทางสังคมภายในหมู่บ้าน

หรือชุมชน 
r=0.583** 

r=0.765** 
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5.2 อภปิรายผลการวจิยั 
 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

( The Process of Cooperative Management to Decrease Disparity of People in the 

Three Poor Cities from the Northern Zone Based on the Sufficiency Economy 

Philosophy.)” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า ประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีการน้อมนำคำสอนพุทธ

ศาสนามากใช้ในชีวิตประจำวันและทำงานทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป 

รายได้จึงไม่เกิน 15,000 บาท ดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปีขึ้นไป รายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน  

10,000 บาท ชี้ให้เห็นว่ามีเงินเก็บอยู่ไม่เกิน 5,000 บาท สมาชิกในครอบครัวประมาณ 4 คนขึ้นไป 

และเป็นผู้อยู่อาศัยในสถานะครอบครองที่ดินทำกินในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินมากที่สุด เมื่ออยู่ในชุมชน

มีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน มีความรักและผูกพันกับคนและชุมชนที่อาศัย

อยู่ในปัจจุบัน และการได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านแห่งนี้      

และมีการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านมากที่สุด ประชาชนจะมีเพ่ือนบ้านที่

สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่โดยทุกคนในชุมชน ซึ่งมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความ

ช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชนทุก ๆ วัน ประชาชนให้ความสำคัญกับการ

ทำบุญทางพิธีกรรมศาสนา ความเชื่อของตนเองอยู่มาก ยังยึดมั่นในหลักศาสนาพุทธ และคำสอนที่มา

จากวัด รวมถึงประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับวัดศาสนา การสืบทอดจากอีกรุ่นหนึ่งสู่ อีกรุ่นหนึ่ง อาทิ 

กิจกรรมประเพณีกิ๋นสลาก ถวายสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก กิจกรรมพิธีบูชาเทียน หรือปูจาเตียน  

กิจกรรมพิธีสืบชะตา กิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมพัฒนา

หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือโดยภาพรวมมีส่วนร่วมมาก ด้านการร่วมกันรับ

ผลประโยชน์ และด้านการร่วมรับรู้ เข้าใจ ส่วนการปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก อาทิ การใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ด้านการดำรงชีวิต ด้านการลดรายจ่าย และด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน โดยเฉพาะ

ในเรื่องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงการเลือกซื้อสินค้า

อุปโภค บริโภคที่คำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่วน

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน  โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง อาทิ ด้านจิตใจ และคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและ

พึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง รวมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านจิตใจใน

เรื่องการยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาด

แคลน รวมถึงการมีความตั้งมั่นยึดมั่นในการดำรงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด

นั่นเอง ชี้ให้ เห็นว่าเมื่อประชาชนมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงไปในทิศทางใดมักมีการ

ประยุกต์ใช้ในทิศทางเดียวกันเสมอ การดำรงชีวิตประจำวันมักจะไปในทิศทางเดียวกันด้ วยเช่นกัน 

อาทิ การใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยการประยุกต์ใช้และการดำรงชีวิตพอเพียง

ในชีวิตประจำวันด้านการปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้าน รวมถึงมีการถอด

สายปลั๊คทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงการปฏิบัติด้วยความเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อ

กันมีการประยุกต์ใช้ด้านจิตใจที่มีความพอเพียง พ่ึงตนเอง ไม่เบียดเบียน พึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 

ดำรงชีวิตด้วยการใส่บาตรทำบุญทุกวัน  

นอกจากนี้ประชาชนที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการมีส่วนร่วมการบริหาร

การพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียงมีการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าทุกระดับการศึกษาของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ เช่นเดียวกันกับประชาชนผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 

15,001 บาทข้ึนไปมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน มี

การปฏิบัติตามกิจกรรมความพอเพียง และมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 

ไม่ต่างจากผู้ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,000-15,000 บาท มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคเหนือ มีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง 

และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนน้อยกว่าทุกกลุ่ม

รายจ่ายแสดงว่า ผู้ที่อยู่ในช่วงรายจ่าย 10,000-15,000 บาทต้องทำงานเดือนชนเดือน รายได้กับ

