
 

 

 
 
 

รายงานการวิจัย 

เร่ือง 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่  

“ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

The Model of Human Capital Development for Progressing  

from Poverty to “the Level of Sufficiency: Happy E-san” under the 

Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of the Upper North Eastern 

Region 1 Local Residents 

 

โดย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 

 

 
 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีงบประมาณ  2562 (งบประมาณแผ่นดิน) 



 

 

รายงานการวิจัย 

เร่ือง 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่  

“ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

The Model of Human Capital Development for Progressing  

from Poverty to “the Level of Sufficiency: Happy E-san” under the 

Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of the Upper North Eastern 

Region 1 Local Residents 

 

 

โดย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน 

อาจารย์วรรณี พรมด้าว 

ดร.สุวรรณี ฮ้อแสงชัย 

อาจารย์ณัฐกันต์ รู้ทำนอง 

     

 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีงบประมาณ  2562 (งบประมาณแผ่นดิน) 



 

 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย :   รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ 

“ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

ชื่อผู้วิจัย     :   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภสูิทธ์ ภูคำชะโนด  
ปีท่ีทำการวิจัย   :   2562 

------------------------------------------------- 
การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทุนมนุษย์ ความหมายและความรู้ความเข้าใจ

ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ “วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” ระดับการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือน และประเมินบุคคลตาม
ตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและศึกษาแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ โดยทำการ
เก็บข้อมูล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และเลย ด้วย
แบบสอบถามจาก 2,000 กลุ่มตัวอย่าง และทำการสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 54 คน พบ
ผลการวิจัยว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 54 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีทัศนคติที่ดีต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับที่มากที่สุด โดยเฉพาะความรู้สึก ความรู้ความเข้าใจและ
ความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ความภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นผู้ก่อเกิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความภาคภูมิใจที่ เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระราชาที่มี
ทศพิธราชธรรม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือช่วยประชาชนยากจน ส่วนระดับการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ด้านการออมทรัพย์ ด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน ด้าน
การปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร ด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น และด้านการ
ทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว ตามลำดับ ทั้งนี้การใช้ภาษาถิ่น ภาษาเผ่า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์
เป็นกิจวัตรในการสื่อสาร คือ ภาษาอีสาน ในด้นการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่นมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับที่ดีแต่มีด้านสุขภาพซึ่งประชาชนในหลาย
ครอบครัวที่มีอาหารกินครบ 5 หมู่เพียงบางมื้อ แต่มีอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยกินครบทุกมื้อ 
สำคัญที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว คนที่เป็นผู้นำครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
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ทุกคนในครอบครัวอย่างมาก กลมเกลียวเหนียวแน่นสมัครสมานสามัคคีกันดีมาก เมื่อพิจารณาระดับ
วิถีพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประชาชนมีวิถีพอเพียงด้านจิตใจระดับสูงสุด ใน
เรื่องความรักความผูกพันในครอบครัว และการดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ส่วนวิถีพอเพียงด้านเศรษฐกิจระดับต่ำที่สุด ในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน การสร้างรายได้เสริมเพ่ิม
รายได้หลักในครอบครัว ยังมีประเด็นเรื่องการดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยระดับปฏิบัติ
สูงสุด ส่วนในระดับวิธีพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนมีวิธีพอเพียง ด้านการลด
รายจ่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่องการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน ส่วนด้านการ
เพ่ิมรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ในเรื่องการผลิตสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 จังหวัดอีสานตอนบนมีวิธีการผลิตสินค้าขายมีน้อยมาก ดังนั้นผู้นำ
ชุมชนมีความสำคัญในฐานะทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพในการชี้นำความเจริญของหมู่บ้านได้ต้องมีทัศนคติ
ที่ดี และมีระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงาน
รัฐที่จัดให้กับประชาชนในหมู่บ้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหามี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และยังได้อธิบาย “วิถีพอเพียง” ว่า เส้นทางชีวิตของคนฉลาดในการใช้ชีวิต เป็นวิถีของ
คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นวิถีของคนไม่ประมาทในชีวิตทั้งปวง ส่วนคำว่า “วิธีพอเพียง” เป็นวิธีของ
คนดำรงชีพด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่-เป็ด-ปลา-กบ-หมู ไว้เป็นอหารสำหรับครัวเรือน 
ส่วนปัจจัย 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม) มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนและผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของกิจกรรม และคุณภาพชีวิต
ด้วย ทั้งนี้ผลของการวิจัยยังชี้ให้เห็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับ
ความพอเพียง: สบายดีอีสาน” เรียกว่า “ทำมาหากิน ๑ สู่ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Research Title : The Model of Human Capital Development for Progressing from  
Poverty to “the Level of Sufficiency: Happy E-san” under the  
Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of the Upper North  
Eastern Region 1 Local Residents 

Researchers :     Asst. Prof. Dr. Phusit Phukamchanoad 
Year of research :     2019 

------------------------------------------------- 
The goal of this study is to examine the human capital and its definitions as well 

as the understanding about the Sufficiency Philosophy. It also analyzes the “Sufficiency 
Path, Sufficiency Approach” and the level of implementation of the Sufficiency 
Economy Philosophy at both the individual level and the household level. Other 
purposes of this research are to evaluate individuals based on the indicators of self-
sufficiency village prototype and to discover how to create happiness based on the 
Sufficiency Economy Philosophy in the Upper North Eastern Region 1. The data was 
collected from 5 provinces, including Udon Thani, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Bueng 
Kan and Loei, by distributing the questionnaires to 2,000 samples and interviewing 54 
village chiefs. The findings show that the people living in the 54 self-sufficiency villages 
had positive attitudes towards the Sufficiency Economy Philosophy at the highest level, 
especially in terms of emotions, understanding and commitment to adopt Sufficiency 
Economy Philosophy. The keystones gaining the highest average scores include: the 
pride in the King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) who invented the Sufficiency Economy 
Philosophy; and the pride in being born as a Thai citizen under the king with the virtues 
of the king who had applied the Sufficiency Economy Philosophy to help the poor. 
Overall, the level of application of the Sufficiency Economy Philosophy at a household 
level was high, by which the indicators ranging from the highest to the lowest average 
scores included saving, interdependency, integrated farming, local wisdom application, 
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and doing part-time jobs to increase the household revenues, respectively. Moreover, it 
was found out the major local language used in daily life was E-san language. In terms of 
commitment to wisdom, local wisdom gained the highest average scores. The quality of 
life was rated at the satisfactory level. However, in terms of health care, many 
households did not have balanced diets, but each of their meals was clean and 
hygienic. Most importantly, regarding the family relationship, the results revealed that 
the household leaders had an excellent relationship with their family members, and 
each household was highly united and harmonious. When considering the path to 
Sufficiency Economy Philosophy application, the participation in Sufficiency Economy 
Philosophy was overall rated at a high level. Particularly, the local people had the 
highest level of mentally adopting the Sufficiency Economy Philosophy in the areas of 
family bonds and commitment to morality, virtues, and ethics. The criteria gained the 
lowest average scores were household accounting and doing part-time jobs to increase 
the household revenue. In regard to the commitment to democracy, the level of 
practice was rated at the highest level. For the level of the self-sufficiency practice, it 
was also overall rated at a high level. In terms of saving, the item gained the highest 
average scores was growing vegetables at home. As for the increasing the household 
revenue aspect, the lowest average scores went to the production of the goods 
delivered to stores or middlemen. Local people living in self-sufficiency villages in five 
North Eastern E-san provinces did not have a variety of production approaches. Thus, 
community leaders were highly important as they were human capital who were 
capable of developing villages. These leaders must possess good attitudes and the 
highest level of participation in the area development activities established by the 
public sector for the villagers, in which resolution brainstorming was the item rated with 
the highest average scores. The “Sufficiency Economy Philosophy” was explained as the 
way of living for the wise ones since it is the path of good people with both knowledge 
and morality. It is the path of the careful ones in reality. The term “Sufficiency Economy 
Philosophy” refers to the path of those who can live sufficiently by growing home-grown 
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vegetables and breeding the chicken, ducks, fish, frogs, and pigs as the sources of food 
in their households. The four factors, including age, professions, territory (the ownership 
of the land) and power (being a member of a social group), had some influence on the 
attitudes of the villagers and the village chiefs of self-sufficiency villages in terms of the 
application of the Sufficiency Economy Philosophy, the participation in the related 
activities, and the quality of life. In conclusion, the research results show that “Make a 
Living: One Does and then Teaches Another based on Sufficiency Economy 
Philosophy” is an appropriate model to be applied for overcoming poverty and heading 
to “the Level of Sufficiency: Happy E-san”. 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความ
พอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ ต อ น บ น  ๑  (The Model of Human Capital Development for 
Progressing from Poverty to “the Level of Sufficiency: Happy E-san” under the 
Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of the Upper North Eastern Region 1 
Local Residents) ได้ประสบความสำเร็จเกิดด้วยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นงบประมาณ
แผ่นดินผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการพัฒนาการวิจัยของ
คณาจารย์เป็นอย่างดียิ่ง 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทีมงานคุณชัชฎาภรณ์ มณีรัตน์ ครอบครัวคุณวิรัตน์ ชีพจำเป็น 
โดยเฉพาะนางสาวไอลดา ชีพจำเป็น นักวิจัยท้องถิ่น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงคณะ
ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้ลงพ้ืนที่ขอขอบคุณทางนางสาวสิราวรรณ สมเพาะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพฯ นางสาวธัญญาภรณ์ ดีนอก นางสาวธัญญา อ่ิมใจ นางสาวโศภิษฐา อัมบัส 
นางสาวเกวลิน ศรีหาภูธร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี  และพยาบาลประจำ
โรงพยาบาลอุดรธานี 1 คน (ขณะนั้นอยู่ประจำอยู่โรงพยาบาลอำเภอโซ่พิสัย) พร้อมกับผู้บริหารศูนย์
ให้การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ประสานงานในท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่งด้วยความอดทน  

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ และขอมอบความสำเร็จทั้งหมดจากการทำงานวิจัยในครั้งนี้
แด่สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พร้อมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งสนับสนุน
งบประมาณ สถานที่ และกระบวนการทำงานจนประสบผลสำเร็จด้วยความสมบูรณ์ รวมถึงส่งมอบ
ความสำเร็จทั้งหมดจากการทำงานวิจัยแด่คุณแม่สมร  ขันติกุล คุณน้อย จันสะหมอนและเด็กหญิง    
ภูพลอยฟ้า ภูคำชะโนด ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจและคอยเสริมสร้างกำลังขวัญในการทำงานวิจัยให้กับผู้วิจัย
อย่างดียิ่งมาโดยตลอด 
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ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

182 

4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของ
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต 

183 
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4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

184 

4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ 
อาณาเขต 

185 

4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

186 

4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

187 

4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

188 

5.1 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัวโดยภาพรวม 

190 

5.2 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว จำแนกตามด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร 

191 

5.3 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว จำแนกตามด้านการออมทรัพย์ 

192 

5.4 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว จำแนกตามด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว 

192 

5.5 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว จำแนกตามด้านการเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกัน 

193 

5.6 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว จำแนกตามด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น 

194 

5.7 จำนวนและร้อยละของการมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกม้ือ (เช้า กลางวัน 
และค่ำ) 

195 
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5.8 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านการมีสุขภาพด ี 196 
5.9 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านความพึงพอใจต่อ

ครอบครัว 
197 

5.10 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว 

197 

5.11 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านความผูกพันกับชุมชน
ของสมาชิกในครอบครัว 

198 

5.12 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 199 
5.13 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 200 
5.14 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านสังคมวัฒนธรรม 200 
5.15 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 201 
5.16 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านจิตใจ 202 
5.17 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 202 
5.18 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 203 
5.19 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 204 
5.20 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 204 
5.21 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได ้ 205 
5.22 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 205 
5.23 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเอ้ืออารีต่อกัน 206 
5.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 
อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

207 

5.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 
1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

208 

5.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณา
เขต 

209 
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5.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

210 

5.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

211 

5.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

212 

5.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

213 

5.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

214 

6.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคลของผู้นำหมู่บ้าน 217 
6.2 แสดงความถ่ีและร้อยละปัจจัยพื้นฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม 
219 

6.3 ระดับความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน (ระดับความโปร่งใส) 

220 

6.4 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน (ระดับการมีส่วนร่วม) 

223 

6.5 แสดงระดับการมีส่วนร่วมองผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน โดยภาพรวม 

225 

6.6 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และ
เข้าใจ 

226 

6.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมคิดค้น
หาปัญหา 

227 

6.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วม
วิเคราะห์วางแผน 

228 
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6.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ และกิจกรรม

ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมทำลงมือ
ปฏิบัติ 

229 

6.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ 

231 

6.11 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วม
รับผิดชอบ 

232 

6.12 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 

233 

6.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ 

234 

6.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต 

235 

6.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ 

236 

6.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต 

236 

6.17 ทัศนคติเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 244 
6.18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 247 
6.19 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) 253 
6.20 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน (Gross Village Happiness : 

GVH) 
258 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy) สืบเนื่อง

จากจุดเริ่มต้นอย่างเป็นการครั้งแรกเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517 พิธีพระราชทานปริญญา

บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมีใจความพระบรม

ราโชวาท ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 125) 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความ

พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 

แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม

ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยก

เศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ

ของประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น

ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

 

 เหตุปัจจัยสำคัญของการเกิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบเนื่องจากสังคมไทยที่ได้รับ

การพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับแรก เมื่อ พ.ศ.  2504 จนปัจจุบัน 

ผ่านมาแล้ว 11 ฉบับรวมแล้ว 56 ปีผ่านมาแล้ว การพัฒนาของสังคมไทยยังไม่ได้ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไทยให้มีการกินดีอยู่ดีอย่างมีกำหนดไว้ในแผนแต่อย่างใด ยิ่งพัฒนายิ่งสร้างปัญหา 

ยิ่งสะท้อนมือใครยาวสาวได้สาวเอา ใครมีเงินมีอำนาจมักจะได้รับการยกเว้นหรือสิทธิพิเศษกว่า คน

ยากชน ชาวบ้านทั่วไป นั่นเป็นเพราะกลไกในการขับเคลื่อนระบบการนำแผนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ

และสังคมไปสู่ภาคปฏิบัติขาดเสถียรภาพและความต่อเนื่องของมิติการเมือง การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

ทำให้การพัฒนาทุกองคาพยพของสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบการพัฒนาเป็น

การรวมศูนย์กลางไว้ในเมืองหลวง ถูกวางแผน ออกนโยบายและสั่งการด้วยการขาดข้อมูลที่เป็นจริง

พ้ืนที่บริหารการพัฒนาแบบบนลงล่าง พัฒนาบนพื้นฐานของความต้องการและความประสงค์ของผู้นำ 
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ข้าราชการ เป็นสำคัญ เสมือนการรดน้ำต้นไม้จากยอด ทำให้น้ ำกว่าจะถึงโคนต้นก็หายไปเกือบ

หมดแล้ว จนในที่สุดผลพวงจากการพัฒนาปฏิเสธการเชื่อมโยงปัจจัยแห่งการพัฒนาที่ส่งผลต่อกันและ

กันไม่ได้ ทำให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลาง ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณี

เพ่ือการจัดการทรัพยากรที่ เคยมีอยู่ เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่ เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสม

ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา , 2550: 2) แต่ถึงอย่างไรไม่ว่า

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ไม่ได้ให้ความสำคัญและสนใจ

กับการเตือนสติสั่งสอนของพระองค์ใด ๆ เลยยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

อย่างเต็มกำลังจนกระทั้งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับความยากลำบากใน

การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กระทั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาใจความดังนี้  

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ

พอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียง

นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเองจะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมัน

เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้

มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”  

 

 กระทั้งการที่ประเทศหันซ้ายแลขวาไม่สามารถหาที่พ่ึงสำคัญได้เมื่อพบเจอปัญหาหลายอย่าง

เข้ามาประชาชนจึงหันเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

จริงจัง จนข้าราชการหรือผู้นำประเทศเริ่มเห็นความสำคัญของแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 

(พ.ศ.2545-2549) ถูกระบุไว้ชัดเจนดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. (2544: ง-จ) มีภาพการสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

“…ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานำทาง 

ให้การพัฒนายึดทางสายกลาง อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณ  อย่างมี

เหตุผล นําไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มี

ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จักเรียนรู้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เป็นคนดี
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มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถรักษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสืบสานสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดํารงไว้ ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าทาง

สังคมไทยที่มีความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง

สมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืน” มีการสรุปไว้เพื่อความเข้าใจง่านดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1.1 สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 

 

นอกจากนี้ด้วยพระมหาเมตตาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรม

ราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้ว่า  

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่
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เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” (ภูมิพลอดุลยเดช, 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 4) 

 

 ด้วยพระบรมราโชวาทนี้เองทำให้ คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรากฐานความมั่นคงของ

แผ่นดินที่รองรับการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ 

หากชุมชน ท้องถิ่นพอเพียงเข้มแข็งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาความเจริญของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง

เมื่อชุมชนเข้มแข็งพอเพียงจะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความ

ยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม (ประเวศ วะสี, 2550: 4-5) เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บน

รากฐานของสังคมไทย วัฒนธรรมไทย ความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง

ภูมิคุ้มกันในตัวเอง การใช้ความรู้คู่คุณธรรม การมีสติ ปัญญา และความเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ

ดำรงชีวิต จะนำไปสู่ “ความสุข” ของการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 4). ซึ่ง

แนวคิดของการสร้างพลังประชารัฐเพ่ือเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์แบบต้องมี

ความพอเพียง และเป็นคนพอเพียงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดของ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สะท้อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจน โดย

เป็นการสะท้อนการมีรายได้ที่ปานกลางเป็นผู้ที่มีแนวโน้มในการมีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ ดัง

ภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 1.2 สานพลังประชารัฐ สร้างสังคมท่ีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ที่มา: สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2560) 
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 “ช่องว่าง ความเหลื่อมล้ำ” มักเป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามสถานะทางสังคม ตามพ้ืนที่ถิ่น

ฐานที่ตั้งของผู้คน ความไม่เท่าเทียมกันถูกแบ่งชั้นวรรณะ ถูกกีดกันออกจากสังคมซึ่งเป็นที่น่าห่วงใย 

คือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ชายขอบของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุ่ม

น้ำโขง ซึ่งหลายครั้งที่ถูกจัดให้เป็นคนลาวในมิติของความเป็นอดีตขอบเขตเหล่านั้นใช่ที่กล่าวว่า “ผืน

แผ่นดินเดียวกัน ผูกพันฮักแพงกัน คนบ้านเดียวกัน” 

ดังนั้น คนในศตวรรษที่ 21 หรือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของ

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สมบูรณ์ตามแนวทางการสร้างความสุขและประโยชน์ร่วมกันของ

ประชาชนพร้อมทั้งประยุกต์ใช้ในความหมายที่ถูกต้องได้ (ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตามยุทธศาสตร์วิจัย

แห่งชาติ) ซึ่งเน้นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 5 จังหวัดสบายดี ได้แก่ จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่เกิด

ใหม่อย่างจังหวัดบึงกาฬ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขและประโยชน์สุข 

รวมทั้งสนับสนุนให้คนในชนบท เมือง และภาคธุรกิจสามารถประยุกต์แนวทางสร้างความสุขและ

ประโยชน์สุขไปใช้ปฏิบัติได้ (เป้าประสงค์) แม้อยู่อย่างไกลจากใจกลางการพัฒนาประเทศย่อมจะไม่ถูก

ทอดทิ้ง ดังคำกล่าวที่ว่า “เราจะเดินทางไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นคำกล่าวของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คำกล่าวนี้มีนัยสำคัญและเป็น

แรงสั่นสะเทือนไปทุกหย่อมหญ้า สะท้อนถึงความสุขและความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันในมิติทางสังคม 

ไม่เพียงผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ชนบทของประเทศย่อมจะได้รับผลแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ของประเทศตามบริบทไทยแลนด์ 4.0 เมื่อมนุษย์ได้รู้จักความหมายและการแสวงความพอเพียง ย่อม

ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม “จนกระจุกรวยกระจาย” ย่อมจะลืนหายไป จึงเป็นเหตุผล

สำคัญยิ่งที่เราต้องหันกลับมากระตุ้นประชาชนให้เกิดการแสวงหาองค์ความรู้แนวทางการดำรงชีวิต

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนที่ลำบากยากจนก้าวพ้นกับวงจร

อุบาทว์ไปสู่ “ระดับความพอเพียง” อย่างมั่นคง และยั่งยืน ถึงงานวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอยู่

จำนวนมาก แต่แนวทางการได้มาซึ่งการพ้นจากความยากจนของแต่ละบุคคลและครอบครัวย่อม

แตกต่างกันออกไป ดังนั้นพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดสบายดี จึงเป็นพ้ืนที่

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือหารูปแบบเป็นพ้ืนที่ทดลองทางสังคม (Social Lap) ในการพัฒนามนุษย์ให้พ้น

จากความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง” จนทำให้คนอีสานเป็นรูปแบบสบายดีอีสานให้จงได้ 

จำเป็นที่รัฐบาลต้องให้น้ำหนักการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสบายดี ให้เกิดเป็นผลสำเร็จให้ประชาชนได้
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อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่พอดีและสบายดีตามคำกล่าวพร้อมกับการเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้เป็นแนวทาง

อันประเสริฐนั่นเอง สิ่งสำคัญที่สุดในการวิจัยนอกจากองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับแล้วต้องการได้คน (ทุน

มนุษย์) ที่เข้าใจความหมายของคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างแท้จริง เพราะเมื่อวันที่ 17 มกราคม 

2544 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วัง

ไกลกังวล ดังใจความดังนี้  

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองคือ

ทำจากรายได้ 200-300 บาท ข้ึนไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉันเศรษฐกิจ

พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มัน

ไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขา

ต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ใน

หมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขา

ฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่สตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไท เวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...” 

ดังนั้น การวิจัยที่ได้มาซึ่ง “คนพอเพียง” จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสานต่อของพระราชาให้

เกิดความยั่งยืนเพ่ือให้คนสานต่อคน คนเชื่อมต่อชุมชน คนยกระดับต่อตำบล คนพัฒนาต่อสังคมวง

กว้างต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง : สบายดีอีสาน” 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

การพ้นจากความยากจนสู่ระดับความพอเพียงจำเป็นที่ต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีภูมิความรู้ไว้เป็น

ภูมิคุ้มกันภัยให้เกิดความสุขสบายขึ้นในกลุ่มผู้คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยจึงกำหนด

วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาทุนมนุษย์ ความหมายและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือวิเคราะห์ “วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” 
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3) วิเคราะห์ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน และประเมินบุคคลตามตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 4) เพ่ือศึกษาแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตเพ่ือให้กระบวนการวิจัยครอบคลุม ครบถ้วนมีความสมบูรณ์

สามารถคาดการณ์แผนความสำเร็จไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การรวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การพัฒนา ทุนมนุษย์ ความสุข และ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รวมถึงการทำงานของภาคราชการที่ขับเคลื่อน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน และการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้มีภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยตัวเองจนสำเร็จ

เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำพ้ืนที่นั้น แต่มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถน้อมนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการทำวิจัยเพ่ือยกระดับคนที่

เหลืออยู่สู่ความพอเพียง ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเอง โดยการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed research) ระหว่างการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และศึกษา

ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ในการศึกษา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (กลุ่มสบายดีอสาน) ประกอบด้วย

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีพ้ืนที่

รวมทั้งสิ้นประมาณ 21.5 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 4.04 ล้านไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

หลายสาย อาทิ น้ำป่าสัก น้ำพอง น้ำเลย น้ำชี น้ำโมง และห้วยหลวง มีชายแดนติดต่อกับประเทศ 

สปป. ลาว ระยะทางตามแนวชายแดนยาวประมาณ 527 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดน ซึ่งมี

ทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นจังหวัด

กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัด

พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกลุ่มจังหวัดได้จัดแบ่งการปกครองดังนี้ 



8 

- 5 จังหวัด    - 57 อำเภอ 

- 419 ตำบล    - 4,785 หมู่บ้าน  

- 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  - 1 เทศบาลนคร  

- 6 เทศบาลเมือง   - 90 เทศบาลตำบล  

- 396 องค์การบริหารส่ วนตำบล นอกจากนี้ พ้ืนที่ กลุ่ มจั งหวัดมีประชากร 

3,584,660 คน มีครัวเรือน 1,049,473 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 34,346,.28 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น

เฉลี่ย 98.10 คน ต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561)  

  3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

   (1) กลุ่มที่ 1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง และชมชนชนบท ทั้ง 5 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ 

ทั้งเพศชาย และหญิง โดยผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,000 กลุ่มตัวอย่าง  

(Yamane, 1973: 125) สำหรับเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-shot Case Study) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Non-

Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณากำหนด

ตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป ถือเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนื่องจากบุคคลในช่วงอายุ

ดังกล่าวมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ หรือมีวิจารณญาณญาณเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตเต็มที่ บรรลุวุฒิภาวะโดยสมบูรณ์ เริ่มมีพฤติกรรมที่

แน่นอนขึ้น ความเจริญเติบโตทางกายสมบูรณ์และพัฒนาเต็มที่ จะมีอารมณ์และความม่ันคงทางจิตใจ

ดีกว่าระยะวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพทางสมองพัฒนาเต็มที่

และคงอยู่สูงสุดไปจนถึงวัยกลางคน ฮาวิกเฮอร์ท (Havighurst, 1972 อ้างถึงใน สมประสงค์ เสนา

รัตน์ และสุนันท์ สีพาย, 2553: 22-23) และนักวิจัยพิจารณาคัดเลือกโดยเฉพาะหน้าคนที่มีวัยวุฒิที่

เหมาะสมในการให้ตอบแบบสอบถาม 

   (2) กลุ่มที่ 2 ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในแต่ละอำเภอทั้ง 5 

จังหวัด โดยมีจังหวัดอุดรธานี 20 อำเภอ จังหวัดเลย 14 อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู 6 อำเภอ 

จังหวัดหนองคาย 6 อำเภอ และจังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ รวมการสัมภาษณ์ผู้นำทั้งหมด จำนวน 54 

คน/อำเภอ ทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
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  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผู้วิจัยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตามกรอบปฏิทินปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) หมายถึง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

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; 2557: 9 อ้างถึงในภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 

2558: 50; 2560: 13; 2560: 26-27; 2561: 32) โดยงานวิจัยครั้งนี้มีการกำหนดให้ศึกษาการน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออมทรัพย์ 2) ด้านการเอื้ออาทร

เกื้อกูลต่อกัน 3) ด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร 4) ด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อ

ของท้องถิ่น และ 5) ด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562) 
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การพัฒนา (Development) หมายถึง ทำให้เจริญขึ้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542, 2546: 779) คำว่า “พัฒนา” ตามพระบรมราโชวาทที่รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่คณะที่

ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น ณ ศาลาผกาภิรมย์ 7 พฤษภาคม 2513 ว่า “...คำว่า “พัฒนา” ก็

หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้าการพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญความหมาย

ของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัยมีความเจริญ มี

ความสุข ฉะนั้น จึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ 

และความพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ...” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2554) แต่ในความหมายของการวิจัยในครั้งนี้ คำว่า “พัฒนา” หมายถึง การทำให้คน

ที่เป็นผู้นำมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น มีทักษะการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอบรมชาวบ้าน

ได้มากขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกบ้าน ให้ผู้นำมีศักยภาพสูงขึ้น รู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงภูมิความรู้

ในท้องถิ่น และอบรมในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตให้มีความพอดี มีคุณสมบัติเป็น

ผู้นำ ปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ให้แนวทางกับคนอ่ืน ๆ ในชุมชนหมู่บ้านได้อย่างมีความรู้ จนทำให้หมู่บ้าน

เจริญขึ้นหรือเป็นหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่เห็นคุณค่าและตระหนักในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อีก 1 คำที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบริหารการพัฒนา หมายถึง การจัดการองค์

ความรู้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของแนวทางการทำงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้การ

เป็นประโยชน์ คุณค่า มูลค่า หรือความเจริญขึ้นของคน สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน ชุมชน สังคม ที่เป็นไป

ด้วยประโยชน์ต่อส่วนรวม ลดผลกระทบเชิงลบต่อส่วนร่วม ลดความขัดแย้งของคน สร้างความผาสุก

ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารการพัฒนามักใช้กับการทำงานของหน่วยงานองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน และปัจจุบันใช้กับการบริหารการพัฒนากับชุมชนด้วยเนื่องจากว่าในชุมชนท้องถิ่นมี

องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนท้องถิ่นด้วยการทำงานร่วมกันกับ

ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องพิจารณาทั้งความคุ้มค่า และคุณค่ากันอย่างพอดี จึงสามามารถทำให้

การบริหารการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 12) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง พฤติกรรมแห่งการทำงาน

ร่วมกันของคน (ประชาชน) หรือสมาชิกในครอบครัว โดยมีการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันด้วย

กระบวนการร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานในกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม ในกิจกรรมเพ่ือความทันสมัย

ของครอบครัว ในกิจกรรมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และในการสนับสนุนครัวเรือนตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 229) ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 

หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ  

ความสุข (Happiness) หมายถึง การเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” และ “พอใจ” เป็นการถึง

พร้อมด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซึ่งจะเริ่มต้นที่มีความสุขทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี 

การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่

ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการดำรงชีวิตนั้นเอง และเมื่อพร้อมกับ

ความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การ

เคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนที่ดีงามของศาสนา การทำสมาธิภาวนา เป็น

ต้น ทำทั้งสองสุขนี้ให้บริบูรณ์ถึงจะเรียกว่า “ความสุข” ที่แท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 59; 

2560: 8) ทั้งนี้ในการวิจัยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่ประชาชนดำรงชีวิตในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงสะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำรงอยู่ ณ ปัจจุบัน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ เป็นสำคัญ 

คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง ความอยู่ดีมีสุขของผู้นำและสมาชิกในครอบครัว 

ในชุมชนทั้งการมีสุขภาพดี ความพึงพอใจต่อครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และ

ความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 15) ซึ่งในการวิจัยหมายถึง

คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ 

ความยากจน (Poverty) หมายถึง ความอัตคัดขัดสนในปัจจัยครองชีพพ้ืนฐานของชีวิต คือ 

ขัดสนอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาชีพทำมาหากิน ที่หมายรวมถึง “คนจน” ที่ 

TPMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) 

Oxford Poverty & Human Development Initiative & United Nation Development 

Programme คิดค้นขึ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้

นำมาปรับใช้กับประเทศไทย โดยดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ MPI อาศัยหลักการที่ว่า คนจนคือผู้

ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ ซึ่ง TPMAP พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้าน

สุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ (TPMAP, 2562: 

online, 27 สิงหาคม 2562) อ้างอิงโดยการเทียบเคียงในข้อมูลการจัดทำรายงานสถานการณ์สความ
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ยากจนและความเหลื่อมล้ำของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์

ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558 บ่งชี้ถึงความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในช่วงปี 2549 -2557 พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุด เพราะด้วยตาม

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อน ทำให้มีข้อจำกัดด้านที่ดิน

ทำกิน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน ในส่วนการ

สัญจรมีการเดินทาง เข้าถึงแต่ละพ้ืนที่มีความห่างไกลและยากลำบาก ทำให้เป็นข้อจ้ากัดทั้งการขนส่ง

สินค้าและการเข้าถึงบริการ พ้ืนฐานของรัฐ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า การศึกษาสาธารณสุข เป็นต้น 

ท้าให้การพัฒนามีความล่าช้ากว่า จังหวัดอ่ืน ๆ และสัดส่วนความยากจนลดลงค่อนข้างช้า นอกจากนี้

ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในพ้ืนที่เป็นชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขา ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี

การศึกษา หรือมีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ อาชีพจึงผูกติดกับการเกษตรกรรมเป็น

หลัก ประชาชนในพ้ืนที่สร้างรายได้เพ่ิมจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่สุด

คือ ประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ได้รู้สึกว่าตนประสบปัญหาความยากจนหรือขัดสนแต่อย่างใด นั่นเป็น

เพราะว่าตราบแต่เกิดตายหลายชั่วอายุคน ผู้คนส่วนใหญ่มีวิถีการดำรงชีวิตที่พอเพียงและมีความสุข 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 1-15) โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางดำรงชีวิตด้วย (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562 : 

246-248) ความยากจนเกิดขึ้นมักมีอีกคำตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” 

หมายถึง การที่มนุษย์ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมจากผู้อ่ืน ที่อาจเป็น

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนด้วยกันเอง อัน

เกิดจากความเป็นญาติ ความสนิทคุ้นเคย ความมีฐานะการเงิน ตำแหน่งทางสังคม ความไม่ใช่พวก

พ้อง การไม่ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน จนกลายเป็นโครงสร้างทางสังคมไทยที่มีอยู่จริง คือ ชน

ชั้นวรรณะ และสามารถเป็นจุดปะทุความขัดแย้งของสังคมได้ ตราบใดยังมีโครงสร้างสังคมที่เป็นชน

ชั้น การจัดแบ่งฐานะทางสังคม รายได้ โอกาสการเข้าถึง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิ ความ

เป็นธรรม ยากมากท่ีจะทำให้ลด ละ เลิกในสิ่งที่เรียกว่า “ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม” จำเป็นต้อง

ค้นหาแนวทางการลดช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมลงมาให้น้อยเพื่อเกิดความเท่าเทียมกัน

ในที่สุด (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 13) 
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ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คนที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบ

อาชีพ เอาตัวรอดในยามวิกฤตได้จนเกิดการสั่งสมคุณค่าภูมิปัญญาทำให้สังคมรอดพ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงหรือการคุกคามใด ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของสังคมการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่

นำพาสังคมฝ่าวิกฤตร้าย ๆ ไปได้อย่างปลอดภัย วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี สถาบันทางสังคม องค์

ความรู้ของแผ่นดินที่รู้จักการใช้สิ่งที่มีอยู่ในสังคมนั้นให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณค่าที่แท้จริง อนึ่งคำว่า 

ทุนมนุษย์เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของสังคม ทักษะ ความรู้ และความสามารถ 

การศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีศักยภาพ เป็นคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น รวมถึงการ

เป็นสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 66-67) 

กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ หมายถึง  “กลุ่มจังหวัดสบายดี” 

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู 

และจังหวัดบึงกาฬ 

 

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความ

พอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” เมื่อสิ้นสุดการวิจัยประโยชน์สุขย่อมเกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ 5 

จังหวัด มีผลกระทบในเชิงบวกเพื่อการขายเครือข่ายสร้างต้นแบบด้วยแนวทางในการพัฒนา

สังคมแห่งความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสัมผัสได้ เกิดประโยชน์ได้จริง 

ตามแนวทางนโยบายภาครัฐที ่มีการบูรณาการกับประชารัฐ มีฐานมั่นคงทางอาชีพและการ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้วิจัยคาดประโยชน์จะเกิดขึ้นดังนี้ 

การนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงใน ด้านสังคมและชุมชน 

ผู้ที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1.1 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 

ประชาชน  1) ได้รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นคนไทย 4.0 ที่ก้าวพ้นความ

ยากจนสู่  “ชนชั้ นคนพอเพี ยง”  ใน พื ้น ที ่ 5 ก ลุ ่ม จ ังห ว ัด ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในการพัฒนาสังคมของตนเองได้อย่าง

ปกติสุข หรือเกิดการสานพลังเครือข่ายภายในและภายนอกสู่การสร้าง

เศรษฐกิจฐานรากท่ีมั่นคง 

 2) ประชาชนยึดมั่นในการดำรงชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง มีหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีพ 

ชุมชน 3) ชุมชนมีแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) ได้การขายผลและพิสูจน์แบบประเมินการชี้วัดหมู่บ้ านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยร่วมได้ 

หน่วยงานรัฐ/ภาครัฐ 5) ได้ขับเคลื่อนแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสานกับการใช้

นโยบายของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้วยการสาน

พลังประชารัฐให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 6) ได้เครือข่าย และต้นแบบที่เป็นจริงในการชี้นำให้กับจังหวัดอ่ืน ได้ใน

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสัมผัสได้จริง ก้าว

พ้นจากความยากจนที่เป็นจริงสู่ “ชนชั้นคนพอเพียง” ได้อย่างภาคภูมิ 

มหาวิทยาลัย/วิชาการ 7) งานวิจัยนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนำเสนองานในระดับ

นานาชาติ 

สาขาวิชา/ภาควิชา/

คณะ 

8) เป็นเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐกิจสังคมตามแนว

พระราชดำริ /กระบวนทัศน์พัฒนาสังคมพ้ืนฐาน และรายวิชาหลักการ

จัดการสังคมและวัฒนธรรม แขนงการจัดการพัฒนาสังคม คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.6 แผนการถ่ายทอดการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ได้องความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่สะท้อนแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมที่เกิดจากความเป็นเจ้าของของคนใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัด

เลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ เป็นลักษณะการ

บริการวิชาการแก่สังคม ได้องความรู้ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ด้านทุนมนุษย์ ความหมาย ความรู้ความเข้าใจ 

และการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง “คนไทยพอเพียง 4.0” 

2) “วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” และผลประเมินบุคคลตามตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ 

3) บทสังเคราะห์องค์ความรู้ในการออกแบบแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่าง

มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชนชั้นคนพอเพียง” “ระดับพอเพียง:สบายดีอีสาน 

โดยมีกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ เป็นลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

ตารางที่ 1.2 แผนการถ่ายทอดการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

องค์ความรู้ กิจกรรม 
จำนวนคน/

สถานที่ 

ระยะเวลา 

กค. สค. กย. 

1) “คนไทยพอเพียง 4.0” กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (5 จังหวัด
ได้แก่ อุดรธานี เลย หนอบัวลำภู หนองคาย 
และบึงกาฬ) 
2) “วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” และผล
ประเมินบุคคลตามตัวช้ีวัดของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

กิจกรรมที่ 1 : 
   - ช้ีแจงผลการวิจัย และองค์
ความรู้ด้วยการจัดประชุม 5 ครั้ง
ทั้ง 5 จังหวัด (รายพื้นท่ี) 
 
 

 
150 คน/
ชุมชนพื้นที่
เป้าหมายราย
จังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

3) บทสังเคราะห์องค์ความรู้ในการออกแบบ
แนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ชนช้ันคนพอเพียง” “ระดับพอเพียง: 
สบายดีอสีาน” 

กิจกรรมที่ 2 :  
   - เชิญชุมชนต้นแบบที่มีคะแนน
สูงสุดรายอำเภอ ๆ 1 หมู่บ้านร่วม
ออก แ บ บ แ น วท างก ารส ร้ า ง
ความสุขและการก้าวพ้นความ
ยากจนสู่  “ชนช้ันคนพอเพียง” 
“ระดับพอเพียง:สบายดีอีสาน” 

 
150 คนราย
อำเภอ
เป้าหมายราย
จังหวัด 

   

 

14 วัน 

7 วัน 

7 วัน 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)  การบริหารการพัฒนา ความสุข 
(Happiness) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ความยากจน (Poverty) ทุนมนุษย์ (Human Capital)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และการศึกษาความต้องการ ปัญหาของพ้ืนที่ไว้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจาก
ความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑” โดยผู้วิจัยนำเสนอตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Philosophy of Sufficiency 
Economy)  
 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา (Development Administration) และการพัฒนา 
(Development) 
 4. ความสุข (Happiness) 

5. คุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
6. ความยากจน (Poverty) และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) 
7. ทุนมนุษย์ (Human Capital) 
8. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
9. การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
  
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวคิดที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสะท้อน
ความสำเร็จได้ถ้าผู้คนได้มีส่วนร่วมในการคิด ทำ รับผิดชอบ ในการทำงานที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นแนวคิดแรกที่ต้องสะท้อนออกมาให้ชัดเจน เมื่อทุกคนในชุมชนท้องถิ่น 
หรือหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จจากการรู้รักสามัคคีกันทำงานนั้น ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.1 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
“การมีส่วนร่วม (Participation)” เป็นการกระทำที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจาก

การกระทำหลาย ๆ คนโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ทำในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งส่งผลในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น 
พัฒนาขึ้นทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ นับเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยหนึ่งที่
สะท้อยความเป็นประชาธิปไตยด้วย เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ด้วย ยิ่ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูงขึ้น อนึ่งครั้นประเทศใด
ต้องการให้มีความเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นด้วย ซึ่งประเทศไทยเป็น
อีกหนึ่งประเทศในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เห็นได้การ
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 
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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
ดำเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 18-19) สะท้อนให้ทุกกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า 
“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ว่าประเทศ คนในประเทศ องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องให้ประชาชนมีส่วร่วม จนถึงขนาดที่ประเทศไทยได้ระบุในรัฐธรรมนูญของไทยไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ต่างจากวิถีการปกครองที่สะท้อนคำว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นคำที่สะท้อนความเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุด และมักสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หรือกระทั่งนโยบายที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยจึงทำให้นักวิชาการหลายท่านไดศ้ึกษาและนิยามการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 

 
2.1.2 นิยาม “การมีส่วนร่วม” 
“การมีส่วนร่วม” จึงเป็นวลีทีส่ะท้อนพฤติกรรมรวมกลุ่ม ช่วยกันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ต่อการพัฒนาไม่ว่าระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ถือว่าการมีส่วนร่วมถูกกำหนดให้มีผลต่อการพัฒนา
ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงยังนับว่าเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างในการศึกษาไว้อย่าง
มากมาย ทั้งการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและ
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สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (Erwin W., 1976: 138) ยังคง
สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล
และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม (Reeder W.W., 1974: 39) แนวคิดที่สำคัญของการมีส่วนร่วมครั้ง
พิจารณามิติการมีส่วนร่วมการพัฒนาที่กล่าวถึงนิยามและองค์ประกอบไว้ว่า การมีส่วนร่วมต้อง
พิจารณา 3 มิติ ได้แก่ ลักษณะการมีส่วนร่วมพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ (4) การมี
ส่วนร่วมประเมินผล ยังได้สะท้อนผู้ที่ควรมีส่วนร่วมประกอบด้วย (1) ประชาชนในท้องถิ่น (2) ผู้นำ
ท้องถิ่น (3) บุคลากรของรัฐบาล และ (4) บุคลากรชาวต่างชาติที่ทำงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ต้อง
อธิบายรวมถึงพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วนได้ทำอย่างไรบ้าง ได้แก่ (1) การริเริ่มการมีส่วนร่วมมา
จากด้านบนหรือด้านล่าง (2) การจูงใจในการเข้าร่วมมีความสมัครใจหรือบีบบังคับ (3) โครงสร้าง (4) 
ช่องทางของการมีส่วนร่วม เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยตรงหรือทางอ้อม ควรให้ความสำคัญ
กับ 5) ระยะเวลาและ (6) ขอบเขตการมีส่วนร่วม แบบต่อเนื่องและไม่ว่าจะเป็นการขยายไปใน
ช่วงกว้างหรือแคบ ๆ (7) การเสริมสร้างพลังอำนาจ  (Cohen, J. & Uphoff, N., 1980) นั่ น
หมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนทั้งหมดได้ เข้ามามีบทบาทในการ
ดำเนินการพัฒนาเพ่ือเป็นการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมลงทุนลงแรง (อรพินท์ สพโชคชัย, 2538: 
2) แล้วพิจารณาการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็น
โครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการเกิดให้ประชาชนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ท่ีจะเข้าร่วมในการแก้ปัญหา
ทางสุขภาพ มีความรับผิดชอบ ในการสำรวจตรวจสอบความจำเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย การระดม
ทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-20) 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ร่วมสะท้อนความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงว่าจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมชนิดที่ประชาชนเป็นตัวตั้งคือเจ้าของโครงการ  ส่วน
บุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน ชาวบ้านเป็นผู้วางแผนดำเนินตามรูปแบบ และวิธีการที่ชาวบ้าน
คุ้นเคย ตัดสินใจเมื่อต้องการทางเลือกแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ภูมิรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรม
รวมทั้งด้านตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา ต้องมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็น
ผู้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขั้นตามวิธีการของตัวเองด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 
2538: 99) ยังหมายรวมการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 
การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบทั้งตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, 
2536: 20) โดยที่กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะของการทำงาน
ร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือดำเนินงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจมติชน 
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดำเนินงานกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจทางการ
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เมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2524: 71) 
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมของชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นใน
การดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ การ
ติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่ามักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความ
ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 11) สิ่ง
สำคัญที่สุดเมื่อกล่าวถึงคำว่าการมีส่วนร่วม จึงกล่าวถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการเชื่อมต่อ
กิจกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน ของชุมชน โดยเริ่มแต่
กระบวนการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข 
พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำ จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได้ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2559: 10) นอกจากนี้ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นได้ถูกอธิบายไว้
โดย อรทัย ก๊กผล (2552: 17-19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้
ประชาชนเข้าไปร่วมในการกำหนดกฎเกรฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบสิ้น กล่าวคือเริ่ตั้ง
แต่การเกิดจิตสำนึกในตนเอง ร่วมคิดด้วยกัน ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ร่วมดำเนินงาน ร่วมกัน
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขความเต็มใจและความตั้งใจ ความเสมอ
ภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคล และเสรีภาพในการตัดสินใจ 

ทั้งนี้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัด
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) ในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน  3 จังหวัดยากจนโซน
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ภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามว่า การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการเป็นขั้นตอนของพฤติกรรมเชิงสังคมของมนุษย์ที่ต้องการทำงานด้วยกัน ช่วยเหลืองาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเริ่มทำตั้งแต่การรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน การคิด วิเคราะห์ 
ออกแบบ วางแผน ลงมือทำ รับผิดชอบร่วมกัน รับผลประโยชน์ ติดตาม ประเมินผล แก้ไข ร่วมมือ
ร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จใน
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้ถ้าเราใช้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ร่วมรับผลอย่างเท่าเทียมกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 20) 