รายจ่ายเท่ากันไม่แตกต่างกันทำให้ต้องดิ้นรนทำงานหรือรับจ้างทำงานรายได้จึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือน 

เป็นวัยกำลังทำงานการบริหารจัดการเงินและชีวิตยังไม่เพียงพอที่จะใช้แบบพอเพียงได้ เมื่อพิจารณา

โดยรวมของครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คน มักมีส่วนร่วมในการบริหารการ

พัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มีการปฏิบัติตามกิจกรรม

ความพอเพียงและมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

มากกว่าครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สรุปว่าสมาชิกจำนวน 4 คนพอดีกับการดำรงชีวิตที่

พอเพียงของประชาชนใน 3 จังหวัดโซนภาคเหนือ ที่สำคัญประชาชนที่มีบทบาทสำคัญกับสังคมส่วน
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ร่วมมากไม่จำเป็นต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ มีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนน้อยกว่าผู้ที่ เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

เพราะงานวิจัยชี้ชัดว่า ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากว่าผู้ เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมด้วยซ้ำ อนึ่งเมื่อ

ประชาชนมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี และผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ชุมชนหรือหมู่บ้านไม่เกิน 50 ปี

มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากกว่าประชาชนที่อาศัย

อยู่ในพ้ืนที่ ชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป หมายถึงคนที่เป็นครอบครัวที่สองในหมู่บ้านมักจะมี

บทบาทมากกว่าผู้ที่อยู่แต่กำเนิด ซึ่งเป็นเพราะระดับการศึกษา อาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมเป็นภาค

เกษตรกรรมมาก แต่ตอนนี้คนทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้นซึ่งงานวิจัยพบว่า คนทำงานที่อยู่

นอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน และอ่ืน ๆ) (ร้อยละ 59.92) โดยเฉพาะอาชีพ

รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 34.83) มากที่สุด แต่คนในภาคเกษตรกรรมมีการปฏิบัติกิจกรรมความพอเพียง 

และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่าผู้ที่

ประกอบอาชีพนอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน อ่ืน ๆ) ที่สำคัญที่สุดสังคมใน

ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพในภาคเกษตรกรรมอยู่มากมายโดยเฉพาะในชุมชน หมู่บ้านที่ไม่ใช่

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือหมู่บ้านเข้มแข็ง หลายครอบครัวยังคงทำนา ทำสวน ทำไร่ อิงอาศัย

ฤดูกาลของลมฟ้าอากาศช่วยในการดำรงชีวิต ดังนั้นแม้จะมีความหลากหลายในผู้คน โครงสร้างสังคม

ซับซ้อนมากขึ้น อาชีพหลากหลายมากขึ้น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหลากหลายถูกรุกรานมากขึ้นหลาย

คนดำรงชีวิตแบบพอเพียง หลายคนไม่พอเพียง คนรวย คนยากจนมีอยู่มากมาย คนที่มีตำแหน่งทาง

สังคมเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าคนทั่วไป คนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่มีความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมมีอีกมากมาย ถึงอย่างไรยังอยู่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันจำเป็นต้องลด เพ่ิม บางอย่าง

ให้เกิดความสมดุลที่เป็นธรรม เป็นสุขให้กับประชาชนโดยส่วนใหญ่  ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม ประเพณี การพ่ึงพาตนเอง การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การดำรงมั่นของวัฒนธรรม เป็นทุน

สังคมที่คนภาคเหนือมีอย่างมั่นคง (ทรงจิต พูลลาภ, 2554) ผู้วิจัยจึงออกแบบกระบวนการมีส่วน

ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อว่า “รูปแบบคันนาผืน
ผ้าแห่งความพอเพียง”  
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ภาพที่ 5.2 รูปแบบคันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561: 199) (สำเนาจากบทที่ 4) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) ต้องเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมของประชาชนในการร่วมคิดค้นหาปัญหาให้มากกว่านี้ แม้ว่าโดยภาพรวมจะอยู่ในระดับ

มากแต่การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านเสมอเมื่อมีการจัดประชุมหมู่บ้าน 