การวิจัยในครั้งนี้เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจากความยากจนสู่  “ระดับ
ความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้นิยามคำว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทุนมนุษย์
และการพัฒนาชีวิตความพอเพียงในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 54 หมู่บ้าน ใจความว่า การ
แสดงออกมามีบทบาท หน้าที่ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ต่างคนต่างออกแรงร่วมด้วย
ช่วยกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำตามหน้าที่ของตัวเองในหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน คิด ทำ รับ แบ่งปันกัน 
 

2.1.3 กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม 
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) 
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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 

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) 
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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 หากพิจารณาจากสิ่งที่จะเกิดข้ึน กระบวนการการมีส่วนร่วม มี 2 รูปแบบดังนี้  

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) ในการ
วิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ
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ประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุป
กระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการสำคัญ ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 23) 

1) ขั้นแรกเริ่มเร้าการมีส่วนร่วม  
2) ขั้นที่สอง ออกแบบกำหนดผู้มีส่วนร่วม 
3) ขั้นที่สามลงมือทำงานร่วมกัน  
4) ขั้นที่สี่รับผลของการมีส่วนร่วม  
5) ขั้นสุดท้ายสรุปผล ประเมินผลและใช้ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม 

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับ
ความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 7 กระบวนการสำคัญ ดังนี้ 

1) กระบวนการแรกร่วมคิด  
2) กระบวนการทีส่องร่วมออกแบบความคิด 
3) กระบวนการที่สามร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมาย เลือกคน  
4) กระบวนการที่สี่ร่วมลงมือทำงาน  
5) กระบวนการที่ห้าร่วมกันรับผลลัพธ์  
6) กระบวนการที่หกร่วมประเมินผลและใช้ประโยชน์ 
7) กระบวนการสุดท้ายร่วมกันถอดบทเรียนและติดตามต่อเนื่อง 

 

2.1.4 รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม 
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 
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3) ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่จะตั้งโครงการ
ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพ้ืนที่หากเห็นว่ามาตรการที่จะใช้ในการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 

4) ระดับที่  4 ร่วมดำเนินการ  หมายถึง  ร่วมในการลงทุน  ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
หรือร่วมปฏิบัติงานเอง   ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะทำไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการเช่ น  
หากเป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ชำนาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว  บางครั้ง
เป็นความยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น เช่น การจัดการป่า ลุ่มน้ำหรือทรัพยากรอ่ืนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้   ชาวบ้านหรือ
ประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมดำเนินการได้  หรือเป็นการร่วมดำเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้นก็ย่อม
ถือว่ามีการร่วมดำเนินการได้ 

5) ระดับที่ 5  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ และ
ติดตามการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้นำ
มาตรการลดผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาเกิดขึ้น
หรือไม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะประชาชนจะทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัย (Watch dog) 
การดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้น  

6) ระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว ย่อม
ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั้งที่ เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบทั้งต่อ
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  
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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)  
   

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

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

 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 
 

 

 

 

 

Citizen Power 

Tokenism 

Nonparticipation 
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ภาพที่ 2.2 การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 15) ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยกจากกันได้
โดยเด่นขาดทุกระดับต้องมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นความตั้งใจเดียวกันหรืออุดมการณ์เดียวกันจึงจะสามารถ
นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ระยะทางของเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาจะเป็นตัว
แปรสำคัญในการทำลายทุกขั้นตอน ดังนั้นความต่อเนื่องและการบูรณาการทุกองคาพยพผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การมีส่วนร่วมเป็นความหวังเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ

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 

ภาควิชาการใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ภาคบุคลากร
ต่างชาติในชุมชน

ท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมต้องเกิดด้วยความสมัครใจ สมัครสมานสามัคคีของทุกคน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 
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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
พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยก
จากกันได้ทั้งทุกระดับการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
เช่นเดียวกันในงานวิจัยครั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถแยกเป็นท่อน ๆ ได้ ต้อง
เชื่อมโยงกัน กระบวนการวิจัยสำคัญที่ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้ผลลัพธ์ที่ดี เกิดผลทางบวก พัฒนา 
กาวหน้า แก้ไขปัญหาได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องสัมพันธ์กันทุกระดับ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

 

 

พื้นที่
ปัญหา/

การพัฒนา 

ผู้มีส่วนร่วม/ส่วนได้/ส่วนเสีย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

7 ระดับการมีส่วนร่วม 

การทำร่วมกันอยา่งต่อเนื่อง/ครบทุกองคาพยพ 

อยู่ร่วมกันอย่างมสีุขด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ  

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
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2.1.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 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 “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่
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
ภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเวลา อาชีพ การศึกษา จำนวนสมาชิกของคนในครอบครัว การมี
ตำแหน่งสมาชิกทางสังคม กิจกรรมการบริหารพัฒนา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 29) ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจาก
ความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
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ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ปัจจัยยังคงหนีไม่พ้นกับตัวแบบบุคคลเป็น
สำคัญ คือ ความสนใจ ความพอใจ เวลา อาชีพ ตำแหน่งทางสังคม ประโยชน์ที่ตนจะได้รับ 
ความสำคัญของงานนั้น ความเป็นญาติที่คุ้นเคย 

 

2.1.6 การมีส่วนร่วมในทัศนะของผู้เขียน (นักวิจัย) 
 ผู้เขียน (นักวิจัย) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การจัดการพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในมิติทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จึงได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ มาเป็นบทสรุปรวบรวม
มาเป็นแนวคิดผู้เขียน ดังนี้ 
 พุทธศักราช 2552 ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า คำว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้งในเรื่องของการแสดงความ
คิดเห็นในการดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซึ่งการกระทำทุกมักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความ
ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552 : 11) ส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยทางด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น อายุ เพศ การศึกษา ศาสนา/ความเชื่อ 
สถานภาพทางสังคม ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้ และความยาวนานในการอยู่อาศัยในชุมชน การ
รับรู้ข่าวสารในการพัฒนาชุมชน และการได้รับการฝึกอบรมของกรรมการชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2552: 17) 
 พุทธศักราช 2553 ได้ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
กิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีบทบาทเป็นสำคัญที่ส่งผลการกระทำนั้นถึงรัฐบาลหรือผู้นำทางการเมือง 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนทาง
การเมือง การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลอันมีผลต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำ
ประชาพิจารณ์ ผลแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอาจสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ (ภูสิทธ์    
ภูคำชะโนด, 2553: 17) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีหลายระดับตามแต่บริบทที่ผู้เขียน
แต่ละท่านจะหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ เช่น บริบทเชิงพ้ืนที่ ก็จะมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ถึงอย่างไรก็ตามยังสามารถมองลงไปในระดับท้องถิ่นลงไปอีกมาก ด้วย
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เหตุนี้หากพิจารณาถึงความมากน้อยเป็นเกณฑ์ในการวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้วิจัย
สามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ไว้ 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับมาก ปานกลาง และ
น้อย (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2553: 29) การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงควรดำเนิน
กิจกรรมนั้นผ่านฐานทางการเมืองที่เป็นองค์กร หรือกลุ่มทางการเมือง ทั้งที่อยู่ในรูปแบบชนชั้นทาง
สังคม กลุ่มชุมชน กลุ่มเพ่ือนบ้าน และกลุ่มขนาดเล็ก (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2553: 39) 

 พุทธศักราช 2558 การทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้าน
การละเล่นท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายรวมถึง กระบวนการรวมกลุ่มของประชาชนใน

การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประชาชน นักวิชาการ และเป็น
ภาครัฐเข้ามามีบทบาทก็ได้ โดยประชาชนแสดงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะการร่วมรับรู้และเข้าใจ การ
ร่วมคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจ การร่วมดำเนินการ การร่วม
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 13) 
 พุทธศักราช 2559 ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมและวิถีชี วิตของประชาชนตลาดน้ ำสู่ การท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืนใน เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานคร พบว่า คำว่าการมีส่วนร่วม มีความหมายว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเชื่อมต่อ
กิจกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน ของชุมชน โดยเริ่มแต่
กระบวนการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข 
พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำ จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได้ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำ  
ชะโนด, 2559: 10) สรุปได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม หากพิจารณาจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
กระบวนการการมีส่วนร่วม ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมเชิงรุก หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ประสงค์ต้องการสิ่งหนึ่งใด
ให้เกิดขึ้นจากความสำเร็จ จึงต้องรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ภายใต้
เงื่อนไข เรื่องอะไร วิธีการอย่างไร ใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้ และผลจะเกิดขึ้นกับ
ใครบ้าง ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

2) การมีส่วนร่วมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่ รอให้
กลุ่มเป้าหมายมากใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ช้าและไม่เกิดขึ้นจากความ
ต้องการที่เป็นจริงแต่เกิดจากความจำยอมและจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่มามีส่วนร่วม เช่น ต้อง



32 

เป็นไปตามกฎหมาย ต้องการอำนาจทางราชการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็น
หน่วยงานราชการที่มักทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม 

ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มที่ การมีความต้องการ(เรื่อ ง)ที่
ตรงกัน กำหนดบทบาทโครงสร้างหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ์) สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลโดยตรง มีกระบวนการร่วมมือ ร่วมทำ ร่วมใจกัน ร่วมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งดี
และไม่ดีร่วมกัน และร่วมกันผ่าทางทันร่วมกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 12-13) สรุปได้ว่า รูปแบบ
และระดับการมีส่วนร่วม ในความเป็นจริงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ ทุกคนในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียต้องร่วมมือร่วมใจ สอดประสานหรือเชื่อมต่องานกันและกัน ส่วนระดับการมีส่วนร่วม หาก
พูดถึงความสำคัญที่สุด คือ การลงมือทำ สำคัญที่สุด ครั้นให้ระบุถึงระดับนั้นกำหนดได้เป็น 7 ระดับ 
ได้แก่ ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ เข้าใจ ระดับที่ 2 ร่วมค้นหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระดับที่ 3 ร่วม
วางแผน ตัดสินใจ ระดับที่ 4 ร่วมปฏิบัติ ลงมือทำ ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
แก้ไข ระดับที่ 6 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และระดับที่ 7 ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งต้องมีการสอด
ประสานการทำงานที่แยกออกจากกันไม่ได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 14) การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของท้องถิ่น ทั้งด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยใด ๆ หากเป็นการวิจัยที่เชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจึงจะประสบความสำเร็จได้ เช่นเดียวกันงานวิจัยนี้
ต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกั น
ขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นภูมิสังคมของชุมชนไว้จึงจะสำเร็จได้
เช่นเดียวกัน  

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 อุดมการณ์การเมื อง ภาวะ
เศรษฐกิจ การติดตามข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2559: 16) 

พุทธศักราช 2560 ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า  การมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคำเดียวกันที่มีความ
หมายถึง พฤติการณ์ของบุคคลในการรวมตัวกันกระทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกันทำจึงสำเร็จโดย
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เริ่มตั้งแต่กระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมที่เกิดการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วม
วางแผน ออกแบบแนวทางกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลง
มือทำปฏิบัติ ลงทุนทั้งเวลา สถานที่ บุคคล ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานร่วมมือ นอกจากนี้ต้องร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนที่
มาร่วมต่างมีบทบาทหน้าที่ทำงานให้เกิดความต่อเนื่องจนเป็นพลังกลุ่ม พลังชุมชน พลังประชาชน
บางอย่างก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 15) ดังนั้นใน
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดจากการได้รับผลกระทบที่เกิดกับ
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศทั้งทางดีและไม่ดี จนต้องการเข้ามีบทบาทร่วมในการพัฒนาสิ่ง
ดีให้ดีขึ้น และสิ่งไม่ดีให้แก้ปัญหาไป การมีส่วนร่วมจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
นั้น ๆ หมายความถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหานั่นเองซึ่งหากปัญหาวงกว้าง
ต้องเป็นภาคประชาชน เอกชน และรัฐ จะขาดภาคหนึ่งใดมิได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 17-18) 
ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยกจากกันได้
โดยเด่นขาดทุกระดับต้องมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นความตั้งใจเดียวกันหรืออุดมการณ์เดียวกันจึงจะสามารถ
นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ระยะทางของเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาจะเป็นตัว
แปรสำคัญในการทำลายทุกขั้นตอน ดังนั้นความต่อเนื่องและการบูรณาการทุกองคาพยพผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การมีส่วนร่วมเป็นความหวังเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้จนนำไปสู่แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างมีความสุขที่สมดุลย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2560: 21-22)  ทั้งในการวิจัย ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 23-24) เรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่ง
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” จึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่จะทำให้กิจกรรมหนึ่งใดสำเร็จได้ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
ปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจ ปัจจัยทางการศึกษา ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม ปัจจัย
การเมือง ปัจจัยเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงทั้งหมดคือ การต้องดิ้นรนทำ
มาหากินหรือไม่ว่างที่จะเข้ามาร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทำงาน 

พุทธศักราช 2561 ทำการวิจัยเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชน
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนของ
พฤติกรรมเชิงสังคมของมนุษย์ที่ต้องการทำงานด้วยกัน ช่วยเหลืองานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดย
เริ่มทำตั้งแต่การรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน การคิด วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ลงมือทำ รับผิดชอบ
ร่วมกัน รับผลประโยชน์ ติดตาม ประเมินผล แก้ไข ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
และสามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้ถ้าเราใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมรับผลอย่างเท่าเทียม
กัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 20) ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 23) 

1) ขั้นแรกเริ่มเร้าการมีส่วนร่วม  
2) ขั้นที่สอง ออกแบบกำหนดผู้มีส่วนร่วม 
3)  ขัน้ที่สามลงมือทำงานร่วมกัน  
4) ขั้นที่สี่รับผลของการมีส่วนร่วม  
5) ขั้นสุดท้ายสรุปผล ประเมินผลและใช้ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยกจากกันได้
ทั้งทุกระดับการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน (ภูสิทธ์ ภู
คำชะโนด, 2561: 26-28) นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ
เวลา อาชีพ การศึกษา จำนวนสมาชิกของคนในครอบครัว การมีตำแหน่งสมาชิกทางสังคม กิจ
กรรมการบริหารพัฒนา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 29) 
 พุทธศักราช 2562 ทัศนะจากงานวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า “การมีส่วนร่วม” (participation) เป็น
พฤติกรรมบ่งชี้ถึงรวมกันของผู้คน การร่วมกันทำงาน การทำกิจกรรมร่วมกัน การลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดตามประสงค์ การร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่หนึ่งใด การมีส่วนร่วมจึงเริ่มตั้งแต่การคิด วางแผน ปฏิบัติ 
ติดตาม รับผล แก้ไข รับผิดชอบ ทุกสิ่งอย่างถ้าต้องการความสำเร็จหรือการขับเคลื่อนให้ดีขึ้นอย่างมี
ระบบ ขั้นตอน และสะท้อนความเป็นประชาธิปไตย ต้องมีพฤติกรรมของการมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งการมี
ส่วนร่วมมีความสำคัญในกิจกรรมเชิงสังคมหรือเป็นแก่นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิต 
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ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทุกกิจกรรมเชิงสังคมเมื่อประชาชนหรือผู้คนได้มีส่วนร่วมกัน
อย่างจริงจัง ร่วมมือ ร่วมทำ และร่วมใจมุ่งเป้าหมายเดียวกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 70) และการ
มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว เป็นตัวแปรแฝง โดยมี (1) การมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม (2) การมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัว (3) การมีส่วนร่วม
เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และ (4) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562 : 79: 99) เป็นตัวแปรสังเกตได้ดัง
รายละเอียดภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2562: 100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
สมาชิกในครอบครัว (FMSP) 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรม (SACP) 

การมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ (LCEP) 

การมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของ
ครอบครัว (FMFP) 

การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (PHSS) 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(Philosophy of Sufficiency Economy) 

  
 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นแนวทางในการ
ดำรงชีวิตของประชาชนเมื่อปฏิบัติตามแล้วย่อมถึงซึ่งความสุขที่ยั่งยืน ความผาสุกที่ยั่งยืน ความอุดม
สมบูรณ์ ความบริบูรณ์ ความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืน ดังนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยชาติให้พบความสุขแท้ของชีวิต บ้านเมืองใดยึดมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังย่อมนำ
ความผาสุขสันติสุขแก่บ้านเมืองนั้นอย่างบริบูรณ์ “เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญา ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติที่ดีงามของมนุษย์ในการดำรงชีวิต” จึงมีงานเขียนที่เป็นต้นแบบโดยมูลนิธิชัยพัฒนา และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมถึงนักวิชาการได้ศึกษา วิจัย 
และประชาชนได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่างมากมาย ดังมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 

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
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น มี
จุดเริ่มต้นอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่นับตั้งแต่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) เป็นต้นมา โดยที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่สูงของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2502-2516 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี เศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูงแต่ยังขาด
ความไม่สมดุลในหลายด้าน เกิดความแตกต่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้น ความไม่สมดุล
ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโต สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ การ
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เคลื่อนย้ายประชากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการ
ดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน ภาครัฐขาดความรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยจึงเข้าสู่วิกฤติในที่สุด จนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี 2540 (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 
2550: 3-6) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราต้องหันกลับมาวิเคราะห์ตัวเราว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้อง
นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทุกอย่างคือ “ตัวประชาชนไทยเอง” ที่ยังคงมีความโลภ บริโภค
อย่างฟุ่มเฟือย ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก พ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศโดยไม่จำเป็น 
และขาดหลักพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ทำให้ถูกนำไปสู่การกระทำที่เบียดเบียนกันได้ง่าย
มากขึ้น ประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ครอบครัวและชุมชน
แตกแยก เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันต่อสู้ดิ้นรนและแสวงหาเกินความจำเป็น รวมถึงการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนมากขึ้น สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อ นแก่
ประเทศชาติ ความเหลื่อมล้ำกลายเป็นบาดแผลที่เยียวยาไม่หายไปจากสังคมไทยถูกแยกชัดเจน
ระหว่างสังคมเมืองและชนบท การที่คนยังฝังทัศนคติการดูถูกดูหมิ่นย่อมสร้างความขัดแย้งไว้อย่าง
คาดไม่ถึง ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะถูกแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนนั้นยากที่จะสำเร็จ (ภูสิทธ์ ภูคำ
ชะโนด, 2560: 25) ด้วยผลลัพธ์ของการพัฒนาประเทศไทยส่งผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบส่งผลเสียหายอย่างยิ่งต่อระดับสังคม และ
ระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งการพัฒนาประเทศมักจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เพียงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้นที่มีศักยภาพการเข้าถึงอำนาจรัฐ และทรัพยากรของภาครัฐ ฉกฉวยโอกาสที่มือใครยาวสาวได้
สาวเอา จนกระทั่งเกิดการกระจุกทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจาย จึงทำให้สภาวการณ์ทางรายได้ของ
ประชาชนเกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนเมือง 
กับคนชนบท คนที่รวยก็รวยมากเหลือเฟือ คนที่จนก็แทบจะไม่มีกิน ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ 
มากมาย หลายครั้งปัญหาเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นอย่างเดียวกับสถานการณ์ทางการเมือง จนหลายคน
ต้องจบชีวิตลงในหลาย ๆ เหตุการณ์ทางการเมือง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 7) จนคำว่า “ความ
พอมีพอกิน” หรือที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมีใจความพระบรมราโชวาท ดังนี้  (ภูมิพลอดุลยเดช , 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 125) 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความ

พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 

แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
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ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยก

เศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ

และของประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง   ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจ

กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

 

 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 การบ ริหาร
ประเทศมองจากบนลงล่าง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จึงนำไปสู่การแก้ไขแบบ
เฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ขาดความต่อเนื่องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ข้อมูลกับความเป็น
จริงไม่ตรงกันในการพัฒนาประเทศ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 26) โดยผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมของสังคมและเศรษฐกิจ 
ที่ประชาชนได้รับ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน การมีปัญหาระหว่างเมืองกับชนบท การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์ในแผ่นดินทั้งที่ เป็นของชาติ
กระจุกอยู่กับกลุ่มที่มีอำนาจ คนรวย การได้รับพฤติกรรมตอบสนองที่ไม่เท่าเทียมกัน คนที่มีการศึกา
ความรู้มากเอาเปรียบคนที่ไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เกิดความลำบากยากเข็ญให้กับประชาชนทั่วไป 
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่อยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช ที่พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียงให้กับราษฎรของพระองค์ทั่วราชอาณาจักรให้เกิด
ความอยู่ดีกินดีอย่างทั่วกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 31) โดยผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากปัญหาความไม่พอดีของสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ ซึ่งคนรวยมือยาว
สาวได้สาวเอา คนจนโอกาสน้อยมือสั้นย่อมขนขวายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ทำให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนจึงห่างกันมาก กลายเป็นชนชั้นทางสังคมที่มีคนจนเป็นฐานรากจำนวนมาก 
คนรวยยิ่งรวย คนจนยิ่งจนแทบไม่มีอันจะกิน จนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ในสายพระเนตรเล็งเห็นพสก



39 

นิกรของพระองค์ว่ามีความยากจนกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินไทย พระองค์ทรงมีโครงการพระราชดำริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วไปประเทศจนกระทั่งเกิดคำว่า “พอมี พอกิน พอใช้ เป็น
พื้นฐาน” เกิดข้ึนครั้งแรกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 เป็นต้นมา 
 

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 รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่

เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” 
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 ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมลคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไว้ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 9-26) 
 “...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก 

ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใคร

ได้มาอยู่ที่นี้ในศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20 24 ปี เมื่อปี 2517 2517 ถึง 2541 นี้ก็ 24 ปีใช่ไหม วันนั้น

ได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละ

คนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่

พอมีพอกิน บางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน 

จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็

หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้า

ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของ

เศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...  

...อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้ว ตอนท่ีพูด

พอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็น Self-sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้

บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ 

Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วย

ตนเอง (พึ่งตนเอง)...  

...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน

คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง 

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก 

อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็

พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

ทรงย้ำเตือนอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงมีพระราชดำรัส ไว้ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 13) 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง 

คือทำจากรายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉัน 

เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่

ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขา

ต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดู เพื่อความสนุกสนาน ใน

หมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขา

ฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ชาเช่ อันนี้ก็เกินไป...” 
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 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  
ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ 
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2541: 16) ส่วนในคำนิยามของ วรเดช จันทรศร (2554: 16) ได้กล่าวถึง การ
ดำรงชีวิตอยู่บนทางสายกลางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้รู้จักมองให้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง มีความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เป็นอยู่อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการวางแผนดำเนินชีวิต การตัดสินใจ และ
การกระทำ ส่วนราษฎรอาวุโสท่านได้อธิบายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
ใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไม่ทำเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคิดเอา
เอง พูดเอาเอง และกลัวไปเองทั้งนั้น ซึ่งคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”  หมายถึงพอเพียงในอย่าง
น้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ (ประเวศ วะสี, 2550: 4-6) 

1. พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
2. จิตใจพอเพียงทำให้รักและเอื้ออาทรคนอ่ืนได้ 
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทำให้ยังชีพและทำมาหากิน

ได้  
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง  
5. ปัญญาพอเพียง  
6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์

อยู่กับสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย  
7. มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน  

เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติ และยั่งยืน ซึ่งเราอาจ
เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือ
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เศรษฐกิจศีลธรรม นอกจากนี้อำพน กิตติอำพน (2550: 15) ได้อธิบายถึงความพอเพียง ไว้ว่าเป็น
ความพอประมาณที่มีเหตุผลและระบบภูมิคุ้มกัน อย่างในครอบครัวของเรา ก็ต้องดูว่า ความ
พอประมาณในครอบครัวของเราคืออะไร และในตัวอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงได้ทรงเน้นก็คือ การให้
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 
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ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันรวมตลอดถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการ
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) เน้นเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือให้มีชุมชนที่
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) 
แต่อย่างไรก็ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยังคงมีพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองเป็นหลักดังที่ อภิชัย     
พันธเสน (2555: 8-9) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพ้ืนฐานการพ่ึง
ตัวเองเป็นสำคัญ โดยพยายามนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันต้องไม่
เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หากเป็นไปได้ต้องฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมพูนทุนทุกประเภท ไม่ว่าทุนมนุษย์ ประกอบด้วยความ
เพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต ทุนทางสังคม คือ การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ทุนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติที่เอ้ือต่อการผลิต และการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องได้รับ การบำรุงรักษา รวมทั้งการฟ้ืนฟูเพ่ือความ
ยั่งยืนในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้ งหลายในอนาคต ทุนทางกายภาพ จำพวกเงินทุน เครื่องมือ 
เครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรเพ่ิมพูนมากขึ้นหรือไม่ควรจะมีน้อยไปกว่าเดิม สถานการณ์
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้มนุษย์แต่ละคนจะต้องปราศจากซึ่งความโลภหรือความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป 
ซึ่งทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรู้จักพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท ซึ่งก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สำหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะต้องมีการพัฒนาเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยใช้หลักวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่แต่ละขั้นของการพัฒนา ทั้งนี้คำจำกัด
ความดังกล่าวแสดงในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Analysis) ดังนี้ 
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การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
(A Systems Analysis of Sufficiency Economy) 

Input Process Output Outcome Impact 
เงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขที่จำเป็น (Necessary) 
 

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

วิธีคิด (Way of Thinking) 
 

 
 
 
(แก่นกลางของ Process) 
 

วิธีการ (Way of Doing) 
การมีภูมิคุ้มกัน (immunization) 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

 

ภาพที่ 2.5 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 
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ส่วนแนวคิดที่เป็นมุมมองง่าย ๆ ในชีวิตของมนุษย์ที่คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจ
พอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยการทำความดี สร้าง
ความรู้ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวม
และไม่ต้องเร่งรีบมาก เพ่ือจะได้ดูแลตนเองได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่เอาไปข่มคนอ่ืน ไปเอา
ประโยชน์จากคนอ่ืน การคิดทำอะไรที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น อาจจะทีละเล็กละน้อยแต่ทำไปเรื่อย ๆ น่าจะ
ดีกว่าการคิดอะไรแบบก้าวกระโดด จะเป็นภัย อาจจะฟู่ฟ่า ตื่นเต้น แต่มักจะทำให้เกิดความเสียสมดุล 
เกิดความแตกร้าว เช่นคนกลุ่มหนึ่งประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเหนือคนหรือประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ก็
เลยใช้ความเหนือกว่ากับคนหรือประเทศท่ีด้อยกว่า ก่อให้เกิดความตึงเครียด เป็นปฏิปักษ์ ซึ่งในที่สุด
ก็ย้อนกลับมาทำลายผู้ที่มีกำลังมากที่ไปเอาเปรียบเขา แต่การย้อนกลับมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปี
หรือบางทีถึงร้อยปี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 43) 
นอกจากนี้“เศรษฐกิจพอเพียง” ยังสามารถสรุปไว้หมายถึง การดำรงชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมใน
ปัจจุบัน ไม่ประมาทไม่สุดโต่ง เดินบนทางสายกลางของชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา ลดความอยาก
ได้อยากมีที่ไม่สำคัญในชีวิตออกไป มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพของตนเองบนศักยภาพของตัวเอง และรู้จักการ
พ่ึงตนเอง (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ = ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน) ทั้งนี้ความพอเพียงเฉพาะตนเองมิได้
หมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา แต่ให้หมายรวมถึงพอเพียงที่ตนเองแล้วให้เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนด้วย จึง
จะเป็นความพอเพียงที่แท้จริง (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 (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 39) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยในยังคงยืนยันเช่นเดิมว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง คือการดำรงชีวิตที่มีสติพอดีกับตัวเองและครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน 
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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 
 ทั้งนี้ในคำนิยามด้านความพอประมาณ (Moderation) ยังหมายถึง ความพอดี (Dynamic 
Optimum) ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการกระทำ 5 ประการ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้าน
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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 ครอบครัว 
ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน จึงสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
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        ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(สติ ปัญญา ขยัน อดทน พากเพียร 

ซื่อสัตย์ สุจริต แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 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 ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรุปใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
ภาพที่ 2.7 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
อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนมิใช่ฉาบฉวยหรือเฉพาะหน้าเท่านั้น  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 39) ผู้วิจัย
ชี้ให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมคือ การดำรงชีวิตตามทางสายกลาง มี
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ความรู้และคุณธรรม ดำรงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 45) 
ผู้วิจัยยังคงชี้ให้ชัดเจนว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องพิจารณาทั้งความเป็นปรัชญา 
ทฤษฎีใหม่ และแนวทางการปฏบัติ อาทิ หลัก 7 ป. ของภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และทฤษฎี 9 ขั้น 

 
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 ไม่ ได้ 
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 มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย มีการศึกษาข้อมูล ข้อความรู้ และนำมาปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลำดับ และสามารถนำความรู้ หลักการ 
แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม (อภิชัย พันธเสน, 2550: 243-244) ข้อมูล
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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) ผู้วิจัยเชื่อว่า เงื่อนไขสำคัญของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลได้คือ วินัย การคิดใหม่ บริบทสังคม และการลงมือทำจริง 
 
  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  

2) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ผ่านการร่วม
แรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ และเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุข
ของคนส่วนรวม และก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล  

3) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการ
ประเทศ ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ 
ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็น
ขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่ วนใหญ่
สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ด้วยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่าง
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

4) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ โดย
สรุปคือแนวพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกัน และเชื่อมโยง
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เครือข่ายในด้านต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 1 เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัวที่
สอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศ เพ่ือให้พออยู่ พอกิน ส่วนขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ 
ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ และขั้นตอนที่ 3 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหาทุน วิชาการความรู้เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน 
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: 6) 

5) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักธุรกิจ นักธุรกิจพอเพียงจะ
คำนึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น  

6) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจในกลุ่มนักการเมือง โดยนักการเมืองที่มีหลักคิด 
และหลักปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นำที่มีความเข้มแข็ง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อย  

7) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนโดยตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
อยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต แล้วให้เจ้าที่ของรัฐมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน กิจกรรมนี้เป็นจริงขึ้นมาตามหลักการพัฒนา 
“ช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนเพ่ือให้เขาช่วยตัวเองได้” 

8) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มครูและอาจารย์ สำคัญยิ่งที่ครูและ
อาจารย์จะต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้ได้
ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด ปลูกฝังอบรม และทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา  

ครั้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชนในลักษณะบูรณาการ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2551: 57-58) ซ่ึงสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ผลคือ เกิดความสมดุล พร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง 4 ด้าน คือวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อสรุปของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คื อ
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
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การที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับชุมชนนี้จะต้องรวมทั้งระดับบุคคลและ
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” 

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
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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) ได้
สรุปการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างสั้น ๆ ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
เป็นไปตามพ้ืนฐาน อาชีพ ลักษณะของแต่บุคคล หน่วยการ หรือองค์กรนั้นทำให้การประยุกต์ใช้
แตกต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ให้รู้จริง นำไปประยุกต์ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นวิถีการ
ดำเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรม ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม การดำเนินชีวิต ทั้งนี้การ
ประยุกต์ใช้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่ม
อาชีพนักธุรกิจ กลุ่มอาชีพครู อาจารย์ กลุ่มอาชีพนักการเมือง นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สถานประกอบการหรือสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ กลุ่มสถานบัน
การศึกษา หน่วยงาน กรม กอง ภาครัฐต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน  การดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้น
สามารถเกิดผลที่ดีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เกิดความรู้สึกผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน 
การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ รู้จักการออม มีวิถีชีวิตที่มีสุข รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจนทำให้เกิดการดำรงชีวิตร่วมกันอย่าง
เกื้อกูลและเกิดความยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละบุคคล หรือแต่ละ
ครอบครัวจะต้องเป็นไปตามพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการดำรงชีวิต อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่
การงาน บริบททางสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ และดำรงชีพอยู่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ดำรงชีพ
อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน อย่างขัดสน อยู่ได้อย่างพอดี พอกิน พอมี พอใช้ และพอเพียงนั่นเอง (ภูสิทธ์ 
ภูคำชะโนด, 2559: 32) สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกคนไม่ว่า
เป็นเพศใด สถานภาพใด อาชีพใด อาศัยอยู่ ณ ที่ใด ย่อมสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้น 
วรรณะ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 47) ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถได้กับทุกคนที่
ประสงค์ความสุขที่ยั่งยืน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 52) ดังนั้นแล้วในปี 2562 ผู้วิจัยยังให้แนวทาง
เดิมคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานไว้นั้น “สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน ทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ ทุกฐานะ ทุกตำแหน่ง ของมนุษยชาติ เพราะเป็นหลักแห่งการพัฒนาทุนมนุษย์ที่อยู่
อย่างเป็นสุขให้เกิดความยั่งยืน” คนจน คนรวย คนในเมือง คนชนบท ประยุกต์ใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของศักยภาพตนเอง 

 



56 

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
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
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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 
  นอกจากนี้ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 207) ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาสังคม
แห่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทำนาข้าวและนาเกลือที่เป็น
ภาพในอนาคต ต้องเป็น “รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.8 รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 207) 
 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสุขที่ยั่งยืนต้องเรียนรู้กระบวนการทำงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง ประชาชนต้องเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำ อย่าได้แต่คิดแล้วไม่ลงมือ
ทำ ดังนั้นความสุขจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ลงมือทำ อย่าท้อแท้เมื่อเกิดความล้มเหลว “ขอให้ทดลองลงมือทำ
ตามหลักให้ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ถ้ายังล้มเหลวให้ยกเลิกไปได้เลย แสดงว่า หนทางนี้ไม่ถูกต้อง
แล้ว แต่ขอให้มุ่งม่ันและตั้งใจทำอย่างจริงจังพร้อมเรียนรู้พัฒนาไปด้วย” 
 

2.2.4.4 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้

อธิบายแนทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 1) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนา

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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กระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว กลุ่ม และระดับประเทศ 4) การเชื่อมโยง
เครือข่ายการพัฒนาชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สศช. ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติ
บางประการในระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน และระดับภาคเอกชนไว้ดังตารางต่อไปนี้ (นฤมล       
นิราทร และคณะ, 2550: 34-36)  
ตารางท่ี 2.1 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 
แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
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 ท่ีคำนึงถึง
ความสามารถในการชำระหนี้ การหารายได้และสภาพ
คล่องของธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องเงนิทุนหมุนเวียน 

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

- เน้นเป้าหมายในการดำเนินธรุกจิอย่างยั่งยืน โดยมุ่ง
แสวงหากำไรในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
คำนึงถึงความสามารถในการใช้หนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ภูมิคุ้มกันและก้าว
ทันโลก 

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

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลีย่นแปลง และ
ผลกระทบท่ีมาจากภายนอก และสามารถก้าวทันโลก
โดยยดึหลัก: 

* การบริหารจดัการทีด่ี คำนึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทำบัญชทีี่ได้มาตรฐาน 

* มีเงินทุนสำรองสำหรับการหมุนเวียนของธุรกิจ 
* มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งวัตถุดิบแหล่งเงินทุน

และการตลาด มีการทำประกันภัยเพื่อลดความเสีย่ง 
* สร้างเครือข่ายธรุกิจ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง 

แลกเปลีย่นข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ได ้

* ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ทีสุ่ด 

* ปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
การเสริมสร้างจติใจ
คน 

- รักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา 
- รับผิดชอบ มีความเพียร 
- มีคุณธรรม ซื่อสตัย์สจุริตต่อครอบครัว 
ชุมชน 
- พึงพอใจท่ีจะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
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
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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
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 เรียกอีก
อย่างว่า TALR ย่อมาจาก Transformation Action Learning Research โดยให้ความสำคัญต่อการ
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สร้างความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยชุมชน ด้วยเป้าหมายการเสริมพลังวัฒนธรรม
ชุมชน ด้วยกระบวนการวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนที่ตั้งอยู่บนฐานคิดทางทฤษฎี ที่เมื่อเกิด
ปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดยชุมชน สามารถจัดทำ
แผนงานหลักของการวิจัยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือการตระหนักชัดถึง
พลังของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจหมายถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชุมชนโดยชุมชน
เอง ต้องปลุกสำนึกชุมชน (Collective Consciousness) ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจสอง
ระบบ ค้นหาเป้าหมายหลักที่เป็นสมาชิกที่ทำการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ แล้วดำเนินการวิจัยโดยชุมชนมีพลังกระตุ้นให้ชาวชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองในการดำรงชีวิต พร้อมกับการวิจัยตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการ
ความนึกคิด ความใฝ่ฝัน ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน 

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 (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 58) ดังนั้นสรุปได้ว่า ในการวิจัยปี 
2562 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชุมชนให้เกิดผลต้อง “ประชาชนค้นหาและทำเอง 
หน่วยงานรัฐเป็นเพียงผู้ร่วม สนับสนุนและที่ปรึกษา ถึงจะมีความยั่งยืนได้ และหาวันหนึ่งที่ภูมิปัญญา
ของชุมชนไม่ชัดเจน ขอความร่วมมือบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยของภาควิชาการ หน่วยงานรัฐ
ได้เสมอ” 
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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”  

2. สมาชิกในครอบครัวควรมีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม (กลุ่มสนทนาในการวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 

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

ในการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ 
สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองมักจะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย รู้จักการออม รู้จักพ่ึงตนเองไม่
เบียดเบียนคนอ่ืน ดำเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด สามารถเกื้อกูลกันและกันได้ประสบพบกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากการ
ประยุกต์มีความเป็นไปได้จะสำเร็จในชุมชนเมืองต้องมีพ้ืนฐานชีวิตให้หลุดจากความขัดสนก่อน และ
ฝึกกระบวนการคิด และปฏิบัติตามวิถีแบบคนพอเพียงทั้งตน ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมกันด้วย  
(ภูสิทธ์ 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
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ตนเอง อะไรที่เกินความจำเป็นในชีวิตต้องปรับลงมาอย่าฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายที่ไม่ลำบากตนและครอบครัว 
ไม่เบียดเบียนคนอ่ืนจนสุดท้ายพบความสบายกายและสบายใจนั่นเอง (เพียงใช้ฐานคิด ทำ เผื่อ 
หมายถึง คิดดีมีเหตุผล ทำดีมีความพอประมาณไม่ประมาท เผื่อแผ่ดีเผื่อไว้ในอนาคต)” (ภูสิทธ์    
ภูคำชะโนด, 2561: 59) สรุปได้ว่า การวิจัยในปี พ.ศ. 2562 คนเมืองต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่อง
เดียวคือ “งดฟุ่มเฟือย ให้ประหยัด หัดอดออม”  
 

2.2.4.6 การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างชัดเจนโดยเป็นการเริ่มชีวิตแบบพอเพียงสามารถประเมินตัวเองได้ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560: 35-37)  

1) ยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยอย่างจริงจัง 
2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้ตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 
3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางค้าขาย 
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) 

“สหประชาชาติมีความปลาบปลื้มยินดีในเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ได้พระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็น
รางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นนิจ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขาน
พระนามพระองค์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราช
หฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่แบ่งแยกสถานะ 
ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรงสดับรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และพระราชทาน



65 

แนวทางการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

โครงการในพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชนบทมีจำนวนมากมายและมิอาจนับได้ 
ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา ยังประโยชน์
ให้แก่พสกนิกรทั่วหล้า อาทิ โครงการที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โครงการที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง 

ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท และคุณูปการต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด
ใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุรลีพระบาท ที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทาน
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งช้ีถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล สำนึกในคุณธรรมและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอที่จะต้านทานและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยปรัชญาดังกล่าวนี้ องค์การสหประชาชาติ 
จึงมุ่งเน้นเพียรพยามยามและส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา 

รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่
จะส่งเสริมประสบการณ์และนำแนวทางการปฏิบัติในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงอัน
ทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ทานมาช่วยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญาดังกล่าวสู่
นานาประเทศต่อไป ในโอกาสนี้  ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติ และภาคภูมิใจทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” 

 

 นับเป็นความภาคภูมิใจของพสกนิกรทั้งประเทศที่มีพระมหากษัตริย์สามารถยืนอยู่ในดวงใจ
ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศและเป็นที่เคารพนับถือ เป็นต้นแบบของประชาชนทั้งโลก สมกับคำท่ี
ได้รับยกย่องพระองค์ว่า “King of World” นั่นเอง 
 

2.2.4.7 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัยในเมืองและชนบท 
งานวิจัยที่หลากหลายจากผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ที่ทำการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ โดยหยิบ
ผลการวิจัยจากบทคัดย่อของงานวิจัยแต่ละปีแต่ละพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

1) วิถีคนเมืองกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of 
Urban Community Life and Livelihood on Sufficiency Economy Philosophy.) พบว่า การ
วิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์พฤติกรรมและระดับการน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน และศึกษาแนว
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ทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนเมืองเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณเพ่ือหากลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคของทาโร ยามาเน่ สำหรับ
แบบสอบถามได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 392 ตัวอย่างและใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มประธาน/ผู้นำชุมชนเมือง หรือ
คณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือจำนวน 26 คน/ชุมชน พบผลการศึกษาว่า ประชาชนใน
ชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย  การ
กระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่นและเพ่ือนร่วมงาน และการรู้จักประหยัด 
มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการประหยัด เช่น
การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด้านการดำรงชีวิต ประชาชนจะให้
ความสำคัญอย่างยิ่งกับ การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริต  ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักพอประมาณไม่ลงทุนเกินตัว การยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยกับด้านจิตใจกับคำว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่
เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตน
ในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ส่วนในระดับชุมชนยังไม่
ปรากฏชัดเจน จะมีการดำรงชีวิตด้วยการปรับตัวเองและครอบครัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีแนวทางในการดำรงชีวิตที่มีความสุขในระดับบุคคลและครอบครัว คือ การที่ผู้นำครอบครัวและ
สมาชิกยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว 
แม้จะลำบากก็ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาและใช้ชีวิต
อย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: บทคัดย่อ) 

2) การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (The Application of Sufficiency Economy Philosophy 
for individuals  and families Level of Residences in Dusit District, Bangkok.) พบว่า การ
วิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความรู้ความเข้าใจ ค้นหากิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคล 
ครัวเรือน และวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณเพ่ือหากลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคของ ทาโร ยามาเน่ 
และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สำหรับ
แบบสอบถามโดยพิจารณากำหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 398 
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ตัวอย่างและการสัมภาษณ์กลุ่มประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชน
เคารพนับถือจำนวน 30 คน พบผลการศึกษาว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคำนึงถึง
ความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การลงทุนก็ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนรู้จัก
วางแผน และต้องไม่ทำเกินตัวเกินความสามารถของตน ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการประหยัด เช่น
การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์  ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย
กับคำว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้
กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้นำชุมชนและประชาชนจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจในคำว่า "ประหยัด” เป็น
คำหลัก และส่วนใหญ่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงดำรงตนอย่างไม่ฟุ่มเฟือย ใช้สิ่งของให้
คุ้มค่า และใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2555: บทคัดย่อ) 

3) แนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (การประหยัด
มัธยัสถ์พอกินพอใช้ ) ของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Guideline for Living on Sufficient Economy Philosophy of 
ASEAN Peoples Case study: Vientiane, Laos Replublic.) พบว่า การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือสำรวจ
ความรู้ความเข้าใจ และสภาพของความพอเพียงในการดำรงชีวิตเพียงของประชาชน วิเคราะห์
พฤติกรรมและระดับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน รวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม 400 กลุ่มตัวอย่างและแบบสัมภาษณ์กลุ่มนายบ้าน กลุ่มสาวหนุ่ม พนักงานรัฐ เอกชน 
ประชาชนทั่วไป เยาวชน 30 คน พบว่า ประชาชนในอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนามักมีภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดอยู่ต่างแขวง ถ้า
เป็นพนักงานรัฐในนครหลวงเวียงจันทน์จะเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มชาวหนุ่ม 
และสมาชิกสมาพันธ์แม่หญิงมากท่ีสุด ส่วนระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย  การกระทำ
กิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน  และการรู้จักประหยัด 
มัธยัสถ์ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงในชีวิตประจำวัน ประชาชนส่วนใหญ่มีข้าวกินทุกมื้ออย่างอุดม
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สมบูรณ์ และการทำงานทุกอย่างมักยึดหลักการพ่ึงตนเองเสมอ ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ความเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน การดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง และการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระดับการศึกษา รายได้ -รายจ่ายต่อ
เดือน การเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านจิตใจ และการปฏิบัติ
ตามคำว่า “พอ” โดยการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียงและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ อายุ อาชีพ ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนคร
หลวงเวียงจันทน์ และรายได้ต่อเดือน นอกจากนี้การสัมภาษณ์กลุ่มนายบ้าน (ผู้นำชุมชน) พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย 2 อาชีพต่อ 1 คน เมื่อได้เงินมาทุกคนตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป นำ
เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนฝากธนาคาร หยุดในสิ่งที่ไม่จำเป็น และที่สำคัญทุกคนใน
ครอบครัวการเอื้ออาทร เกื้อกูล (การช่วยเหลือ) ต่อกันด้วยการฮักแพงกัน เบิ่งแงงกัน(ดูแลกัน) ในยาม
เจ็บป่วย ส่วนคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากรัฐยังไม่เพียงพอ บ่ดีปานได๋ ยังไม่ทั่วถึงอีกด้วย ยังต้อง
พัฒนาในด้านระบบการศึกษา อาคารเรียน เครื่องมือสื่ออุปกรณ์การศึกษา ส่วนเรื่องการคมนาคมยัง
พบว่าไฟแสงสว่างยังไม่เพียงพอ การสัญจรได้รับความยุ่งยาก แออัด บ่ค่อยสะดวกสำหรับเส้น
คมนาคม ถนนบางที่บ่มีการซ่อมแซม ยังเป็นขุม (หลุม) เป็นบวก (แอ่งน้ำ) ส่วนแนวทางการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัยผู้นำครอบครัว และผู้ที่มีรายได้หลักของครอบครัว
ต้องหยุดการสังสรรค์ การกินเลี้ยงหลังเลิกงาน หรือลดการซุมแซวกันให้มาก ทุกคนต้องหันกลับมา
ตระหนักรู้ เข้าใจ และปฏิบัติในการใช้จ่ายใด ๆ  ต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่
สุรุ่ยสุร่าย การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของความพอประมาณ และที่สำคัญต้องยึด
หลักการพึ่งตนเองเสมอ อย่าเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: บทคัดย่อ) 

4) การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
(Social Development for Happiness Base on Philosophy of Sufficiency Economy 
affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 
District, Udon Thani Province, Thailand.) พบว่า การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สำรวจภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางสายน้ำ 3 สาย ได้แก่ 
ลำห้วยหลวง ลำห้วยสงคราม ล้ำห้วยทวน และ 2 นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือ วิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงเพ่ือสร้างภาพใน
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อนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนผู้ทำนาข้าวและนาเกลือ โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก 400 กลุ่มตัวอย่าง 
และทำการสัมภาษณ์นักพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอบ้านดุง ผู้ประกอบการนาเกลือ ผู้นำชุมชน และ
ท้องถิ่น จำนวน 30 คน พบว่า พ้ืนที่ของอำเภอบ้านดุงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี
เทียบเคียงกับอารยธรรมบ้านเชียง แต่เดิมเป็นป่าไม้ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากทั้งต้นดุงใหญ่และ
ยางใหญ่ สัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยบ้านดุงใหญ่เป็นพ้ืนที่ตั้งบ้านเรือนแต่เริ่มต้นจนมีการยกฐานะ
จาก 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น เป็น "กิ่งอำเภอบ้านดุง" และเป็น 
"อำเภอบ้านดุง" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ปัจจุบันมีการทำนาเกลือขึ้นใน 4 
ตำบล คือ ตำบลบ้านดุง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ และบ้านชัยที่ส่งผลต่อตำบลนาคำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เมือง 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อยและน้ำจืด ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธ 
อาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวนา ชาวไร่ อยู่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 21 ขึ้นไป มีรายได้และรายจ่ายต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของที่ดินมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพใน
ชุมชน และสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมืองมากที่สุดพร้อมกันกันนั้นผู้คนมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนม
คุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่ชุมชนและพบปะพูดคุยกันตลอด ซึ่งกิจกรรมทางสังคมและศาสนาที่ประชาชน
เข้าร่วมประจำ คือ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา วันแม่ และวันพ่อ วันวิ
สาขบูชา พัฒนาชุมชน และงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชน ทำให้ผู้คนมีความผูกพันต่อชุมชนที่
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันมาก ทั้งเรื่องความผูกพันในสถานที่ มีความรู้สึกว่าเป็นบ้าน และความรู้สึกรัก
ชุมชนซึ่งสามารถสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ประชาชนให้ความร่วมมือดีมีส่วนร่วมมาก 
โดยเฉพาะด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น แต่ขาดการลงมือทำ 
การร่วมดำเนินการอยู่ในระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อย ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับ
บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก เช่นกันโดยเฉพาะด้าน
การเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
จิตใจ และการตระหนักในคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง แต่
ถึงอย่างไรปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำนาเกลือยังคงอยู่ดังนั้นประชาชนต้องปรับตัว
ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับต้องปรับตัวที่จะต้องค้นหานวัตกรรม หรือผลผลิต 
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับการนำเกลือมาสร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ต้องเกิดขึ้นจากความต้องการของ
ประชาชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้อยู่ในพ้ืนที่ผลกระทบ และแนวทางที่สำคัญที่สุดแห่งการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน คือ การสร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพต้องมีส่วนร่วมกันให้
เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพื้นที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ในการชี้แนะของนักวิจัย คือ พื้นที่บ่งชี้



70 

ความสุขทางภูมิศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนได้ 
และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung Model ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ต้องค้นหากลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนรูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการให้เดินหน้าไปสู่การเป็นชุมชนประชารัฐที่มีความสุขอย่างยั่งยืน      
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: บทคัดย่อ) 

5) กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมของประชาชน 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.) พบว่า การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือระดับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการบริหารการพัฒนาชุมชน  การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
และการสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการบริหารการพัฒนาชุมชนสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข โดยทำการเก็บข้อมูล 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ด้วยแบบสอบถามจาก 1,200 กลุ่มตัวอย่าง และ
ทำการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน 30 คน พบผลการวิจัยว่า การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมภายในหมู่บ้านหรือชุมชนทั้ง 3 จังหวัดภาคเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับการมี
ส่วนร่วมบ่อยครั้งในกิจกรรมทางสังคม อาทิ กิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมวันสงกรานต์  
และกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านชุมชน และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อาทิ  การทำบุญทาง
พิธีกรรมศาสนา ความเชื่อของตนเองอยู่มาก ยังยึดมั่นในหลักศาสนาพุทธ กิจกรรมประเพณีกิ๋นสลาก 
ถวายสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก กิจกรรมพิธีบูชาเทียน หรือปูจาเตียน และกิจกรรมพิธีสืบชะตา ใน
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้งการได้รับ
ประโยชน์โดยทางตรงกับการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการมีความ
ภูมิใจที่หมู่บ้าน ครอบครัว เพ่ือนบ้านและประชาชนมีกิจกรรมและมีส่วนร่วมมาก รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมความพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมีการ
ปฏิบัติมากทั้งการใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านการดำรงชีวิตทั่วไป มีการ
ประยุกต์ใช้ในด้านจิตใจ การมีความ“พอ” รู้จักการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิต
แบบพอเพียง นอกจากนี้ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
หรือชุมชน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คน และเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม จนสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นภาพสังคมแห่งที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อว่า 
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กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รูปแบบ
คันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: บทคัดย่อ) 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา (Development Administration) และ
การพัฒนา (Development) 

  
การบริหารเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีโครงสร้าง มีปัจจัย มีรูปแบบ มีเป้าหมายที่

ชัดเจนไม่มีระยะยาวนัก แต่การพัฒนาเป็นนามธรรมที่ต้องสร้างให้เป็นรูปธรรมในการทำให้เจริญขึ้น 
เป็นการติดตามคอยดูผลว่า เจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น พัฒนาขึ้น ต้องใช้องค์ความรู้ ต้องใช้ภูมิปัญญา ต้อง
อาศัยปัจจัยอีกจำนวนมากที่เกี่ยวกับคนกลุ่มใหญ่ เคลื่อนกันเป็นขบวนใหญ่ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน 
ตำบล กลุ่มทางสังคม ลุ่มน้ำ ภูมิภาค ประเทศ ซึ่งต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง 5 ปี 10 ปี 
หรือ 20 ปี ดังนั้นเมื่อคำว่าการบริการการพัฒนามาร่วมกันเป็นการทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมแล้วมี
ประสิทธิภาพให้เร็วขึ้น อาจใช้เวลา ไม่เกิน 3 ปีเห็นผลอย่างชัดเจน จึงมีผู้ให้การศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.3.1 การบริหารการพัฒนา (Development Administration) 

หลักคิดต้นแบบในแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาที่ผู้วิจัยมีความเชื่ อมั่นในการ
วิเคราะห์วรรณกรรมเพ่ืองานวิจัยเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดต้นแบบที่ส่งกระบวนวิธีการบริหารและพัฒนาประเทศของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระปณิธานที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่า  “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม  เพื่ อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ครั้นพิจาณาจาก  สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554: 12) ได้อธิบาย “หลักการทรงงาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวง
ประชา มีการสรุปใจความไว้อย่างดีมากดังกล่าวว่า 

 “พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิรริาชสมบัติใน
ปี 2489 แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสก
นิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเช้ือชาติและศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ 
ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร 
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่ง
การจราจร ก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  และ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชน์ของปวง
ชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่คำนึงถึงความแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ และการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตน และดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และ “ทำตามลำดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ “รู้ รัก 
สามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบทท่ีได้ดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ดำเนินการได้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 

 
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
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 
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ภาพที่ 2.9 การสังเคราะห์หลักการบริหารการพัฒนาตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561: 63) 
 
 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
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 
การบริหารการพัฒนาเป็นวงจรที่ต่อเนื่องในแง่การกำหนด การประเมินผลและนำไปปฏิบัติของแผน 
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมและมาตรการอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลที่กำหนดไว้ใน

(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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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 
(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
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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 
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 65) ส่วนงานวิจัยครั้งนี้ได้สรุปคำว่า บริหารการพัฒนา คือ การจัดระบบ
ของงานให้มีแบบแผนต่อการพัฒนาที่ต้องอาศัยผู้นำ และผู้บังคับบัญชา ในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่มักใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนส่วน
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนมักใช้คำว่าพัฒนาเป็นหลัก 
  

2.3.2 การพัฒนา (Development) 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรง
มีพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น  ณ ศาลาผกาภิรมย์ 7 
พฤษภาคม 2513 ใจความว่า 

“...คำว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้าการพัฒนาประเทศก็ทำให้
บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของ
แต่ละคนมีความปลอดภัยมีความเจริญ มีความสุข  

ฉะนั้น จึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะนำมาซึ่งความสุขความ
เจริญและความพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ...” 
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554: 137-138) ได้อธิบายไว้ว่า “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ กระบวนการในการจัดทำแผนฯ 8 จึงเปลี่ยนไป มีการกำหนด
ศัพท์ใหม่ขึ้นมา คือ Paradigm Shift หรือ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ” แผนฯ 8 จึง
ปรับแนวคิดใหม่จากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ มาเป็นมุ่งเน้นพัฒนา “คน” เป็นเป้าหมายหลัก 
กำหนดให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน การสร้างกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
กำหนดแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในการจัดทำแผนฯ 8 นั้น ผมเริ่มจากการจัดเสวนา “จุด
ประกายความคิด... สู่แผนฯ 8” ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
บุคคลระดับหัวกะทิมาร่วมกันคิดประมาณ 50 คน มีทั้งนักฝัน นักค้าน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน หรือ
ที่มักเรียกกันว่าเอ็นจีโอ ส่วนผู้สื่อข่าวร้อยกว่าคนที่มาติดตามทำข่าว ผมจัดให้เขาแสดงความคิดเห็น
ด้วย นับว่าเป็นคณะที่ดีที่สุด เหมือนเป็นความฝันของเด็กแต่เป็นความฝันที่เป็นจริงในที่สุด 

คำที่สำคัญที่สุดในหัวข้อนี้คือ คำว่า “ศาสตร์แห่งกษัตริย์นักพัฒนา” บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 
12-16) ได้อธิบายไว้ว่า  

...ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะเสด็จฯ ไปทรงงานและ
ประทับในภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิภาคละประมาณ 2 เดือน 4 ภาค 8 เดือน พระองค์ทรงมีพระเมตตา
มาก ทรงเริ่มสอนเกือบเรียกว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปถวายงาน อย่างที่ ผมกล่าวแล้วว่าเมื่อเริ่มแรก
ถวายงานนั้นผมไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการเกษตร พระองค์ทรงสอนด้วยวิธี ท่ีแยบยลมาก รับสั่ง
ให้ทา 3 ข้อ คือ “มองทุกอยา่งที่ฉันทำ จดทุกอย่างที่ฉันพูด สรุปสิ่งที่ฉันคิด”  

ประการแรก ทรงรับสั่งว่า “มองทุกอย่างที่ฉันทำ” ต้องตั้งข้อสังเกตดี ๆ ว่า ทรงใช้คำว่า
มอง ไม่ใช่ แค่เห็น ไม่ใช่แค่ดู ให้มองเพื่อหาความเข้าใจ หาความรู้ต้นเหตุปลายเหตุอย่างไร ให้มอง
ทุกอย่างที่ฉันทำ  

ประการที่สอง “จดทุกอย่างที่ฉันพูด” จะเห็นว่าผมเดินตามเสด็จนั้น ตอนแรก ๆ มีสมุด
จด ตอนหลังจดไม่ไหว จึงใช้เทปตามอัดพระสุรเสียง มีคนเดียวท่ีทาอย่างนั้น แล้วกลับมาประมวล 
จดทุกอย่างท่ีฉันทา จะได้เป็นหลักฐาน เหมือนเราไปเรียนหนังสือจดเล็คเชอร์  

ประการที่สาม “สรุปสิ่งที่ฉันคิด” คาว่าสรุปสิ่งที่ฉันคิดคืออะไร ในการทรงงานของ
พระองค์คือ ทรงให้จดบันทึกไว้เพื่อกันลืมอดีต จดแล้วมองไปในอนาคต จะเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือ
พันธกิจในอนาคต ซึ่งต้องเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย ต้องสรุปบันทึกแล้ว
ทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์เป็นทางการทุกวัน ทรงตรวจเหมือนตรวจข้อสอบ วันไหนไม่มีแก้คือสอบ
ผ่าน โดยแนวทางการสรุป 3 ประการ คือ กิจกรรม พระราชกรณียกิจ พระราชกระแส มีอะไรบ้าง 
และแนวพระราชดาริของพระองค์ที่มีต่อพื้นที่ หรือกิจกรรมนั้น ๆ จะดาเนินการในทิศทางใด มี
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร ต้องสรุปให้ครบถ้วน ถ้าไม่มีอะไรแก้ไข พระองค์จะพระราชทาน
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กลับมา ถือเป็นคัมภีร์นามาใช้เป็นแนวทางในการทางานต่อไป ใครจะมากล่าวอ้างเป็นอย่างอื่น
ไม่ได้ รวมทั้งต้องทาบันทึกให้ทีมงานนาไปประสาน ถ้าหากจาเป็นจะตั้งเป็นคณะทางานหรือเป็น
กรรมการ ในระดับโครงการในพื้นท่ี ก็ทาเป็นโครงการเล็ก ๆ และประสานการจัดสรรงบประมาณ
จนครบถ้วนกระบวนการตามพระราชดำริ โครงการฯ ที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริที่มี
มากกว่า 4,741 โครงการ จะได้รับความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายและสอดคล้องกับ วิถีชีวิต
ไทยและภูมิประเทศในบ้านเรา... “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ท่องจำกันเป็น
สูตร เศรษฐกิจดีเป็นอย่างไร วางแผนไว้ให้คนร่ำรวย เราต้องเอาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปแลก คุ้ม
หรือไม่ ได้อย่างเสียสองอย่าง ผลการพัฒนา ท่ีผ่านมาได้สอนเรา เพราะเราอยากรวย อยากได้การ
เจริญเติบโต อยากให้เศรษฐกิจขยายตัวสูง เราได้มาแต่คุ้มไหมกับสิ่งที่เราต้องเสียไป ฉะนั้น ความ
ยั่งยืนที่พูด ๆ กันไม่เกิด เพราะทุกคนอยากรวย แต่เราต้องรวยอย่างยั่งยืนด้วย รวยถึงลูกหลาน 
ไม่ใช่แค่ช่ัวชีวิตเรา ต้องคิดให้ดี 

ผมเคยเข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทพระองค์ในวันที่ผมอายุ 60 ปี เป็นวัยที่จะเกษียณอายุ
ราชการ พระองค์รับสั่งว่า “แล้วฉันล่ะ” วันนั้นผมอายุ 60 ปี ในขณะที่พระองค์ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 72 พรรษา นับตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเอ่ยถึงคาว่าเกษียณอีกเลย ผมจึงเปลี่ยนเป็นขอ
พระราชทานพรในวันคล้ายวันเกิดแทน พระองค์มักจะทรงให้พรที่จบลงด้วยงาน หรือการทำเพื่อ
คนอื่นว่า “ขอให้มีพละกำลังกายที่แข็งแรง เพื่อที่ จะทาประโยชน์ให้คนอื่นได้” หรือ “ขอให้มี
ความสุขในการทำประโยชน์เพื่อคนอ่ืน”  

ต่อมาอีก 12 ปี เมื่อผมเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลว่าผมอายุครบ 72 ปี พระองค์ทรงนิ่งไป
สักพักหนึ่ง แล้วทรงยกพระหัตถ์มาจับบ่าผมเขย่า แล้วรับสั่งว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จ” พระองค์
ทรงห่วงเรื่องงานอย่างแท้จริง เพราะพรสุดท้าย เป็นข้อความสั่งเสียสุดท้ายว่า “งานยังไม่เสร็จ”… 

 

ครั้นต่อมาพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทอธิบายความหมายของพระราชดาริ “ชัยชนะแห่ง
การพัฒนา” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560: 
152-153) ความตอนหนึ่งว่า  

“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น ก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคง 
ของประเทศชาติและประชาชน. แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้ จาเป็นที่
จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป็นเบื้องต้นก่อน เพราะฐานะ ความ
เป็นอยู่ของประชาชนนั้น คือรากฐานอย่างสาคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง. ถ้า
ประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบ และความเจริญ ย่อมจะเป็นผล ก่อเกิดต่อ
ตามมาอย่างแน่นอน. จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการทาสงครามกับความยากจน เพื่อความอยู่
ดีกินดีของประชาชนโดยตรง. เมื่อใดก็ตาม ท่ีประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และประเทศชาติมีความ
สงบ มีความเจริญ เมื่อน้ันการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสาเร็จ เป็นชัยชนะของการพัฒนา
อย่างแท้จริง...” 
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การมุ่งสู่ “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึง
เป็นการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความเจริญ และอยู่ดีกินดี โดย “ต่อสู้
กับความยากจน” ของมวลราษฎรด้อยโอกาสในชนบทที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้พ้น
จาก ความทุกข์ยาก เมื่อประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก สามารถพึ่งตนเองได้ ก็จะมีอิสระและ
เสรีภาพ อันจะนาไปสู่การเป็น “ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง 

 

คำว่า “พัฒนา”ซึ่งได้สรุปความหมายของนักวิชาการไว้ว่า คำว่า พัฒนา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ไม่สมบูรณ์สู่สภาพที่สมบูรณ์ขึ้น พัฒนาขึ้น เจริญขึ้น ดียิ่งขึ้นไปตามแบบแผน 
ความพอใจ ความต้องการของคนส่วนใหญ่ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอยู่ที่ “คน” เมื่อคนพัฒนาแล้ว
ต้องให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดีมีความสุข มีคุณค่าในชีวิต ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพิ่มข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนา จึงมีความหมายเด่นชัดเกี่ยวกับเรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลง (Change) ให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยมีทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม” (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546: 779; สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2547: 3,16; สนธยา พลศรี, 
2545: 5; สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2552: 162; กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 2; กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง, 
2549: 77) ดังนั้นคำว่า “พัฒนา” จึงหมายถึงการเปลี่ยนจากสภาพที่ไม่บกพร่อง ไม่พึงปรารถนา ไม่
พึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณไปสู่สภาพที่ดีขึ้น เจริญขึ้น สมบูรณ์ พึงพอใจ น่าปรารถนา ซึ่ง
การพัฒนานั้นต้องมีทิศทางที่ถูกกำหนดไว้ร่วมกันของสังคมส่วนรวมและต้องบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 158) และมีการเชื่อมโยงมิติการพัฒนาสังคมที่กล่าวถึงว่า ความสำคัญ
ของการพัฒนาสังคมเน้นหนักในเรื่อง “คน” ที่คนเป็นหัวใจของการพัฒนาสังคม หากคนได้รับการ
พัฒนาจนกลายเป็นคนที่พัฒนาแล้ว คนย่อมพัฒนาสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้พัฒนาตามไปด้วยเมื่อคน
สำคัญเป็นลำดับแรก องค์ประกอบอ่ืน ๆ ในการพัฒนาสังคมย่อมสำคัญรองลงไปด้วยเช่นกัน เพียงให้
ตระหนักเสมอว่า เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคมอยู่ที่พัฒนาคน เพราะมีคนจึงมีสังคม คนกับ
สังคมต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2547: 124; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 161) ทำ
ให้สรุปได้ว่า การพัฒนาสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อคนในสังคมโดยตรง เป็นเครื่องมือที่จะ
มาช่วยหาทางออกจากวิกฤติ หรือปัญหาต่างๆของคน ให้เกิดสิ่งที่น่าพึงพอใจ มีความสุข มีความมั่นคง
ในชีวิต โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ “คน สังคม วัฒนธรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกื้อกูลประโยชน์ให้แก่กัน ช่วยเป็นเกราะปกป้อง 
รักษาความสมบูรณ์ของกันและกันไว้ มีเป็นลักษณะแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างระหว่างคน สังคม 
วัฒนธรรม นวัตกรรม และธรรมชาติ จนกลายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลอยู่ร่วมกัน เกิดการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและม่ันคงในที่สุด (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 162) 
 ดังนั้นคำว่า “พัฒนา” คือ การทำให้คน ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ เจริญขึ้นผาสุกขึ้น 
และคนมีอยู่มกีิน ไม่ให้คนทุกข์ยากลำบาก นั่นเอง 
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2.4 ความสุข (Happiness) 
 

“ความสุข” เป็นคำเดียวเท่านั้นที่ทุกคนบนโลกใบนี้ปรารถนา แต่การได้มาหรือระดับ
ความสุขของมนุษยชาติแตกต่างกัน ขึ้นอยู่การกระทำ ศักยภาพ บริบท และแรงปรารถนา ในทางพุทธ
ศาสนาเรียกว่า “กรรม” สิ่งที่ทำย่อมนำสุขมาให้มากน้อยต่างกันที่การกระทำ ดังนั้นความสุข จึง
ขึ้นอยู่มุมมองและการกระทำของแต่ละคน จึงมีนิยามและแนวคิดท่ีน่าสนใจดังนี้ 

2.4.1 ความหมายของคำว่า “ความสุข” 
“ความสุข” เป็นความรู้สึกของบุคคลจากภายในที่สะท้อนความพึงพอใจ ความอ่ิมเอมใจ 

ความรักใคร่ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความประทับใจ ความอบอุ่นใจ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลในทางที่ดี (เชิง
บวก) เป็นส่วนใหญ่ และจะตรงข้ามกับคำว่า “ความทุกข์” ที่มักสะท้อนออกมาไปในทางที่ไม่ดี (เชิง
ลบ) นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยกล่าวถึง “ความสุข” ก็จะอธิบายเพ่ิมเติมกับคำว่า “ความอยู่ดีมีสุข” และ 
“ความอยู่เย็นเป็นสุข” ไปด้วย ซึ่งคำว่า ความสุขนั้นในทางพุทธศาสนาได้อธิบายไว้เช่นกัน ดังที่ พระ
ราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2529: 529-531) ได้อธิบายถึงความสุข ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ดับทุกข์” 
หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุความสุขอันสูงสุด ซึ่งความสุขมีความสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า พุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุข เริ่มแต่ขั้นต้น ในการทำ
ความดีหรือกรรมดีทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่าบุญ มีพุทธพจน์ตรัสว่า “บุญเป็นชื่อของความสุข” จุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนาคือ นิพพาน ก็เป็นความสุข และเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วย นอกจากนี้ใน
พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนได้นำพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับความสุขว่า “ท่านทั้งหลายจงอย่า
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความประมาทและความชิดเชื้อกับความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาท เพ่ง 
(ธรรม) อยู่ ย่อมได้บรรลุความสุขอันไพบูล” (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539: 88) และยังมีพุทธพจน์ที่
กล่าวถึงจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้ที่ว่า “การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก เปนของเบา มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่ 
เป็นการดี เพราะจิตที่ฝึกแล้วความสุขมาให้” (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539: 93) นอกจากนี้พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555: 1038-1040) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยายเกี่ยวกับ
ความสุขไว้ว่า คนที่มีธรรมจักษุ เป็นอริยชนอย่างนี้แล้วส่วนมากก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ครองบ้านครองเรือน 
ปกครองหมู่คนหรือชุมชนต่อไป ยังบริโภคกามโภคะ เสพกามสุข แต่เป็นกามสุขท่ีมีนิรามัสสุขประสาน
พร้อมกันไปด้วยอันเป็นหลักประกันที่จะไม่ให้กามสุขก่อโทษความเดือดร้อนเสียหาย มีแต่เสริมสร้าง
ประโยชน์สุขและความดีงามทำให้อริยชนนั้นดำเนินชีวิตเป็นหลัก และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและ
สังคม และแน่นอนว่าจะก้าวหน้าสูงขึ้นไปในอริยมรรค ไม่มีการถอยหลักตกต่ำลงมา ส่วนความสุขที่
ประณีตสูงขึ้นเป็นความสุขอิสระอยู่ภายใน ไม่ขึ้นต่ออะไรอ่ืน เป็นไทยแก่ตัว หมดจดผ่องใส ไม่เป็นพิษ
ภัยแก่ใคร ๆ ทั้งกามสุขหรือสามิสสุขก็ตาม นิรามิสสุข ก็ตาม ของผู้ยังมีกิเลส ก็ยังไม่เป็นอิสระแท้จริง 
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ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีตัวตนที่ติดพัน ยังไม่สิ้นเชื้อทุกข์ ไม่หมดมูลของปัญหา ต้องพัฒนาจิตปัญญา
ต่อไป จนกว่าจะถึงอาสวักขัย ให้สิ้นกิเลส ไร้ทุกข์ ไม่ติดในอะไร ๆ ทั้งนี้กามสุขนั้นถึงแม้จะมีส่วนเสีย มี
จุดอ่อน มีข้อด้อยข้อบกพร่องอย่างไร มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งและเป็นความสุขที่เกี่ยวข้องกับคน
ส่วนใหญ่ ยิ่งในเมื่อมันมีศักยภาพที่จะก่อทุกข์ภัยขยายโทษผลร้ายออกไป ทั้งแก่ชีวิตและสังคม ก็ยิ่ง
ต้องเอาใจใส่ที่จะป้องกันและแก้ปัญหา รวมแล้วก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องริหารจัดการให้ดี พร้อมกับการที่
จะต้องคอยปลุกคอยเตือนให้คนไม่ลืมที่จะพัฒนาตนให้ก้าวหน้าสูความสุขที่สูงขึ้นไป ส่วนกามสุขนั้น 
เมื่อบริหารจัดการให้ดี ก็เป็นประโยชน์สุขสำคัญ ที่จำเป็นในขั้นพื้นฐาน ทั้งที่ยังเป็นของขาดพร่อง
แหว่งเว้านี้แหล่ะ ก็ยังเป็นคุณที่ดีแก่ชีวิต และขยายออกไปให้เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังคม ให้ อยู่
กันร่มเย็นเป็นสุข ยิ่งกว่านั้น ก็จะเป็นฐานที่ค้ำจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนให้ก้าวขึ้นสู่ประโยชน์
สุขที่สูงขึ้นไป ๆ พอจัดให้กามสุขที่บริหารจัดการได้ดีนั้น เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย
แห่งชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ ่ง คือเป็น “อัตถะ” อย่างหนึ่ง โดยเป็นอัตถะ คือประโยชน์ที่พึงมุ่ง
หมาย หรือที ่พึงลุถึงให้ได้ เป็นขั ้นพื้นฐาน เรียกว่า “ทิฏฐะธัมมิกัตถะ” แปลกันว่า ประโยชน์
ปัจจุบัน คือประโยชน์ขั้นตาเห็น ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า มองเห็นประจักษ์ได้ ก็คือ กามสุขหรือสุขทาง
วัตถุ ที ่พึ ่งพาอามิสนี ่เอง ส่วนประโยชน์ขั ้นตาเห็น เป็นปัจจุบัน หรือทิฎฐธัมมิกัตถะนี ้ ซึ ่งเป็น
ความสุขในระดับรูปธรรม เกี่ยวข้องกับวัตถุ สิ ่งเสพของบริโภค และการอยู่ร่วมกัน การจัดสรร
ความสัมพันธ์ให้ดีงามเกื้อกูล ที่เกี่ยวข้องกับ 1) การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน ทำมาหา
เลี้ยงชีพ ให้มีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและคนในความดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างน้อย 
ให้ทุกคนเอิบอ่ิมเป็นสุข 2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ดี มีสถานะเป็นที่
ยอมรับนับถือ ตลอดจนพรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ อิสริยยศ และบริวารยศ 3) การมีครอบครัวที่
ผาสุก ดำรงรักษาตระกูลวงศ์ให้เป็นแบบอย่าง เป็นที่นับถือ เอื้อประโยชน์สุขแก่สังคม รวมถึง 4) 
การดูแลร่างกาย บริหารสุขภาพ เช่น รู ้จักประมาณในการบริโภค กินพอดี ให้อยู ่สบายไร้โรค 
แข็งแรงสมบูรณ์  ในส่วนความสุขประณีตเป็นอิสระข้างในที่เป็นไทแก่ตน จำพวกนิรามัสสุขนั้น ก็
เป็น อัตถะ คือประโยชน์เป็นจุดหมายของชีวิต สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง หรือเป็นอีกด้านหนึ่ง เรียกว่า 
“สัมปรายิกัตถะ” แปลกันว่า ประโยชน์เบื้องหน้า คือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็น ได้แก่ ลึกลงไปข้างใน 
อยู่ในใจ ก็เลยตาเห็น หรือลับไปข้างหน้า ในชีวิตข้างหน้าในอนาคต ก็เลยตาเห็น เป็นภาวะที่ไม่
ปรากฏต่อหน้า มองเห็นประจักษ์แก่ตาไม่ได้ ในความหมายอย่างกว้าง ๆ ก็รวมความสุขอย่าง
ประณีตอิสระภายในทุกอย่าง ตั้งแต่ความสุขจากความมีศรัทธา ความมีศีลดีงาม สุขจากสมาธิ สุข
จากฌาน แม้กระทั่งนิพพานสุข 

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

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

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

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความสุข จะต้องพิจารณาถึงคำว่าความอยู่ดีมีสุข และความอยู่เย็นเป็น
สุขไปด้วย ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพรวมโดยใช้คำว่า ความสุข หมายถึง การเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” 
และ “พอใจ” เป็นการถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซึ่งจะเริ่มต้นที่มีความสุข
ทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
มีสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการ
ดำรงชีวิตนั้นเอง และเมื่อพร้อมกับความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น 
การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การเคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนที่ดี
งามของศาสนา การทำสมาธิภาวนา เป็นต้น ทำทั้งสองสุขนี้ให้บริบูรณ์ถึงจะเรียกว่ า “ความสุข” 
ที ่แท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 57-58) ครั ้นหากย้อนกลับไปเมื ่อปี 2558 พบว่า มีการ
สำรวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สํานักงานกองทุน  สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  (มหาวิทยาลัยมหิดล) ในการสํารวจ
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่า คะแนนสุขภาพจิตของคนไทย
ในแต่ละภาค พบว่า ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากที่สุด 31.82 คะแนน รองลงมาเป็นภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 31.81 คะแนน ภาคเหนือ 31.62 คะแนน กรุงเทพมหานคร 31.33 คะแนน
และภาคกลาง 31.01 คะแนน ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 : 2) และเมื ่อวันที่ 4 
กันยายน 2559 สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล ได้เปิดผลสำรวจเรื่อง "ความสุขมวลรวมคนไทยใน 77 
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จังหวัดของประเทศ" โดยสำรวจจากประชาชนทุกจังหวัด จำนวน 30,800 คน ระหว่างวันที่ 1 
พ.ค.–3 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ความสุขมวลรวมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่ 6.09 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 โดยความสุขที่เห็นคนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันมีความจงรักภักดีสูงสุดเป็น
อันดับหนึงอยู ่ที ่ 9.16 คะแนน แต่ต ัวบั ่นทอนความสุขคนไทยให้สุขน้อยสุด อยู ่ที ่ข ่าวความ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ความขัดแย้งของคนในชาติ 3.86 คะแนน โดยจังหวัดที่มีความสุขมาก
ที่สุดได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสุขมวลรวมอยู่ที่ 7.29 คะแนน (ไทยรัฐออนไลน์, 2559 : 
ออน ไลน ์) เมื ่อ ว ันที ่ 20  ม ีน าคม  2560  ที ่ผ ่าน ได ้ เป ็น “ว ัน แห ่งความส ุขส ากล ” ห ร ือ 
“International Day of Happiness” ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2012 เป็น
ต้นมา ซึ่งได้มีการแถลงประเทศที่มีความสุขทั่วโลกประจำปี 2017 รวม 155 ประเทศ โดยไทยรัฐ
ออนไลน์ คอลัมเหะหะพาที ได้สรุปว่า “ประเทศไทย มีความสุขอยู่อันดับที่ 32 ของโลก อันดับที่ 
3 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของอาเซียน” (ไทยรัฐออนไลน์, 2560 : ออนไลน์)ชี ้ให้เห็นว่า แม้
ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งแต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย ทำให้ประชาชนคนไทยมีที ่พึ ่งทางใจ และก้าวผ่านเรื ่องราว   
ต่าง ๆ ได้ทำให้คนไทยลดความขัดแย้งในสังคมลงได้ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รู้จักการให้อภัย
ต่อกัน เมื ่องานวิจัยนี ้หมายเอาความสุขต้องเป็นความสุขที ่มีวงแคบที ่สะท้อนการตอบความ
ต้องการหรือความปรารถนา อย่างนิยามของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2554 : 19) ที่
กล่าวว่า ความสุข คือการได้สนองความต้องการหรือการได้สมอย่างสมปรารถนา นอกจากนี ้
ความสุขจึงมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความสุขจากการเสพ เกิดจากได้สนองผัสสะในเรื่องรูป รส 
กลิ่น เสียงและสัมผัสกาย ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา 2) ความสุขทางสังคม สุขจากไมตรีจิตมิตรภาพ 
สุขการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยใจมีเมตตา กรุณา เป็นต้น สุขในครอบครัวในหมู่ในชุมชน ที่อยู่กันด้วย
ความมีน้ำใจ เอาใจใส่กัน รักกัน ระลึกถึงกัน พร้อมเพรียง ซาบซึ ่งบันเทิงใจในสามัคคีรส มี
เอกภาพด้วยสาราณียธรรม และ 3) ความสุขกับธรรมชาติ สุขจากการไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสความสงัดสงบสามสดชื่นน่ารื่นรมย์ของธรรมชาติรอบตัว ทั้งหมู่ไม้ สาย
ลม ขุนเขา ผืนน้ำ ท้องฟ้า ชื่นชมพรรณไม้ที่สะพรั่งด้วยดอกใบ และศัพท์สำเนียงเสียแห่งความ
วิเวกของหมู่นก สัตว์ป่า และท้องฟ้าครืนครางคราววรรษกาล เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2554: 75-76) ชี้ให้เห็นว่า ความสุข มีทั้งสุขทางกายสัมผัส จิตสัมผัส ธรรมชาติ
สัมผัส ดังนั้นสิ่งที่งานวิจัยต้องการคือความสุขที่เกิดจากกายสัมผัสได้ เห็นภาพได้ สามารถนำไปสู่
การวิเคราะห์ได้นั่นเอง กล่าวสรุปได้ว่า “ความสุข” มีคำว่า ชีวิตคนเรามีความพอเพียง พอดี พอใจ 
อ่ิมอกอ่ิมใจ สบายใจ พึงพอใจ สุขกาย กินอ่ิมนอนหลับ อยู่ง่าย มีใช้จ่ายไม่ขัดสน อยู่กับครอบครัว 
มีหน้าที่การงานทำ มีเงินเก็บต่อพอดี อยู่รอดได้ปลอยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีให้ทาน ใจสงบ  
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2.4.2 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของคำว่า “ความสุข” 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2529: 530-531) ได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรมที่

กล่าวถึงความสุขในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต จำแนกความสุขไว้ เช่น สุของคฤหัสถ์กับสุข
ของบรรพชิต กามสุขกับเนกขัมมสุข โลกียสุขกับโลกุตตรสุข สุขของพระอริยะกับสุขของปุถุชน 
เป็นต้น แต่วิธีแบ่งที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน ละเอียดและดูง่ายไม่ซับซ้อนแบ่งความสุขเป็น 10 ขั้น 
ดังนี้ 

 1) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม ได้แก่ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยกามคุณ 5 
 2) ปฐมฌานสุข สุขเนื่องด้วยปฐมฌาน ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

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

ล่วงพ้นรูปสัญญาโดยสิ้นชิง ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด ไม่มนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแต่อวกาศ
อันอนันต์เป็นอารมณ์ 

 7) วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึ่งคำนึง
วิญญาณอันอนันนต์เป็นอารมณ์ 

 8) อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
อนถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 9) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ อันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 10) สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อัน
ถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมด 

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

แยกเป็น 2 ระดับย่อย ได้แก่ สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องด้วยรูปฌาน  4 และสุขในอรูปฌาน หรือ
สุขเนื่องด้วยอรูปฌาน 4 

 3) นิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัติ 
ซึ่งสุขทั้ง 10 ขั้นนั้นเป็นความสุขทั้งนั้นแต่ถ้าหากเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตลึกซึ้งยิ่งกว่า

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

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

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

รายได้และการกระจายรายได้ ความขัดสนในด้านรายได้ในการยังชีพ การมีปัญหาความ
ยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในระดับสูง  ย่อมสะท้อนการอยู่อย่างเป็นทุกข์
ในสังคม ดังนั ้น ความอยู ่ดีมีสุขที ่สำคัญประการหนึ ่ง  คือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีอำนาจซื้อเพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตที่ได้มาตรฐาน และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ  
ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งต่อคนในการ
ดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ  “ความอยู่ดีมีสุข”
ครอบครัวอยู่ดีมีสุขคือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลสังคม
อย่างมีคุณธรรม 

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

ภาครัฐได้มีการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ  ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่
กับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐ
กับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่สังคมที่คนในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไป 

 
 
ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบ “ความอยู่ดีมีสุข” 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)  (ภาคผนวก) 

สุขภาพอนามัย

ความรู้

ชีวิตการท างาน

รายได้และการ
กระจายรายได้สภาพแวดล้อม

ด้านชีวิต
ครอบครัว

การบริหาร
จัดการที่ดี
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ประเทศไทยมีลักษณะการดำเนินชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ระดับบนลงล่างที่นำไปใช้ในการปกครองและ
พัฒนาประเทศชาติ ประชาชนของตัวเอง ซึ่งยังมีประเทศที่เป็นลักษณะเช่นเดียวกัน คือ “ประเทศ
ภูฎาน” ซึ่งประเทศได้นำคำว่า “ความพอเพียง” ไปใช้ในการวัดความอยู่ดีมีสุข จนกลายเป็นประเทศ
ที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติมีการพัฒนาตัวชี้วัดทั้งความอยู่ดีมีสุขและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งปี พ.ศ.2553 มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่เรียกว่า GNH Index 2010 วัด 2 
ด้านคือ “ด้านความพอเพียง และด้านความสุข” ทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาล 2) ความมี
ชีวิตชีวาของชุมชม 3) ความหลากหลายทางชีวิตภาพ 4) คุณภาพชีวิต 5) สุขภาพจิต 6) สุขภาพกาย 
7) การใช้เวลา 8) การศึกษา และ 9) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยังรวมถึงการวัดการพัฒนา
มนุษย์ขององค์กรสหประชาชาติที่ใช้ดวัดคุณภาพชีวิตของคนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา และด้านมาตรฐานการครองชีพ (วัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ดาและคณะ, 2554; Karma 
Ura & Karma Galay, 2004; 2012; UNDP, 2010; เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2556 อ้างถึงใน ภูสิทธ์    
ภูคำชะโนด, 2562: 21) 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุดัชนี
รวมของความอยู่ดีมีสุข พร้อมกับองค์ประกอบ  ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการวัดค่าหรือนำมา
วิเคราะห์ได้ ดังตารางดังนี้ 
ตารางที่ 2.2 ดัชนีรวมความอยู่ดีมีสุขและองค์ประกอบ 

ดัชนี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1. สุขภาพอนามัย 1. การมีชีวิตยืนยาว 

2. การมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

3. การสร้างความเป็นธรรมใน

ระบบสาธารณสุข 

1. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

2. สัดส่วนประชากรที่ไม่เจ็บป่วยในแต่ละปี 

3. สัดส่วนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ 

2. ความรู้ 4. การได้รับการศึกษาของคน

ไทยอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

5. คุณภาพการศึกษา 

4. จำนวนป ีเฉลี ่ยที ่ได ้ร ับการศ ึกษาของ

ประชาชน 

5. อัตราการเข้า เร ียนหนังส ือของเด ็ก ชั ้น

มัธยมต้นและมัธยมปลาย 

6. ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

3. ชีวิตการทำงาน 6. การมีงานทำอย่างทั่วถึง 

7. ความมั่นคงในการทำงาน 

7. สัดส่วนผู้ว่างงาน 

8. สัดส่วนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการและ

อยู่ในข่ายครอบคลุมของกองทุนประกันสังคม 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

ดัชนี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
4. รายได้และการกระจาย

รายได้ 

8. รายได้ 

9. การกระจายรายได้ 

9. สัดส่วนคนยากจนด้านรายได้ 

10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

5. สภาพแวดล้อม 10. ด ้านที ่อยู ่อาศ ัยและการ

ได้รับบริการสาธารณูปโภค 

11. ด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

12. สิ่งแวดล้อม 

11. สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที ่อยู ่เป็น

ของตนเอง 

12. สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 

13. สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร 

14. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 

15. ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำ 

16. สัดส่วนขยะต่อประชากรแต่ละปี 

17. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด 

6. ด้านชีวิตครอบครัว 13. สัมพันธภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว 

14. การพึ่งตนเองทาง

เศรษฐกิจ 

18. อัตราการหย่าร้างต่อประชากรพันคน 

19. อัตราการจดทะเบียนสมรสต่อประชากร

พันคน 

20. ครอบครัวอบอุ่น 

21. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า

รายจ่ายร้อยละ 10 

7. การบริหารจัดการที่ดี 15. หลักคุณธรรม 

16. การมีส่วนร่วม 

17. ความคุ้มค่า 

18. ความโปร่งใส 

22. สัดส่วนจำนวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ

ทางวินัย 

23. สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

24. สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP 

25. ดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปช่ัน 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)  (ภาคผนวก) 
 

การออกแบบความสุขในหน่วยงานภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง คือ สำนักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ (2548 : 20-21) ได้นำแนวคิดของนายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรม, นายแพทย์
อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูลและคณะ ที่พัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทยเมื่อปี 2540 ใน
ตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย 

หมวดความสุข 
ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้าน
เขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ 

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

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

3. การมีครอบครัวที่อบอุ่น - คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมีงานทำ 
- คนในครอบครัวรักใครกันไม่ทะเลาะหรือหึงหวงกัน 
- ลูกขยันทำมาหากินและพึ่งตนเองได้ 
- ผัวเดียวเมียเดียว 
- คนในครอบครัวมีเวลาให้กัน 

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

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

6. การมีอิสรภาพ - ได้ทำในสิ่งที่คิดโดยไม่สร้างความเดือดร้อน 
- ไม่มีหนี้สิน 
- ไม่ถูกคนอื่นครอบงำด้านความคิด 
- ประกอบอาชีพอิสระ 

7. การมีความภาคภูมิใจ - มีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ 

- การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น 

- ได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดต่อผู้อื่น 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 

หมวดความสุข 
ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้าน
เขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ 

8. การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน - การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

- มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ 

- ได้เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ ทำทานหรือช่วยเหลือผู้อื่น 
 

ที่มา: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548: 20-21) 
 
 นอกจากนี้ยังได้อธิบายองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุขใน  2 ระดับได้แก่ การพัฒนา
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัวครอบคลุมทุกมิติของการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย  
ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา (Ends) และ การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข ที่มา
จากการพัฒนาในองค์ประกอบแวดล้อมรอบตัวคนคือ  1) ป ัจจัยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยการบริหารจัดการประเทศและธรรมาภิบาล  3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ 4) 
ปัจจัยด้านสังคม ชุมชนและระบบคุณค่า/วัฒนธรรมของสังคม (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห ่งชาติ, 2549: 25-26)  นอกจากนี ้ย ังม ีประเด ็น ในการพัฒนาต ัวชี ้ว ัด  ด ังตารางต ่อไปนี ้ 
(สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549: 30-32) 
ตารางที่ 2.4 องค์ประกอบและประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข  

องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัด 
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัว 1.1 คนมีสุขภาวะที่ดี มีความสมดุลระหว่างการพัฒนากาย 

จิต ใจ สติปัญญาอย่างสมดุล 
1.2 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม/ศาสนาเพื่อเป็นเครื่องกำกับและ
นำความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3 มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นทำเป็น และรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
1.4 มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
1.5 มีสัมมาทิฐิ 
1.6 มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตทั้งชีวิตการทำงาน รายได้ 
การอยู่อาศัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
1.7 มีสัมพันธภาพครอบครัวที่ดี มีความรัก ความอบอุ่น
ร่วมกัน 
1.8 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 



91 

ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัด 
ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข  
1) รักษาดุลยภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
และธรรมชาติ 

1.1 การสงวนรักษา โดยมีการป้องกัน ใช้ 
ประโยชน์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพ
โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 
1.2 การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนไทย มีการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษ 
1.3 การมีส่วนร่วม และการกระจายการใช้ 
ทรัพยากรให้คนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

2) การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล 2.1 พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ 
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
2.2 สร้างความเข้มแข็งภาคีการพัฒนาให้ 
สามารถเข้าร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ 
2.3 มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ชุมชน 
2.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างเป็น
ธรรม ทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2.5 เคารพในสิทธิหน้าที่ ศักดิ์ศรี คุณค่าของความเป็นคนที่
เท่าเทียม 

3) ระบบเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นธรรม 3.1 การพัฒนาอย่างมีคุณภาพอยู่บนพื้นฐานศักยภาพและ
ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งขยายตัวที่สมดุล 
และมีแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.2 การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ เป็นไปอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง มุ่งสู่การพึ่งตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
3.3 การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น 
ธรรม มีทางเลือกการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

4) สังคมสงบสุข มีชุมชนและวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง 

4.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ มีวัฒนธรรมระบบคุณค่าที่ดีงาม ยึดโยงคนและชุมชน 
4.2 สังคมมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพในความ
เสมอภาคและความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มชน อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข สามัคคี 
4.3 มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