อบต. เทศบาล อำเภอ ยังน้อยทำอย่างไรก็ตามให้หน่วยงานภาครัฐเปิดพ้ืนที่ให้กับทุกคนเสนอความ

คิดเห็นแบบเท่าเทียมกัน โดยต้องมีข้อตกลงร่วมกันคือการเสนอแบบไม่หักล้างกันเอง ไม่แสดงความ

ไม่เห็นด้วยต่อความคิดเห็นของเพ่ือนประชาชน ยิ่งคนเสนอแล้วมีคนมาค้าน ยิ่งสร้างความแตกแยก

ดังนั้นต้องจัดเวที... “ใคร ๆ ก็เสนอความคิดเห็นได้ ไม่ต้องอายใคร...ทุกคนเท่าเทียม” และสิ่งสำคัญ

ที่สุดคือ ต้องนำข้อเสนอไปปรับใช้จริง พร้อมกับนำกลับมาคืนสู่หรือเล่าสู่กันฟังในคราวถัดไป 

 2) การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ต้องค้นหา

วิธีการเพ่ิมรายได้ ให้กับประชาชนหลักจากอาชีพหลัง หารายได้เสริมให้มากขึ้น ซึ่งแม้จะอยู่ในระดับ

มากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.92) เช่นเดียวกันกับทางภาคอีสาน ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชน

ควรมีบทบาทในการให้ความรู้ด้านการวางแผนเพ่ือที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเอง
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และครอบครัวสำหรับประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่

ตอบสนองความต้องการและปัญหาที่แท้จริง 

 3) หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ต้องลงพ้ืนที่แนะนำการปรับตัวให้กับประชาชนที่กับ

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น โดยเฉพาะ

ในกลุ่มเยาวชนต้องตระหนักแนวทางปฏิบัติความพอเพียงด้านเทคโนโลยีให้มาก 
 4) 5 ภาคส่วนต้องนำ “รูปแบบคันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง” ให้เป็นการยกระดับ

ความสุขแบบพอเพียงโมเดลในการสร้างพลังประชารัฐพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง  

 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 สิ่งสำคัญต่อไปคือ “การวจิยัและพัฒนาเพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิด
ความสุขอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการคันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง”  

  

 5.3.3 ข้อค้นพบที่สำคัญเพิ่มเติม 

 การลงพ้ืนที่วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีข้อค้นพบที่สำคัญเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านในชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน พบว่า ชุมชนนี้ เก่าแก่กว่า 200 ปี สังคมเป็นลักษณะเครือญาติกันมีนามสกุลส่วนใหญ่

ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ดี” มี 5 หมู่บ้านแต่วัดเดียวโรงเรียนเดียว ทำงานร่วมกันของผู้นำ 42 ขุนศึก เป็น

พระเอกแบบหมู่ ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่าย

ตัวแทนชาวบ้าน ตั้งเป็น “คณะกรรมการองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน” โดยยึด

หลักการทำงาน “แบบเสมอภาคเท่าเทียม ไม่มีใครเป็นพระเอก ทุกคนเป็นพระเอกร่วมกัน ทำงาน

แบบดาหน้าเข้าหาปัญหาทุกเรื่องผ่านการร่วมคิด ร่วมวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน” คุณลักษณะที่

สำคัญของผู้นำทั้ง 42 คน คือ “ความเอาจริงเอาจัง กล้าได้กล้าเสีย ทุ่มเท เสียสละ และทุกคนต่าง
เคารพในกฎกติกาการทำงานร่วมกัน กรรมการต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี คณะกรรมทุกคนขับ
เคลื่อนกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” (คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำเกี๋ยน, 2556) 

ชี้ ให้ เห็นว่า การทำงานในการพัฒนาหรือการบริหารการพัฒนาใด ๆ ต้องทำงานด้วยอาศัย 

“กระบวนการมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วนในชุมชนที่เรียกว่า “ขบวนการผู้นำ” อย่างแท้จริงจึงจะ

นำมาซึ่งความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 

กระบวนการมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้ทางสงัคมของประชาชน 

3 จังหวดัยากจนโซนภาคเหนอืภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

(The Process of Cooperative Management to Decrease Disparity of People in the 

Three Poor Cities from the Northern Zone Based on the Sufficiency Economy 

Philosophy.) 

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

คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษา วิจัยและชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา

เชิงนโยบายเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น อีกทั้งการตอบคำถามและข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในวงการวิชาการและเป็น

ความลับ ไม่มีผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูล (จงตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริงเฉพาะบุคคล) 

  
ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อายุ  ........................................................ป ี

3. ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  ไม่นับถือศาสนา 

4. สถานภาพ  โสด /หย่าร้าง  สมรส/แยกกันอยู ่

5. ระดับการศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 

 ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.)  

 ระดับปริญญาตรี   

 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 

6. อาชีพ (ตอบอาชีพได้มากกว่า 1 อาชีพ) 

 ภาคเกษตรกรรม (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) 

 นอกเกษตรกรรม (ราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน และอ่ืน ๆ) ดังนี้  

แบบสอบถามชุดที่.......... 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน 
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 รับจ้างทั่วไป    ลูกจ้างบริษัทเอกชน  

 ลูกจ้างร้านกิจการทั่วไป  รับราชการ   

 นักเรียน/นักศึกษา   เกษียณราชการ   

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักการเมืองท้องถิ่น   

  ธุรกิจส่วนตัว (เงินลงทุน 50,000 บาทข้ึนไป) 

  ค้าขายทั่วไป (เงินลงทุนไม่เกิน 5,000 บาท)    

 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 

7. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่/หมู่บ้าน/ชุมชน............…………………………………..ปี 

8. รายได้ต่อเดือน 

 ไม่เกิน 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท  

 20,001 – 25,000 บาท  25,001 – 30,000 บาท  

 30,001 บาทข้ึนไป 

9. รายจ่ายต่อเดือน 

 ไม่เกิน 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท  

 10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท  

 ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป  

10. จำนวนสมาชิกในครอบครัว……….....................…………………………..คน 

11. สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 

 เจ้าของบ้านห้องพัก   ผู้อยู่อาศัย   ผู้เช่าบ้านห้องพัก 

12. สถานะท่ีดินทำกิน 

 เจ้าของที่ดิน    ผู้เช่าที่ดิน 

13. ตำแหน่งทางสังคม  

 ผู้นำชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  

 ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในหมู่บ้านชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 

14. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือและความชื่นชมจาก

เพ่ือนบ้าน  ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในหมู่บ้านชุมชนของท่าน นอกจากการเป็น

กรรมการหมู่บ้านชุมชนหรือไม่ 

   ไม่เป็น 
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   เป็น  ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสมาชิก) 

  กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านชุมชน และกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน  

  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านชุมชน   

  ชมรมผู้สูงอายุ      

  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

  กลุ่มตำรวจบ้านในหมู่บ้านชุมชน    

  กลุ่ม อปพร. 

  กลุ่มวิสาหกิจหมู่บ้านชุมชน    

  สหกรณ์หมู่บ้านชุมชน  

  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) อสม.ประจำปมู่บ้าน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 

15. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากหมู่บ้าน/ชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

 การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน   

 การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมภายในหมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง กองทุนออมทรัพย์  

 การมีตำแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการ หรือคณะผู้บริหารของ

หมู่บ้าน 

 การได้รับสวัสดิการจากหมู่บ้านชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน อุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตราดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในหมู่บ้านชุมชน เป็นต้น 

 การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในหมู่บ้านชุมชนมีความสะดวกสบาย 

 ความสะดวกสบายในการทำงานในหมู่บ้านชุมชนและใกล้กับท่ีทำงาน 

 การได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ 

 การมีความอบอุ่นใจที่ได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 

 มีความรักและผูกพันกับคนและหมู่บ้านชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

16. ท่านมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในหมู่บ้านชุมชนเพียงใด 

 ทุกคนในหมู่บ้านชุมชน   มีเพียงบางคน 

 มีเพียงเล็กน้อยเฉพาะญาติพ่ีน้อง  ไม่มีคนที่สนิทสนมเลย 

17. ท่านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนม

คุ้ยเคยกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชนเพียงใด 
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 ทุก ๆ วัน     เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 