ที่มา: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2549: 30-32) 
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ความอยู่ดีมีสุข หรือ ความสุขของประชาชน มีการศึกษาและวิจัยถึงองค์ประกอบของ
ความสุขไว้ อาทิ สาสินี เทพสุวรรณ์ (2550 : 53) ได้อธิบายถึงตัวชี ้วัดของ “ความอยู ่ดีมีสุข” 
(Well-Being) โดยความสำคัญของการวัดความสุขมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสม ซึ่งมี
ทั้งหมด 16 ตัวจาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ การกู้ยืม และการเป็น
ภาระ และการมีเงินออม 2) ด้านสังคม ได้แก่ การรู้จักคนในชุมชน การเสียสละเวลาและแรงงาน
เพื่อช่วยเหลือ การไว้เนื ้อเชื ่อใจหยิบยืมข้าวของ และการช่วยเหลือเมื ่อเกิดอุบัติเหตุ 3) ด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น และสถานภาพสมรส 4) ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การเจ็บป่วย 
และการมีหลักประกันทางสุขภาพ 5) ด้านวัฒนธรรม/ความเชื่อ ได้แก่ การสวดมนต์ การตักบาตร 
การทำสังฆทาน และการทำสมาธิ 6) ด้านการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด  และจีระศักดิ์ 
ทัพผา (2550 : 13) ได้สรุปความสุขประกอบด้วยสองส่วน คือ ความสุขภายในและความสุข
ภายนอก ความสุขภายในประกอบด้วยความสุขในระดับจิตและปัญญา ส่วนความสุขภายนอกเป็น
ความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีปัจจัยสี ่พอเพียง มีความมั ่นคงในชีวิต 
ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง มีสิ ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดี มี
การศึกษาทีดี มีชีวิตในการทำงานที่ราบรื่น ครอบครัวมีความรักสามัคคีกัน มีรายได้ที่พอเพียง มี
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในสังคม รวมทั้ง
แนวคิดของศิริชัย รอดทัศนา (2550: 45-46) ที่ได้อธิบายสรุปไว้ว่า การดำเนินงานเพ่ือมุ่งเน้นเรื่อง
ความอยู ่ด ีมีสุขมีองค์ประกอบที ่เกี ่ยวข้องอย่างหลากหลายเชื ่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการวัดผลกระทบ
สุดท้ายที ่เกิดขึ้นกับคน และปัจจัยที ่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทั ้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ คือ 
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านร่างกายสามารถวัดได้ด้วย สุขภาพกายที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านจิตใจก็สามารถวัดได้ด้วยการไม่ตกอยู่ในภาวะความเครียดมีความพอใจในสิ่งที่
ตนเองมี และส่งผลถึงการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขจึงเป็นการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็น
สุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคงในที่สุด ซึ่งได้กำหนดกรอบในการศึกษาที่สำคั ญ
ในการวัดด้านความอยู่ดีมีสุขทางกาย และทางใจ  ทั้งนี้องค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
ได้มีการศึกษาของเยาวลักษณ์ คำชา (2551 : 81) ได้ทำการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว : 
กรณีศึกษาในตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จำแนกความอยู ่ด ีมีสุขของ
ครอบครัวไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสุขภาพและความมั่นคงในชีวิต ด้านสังคม 
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เมื่อกล่าวถึงดัชนี องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสุขแล้วยังต้องพิจารณาถึงมาตรวัด
ความสุขไว้ด้วย ซึ่งจากบทความของเสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ (2553: 3-9) เครือข่ายงานวิจัย
นานาชาติเพ่ือสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ไอราห์) ได้อธิบายการวัดความสุขไว้อย่างน่าสนใจมาก ดังนี้ 

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

- การวัดความสุขในระดับประเทศ โดยในหลายประเทศต่าง ๆ โดยวิธีการได้แก่ การรวม
ความสุขรวม (Aggregate Happiness) แล้วมาหาค่าเฉลี่ยหรือมักเรียกว่าดัชนีความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (Index of Gross National Happiness) การวัดการกระจายหรือความแตกต่างใน
ความสุขของกลุ ่มต ่างๆในสังคม  (Inequality of Happiness) การว ัดช ่วงช ีว ิตที ่ม ีความสุข 
(Happy Life Years) และการผสมผสานระหว่างการวัดความสุขรวมและการวัดความไม่เท่าเทียม
ของความสุขของคนกลุ่มต่างๆ (Inequality Adjusted Happiness) 

นอกจากนี้เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ได้นำแนวคิดของการวัดความสุขของประเทศภูฏานที่
มีรายละเอียดจากการแปลข้อความโดยคุณอรณิชา สว่างฟ้า เกี่ยวกับการวัด  Gross National 
Happiness ใน 9 มิติ (Domains) ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขทางกายภาพ การมีสุขภาพที่ดี 
ความสมดุลของการใช้เวลา การศึกษา วัฒนธรรมที่หลากหลายและยึดหยุ่น ธรรมาภิบาล ความ
เข้มแข็งของชุมชน  สิ ่งแวดล้อมที ่หลากหลายและฟื้นฟูได้ และมาตรฐานการครองชีพ  และ
เปร ียบเท ียบค ่าที ่ได ้ในแต ่ละองค ์ประกอบกับระด ับที ่น ่าจะเป ็นระด ับที ่ม ีความพ ึงพอใจ  
(Sufficiency cut-off) ห ร ือส าม ารถ ได ้ร ับ ความส ุข ได ้ ป ัจ จ ัยที ่ก ำห นด  Gross National 
Happiness เหล ่านี ้ต ้องถ ูกแทนด้วยตัวแปรที ่ว ัดได ้จร ิง  Center of Bhutan Studies จึงได ้
ออกแบบสำรวจที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ และใช้ทั้งคำถามทั้งแบบอัตวิสัยและภาวะวิสัยดังตาราง
ต่อไปนี้ (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์, 2553: 11-14) 
ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบและประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข  

ปัจจัย ข้อคำถาม 
สุขภาพกาย - การให้คะแนนสุขภาพของตนเอง (Self-reported 

health) 
- ความพิการระยะยาว 
- จำนวนวันที่สุขภาพดีในเดือนที่ผ่านมา 
- Body Mass Index, ส่วนสูง และน้ำหนัก 
- ความรู้เรื่อง HIV และ AIDS 
- ความรู้เรื่องการเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ 
- ระยะทางถึงสถานีสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด 
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 

ปัจจัย ข้อคำถาม 
สุขภาพใจ - การให้คะแนนความเครียดของตนเอง 

- ความถี่ของการสวดมนต์ 
- ความถี่ของการนั่งสมาธิ 
- การคำนึงถึงหลักธรรมในชีวิตประจำวัน 
- ความถี่ของความรู้สึกเห็นแก่ตัว 
- ความถี่ของความรู้สึกสงบ 
- ความถี่ของความรู้สึกเมตตากรุณา 
- ความถี่ของความรู้สึกเอื้อเฟื้อ 
- ความถี่ของความรู้สึกหงุดหงิด 
- ความคิดฆ่าตัวตาย 

ความสมดุลในการใช้เวลา - จำนวนช่ัวโมงการทำงาน 
- จำนวนช่ัวโมงการนอน 

ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม - ความสามารถด้านภาษา 
- ความถี่ในการเล่นกีฬาพื้นบ้าน 
- ความรู้เรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน 
- การสอนบุตรหลานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
- การสอนบุตรหลานเรื่องความความยุติธรรม 
- ความรู้เรื่องการแสดงพื้นบ้าน 
- ความสำคัญของการตอบแทนบุญคุณ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฆ่า 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลักขโมย 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโกหก 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศ 
- จำนวนวันที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและเพื่อนบ้าน 

คุณภาพชีวิต - รายได้ของครอบครัว 
- ความพอเพียงของรายได้เทียบกับความจำเป็น 
- ความพอเพียงของอาหาร 
- ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- พื้นที่ใช้สอยในบ้าน 
- การใช้เสื้อผ้ามือสอง 
- ความยากลำบากในการช่วยเหลืองานของชุมชน 
- การผัดผ่อนการซ่อมบำรุงดูแลบ้าน 
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 

ปัจจัย ข้อคำถาม 
การศึกษา - ระดับการศึกษา 

- ความรู้ด้านภาษาประจำชาติ และภาษาอังกฤษ 
- ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน 

ความเข้มแข็งของชุมชน - ความไว้วางใจในตัวเพื่อนบ้าน 
- ความถี่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนบ้าน 
- การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างเพื่อนบ้านในรอบ 12 
เดือนที่ผ่านมา 
- ความถี่ของการเข้าสังคมกับเพื่อน 
- ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสมาชิกในครอบครัว 
- ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
- การทะเลาะกันของคนในครอบครัว 
- ความเข้าใจของคนในครอบครัว 
- การให้กำลังใจของคนในครอบครัว 
- จำนวนญาติพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน 
- การเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
- ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 
- ความขัดแย้งของคนในชุมชน 
- จำนวนวันที่ทำงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนในระยะ 12 
เดือนที่ผ่านมา 
- เงินบริจาคในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
- การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบตัว 

ธรรมาภิบาล - การให้คะแนนรัฐบาลในการลดช่องว่างทางรายได้ 
- การให้คะแนนรัฐบาลการปราบการโกงกินของรัฐบาล 
- ความมีอิสระในการออกความเห็น 
- ความปลอดภัยจากความไม่เท่าเทียม 
- ความเช่ือมั่นต่อหน่วยงานรัฐ 
- ความเช่ือมั่นของสื่อมวลชน 

ความเข้มแข็งของระบบนิเวศ - มลพิษทางน้ำ 
- การถูกกัดกร่อนของดิน 
- วิธีการกำจัดขยะของครอบครัว 
- ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ชุมชน 
- การปลูกต้นไม้ในบ้านและพื้นที่เกษตรกรรม 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุขที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสุข
นั้นมีองค์ประกอบกว้าง ๆ มีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ความสุขทางกาย และความสุขทางใจ โดย
จำแนกความสุขทางกาย ประกอบด้วยตัวชี้วัดรวมดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2559: 70; ภูสิทธ์ ภูคำ
ชะโนด, 2560: 74) 

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

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

 - การไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต 
 - การได้อ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำ 
ชี้ให้เห็นว่า ความสุข ในที่นี ้หมายเอาความสุขที ่สามารถวัดได้จากความรู้สึกและความ

คิดเห็น อธิบายได้แม้อย่างกว้าง ๆ ก็ได้ ความสุขในงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น ด้วยความพอใจ การไม่มี
ความขัดแย้งที่รุนแรง แม้มีปัญหาอยู่แต่สามารถแก้ไขได้ ความสุขอยู่ที ่ความพอใจ แม้ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ขอให้ตอบความต้องการให้เกินที่คาดหวัง รับได้ อยู่ได้ พอใจกับผลที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างไม่ขัดสนหรือติดปัญหาใด ๆ จนหยุดชะงักไปก็มีความสุข
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 74-75) 
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2.4.3 แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนผู้ทำนาข้าวและนาเกลือ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 205-206; 2562: 26-27) ได้อธิบายแนว
ทางการพัฒนาสังคมแห่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ ทำนาเกลือ
และนาข้าว ไว้ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 ประชาชนทุกภาคส่วนต้องปรับตัวในการดำรงชีวิต “ความพอเพียง” เนื่องจาก
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ พอมี พอกิน อยู่ดี มีสุข 
จนเกิดทั้งความสุข ความสมดุล ความยั่งยืนของชีวิต 

แนวทางที่ 2 ประชาชนทุกภาคส่วนต้องสร้างสำนึกร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม จนก่อเกิดเป็นปฏิญญาบ้านดุง หรือ บ้านดุงโมเดลแห่งความสุข 

แนวทางท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต้องเกิดทั้ง 4 ฝ่าย 
 - การแก้ปัญหาต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ 4 ภาคส่วนสำคัญ คือ 

ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการนาเกลือ ภาครัฐเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง ภาควิชาการเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนเชิงวิชาการและการวิจัย  

 - บทบาทในภาคส่วนต่าง ๆ ย่อมมีความสำคัญเท่ากัน เสมอภาคกัน เป็นธรรม 
 - สิ่งที่ต้องยึดมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ การเสียสละ และความ

จริงใจต่อกันในการทำงานร่วมกัน 
แนวทางท่ี 4 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องรีบแก้ไขทันที หรือเยียวยาทันท่วงที มีทั้งการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาวให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
แนวทางที่ 5 “น้ำพ่ึงเรือ เสือเพ่ิงป่า” นาเกลือเกื้อกูลนาข้าว นาข้าวช่วยนาเกลือ ร่วมกัน

สร้างวัฒนธรรมใหม่ของเกษตรกรนาเกลือและนาข้าว ผูกเสี่ยวให้เกี้ยวกันเป็นแบบหนุ่มนาข้าว สาวนา
เกลือ สร้างแบร์นหรือภาพติดตาให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ “หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือท่ีราบสูง” 

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมให้ศาสนาเป็นผู้นำในการถ่ายทอดหลักธรรมของชีวิต เพราะประชาชน
ในพ้ืนที่อำเภอบ้านดุงให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในมิติด้านจิตใจ ร่วมทำบุญที่วัด บริจาคทรัพย์ต่อผู้
ยากไร้ และช่วยเหลืองานทางสงฆ์เสมอ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความอดทนและรู้จักพ่ึงตนเองสูง 

แนวทางที่ 7 เป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน คือ การ
สร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพต้องมีส่วนร่วมกันให้เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพ้ืนที่
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ในการชี้แนะของนักวิจัย คือ พ้ืนที่บ่งชี้ความสุขทางภูมิศาสตร์ นำไปสู่การสร้าง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนได้ และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung 
Model ต่อไปในอนาคต 



99 

“ความสุข” (Happiness) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายและใจพร้อมจะต้องพิจารณาถึงคำว่า
ความอยู่ดีมีสุข และความอยู่เย็นเป็นสุขไปด้วย ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพรวมโดยใช้คำว่า ความสุข 
หมายถึง การเข้าถึงคำว่า “พอเพียง” และ “พอใจ” เป็นการถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และ
ทางจิตใจ ซึ่งจะเริ่มต้นที่มีความสุขทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา 
หรือรวมเรียกว่าความสุขในการดำรงชีวิตนั้นเอง และเมื่อพร้อมกับความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนา
สู่ความสุขทางใจด้วย เช่น การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การเคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตาม
หลักธรรม คำสอนที่ดีงามของศาสนา การทำสมาธิภาวนา เป็นต้น ทำทั้งสองสุขนี้ให้บริบูรณ์ถึงจะ
เรียกว่า “ความสุข” ที่แท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 59) นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 
170) ได้อธิบายผลการวิจัยความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
มีแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

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

แนวทางท่ี 2 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าอบรมการปฏิบัติตนในการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ 

แนวทางที่ 3 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เข้าไปมีบทบาทในกลุ่ม
ทางสังคมของชุมชนหรือหน่วยงานให้มากขึ้น เนื่องจากผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม 

แนวทางที่ 4 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำรงชีพด้วยความ
พอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด ถึงแม้จะมีสถานการณ์วิกฤตใด ๆ กับตนเองหรือครอบครัวก็ตาม 

แนวทางที่ 5 ผู้นำครอบครัวต้องหาโอกาสพาสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
ท่านชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก  กิจกรรมพัฒนา
ชุมชน ทำความสะอาดชุมชน บริจาคสิ่งของเพ่ือคนยากจน เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ 

แนวทางที่ 6 ผู้นำครอบครัวและสมาชิกให้เข้าใจว่า เราเป็นสมาชิกหนึ่งในชุมชน หากเกิด
เหตุหนึ่งใดในชุมชนต้องร่วมรับรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมกันติดตามประเมินผล และร่วมกันแก้ไขปัญหา อย่านิ่งดูดายอย่าใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ 
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ให้รู้จัก 2 คำ คำว่า “เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและกัน” และ “ให้อภัยกันและกัน” ในชุมชนจึงจะพบ
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 

 

2.5 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
 

คุณภาพชีวิตมีการศึกษาจากนักวิชาการไว้อย่างมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ชี้ให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับชีวิตมนุษย์ อาทิ สุขภาพกาย การกิน การ
ดูแลร่างกาย สุขภาพใจ ความพอใจในครอบครัว ในชีวิต ความผูกพันกับชุมชน สังคม การมีส่วน
ร่วมกันกับประชาชนและชุมชน จึงมีรายละเอียดสำคัญไว้ว่า 

“คุณภาพชีวิต” เป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจากการพิสู จน์ความกินดีอยู่ดี  (well-being) ของ
ประชาชน ผู้วิจัยจึงกำหนดจุดเริ่มต้นจากความต้องของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างให้ชีวิตของตัวเอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ทางกายไปจนถึงความใฝ่ฝันที่เป็นจริงของตนเอง 
(Maslow, 1954 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 17) ซึ่งแนวคิดลำดับขั้นความต้องการของมาส
โลว์ได้ถูกเริ่มต้นจากงานเขียนเรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ (A Theory of Human Motivation) 
ทฤษฎีแรงจูงใจแตกต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมเนื่องจากแรงจูงใจเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนด
พฤติกรรม แต่ในขณะที่พฤติกรรมมีแรงบันดาลใจอยู่เกือบตลอดเวลาซึ่งมักเป็นไปในทางชีววิทยา
วัฒนธรรมและสถานการณ์ ซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ที่ได้รับการกระตุ้นทั้งตั้งใจหรือไม่จะเป็นแนวทางให้เกิด
ความต้องการพ้ืนฐานหลายอย่างพร้อมกันหรือการแสดงความพึงพอใจ ซึ่งโดยปกติการกระทำจะมี
แรงจูงใจมากกว่าหนึ่งข้อเสมอ และการเกิดความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของผู้อ่ืนก่อนตัวเอง และที่สำคัญ “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องการตลอดไป” (Maslow, 1943 อ้างถึง
ใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 17) ต่อมาแนวคิดนี้ได้เชื่อมต่อกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย จึงมีการ
พูดถึงมากที่สุดในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้แนวคิดลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  แบ่งเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) ความต้องการความปลอดภัย 
(safety needs) ความต้องการทางสังคม (social needs) ความต้องการเกียรติยศ (esteem needs) 
และความต้องการสัจจะแห่งตน (self-actualization needs) ซึ่งมีการพัฒนาทฤษฎีลำดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s hierarchy of needs theory) นี้ ในช่ วงปี พ .ศ . 2493-2502 
(ทศวรรษ 1950) (Maslow, 1954 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 17) โดยตีความแนวคิดของ
มาสโลว์มีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากล่างค่อย ๆ ก้าวขึ้นไปทีละขั้นตามความต้องการของตัวเองและ
ความสำเร็จของแต่ละความต้องการเป็นแบบภาพพีระมิด ดังภาพที ่2.1 
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ภาพที่ 2.11 ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) และการพัฒนา 

จากโกเบล เทิร์ดฟรอซ. (Goble, The Third Force) 

ที่มา: Goble, F. (1970); ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ (2557, หน้า 11 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2562: 18) 
 

การวิจัยในครั้งนี้จำเป็นต้องอ้างอิงแนวคิดลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
hierarchy of needs) เพ่ือเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่ง “มนุษย์” จะมี
ความต้องการทางกายภาพเป็นพ้ืนฐานเพ่ือให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งจะเหมือนกันทุกสังคมซึ่งเมื่อมนุษย์มี
ความต้องการทางกายภาพ เกิดความพอใจแล้วย่อมทำให้คุณภาพของชีวิตทั้งทางกาย จิตใจและความ
เป็นอยู่ดีขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้แนวคิดเริ่มต้นความต้องการของมนุษย์ในเรื่องทางกายภาพ ความสุข
ความทุกข์แล้วยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความอยู่ดีกินดี (well-being) ทั้งที่เป็นภาวะวิสัย (objective 
well-being) และ อัต วิ สั ย  (subjective well-being) (CIW international Advisory network, 
2016 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 18) ซึ่งก่อนได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตต้องคำนึงมิติความอยู่ดี
กินดีด้วย ซึ่งการศึกษาความอยู่ดีกินดีมีหลายประเทศที่โดดเด่นโดยมีการวัดค่าความอยู่ดีมีสุข ทั้งใน
ประเทศออสเตรเลีย (ANDI) และประเทศเนเธอร์แลนด์ ครอบคลุม 8 ด้านที่วัดความอยู่ดีมีสุข
รายบุคคลที่ครอบคลุมปัจจัยพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานการครองชีพ 2) 
สุขภาพ 3) ความสำเร็จในชีวิต 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ความปลอดภัย 6) ความสัมพันธ์
ชุมชน 7) ความมั่นคงในอนาคต จิตวิญญาณ หรือศาสนา และ 8) คุณภาพโดยรวม (The 
international wellbeing group manual, 2006, p. 13; Central Bureau Voor de Statistiek, 
2011, pp.1-26 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 18) เช่นเดียวกับกับประเทศฝรั่งเศสมีวัดความ
อยู่ดีมีสุข 8 องประกอบ ได้แก่1) มาตรฐานการครองชีวิต 2) สุขภาพ 3) การศึกษา 4) กิจกรรมส่วน
บุคคลและการทำงาน 5) การมีส่วนร่วมทางการเมืองและธรรมาภิบาล 6) ความสัมพันธ์ทางสังคม 7) 
สิ่งแวดล้อม และ 8) ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและกายภาพ (ประกาย ธีระวัฒนากุล, 2555, หน้า 
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3; 2556, หน้า 4; อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ, 2559, หน้า 69 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 19) 
สำหรับประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้นำ
กรอบแนวคิดของศาสตราจารย์นานัค คัควานี ได้แจกแจงองค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขไว้บูรณาการกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) 
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 2) การศึกษา 3) ชีวิตการทำงาน 4) ชีวิตครอบครัว 5) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความยากจน การกระจายรายได้และสวัสดิการ 6) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ 7) 
ด้านประชารัฐ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) นอกจากนี้ยัง
พบมิติของความอยู่ดีมีสุขที่กล่าวถึง ความพึงพอใจ การได้รับหรือบรรลุในสิ่งที่ชอบ เสรีภาพของการ
เลือกใช้ชีวิต ความมั่นคง การเข้าถึงคุณค่าบางอยู่ที่อยู่นอกเหนือบุคคล เช่น สุขภาพดี และการถือ
ครองทรัพย์สินที่สร้างโอกาสให้บรรลุเป้าหมาย (Des Gasper, 2004 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2562: 19) ซึ่งยังพบว่า มีทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ทฤษฎีความอยู ่ด ีม ีส ุข (Well-Being Theory) นอกจากองค์ประกอบของความอยู ่ด ีมีส ุขของ
แกสเปอร์ (Gasper) ยังมีการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของแม็คเกรเกอร์ (McGregor) รวมถึงแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของ McGergor ที่มีการออกแบบสำรวจเพื่อ
อธิบายทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ข้อมูลชุมชน 2) แบบสอบถามความต้องการของครัวเรือน
และทรัพยากร 3) คุณภาพชีวิต 4) รายได้และค่าใช้จ่าย 5) กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบ
สุขภาพดีของชุมชน และ 6) ระบบการอยู่ดีมีสุข โดยมีการจัดกลุ่มเป็นผลลัพธ์ โครงสร้างและ
กระบวนการ ทุกส่วนมีความเกี่ยวข้องกัน (McGregor, J.A., 2006, p. 25 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ภูคำชะ

โนด, 2562: 19) ทั้งนี้ยงัมีงานวิจยัที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพืน้ที่วิจยัเพื่อค้นหาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ของประชาชนในระดับครอบครัว ในที่นีม้ีงานวิจัยพืน้ที่เร่ืองบุพปัจจัยและ
ผลลัพธ์ของการพัฒนาครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า การวัดคุณ ภาพชีวิตของ
สมาชิกในครัวเรือน ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของครัวเรือน 
ลักษณะบุคคล ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความทันสมัยของ
ครัวเรือน และการสนับสุนนพัฒนาครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ดิเรกกช ภณก้อน 
กลีบ, 2551, หน้า 141) โดยมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ (1) สุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของสมาชิกในครัวเรือน (2) ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครัวเรือน (3) 
ความพึงพอใจในการดำรงชีวิตของสามาชิกในครัวเรือน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549; ดิเรกกช ภณก้อนกลีบ , 2551, หน้า 20) ซึ่งในงานวิจัยนี ้
ผู ้ว ิจ ัยกำหนดตัวแปรเช ิงประจักษ์ (Manifest variables) ตามวรรณกรรมและงานวิจ ัยที ่ม ี
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ความสัมพันธ์สอดคล้องที่สุดกับประชาชนที่มีบริบทสามารถสังเกตได้ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) การมีส ุขภาพดี (2) ความพึงพอใจต่อ
ครอบครัว (3) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (4) ความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกใน
ครอบครัว (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 29) ดังนั ้นคุณภาพชีวิตในมิติการวิจัยครั้งนี ้ คือ การมี
สุขภาพดี ความพึงพอใจต่อครอบครัว ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และความผูกพันกับ
ชุมชนของสมาชิกในครอบครัว ตามผลการวิจัยของภูสิทธ์ ภูคำชะโนดในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่
วิจัยเชิงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และเลย ทั้งนี้ผลการวิเคราะหคุณภาพ
ชีว ิตของครอบครัวของประชาชนที ่อาศัยอยู ่ในหมู ่บ ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอนพบว่า คุณภาพชีวิตของครอบครัว(fqol) อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบย่อยทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง  – มาก 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.16 - 3.54 โดยมีรายละเอียดย่อย ได้แก่ การมีสุขภาพดี(gohe) (ค่าเฉลี่ย 
3.32 อยู่ในระดับปานกลาง) ความพึงพอใจต่อครอบครัว(fmsa) (ค่าเฉลี่ย 3.37 อยู่ในระดับปาน
กลาง) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว(rofm) (ค่าเฉลี่ย 3.54 อยู่ในระดับมาก) ความผูกพัน
กับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว(aofm) (ค่าเฉลี่ย 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง) (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2562: 186)  

 

2.6 ความยากจน (Poverty) และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) 
 

ความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยกรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของมนุษย์ที่ต้องการดำรงชีวิตอยู่ให้
ยาวนานที่สุด ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการหลุดพ้นจากความยากจน และอยากได้สังคมที่เท่าเทียม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน จึงมีแนวคิดที่นักวิชาการได้อธิบายได้ดังนี้  

2.6.1 ความยากจน (Poverty) 
“ความยากจน” มักมาพร้อมกับความทุกข์ยากเข็ญใจ ความอดอยาก ความไม่มีอยู่มีกิน 

การขาดแคลน การขาดโอกาส ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ความเหลื่อมล้ำแล้วผลที่เกิดขึ้นจาก
ความเหลื ่อมล้ำที ่สามารถวัดได้เห ็นได้ คือ “ความยากจน” (poverty) หมายถึง  สภาพที ่
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที ่ต่ำกว่ามาตรฐาน กล่าวคือ ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการซื้อ
สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการครองชีพ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ความยากจนอาจวัดได้
ใน 2 ลักษณะ คือ ความยากจนสัมบูรณ์ (absolute poverty) กับความยากจนสัมพัทธ์ (relative 
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poverty)  ความยากจนสัมบูรณ์ คือสภาพที่ประชาชนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งอาจ
แก้ไขได้ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ก็จะช่วยขจัดความยากจนนั้นได้   ส่วน
ความยากจนสัมพัทธ์เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน ดังนั้น 
ความยากจนสัมพัทธ์จึงจะมีอยู่ตลอดเวลา แม้ว่ากลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุดมีรายได้เพียงพอที่จะ
ใช้จ่ายในการครองชีพได้ก็ตาม (ราชบัณฑิตยสภา, 2559) นอกจากนี้ความยากจนมีสาเหตุมาจาก
ภาวะต่าง ๆ หลายอย่างมากสรุปสาเหตุความยากจนไว้ 4 ประการ ดังนี้ (สมบูรณ์ ศิริประชัย และ
คณะ, 2547) 

1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขาดแคลนทรัพย์สินที่จะก่อให้เกิดรายได้ ไม่ว่าจะ
เป็นที่ดิน ทุน ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงโอกาสที่จะหามาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ด้วย ผลก็คือครอบครัว
ที่ยากจนมักจะต้องเผชิญกับความยากจนถาวร ปัจจัยทางเศรษฐกิจประกอบด้วย (1) ขนาดของ
ที่ดินทํากิน (2) โอกาสการศึกษา (3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

2) ปัจจัยเชิงโครงสร้างประชากร ซึ่งครอบครัวที่มีขนาดใหญ่จะมีโอกาสตกอยู่ในภาวะ
ความยากจนมากกว่าครอบครัวขนาดเล็ก  

3) ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ พบว่า การมีที่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
จะมีความเสี่ยงต่อความยากจนเพิ่มขึ้นถึง 56% ในขณะที่ถ้าที่พักอาศัยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โอกาสที่จะตกเป็นคนยากจนจะลดลงถึง 80% 

4) เหตุปัจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม คนส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ 70% คิดว่าตัวเอง
เป็นคนจน เพราะขาดโอกาส แต่คนที่คิดว่าตัวเองไม่จน ส่วนใหญ่ตอบว่า จนเพราะขี้เกียจ ทัศนคติ
ที่แตกต่างเช่นนี้ทำให้คนจนที่คิดว่าตนเองจนไม่อาจได้รับโอกาสที่ดีพอจากคนที่คิดว่าตนเองไม่จน
ได้เลย 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีรายงานความยากจนของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ  
(UNDP) ปี 2540 ได้ให้นิยามความยากจน หมายถึง ความขัดสนในโอกาสและทางเลือกของมนุษย์
ที ่จะนำไปสู ่การดำรงชีวิตที ่ยืนยาว  สุขภาพแข็งแรง และทำให้ไม่สามารถไปสู ่มาตรฐานการ
ดำรงชีวิตที่ดีได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงความขัดสนทางเสรีภาพ ความมีศักดิ์ศรี การให้เกียรติตัวเอง
และผู ้อื ่น ความยากจนยังสะท้อนถึงความไม่เพียงพอในทรัพยากรต่าง ๆ ความเปราะบางต่อ
เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้คาดคิด  อาทิ ความเจ็บป่วย ความรุนแรง และความสูญเสียต่างๆ 
รวมทั้งการขาดอำนาจต่อรองและขาดศักยภาพในการเรียกร้องสิทธิ  ทั้งสิทธิทางการเมืองสังคม 
และเศรษฐกิจในการดำรงอยู่ในสังคมและประเทศนั้นๆ” (สมชัย จิตสุชน, สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2556: 6) จากข้อความดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงชี้ให้เห็นว่า ความยากจน เป็น
ภัยมหันตรายของการพัฒนา เป็นความทุกข์ยากของประชาชน เป็นความจำสิ่งแรกเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ปัญหา เมื ่อประชาชนยังยากจนอยู ่ยากที่จะให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นและ
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ประเทศชาติ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 72) และมีการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้     
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 129-130) 
ตารางท่ี 2.6 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ โดยภาพรวม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

Mean S.D. ระดับ 

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 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561: 129) 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ
ประชาชนพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือโดยภาพรวมมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาตามราย
ด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 
 1) ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.63) 
 2) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.58) 

3) ด้านการร่วมรับผิดชอบ และด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 
3.60) 
 4) ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.57) 
 5) ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
 6) ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
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ชี้ให้เห็นว่า ประชาชน 3 จังหวัดภาคเหนือมีส่วนร่วมมากกับการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน ซึ่งโน้มเอียงไปในการร่วมกันรับผลประโยชน์ ด้านการรับรู้
และเข้าใจในนโยบายการบริหารการพัฒนาชุมชน แต่น้อยลงไปในเรื่องการร่วมคิดค้นหาปัญหาและ
วิเคราะห์วางแผนการบริหารการพัฒนาชุมชน ถึงอย่างไรยังอยู่ในระดับที่มากแสดงถึงความพร้อมที่จะ
ทุ่มเททำงานร่วมกัน  

 

2.6.2 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) 
 คำว่า “ความเหลื่อมล้ำ 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 (ยูเอ็น ประเทศไทย, 2561) และเมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นคร
นิวยอร์ก สหารัฐอเมริกาว่า การบริหารประเทศในช่วงแรก คือ การพลิกฟ้ืนความสันติสุข สร้างความ
สามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นธรรมและแก้ปัญหาเร่งด่วนทงสังคมและเศรษฐกิจของ
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
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การศึกษาภาคบังคับของคนไทยอยู่ในสัดส่วนที่สูง แต่ยงคงมีเด็กในวัยเรียนบางส่วนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และแนวโน้มอัตราการเข้าเรียนลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (3) ความเหลื่อมล้ำ
ด้านสาธารณสุข: การกระจายบุคลากรทางการแพทย์มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้เกิด
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  



108 

5) การลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการ คน
พิการทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการ สามารถเข้าถึงข้อมูล
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 ชนชั้นนำและชนชั้นกลางที่ได้รับผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำนี้ 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 ซึ่งความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในด้าน
ทรัพยากรมักได้แก่ ที่ดิน ป่าไม ้น้ำ ไฟฟ้า สิทธิชุมชน และสิทธิอุตสาหกรรม 
 3) ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิ และโอกาส คำว่า “สิทธิ” เป็นแนวคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ 
ทว่าผกผัน และผันแปร ไปตามค่านิยมสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละยุคสมัย เราอาจแบ่งสิทธิ
ทั้งหมด 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
พิจารณาคดี) สิทธิ และโอกาสของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เด็กและ
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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  ความเหลื่อมล้ำ
ด้านความม่ังคั่งและรายได (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
เทียมจากการมีเงินใต้โต๊ะ และเส้นสาย”  ส่งผลให้ตนเสียโอกาสซึ่งควรจะได้รับอย่างเสมอภาค 
(อภิชาติ สถิตนิรามัย และคณะ, 2553) 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นหลุมดำแห่งความขัดแย้งมีอยู่จริงในทุก
สังคม และแทบจะไม่สามารถลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำลงมาได้เลย ตราบใดยังมีโครงสร้างสังคมที่

http://www.thailandff.org/th/index.php
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เป็นชนชั้น การจัดแบ่งฐานะทางสังคม รายได้ โอกาสการเข้าถึง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิ 
ความเป็นธรรม ยากมากที่จะทำให้ลด ละ เลิกในสิ่งที่เรียกว่า “ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม”   
(ภูสิทธ ภูคำชะโนด, 2561: 71)  

ดังนั้น “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” สะท้อนความเป็นชนชั้นทางสังคม มีความเป็นเจ้านาย 
เป็นบ่าว คนรับใช้ สังคมอุปถัมภ์เกื้อกูลใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม สะท้อนความไม่เท่าเทียมของ
มนุษย์ แบ่งแยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แตกต่างกัน สิ่งที่ประเทศไทยมองความไม่เท่าเทียมและ
ชอบดูหมิ่นดูแคลนมักมาพร้อมกับคำพูดที่ว่า “คนจน คนรวย คนไฮโซ คนบ้านนอก คนต่างจังหวัด 
คนอีสาน คนลาว คนชนบท คนหลังเขา ไกลปืนเที่ยง คนภูธร คนชั้นล่าง คนรากหญ้า คนรากแก้ว 
คนต่างด้าว คนชั้นแรงงาน” ดังนั้นทุกคนควรหลีกเลี่ยงคำเหล่านั้น เพราะ “ทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่า
เทียมกันมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน” 

 

2.7 ทุนมนุษย์ (Human Capital) 

 
“ทุนมนุษย์” (Human Capital) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของทุนทางสังคม โดยทุน

ทางสังคมมีองค์ประกอบของทุนอยู่ 4 ประการ ดังนี้ (แกนนำชุมชน, อพม.ทุนทางสังคมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและชุมชน, 2560: 2-3, online) 

1) ทุนมนุษย์ คือ บุคคลที่มีองค์ความรู้ความสามารถทักษะและนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมชุมชนสังคมบนพ้ืนฐานของความรักความเอ้ืออาทรมีน้ำใจมีจิตอาสาได้แก่ผู้นำทางสังคมแกน
นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านอาสาสมัครที่มีความรักเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์มีน้ำใจมีจิตสาธารณะได้รับ
ความไว้วางใจมีความรู้สติปัญญาและทักษะมีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานและได้ใช้ศักยภาพและคุณสมบัติทั้งหลายที่มีทำประโยชน์ต่อชุมชน 

2) ทุนสถาบันคือการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นและมีจิตสำนึก
ร่วมกันมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทางสังคม
เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนความเป็นกลุ่มก้อนทำให้มีศักยภาพและพลังที่
จะช่วยเหลือกันเองหรือร่วมกันทำประโยชน์เพ่ือชุมชนตัวอย่างของทุนสถาบันในชุมชนได้แก่กลุ่มออม
ทรัพย์ต่างๆกลุ่มอาชีพวัดโรงเรียนสถาบันครอบครัวรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเช่นองค์การบริหารส่วน
ตำบล(อบต.) สถานีอนามัยสถานีตำรวจเป็นต้น 

3) ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมคือการนำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคลชุมชนภูมิปัญญา
ปราชญ์ท้องถิ่นจนเกิดกระบวนการนำไปพัฒนาเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์
และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเองทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้แก่ภูมิปัญญาไทยภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยจารีตประเพณีไทยสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณสถานรวมทั้งระบบคุณค่าเช่นคุณธรรมวินัยจิตสำนึกสาธารณะภูมิปัญญาจารีตประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นสายใยของความผูกพันเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนอยู่
ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่ามีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันเป็นสิ่ งที่คุม
ให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชน 

4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นแม่น้ำ
น้ำตกถ้ำป่าเขาของป่าผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสิ่งที่ทำ
ให้คนในชุมชนเกิดความผูกพันเป็นตัวเชื่อมให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม / เครือข่ายร่วมกัน
ใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้ำตกภูเขาเพ่ือ
จัดการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและทำให้มีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เช่นการร่วมกันพัฒนาผลผลิตของชุมชนให้มีคุณภาพหรือร่วมกันอนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่งสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้ทำให้คนรวมกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีช่วยเหลือกันและช่วยงานของส่วนรวม  นอกจากนี้ 
สุวรรณี คำมั่นและคณะ  (2551: 7) ได้สรุปทุนทางสังคมที่กล่าวถึงมนุษย์ในการการสัมมนาวิชาการ
ประจำปี 2551 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 เรื่องสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ใน
ประเด็นทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวถึง คนเป็นทรัพยากรซึ่งเป็นทุนที่มีความสำคัญ
ของทุกองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคมที่เกิดจากการสั่งสมและการรวมตัวกันเพ่ือให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กันซึ่งศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมกันมาและเกิดเป็นทุนทางสังคมโดย
แบ่งการวิเคราะห์ทุนทางสังคมออกเป็น 2 ระดับคือระดับ Micro เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสาระหรือวิธีการ
คิด (Cognitive) ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องยากเนื่องจากอยู่ในรูปการให้คุณค่าความเชื่อทัศนคติและบรรทัด
ฐานของสังคมเช่นความไว้วางใจโดยจะต้องสร้างสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรมสร้างคนให้มีสติปัญญา
ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมและระดับ Macro เป็นเรื่องปัจจัยแวดล้อมคนที่มีผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือให้มนุษย์มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อันเป็นการช่วยเพ่ิมผลิตภาพทางสังคมและประเทศชาติให้ก้าวไกลไปข้างหน้าและสามารถยืนหยัดอยู่
ภายใต้กระแสของการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง 

นอกจากนี้ยังสามารถชี้ให้เห็นว่า “ทุนมนุษย์” มีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทาง
สังคม ซึ่งหมายถึงบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน โครงสร้าง ของสังคม เปรียบได้กับบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่อย่าง สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
โครงสร้างที่สำคัญหลายอย่าง เช่น คาน หลังคา พื้น ฝา ประตู หน้าต่าง เป็นต้น โครงสร้างของสังคมก็
เช่นเดียวกัน ย่อมประกอบด้วยกลุ่มคน สถาบันทางสังคม และสถานภาพ บทบาทของคนในสังคม ซึ่ง
โครงสร้างของสังคมมนุษย์ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้  (ประสาท หลักศิลา, 2514) 
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1) คน (Population) สังคมมนุษย์ใดจะแข็งแรงเพียงไรหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้ ถ้าสังคมใดประกอบด้วยประชากรที่มีพอเหมาะกับทรัพยากรธรรมชาติ มี
ความขยันขันแข็ง มานะอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน มีเหตุผลและมีความรับผิดชอบงานใน
หน้าที่สูง สังคมนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเจริญ ก้าวหน้าและผู้คนก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 

2) กลุ่มคน (Group) ถ้าสังคมใดประกอบด้วยกลุ่มคนที่แต่ละกลุ่มต่างก็มี หน้าที่และ
รับผิดชอบงานในหน้าที่สูง เช่น กลุ่มนักศึกษาก็พยายามค้นคว้าหาความรู้เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ด้านต่าง ๆ กลุ่มทางการปกครองทำหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ฯลฯ สังคมนั้น
ย่อมดำรงอยู่เป็นปึกแผ่นและม่ันคงถาวร  

3) สถาบันสังคม (Social Institution) ถ้าสังคมใดมีสถาบันหรือมีแบบอย่างการกระทำ
เพ่ือให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีและเหมาะสม ที่จะใช้กับสังคมนั้น ย่อมจะนำให้สังคม 
นั้น ๆ ดำเนินสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพแบ่งสถาบันทางสังคมเป็น 7 ประเภทดังนี้  

3.1) สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีความสำคัญยิ่งของสังคม โดยได้วาง
แบบแผนสำหรับมนุษย์ในการปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการที่จำเป็น ของสังคม ในด้านการให้
กำเนิดบุตร การอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ของสังคม ในการเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ที่ยังเยาว์ ฯลฯ  

3.2) สถาบันการปกครอง เป็นแบบอย่างของการคิด การกระทำ ในเรื่อง เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ การตัดสินใจร่วมกัน การบรรลุเป้าหมาย สถาบัน ครอบครัวครอบคลุมตั้งแต่งาน
ของผู้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจในสังคมตลอดทั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผู้นำการ
เลือกตั้ง ลัทธิการเมือง ฯลฯ  

3.3) สถาบันศาสนา คือ แบบแผนของการคิด การกระทำในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ 
ศาสนา ศรัทธาของมนุษย์ ไสยศาสตร์ ฯลฯ  

3.4) สถาบันการศึกษา เป็นแบบแผนในการคิด การกระทำเกี่ยวกับเรื่องการให้
การศึกษาอบรมแก่สมาชิกใหม่ของสังคม ตลอดทั้งการถ่ายทอดวัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง สถาบันการศึกษาครอบคลุมถึงเรื่องการเรียนการสอน การสอบ การอบรม ฯลฯ  

3.5) สถาบันเศรษฐกิจ เป็นแบบในการคิด การกระทำ เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การ
ผลิตอาหาร การแจกจ่ายสินค้า และการให้บริการแก่สมาชิกของสังคม สถาบันเศรษฐกิจครอบคลุมถึง
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของโรงงาน ธนาคาร ฯลฯ  

3.6) สถาบันสื่อสารมวลชน เป็นแบบในการคิดการกระทำในเรื่องการ ติดต่อ หรือส่ง
ข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์บทบาทของสังคมในด้านต่าง ๆ ไปสู่ ประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ ความ
เพลิดเพลินแก่บุคคลในสังคม คำว่า “สื่อสารมวลชน” หมายถึง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ ฯลฯ  
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3.7) สถาบันนันทนาการ เป็นแบบแผนในการคิด การกระทำ เพ่ือการพักผ่อนหย่อน
ใจของสมาชิกในสังคม สถาบันนันทนาการครอบคลุมถึง ละคร ดนตรี กีฬา เช่น การเล่นตะกร้อ รำวง 
รำตัด เพลงโคราช ฯลฯ คำว่า “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลสมัครใจเข้าร่วมกระทำเพ่ือใช้
เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์และเมื่อ กระทำแล้วเกิดความสุขกายสบายใจ สนุกสนาน 

4) สถานภาพและบทบาท (Status and Role) ถ้าสังคมใดมีการจัดระเบียบสังคมที่ดีมี
ระเบียบแบบแผนที่คนในสังคมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและคน แต่ละสถานภาพหรือตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่หรือแสดงบทบาทของตนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่งของตน สังคมนั้นย่อม
ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วและไม่เกิดปัญหาสังคมขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปนิยามของทุนทางสังคมไว้ว่า ทุนทางสังคมก็คือทุนมนุษย์หรือคนที่ดำรงอยู่ใน
สังคมอย่างรู้จักสร้างคุณค่าต่อการดำรงอยู่ให้เกิดความมั่นคง นั่นหมายถึงการรู้จักคุณค่าของชีวิต ไม่
ประมาณในการดำรงชีพ พร้อมกันนั้นต้องสั่งสอนอบรมแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่า
หรือภูมิปัญญาของสังคมที่เรียกอีกอย่างว่า ภูมิสังคม ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เช่นกัน ทั้งนี้การสั่งสมคุณค่าภูมิปัญญาจะต้องทำให้สังคมรอดพ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงหรือการคุกคามใด ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของสังคมการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่
นำพาสังคมฝ่าวิกฤตร้าย ๆ ไปได้อย่างปลอดภัย วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี สถาบันทางสังคม องค์
ความรู้ของแผ่นดินที่รู้จักการใช้สิ่งที่มีอยู่ในสังคมนั้นให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณค่าที่ แท้จริง มิใช่ใช้ไป
เพราะความต้องการ ดังเช่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ก็ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมนั่นเองนอกจากนี้ทุนทางสังคมในการวิจัยครั้งนี้เป้าหมายอยู่โครงสร้างทางสังคม การรวมกลุ่ม
ของประชาชนในการสร้างกิจกรรมหนึ่งในท้องถิ่น 
 

2.8 ข้อมูลสรุปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
 

“กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มจังหวัดสบายดี” 
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู 
และจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งลักษณะทั่วไปของกลุ่มจังหวัดสบายดี มีสรุปรายละเอียดดังนี้  (สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, 2559: 2-35) 

ที่ตั้ง:  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ (จังหวัดบึงกาฬก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2554) โดยมีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นหัวหน้ากลุ่ม
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จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงการคมนาคม การขนส่ง การ
ท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) ระยะทางยาว 547 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ และเดินทางผ่านแดน 
จากด่านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยไปยังแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองหลักของ สปป.ลาว 
สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม และจีนตอนใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ
ตะวันออก-ตะวันตก ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ( Greater 
Mekong Subregion : GMS) มีจุดผ่านแดนถาวรหรือด่านศุลกากร 4 แห่ง ได้แก่ ด่านหนองคาย 
บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ด่านบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ ด่านท่าลี่ 
และด่านเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นช่องทางการค้า (Gate Way) สู่อาเซียนมีมูลค่าการค้าขายแดน
ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว สูงเป็นลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
กลุ่มจังหวัด 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด้านทิศตะวันออก ติดกับกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดนครพนม ด้านทิศตะวันตก ติดต่อ
กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดพิษณุโลกและด้านทิศใต้ 
ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 
ภาพที่ 2.12 แผนทีก่ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ที่มา: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (2559: 3) 
 