 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง)   เดือนละครั้ง 

 ปีละครั้ง     ไม่เคยเลย 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ศาสนาภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ตรงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และ/หรือระบุข้อความลง

ในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ลำดับ กิจกรรมทางสังคม/ศาสนาวัฒนธรรม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานครั้ง ไม่เคย 

1 กิจกรรมพิธีสืบชะตา      
2 กิจกรรมพิธีสงเคราะห์      
3 กิจกรรมพิธีตานตุงแดง      
4 กิจกรรมพิธีบูชาเทียน หรือปูจาเตียน      
5 กิจกรรมพิธีฮ้องขวัญ หรือสู่ขวัญ      
6 กิจกรรมพิธีเลี้ยงผีปู่ผีย่า      
7 กิจกรรมประเพณีก๋ินสลาก ถวายสลากภัต 

หรือตานก๋วยสลาก 
    

 

8 กิจกรรมวันมาฆบูชา      
9 กิจกรรมวันวิสาขบูชา      
10 กิจกรรมวันเข้าพรรษา      
11 กิจกรรมวันออกพรรษา      
12 กิจกรรมทำบุญวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ      
13 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
14 กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด      
15 กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง      
16 กิจกรรมวันสงกรานต์      
17 กิจกรรมในวันเด็ก      
18 กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ      
19 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน      
20 กิจกรรมพัฒนาวัดวาอาราม สถานที่ท่ีตนเอง

นับถือศรัทธา 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมของประชาชน 
คำชีแ้จง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามระดับการมีส่วนร่วมที่ตรงกับความเป็นจริง  

ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการรว่มรบัรู้และเขา้ใจ 

1 ท่านรับรู้นโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐ
ในการบริหารการพัฒนาหมู่บ้าน 

     

2 ท่านรับรู้และเข้าใจปัญหาของหมู่บ้านที่ท่าน
อยู่อาศัยเป็นอย่างดี 

     

3 ท่านสนทนานโยบาย โครงการ กิจกรรมที่
ได้รับจากหน่วยงานรัฐกับเพ่ือนบ้าน 

     

4 ท่านรับรู้โครงการพัฒนาต่าง ๆ จากภาครัฐ
ด้วยการประกาศของผู้นำหมู่บ้าน 

     

5 ท่านรับรู้และเข้าใจระบบการบริหารที่สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
อบต. เทศบาล อำเภอ 

     

ด้านการรว่มคิดคน้หาปญัหา 
6 ท่านมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาและเสนอ

ปัญหาในหมู่บ้านแก่ผู้นำหมู่บ้านและ
หน่วยงานรัฐ 

     

7 ท่านมีส่วนร่วมในคิดเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้านแก่ผู้นำหมู่บ้านและ
หน่วยงานรัฐ 

     

8 ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
การพัฒนาหมู่บ้านเสมอเมื่อมีการจัดประชุม
หมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ 

     

9 ท่านมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต่อหน่วยงานรัฐ 

     

10 ท่านร่วมคิดหาวิธี และเสนอการช่วยเหลือต่อ      
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ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
หน่วยงานรัฐในการจัดโครงการ นโยบายเสนอ
ผู้นำร่วมกับเพื่อนบ้านเสมอ 

ด้านการรว่มวเิคราะหว์างแผน 
11 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำ

โครงการร่วมกับเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหมู่บ้านเสนอต่อผู้นำ
หมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ 

     

12 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนงาน 
โครงการ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐเสนอ
ผู้นำหมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ 

     

13 ท่านมีส่วนร่วมพิจารณาในแผนการทำงานการ
จัดกิจกรรม โครงการ การพัฒนาตามนโยบาย
ร่วมกับรัฐ  

     

14 ท่านต้องการมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ในการ
จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ
หน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงานที่
จะช่วยสนับสนุนการบริหารการพัฒนาของ
หมู่บ้าน 

     

15 ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลปัญหา
หมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับ
ผู้นำหมู่บ้าน อบต. เทศบาล อำเภอ 

     

ด้านการรว่มทำลงมอืปฏบิัติ 
16 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 

โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านตามนโยบาย
ของหน่วยงานรัฐ 

     

17 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
จากหน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. เทศบาล 
อำเภอ ตั้งแต่เริ่มทำจนปิดโครงการ 
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ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
18 ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดกิจกรรม โครงการ
ที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน 

     

19 ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน 

     

20 ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในการจัด
กิจกรรม โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกับเพื่อนบ้าน 

     

ด้านการรว่มกนัรบัผลประโยชน์ 
21 ท่านได้รับประโยชน์โดยทางตรงกับการจัด

กิจกรรม โครงการที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านของ
หน่วยงานรัฐ 

     

22 ท่าน ครอบครัวท่าน และเพ่ือนบ้านได้รับ
ประโยชน์เต็มที่จากกิจกรรม โครงการที่เข้ามา
พัฒนาหมู่บ้านจากหน่วยงานรัฐ 

     

23 ท่านมีความภูมิใจที่หมู่บ้าน ครอบครัว เพื่อน
บ้านและประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เข้า
มาบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้าน 

     

24 ท่านและเพ่ือนบ้านได้รับประโยชน์เพียง
เล็กน้อย ซึ่งประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำหมู่บ้านจากการจัดกิจกรรม 
โครงการที่เข้ามาบริหารจัดการและพัฒนา
หมู่บ้าน 

     

25 ท่านมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรม และ
โครงการการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

     

ด้านการรว่มรบัผดิชอบ 
26 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งข้อดีและข้อเสีย

ในการจัดกิจกรรมและโครงการการบริหาร
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ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
การพัฒนาของหมู่บ้าน 

27 ท่านมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพร่องของผล
การจัดกิจกรรม โครงการและร่วมแก้ไขปัญหา
ในการบริหารการพัฒนาอย่างมุ่งม่ันร่วมกับ
เพ่ือนและหน่วยงานรัฐ 

     

28 ท่านพร้อมมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานจากภายนอกในการแนะนำและ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมและ
โครงการการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้าน 

     

29 ท่าน ครอบครัว และเพ่ือนบ้านยินดีเข้าร่วม
การอบรมเพ่ือค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และ
เรียนรู้การจัดกิจกรรมแม้จะใช้เวลานาน 

     

30 ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน 
อบต. อำเภอส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเป็น
กลุ่มท่ีมีพลังในการดำเนินกิจกรรม และ
โครงการการบริหารการพัฒนาของหมู่บ้าน 

     

ด้านการรว่มตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 
31 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสำเร็จ

ของการจัดกิจกรรมและโครงการการบริหาร
การพัฒนาของหมู่บ้าน 

     

32 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของกิจกรรมและโครงการการ
บริหารการพัฒนาของหมู่บ้านร่วมกับ
หน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. อำเภอ 

     

33 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจติดตาม
กระบวนการทำงานในหมู่บ้าน การแก้ไขของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ผู้นำหมู่บ้าน อบต. 
อำเภอ 

     

34 ท่านทราบผลการประเมินการดำเนินงานของ      
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ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนา
ของหมู่บ้านจากผู้นำหมู่บ้าน อบต. และ
อำเภอ 

35 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการนำผลการ
ประเมินในการจัดกิจกรรมและโครงการการ
บริหารการพัฒนาของหมู่บ้านไปร่วมวางแผน
ในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

     

 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

คำชีแ้จง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ตามระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

ตรงกับความเป็นจริง กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้ 

5 หมายถึง การปฏิบัติมากที่สุด   4 หมายถึง การปฏิบัติมาก   3 หมายถึง การปฏิบัติปานกลาง  

2 หมายถึง การปฏิบัติน้อย  1 หมายถึง การปฏิบัติน้อยที่สุด 

4.1 แบบวัดเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิัติ 

5 4 3 2 1 
การลดรายจา่ย 
1 ท่านมีการวางแผนก่อนเดินทางไปทำงานหรือทำกิจธุระ      
2 ท่านมีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพ้ืน 

ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น 
     

3 ท่านซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชำรุดเองในครอบครัว      
4 ท่านมีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวในแต่

ละเดือน 
     

5 ท่านลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย      
การเพิม่รายได ้
6 ท่านมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดยการประกอบ

อาชีพเสริม 
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิัติ 

5 4 3 2 1 
7 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับ

ชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัด
ขึ้น 

     

8 ท่านพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จัก
ประหยัดมัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

     

9 เมื่อใดก็ตามที่ทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีที่จะ
เข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ 

     

10 ท่านมีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทำกิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

     

การออม 
11 ท่านมีเงินสำหรับเก็บออมไว้สำหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและ

ครอบครัว 
     

12 ท่านมีการทำประกันชีวิตไว้สำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว      
13 ท่านมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการออมและปันผล 
     

14 ท่านมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว      
15 ท่านมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจำเดือน ท่านนำไปเก็บออมเสมอ      
การดำรงชวีติ 
16 ท่านยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา      
17 ท่านมีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน      
18 ท่านมีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือให้

ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 
     

19 ท่านและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและ
ความมีเหตุผลในการดำรงชีวิตประวัน 

     

20 การประกอบอาชีพของท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว 

     

การใช้และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
21 ท่านปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์      
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิัติ 

5 4 3 2 1 
22 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายท่านจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนำกลับมาใช้

งานอีกครั้ง โดยจะไม่เลือกท่ีจะทิ้งแล้วซื้อใหม่ 
     

23 ท่านและครอบครัวมีการกำจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ)      
24 ท่านและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่จัดขึ้น 
     

25 ท่านจะเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือคำนึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

     

การเอือ้อาทร เกือ้กลูตอ่กนั 
26 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ      
27 ท่านร่วมทำบุญในวันสำคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)

ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทำทาน)เสมอ 
     

28 เมื่อถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและ
ครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทำงานกับผู้อ่ืน 

     

29 ท่านและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการใช้ประโยชน์แล้ว
ให้แก่ผู้อื่น (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) 

     

30 เมื่อมีโอกาสท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนว
ทางการดำรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และ
ญาติพ่ีน้องเสมอ 

     

 
4.2 แบบวัดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้มากที่สุดทุกครั้ง 4 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้มากบ่อยครั้ง     

3 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้บ้างบางครั้ง  2 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้น้อยนานครั้ง    

1 หมายถึง ไม่มีการประยุกต์ใช้เลย 
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการประยุกต์ใช ้

5 4 3 2 1 
ด้านจติใจ 
1 ท่านมีความตั้งมั่นยึดมั่นในการดำรงชีพด้วยความพอเพียงและ

พ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 
     

2 ท่านทุ่มเทต่อสู้อย่างมีความอดทนอุตสาหะกับความยากลำบากในชีวิต      
3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริตเสมอ 

ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลำบากและขาดแคลน 
     

ด้านเศรษฐกิจ 
4 ท่านมีการวางแผนใช้เงินพอเพียงในการใช้จ่ายสำหรับตนเองในแต่ละ

วัน 
     

5 ท่านมีอาหารการกินครบทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดำรงชีพ      
6 ครอบครัวมีการกำหนดจำนวนเงินไว้อย่างเพียงพอสำหรับการใช้จ่าย

ของครอบครัวทุกเดือน 
     

ด้านสงัคม 
7 ท่านมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นประจำ 
     

8 ท่านมีการร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว
ให้แก่ผู้อื่น 

     

9 ท่านและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาที่ทางชุมชน      
ด้านเทคโนโลย ี
10 ท่านเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และ

ฐานะทางการเงินเท่านั้น 
     

11 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบ
สมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

     

12 สมาชิกในครอบครัวของท่านใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ของทุกคนในครอบครัว 

     

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
13 ท่านมักใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม

ต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
     

14 ท่านนิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลาย      
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการประยุกต์ใช ้

5 4 3 2 1 
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

15 เมื่อมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้านมักจะเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

     

“พอ” พฒันาตนเอง ไม่เบยีดเบียนและพึงพอใจในชวีติทีพ่อเพยีง 
16 ท่านได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้

ชีวิตประจำวัน 
     

17 ท่านและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการ
พัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ที่จะอยู่กับคำว่า “พอ” เสมอ 