ลักษณะทางกายภาพ มีภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนที่รวมกัน 34,346.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 
21,466,939 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่มากท่ีสุด 
คือ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่ รองลงมาคือ จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู 
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และหนองคาย มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาภู
พาน และมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำสงคราม มีภูมิอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง มีฝนตกปานกลางมี 
3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน 
–กุมภาพันธ์) 

การปกครอง/ประชากร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 
จังหวัด 57 อำเภอ 419 ตำบล 4,828 หมู่บ้าน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 479 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 8 แห่ง เทศบาลตำบล 144 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 321 แห่ง มีจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 3,664,272 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของประเทศ และร้อยละ 16.72 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัด
อุดรธานี มีประชากรมากที่สุด 1,575,152 คน รองลงมา คือ จังหวัดเลย 638,819 คน จังหวัด
หนองคาย 519,580 คน จังหวัดหนองบัวลำภู510,074 คน จังหวัดบึงกาฬ 420,647 คน ตามลำดับ 
ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 106.69 คนต่อตารางกิโลเมตร 

เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด Gross Provincial Product (GPP) ของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ 
นั้นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2554 – 2556 โดยในปี2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 อยู่ที่ 223,606 ล้านบาท เป็นมูลค่าจากภาค
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯเนื้อที่ใช้เพ่ือการเกษตรเฉลี่ย
ประมาณ 11 ล้านไร่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว ผลผลิตของ 5 พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของ
ประเทศ พบว่าในกลุ่มจังหวัดมีผลผลิตอ้อยมากที่สุด รองลงมาคือ มันสำปะหลัง และข้าว ตามลำดับ 
โดยมีผลผลิต 5 พืชรวมเพ่ิมขึ้นทุกปี และยังมีมูลค่าเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 16 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด จำนวนโรงงานของทั้งกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2557 
รวมกันอยู่ที่ 7,823 แห่ง โดยส่วนมากตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ด้านจำนวนเงินลงทุนปรับเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยปี 2557 มีจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 80,059 ล้านบาท จำนวนคนงานไม่คงที่ ใน
ปี 2557 มีแรงงาน 47,920 คน ด้านผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยปี 2556 อยู่ที่ 
99,862 บาท/คน/ปี นอกจากนี้ในพ้ืนที่มีกำลังแรงงาน จำนวน 1,555,805 คน เมื่อเทียบกับปี 2556 
ซึ่งมีจำนวน 2,154,252 คน มีจำนวนลดลง 598,447 คน เป็นผลทำให้โครงสร้างประชากรในวัย
แรงงานมีสัดส่วนลดลงค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตราการว่างงานในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.43 เมื่อ
เทียบกับปี2556 ที่ร้อยละ 0.53 ลดลงร้อยละ 0.10 แสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานที่ลดลงเป็นผล
มาจากอัตรากำลังแรงงานที่ลดลง ทำให้ผู้ว่างงานมีงานทำมากขึ้น หากแต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อ
เทียบกับประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมในปี 2557 จำนวน 
1,555,805 คน มีเพียง224,374 คน เท่านั้น และจังหวัดอุดรธานีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด 



117 

และจังหวัดบึงกาฬมีการจ้างแรงงานต่างด้าวน้อยที่สุด ซึ่งต่อไปในอนาคตคาดว่าจำนวนแรงงานต่าง
ด้าวจะมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และพม่า  

การท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณ เช่น แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น การท่องเที่ยวธรรมชาติ
เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินงาม ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ทะเลบัวแดง จังหวัด
อุดรธานี เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม เช่น อุทยานภูพระบาท ในจังหวัด
อุดรธานี พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและไดโนเสาร์ ในจังหวัดหนองบัวลำภู แหล่งท่องเที่ยวตามริม
แม่น้ำโขง เช่น เมืองเชียงคาน แก่งคุดคู้ ในจังหวัดเลย หรือสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ใน
จังหวัดหนองคาย หรือการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมตามเทศกาลงานประเพณีต่างๆ เช่น งาน
ประเพณีการละเล่นผีตาโขน งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว จังหวัดเลย ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 
จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เช่น วัดป่าบ้านตาด พระพุทธ
บาทบัวบก วัดป่าภูก้อน วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี  วัดถ้ำกลองเพล (หลวงปู่ขาวอนาลโย) 
จังหวัดหนองบัวลำภูวัดโพธาราม (วัดหลวงพ่อพระใส) วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) จังหวัดบึงกาฬ 
พระพุทธบาทภูควายเงิน วัดหินหมากเป้ง วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) จังหวัดหนองคาย เป็นต้น 

ลักษณะทางสังคม  
1) โครงสร้างประชากร ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ 1 มีจำนวน

ประชากรรวม 3,649,503 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยทำงาน มีจำนวนครัวเรือนลดลง แต่มี
ความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2557 มีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 
106.26 คน/ตร.กม. สัดส่วนคนจนลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี2556 มีประมาณร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งกลุ่มจังหวัดฯ 

2) ด้านการศึกษา การศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในปี 2558 
มีจำนวนนักเรียน 310,789 คน มีจำนวนห้องเรียน 19,587 ห้อง และมีครู 19,986 คน จำนวน
นักเรียนเฉลี่ยต่อห้องคงที่ในปี2558 อยู่ที ่15.87 คน และอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 15.55 คน 

3) รายได้รายจ่ายภาคครัวเรือน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 อยู่ที่ 19,192 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายเฉลี่ยและ
เงินออมของครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับรายได้เฉลี่ย โดยปี 2556 สัดส่วนเงินออมคิด
เป็นร้อยละ 10.41 ของรายได้ และมีหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงในปี 2556 อย่างไรก็ดี
เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้แล้วยังคงพบว่าครัวเรือนมีภาระหนี้สินในสัดส่วนที่สูง โดยในปี 2556 
มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่ารายได้ 5.39 เท่า 

4) ด้านสาธารณสุข กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนบุคลากรทาง
การแพทย์ปรับตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี ในด้าน การให้บริการปี 2555 มีจำนวนแพทย์เท่ากับ 765 คน คิดเป็น
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สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 4,713 คน ในปี 2555 มีสถานพยาบาล 70 แห่ง คิดเป็น
สัดส่วนสถานพยาบาลต่อประชากร 51,502 คน ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคสำคัญของคนไทย 
พบว่า ทุกโรคมีจำนวนผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยมีประชากรป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 
รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพฤติกรรม
การบริโภคยาสูบเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือมีอัตราการบริโภคฯ ที่ลดลงทุกปีแต่อัตราบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ยังคงเพ่ิมข้ึนในปี 2557 

5) การเข้าถึงบริการสาธารณะและข่าวสารเทคโนโลยี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้นทุกปี และค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 81.93 แต่การเข้าถึงประปาของกลุ่มจังหวัดฯ มีแนวโน้มลดลงในปี 2557 และยังมีสัดส่วน
ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.89 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังมีค่อนข้างน้อยแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  
คิดเป็นร้อยละ 24.63 

6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี
กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจที่ต้องเฝ้าระวัง  คือ การยักยอกทรัพย์การฉ้อโกง และการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
มีการรับแจ้งความลดลง โดยคดีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา การชิงทรัพย์ และการ
วางเพลิงซึ่งยังสะท้อนปัญหาความรุนแรงในสังคม 

จากข้อมูลสรุปพ้ืนฐานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ชี้ให้เห็นศักยภาพ
ของคนส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ส่วนคนในอนาคตที่เป็นวัยเรียน มีสัดส่วนที่ดี คือ ครู 1 คนต่อ
นักเรียน 15 คน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สุดในยุคคนไทย 4.0 ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการ
ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ซึ่งกลุ่มจังหวัดสบายดี มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยในการใช้
อินเตอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่ต้องสะท้อนการดำรงชีวิตที่พอเพียงคือ รายได้ รายจ่าย และการออม ยังคงมี
เพ่ิมสูง กล่าวคือ ประชาชนมีรายจ่ายเฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
รายได้เฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
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2.9 การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.9.1 การศึกษาความต้องการและประเด็นปัญหาสำคัญของชุมชน 
การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ปี 2560 โดยได้

จัดเก็บความต้องการและประเด็นปัญหากับประชาชนและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน เมื่อเดือนมกราคม 
2561 ดังภาพประกอบดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.13 สัมภาษณ์นายอำเภอบ้านดุงในด้านความต้องการแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด (อุดรธานี) 

 
ภาพที่ 2.14 เดินทางลงพ้ืนที่เก็บประเด็นความต้องการจังหวัดหนองคาย 
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ภาพที่ 2.15 ลงพ้ืนที่เก็บประเด็นความต้องการกลุ่มสะบายดีอีสาน 

 

 
ภาพที่ 2.16 ลงพ้ืนที่เก็บประเด็นความต้องการจังหวัดหนองบัวลำภู 

 
พบประเด็นสำคัญ คือ “ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในคำว่า พอเพียง 

เพราะตัวเองอยู่แบบวิถีฤดูกาลตามธรรมชาติ ดังนั้นการทำมาหากิน เป็นเรื่องปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีการเข้าไปขายแรงงานในช่วงหลักฤดูกาลทำนา ก่อนการเกี่ยวข้าว 
ประมาณ 5-6 เดือน” 

1) ประชาชนขาดต้นแบบจริง ๆ ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นขั้นเป็นตอนทั้ง
ชุมชน  

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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก 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
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติศึกษา เฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก 
พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ระดับมาก ส่วนการ
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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
มีการวางแผนแล้วสมาชิกในชุมชนทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ตกลงกันไว้  (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
อุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดอุดรธานี ได้พยายามทำหน้าที่ช่วยเหลือ หาทางแก้ไขร่วมกันอยู่ตลอดเมื่อมีปัญหา และเมื่อมี
การร้องเรียนมาจากประชาชน แต่ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่หายไปเพียงทุเลาเบาบางลงเท่านั้น พอนานไป
ปัญหาก็เกิดซ้ำซากเหมือนเป็นวัฏจักรที่มีอยู่กันมาอย่างยาวนานทำให้การร่วมมือกันเริ่มน้อยลง ถูก
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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
เช่นกันโดยเฉพาะด้านจิตใจ และการตระหนักในคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง
พอใจในชีวิตที่พอเพียง แต่ถึงอย่างไรปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำนาเกลือยังคงอยู่
ดังนั้นประชาชนต้องปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับต้องปรับตัวที่จะต้องค้นหา
นวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับการนำเกลือมาสร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ต้องเกิดขึ้น
จากความต้องการของประชาชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้อยู่ในพ้ืนที่ผลกระทบ และแนวทางที่
สำคัญที่สุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน คือ การสร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพ
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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
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ ำ 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 
ต้องเป็นช่วงเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง มีกิจกรรมอาสา มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้คน
ได้สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้นำชุมชนจะเป็นผู้
ประสานงานกับสำนักงานเขต อบต. บ้างเพ่ือขอทุนในการพัฒนาลำคลอง ทำประชาพิจารณ์ คือเข้ า
ร่วมกันประชุมพร้อมหาข้อสรุปและวิธีแก้ไขร่วมกัน จัดประชุมเครือข่าย เป็นแก่นนำที่ดีและช่วยชี้
แนวทางให้กับชาวบ้านให้รักชุมชนมากที่สุด และสิ่งสำคัญ ผู้นำจะต้องทำก่อนให้สำเร็จ ส่วนการดูแล
คลองในพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ ยังขาดกฎระเบียบมาบั งคับเป็นจิตสำนึก 
ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ำคือ  ความ
สามัคคี การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว การสนใจร่วมกัน การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ศักยภาพของ
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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 
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
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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
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
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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 
“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
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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 สร้างความเข้าใจกับประชาชน
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 
(ผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป เช่น1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้อง
คำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย 2) การกระทำกิจการลงทุนใด ๆ ต้องค้นหา
ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรู้จักวางแผน 3) การลงทุนในกิจการงานใด ๆ ต้องไม่ทำเกินตัวเกิน
ความสามารถของตน 4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้าน
คุณธรรม 5) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน  ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุกวัน ในช่องทาง 3 ช่องทาง 
ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์  การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการอ่านหนังสือพิมพ์ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการพูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพ่ือน ส่วนทัศนคติต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดเห็นที่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่า ประชาชนควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานและการ
ดำรงชีวิตเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) โดยเฉพาะประเด็นด้านการประกอบอาชีพด้วย
ความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดำรงชีพก็ตาม  
(ค่าเฉลี่ย 3.98) ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงของประชาชนจำแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ค่าเฉลี่ย 
3.96) 2) ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) ด้านการดำรงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.93) 4) 
ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.69) 5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 6) และด้านการเพ่ิมรายได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลำดับ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่
เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.05) 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ
5) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 
(1) อาชีพ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจะ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า ค้าขาย 
และพ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพี่เลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว) จะ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา (2) ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
สูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป (3) การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่เคย
เข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ า
รับการอบรมเลย (4) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนปัจจัย
ที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป (2) การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย (3) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียงในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม นอกจากนี้ในการวิจัยเรื่อง วิถีคนเมืองกับการ



130 

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
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 เกลือที่ทำมีเกลือตาก 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
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และต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจริง ๆ เพราะนาเกลือส่งผลกระทบวงกว้างซึ่งใน
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตและต้นทุนผลกระทบภายนอกของการผลิต
เกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้สรุปว่า การทำงานเกลือที่พ้ืนที่อำเภอบ้านดุงมี
ผลกระทบต่อแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ำสาธารณะ โดยทั่วไปของพ้ืนที่สำรวจพบว่า แหล่ง
ผลิตเกลือส่วนใหญ่มักอยู่ในที่ลุ่ม และใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ทำให้ศักยภาพของน้ำในแหล่ง
น้ำนั้น ๆ มีคุณภาพเค็มตามไปด้วย สิ่งมีชีวิตและพืชได้รับความเสียหาย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และยังทำให้พ้ืนที่เกษตรกรรมข้างเคียงได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดินเค็ม 
เกษตรกรผู้ทำนาข้างหลายรายได้รับความเสียหายหรือต้องเปลี่ยนพ้ืนที่มาทำการผลิตเกลือแทนการ
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 
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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
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
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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 
(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     
นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ (2550: 111) ผู้ที่ประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการในเขตเมือง กรณีศึกษาในเขตดินแดง ซึ่งมีความเป็นไปได้ หรืออาจกล่าวว่า ณ เวลา
ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว หากแต่ไม่ปรากฏชัดเจนในรูปของกลุ่ม หรือ
ขบวนการที่มีชื่อหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อศึกษาเจาะลึกพบว่า ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้ มี
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ความสุขในชีวิตได้ตามอัตภาพของฐานะตนเอง ทั้งนี้การที่ประชาชนในชุมชนเมืองหรือชนบทจะมีผล
ต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติในกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน ได้แก่  
(1) อายุ โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นมีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากว่าผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี (2) อาชีพ ซึ่ง
อาชีพราชการ/พนักงานรัฐ: ครู ตำรวจ ทหาร ผู้นำในกระทรวงต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
ประชาชนหรือผู้รับจ้างทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า มีการการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา (3) ระยะเวลาในอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ไม่เกิน 30 ปี (4) รายได้ต่อเดือน โดยผู้ที่มี
รายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไปมีการประยุกต์ใช้และการปฏิบัติตามกิจกรรมของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท และไม่
เกิน 20,000 บาท (5) ระดับการศึกษา โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับชั้นต้นและชั้นกลาง มีการปฏิบัติตาม
กิจกรรมระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (6) ประชาชนที่มีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน
ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) 
ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายจ่ายตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทมีการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประหยัด
มัธยัสถ์พอกินพอใช้) มากกว่าผู้ที่มีรายจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,001 ขึ้นไป (7) ประชาชนที่
เคยและไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (การประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้) ของ
ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่เคยเข้า
รับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรมเลย เช่นเดียวกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ผู้เคย
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติกรรมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนมากผู้ไม่เคยเข้ารับการอบรม (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2555: 145) งานวิจัยที่สำคัญที่สุดและ
สอดคล้องกับพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คืองานวิจัยเรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่า คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่อาศัยใน
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน  67 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีภาวะที่ดีกว่าคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัวที่อาศัยในหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในจังหวัดเดียวกัน   เมื่อประเมินด้วยดัชนีความก้าวหน้า
ของคนโดยภาพรวม พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่มีสภาพการณ์ของความยากจนมากที่สุดของ
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ประเทศไทยและอยู่ในสถานการณ์ยากจนซ้ำซากตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จึงต้องศึกษาถึง
ปัจจัยที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน เพ่ือให้อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุขได้ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครอบครัว และคุณภาพชีวิตของครอบครัวของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุที่อธิบายถึงอิทธิพลของคุณลักษณะพ้ืนฐานบุคคล การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครอบครัว และทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นำครอบครัว
ของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 400 ราย กลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยใช้เกณฑ์ 20 เท่า
ของตัวแปรสังเกต ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจำลองสมการโครงสร้าง สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 17 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว และคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัวของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ระดับปานกลาง  ส่วนการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวอยู่ระดับมาก และ 2) แบบจำลองสมการโครงสร้าง
ที่ดำเนินการมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบเส้นทางความสัมพันธ์ในแบบจำลองที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว รองลงมา 
ได้แก่  ทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว ตามลำดับ ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สมาชิกครอบครัวต้องได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมการพัฒนาสังคม ตลอดจนการรักษาสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผล
โดยตรงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะแต่คนสามารถมี
ความสุขได้และสามารถทำนายคุณภาพชีวิตของครอบครัว ได้ร้อยละ 81 ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้
เป็นต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตกิจวัตรประจำวัน ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัว ถึงจะยากจนหากดำเนิน
ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 
บทคัดย่อ) 
 



บทท่ี 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความ

พอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix research) ทั้งวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้กำหนด
ไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)  การ
บริหารการพัฒนา ความสุข (Happiness) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ความยากจน (Poverty) 
ทุนมนุษย์ (Human Capital)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และการศึกษาความ
ต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัย
และกำหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทำการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่มีรูปแบบเฉพาะในการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถาม (Questionnaires) สำหรับ
ประชาชนใน 54 หมู่บ้านต้นแบบใน 5 จังหวัดกลุ่มสบายดีอีสาน เพ่ือศึกษาศึกษาทุนมนุษย์ 
ความหมายและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ “วิถีพอเพียง วิธี
พอเพียง” วิเคราะห์ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล
และครัวเรือน และประเมินบุคคลตามตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศึกษาแนวทาง
สร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และมีกิจกรรมสนทนากลุ่ม เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลประกอบให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือมากขึ้น การดำเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนำเสนอหลักการและแนวทางในการ
ดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องไป ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) หน่วยในการ
วิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล และ 6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Public Participation) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of 
Sufficiency Economy)  การบริหารการพัฒนา ความสุข (Happiness) คุณภาพชีวิต (Quality of 
Life) ความยากจน (Poverty) ทุนมนุษย์ (Human Capital)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ
ก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง : สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” 

 
 

ประชาชน /ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 54 คน/อำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 
(5 จังหวัด ได้แก ่อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภ ูเลย 

และบึงกาฬ) คนไทย 4.0 

วิถีพอเพยีง 
1) ความพอเพยีง: การดำรงชีวิตประจำวัน 
2) ความพอเพยีง: การลดรายจ่าย 
3) ความพอเพยีง: การเพิ่มรายได้ 
4) ความพอเพยีง: การออม 
5) ความพอเพยีง: การใช้และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ความพอเพยีง: การเอือ้อาทร เกื้อกูลต่อกัน 

วิธีพอเพียง 
(การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
1) ด้านสติปัญญา (ความรู้ความเขา้ใจ) 
2) ด้านจิตใจ  3) ด้านเศรษฐกิจ 
4) ด้านสังคม  5) ด้านเทคโนโลย ี
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาต/ิสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านการพึ่งตนเองและไม่เบยีดเบียนผู้อื่น 

ระดับความ
พอเพียง 

เกณฑ์วัด 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ (คนไทยพอเพียง 4.0) 

การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ชุมชน ประเมิน 6 ดา้น 12 
ตัวชี้วัด 

หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง
ต้นแบบ ประเมนิ 4 ด้าน 23 
ตัวชี้วัด 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย 
โดยมีการเก็บข้อมูลตามกิจกรรมของวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ด้านทุนมนุษย์ ความหมาย 
ความรู้ความเข้าใจ และการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1.1 ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลทุนมนุษย์ 54 อำเภอ 5 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1  ที่ระดับอยู่ดีมีสุขที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้แก่ 

1) จังหวัดอุดรธานี 20 อำเภอ 20 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
2) จังหวัดเลย 14 อำเภอ 14 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
3) จังหวัดหนองบัวลำภู 6 อำเภอ 6 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
4) จังหวัดหนองคาย 6 อำเภอ 6 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
5) จังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ 8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

กิจกรรมที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์ “วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” และระดับการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือน รวมถึงประเมินบุคคลตามตัวชี้วัดของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยแบบสอบถามทั้ง 5 จังหวัด ๆ ละ 400 กลุ่มตัวอย่างรวม
แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เป้าหมายวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จำนวน 2,000 กลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างใน 5 จังหวัดกลุ่มสบายดีอีสาน 

จังหวัด ประชากร อำเภอ 
จำนวน

แบบสอบถาม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 3,664,272 54 2,000 
จังหวัดอุดรธานี 1,575,152 20 400 
จังหวัดเลย 638,819 14 400 

จังหวัดหนองบัวลำภู 510,074 6 400 

จังหวัดหนองคาย 519,580 6 400 

จังหวัดบึงกาฬ 420,647 8 400 
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กิจกรรมที่ 3 เพ่ือถอดบทสังเคราะห์องค์ความรู้ในการออกแบบแนวทางสร้างความสุขในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Fogus 
groups) จังหวัดละ 1 ครั้งโดยคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1 หมู่บ้านที่มีคะแนน
ประเมินตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมากที่สุด รวมทั้งหมด 5 ครั้ง/จังหวัด ดังนี้ 

 - จังหวัดอุดรธานี 1 ครั้ง 
 - จังหวัดหนองคาย 1 ครั้ง 
 - จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ครั้ง 
 - จังหวัดเลย 1 ครั้ง 
 - จังหวัดบึงกาฬ 1 ครั้ง 
กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม การจัดถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็นการ

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกระบวนการขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมภายใต้
ข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 5 ครั้ง/จังหวัด ที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบคะแนนสูงสุดเมื่อได้
ผลการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสรุปองค์ความรู้แนวทางที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัย 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่ง
จะมีผลการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่เป็นจริง มี 5 เครื่องมือ ได้แก่ 

1) แบบสำรวจข้อมูลทุนมนุษย์ 54 อำเภอ 5 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
2) แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 กลุ่มตัวอย่าง 

(ข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว) ประเมินผลตามตัวชี้วดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พ้ืนที่
วิจัยละ 400 กลุ่มตัวอย่าง 5 จังหวัด 

3) แบบสัมภาษณ์ ทั้งหมด 54 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
4) จัดเวทีชาวบ้านหรือจัดทำสนทนากลุ่ม (Focus group)  
5) การจัดสัมมนาและอบรม ตามรายจังหวัดเมื่อได้ผลการวิจัยแล้วนำลงสู่การบริการวิชาการ

เพ่ือสร้างบริการวิชาชีพ 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไว้ 2 เครื่องมือสำคัญผู้วิจัยได้
ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเครื่องมือที่ 1 เก็บกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นทุน
มนุษย์ (ผู้นำขับเคลื่อนการทำงานในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดีมีสุข) ได้แก่ 
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 1) ผู้นำโดยทางการ ประกอบด้วย กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ กรรมการหมู่บ้าน/ อาสาพัฒนาชุมชน 
(อช)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)/คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ/ กลุ่มวิสาหกิจ/ 
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานตำบล (ศอช.ต.)/ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ 
สมาชิกาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/ ผู้นำกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน/ ตำรวจบ้าน/ เจ้าอาวาสวัด
ประจำหมู่บ้าน/ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำหมู่บ้าน/และกลุ่มอ่ืน ๆ 
  2) ผู้นำโดยความเคารพนับถือ ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น (อดีตผู้นำทางการ)/ ปราชญ์
ชาวบ้าน/ ผู้รู้เฉพาะทาง/ ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้นำทางจิตวิญญาณ/ ผู้อาวุโสที่ชาวบ้านเคารพนับ
ถือ/ผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนสม่ำเสมอ 
 โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามผู้นำ สรุปสาระมีสำคัญไว้ 8 ส่วน ได้แก่  
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีข้อคำถาม 12 ข้อคำถาม เป็นลักษณะข้อ
คำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และข้อคำถามสำคัญ 3 ข้อคำถาม เกี่ยวกับ “วิถี
พอเพียง” “วิธีพอเพียง” “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตาม
ข้อเท็จจริง 
 2. ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มีข้อคำถาม 8 ข้อ
สำคัญ เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตามข้อเท็จจริง 
  3. ส่วนที่ 3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 
ด้าน 15 ตัวชี้วัด) มีข้อคำถาม 15 ข้อสำคัญ เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตามข้อเท็จจริง 
 4. ส่วนที่ 4 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) มีข้อคำถาม 15 ข้อ
สำคัญ เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตามข้อเท็จจริง 

5. ส่วนที่ 5 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน (Gross Village Happiness: 
GVH) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตาม
ข้อเท็จจริง 

6. ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับใหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 20 ข้อคำถาม แบ่งเป็น 2 
ประเด็นสำคัญคือ หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส (Transparency) จำนวน 10 ข้อคำถาม และ 
หลักธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วม (Participation) จำนวน 10 ข้อคำถาม 

7. ส่วนที่ 7 แบบวัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวม
ของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน ด้านการร่วมทำ
ลงมือปฏิบัติ ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ ด้านการร่วมรับผิดชอบ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบ
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และประเมินผล โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีทั้งหมด 35 ข้อ
คำถาม 

8. ส่วนที่ 8 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตาม
ข้อเท็จจริง 
 ส่วนแบบสอบถามสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 54 
หมู่บ้าน มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีข้อคำถาม 12 ข้อคำถาม เป็นลักษณะข้อ
คำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) โดยประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายใน
หมู่บ้านชุมชน การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ย
เคยกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน บทบาทหน้าที่ในครอบครัว ความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
และความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน และข้อคำถามสำคัญ 3 ข้อคำถาม เกี่ยวกับ “วิถี
พอเพียง” “วิธีพอเพียง” “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตาม
ข้อเท็จจริง 
 2. ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 30 ข้อคำถาม 
 3. ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว  
มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความ
ทันสมัยของครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 20 ข้อคำถาม 
 4. ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ระดับครอบครัว มีจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร ด้านการออมทรัพย์ 

ด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว ด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน ด้านการดำรงมั่นใน

ภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี

จำนวน 25 ข้อคำถาม 
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 5. ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมีสุขภาพดี เป็นลักษณะข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) จำนวน 5 ข้อ ส่วนอีก 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ด้านความ
ผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
scale) มีจำนวน 15 ข้อคำถาม รวมทั้งหมด 20 ข้อคำถาม 
 ทั้งนี้มีส่วนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง”  

6. ส่วนที่ 6 แบบวัดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  6.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิถีพอเพียง (ประเมินเป็นภาพรวมในการ
ดำรงชีวิต) มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 20 ข้อคำถาม  
  6.2 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีพอเพียง (ประเมินเป็นภาพรวมในการ
ดำรงชีวิต) มีจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความประหยัดมัธยัสถ์ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ 
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) มีจำนวน 25 ข้อคำถาม  
 7. ส่วนที่ 7 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลักษณะปลายเปิดให้เขียนอย่างอิสระตาม
ข้อเท็จจริง 
 การวิจัยครั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในการวัดแบบสอบถามสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้ 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัด 3 ประเภท ได้แก่ ข้อคำถาม
ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สำหรับข้อคำถามที่มีตัวเลือกคำตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป 
หรือตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้อคำถามเปิดโดยการเติมคำลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคำตอบลงใน
ช่องว่างด้วยตนเอง  

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 2 ใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating scale) โดยกำหนดวัดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ใช้เกณฑ์การวัด 6 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย   
เห็นด้วยน้อยที่สุด และไม่เห็นด้วย โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  เห็นด้วยมากที่สุด  เท่ากับ  6  คะแนน 

เห็นด้วยมาก  เท่ากับ  5  คะแนน 
  เห็นด้วย   เท่ากับ  4 คะแนน 
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  เห็นด้วยน้อย  เท่ากับ  3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

      
  อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 30 ข้อ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 0.892) นับว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกำหนดวัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว มี
การกำหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมมากที่สุด การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วน
ร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  และไม่มีส่วนร่วม โดยมีการให้ระดับ
คะแนน ดังนี้ (ธนินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77; 2560: 75; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562) 
  การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  เท่ากับ  6  คะแนน 
  การมีส่วนร่วมมาก  เท่ากับ  5 คะแนน 
  การมีส่วนร่วมปานกลาง  เท่ากับ  4 คะแนน 

การมีส่วนร่วมน้อย  เท่ากับ  3 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

6 – 1 

6 
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การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่มีส่วนร่วม   เท่ากับ   1  คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 
 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

6 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
สมาชิกในครอบครัว ทั้ง 20 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 0.922) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกำหนดวัดเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การ
ปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยที่สุด และไม่มีการปฏิบัติเลยโดยมีการให้ระดับ
คะแนน ดังนี้  
  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  6 คะแนน 
  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  5 คะแนน 
  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  4 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  3 คะแนน 
การปฏิบัติน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติเลย  เท่ากับ  1 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 
6 – 1 

6 
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โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 
 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติเลย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว ทั้ง 25 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 0.920) นับว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว แบ่งการวัด
ออกเป็น 2 เกณฑ์ โดยด้านการมีสุขภาพดี เป็นลักษณะข้อคำถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-
list) จำนวน 5 ข้อ คิดเป็นค่าความถี่ ร้อยละ และมีการปรับเป็นช่วงคะแนน 6 ช่วง ๆ ละ 16.6 
คะแนน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 184) เพ่ือการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร่วมในภาพรวมกำหนดข้อคำถาม
ร้อยละปรับให้กำหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การ
ปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยที่สุด และไม่มีการปฏิบัติเลยโดยมีการให้ระดับ
คะแนน ดังนี้  
  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  6 คะแนน 
  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  5 คะแนน 
  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  4 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  3 คะแนน 
การปฏิบัติน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติเลย  เท่ากับ  1 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

6 – 1 

6 
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โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 
 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติเลย 

ส่วนอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว โดยข้อคำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 15 ข้อคำถาม มีการกำหนดระดับคุณภาพไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
ได้แก่ ความพอใจ ความสัมพันธ์ และความผูกพัน และกำหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และไม่มีเลย โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  มากที่สุด  เท่ากับ  6 คะแนน 
  มาก   เท่ากับ  5 คะแนน 
  ปานกลาง  เท่ากับ  4 คะแนน 

น้อย   เท่ากับ  3 คะแนน 
น้อยที่สุด  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่มีเลย   เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 

จำนวนชั้น 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

6 – 1 

6 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

6 – 1 

6 
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่มีเลย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว ทั้ง 20 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น (alpha= 0.851) นับว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 6 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกำหนดวัดการนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” เกี่ยวกับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) โดยมีการ
วัด “วิถีพอเพียง” จำนวน 4 ด้าน มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด 
การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยที่สุด และไม่มีการปฏิบัติเลยโดย
มีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  6 คะแนน 
  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  5 คะแนน 
  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  4 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  3 คะแนน 
การปฏิบัติน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติเลย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น 

6 – 1 

6 
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติเลย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องวิถีพอเพียง ทั้ง 20 ข้อพบว่า มีค่า
ความเชื่อมั่น (alpha= 0.903) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

กำหนดวัดการนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้  “นวัตวิธี  วิถีพอเพียง” เกี่ยวกับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) โดยมีการ
วัด “วิธีพอเพียง” จำนวน 5 ด้าน มีการกำหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติมากที่สุด 
การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยที่สุด และไม่มีการปฏิบัติเลยโดย
มีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  การปฏิบัติมากที่สุด  เท่ากับ  6 คะแนน 
  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  5 คะแนน 
  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  4 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  3 คะแนน 
การปฏิบัติน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติเลย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.83 
 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

6 – 1 

6 

จำนวนชั้น 
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คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.20 - 6.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.36 - 5.19 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.52 - 4.35 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68 - 3.51 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.84 - 2.67 หมายถึง น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.83 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติเลย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องวิถีพอเพียง ทั้ง 20 ข้อพบว่า มีค่า
ความเชื่อมั่น (alpha= 0.902) นับว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 7 เป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สำหรับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 54 ตำบล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน หรือผู้ที่ผู้ใหญ่บ้านมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี
ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งหมด 54 
คน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) (ดังเอกสารแนบภาคผนวก ก) 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบเอกสารราชการ วรรณกรรม 

หนังสือและเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารการพัฒนา ความสุข คุณภาพชีวิต ความยากจน ทุนมนุษย์ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรมให้เกิดตัวแปรที่จะนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิสังคม บริบททางสังคมต่าง ๆ โดยทางรถ และเครื่องบิน 
- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องการ

มีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมความพอเพียง การประยุกต์ใช้และการดำรงชีวิตตามปรัชญาของ



150 

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการมีส่วนร่วมในกิจการทางสังคม ศาสนาวัฒนธรรม  ความยากจน 
ทัศนคติในการดำรงชีวิตในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำคิด ทำ วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง 
นวัตวิธีพอเพียง มีทัศนคติอย่างไร ทุนมนุษย์ที่เป็นผู้นำและผู้ขับเคลื่อนการพัฒนามีทัศนคติอย่างไร 
ปฏิบัติกิจกรรมในชุมชนหมู่บ้านของตนเองอย่างไร 

- การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นำที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และ
หรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และประชาชนที่อาศัย
อยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ 
วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง นวัตวิธีพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬ และเลย  

- วิธีการและข้ันตอนการลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลภาคสนามมีขั้นตอนดังนี้ 
1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อย่าง

เป็นทางการ พร้อมกำหนดให้ผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นทั้ง 5 จังหวัดลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์ข้อมูลที่กำหนดในเครื่องมือวิจัย ซึ่งก่อนจะลงเก็บข้อมูลทุกครั้งพร้อมต้องโทรศัพท์
ประสานงานก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) นักวิจัย คณาจารย์ลงพื้นที่ประสานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
3) ผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นลงเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
4) หากพบว่าผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านใดไม่มีเวลาให้ลง

สัมภาษณ์ ใช้วิธีการโทรศัพท์แทนจนกว่าจะได้ครบตามท่ีกำหนด 
5) กำหนดทีมนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3 และปีที่  4 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 4 คน ดูแลพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวลำภู และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดูแลพ้ืนที่ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย 
เป็นแกนนำ 1 คนมีทีมอีก 5 คน ส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีพยาบาลโรงพยาบาลโซ่พิสัย คอยดูแลพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งจังหวัดเลย มีนักศึกษาทีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ดูแล
พ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัย 
  การลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลมีลำดับขั้นตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.2 ภาพแผนผังขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย 5 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน 

 
3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับ

ที่สมบูรณ ์(Editing) 
2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 
3) นำข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็น

การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 

 

ผู้วิจัย 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประธาน/ผู้นำชุมชน 

หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

ทำหนังสือขอความร่วมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 
ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความ

พร้อมลงพ้ืนที่ 

5 จังหวัด 54 อำเภอ ลงพื้นที่ 

แบบสัมภาษณ ์

54 ผู้นำชุมชน/ผู้ขับเคลื่อน 

แบบสอบถาม 

2,000 กลุ่มตัวอย่าง 

สนทนากลุ่มย่อย/เวที
ชาวบา้น 

ผู้ช่วยนักวิจยั/นักวจิัยทอ้งถิ่น 
ตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์ 
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4) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของประชาชนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างกับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน
ของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน  54 หมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนำแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย
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)  

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ได้รับจากคำสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 
และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามที่กำหนดไว้ 

 

3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้ 
1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเ์ฉพาะ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการพัฒนา ความสุข คุณภาพชีวิต ความ
ยากจน ทุนมนุษย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และการศึกษาความต้องการ 
ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย หน่วยในการ
วิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทที่ 4 ผลการวิจัย: ทัศนคติของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสบายดีอีสานต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 
2. ทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 
4. การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต 
(ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ 
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

5) บทที่ 5 ผลการวิจัย: วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง 
1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
2. คุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน 
3. การนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” 

3.1 วิถีพอเพียง 
3.2 วิธีพอเพียง 

4. การเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  
4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ 
อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
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4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต 
(ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

6) บทที่ 6 ผลการวิจัย: ผู้นำชุมชนต้นแบบทุนมนุษย์และบทสังเคราะห์ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคลของผู้นำหมู่บ้าน 
2. ทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัด

ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน)  

4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) 

5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
5.1 คำสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีพอเพียง วิธี

พอเพียง นวัตวิธีวิถีพอเพียง 
5.2 ทัศนคตเิกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
5.3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 

ตัวชี้วัด) 
5.4 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) 
5.5 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน (Gross Village Happiness : 

GVH) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11 มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 

6. บทวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุนมนุษย์ตามฐานงานวิจัย 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

7) บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย: ทัศนคติของประชาชน 5 จังหวดักลุ่มสบายดีอสีานต่อ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความ

พอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซึ่งในการวิจัยในบทนี้ได้ศึกษาทุนมนุษย์ ความหมายและความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ทัศนคติของประชาชต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว โดยเก็บข้อมูลกับหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็งหรือที่เรียกว่าหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวม 5 จังหวัดมี 54 หมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจังหวัดละ 400 กลุ่มตัวอย่าง ได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตามจำนวนที่กำหนด
ตามกลุ่มตัวอย่างไว้ 2,000 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 
2. ทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 
4. การเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต 
(ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ 
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
 ผลการศึกษามีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
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4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล  
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน  5 จังหวัดกลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยคัดเลือกประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งหรือหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 
คนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคล 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพศ  
  

 ชาย 897 44.85 

 หญิง 1,103 55.15 
อายุ  

  

 อายุไม่เกิน 40 ปี 593 29.65 

 อายุ 41 – 50 ปี 526 26.30 

 อายุ 51 - 60 ปี 485 24.25 
 อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 396 19.80 
สถานภาพ  

  

 โสด 243 12.15 

 สมรส 1,598 79.90 
 ม่าย/หย่าร้าง 144 7.20 
 แยกกันอยู่ 15 0.75 
ระดบัการศึกษา  

  

 ไม่ได้เรียนหนังสือ 135 6.75 

 ป.6-ม.3 1,392 69.60 

 ม.6 หรือ ปวช. 327 16.35 

 อนุปริญญา หรือ ปวส. 52 2.60 

 ปริญญาตรีขึ้นไป 94 4.70 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

อาชีพ  
  

 รับจ้างทั่วไป 421 21.05 
 ทำนา 263 13.15 
 เกษตรกรทั่วไป 888 44.40 
 ค้าขาย 95 4.75 
 แม่บ้าน 23 1.15 
 นักเรียน นักศึกษา 82 4.10 
 รับราชการ 27 1.35 
 ธุรกิจส่วนตัว/ทอผ้า 42 2.10 
 ไม่ระบุ 159 7.95 
รายได้ต่อเดือน    
 ไม่เกิน 5,000 บาท 26.95 26.95 
 5,001 – 10,000 บาท 52.25 52.25 
 10,001 –15,000 บาท 15.65 15.65 
 15,001 –20,000 บาท 3.45 3.45 
 20,001 บาทขึ้นไป 1.50 1.50 
 ไม่ระบุ 4 0.20 
เพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่/ชุมชน/หมู่บ้าน   

 ทุกคนในหมู่บ้านชุมชน 1,334 66.70 
 มีเพียงบางคน 511 25.55 

 มีเพียงเล็กน้อยเฉพาะญาติพ่ีน้อง 152 7.60 

 ไม่มีคนที่สนิทสนมเลย 2 0.10 

 ไม่ระบุ 1 0.05  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่
สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน 

  

 ทุก ๆ วัน 738 36.90 

 เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 646 32.30 

 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง) 513 25.65 
 เดือนละครั้ง 74 3.70 
 ปีละครั้ง 20 1.00 
 ไม่เคยเลย 8 0.40 
 ไม่ระบุ 1 0.05 
บทบาทหน้าที่ในครอบครัว 

  

 พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 671 33.55 

 แม่ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 337 16.85 

 

ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในครอบครัว 

134 6.70 

 สมาชิกในครอบครัว 857 42.85 
 ไม่ระบุ 1 0.05 

สถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

 

เจ้าของบ้าน 863 43.15 
ผู้เช่าที่อยู่อาศัย 34 1.70 

 ผู้อาศัย/สมาชิกของบ้าน 1,102 55.10 

 ไม่ระบุ 1 0.05 
สถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน   

 

เจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ 526 26.30 
ผู้เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6-15 ไร่ 875 43.75 

 ผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ 241 12.05 
 เป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน 140 7.00 

 ไม่ระบุ 218 10.90 

รวม 1,200 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย จำนวน 2,000 คน (ร้อยละ 100) 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.15) มีอายุไม่เกิน 40 ปี (ร้อย
ละ 29.65) รองลงมาอายุตั้งแต่ อายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 26.30) มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 
79.90) มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยาศึกษาตอนต้น (ป.6-ม.3) (ร้อยละ 69.60) มีอาชีพ
อยู่ภาคเกษตรกรทั่วไป (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) (ร้อยละ 44.40) ส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 52.25)  

ประชาชนส่วนใหญ่แทบทุกคนในหมู่บ้านชุมชน (ร้อยละ 66.70) และในชุมชนหรือหมู่บ้านมี
การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายใน
ชุมชน “ทุกวัน” (ร้อยละ 36.90) รองลงมาไม่แตกต่างกัน “เกือบทุกวันใน  1 สัปดาห์” (ร้อยละ 
32.30) บทบาทของผู้นำครอบครัว ซึ่ง พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
(ร้อยละ 33.55) ส่วนสถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัย/สมาชิก
ของบ้าน (ร้อยละ 55.10) และสถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน มีสถานะเป็นผู้เจ้าของ
ที่ดินตั้งแต ่6-15 ไร่ (ร้อยละ 43.75)  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงความถี่และร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน   

 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 1464 73.20 

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 348 17.40 
 ไม่ระบุ 188 9.40 
กลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่   

 กลุ่มอาชีพของชุมชน 406 20.30 

 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 504 25.20 

 กลุ่มออมทรัพย์ 796 39.80 

 กลุ่มกีฬาและการศึกษา 98 4.90 

 ชมรมผู้สูงอายุ 164 8.20 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส./อสม.) 177 8.85 

 กลุ่มตำรวจบ้าน 73 3.65 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

 กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 83 4.15 
 กลุ่มวัฒนธรรม 30 1.50 
 กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 179 8.95 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคมของประชาชนใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดี
อีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
สถานะการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 73.20) กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ประชาชนเป็นสมาชิก
คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน (ร้อยละ 39.80) รองลงมา คือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อย
ละ 25.20) และกลุ่มอาชีพของชุมชน (ร้อยละ 20.30) เป็นกลุ่มที่ประชาชนเป็นสมาชิกสูงสุด 

 

4.2 ทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ประชาชนในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็งใน 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 ระดับความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับ 
ทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

1 ความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.48 0.43 เห็นด้วยมากที่สุด 

2 ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5.51 0.44 เห็นด้วยมากที่สุด 
3 ความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5.27 0.49 เห็นด้วยมากที่สุด 

 รวม 5.42 0.34 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชน
ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.42) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านทั้ง 3 
ด้าน ประชาชนทั้ง 5 จังหวัดประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ
ที่เห็นด้วยมากที่สุดในทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.51) 
 2) ความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.48) 
 3) ความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.27) 
ชี้ให้เห็นว่า แม้ประชาชนจะมีทัศนคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับที่มากที่สุด
ก็ตาม แต่ยังมคีวามตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ระดับที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุก
ด้านอย่างมากเช่นกัน 
ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับ 
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต้องคำนึงถึงความ
จำเป็นในการดำรงชีพ 

5.55 0.58 เห็นด้วยมากที่สุด 

2 การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนไม่ควรเอาเปรียบ
ผู้อื่น 

5.65 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 

3 การกระทำกิจการลงทุน ต้องค้นหาข้อมูลอย่างถี่
ถ้วน 

5.58 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 

4 การมีเหตุผลในการดำรงชีวิตต้องรู้จักเคารพกติกา
ของชุมชน 

5.58 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

5 ความพอเพียงในชีวิตต้องเรียนรู้การจัดทำบัญชี
ครัวเรือน  

5.39 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 

6 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต้องเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

5.51 0.67 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

7 ความพอเพียงสอนให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง 

5.12 0.91 เห็นด้วยมากที่สุด 

8 ความพอเพียงสอนให้คนประพฤติปฏิบัติตนมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 

5.44 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

ลำดับ 
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

9 ความพอเพียงสอนให้คนมีความขยันอดทน สุขุม 
รอบคอบ 

5.41 0.66 เห็นด้วยมากที่สุด 

10 ความพอเพียงสอนให้คน รู้จักใช้ชีวิตไม่ประมาท 
ไม่โลภ  

5.58 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 

 รวม 5.48 0.43 เห็นด้วยมากที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจ
ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัด
สบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.48) เช่นเดียวกับรายข้อพบว่า ทุกข้อทั้ง 10 ข้อ ประชาชนทั้ง 5 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) มีทัศนคติที่ดีต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
ลำดับที่มีความคิดเห็นสูงสุด ดังนี้ 
 1) การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 5.65) 
 2) การกระทำกิจการลงทุน ต้องค้นหาข้อมูลอย่างถ่ีถ้วน ความพอเพียงสอนให้คน รู้จักใช้ชีวิต
ไม่ประมาท ไม่โลภ และการมีเหตุผลในการดำรงชีวิตต้องรู้จักเคารพกติกาของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 5.58) 
 3) การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการดำรงชีพ (ค่าเฉลี่ย 5.55) 
ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นที่สะท้อนความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับ ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Mean S.D. ระดับ 