     

18 ท่านและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว 
ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

     

 
4.3 แบบวัดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตรงกับคะแนน 1-10 ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัด 

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

ขอ้ ขอ้ความ/คำถาม 
ระดบัคะแนน 

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

1 
ทุกวันท่านสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน มีเวลาสำรวจ
ตัวเองในการดำรงชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบและมีสติ 

          

2 
ท่านวางแผนทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระทาง 
ช่องทางการเดินทางก่อนออกเดินทางจากบ้าน ไป
ทำงานหรือไปในสถานที่เป้าหมายต่าง ๆ เสมอ  

          

3 
การทำงานทุกอย่างในชีวิตประจำวันของท่าน จะยึด
หลักการพึ่งตนเองเสมอ 

          

4 
ท่านมีการวางแผนใช้จ่ายเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอย 
ซื้อของที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวในแต่ละ
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ขอ้ ขอ้ความ/คำถาม 
ระดบัคะแนน 

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

วัน 

5 
ท่านรู้จักประหยัดเงินที่มีอยู่ในแต่ละวันว่าต้องซื้อ
เฉพาะของที่จำเป็น ไม่ใช้จ่ายของที่ฟุ่มเฟือย 

          

6 ท่านและครอบครัวมีเงินออมสำหรับใช้ในอนาคต            

7 

ท่านมีการทำความสะอาดและจัดบ้านให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ทุกวัน (เห็นอะไรที่ไม่สะอาด
หรือรกรุงรังท่านจะจัดการทำความสะอาดทันทีไม่
ปลอดทิ้งไว้) 

          

8 
ท่านดูแลความเรียบร้อยให้กับเฉพาะห้องนอน 
ห้องครัว ห้องน้ำทุกวัน 

          

9 ที่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว และผลไม้ไว้ทานเอง           
10 ท่านและเพ่ือนมีการพบปะสังสรรค์กันเสมอ            
11 ท่านมีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำ           

12 
ท่านศึกษาหาความรู้ทั่วไปที่จะช่วยให้รู้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับท่าน
และครอบครัวเสมอ 

          

13 
เมื่อครอบครัวมีปัญหาหรือเกิดความไม่เข้าใจทุกคน
จะให้คำปรึกษาและร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

          

14 
ครอบครัวท่านทุกคนมีข้าวกินทุกมื้ออย่างอุดม
สมบูรณ์ 

          

15 
มีการร่วมกินข้าวอย่างพร้อมเพรียง อยู่กันอย่าง
พร้อมหน้า 

          

16 

ท่านใช้สิ่งของในบ้านอย่างคุ้มค่า เช่น recycle 
reuse reduce กับสิ่งของเหลือใช้ในบ้านประจำ 
เช่น เสื้อผ้าขาดนำมาทำไม้ถูพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ด
พ้ืน ใช้กระดาษสองหน้าให้คุ้มค้าเป็นต้น 

          

17 
ในครอบครัวของท่านมีการจัดการแยกขยะไว้สำหรับ
ใช้ประโยชน์ 
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ขอ้ ขอ้ความ/คำถาม 
ระดบัคะแนน 

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

18 
เวลาท่านใช้ประโยชน์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เช่น 
โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มี
การถอดสายปลั๊คทุกครั้ง 

          

19 
ก่อนออกจากบ้านท่านปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสมอ 

          

20 
ท่านและครอบครัวมีการทำบุญใส่บาตรหรือบริจาค
ทานเสมอ 

          

 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยเกี่ยวข้องกับปัญหา ความ

ต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาร่วมกับ

หน่วยงานรัฐ กับกลุ่มผู้นำชุมชน และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้--- 
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภสูิทธ์ ภูคำชะโนด 

 



221 

 
 

 
 
 
 

แบบสมัภาษณ์ สนทนากลุม่และประชมุเวทชีาวบา้นเพือ่การวจิยั 

กระบวนการมสีว่นรว่มในการบรหิารการพฒันาชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้ทางสงัคมของประชาชน 

3 จังหวดัยากจนโซนภาคเหนอืภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

(The Process of Cooperative Management to Decrease Disparity of People in the 
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