1 การชื่นชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมในการดำรงชีวิต 

5.59 0.58 เห็นด้วยมากที่สุด 

2 การชื่นชมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นปรัชญาที่มีแนวทางปฏิบัติสามารถนำไปใช้
ได้จริง 

5.58 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

3 การชมเชยองค์การสหประชาชาติที่นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ทั่ว
โลก 

5.27 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ลำดับ ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Mean S.D. ระดับ 

4 การชื่นชมผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิต 

5.59 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

5 ความพึงพอใจต่อเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้กับ
คนทุกหมู่เหล่า 

5.32 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 

6 ความพึงพอใจที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

5.45 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด 

7 การเห็นด้วยอย่างยิ่งที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำไปแก้ปัญหาความยากจน 

5.56 0.63 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

8 การเห็นคุณค่าในผลลัพธ์ของการนำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้บรรลุถึงความสุข ความสมดุล 
ความมั่นคงในชีวิต 

5.30 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 

9 ความภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นผู้ก่อเกิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.75 0.54 เห็นด้วยมากที่สุด 

10 ความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระราชา
ที่มีทศพิธราชธรรม ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือช่วยประชาชนยากจน 

5.70 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

 รวม 5.51 0.44 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่สะท้อนความรู้สึกต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดี
อีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 5.51) เช่นเดียวกับรายข้อพบว่า ทุกข้อทั้ง 10 ข้อ ประชาชนทั้ง 5 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) มีทัศนคติที่ดีต่อความรู้สึกต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  3 
ลำดับที่มีความคิดเห็นสูงสุด ดังนี้ 
 1) ความภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นผู้ก่อเกิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.75) 



164 

 2) ความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระราชาที่มีทศพิธราชธรรม ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือช่วยประชาชนยากจน (ค่าเฉลี่ย 5.70) 
 3) การชื่นชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมในการดำรงชีวิต 
และการชื่นชมผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต (ค่าเฉลี่ย 5.59) 
ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นที่สะท้อนความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับ 
ความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

1 การลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น 5.31 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
2 การผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว  5.15 0.80 เห็นด้วยมาก 
3 การช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน  5.26 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 
4 การวางแผน ศึกษาข้อมูล เตรียมการอย่าง

รอบคอบในการลงทุนทำกิจการสร้างอาชีพของ
ตนเอง 

5.17 0.76 เห็นด้วยมาก 

5 การทำบัญชีครัวเรือน การเก็บออมเงินไว้สำหรับ
อนาคตของตนเอง 

5.09 0.99 เห็นด้วยมาก 

6 การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้าน 

5.29 0.86 เห็นด้วยมากที่สุด 

7 การดำรงชีวิตที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมตามศาสนา ความเชื่อของตน 

5.26 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 

8 การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
รู้จักพอประมาณ 

5.49 0.68 เห็นด้วยมากที่สุด 

9 การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้าน 5.42 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 
10 การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคำนึงถึงการไม่

ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
5.29 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 

 รวม 5.27 0.49 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่สะท้อนความตั้งใจปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัด
สบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.27) เช่นเดียวกับรายข้อพบว่า ทุกข้อทั้ง 10 ข้อ ประชาชนทั้ง 5 
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จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) มีทัศนคติที่ดี ในความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากและมากที่สุด โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับที่มีความคิดเห็นสูงสุด ดังนี้ 
 1) การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณ (ค่าเฉลี่ย 5.49) 
 2) การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.42) 
 3) การลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น (ค่าเฉลี่ย 5.31) 
 

4.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 
 

 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว  
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชนพ้ืนที่ 

5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยภาพรวม 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัว 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 5.18 0.57 มีส่วนร่วมมาก 
ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัว 5.13 0.63 มีส่วนร่วมมาก 
ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 4.96 0.70 มีส่วนร่วมมาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.88 0.70 มีส่วนร่วมมาก 

รวม 5.04 0.52 มีส่วนร่วมมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

สมาชิกในครอบครัวของประชาชนพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัด
สบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู่ ณ 
ปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 5.04) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า 
ทุกด้านประชาชนกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 
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 1) ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.18) 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.13) 

3) ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ (ค่าเฉลี่ย 4.96) 
 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ค่าเฉลี่ย 4.88) 
ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในพ้ืนที่  5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัดสบายดี
อีสาน)  ยังขาดการให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ สะท้อนให้เข้าใจว่าประชาชนขาดการ
ปฏิบัติ การลงมือทำกับการให้ความสำคัญเรื่องกิจกรรมการสนับสนุนครัวเรือนและรักษาวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาในภาวะเชิงเศรษฐกิจชุมชนมากกว่าทางสังคม
วัฒนธรรม คนหันไปให้ความสำคัญกับการทำมาหากินและออกไปทำงานในพ้ืนที่อ่ืนมากว่าหมู่บ้าน
ชุมชนของตนเอง 
 

4.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 4.8 แสดงการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัด

กลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม  

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 5.07 0.69 มีส่วนร่วมมาก 
2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำ

หมู่บ้าน 
5.25 0.71 มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 5.15 0.67 มีส่วนร่วมมาก 
4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตามเทศกาลประจำ

หมู่บ้าน  
5.29 0.71 มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
ทำบุญประจำหมู่บ้าน 

5.15 0.92 มีส่วนร่วมมาก 

รวม 5.18 0.57 มีส่วนร่วมมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

สมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วม
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กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 5.18) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตามเทศกาลประจำหมู่บ้านมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 5.29) อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 5.25) แต่ในเรื่องการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 5.07) 

 
4.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมเพื่อความทันสมัยของครอบครัว 
ตารางที่ 4.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของ
ครอบครัว 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อความทันสมัยของครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

1 การอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้าน 

5.21 0.72 มีส่วนร่วมมาก 

2 การฝึกใช้ภาษาไทยในการติดทางราชการ 5.20 0.86 มีส่วนร่วมมาก 
3 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยติดต่อสื่อสารกันในหมู่บ้าน 4.91 0.93 มีส่วนร่วมมาก 
4 การรับข่าวสาร เสียงตามสาย จากหอกระจายข่าว

ประจำหมู่บ้าน 
5.17 0.72 มีส่วนร่วมมาก 

5 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาอาชีพกับ
เพ่ือนบ้าน 

5.14 0.82 มีส่วนร่วมมาก 

รวม 5.13 0.63 มีส่วนร่วมมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

สมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความทันสมัยของครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 5.13) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 5.21) อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก แต่มีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยติดต่อสื่อสารกันใน
หมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.91) 
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4.3.4 ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมเพื่อการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู ่
ตารางที่ 4.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่  

ข้อ 
ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้

คงอยู่ 
Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ผีประจำต้นไม้ 
ผีป่าของหมู่บ้าน 

4.85 0.95 มีส่วนร่วมมาก 

2 การมีส่วนร่วมแต่งกายตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ของตนเอง 

4.97 0.92 มีส่วนร่วมมาก 

3 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ประกอบพิธีการใน
ประเพณี ประจำหมู่บ้าน 

5.08 0.82 มีส่วนร่วมมาก 

4 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษา อาหาร
ประจำกลุ่มชาติพันธุ์ 

4.98 0.84 มีส่วนร่วมมาก 

5 การมีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 4.91 0.88 มีส่วนร่วมมาก 

รวม 4.96 0.70 มีส่วนร่วมมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

สมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือ
การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.96) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ประกอบพิธีการ
ในประเพณี ประจำหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.08) อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก แต่จะมีค่าเฉลี่ยน้อยลงเมื่อ
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ผีประจำต้นไม้ ผีป่าของหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.85) 
อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากค่อยข้างน้อยเช่นกัน 
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4.3.5 ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.11 แสดงระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
หน่วยงานรัฐ 

5.01 0.81 มีส่วนร่วมมาก 

2 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากภาคเอกชน 

4.99 0.83 มีส่วนร่วมมาก 

3 การได้รับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง 

4.73 0.91 มีส่วนร่วมมาก 

4 การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอด
ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 

4.83 0.86 มีส่วนร่วมมาก 

5 การมีส่วนร่วมสร้างกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 4.85 0.90 มีส่วนร่วมมาก 
รวม 4.88 0.70 มีส่วนร่วมมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

สมาชิกในครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.88) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมฝึกอบรมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานรัฐ (ค่าเฉลี่ย 5.01) อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก แต่ลดลงเมื่อการได้รับ
ความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.73) อยู่ในระดับมี
ส่วนร่วมมากเช่นกัน 
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4.4 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
 
4.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  
4.4.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
จำแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
5.42 0.35 5.42 0.34 0.109  0.913  

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไมแ่ตกต่างกัน 

4.4.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามอายุ  
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสานจำแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 3.969 3 1.323 11.471 0.000*  
ภายในกลุ่ม 230.222 1996 0.115      

รวม 234.191 1999       

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.13 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามอายุ โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัด



171 

กลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

 4.4.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สบายดีอีสาน จำแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.680 3 0.227 1.937 0.122 
ภายในกลุ่ม 233.511 1996 0.117 

  

รวม 234.191 1999 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.14 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  จำแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่เรียนจบการศึกษาตามระดับชั้นแตกต่างมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

4.4.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามอาชีพ 
ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามการประกอบอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สบายดีอีสาน จำแนกตามการ
ประกอบอาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 4.828 4 1.207 10.555 0.000* 
ภายในกลุ่ม 209.938 1836 0.114 

  

รวม 214.766 1840 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.15 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามการประกอบ
อาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา และ
เกษตรกรทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

4.4.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุ่ม 0.014 2 0.007 0.061 0.941 
ภายในกลุ่ม 233.907 1993 0.117 

  

รวม 233.921 1995 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.16 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
แตกต่างกัน 
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4.4.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัว 
ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามบทบาท
หน้าที่ในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 0.687 3 0.229 1.958 0.118 
ภายในกลุ่ม 233.384 1995 0.117 

  

รวม 234.072 1998 
   

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามบทบาทหน้าที่
ในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในครอบครัว อาทิ พ่อ แม่ สมาชิก ปู่ย่าตายาย ลุงป้า 
น้าอา มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

 4.4.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน 
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามความเป็น
เจ้าของที่ดินทำกิน 

ระหว่างกลุ่ม 3.173 3 1.058 9.050 0.000* 
ภายในกลุ่ม 207.785 1778 0.117    

 

รวม 210.958 1781 
    

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  จำแนกตามความเป็น
เจ้าของที่ดินทำกิน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
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นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 เนื่องจากที่ดิน 5 ไร่มีข้อจำกัดสำคัญคือผลลัพธ์จากที่ดินจะได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของ
ครอบครัวตลอดทั้งปีถ้าไม่รู้จักใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 อย่าง
จริงจัง นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเกิน 15 ไร่ มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 เนื่องจากประชาชนถ้าน้อนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมกับ 
15 ไร่อยู่แล้วจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขไปตลอดทั้งปี สามารถทำให้ตนเองและครอบครัว
อยู่ดีกินดีได้อย่างสมบูรณ์ 

4.4.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

5.39 0.34 5.54 0.32 -7.435 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งอาจจะเป็นความเหลื่อมล้ำในการเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มสมาชิก 
นั่นหมายความว่า ประชาชนผู้ที่มีความเข้าใจ รู้สึก ตั้งใจปฏิบัติจริงจังกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ได้เป็นสมาชิกหรือถูกกีดกันออกไป ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน มีความเป็นพรรคพวกหรือโครงสร้างอำนาจบางอย่างที่กระจุกอยู่
ในบางกลุ่มประโยชน์ของพวกตัวเอง คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ส่วนร่วมที่ควรจะได้รับตาม
ระบบ แต่จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของตัวเองสู้ด้วยตัวเองสร้างและผลักดันด้วยครอบครัวตนเอง 
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4.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต 
(ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม)   

4.4.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  3 อ. อายุ อาชีพ 
อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 6.720 3 2.240 12.531 0.000*  
ภายในกลุ่ม 356.818 1996 0.179      

รวม 363.538 1999       

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 10.018 4 2.504 14.621 0.000*  
ภายในกลุ่ม 314.492 1836 0.171    
รวม 324.509 1840     

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 10.092 3 3.364 18.779 0.000*  
ภายในกลุ่ม 318.510 1778 0.179    
รวม 328.602 1781     

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจต่อ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปี
ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 
ปีอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000  
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2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาชีพเกษตรกรทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่
มีการประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดย
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดิน
มากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

5.45 0.43 5.65 0.38 8.967 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  1 อ. อำนาจ 
(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม)โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 
 
 
 
 
 
 



177 

4.4.2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 13.501 3 4.500 23.997 0.000* 
ภายในกลุ่ม 374.333 1996 0.188   

รวม 387.835 1999    

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 13.912 4 3.478 18.559 0.000* 
ภายในกลุ่ม 344.067 1836 0.187   

รวม 357.979 1840    

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 8.741 3 2.914 15.050 0.000* 
ภายในกลุ่ม 344.207 1778 0.194   

รวม 352.948 1781    

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีมีความรู้
ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปอย่างมี
นัยสำคญัที่ระดับ 0.000  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกรทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน และธุรกิจส่วนตัวมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
น้อยกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 
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3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีความรู้สึกต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชน
ที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่และเป็นผู้เช่าที่ดิน มีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดิน
มากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

5.47 0.45 5.73 0.35 -11.732 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม)โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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4.4.2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ 
อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 1.780 3 0.593 2.444 0.062 
ภายในกลุ่ม 484.683 1996 0.243   

รวม 486.463 1999    

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 7.322 4 1.831 7.583 0.000* 
ภายในกลุ่ม 443.196 1836 0.241   

รวม 450.518 1840    

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 2.491 3 0.830 3.320 0.019* 
ภายในกลุ่ม 444.723 1778 0.250   

รวม 447.214 1781    

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.24 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความตั้งใจปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไม่แตกต่างกัน  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาชีพทำนา มีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา รับราชการและ
รับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 
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3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีความตั้งใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดย
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป มีความตั้งใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ 
และมีที่ดิน 6-15 ไร่และเป็นผู้เช่าที่ดิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

5.26 0.48 5.24 0.58  0.514  0.607  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 
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4.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ 
อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม)   

4.4.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 3.876 3 1.292 4.025 0.007* 
ภายในกลุ่ม 640.647 1996 0.321      

รวม 644.523 1999       

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 4.760 4 1.190 3.754 0.005* 
ภายในกลุ่ม 582.050 1836 0.317      
รวม 586.810 1840       

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 14.981 3 4.994 15.685 0.000* 
ภายในกลุ่ม 566.062 1778 0.318      
รวม 581.043 1781       

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วม

กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.007 

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย 
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ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้านแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา รับราชการ มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
มากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.005 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณาเขต 
หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6 ไร่ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณา
เขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางท่ี 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

5.17 0.55 5.16 0.65 0.268 0.789 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม)โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 
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4.4.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมเพื่อความทันสมัยของ
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 3.556 3 1.185 3.044 0.028* 
ภายในกลุ่ม 777.338 1996 0.389      

รวม 780.894 1999       
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 5.450 4 1.363 3.634 0.006*  

ภายในกลุ่ม 688.358 1836 0.375      
รวม 693.808 1840       

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 17.559 3 5.853 14.845 0.000* 
ภายในกลุ่ม 700.989 1778 0.394      

รวม 718.547 1781       
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.28 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วม
เพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความทันสมัยของครอบครัวน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปีอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.028  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของ
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา รับราชการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบ
อาชีพทำนา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.006 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือความ
ทันสมัยของครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
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อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวน้อยกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่  4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
5.10 0.61 5.09 0.72 0.300 0.764 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัย

ของครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม)โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวไม่แตกต่าง
กัน 
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4.4.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมเพื่อการรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยูข่องประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่

ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 14.419 3 4.806 9.956 0.000* 
ภายในกลุ่ม 963.584 1996 0.483      

รวม 978.002 1999       
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 22.463 4 5.616 11.592 0.000*  

ภายในกลุ่ม 889.455 1836 0.484      
รวม 911.918 1840       

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 43.851 3 14.617 31.123 0.000* 
ภายในกลุ่ม 835.043 1778 0.470     

รวม 878.894 1781      

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.30 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมเพ่ือ

การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. 
อายุ อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีมีส่วนร่วม
เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปึขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ 0.000 

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่มากกว่าประชาชนที่
มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป รวมถึงอาชีพนักเรียนนักศึกษา รับราชการมี
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ส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่มากกว่าอาชีพเกษตรทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.000 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไปและเป็นผู้เช่า
ที่ดิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.91 0.69 4.98 0.73 -1.721 0.085 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษา

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่ ไม่แตกต่างกัน 
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4.4.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนก
ตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 1.450 3 0.483  0.989  0.397  
ภายในกลุ่ม 975.539 1996 0.489      

รวม 976.989 1999       

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 12.999 4 3.250 6.805 0.000*  
ภายในกลุ่ม 876.771 1836 0.478      

รวม 889.770 1840       
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 30.406 3 10.135 21.559 0.000* 

ภายในกลุ่ม 835.884 1778 0.470     

รวม 866.290 1781      

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.32 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไมแ่ตกต่างกัน  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดย
ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 
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3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน
แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของ
ที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. 
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.84  0.66  4.80  0.82  0.779 0.437 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนก
ตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 
 

 

 

 

 
 

 



บทท่ี 5 
 

ผลการวิจัย: วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง 
 

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความ
พอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซึ่งในการวิจัยในบทนี้ได้วิเคราะห์การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว การศึกษาคุณภาพชีวิตของครอบครัว และการวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) หรือที่นักวิจัยเรียกว่า 
“การประยุกต์ใช้” “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” ที่สำคัญท่ีงานวิจัยนี้ย่อมได้ “แนวทางสร้างความสุขในการ
ดำรงชี วิตอย่ างมีความสุขตามหลักปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพี ยงของกลุ่ มจั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑” โดยเก็บข้อมูลกับหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง รวม 5 จังหวัดมี 54 หมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจังหวัดละ 400 กลุ่มตัวอย่าง ไดท้ำ
การวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตามจำนวนที่กำหนดตามกลุ่มตัวอย่างไว้ 2,000 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
 2. คุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน 

3. การนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” 
 3.1 วิถีพอเพียง 
 3.2 วิธีพอเพียง 
4. การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  

4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ 
อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
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4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน  จำแนกตามรายด้าน 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต 
(ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
 ผลการศึกษามีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
 

5.1 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
 
 การวิเคราะห์ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย 
และบึงกาฬ มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวโดย
ภาพรวมและรายด้าน การวิเคราะห์ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครอบครัวทั้ง 5 ด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 5.1 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวโดย

ภาพรวม 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ระดับครอบครัว 
Mean S.D. ระดับ 

ด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร 5.08 0.64 มาก 
ด้านการออมทรัพย์ 5.17 0.68 มาก 
ด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว 4.29 1.44 มาก 
ด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน 5.13 0.68 มาก 
ด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น 5.03 0.62 มาก 

รวม 4.94 0.61 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.1 พบว่า ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 4.94) เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในระดับครอบครัวอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี ้
 1) ด้านการออมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 5.17) 
 2) ด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 5.13) 
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 3) ด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 5.08) 
 4) ด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 5.03) 
 5) ด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.29) 
ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวในด้าน
การออมทรัพย์อย่างจริงจังและมีความเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน แต่ยังมีการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัวน้อยอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
สะบายดีอีสาน 
 

5.1.2 ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
จำแนกตามด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร 
ตารางท่ี 5.2 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

จำแนกตามด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร 

ข้อ ด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร Mean S.D. ระดับ 

1 การทำอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือการดำรงชีพเฉพาะ
ครอบครัว 

4.97 0.84 มาก 

2 การทำอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน 5.06 0.75 มาก 
3 การทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นการค้าขายหลักของ

ครอบครัว 
4.83 1.12 มาก 

4 การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 5.30 0.80 มากที่สุด 
5 การปลูกพืชผัก ไม้ยืนต้น ผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ไว้

ในบริเวณบ้าน 
5.26 0.81 มากที่สุด 

รวม 5.08 0.64 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.2 พบว่า ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว จำแนกตามด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 5.08) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในเรื่อง
การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 5.30) และมีการปลูกพืชผัก ไม้ยืนต้น 
ผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ไว้ในบริเวณบ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.26) อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด และจะมีการ
ปฏิบัติในเรื่องการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นการค้าขายหลักของครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.83) อยู่ในระดับ
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การปฏิบัติมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด นั่นหมายถึงประชาขนไม่ได้เน้นการทำอาชีพเกษตรเป็นการค้า
ขายในการดำรงชีพนั่นเอง 

 
5.1.3 ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

จำแนกตามด้านการออมทรัพย์ 
ตารางท่ี 5.3 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

จำแนกตามด้านการออมทรัพย์ 

ข้อ ด้านการออมทรัพย์ Mean S.D. ระดับ 

1 การวางแผนใช้จ่ายแต่ละเดือนของสมาชิกในครอบครัว 5.06 0.89 มาก 
2 การประหยัดใช้สิ่งของในครัวเรือน 5.21 0.79 มาก 
3 การรู้จักมัธยัสถ์ใช้เงินอย่างมีคุณค่า  5.28 0.79 มากที่สุด 
4 การลด ละ เลิกอบายมุข  5.27 0.81 มากที่สุด 
5 การออมเงินด้วยการฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน

หมู่บ้าน ธนาคาร 
5.05 0.87 มาก 

รวม 5.17 0.68 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.3 พบว่า ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว จำแนกตามด้านการออมทรัพย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติ
มาก (ค่าเฉลี่ย 5.17) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวในเรื่องการรู้จักมัธยัสถ์ใช้เงินอย่างมีคุณค่า (ค่าเฉลี่ย 5.28) 
และการลด ละ เลิกอบายมุข (ค่าเฉลี่ย 5.27) อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด แต่ลดลงในการวางแผนใช้
จ่ายแต่ละเดือนของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.06) และการออมเงินด้วยการฝากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคาร (ค่าเฉลี่ย 5.05) อยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

5.1.4 ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
จำแนกตามด้านการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัว 
ตารางท่ี 5.4 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

จำแนกตามด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว 

ข้อ ด้านการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

1 การรับงานเสริมมาทำท่ีบ้าน 4.47 1.64 มาก 
2 การรวมกลุ่มอาชีพกับสมาชิกผลิตสินค้าขายในหมู่บ้าน 4.22 1.48 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

3 การรวมกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าส่งออกขายนอกหมู่บ้าน 4.26 1.52 มาก 
4 การไปทำงานชั่วคราวนอกฤดูกาลอาชีพหลักของ

ครอบครัว 
4.23 1.57 ปานกลาง 

5 การสมัครทำงานนอกเวลาของหน่วยงานรัฐในหมู่บ้าน 4.30 1.68 มาก 

รวม 4.29 1.44 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.4 พบว่า ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว จำแนกตามด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว  ในเรื่องการรับงานเสริมมาทำที่
บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.47) อยู่ในระดับปฏิบัติมาก แต่จะไม่ค่อยไปทำงานชั่วคราวนอกฤดูกาลอาชีพหลัก
ของครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.23) และการรวมกลุ่มอาชีพกับสมาชิกผลิตสินค้าขายในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

5.1.5 ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
จำแนกตามด้านการเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกัน 
ตารางท่ี 5.5 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

จำแนกตามด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน 

ข้อ ด้านการเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับ 

1 การทำบุญร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน 5.10 0.85 มาก 
2 การบริจาคทาน ทุนทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้ 4.91 0.94 มาก 
3 การแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือกันในครอบครัว 5.23 0.83 มาก 
4 การให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางที่ดีเม่ือสมาชิกครอบครัว

ทำผิดพลาด 
5.24 0.87 มากที่สุด 

5 การเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวพัฒนาตัวเองด้วย
ความเป็นประชาธิปไตย 

5.19 0.76 มาก 

รวม 5.13 0.68 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.5 พบว่า ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว จำแนกตามด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 5.13) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวในเรื่องการให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางที่ดีเมื่อสมาชิก
ครอบครัวทำผิดพลาด (ค่าเฉลี่ย 5.24) อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด และมีความใกล้เคียงกับการ
แบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือกันในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.24 ) อยู่ในระดับปฏิบัติมาก แต่
ประชาชนมีการบริจาคทาน ทุนทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับมากก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.91) 
แต่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

5.1.6 ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 
จำแนกตามด้านการดำรงม่ันในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น 
ตารางท่ี 5.6 แสดงระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

จำแนกตามด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น 

ข้อ ด้านการดำรงม่ันในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้ภาษาถ่ิน ภาษาเผ่า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจวัตร
ในการสื่อสาร 

5.31 0.81 มากที่สุด 

2 การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของป่าประจำหมู่บ้าน 4.99 0.77 มาก 
3 การเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้านเป็นประจำ 5.09 0.68 มาก 
4 การอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบมาแต่โบราณ

ให้แก่ลูกหลาน 
4.93 0.91 มาก 

5 การใช้ยาสมุนไพรที่บรรพบุรุษรักษาโรคภัยของคนใน
หมู่บ้าน 

4.83 1.11 มาก 

รวม 5.03 0.62 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.6 พบว่า ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว จำแนกตามด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 5.03) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว ในเรื่องการใช้ภาษาถิ่น ภาษาเผ่า 
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจวัตรในการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 5.31) อยู่ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด แต่มีการ
ใช้ยาสมุนไพรที่บรรพบุรุษรักษาโรคภัยของคนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
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5.2 คุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน 
 

5.2.1 คุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านการมีสุขภาพดี  
5.2.1.1 ในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกม้ือ (เช้า กลางวัน 

และค่ำ) 
ตารางท่ี 5.7 จำนวนและร้อยละของการมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกมื้อ (เช้า กลางวัน และค่ำ) 

ด้านการมีสุขภาพดี จำนวน ร้อยละ 

ครอบครัวมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกมื้อ (เช้า กลางวัน และค่ำ) 
  

 ครบ 5 หมู่มีกินทุกมื้อ 859 42.95 

 ครบ 5 หมู่มีกินบางมื้อ 1124 56.20 
 ไม่ครบ 5 หมู่ อดมื้อกินมื้อ 17 0.85 
ครอบครัวมีอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยทุกม้ือ )เช้า กลางวัน และค่ำ(  

  

 มีอาหารที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยกินทุกม้ือ 1082 54.10 

 มีอาหารที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยกินบางมื้อ 896 44.80 

 ไม่ได้กินอาหารที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยอดมื้อกินมื้อ 22 1.10 
สมาชิกทุกคนมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน 

  

 ทุกวันใน 1 สัปดาห์ 248 12.40 

 เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 442 22.10 
 บางวันใน 1 สัปดาห์ 587 29.35 
 นานครั้งใน 1 สัปดาห์ 581 29.05 
 ไม่ได้ออกกำลังกายร่วมกันเลยใน 1 สัปดาห์ 142 7.10 
ปัจจุบันยามเจ็บป่วยสมาชิกทุกคนได้รับการรักษาท่ีถูกตามหลักวิชาชีพด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 

 ทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วย 802 40.10 
 เกือบทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วย 701 35.05 
 บางครั้งท่ีมีการเจ็บป่วย 406 20.30 
 นานครั้งที่มีการเจ็บป่วย 64 3.20 

 
ไม่ได้ได้รับการรักษาท่ีถูกตามหลักวิชาชีพ 
(โรงพยาบาล/อนามัย) 

27 1.35 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.7 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านการมีสุขภาพดี
ในปัจจุบันของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้ านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย จำนวน 2,000 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีครอบครัวที่
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่เพียงบางมื้อ เท่านั้นจาก เช้า กลางวัน และค่ำ (ร้อยละ 56.20) มีอาหาร
ที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยทานทุกมื้อ (เช้า กลางวัน และค่ำ) (ร้อยละ 54.10) สมาชิกทุกคนมีกิจกรรม
ออกกำลังกายร่วมกันบางวันใน 1 สัปดาห์ (ร้อยละ 29.35) และใกล้เคียงกับนานครั้งใน 1 สัปดาห์  
(ร้อยละ 29.05) รวมถึงในยามเจ็บป่วยสมาชิกทุกคนได้รับการรักษาที่ถูกตามหลักวิชาชีพด้วยแพทย์
แผนปัจจุบันประชาชนมีการได้รับการรักษาที่ถูกตามหลักวิชาชีพทุกครั้ง (ร้อยละ 40.10) 

5.2.2 ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านการมีสุขภาพดี 
ตารางท่ี 5.8 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านการมีสุขภาพดี 

ข้อ ด้านการมีสุขภาพดี Mean S.D. ระดับ 

1 ในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกมื้อ 
(เช้า กลางวัน และค่ำ) 

4.42 0.51 มาก 

2 ในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยทุกม้ือ 
)เช้า กลางวัน และค่ำ(  

4.51 0.59 มาก 

3 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน 3.04 1.14 น้อย 
4 ในปัจจุบันยามเจ็บป่วยสมาชิกทุกคนได้รับการรักษาท่ีถูก

ตามหลักวิชาชีพด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
4.09 0.92 ปานกลาง 

5 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการฝึกสมาธิ สวดมนต์ก่อนนอน
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้เข็มแข็ง 

2.62 1.14 น้อย 

รวม 3.73 0.47 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.8 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตาม

ด้านการมีสุขภาพดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.73) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีการมีสุขภาพดี ในเรื่องในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยทุกมื้อเช้า 
กลางวัน และค่ำ) (ค่าเฉลี่ย 4.51) อยู่ในระดับสุขภาพดีมาก แต่ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการฝึกสมาธิ 
สวดมนต์ก่อนนอนเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้เข็มแข็ง (ค่าเฉลี่ย 2.62) อยู่ในระดับน้อย 
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5.2.3 ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว 
ตารางท่ี 5.9 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว 

ข้อ ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

1 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม 
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

5.44 0.70 มากที่สุด 

2 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพอใจกับขนาดของ
ครอบครัว 

5.21 0.75 มาก 

3 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพอใจในสถานะอาชีพของ
ครอบครัว 

5.25 0.86 มากที่สุด 

4 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิต 5.16 0.91 มาก 
5 ในปัจจุบันครอบครัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย 5.06 0.96 มาก 

รวม 5.23 0.69 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.9 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตาม

ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.23) เมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในด้านความพึงพอใจเรื่องที่กล่าวว่า ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมี
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรม บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  (ค่าเฉลี่ย 5.44) อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด แตถ่้าระบุถึงว่า ในปัจจุบันครอบครัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย
ต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.06) แต่ยังอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

5.2.4 ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
ตารางท่ี 5.10 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกใน

ครอบครัว 

ข้อ ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

1 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการรับประทานอาหารร่วมกัน  5.24 0.74 มากที่สุด 
2 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการเผื่อแผ่แบ่งกัน ช่วยเหลือกิจ

กการร่วมกัน 
5.16 0.86 มาก 

3 ในปัจจุบันเมื่อครอบครัวเผชิญปัญหาทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

5.24 0.68 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.10 (ต่อ) 

ข้อ ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

4 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความรักสามัคคี ไม่ทอดทิ้งกันรัก
ใคร่เมตตาต่อกัน 

5.42 0.68 มากที่สุด 

5 ในปัจจุบันผู้นำครอบครัวเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ
สมาชิกทุกคนในครัวเรือน 

5.50 0.69 มากที่สุด 

รวม 5.31 0.58 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.10 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตาม

ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.31) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเรื่อง
ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้นำครอบครัวเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกทุกคนในครัวเรือน 
(ค่าเฉลี่ย 5.50) อยู่ในระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากท่ีสุด แต่ถ้าระบุถึงว่า ในปัจจุบันสมาชิก
ทุกคนมีการเผื่อแผ่แบ่งกัน ช่วยเหลือกิจกการร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.16) แม้จะมี
ค่าเฉลี่ยจะน้อยแต่ยังอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

5.2.5 ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกใน
ครอบครัว 
ตารางท่ี 5.11 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตามด้านความผูกพันกับชุมชนของ

สมาชิกในครอบครัว 

ข้อ ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

1 สมาชิกทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดจน
ปัจจุบัน 

4.95 0.95 มาก 

2 ปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมทำร่วมกับ
สมาชิกของหมู่บ้าน 

5.10 0.76 มาก 

3 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นมิตรสหาย รู้จัก
คุ้นเคยกันทุกคนในหมู่บ้าน 

5.17 0.67 มาก 

 
 
 
 



199 

ตารางท่ี 5.11 (ต่อ) 

ข้อ ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

4 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรู้สึกร่วมกับ
สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านแสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง 

5.14 0.77 มาก 

5 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรัก หวงแหน 
อยากปกป้อง อนุรักษ์ พัฒนาสถานที่สำคัญของ
หมู่บ้าน 

5.17 0.75 มาก 

รวม 5.10 0.60 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.11 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกตาม

ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.10) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกใน
ครอบครัวเรื่องที่กล่าวว่า ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นมิตรสหาย รู้จักคุ้นเคยกันทุกคนใน
หมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.17) และในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรัก หวงแหน อยากปกป้อง 
อนุรักษ์ พัฒนาสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.17) อยู่ในระดับความผูกพันกับชุมชนมาก แต่
ถ้าระบุถึงว่า สมาชิกทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.95) แม้จะมีค่าเฉลี่ยจะน้อยแต่ยังอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

5.2.6 ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 5.12 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ คุณภาพชีวิตของครอบครัว Mean S.D. ระดับ 

1 ด้านสุขภาพดี 3.73 0.47 ปานกลาง 
2 ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว 5.23 0.69 มากที่สุด 
3 ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 5.31 0.58 มากที่สุด 
4 ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว 5.10 0.60 มาก 

รวม 4.84 0.42 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.12 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว จำแนกโดย

ภาพรวมและรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.84) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.31) รองลงมาด้าน
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ความพึงพอใจต่อครอบครัว อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.23)   โดยมีด้านการมีสุขภาพดีมีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.73) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
5.3 การนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” 

5.3.1 วิถีพอเพียง 
“วิถีพอเพียง” เป็นการวิเคราะห์แบบวัดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) ที่เป็นการวัดภาพรวมในการดำรงชีวิต ใน 4 ด้าน ไดแก่ ด้าน
สังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.3.1.1 ระดับวิถีพอเพียง โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 5.13 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ วิถีพอเพียง Mean S.D. ระดับ 

1 ด้านสังคมวัฒนธรรม 5.10 0.64 มาก 
2 ด้านเศรษฐกิจ 4.88 0.75 มาก 
3 ด้านจิตใจ 5.12 0.63 มาก 
4 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.11 0.62 มาก 

รวม 5.05 0.51 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.13 พบว่า ระดับวิถีพอเพียง จำแนกโดยภาพรวมและราย

ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.05) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ประชาชนมีวิถี
พอเพียง ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 5.12) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว ด้าน
สังคมวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.10)  โดยมีด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88) แต่ยังคงอยู่
ในระดับปฏิบัติมากเช่นเดียวกัน 

 5.3.1.2 ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านสังคมวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 5.14 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านสังคมวัฒนธรรม 

ข้อ ด้านสังคมวัฒนธรรม Mean S.D. ระดับ 

1 ความสามัคคีร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน 

4.93 0.84 มาก 

2 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ทำข้อตกลงประชาคมของหมู่บ้าน 5.01 0.78 มาก 
3 การร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน 5.19 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 5.14 (ต่อ) 

ข้อ ด้านสังคมวัฒนธรรม Mean S.D. ระดับ 

4 การดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 5.20 0.71 มาก 
5 การร่วมกันให้หมู่บ้านปลอดอบายมุข 5.17 0.77 มาก 

รวม 5.10 0.64 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.14 พบว่า ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านสังคม

วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.10) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี
วิถีพอเพียง ในเรื่องการดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 5.20) อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิถีพอเพียงในเรื่องของความสามัคคีร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.93)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับปฏิบัติมากเช่นเดียวกัน 

 5.3.1.3 ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 5.15 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 

ข้อ ด้านเศรษฐกิจ Mean S.D. ระดับ 

1 การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 5.19 0.77 มาก 
2 การจัดทำบัญชีครัวเรือน 4.85 1.13 มาก 
3 การสร้างรายได้เสริมเพ่ิมรายได้หลักในครอบครัว 4.85 0.98 มาก 
4 การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน 4.56 1.20 มาก 
5 การออมเงิน ประหยัดมัธยัสถ์ในการใช้จ่ายเงิน 4.95 0.85 มาก 

รวม 4.88 0.75 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.15 พบว่า ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านเศรษฐกิจ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.88) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีวิถีพอเพียง 
ในเรื่องการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 5.19) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
แต่มีวิถีพอเพียงในเรื่องของการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.56)  มีค่าเฉลี่ย
ต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับปฏิบัติมากเช่นเดียวกัน 
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 5.3.1.4 ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านจิตใจ 
ตารางท่ี 5.16 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านจิตใจ 

ข้อ ด้านจิตใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 5.19 0.78 มาก 
2 การทำบุญหมู่บ้าน 5.18 0.75 มาก 
3 การช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ สิ่งของให้แก่คนที่ยากจน  4.86 0.88 มาก 
4 ความรักความผูกพันในครอบครัว 5.19 0.81 มาก 
5 ความพึงพอใจในการดำรงชีวิตร่วมกันในหมู่บ้าน 5.16 0.72 มาก 

รวม 5.12 0.63 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.16 พบว่า ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านจิตใจ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.12) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีวิถีพอเพียง ใน
เรื่องการดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความรักความผูกพันในครอบครัว 
(ค่าเฉลี่ย 5.19) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิถีพอเพียงในเรื่องของการช่วยเหลือบริจาค
ทรัพย์ สิ่งของให้แก่คนที่ยากจน  (ค่าเฉลี่ย 4.86)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับปฏิบัติมาก
เช่นเดียวกัน 

 5.3.1.5 ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี 5.17 แสดงระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านให้
เกิดประโยชน์ 

5.02 0.82 มาก 

2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมให้
เกิดความคุ้มค่า 

5.18 0.78 มาก 

3 การร่วมมือกันใช้พลังงานทดแทน 5.03 0.99 มาก 
4 การจัดการขยะในหมู่บ้านไม่ส่งผลกระทบต่อคน หมู่บ้าน

และสิ่งแวดล้อม 
5.18 0.78 มาก 

5 การร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมให้กับหมู่บ้าน อนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

5.16 0.77 มาก 

รวม 5.11 0.62 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.17 พบว่า ระดับวิถีพอเพียง จำแนกตามด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5 .11) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีวิถีพอเพียง ในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมให้เกิดความ
คุ้มค่า และการจัดการขยะในหมู่บ้านไม่ส่งผลกระทบต่อคน หมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 5.18) 
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิถีพอเพียงในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 5.02)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับปฏิบัติมาก
เช่นเดียวกัน 

 
  5.3.2 วิธีพอเพียง 

“วิธีพอเพียง” เป็นการวิเคราะห์แบบวัดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) ที่เป็นการวัดภาพรวมในการดำรงชีวิต ใน 5 ด้าน ไดแก่ ด้าน
ความประหยัดมัธยัสถ์ ด้านการลดรายจ่าย ด้านจิตใจ และด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.3.2.1 ระดับวิธีพอเพียง โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 5.18 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ วิธีพอเพียง Mean S.D. ระดับ 

1 ด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 4.84 0.74 มาก 
2 ด้านการลดรายจ่าย 5.39 0.68 มากที่สุด 
3 ด้านการเพ่ิมรายได้ 4.49 1.39 มาก 
4 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.92 0.84 มาก 
5 ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน 5.23 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.97 0.60 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.18 พบว่า ระดับวิธีพอเพียง จำแนกโดยภาพรวมและราย

ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.97) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ประชาชนมีวิธี
พอเพียง ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 5.39) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการเอ้ืออารีต่อกัน 
(ค่าเฉลี่ย 5.23) อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีด้านการเพิ่มรายได้มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) แต่ยัง
อยู่ในระดับปฏิบัติมาก เช่นกัน 
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 5.3.2.2 ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 
ตารางท่ี 5.19 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 

ข้อ ด้านความประหยัดมัธยัสถ์ Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยทั้งตนเองและครอบครัว 5.13 0.70 มาก 
2 การมีเงินออมไว้ในกองทุน หรือกลุ่มออมทรัพย์ 5.17 0.85 มาก 
3 การมีเงินออมในธนาคาร 4.67 1.14 มาก 
4 การมีประกันชีวิตไว้กับบริษัทเอกชน 4.59 1.33 มาก 
5 การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 4.63 1.20 มาก 

รวม 4.84 0.74 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.19 พบว่า ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านความ

ประหยัดมัธยัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.84) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีวิธีพอเพียง ในเรื่องการมีเงินออมไว้ในกองทุน หรือกลุ่มออมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 5.17) อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิธีพอเพียงในเรื่องของการมีประกันชีวิตไว้กับบริษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 
4.59)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 5.3.2.3 ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 
ตารางท่ี 5.20 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการลดรายจ่าย 

ข้อ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดับ 

1 การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน 5.51 0.87 มากที่สุด 
2 การลดอบายมุข (กินให้น้อยลง หรือเกี่ยวข้องให้น้อยลง) 5.33 0.89 มากที่สุด 
3 การละอบายมุข (ละการเก่ียวข้องอบายมุข เช่น เข้าพรรษา 

ทุกวันพระ) 
5.38 0.83 มากที่สุด 

4 การเลิกอบายมุข 5.36 0.84 มากที่สุด 
5 การซื้อสิ่งของใช้เท่าท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีพ 5.38 0.72 มากที่สุด 

รวม 5.39 0.68 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.20 พบว่า ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการลด

รายจ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.39) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชน
มีวิธีพอเพียง ในเรื่องการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.51) อยู่ในระดับ
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มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิธีพอเพียงในเรื่องของการลดอบายมุข (กินให้น้อยลง หรือเกี่ยวข้องให้
น้อยลง) (ค่าเฉลี่ย 5.33)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

 5.3.1.4 ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเพิ่มรายได้ 
ตารางท่ี 5.21 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ 

ข้อ ด้านการเพิ่มรายได้ Mean S.D. ระดับ 

1 การประกอบอาชีพที่สุจริตเพ่ิมข้ึนเป็นอาชีพที่สอง 4.88 1.43 มาก 
2 การผลิตสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน 4.26 1.65 มาก 
3 การรวมกลุ่มกับเพ่ือนบ้านสร้างอาชีพหารายได้เพ่ิม  4.41 1.63 มาก 
4 การเพ่ิมพ้ืนที่ ขยายหรือเพ่ิมจำนวนผลผลิตจากอาชีพเดิม

เพ่ือสร้างรายได้ 
4.55 1.49 มาก 

5 การเดินทางไปรับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกหมู่บ้าน 4.35 1.53 มาก 

รวม 4.49 1.39 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.21 พบว่า ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเพ่ิม

รายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีวิธี
พอเพียง ในเรื่องการประกอบอาชีพที่สุจริตเพ่ิมขึ้นเป็นอาชีพที่สอง (ค่าเฉลี่ย 4.88) อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิธีพอเพียงในเรื่องของการผลิตสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน (ค่าเฉลี่ย 4.26)  มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 5.3.1.5 ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ตารางท่ี 5.22 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ข้อ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลกับ
เพ่ือนในหมู่บ้าน 

4.98 1.05 มาก 

2 การรับความรู้จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านศูนย์การ
เรียนรู้ในหมู่บ้าน 

4.76 0.94 มาก 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหมู่บ้าน 

5.02 0.88 มาก 

4 การมีส่วนร่วมสร้างกลุ่มเครือข่ายทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4.85 1.05 มาก 
5 การเดินทางศึกษาดูงานนอกหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4.98 1.24 มาก 

รวม 4.92 0.84 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่  5.22 พบว่า ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.92) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีวิธีพอเพียง ในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
หมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.02) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่มีวิธีพอเพียงในเรื่องของการรับความรู้
จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.76)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 5.3.1.6 ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเอื้ออารีต่อกัน 
ตารางท่ี 5.23 แสดงระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเอ้ืออารีต่อกัน 

ข้อ ด้านการเอื้ออารีต่อกัน Mean S.D. ระดับ 

1 การช่วยเหลือคนยากจน 5.04 0.92 มาก 
2 การช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส 5.09 0.93 มาก 
3 ความรู้รักสามัคคีในครอบครัว 5.50 0.72 มากที่สุด 
4 ความรู้รักสามัคคีในชุมชน 5.39 0.72 มากที่สุด 
5 การร่วมทำงาน กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านด้วยจิต

อาสา 
5.13 0.91 มาก 

รวม 5.23 0.62 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5.23 พบว่า ระดับวิธีพอเพียง จำแนกตามด้านการเอ้ืออารี

ต่อกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.23) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีวิธี
พอเพียง ในเรื่องความรู้รักสามัคคีในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.50) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
แต่มีวิธีพอเพียงในเรื่องของการช่วยเหลือคนยากจน (ค่าเฉลี่ย 5.04)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ยังอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 
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5.4 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล(4 อ.) 
 

5.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  4 อ. 
ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม) 

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 5.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  3 อ. อายุ 
อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 0.662  3 0.221  0.591  0.621  
ภายในกลุ่ม 745.106 1996 0.373      

รวม 745.768 1999       

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 12.532 4 3.133 8.549 0.000*  
ภายในกลุ่ม 672.893 1836 0.366      

รวม 685.425 1840       
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 25.064 3 8.355 23.125 0.000*  

ภายในกลุ่ม 642.360 1778 0.361      
รวม 667.424 1781       

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.24 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไม่แตกต่างกัน  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน 
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โดยประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน 
โดยประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้น
ไป และเป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 5.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ 
(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.94 0.56 4.73 0.77 4.604 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีการน้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนก
ตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครอบครัวในอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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5.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความ
เป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 5.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 2.341 3 0.780 4.506 0.004* 
ภายในกลุ่ม 345.745 1996 0.173   

รวม 348.087 1999    

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 16.450 4 4.113 24.862 0.000*  
ภายในกลุ่ม 303.706 1836 0.165      

รวม 320.157 1840       
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กิน) 

ระหว่างกลุ่ม 1.502 3 0.501  2.841 0.037*  
ภายในกลุ่ม 313.362 1778 0.176      

รวม 314.864 1781       

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของ

ครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณา
เขต โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปีมีคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.004 

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวใน
ปัจจุบันของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย 
แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน
มากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเกษตรกรทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.000 
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3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณา
เขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันมากกว่า ประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และเป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.037  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 5.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 

จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.82 0.40 4.87 0.50 -1.815 0.070* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันด้านอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม) น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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5.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) 
และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางที่ 5.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 1.353 3 0.451  1.754 0.154  
ภายในกลุ่ม 513.170 1996 0.257      

รวม 514.523 1999       

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 5.892 4 1.473 5.754 0.000*  
ภายในกลุ่ม 470.002 1836 0.256      

รวม 475.893 1840       
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กิน) 

ระหว่างกลุ่ม 8.615 3 2.872 11.450 0.000*  
ภายในกลุ่ม 445.925 1778 0.251      

รวม 454.540 1781       

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.28 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน ไมแ่ตกต่างกัน  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีวิถีพอเพียงของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว มีวิถี
พอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนาและเกษตรกรทั่วไป รวมถึง
ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพทำนา 
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีวิถีพอเพียงของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน
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ไม่เกิน 5 ไร่ มีวิถีพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 5.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี

อีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม 
ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
5.03 0.47 4.93 0.62 2.807 0.005* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีวิถีพอเพียงของประชาชน 

5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-
test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีวิถีพอเพียงด้าน
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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5.4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) 
และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

(1) จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 
ตารางท่ี 5.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

จำแนกตาม 3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 3.106 3 1.035 2.895 0.034*  
ภายในกลุ่ม 713.660 1996 0.358      

รวม 716.765 1999       

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 17.859 4 4.465 12.889 0.000*  
ภายในกลุ่ม 635.987 1836 0.346      

รวม 653.846 1840       
อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กิน) 

ระหว่างกลุ่ม 14.864 3 4.955 14.138 0.000*  
ภายในกลุ่ม 623.084 1778 0.350      

รวม 637.947 1781       

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.30 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างวิธีพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  3 อ. อายุ อาชีพ อาณาเขต โดยใช้วิธีการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีวิธีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 
41 ปีขึ้นไป 

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีวิธีพอเพียงของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจ
ส่วนตัว เกษตรกรทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการ
ประกอบอาชีพทำนา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีวิธีพอเพียงของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน
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ไม่เกิน 5 ไร่ มีวิธีพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป 
และผู้เช่าที่ดินทำกิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

(2) จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
ตารางที่ 5.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี

อีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) เป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสังคม 
ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.95 0.56 4.80 0.72 3.631 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างมีวิธีพอเพียงของประชาชน 

5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 1 อ. อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) โดยใช้วิธี t-
test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีวิธีพอเพียงด้าน
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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บทท่ี 6 
 

ผลการวิจัย: ผู้นำชุมชนต้นแบบทุนมนุษย์และบทสังเคราะห ์
 

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความ
พอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซึ่งในการวิจัยในบทนี้ได้วิเคราะห์ทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐ
ที่จัดให้กับประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่นักวิจัยเรียกว่า “นวัตวิธี วิถี
พอเพียง” ที่สำคัญที่งานวิจัยนี้ย่อมได้ “แนวคิดของผู้นำหมู่บ้าน” ที่งานวิจัยมีเป้าหมายว่า “เม่ือ
ผู้นำที่เป็นทุนมนุษย์ได้รับการพัฒนาด้านความพอเพียง ประชาชนที่เป็นลูกบ้านย่อมได้รับการ
พัฒนาความพอเพียงให้เป็นทุนมนุษย์ที่ดีตามไปด้วย” โดยเก็บข้อมูลกับผู้นำหรือแกนนำสำคัญของ
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวม 5 จังหวัดมี 54 หมู่บ้าน 
54 คนที่ในการวิจัยใช้ชื่อว่า “ทุนมนุษย์” ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ 54 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียด ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคลของผู้นำหมู่บ้าน 
2. ทัศนคติต่อการมหีลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัด

ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน)  

4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่  5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) 
 5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  5.1 คำสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีพอเพียง วิธี
พอเพียง นวัตวิธีวิถีพอเพียง 
  5.2 ทัศนคติเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
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  5.3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 
ตัวชี้วัด) 
  5.4 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) 
  5.5 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน (Gross Village Happiness : 
GVH) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11 มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 
 6. บทวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุนมนุษย์ตามฐานงานวิจัย 
 7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการศึกษามีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
 

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคลของผู้นำหมู่บ้าน  
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้นำหรือแกนนำสำคัญของหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวม 5 จังหวัดมี 54 หมู่บ้าน 54 คนที่ในการวิจัยใช้ชื่อว่า “ทุนมนุษย์” ใน 
5 จังหวัดกลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย 
โดยคัดเลือกผู้นำ หรือแกนนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งหรือหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงของ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 54 คน โดยให้คำว่า ทุนมนุษย์ เป็นผู้นำขับเคลื่อนการ
ทำงานในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดีมีสุข โดยมี 2 ประเภท ได้แก ่
 1) ผู้นำโดยทางการ ได้แก่ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ กรรมการหมู่บ้าน/ อาสาพัฒนาชุมชน (อช)/ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)/คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ/ กลุ่มวิสาหกิจ/ คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานตำบล (ศอช.ต.)/ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ สมาชิกาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.)/ ผู้นำกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน/ ตำรวจบ้าน/ เจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้าน/ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำหมู่บ้าน/และกลุ่มอ่ืน ๆ 
 2) ผู้นำโดยความเคารพนับถือ ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น (อดีตผู้นำทางการ)/ ปราชญ์ชาวบ้าน/ ผู้รู้
เฉพาะทาง/ ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้นำทางจิตวิญญาณ/ ผู้อาวุโสที่ชาวบ้านเคารพนับถือ/ผู้ที่มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมชุมชนสม่ำเสมอ 
 
 
 
 



217 

 

โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 6.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานบุคคลของผู้นำหมู่บ้าน 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคลของผู้นำหมู่บ้าน จำนวน ร้อยละ 

เพศ  
  

 ชาย 39 72.22 

 หญิง 15 27.78 
อายุ  

  

 อายุไม่เกิน 50 ปี 19 35.20 

 อายุ 51 - 60 ปี 29 53.70 
 อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 6 11.10 
สถานภาพ  

  

 โสด 1 1.85 

 สมรส 51 94.44 
 ม่าย/หย่าร้าง 2 3.70 
ระดับการศึกษา  

  

 ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 1.85 

 ป.6-ม.3 22 40.74 

 ม.6 หรือ ปวช. 23 42.59 

 อนุปริญญา หรือ ปวส. 2 3.70 

 ปริญญาตรี 6 11.11 
อาชีพ  

  

 เกษตรกรทั่วไป 46 85.19 
 ค้าขาย 3 5.56 
 ผู้นำชุมชนเพียงอาชีพเดียว 5 9.26 
รายได้ต่อเดือน    
 ไม่เกิน 5,000 บาท 8 14.81 
 5,001 – 10,000 บาท 27 50.00 
 10,001 บาทขึ้นไป 19 35.19 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่/ชุมชน/หมู่บ้าน   

 ทุกคนในหมู่บ้านชุมชน 51 94.44 
 มีเพียงบางคน 3 5.56 
การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่
สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน 

  

 ทุก ๆ วัน 28 51.85 

 เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 21 38.89 

 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง) 4 7.41 
 เดือนละครั้ง 1 1.85 
บทบาทหน้าที่ในครอบครัว 

  

 พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 38 70.37 

 แม่ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 9 16.67 

 

ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในครอบครัว 

2 3.70 

 สมาชิกในครอบครัว 5 9.26 
สถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

 

เจ้าของบ้าน 36 66.67 
ผู้เช่าที่อยู่อาศัย 1 1.85 

 ผู้อาศัย/สมาชิกของบ้าน 17 31.48 
สถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน   

 

เจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ 10 18.52 
ผู้เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6-15 ไร่ 19 35.19 

 ผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ 21 38.89 
 เป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน 4 7.41 

รวม 54 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้นำชุมชน (ทุนมนุษย์) ที่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดี
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อีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย จำนวน 54 คน (ร้อยละ 100) 
พบว่า ผู้นำส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 72.22) เพศหญิง (ร้อยละ 27.78) มี
อายุ 51 - 60 ปี (ร้อยละ 53.70) มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 94.44) มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) (ร้อยละ 42.59) และประถมศึกษา-มัธยาศึกษาตอนต้น (ป.6-
ม.3) (ร้อยละ 40.74) มีอาชีพอยู่ภาคเกษตรกรทั่วไป (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยง
สัตว์) (ร้อยละ 85.19) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 50.00) 
รองลงมามีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 35.19) 

ผู้นำส่วนใหญ่ในเกือบทุกหมู่บ้านเป็นที่รู้จักกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่/
ชุมชน/หมู่บ้าน (ร้อยละ 94.44) และในชุมชนหรือหมู่บ้านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอ
ความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน “ทุกวัน” (ร้อยละ 51.85) รองลงมา
ไม่แตกต่างกัน “เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์” (ร้อยละ 38.89) บทบาทของผู้นำครอบครัว ซึ่ง พ่อ 
(หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว (ร้อยละ 70.37) ส่วนสถานะความเป็นเจ้าของ
บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน (ร้อยละ 66.67) และสถานะความเป็นเจ้าของ
ที่ดินทำกินในปัจจุบัน มีสถานะเป็นผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป (ร้อยละ 38.89) รองลงมาเป็น
เจ้าของที่ดิน ตั้งแต ่6-15 ไร่ (ร้อยละ 35.19) และเป็นเจ้าของที่ดินทำกินไม่เกิน 5 ไร่ (ร้อยละ 18.52) 
ตารางท่ี 6.2 แสดงความถี่และร้อยละปัจจัยพื้นฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน   

 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 54 100.00 
กลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่   

 กลุ่มอาชีพของชุมชน 23 42.59 

 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 45 83.33 

 กลุ่มออมทรัพย์ 36 66.67 

 กลุ่มกีฬาและการศึกษา 8 14.81 

 ชมรมผู้สูงอายุ 3 5.56 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส./อสม.) 16 29.63 

 กลุ่มตำรวจบ้าน 21 38.89 
 กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 32 59.26 
 กลุ่มวัฒนธรรม 4 7.41 

 



220 

 

ตารางท่ี 6.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

กลุ่มทางสังคมที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่   
 กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 4 7.41 
 กลุ่มอ่ืน ๆ (ธกส.) 2 3.70 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจำแนกตามการเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคมของผู้นำ (ทุนมนุษย์) ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัด
สะบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย พบว่า ผู้นำทุกคนมี
สถานะการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 100.00) กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ผู้นำเป็นสมาชิกคือ 
สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน (ร้อยละ 
66.67) กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (ร้อยละ 59.26) และกลุ่มอาชีพของชุมชน (ร้อยละ 42.59) เป็น
กลุ่มท่ีประชาชนเป็นสมาชิกสูงสุด ตามลำดับ 
 

6.2 ทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
 6.2.1 หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ซึ่งตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งมีข้อคำถาม 10 ข้อ
คำถาม จึงนำมาวิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6.3 ระดับความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้าน

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับความโปร่งใส) 

ลำดับ 
หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส 

(Transparency) 
Mean S.D. ระดับ 

1 หน่วยงานรัฐมีกลไกร้องเรียนจากประชาชน 4.54 0.64 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

2 หน่วยงานรัฐมีการวางระบบแบบแผนในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 

4.63 0.68 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6.3 (ต่อ) 

ลำดับ 
หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส 

(Transparency) 
Mean S.D. ระดับ 

3 หน่วยงานรัฐมีกระบวนการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน 
ผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการคิด วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติและร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4.69 0.64 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

4 หน่วยงานรัฐมีการให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ตรวจ
สอบการทำงานและยื่นข้อเสนอเพ่ือตรวจสอบ
การทุจริต 

4.57 0.63 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

5 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีคณะทำงาน
ตรวจสอบความโปร่งใสและตรวจสอบการ
ทำงานของหมู่บ้าน 

4.76 0.51 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

6 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการตรวจสอบ
การทำงานจากชาวบ้านด้วยกันเอง 

4.80 0.66 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

7 ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชนมีการเปิดเผย
ข้อมูล 

4.69 0.64 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

8 ผู้นำหมู่บ้ านได้แจ้งการใช้จ่ายงานการพัฒนา
หมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

4.76 0.51 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

9 เมื่อมีกิจกรรมที่ ขอความร่วมมือจากองค์กร
ภ า ค เอ ก ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ผู้ น ำ แ ล ะ
คณะกรรมการชุมชนมีการประกาศเปิดเผย
ข้อมูลให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างทั่วถึง 

4.74 0.56 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

10 การทำงานพัฒนาในชุมชนมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐสามารถสอบถามข้อมูล 
แนวทาง งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลา 
ผลที่เกิดขึ้นได้ 

4.89 0.46 มีความโปร่งใส
มากที่สุด 

 รวม 4.71 0.31 
มีความโปร่งใส

มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้นำต่อการ
มีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับความโปร่งใส) ของผู้นำทั้ง 5 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับโปร่งใสมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความโปร่งใสมากที่สุด โดยผู้นำชุมชน “ทุนมนุษย์” 
ทั้ง 54 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดผู้นำมีทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการ
พัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับความโปร่งใสมากที่สุด) โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 
 1) การทำงานพัฒนาในชุมชนมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสามารถสอบถามข้อมูล 
แนวทาง งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดข้ึนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.89) 
 2) หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการตรวจสอบการทำงานจากชาวบ้านด้วยกันเอง 
(ค่าเฉลี่ย 4.80) 
 3) ผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งการใช้จ่ายงานการพัฒนาหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีคณะทำงานตรวจสอบความโปร่งใสและ
ตรวจสอบการทำงานของหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.76) 
 4) เมื่ อมีกิจกรรมที่ ขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน หรือภาครัฐ ผู้นำและ
คณะกรรมการชุมชนมีการประกาศเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
 5) หน่วยงานรัฐมีกระบวนการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการคิด วางแผน 
ลงมือปฏิบัติและร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และผู้นำหมู่บ้าน 
กลุ่มอาชีพของชุมชนมีการเปิดเผยข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.69) 
 6) หน่วยงานรัฐมีการวางระบบแบบแผนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 
4.63) 
 7) หน่วยงานรัฐมีการให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานและยื่นข้อเสนอเพ่ือ
ตรวจสอบการทุจริต (ค่าเฉลี่ย 4.57) 
 8) หน่วยงานรัฐมีกลไกร้องเรียนจากประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.54) 
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 6.2.2 หลักธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งมีข้อคำถาม 10 ข้อคำถาม จึงนำมาวิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 6.4 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน (ระดับการมีส่วนร่วม) 

ลำดับ 
หลักธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วม 

(Participation) 
Mean S.D. ระดับ 

1 ส าม า รถ พู ด คุ ย  แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น แ ล ะ
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองได้ตามสิทธิและ
เสรีภาพ 

4.74 0.76 มากที่สุด 

2 สามารถร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียง ของ
กรรมการหมู่บ้ านหรือสมาชิกสภา อบต. 
(องค์การบริหารส่วนตำบล) ทต.(เทศบาล
ตำบล) หรือ ส.ส. 

4.78 0.50 มากที่สุด 

3 สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้อย่าง
อิสรเสรีภาพ 

4.57 0.77 มากที่สุด 

4 การมีความพร้อมไปเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2562 ด้วยการแสดงออกเป็นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.81 0.55 มากที่สุด 

5 การเปิ ดโอกาสให้ทุ กคนในหมู่ บ้ านต้นแบบ
สามารถเข้าร่วมบริหารจัดการทรัพยากร 

4.76 0.47 มากที่สุด 

6 การเข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และวาง
แผนการทำงานของชุมชนได้อิสระเสรีภาพ 

4.72 0.68 มากที่สุด 

7 การเข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนตามความเหมาะสมและ
เป็นประชาธิปไตย 

4.87 0.48 มากที่สุด 

8 การมีส่วนร่วมกับทุกคนในชุมชนในการพัฒนา
พ้ืนที่ส่วนร่วมของหมู่บ้าน 

4.67 0.80 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6.4 (ต่อ) 

ลำดับ 
หลักธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วม 

(Participation) 
Mean S.D. ระดับ 

9 การมีส่วนร่วมติดตามการทำงานของกรรมการ
หมู่บ้าน 

4.80 0.56 มากที่สุด 

10 หน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 

4.81 0.65 มากที่สุด 

 รวม 4.75 0.42 มากที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.4 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำต่อการมีหลักธรร

มาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับการมีส่วนร่วม) ของผู้นำทั้ง 5 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยผู้นำชุมชน “ทุนมนุษย์” ทั้ง 
54 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดผู้นำมีการมีส่วนร่วมของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิ
บาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด) โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
 1) การเข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนตามความ
เหมาะสมและเป็นประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 4.87) 
 2) การมีความพร้อมไปเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ด้วยการแสดงออกเป็น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.81) 
 3) การมีส่วนร่วมติดตามการทำงานของกรรมการหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.80) 
 4) สามารถร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียง ของกรรมการหมู่บ้านหรือสมาชิกสภา อบต. 
(องค์การบริหารส่วนตำบล) ทต.(เทศบาลตำบล) หรือ ส.ส. (ค่าเฉลี่ย 4.78) 
 5) การเปิดโอกาสให้ทุกคนในหมู่บ้านต้นแบบสามารถเข้าร่วมบริหารจัดการทรัพยากร 
(ค่าเฉลี่ย 4.76) 
 6) สามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองได้ตามสิทธิและ
เสรีภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
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 7) การเข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการทำงานของชุมชนได้อิสระเสรีภาพ 
(ค่าเฉลี่ย 4.72) 
 8) การมีส่วนร่วมกับทุกคนในชุมชนในการพัฒนาพื้นท่ีส่วนร่วมของหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
 9) สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้อย่างอิสรเสรีภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.57) 
 

6.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของหนว่ยงานรัฐที่
จัดให้กับประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวม
ของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐท่ีจัดให้กับประชาชน โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 6.5 แสดงระดับการมีส่วนร่วมองผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน โดยภาพรวม 
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับ
ประชาชน 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 4.40 0.54 มากที่สุด 
ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา 4.53 0.64 มากที่สุด 
ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน 4.39 0.56 มากที่สุด 
ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ 4.44 0.60 มากที่สุด 
ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ 4.27 0.61 มากที่สุด 
ด้านการร่วมรับผิดชอบ 4.14 0.82 มาก 
ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4.39 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.45 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนพ้ืนที่  5  จังหวัดภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วสนร่วมมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ผู้นำมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยดังนี ้
 1) ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.59) 
 2) ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.44) 

3) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
 4) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) 
 5) ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
 6) ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.14) 
 

6.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วม
รับรู้และเข้าใจ 
ตารางที่ 6.6 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 

ข้อ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การรบัรู้นโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐ 4.44 0.63 มากที่สุด 
2 การรับรู้ เข้าใจปัญหาของหมู่บ้าน 4.33 0.91 มากที่สุด 
3 การนำเสนอนโยบาย โครงการ กิจกรรมการพัฒนา

หมู่บ้านต่อส่วนรวม 
4.63 0.52 มากที่สุด 

4 การรับรู้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจากภาครัฐ 

4.48 0.75 มากที่สุด 

5 การรับรู้ เข้าใจระบบการเข้าถึงสวัสดิการสังคมจาก
ภาครัฐ 

4.11 1.08 มาก 

รวม 4.40 0.54 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ
พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.40) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทุนมนุษย์” มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่  5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการนำเสนอนโยบาย โครงการ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต่อ
ส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด แต่ในเรื่องการรับรู้ เข้าใจ
ระบบการเข้าถึงสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 4.11) ยังมีระดับการมีส่วนร่วม
มากนั่นเอง 

 
6.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วม
คิดค้นหาปัญหา 
ตารางท่ี 6.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา 

ข้อ ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการคิดค้นหาปัญหาใน
หมู่บ้าน 

4.44 0.74 มากที่สุด 

2 การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน 

4.52 0.77 มากที่สุด 

3 การแสดงความคิดเห็นเป็นผู้นำในการจัดประชุม
หมู่บ้านเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.54 0.75 มากที่สุด 

4 การมีส่วนร่วมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ต่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านของ
หน่วยงานรัฐ 

4.59 0.71 มากที่สุด 

5 การร่วมคิดหาวิธีช่วยเหลือหมู่บ้านต่อหน่วยงานรัฐ 4.56 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.64 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.7 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ
พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที ่5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทุนมนุษย์” มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อ
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านของหน่วยงานรัฐ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) อยู่ในระดับมี
ส่วนร่วมมากที่สุด แต่ในเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการคิดค้นหาปัญหาในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) แตย่ังมีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดเช่นกัน 

 
6.3.4 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วม
วิเคราะห์วางแผน 
ตารางท่ี 6.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน 

ข้อ ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชาวบ้าน 

4.22 0.74 มากที่สุด 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับแผนงาน โครงการ 
การพัฒนาหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐ 

4.43 0.66 มากที่สุด 

3 การมีส่วนร่วมพิจารณาแผนการทำงานการจัด
กิจกรรม โครงการ การพัฒนาหมู่บ้านตาม
นโยบายของรัฐ  

4.31 0.64 มากที่สุด 

4 การมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ในการจัดทำแผนการ
พัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน
ที่ช่วยสนับสนุน 

4.43 0.74 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6.8 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน Mean S.D. ระดับ 

5 การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำรวบรวมข้อมูลปัญหา
ของหมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกับชาวบ้าน 

4.54 0.84 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.56 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่ สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทุนมนุษย์” มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำรวบรวมข้อมูลปัญหาของ
หมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) อยู่ในระดับมี
ส่วนร่วมมากที่สุด แต่ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่
สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) แต่ยังมีระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สุดเช่นกัน 

 
6.3.5 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วม
ทำลงมือปฏิบัติ 
ตารางท่ี 6.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ

หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ 

ข้อ ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนา
หมู่บ้าน 

4.43 0.84 มากที่สุด 

2 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มต้น
จนปิดโครงการ 

4.56 0.74 มากที่สุด 

 



230 

 

ตารางท่ี 6.9 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ Mean S.D. ระดับ 

3 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนา
หมู่บ้าน 

4.31 0.86 มากที่สุด 

4 การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.44 0.84 มากที่สุด 

5 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.46 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.60 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.9 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.44) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทุนมนุษย์” มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) อยู่ในระดับมีส่วน
ร่วมมากที่สุด แต่ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัด
กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) แต่ยังมีระดับการมีส่วนร่วมมาก
ที่สุดเช่นกัน 
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6.3.6 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการ
ร่วมกันรับผลประโยชน์ 
ตารางที่ 6.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวม

ของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ 

ข้อ ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ Mean S.D. ระดับ 

1 การได้รับประโยชน์โดยทางตรงกับการพัฒนา
หมู่บ้าน 

4.22 0.74 มากที่สุด 

2 ผู้นำ ครอบครัว และเพ่ือนบ้านได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

4.33 0.75 มากที่สุด 

3 การมีความภูมิใจต่อชุมชน ครอบครัว เพื่อนบ้าน
และประชาชนที่มีกิจกรรม โครงการพัฒนา
หมู่บ้าน 

4.35 0.87 มากที่สุด 

4 การได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากกิจกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4.13 0.99 มาก 

5 การมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรม และโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ครอบครัว 

4.31 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.61 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.10 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่ สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทุนมนุษย์” มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีความภูมิใจต่อชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบ้านและ
ประชาชนที่มีกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) อยู่ในระดับมีส่วนร่วม
มากที่สุด แต่ในเรื่องการได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 4.13) แต่ยังมีระดับการมีส่วนร่วมมากนั่นเอง 
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6.3.7 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วม
รับผิดชอบ 
ตารางที่ 6.11 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวม

ของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ 

ข้อ ด้านการร่วมรับผิดชอบ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งข้อดีและข้อเสียในการ
จัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน 

4.19 0.85 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพร่องของผลการจัด
กิจกรรม โครงการและร่วมแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

4.24 0.87 มากที่สุด 

3 การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้าน 

3.96 1.03 มาก 

4 การมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และเรียนรู้การพัฒนา
หมู่บ้าน 

4.15 0.92 มาก 

5 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพ่ือส่งเสริมให้
ชาวบ้านมีพลังในการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน 

4.19 0.99 มาก 

รวม 4.14 0.82 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.11 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.14) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ทุนมนุษย์” มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพร่องของผลการจัดกิจกรรม 
โครงการและร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) อยู่ในระดับมีส่วน
ร่วมมากที่สุด แต่ในเรื่องการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 3.96) แต่ยังมีระดับการมีส่วนร่วมมากนั่นเอง 
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6.3.8 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วม
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ตารางที่ 6.12 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวม

ของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน จำแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

ข้อ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในเป็นผู้นำการประเมินผล
ความสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.39 0.76 มากที่สุด 

2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานในการ
พัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

4.48 0.72 มากที่สุด 

3 การมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามกระบวนการ
ทำงานในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

4.13 1.15 มาก 

4 การรับผลการประเมินการดำเนินงานในกิจกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4.48 0.79 มากที่สุด 

5 ความต้องการมีส่วนร่วมเป็นผู้นำผลการประเมินไป
ร่วมวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

4.48 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.63 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6.12 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบาย
ดีอีสาน จำแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วน
ร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
“ทุนมนุษย์” มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ในเรื่อง 1) การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานใน
การพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 2) ความต้องการมีส่วนร่วมเป็นผู้นำผลการประเมิน
ไปร่วมวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และ 3) การ
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รับผลการประเมินการดำเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.48) อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากที่สุด แต่ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจติดตาม
กระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.13) แต่ยังมีระดับการมีส่วนร่วมมากนั่นเอง 

 

6.4 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
 

6.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่  5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) 

(1) จำแนกตามเพศ 
ตารางที่ 6.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้าน

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่  5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ 

เพศ ชาย หญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

4.78 0.27 4.60 0.40 1.907 0.062 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรร

มาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดข้ึนในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเพศชาย และเพศหญิงมีทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิ
บาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ไม่แตกต่างกัน 
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(2) จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต 
ตารางที่ 6.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้าน

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 0.055  2 0.028  0.266  0.768  
ภายในกลุ่ม 5.283 51 0.104      

รวม 5.338 53       

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 0.353  3 0.118  1.182 0.326  
ภายในกลุ่ม 4.984 50 0.100      

รวม 5.338 53       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6.14 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลัก
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ผู้นำหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน ไมแ่ตกต่างกัน  

2) ผู้นำหมู่บ้านที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการมีหลัก
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสบายดีอีสาน ไมแ่ตกต่างกัน  
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6.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 5 จังหวัด
กลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของท่ีดินทำกิน) 

(1) จำแนกตามเพศ 
ตารางที่ 6.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม

ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
กลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ 

เพศ ชาย หญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.44 0.39 4.16 0.56 2.104 0.040* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเพศชาย มีทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลใน
การพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มากกว่าผู้นำที่เป็นเพศหญิง 

(2) จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต 
ตารางที่ 6.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรม

ส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
กลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 0.876  2 0.438  2.241 0.117  
ภายในกลุ่ม 9.964 51 0.195      

รวม 10.839 53       

อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) ระหว่างกลุ่ม 0.427  3 0.142  0.684  0.566  
ภายในกลุ่ม 10.412 50 0.208      

รวม 10.839 53       
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6.16 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 2 อ. อายุ อาณาเขต โดยใช้วิธีการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบผลดังนี้ 

1) ผู้นำหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ
กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน ไมแ่ตกต่างกัน  

2) ผู้นำหมู่บ้านที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสบายดีอีสาน ไม่แตกต่างกัน  
 

6.5 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 6.5.1 คำสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง 
นวัตวิธีวิถีพอเพียง 
 การลงพ้ืนที่วิจัยใน 54 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน หรือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งมีอยู่  5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดเลย ซึ่งแต่ละจังหวัดมีหน่วยงานภาครัฐ
จังหวัด โดยกำหนดผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการ หรือ ไม่เป็น
ทางการได้ ทั้งนี้ในแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน อธิบายถึงกลุ่มผู้นำเหล่านี้ว่า “เป็นแกนนำ” นั่น
หมายถึง ผู้นำที่เป็นทางการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต คณะกรรมการศูนย์ประสานงานตำบล (สอช.ต.) อสม. อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำกลุ่ม
องค์กร อาสาสมัครอ่ืน ๆ ของหมู่บ้าน ตำรวจบ้าน เป็นต้น ส่วนผู้นำตามธรรมชาติ เช่น ผู้นำคุ้ม ผู้นำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้เฉพาะด้าน ผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นต้น (สำนักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน, 2557: 3) ทั้งนี้การถอดบทเรียนในการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนตามที่ผู้วิจัยได้
กำหนดเพ่ือต้องเข้าใจในความเข้าใจของผู้นำหมู่บ้านใน “นิยาม ของคำว่า วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง 
นวัตวิธีวิถีพอเพียง” ที่อธิบายเป็นภาพรวมที่มีผู้นำกล่าวซ้ำ ๆ กันมากกว่า 17 ข้อความขึ้นไป ดังนี้ 
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  6.5.1.1 คำว่า “วิถีพอเพียง”  
  คำนิยาม “วิถีพอเพียง” ตามทัศนะของ 54 ผู้นำ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
กล่าวไว้ว่า “รูปแบบการดำรงชีวิตที่ปฏิบัติเป็นปกติวิสัย เคยชิน ทำซ้ำ ตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึง 
ปฏิบัติในความพอดีกับศักยภาพของประชาชน ที่ต้องเป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักตัวเอง บริหารชีวิตไม่ให้เดือน
ร้อน พ่ึงพาตนเองให้มาก มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยู่อย่าง
ไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ มีความซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน รู้จักออม การดำรงชีวิตต้องรู้จัก
เคารพผู้อ่ืน มีความสามัคคีในชุมชน มีเหตุมีผลในการดำรงชีวิต รู้จักเคารพกฎกติกาหมู่บ้านชุมชน
ท้องถิ่น ยึดมั่นดำรงตนตามแนวทางพระราชดำริ การปฏิบัติตนบนทางสายกลาง หลักการใช้ชีวิตให้
สมดุลกับธรรมชาติ” 

ส่วนคำที่กล่าวถึงมากท่ีสุดทั้ง 54 ผู้นำ และผู้วิจัยสรุปเป็น 5 นิยาม “วิถีพอเพียง” ดังนี้ 
1) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี หรือที่เรียกว่า 3 

ห่วงแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9  
2) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนประหยัด ซื่อสัตย์ อดออม ถ่อมตน เป็นคนเรียบง่าย  
3) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนพ่ึงตนเอง ปลูกผักที่จำเป็นประจำบ้านทุกบ้าน เป็นวิถีของคน

เรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ 
4) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนรู้จักตน รู้จักคน รู้จักสังคม และต้องเป็นคนเข้าใจคน คนเข้าใจ

ชีวิต คนเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) วิถีพอเพียง เป็นเส้นทางชีวิตของคนฉลาดในการใช้ชีวิต เป็นวิถีของคนดีมีความรู้คู่

คุณธรรม เป็นวิถีของคนไม่ประมาทในชีวิตทั้งปวง 
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ภาพที่ 6.1-4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “วิถีพอเพียง” ทีจ่ังหวัดหนองบัวลำภู 

  
  

  
ภาพที่ 6.5-8 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “วิถีพอเพียง” ที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และเลย 
 
  6.5.1.2 คำว่า “วิธีพอเพียง”  
  คำนิยาม “วิธีพอเพียง” ตามทัศนะของ 54 ผู้นำ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน กล่าว
ไว้ว่า “การกระทำ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ที่ลงมือทำ กระทำความพอเพียง โดยมี
รูปแบบหรือการแสดงออก ได้แก่ สร้างรายได้ลดรายจ่าย การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินในครัวเรือน การ
ออม แบ่งปัน สวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักเลี้ยงไก่-เป็ด-ปลา-กบ ปลูกเห็ดฟางไว้กินเองเหลือก็แบ่งขาย 
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ความรอบรู้รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง เห็นช้างขี้ไม่ขี้ตามช้าง ไม่กู้หนี้โดยไม่มีประโยชน์ 
พ่ึงพาตนเองเช่นปลูกผักเลี้ยงปลาและการอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ทำบัญชีรายรับรายจ่ ายภายใน
ครัวเรือน” 

ส่วนคำที่กล่าวถึงมากท่ีสุดทั้ง 54 ผู้นำ และผู้วิจัยสรุปเป็น 3 นิยาม “วิธีพอเพียง” ดังนี้ 
1) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนพอเพียงที่เริ่มต้นจากการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย รู้จัก

ประหยัดอดออม   
2) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนดำรงชีพด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่-เป็ด-ปลา-

กบ-หมู ไว้เป็นอหารสำหรับครัวเรือน 
3) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนขยันหมั่นเพียร รู้จักการอยู่แบบพอกินพอใช้ รู้จักใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์ 
 

  
  

  
ภาพที่ 6.9-12 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “วิธีพอเพียง” ที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
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ภาพที่ 6.13-16 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “วิธีพอเพียง” ที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และเลย 
 

6.5.1.3 คำว่า “นวัตวิธีวิถีพอเพียง”  
  คำนิยาม “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” ตามทัศนะของ 54 ผู้นำ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน กล่าวไว้ว่า “ประหยัด ขยัน ไม่โลภ สืบสานความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมดำเนินชีวิตแบบพอเพียง 
การคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่สามารถใช้ได้จริงตามสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม บริหารและจัดการแบ่งที่ดิน
ในการทำการเกษตรเป็นสัดส่วนคำนวณการกักเก็บน้ำให้พอเพียงวางแผนในการเพาะปลูกตามฤดูกาล 
การดึงภูมิปัญญาจุดเด่นของชุมชนเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยอยู่ในความพอเพียง เพ่ือให้พร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม นำภูมิปัญญา
ของชุมชนมาเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน สร้างรายได้ในชุมชนอย่างพอเพียงโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก 
ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมในชุมชนและครอบครัว พัฒนาสินค้าOTOPให้เจริญก้าวหน้า
กว้างขวางต่อไป ชุมชนท่องเที่ยวOTOP สร้างกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน การ
รวมกลุ่มอาชีพ นำวัสดุในหมู่บ้านมาทำเป็นสินค้าหรือนำมาแปรรูปของแต่ละกลุ่ม การรวมกลุ่มในแต่
ละกลุ่มมีสินค้ามาโชว์และจำหน่ายในงานต่างๆ มีการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในชุมชนขึ้นมาแปรรูปช่วย
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน อาทิ อำเภอบึงโขงหลงมีกลุ่มแปรรูปปลา กลุ่มทำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มยางพารา 
กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน และกลุ่มทอเสื่อกก” 
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ส่วนคำที่กล่าวถึงมากที่สุดทั้ง 54 ผู้นำ และผู้วิจัยสรุปเป็น 3 นิยาม “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” 
ดังนี้ 

1) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนที่มีความตระหนักในการกระทำตามวิถีพอเพียงที่รู้จัก
การประหยัด ขยัน ไม่โลภ มีภูมิคุ้มกัน รู้จักเคารพกติกาของชุมชน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต   

2) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนที่สืบสานความเป็นวิถีเดิม ค้นคิดวิธีใหม่ ๆ ให้สามารถ
ดำรงชีวิตได้จริงตามสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม รู้จักบริหารจัดการพ้ืนที่ดินทำกินให้เหมาะสมกับ
การเกษตรที่วางแผนนเพาะปลูกได้ทุกฤดูการ ดึงภูมิปัญญาจุดเด่นของชุมชนมาใช้สร้างรายได้ได้ให้กับ
คนในชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนในหมู่บ้านมารวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมจากวัสดุ 
ทรัพยากรในชุมชนพัฒนาเป็นสินค้าชุมชน แปรรูปช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นกลุ่มอาชีพ 
เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
 

  
  

  
ภาพที่ 6.17-20 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “วิธีพอเพียง” ที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
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ภาพที่ 6.21-24 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “วิธีพอเพียง” ที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และเลย 
 
 6.5.2 ทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา  

ผู้วิจัยได้อธิบายข้อคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตร์พระราชา ไว้ตามประเด็นดัง ตารางที่ 6.17 ทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา ต่อไปนี้ 
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คำสำคัญ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
ช่ืนชอบ ช่ืนชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางให้คนใน
ชุมชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่ม เติมรายได้หลัก
ของครอบครัว 

ช่ืนชอบ ช่ืนชอบในแนวคิดมีความเหมาะสมใน
การดำรงชีพที่ดี ไม่ประมาทในการใช้
จ่าย มีแนวคิดสามห่วงสองเง่ือนไข 
มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน ใช้จ่ายอย่างมี
เหตุผลมีความพอประมาณในชีวิต 

ช่ืนชอบ ช่ืนชอบในการทำเกษตรแบบ
ผ ส ม ผ ส าน  ป ลู ก ผั ก ป ล อ ด
ส ารพิ ษ  ป ลู ก ผั ก กิ น เอ งใน
ครัวเรือน ยึดความพอดีมีการใช้
ชีวิตแบบพอประมาณ ที่ไม่มาก
ไม่น้อยเกินไป 

ช่ืนชม ช่ืนชม ช่ืนชม ช่ืนชมว่าเป็นหลักปรัชญาที่มีคุณค่ามี
ประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิต เป็น
แนวคิดที่มีแนวทางปฎิบัติที่ใช้ได้จริง 
สามารถดำเนินการด้วยตนเองและ
บุคคลในชุมชน โดยเฉพาะโครงการ
แกล้งดินเป็นโครงการที่ดีมากๆ 

ช่ืนชมว่าเป็นศาสตร์
ที่เป็นหลักที่ดีในการ
ดำรงชีวิต 

ช่ืนชมว่ามีเหตุผล มีหลักความ
พอดีที่ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีสันติสุข การประยุกต์ใช้
เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ใน ชี วิ ต
สามารถดำรงชีวิตอยู่แบบคนมี
ความพอมี พอกิน พอใช้ตลอด
ชีวิต 

ชมเชย ชมเชยอย่างยิ่ง ชมเชยอย่างยิ่ง หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ ช่ืนชม
และเผยแพร่ทั่วโลก นำมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งผลการดำเนินชีวิตในครอบครัวไป
ในแนวทางที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได้ระดับหนึ่ง 

ชม เชย อย่ า งม าก
หมู่บ้านเราใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เกือบทุกหลังคา ดี
มาก ๆ 

ชมเชยแนวพระราชดำริในการ
ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ในการ
ยึดหลักความประหยัด ลดละ
ความฟุ่มเฟือย การยึดถือการ
ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง 
ในการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และ
ชมเชยแนวทางในการดำรงชีวิต
ในเศรษฐกิจพอเพียง 



245 

 

คำสำคัญ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
พึงพอใจ พอใจอย่างมากกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และศาสตร์พระราชาซึ่งทุกคนใครัว
เรือนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มี
รายได้เพิ่ม 

พอใจอย่างมาก พอใจอย่างมากในหลักปรัชญาของ
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง และศาสตร์
พระราชาว่า เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ
ครอบครัวและชุมชนเกิดประโยชน์
สู งสุ ด  เมื่ อน ำหลั กป รัชญ าไป ใช้
สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุข พึง
พ อ ใจ ใน ห ลั ก ป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียงที่มีโอกาสได้นำมาใช้ทำให้
ชุมชนมีความสามัคคีมีความสุขใจ 

พ อ ใจ อ ย่ า ง ม า ก
เพราะทำให้ชีวิตรู้สึก
เรียบง่าย 

พึ ง พ อ ใจ กั บ ค ว า ม รู้  เพื่ อ
ประกอบการวางแผนในขั้ น
ปฏิบัติ พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้
นำหลักมาใช้แก้ปัญหาความ
ยากลำบาก ช่วยสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและคนด้อยโอกาส 
ในการใช้ชีวิตในทางสายกลาง 
ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในความพอ
อยู่ พอมี พอกิน 

เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา
อย่างยั่งยืน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ งใน
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง 
และศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้
อย่างยั่งยืน 

เมื่อนำหลักปรัชญามาใช้กับครอบครัว
แ ล้ ว เห็ น ผ ล แ ล ะ เกิ ด ป ระ โย ชน์  
สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ แก้ ไขความยากจน 
(ผู้ น ำห มู่ บ้ าน ต้ น แบ บ เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียงอำเภอเซกา) และเห็นด้วย
อย่างยิ่งที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชุมชน ช่วยเหลือตนเองและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

เห็นด้วยอย่างยิ่งใน
ห ลั กป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
แ ล ะ ศ า ส ต ร์
พระราชาเพราะคน
จะได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตร์พระราชาของในหลวง
รัชกาลที่ 9 
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คำสำคัญ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
เห็นคุณค่า เห็นคุณค่า เป็นศาสตร์วิชาที่ควรนำมาใช้ในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน 
เห็นคุณค่า เห็นคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้เห็น

คุณค่ากับครอบครัวและชุมชนลด
รายจ่ายแต่ละครอบครัวแบ่งเบาภาระ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เมื่อนำหลัก
ปรัชญาไปใช้แล้วมีความสมดุลมีความ
มั่นคงในชีวิต เป็นประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและจิตใจ อาทิ ฝ่ายชะลอน้ำ
หรือฝ่ายแม้ว 

เห็ นคุณ ค่ าว่า เป็ น
ค ว าม รู้ ที่ เ ร าต้ อ ง
รักษาเพราะมันมี
คุณค่า เป้นปรัชญาที่
มี ค่ า ท ำ ใ ห้ เ กิ ด
ป ระ โย ช น์ ต่ อ เร า 
เป็นหลักที่ทำให้ชีวิต
ดีขึ้น สำคัญมันเป็น
สิ่ งที่ทุ กคนควรจะ
เห็นคุณค่า 

เห็ นคุณ ค่ าของหลั กการนำ
ศาสตร์พระราชามาช่วยแก้ไข
ปัญหายากจนและสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชน เห็นคุณค่าของ
การนำศาสตร์พระราชามาใช้ทำ
ให้การดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสันติ
สุข 

ภูมิใจ ภูมิใจ ทำให้คนในชุมชนนำมาใช้จริง ภูมิใจ ภู มิ ใจที่ มี พ ระมหากษั ตริย์ มี หลั ก
ปรัชญ าเศรษฐกิจพอ เพี ยงนำมา
ประยุกต์ ใช้กับประชาชนชาวไทย 
ภูมิใจที่มีพระองค์ท่านได้ก่อเกิดหลัก
ปรัชญามาให้ประชาชนได้นำไปใช้ 
สร้างความสามัคคีทางด้านความคิด
แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น  อ าทิ  
โครงการฝนหลวง 

ภูมิ ใจที่ ได้ลงมือทำ
และเป็นสิ่ งที่ หน้ า
ภูมิ ใจที่ สุดของคน
ไทย 
 

ก า ร เดิ น ต า ม ห ลั ก ค ำ ส อ น 
พอประมาณ พอดี 
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คำสำคัญ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
ภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจ ที่ เกิดมาใต่ร้มพระบารมีของพ่อ

หลวง 
ภาคภูมิใจ คนไทยโชคดี กว่าทุ กประเทศที่ มี

พระมหากษัตริย์มีแนวคิดหลักปรัชญา
เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งน ำม า ใ ช้ กั บ
ประชาชนชาวไทยต่างประเทศไม่มี 
และภาคภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคน
ไท ย อยู่ ใต้ พ ระ บ ารมี ได้ น ำห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต มีความ
ภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีพระมหากษัตริย์
ที่มีพระปรีชาสามารถ อาทิ การจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ 

ภาคภูมิ ใจที่ ได้ เกิด
มาเป็นคนไทยและ
ได้ปฏิบัติตามหลัก
พอเพียง 

ภาคภูมิใจที่เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9 มีพระ
ร า ช ด ำ รั ส ช้ี แ น ะ แ น ว ท า ง 
ภ าค ภู มิ ใจ ที่ ได้ น ำป รั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง มาแก้ ไข
ปัญหา และภาคภูมิใจที่นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 

 
 6.5.3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด)  

ผู้วิจัยได้อธิบายข้อคำตอบจากคำถามท่ีเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) ไว้ตามประเด็นดัง

ตารางที่ 6.18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปนี้ 

องค์ประกอบและตัวชี้วัด  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
การลดรายจ่าย  
- การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้  
- การลดอบายมุขทั้งปวง  
- การละอบายมุขทั้งปวง  
- การเลิกอบายมุขทั้งปวง 

- อำเภอพิบูลย์รักษ์  ปลูกผักสวนครัว 
ทุกครัวเรือน 1 ครัวเรือน ปลูกผักสวน
ครัวอย่างน้อย 5 ชนิด และมีหลายพื้นที่
ที่ปลูกฝักสวนครัวบางครัวเรือน 
- มีการลดอบายมุข บางครัวเรือน 

- ปลูกผักสวนครัว 
- ลดอบายมุข 
- ละอบายมุขทั้งปวง 
- เลิกอบายมุข 
 

- แต่ละครอบครัวปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย
ครอบครัว 
- ปลูกผักต่างๆไว้เพื่อบรโิภคในครอบครัว  
- ให้ลูกบ้านปลูกผักหน้าบ้าน  
- รณรงค์ให้คนในชุมชนปลูกผักสวนครัว 

- มีการปลูกเกือบ
ทุกครัวเรือน 
- ปลูกตามรั้วบา้น
ไว้กิน ไว้แบ่งกินกัน 
- ปลูกกินกันตามรั้ว

- คนในหมู่บ้าน
ปลูกผักสวนครัวกิน
เอง แล้วนำไปขาย 
- มีการลดอบายมุข
ทั้งปวงในหมู่บ้าน 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัด  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
- มีการละอบายมุขบางครัวเรือน 
- เลิกอบายมุข บางครัวเรือน 

- ปลูกกันทุกคนผู้ที่ไมม่ีที่ดินปลูก มีการจัดสรร
ที่สาธารณะให้ปลูกด้วย 
- เป็นหลักการพึ่งพาตนเอง 
- แนะนำชาวบ้านกินและเกี่ยวข้องกับอบายมุข
ให้น้อยลง 
- ทำป้ายต้านยาเสพติดและอบายมุข 
- ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง 
- เมื่อพ่ึงพาตนเองได้ก็สามารถลดอบายมุขเพื่อ
ครอบครัว 
- ลดอบายมุขในช่วงเข้าพรรษาและทุกวันพระ 
- เพือ่ครอบครัวลดอบายมุขได้ก็ลดค่าใช้จ่ายได ้
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 6 ประการ 
- สร้างแรงจูงใจและจดักิจกรรม 

และตามหน้าบ้าน
เกือบทุกบ้าน 
- ปฎิบัติตาม ศลิ 5 
และมีนโยบายให้
ลดละเลิก 
- ละเลย คงยังไมไ่ด้
ก็มีบ้างช่วงมีงาน
ต่างๆ ละ และ
ถือศิล 5 
- ยังเลิกไมไ่ด้เพราะ
ยังต้องเข้าสัมคม มี
บ้าง และแต่โอกาส 

- มีการละอบายมุข
ทั้งปวงในหมู่บ้าน 
- การเลิกอบายมุข
ทั้งปวงในหมู่บ้าน 
 

การเพิ่มรายได้ 
- การประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับฐานะของตน 

- ประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
- มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับฐานะ
ของตน 

- ประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
- ส่วนมากใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับฐานะของตน 
 

- อาชีพหลักเกษตรกรรมอาชีพเสรมิเพิ่มรายได้
ให้ครอบครัว 
- เพิม่พื้นท่ีจากอาชีพเดิมเพื่อสร้างรายได้ให้
มากขึ้น 
- การจักสาน 
- รณรงค์ให้คนในชุมชนประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

- ทำเกษตรและตัด
อ้อย รับเหมา
ก่อสร้าง และเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็น
สมาชิกกลุ่มวสิหกิจ
ชุมชน 
- ทำปุ้ยจากมูล
ค้างคาว ตุ๊กตาราก

- มีการประกอบ
อาชีพสุจริต 
- มีการใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ใช้ระบบ 
ICT 
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ชีวภาพใช้ภายในการเกษตรของตนเอง  
- ใช้เทคโนโลยีเพื่อหาข้อมลูแต่ก็ให้อยู่ในความ
เหมาะสม  
- การประหยดั 

ไม้ไผ่ การทอผา้ 
สานตระกร้า เนื้อ
แดดเดยีวท่ีเป็นสิ่ง
ค้าประจำหมู่บ้าน  

การประหยัด 
- มี การออมของตน เองและ
ครอบครัว 
- มีการเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์
ของชุมชน 

- มีการออมของตนเองและครอบครัว 
- มีการเข้าร่วมกลุ่ม 

- การออมของตนเองและ
ครอบครัว 
- มีการเข้าร่วมกลุ่มออม
ทรัพย์ของชุมชน 
 

- เมื่อลดรายจ่ายกร็ู้จักเก็บออม 
- การแบ่งการใช้จ่ายให้เป็นสดัส่วน 
- รณรงค์ให้ชาวบ้านประกอบการออม 
- ทุกคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์
- มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
- ห้วยลึกอินทรนิมิตร 
- เป็นการออมที่มีแบบแผน 
- เข้าร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน 
- ทุกครัวเรือนเข้ากลุม่ออมทรัพย์  

- มีการออม 
- เข้าร่วมกลุ่มออม
ทรัพย์หมู่บ้าน 
 

- มี ก า รออม ขอ ง
ต น เ อ ง แ ล ะ
ครอบครัว 
- มีการเข้าร่วมกลุ่ม
อ อ ม ท รั พ ย์ ข อ ง
ชุมชน 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื่อง
การเรียนรู้หลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
- มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน
อย่างพอเพียง 

- มีการถ่ายทอดภมูิปัญญา - การเล่าสู่กันฟังและนำมาประยุกต์ใช้และปรับ
ใช้กับครอบครัวเช่นการทำไม้กวาดจาก
ทางมะพร้าว 
- ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหมูอ่ื่นๆโดย
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภมูิปัญญา 
- การสอนเด็กรุ่นใหม่ให้มีความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสอนทักษะการสร้างงาน

- เทศบาลส่งไป
อบรม นำความรู้ที่
ไปอบรมมา มา
เผยแพร่ให้ชาวบ้าน 
มีอะไรก็จัดประชุม
ท อ ด ถอ ด ต ล อ ด
และมี ก ารจั ดท ำ

- มีศูนย์ เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน มี
เจ้าหน้าที่มาพัฒนา
ให้ความรู้ 
- มีการเรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เพี ยงแลกเปลี่ ยน
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อย่างสร้างสรรค ์
- มีการประชุมชาวบ้าน เพื่อนำหลกัของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับหมู่บ้าน 
- สืบทอดภูมิปญัญาชาวบ้านอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปหัตถกรรม เช่นสิ่งทอเครื่องจกัสานเป็นต้น 

โค รงการ  และมี
การเผยแพร่ 

ความรู้กัน 
 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
หมู่บ้าน 
- การจัดการขยะในบ้านเรือน
และชุมชน 
- การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 

- มีการจัดการขยะ มีกลุ่ มรักษ์ โลก, 
จัดซื้อคัดแยกขยะจาก อบต. มีธนาคาร
ขยะ 
- มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม มีการปลูกป่า
ชุมชน งบประมาณจาก อบต. 

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
หมู่บ้านส่วนมาก 
- มี ก า ร จั ด ก ารข ย ะ ใน
บ้านเรือนและชุมชน 
- มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
ประจำ 
- มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
บางครั้ง 

- การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 
- ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์มาก
ที่สุด 
- ช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง 
- มีกฎระเบยีบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
หมู่บ้าน 
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและป่าชุมชน 
- ขยะมีพิษทาง อบต.นำไปจัดการ ,เศษอาหาร
ทำปุ๋ยหมัก 
- ให้มีการแยกขยะออกเป็นหมวดหมู ่
- ห้วยลึก 
- แยกขยะและทำหลุมขยะเปียกทุกครัวเรือน  
- รณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ 
- คัดแยกขยะขายและทำลาย  
- ไม้ยืนต้น เป็นยางพารามีพื้นท่ีการปลูกพืช
เพิ่มน้อย 

- ป่าชุมชน 
- ธน าค ารขยะรี
ไซเคิล 
- เทศบาลมี
นโยบายให้รักษา
ความสะอาด 
- เอาขยะไปขายได้
เงินมาก็เอามาเป็น
กองกลางของ
หมู่บ้าน 
- อบต.จัดการ 
- เทศบาลจัดการ 
เพราะเป็นชุมชนกึ่ง
เมือง 
- มี  3 อำเภอไม่มี
การปลูกป่าเพิ่ม แต่

- มกีารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในหมู่บ้านน้อย 
- คัดแยกขยะ / รับ
ซื้อขยะ 
- มีธนาคารขยะ /
คั ด แ ยก ขย ะ  /มี
เจ้ าห น้ าที่ ม า ให้
ความรู้ 
- มี โครงการปลูก
ต้นไม้ 
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- หาเนื้อไม้มาปลูกเพิ่มและใหม้ีธนาคารต้นไม้ 
- ปลูกเพื่อให้มีร่มเงาและปลูกไม้ยนืต้น 
- รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้เพื่อ
เพิ่มบรรยากาศในหมู่บา้น 
- ส่งเสริมให้ปลูกไม้ตามหัวไร่ปลายนา  

มี  2 อำเภอมีการ
ปลูกป่าชุมชน 300 
ไร่ 

การเอื้ออารีต่อกัน 
- การช่วยเหลือคนยากจน 
- การช่วยเหลือบรจิาคสิ่งของให้
ผู้ด้อยโอกาส 
- ความรู้รักสามัคคีในครอบครัว 
- ความรู้รักสามัคคีในชุมชน 

- มีการช่วยเหลือคนยากจนบางครั้ง 
- มี การ ช่วย เหลือบริจาคสิ่ งของให้
ผู้ด้อยโอกาสบางครั้ง 
- มีการรู้รักสามัคคีในครอบครัว 
- มีรู้รักสามัคคีในชุมชน 

- การช่วยเหลือคนยากจน
และมีการช่วยเหลือบริจาก
สิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาสปาน
กลาง 
- รู้รักสามคัคีในครอบครัว 
- รู้รักสามคัคีในชุมชน 

- ในหมู่บ้านจะมีเงินสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส, 
ผู้ป่วย 
- ให้มีการช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน  
- การแบ่งปันพืชผักสวนครัว  
- มีการแบ่งปันช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้าน 
- การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีการแบง่อาหารต่าง
ให้กัน  
- มีการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือกัน 
- บริจาคสิ่งของต่างๆให้ครอบครัวที่จำเป็น  
- บริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆเมื่อมีโอกาส  
แบ่งปันเงินสิ่งของ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
- มีครอบครัวอบอุ่น การปฏบิัติตนให้พอใจ 
แบ่งหน้าที่ทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
กิจกรรมในครอบครัว 
- มีความสามคัคีกันดี การมีจิตอาสา ส่งเสริม
การรวมพลังในชุมชน  

- นำเงินจากการ
ขายขยะเข้า
กองกลางและแบ่ง
มาช่วยเหลือ และ
แต่กรณ ี
- ช่วยเหลือเฉพาะ
คนท่ีจำเป็นต้อง
ช่วย 
- แบ่งสิ่งของ
เครื่องใช้ แบ่ง
อาหาร การกิน 
- รักกันสามัคคีใน
ครอบครัวและ
ชุมชน 

- มีการช่วยเหลือ
คนยากจน 
- มีการช่วยเหลือ
บริจาคสิ่ งของให้
ผู้ด้อยโอกาส 
- รักกันสามัคคีใน
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน 
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 6.5.4 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด)  

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี

เกณฑ์ ได้แก่  1) หมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการตนเอง ให้บรรลุ 4 ศักยภาพ ได้แก่ ด้านจิตใจและ

สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การจัดระดับ

ศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ “พออยู่ พอกิน” ผ่านเกณฑ์ 10-16 ตัวชี้วัด 2) 

ระดับ “อยู่ดี กินดี” ผ่านเกณฑ์ 17 – 22 ตัวชี้วัด 3) ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ผ่านเกณฑ์ 23 ตัวชี้วัด 

(สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2557: 6-8; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 23 ป.เอก) โดยผู้วิจัยทำ

การสำรวจเพียงหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการตนเองในทัศนะของผู้นำเท่านั้น เพ่ือมิใช้เกิด

ความรู้สึกว่าเราไปเพ่ือการประเมินชุมชน แต่ให้เข้าใจว่า นักวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ปัญหาหรือเข้าใจในมุมมองของผู้นำชุมชนเท่านั้น ดังมีทัศนะที่ได้รวบรวมไว้เป็นตาราง

แยกตามจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ดังตารางที่ 6.19 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 

ตัวชี้วัด) นี้ 
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ด้านจิตใจและสังคม 
- ความสามัคค ี
- มีข้อตกลงประชาคมของ
หมู่บ้าน 
- มีกองทุนในหมู่บ้าน 
- การยึดหลักประชาธิปไตย 
- การมีคุณธรรม/จรยิธรรม 
- ชุมชนปลอดอบายมุข 
- มีความเช่ือมั่นในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี
ตอบตรงกันดังนี ้
- มีความสามคัค ี
- มีข้อตกลงประชาคมของหมู่บา้น 
- มีกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการผลิต 
- มีกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
วันละบาท 
- ยึดหลักประชาธิปไตย 
- มีคุณธรรม/จริยธรรม มีวดั 3 วัด 
มีโรงเรียนวิถีพุทธ 
- มีคุณธรรม/จริยธรรม เป็น
หมู่บ้านคุณธรรมจริยธรรมของ 
สสส. 
ปลอดอบายมุข 
- มีความเช่ือมั่นในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกอำเภอ 
100 เปอร์เซ็น 

ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัด
หนองคายตอบตรงกันดังนี ้
- มีความสามคัค ี
- มีข้อตกลงประชาคมของ
หมู่บ้าน 
- มีกองทุนในหมู่บ้าน 
- ยึดหลักประชาธิปไตย 
- มคีุณธรรม/จริยธรรม 
- ค่อนข้างปลอดอบายมุข 
- มีความเช่ือมั่นในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในทุกอำเภอ 100 
เปอร์เซ็น 
 
 
 

ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดบึงกาฬตอบตรงกันดังนี ้
- ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
- ทุกคนในหมู่บ้านมีความสามัคคกีันทุก
ครัวเรือน 
- การพัฒนาความสะอาดหมู่บา้น 
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในชุมชนแล้วก็เกิด
พลังสามัคค ี
- ประชุมมีข้อตกลงช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสและ
ผู้ป่วย 
- มีกฎหมู่บ้านใช้เพื่อรักษาความเป็นธรรมใน
หมู่บ้าน 
- มีการประชาคมของชุมชนในทุกๆเดือน 
- มีกฎระเบยีบของหมู่บ้านโดยชัดเจน 
- กองทุนหมู่บ้านศรีสุขพัฒนา 
- มีกองทุนในหมู่บ้านหลายกองทุน 
- สร้างกองทุนเพื่อให้เป็นทุนในการสรา้งอาชีพ 
- มีกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพยต์่างๆ 
- ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมออกความ
คิดเห็นร่วมกัน 
- ทุกคนสามารถใช้สิทธ์ิและเสียงของตนเองได้
ตามความถูกต้อง 

- สามัคค ี
- ดีและมีความเป็นอยู่ที่
ดี 
- ทุกคนรักและ
ช่วยเหลือกันตลอด 
- เราอยู่กันแบบพ่ีน้อง 
แต่หลายอำเภอในชุมชน
ไม่มีข้อตกลงของ
หมู่บ้าน 
- กองทุนหมู่บ้าน 
- กองทุนเก็บ อาทิตย์ละ 
50 บาท 
- มีการเก็บออมทุก
อาทิตย์ 
- เห็นชอบกับเสียง
ส่วนมาก 
- ยึดหลักประชาธิปไตย 
- เราต้องทำงานอย่างมี
คุณธรรมให้คนอื่น
เชื่อถือ 
- การปลอดอบายมุข

ทั้ง 6 อำเภอ 100% 
คนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคีกัน 
- มีการทำข้อตกลง
กันในหมู่บ้าน 
- มีกองทุนใน
หมู่บ้าน 
- มีการยึดหลัก
ประชาธิปไตย 
- มีคุณธรรม/
จริยธรรม 
- 4 อำเภอเป็น
ชุมชนปลอด
อบายมุข แต่มี
อำเภอโนนสัง และ
อำเภอศรีบญุเรือง  
มีปัญหายาเสพติด 
- มีความเช่ือมั่นใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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- การยกมือเพื่อนับเสยีงข้างมาก 
- มีการประชุมประจำเดือนยดึหลกัเสียงข้าง
มากเป็นหลัก 
- ดำเนินกิจกรรมตามมตเิสียงข้างมาก 
- ฟังเสียงข้างน้อยยึดหลักเสียงข้างมากในการ
ออกความคิดเห็นร่วมกัน 
- ทุกคนในหมู่บ้านปฏิบัติตามหลักธรรมตาม
ศาสนาความเชื่อของตน 
- การคิดดไีม่เบยีดเบยีน 
- ยึดคุณธรรมในการปกครองหมู่บา้น 
- มีความเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่นตามหลักศาสนา 
- รณรงค์เพื่อลดอบายมุข 
- ประชาชนในหมู่บ้านไม่คลองเกี่ยวกับ
อบายมุข 
- ชุมชนต่อต้านอบายมุข 
- รณรงค์ประกาศหอกระจายข่าวเรื่องลดละ
อบายมุข 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเวลาว่าง 
- เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับครอบครัวแล้วลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได ้
- เป็นหลักท่ีสามารถปฏบิัติได้จริง  

ยกเว้นมีงาน ยังไม่ 100 
% 
- มีความเช่ือมั่นในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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- พัฒนาการเก็บออม 

ด้านเศรษฐกิจ 
- จัดทำบัญชีครัวเรือน 
- ลดรายจ่าย 
- สร้างรายได ้
- การรวมกลุม่พัฒนาอาชีพ 
- มีการออม 
- มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน 

- มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
บางครั้ง 
- มีการลดรายจา่ย 
- มีการสรา้งรายได ้
- มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
- มีการออม 
- มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

- มีการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนบางครั้ง 
- ลดรายจ่าย 
- มีการสรา้งรายได ้
- การรวมกลุม่พัฒนาอาชีพ 
- มีการออม 
- มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน 

- ทำบัญชีจะได้ทราบข้อมูลรายรบัรายจ่ายของ
ครัวเรือน 
- หน่วบงานภาครัฐจัดสอนการทำบัญชี
ครัวเรือน 
- รณรงค์ให้ชาวบ้านจัดทำบญัชีครวัเรือน 
- ประหยัดลดรายจ่ายให้กับครอบครัว 
- ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน 
- ปลูกผักเลี้ยงสัตวไ์ว้กินเอง 
- อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
- สร้างอาชีพเสรมิโดยการรวมกลุม่ 
- นำผักที่ปลูกไปวางขายตามหมู่บา้นและชุมชน 
- อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
- สร้างอาชีพเสรมิโดยการรวมกลุม่ 
- นำผักที่ปลูกไปวางขายตามหมู่บา้นและชุมชน 
- กลุ่มสัมมาชีพเกษตรผสมผสาน 
- กลุ่มทอผ้ากลุม่เลี้ยงไก่พันธุ์ไทยกลุ่มปลูกเห็ด 
- การรวมกลุม่จักสาน 

- เมื่อก่อนเคยทำ พอทำ
แล้วมันยุ่งยากและไม่มี
เวลาเลยไม่ได้ทำแล้ว 
- ทำประจำ เพราะต้อง
เป็นตัวอย่างให้กับ
ลูกบ้าน (อำเภอเมือง) 
- ทำบ้างไม่ทำบ้าง 
- ไม่ค่อยได้ลดอะไร 
- ลด ใช้เท่าที่จำเป็น 
- มีเท่าท่ีใช้ก็พอแล้ว 
- ปลูกผักสวนครัวแบ่ง
ขาย 
- รายไดจ้ากกลุ่มแม่บ้าน
ในชุมชน 
- ทำการเกษตรและทำ
สวนยาง 
- การรวมกลุม่ มีตุ๊กตา
รากไมไ่ผ่ การทอผ้า 
สานตระกร้า เนื้อแดด
เดียว 

- มีการจัดทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย
ครัวเรือน 
- มีการลดรายจา่ย 
- มีการสรา้งรายได้
จากกลุ่มอาชีพ 
- สร้างรายได้จาก
การทำเกษตรกร 
ประมงครัวเรือน ทอ
ผ้า ปลูกเห็ด มีการ
รวมกลุม่พัฒนา
อาชีพ  
- มีการออม 
- กลุ่มทอผ้า กลุ่ม
กล้วยแปรรูป กลุ่ม
ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเย็บ
ผ้าสำลี กลุม่เลีย้งโค 
กลุ่มปลูกอ้อย กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเลี้ยง
ไก่ กลุ่มเรียนรู้
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องค์ประกอบและตัวชี้วัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
- กลุ่มทอผ้ากลุม่จักสานกลุ่มออมทรัพย์  
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีสุขพัฒนา 
- มีการออมกับกองทุนเงินออมเพื่อการผลติ 
- การสร้างกลุม่ออมทรัพย ์
- เกษตรแปลงใหญย่างพาราตำบลสมสนุก 
- กลุ่มเลีย้งโคขุน 

- กลุ่มออมทรัพย ์
- มีการเก็บเงินทุก
สัปดาห ์
- โอท็อป 

การเกษตร และมี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ด้านการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- การมีข้อมูลชุมชน 
- มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลู
และแผนชุมชน 
- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
คุณค่า 
- มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
- มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
- ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง 

- มีข้อมูลชุมชน 
- มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูและ
แผนชุมชน 
- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคณุค่า 
11 อำเภอใช้เพียงบางส่วน และ
อีก 9 อำเภอใช้ภูมิปัญญาเป็น
ส่วนมาก 
- มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
- มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
- ทุกอำเภอไม่มีการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นเลย 
- ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง 

- มีข้อมูลชุมชน 
- มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและแผนชุมชน 
- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
คุณค่าบ้างบางครั้ง 
- มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
มีการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
- มีการสรา้งเครือข่ายการ
พัฒนา แต่มีอำเภอศรีเช้ียง
ใหม่และโพธิ์ตากไม่มี
เครือข่ายการพัฒนา 
- ปฏิบัติตามหลักการ
พึ่งตนเองบ้างบางครั้ง 

- หมู่ 6บ้านศรีสุขพัฒนามีประชากร 259 
ครัวเรือน แบ่ง 17 คุ้มมีประชากร 1076 คน
ชาย 550 คนหญิง 526 คน 
- เก็บข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับหมู่บ้าน
อื่น 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ 
- เพื่อกำหนดการดำเนินกิจการของหมู่บ้าน 
- ทำแผนและข้อมลูไว้ใช้ในระยะยาว 
- นำไปเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาต่อยอด 
- แผนพัฒนาหมู่บ้านท่ีชัดเจน 
- การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้วัสดุธรรมชาติ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
- ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้ 
- การจักสานสร้างอาชีพ 
- จักสานกระติบข้าว 

- มีข้อมูลชุมชน 
- มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและแผนชุมชน 
- การเย็บเสื้อผ้าไทยเลย 
- มีกลุ่มแม่บ้าน มีการ
ประยุกตเ์อามลูค้างคาว
มาทำเป็นปุ๋ย 
- ทำวัสดุจากธรรมชาติ
มาประดิษฐ ์
- ทำธนาคานขยะรี
ไซเคลิ 
- สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาโดยกลุม่คนใน
หมู่บ้านที่ช่วยกัน 
- เราต้องพึ่งพาตัวเอง

- มีข้อมูลคนใน
ชุมชน  
- มีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของคนใน
ชุมชน 
- มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาก 
- มีศูนย์เรียนรู้ใน
ชุมชน 
- มีการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
- มีการสรา้ง
เครือข่ายการพัฒนา
มาก แต่มีอำเภอนา
กลาง อำเภอนาวัง มี
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องค์ประกอบและตัวชี้วัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
- กลุ่มเห็ด เลี้ยงกบ กลุม่สัมมาชีพผสมผสาน 
- ศูนย์เรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์ ร้านค้าประชารัฐ 
- สวนเกษตรผสมผสานและการเลีย้งสุกร 
- ทำปุ๋ยหมักใช้ในครอบครัว 
- มีการซื้อขายโดยการใช้เทคโนโลยีพอสมควร 
- เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ผลผลิตสูง 
- ระดมความคิดร่วมกัน 
- มีเครือข่ายกับภาคีต่างๆเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน  
- ให้อยู่รอดกับสถานการณ์ปัจจบุนั(เป็นที่พ่ึง
แห่งตน) 
- รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเคารพ
กติกาชุมชน 
- ทำเกษตรตามฤดูกาล 

เป็นอย่างแรก 
- ต้องพึ่งพาตัวเอง 
 

และอำเภอสุวรรณ
คูหา มีการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
ปานกลาง 
- ปฏิบัติตาม
หลักการพึ่งตนเอง 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- มีกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
- มีการใช้พลังงานทดแทน 
- มีการสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก

- ทุกอำเภอมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- มีกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
- ในจังหวัดอุดรธานีมีอำเภอ
หนองแสง มีการใช้แผงโซลาเซล 
ในการทำกล้วยทอดกรอบเท่านั้น
ของหมูบ่้านต้นแบบเศรษฐกิจ

- ทุกอำเภอมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ทุกอำเภอไม่มีกลุ่ม
องค์กรด้านสิง่แวดล้อม 
- มีการใช้พลังงานทดแทน 
เพียงเล็กน้อยในทุกอำเภอ 

- ปลูกไม้ยืนต้นลดภาวะโลกร้อน 
- มีป่าชุมชน 
- ลดการตดัหรือเผา 
- รณรงค์ปลูกไมย้ืนต้นจะได้ธรรมชาติกับคืนมา 
- มีธนาคารป่า 
- มีกลุ่มพิทักษ์ป่า (รทสป.)  
- ใช้โซล่าเซลล์ในการเจาะน้ำบาดาลใช้ใน
การเกษตร 

- จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ช่วยกันดู ช่วยกันทำ 
- 100% ไม่มีการใช้
พลังงานทดแทน 
- ทำตุ๊กตารากไม้ไผ่ เป็น

- มีจิตสำนึกมากใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- มีกลุ่มองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- มีการใช้พลังงาน
ทดแทนมาก 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พอเพียง 
- มีการสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- มีการสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- มีกลุ่มจักสานท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการสร้างมูลค่า 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (อำเภอ
หนองหนิ) 

- มีการสรา้งมูลค่า
มาก แต่มีอำเภอ
โนนสัง มีการสร้าง
มูลค่าปานกลาง 
และอำเภอนาวัง 
อำเภอศรีบญุเรือง มี
การสร้างมูลค่าน้อย 

 
  6.5.5 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และ

หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 6.20 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน 

(Gross Village Happiness : GVH) ต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
องค์ประกอบท่ี 1 การมีสุขภาวะ ทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี 

- คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี มีคณะ
อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) รับผดิชอบแต่ละครัวเรือน 
- มีสุขภาวะที่ดี มีการตรวจโรค ดแูล
สุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณะสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

ทั้ง 8 อำเภอผู้นำตอบ
ตรงกัน คือ ในชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
มีสุขภาวะที่ด ี

- สภาพแวดล้อมดีสุขภาพดรี่างกายแข็งแรง
มีน้ำใจมีความสามัคคีของคนในชุมชน 
(อำเภอปากคาด) 
- สามารถรบัรู้และแก้ไขปญัหาได ้
- มีการตรวจสุขภาพทุกป ี
- ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ด ี
- จัดการบริหารเรื่องความสะอาดของ
หมู่บ้าน 

ทั้ง 5 อำเภอใน
จังหวัดเลยทีเ่ลือกมา
ตอบข้อมูลพบว่า 
- การมีสุขภาวะดีใน
ทุกอำเภอ 

ทั้ง 6 อำเภอมี
อนามัยมาตรวจ
สุขภาพทุกปี มี รพ
สต. และ อสม. 
ของหมู่บ้านเข้ามา
ตรวจสุขภาพ  
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องค์ประกอบ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
องค์ประกอบท่ี 2 เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 

- ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ มีกองทุนให้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพ  มีโครงการของ
รัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 
- มีกลุ่มอาชีพมากกว่า 10 กลุ่ม 
- เข้มแข็งเป็นธรรม มีการส่งผักท่ีปลูกใน
ชุมชนไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสนิค้า 
(อำเภอเมืองอุดรธาน)ี 
- เข้มแข็งเป็นธรรม มีการปลูกผักขายส่ง
ที่ตลาดเมืองทอง (อำเภอหนองแสง) 
- อำเภอพิบูลย์รักษ์  เข้มแข็งเป็นธรรม มี
กลุ่มอาชีพ ผลติผ้าย้อมครามขายใน
ชุมชนและนอกชุมชน 

ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมีเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งเป็นธรรม 
 

- ผลผลิตเกษตรเช่นข้าวเกษตรกรนำไป
จำหน่ายโดยตรงไมผ่่านพ่อค้าคนกลางราคา
ผลผลติเกษตรก็สูง 
- แต่ละครอบครัวมีส่วนร่วมกับแผนงาน 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐ  
- มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้  
- ชุมชนลดเลิกอบายมุข ลงตามลำดับ  
- สร้างกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อเพ่ิมความเข้มแข็ง
ให้หมู่บ้าน 
 

ชุมชนเราเข้มแข็ง 
 

มีความเป็นธรรม 
สุจรติ และมีความ
เทา่เทียมกัน 
 

องค์ประกอบท่ี 3 ครอบครัว
อบอุ่น 

ทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี มีความ
อบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะอำเภอ
หนองหานมีอบอุ่นดี มีปัญหาบางส่วน
เกี่ยวกับยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อยมี
เล็กน้อย 

ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมีครอบครัวอบอุ่น 
 

- คนในครอบครัวมีความรักใครสามัคคี 
ครอบครัวอบอุ่น “อยู่เย็นเป็นสุข” 
- สมาชิกครอบครัวมีเวลาได้อยู่พรอ้มหน้ากัน 
- มีการดูแลและเอาใจใส่ในทุกๆดา้น 
- สร้างรณรงค์ให้มีความอบอุ่นมีวนั
ครอบครัวทุกปี (14 เมษายน) 
 

โดยรวมแล้วเราอยู่กัน
แบบอบอุ่น 
 

ครอบครัวในชุมชน
มีความอบอุ่น รัก
สามัคคีกัน 

องค์ประกอบท่ี 4 ชุมชนมีการ
บริหารจดัการชุมชนด ี

ทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี มีการ
บริหารจดัการชุมชนดี มคีณะกรรมการ

ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ชุมชนดี 

- แบ่งหน้าท่ีการทำงานแต่ละด้าน โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันทำให้งานสำเรจ็ลุล่วง 

- เราจะช่วยเหลือกัน
และกัน มีการจัด

- ชุมชนมีการ
บริหารจดัการ
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องค์ประกอบ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
หมู่บ้านดูแล  
- อำเภอหนองหาน มีการบริหารจัดการ
ชุมชนดี มีคณะกรรมการหมู่บ้านด้าน
ต่างๆทั้ง 7 ด้าน บริหารจัดการชุมชน 
- อำเภอบ้านดุง มีการบริหารจัดการ
ชุมชนดี  มีคณะกรรมการหมู่บ้าน มี
หน่วยรักษาความสงบภายในชุมชน 

 ตามวัตถุประสงค ์
- มีการบริหารชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 6 ประการ 
- ทุกคนมีความรักสามัคค ี
- ผู้นำมีบทบาทในการนำทางในการทำ
กิจกรรมต่างๆ 
- มีคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละฝา่ยอย่าง
ชัดเจน 

ประชุมประจำเดือน 
- ช่วยเหลือและรับฟัง
ความคิดเห็น 
- เราเห็นแก่ส่วนร่วม
เป็นอันดับแรกๆ 
หมู่บ้านเรามีโครงการ
หน้าบ้าน หน้ามอง 
และมีการประกวด
บ้านสะอาด ทำให้
ชุมชนได้รับรางวัล 
นั้นเป็นสิ่งท่ีบงบอกว่า
ชุมชนเราเป็นชุมชนที่
ดี (อำเภอวังสะพุง) 
- เรามีการจัดการ
บริหารหมู่บ้านให้เป็น
ระเบียบ 
- เรามีโครงการหลาน
อย่างที่ทำเพื่อน
ชาวบ้านและสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้าน 
 

ชุมชนดี มีการ
พบปะพูดคุยกัน 
- มีการตั้ง
กฎระเบียบ การมี
ส่วนร่วม ตั้ง
คณะกรรมการ 
มี- กฎระเบยีบ
ประจำหมู่บ้าน มี
ธรรมนญู 
เสนอแนะนำกันใน
ที่ประชุม 
- มีการปกครอง
เป็นคุ้ม 12 คุ้ม 
- ระบบพ่ีปกครอง
น้อง 
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องค์ประกอบ  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู 
องค์ประกอบท่ี 5 การมี
สภาพแวดล้อมดมีีระบบนิเวศท่ี
สมดลุ 

ทุ ก อ ำ เภ อ ใน จั งห วั ด อุ ด ร ธ านี  มี
สภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 
โดยเฉพาะอำเภอหนองหาน  สมดุลดี มี
การรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ปลูกป่า มี
อำเภอเมืองเท่านั้นที่แจ้งว่า ค่อนข้างมี
ค ว า ม ส ม ดุ ล ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ 
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

มีระบบนิเวศที่สมดุล 
 

- ชุมชนปลอดขยะสิ่งปฏิกลู มลภาวะเป็นพิษ
ไม่มสีุขภาพจติด ี
- ทุกครอบครัวคัดแยกขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- สภาพอากาศมีความสมดุลย ์
 

ใน 4 อำเภอมีระบบ
นิเวศท่ีสมดลุ แตม่ีที่
อำเภอหนองหินท่ีไม่
ค่อยสมดลุเท่าไร
เพราะเจอปัญหาภัย
แล้ง 

สภาพแวดล้อมดี 
ระบบนิเวศสมดุล 
ร่มเย็น 
 

องค์ประกอบท่ี 6 เป็นชุมชน
ประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

ทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี มีความเป็น
ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

ทั้ ง  8 อ ำ เภ อผู้ น ำต อ บ
ต ร งกั น  คื อ  ใน ชุ ม ช น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นชุมชนประชาธิปไตยมี
ธรรมาภิบาล 

- มีความคิดเห็นร่วมกันฟังเสียงข้างน้อยยึด
เสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากเป็นหลัก 
- ทุกกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านมีการประชุมกัน
อยู่เป็นนิจ และยึดหลักนิติธรรมคุณธรรม
ค ว า ม โป ร่ ง ใส ต ร ว จ ส อ บ ได้ คุ้ ม ค่ า
ประสิทธิภาพ 
- มีการประชุมปรึกษาหารือกันประจำ 
- ชุมชนมีการใช้ประชาธิปไตยเป็นประจำ
เมื่อมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
- การประชุมและยึดเสียงข้างมาก เป็นท่ีตั้ง 

เราเป็นประชาธิปไตย
และยึ ด เป็ น อั น ดั บ
หนึ่ง 
 

ชุมชนเป็น
ประชาธิปไตย 
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หมายเหตุ:   
1) พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี คือ ผู้นำ 20 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง อำเภอ

ทุ่งฝน อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านผือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองแสง อำเภอโนน
สะอาด อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอกู่แก้ว 
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอไชยวานและอำเภอกุมภวาปี 
 2) พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย คือ ผู้นำ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอ
โพธิ์ตาก อำเภอโคกคอน อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอสระใครและอำเภอเมืองหนองคาย  
ตอบเป็นเสียงเดียวกัน คือ ชื่นชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
 3) พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ คือ ผู้นำทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ อำเภอ
เซกา อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอบึงโขงหลง 

4) พ้ืนที่จังหวัดเลย (ผู้วิจัยเลือกที่สมบูรณ์ที่สุด 5 อำเภอ) คือ ผู้นำ 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอภู
กระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง อำเภอเมือง และอำเภอเชียงคาน 

5) พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลำภู คือ ผู้นำทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอ
นากลาง อำเภอนาวัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา  

 

6.6 บทวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุนมนุษย์ตามฐานงานวิจัย 
 
6.6.1 บทวิเคราะห์ในประเด็นจากผลการวิจัยท่ีน่าสนใจ 
1) ประเด็นข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย จำนวน 2,000 คน ที่น่าสนใจจากผลคือว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 50 
ปี และมีสถานภาพสมรสแล้ว มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยาศึกษาตอนต้น (ป.6-ม.3) 
อาชีพอยู่ภาคเกษตรกรทั่วไป (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) รายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท เป็นชาวบ้านที่อยู่กับบ้านเรือนเป็นแม่บ้านตามวิถีของชาวอีสานที่
ส่วนใหญ่เป็นคนไม่ได้ใช้แรงงานหนักเหมือนผู้ชาย หรือ อยู่ติดบ้านติดเรือนเป็นแม่บ้านเรือน ทำงาน
อยู่กับที่บ้าน ทอผ้า ปลูกผัก เลี้ยงลูกหลาน เป็นต้น เป็นเสมือนผู้สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครับเป็น
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่แทบทุกคนในหมู่บ้านชุมชน และในชุมชนหรือหมู่บ้านมีการพบปะ
พูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน “ทุก
วัน” รองลงมาไม่แตกต่างกัน “เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์” บทบาทของผู้นำครอบครัว ซึ่ง พ่อ (หัวหน้า
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ครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว ส่วนสถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัย/สมาชิกของบ้าน และสถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน มีสถานะ
เป็นผู้เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6-15 ไร่ เมื่อคนส่วนใหญ่ทำงานอยู่กับภาคเกษตรเป็นหลักจะมีเนื้อที่ของ
ตนเองไม่เกินไม่ 15 ไร่ เป็นแบบพอเพียงกับฐานะจึงทำให้มีเวลาในการทำงานเพ่ือชุมชนสังคมด้วย
การพูดคุยพบปะปรึกษาหารือกันจะมีอยู่แทบทุกวัน การเป็นชุมชนที่หัวหน้าครอบครัวเป็นหลักและ
ทำงานที่หมู่บ้านจะมีโอกาสได้ทำงานเพ่ือสังคมหมู่บ้านตนเองไปพร้อมด้วย และมักจะมี การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมด้วย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง  และ
กลุ่มอาชีพของชุมชน เป็นกลุ่มที่ประชาชนเป็นสมาชิกสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่ของผู้หญิง หรือแม่บ้าน 

2) ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมน่าสนใจคือ ทั้งความรู้สึก 
ความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจปฏิบัติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติส่วนใหญ่ยืนยันชัดเจนว่า ความภูมิใจเป็นที่สุดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นผู้ก่อเกิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจที่
เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระราชาที่มีทศพิธราชธรรม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วย
ประชาชนยากจน พร้อมกับรู้ว่าคนที่รู้ เข้าใจ ปฏิบัติในเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการกระทำกิจกรรม
ร่วมในชุมชนไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืน และสำคัญท่ีสุดต้องประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จัก
พอประมาณด้วย ส่วนสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติได้น้อยที่สุด คือ การทำบัญชีครัวเรือน การเก็บออมเงิน
ไว้สำหรับอนาคตของตนเอง 

3) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว  
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่  5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัด

สบายดีอีสาน)  ยังขาดการให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ สะท้อนให้เข้าใจว่า
ประชาชนขาดการปฏิบัติ การลงมือทำกับการให้ความสำคัญเรื่องกิจกรรมการสนับสนุนครัวเรือนและ
รักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาในภาวะเชิงเศรษฐกิจชุมชน
มากกว่าทางสังคมวัฒนธรรม คนหันไปให้ความสำคัญกับการทำมาหากินและออกไปทำงานในพื้นที่อ่ืน
มากว่าหมู่บ้านชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตามเทศกาลประจำ
หมู่บ้าน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความรักษา
อนุรักษ์สานต่อสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลที่สำคัญของหมู่บ้านไว้อย่างมั่นคง แต่ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
คือ การมีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ผีประจำต้นไม้ ผีป่าของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการโน้ม
เอียงไปในความเชื่อท่ีไม่มีหลักความจริง ไม่อิงหลักคำสอนพุทธศาสนา 
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4) การวิเคราะห์ปัจจัยตามหลัก 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

4.1) ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีทัศนคติต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี และประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา 
และเกษตรกรทั่วไป รวมถึงประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ เนื่องจากที่ดิน 5 ไร่มีข้อจำกัด
สำคัญคือผลลัพธ์จากที่ดินจะได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของครอบครัวตลอดทั้งปีถ้าไม่รู้จักใช้
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังพบว่า 
ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเกิน 15 ไร่ มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มากกว่า
ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 เนื่องจากประชาชน
ถ้าน้อนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมกับ 15 ไร่อยู่แล้วจะสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขไปตลอดทั้งปี สามารถทำให้ตนเองและครอบครั วอยู่ดีกินดีได้อย่าง
สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ซึ่งอาจจะเป็นความเหลื่อมล้ำในการเป็น
สมาชิกอยู่ในกลุ่มสมาชิก นั่นหมายความว่า ประชาชนผู้ที่มีความเข้าใจ รู้สึก ตั้งใจปฏิบัติจริงจังกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นสมาชิกหรือถูกกีดกันออกไป ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน มีความเป็นพรรคพวกหรือโครงสร้าง
อำนาจบางอย่างที่กระจุกอยู่ในบางกลุ่มประโยชน์ของพวกตัวเอง คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์
ส่วนร่วมที่ควรจะได้รับตามระบบ แต่จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของตัวเองสู้ด้วยตัวเองสร้างและผลักดัน
ด้วยครอบครัวตนเอง 

4.2) ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีมีความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มี
อาชีพเกษตรกรทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน และธุรกิจส่วนตัวมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่และเป็นผู้เช่าที่ดิน มีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดินมากกว่า 15 
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ไร่ขึ้นไป รวมถึงประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

4.3) ความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กิน) และอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพทำนา มีความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ เกษตรกรทั่วไป 
ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา รับราชการและรับจ้างทั่วไป และประชาชนที่มีอาณา
เขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป มีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดิน 6-15 ไร่และ
เป็นผู้เช่าที่ดิน แต่พบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
รวมถึงการมีอายุที่แตกต่างกันมีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่าง
กัน 

4.4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีการมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว พ่อบ้านแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา รับราชการ มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
มากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6 ไร่ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมน้อยกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ แต่ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 

4.5) การมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีมีส่วนร่วมเพ่ือความ
ทันสมัยของครอบครัวน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปี ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา รับราชการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบ
อาชีพทำนา นอกจากนี้ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีส่วนร่วมเพ่ือความ
ทันสมัยของครอบครัวน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดิน
มากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป แต่พบว่าประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวไม่แตกต่างกัน 
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4.6) การมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัด
กลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) 
และอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีมีส่วนร่วมเพ่ือการ
รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปึขึ้นไป  ประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่มากกว่าประชาชนที่
มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป รวมถึงอาชีพนักเรียนนักศึกษา รับราชการมี
ส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่มากกว่าอาชีพเกษตรทั่วไป  รวมถึงประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไปและเป็นผู้เช่า
ที่ดิน แต่กลับพบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มี
ส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ไม่แตกต่างกัน 

4.7) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความ
เป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่ มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนา 
เกษตรกรทั่วไป และประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็น
เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป แต่กลับพบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
และผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่แตกต่างกัน  
 5) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับการปฏิบัติมาก โดยมีด้านการออมทรัพย์ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
ของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวในด้านการออมทรัพย์อย่างจริงจังและมีความเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน 
แต่ยังมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของ
ครอบครัวน้อยอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดสะบายดีอีสาน แต่เมื่อพิจารณาการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชาวอีสานใน 5 จังหวัดอีสานตอนบนกลับพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด เป็น
เรื่องของ การใช้ภาษาถิ่น ภาษาเผ่า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจวัตรในการสื่อสาร และการปลูก
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พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มอาชีพกับ
สมาชิกผลิตสินค้าขายในหมู่บ้าน และการไปทำงานชั่วคราวนอกฤดูกาลอาชีพหลักของครอบครัว 

 6) คุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน พบว่า ชาวอีสานตอนบน 5 จังหวัดมีอาหารการกิน
ครบ 5 หมู่มีกินบางมื้อ อาจเป็นช่วงเช้า กลางวัน และหรือค่ำ เพียงบางมื้อเท่านั้น แต่มีอาหารที่ดี
สะอาดถูกสุขอนามัยกินทุกมื้อ และมีเพียงกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันเพียง 1 วันในสัปดาห์เท่านั้น 
นานๆครั้งจะได้ออกกำลังร่วมกัน เกือบทุกครั้งไปถึงแทบทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วยสมาชิกทุกคนได้รับ
การรักษาที่ถูกตามหลักวิชาชีพด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน โดยภาพรวมด้านสุขภาพท่ีดียังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 
แม้ว่าในเรื่องในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยทุกมื้อเช้า  กลางวัน และค่ำ) อยู่ใน
ระดับสุขภาพดีมาก แต่ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการฝึกสมาธิ สวดมนต์ก่อนนอนเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพจิตใจให้เข็มแข็ง อยู่ในระดับน้อย แม้ว่าในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม 
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แต่ถ้าระบุถึงว่า การมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เช่นกัน เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันผู้นำครอบครัวเป็นผู้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกทุกคนในครัวเรือน อยู่ในระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากที่สุด 
แต่ถ้าระบุถึงว่า การที่สมาชิกทุกคนมีการเผื่อแผ่แบ่งกัน ช่วยเหลือกิจกการร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
รวมถึงในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นมิตรสหาย รู้จักคุ้นเคยกันทุกคนในหมู่บ้าน  และใน
ปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรัก หวงแหน อยากปกป้อง อนุรักษ์ พัฒนาสถานที่สำคัญ
ของหมู่บ้าน อยู่ในระดับความผูกพันกับชุมชนมาก แต่ถ้าระบุถึงว่า สมาชิกทุกคนในครอบครัวอาศัย
อยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แม้จะมีค่าเฉลี่ยจะน้อยแต่ยั งอยู่ในระดับมาก 
เช่นกัน 

 7) วิถีพอเพียง ของชาวอีสานตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึง
กาฬและเลย อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ชาวอีสานมีวิถีพอเพียง ด้านจิตใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว และด้านสังคมวัฒนธรรม แต่มีด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด นอกจากนี้ยั งพบว่า ชาวอีสานมีวิถีพอเพียงในเรื่อง การดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่น ในหลัก
ประชาธิปไตยสูงสุด รองลงมา เป็นเรื่อง 1) การร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน 2) การลด
รายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3) การดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และ 4) ความรักความผูกพันในครอบครัว 
 8) วิธีพอเพียง ประชาชนชาวอีสาน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึง
กาฬและเลย อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ชาวอีสานมีวิธีพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประชาชน
มีวิธีพอเพียง ด้านการลดรายจ่าย และด้านการเอ้ืออารีต่อกัน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านความ
ประหยัดมัธยัสถ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวอีสานมีวิธีพอเพียงในเรื่อง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ไว้ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ไม่แตกต่างกับเรื่อง ความรู้รักสามัคคีใน
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ครอบครัว ที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่ขาดการผลิตสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
ชี้ให้เห็นว่า ชาวอีสานมีกระบวนการดูแลครอบครัวตัวเองดีมาก มีความผูกพันรักสามัคคีกันใน
ครอบครัวอย่างดีมาก แต่ไม่ค่อยคิดสร้างรายได้เพ่ิมอยู่กันแบบเรียบง่าย สบาย ๆ ชีวิตพอดีกับตัวเอง
อิงอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ของคนในหมู่บ้าน 

9) การวิเคราะห์ปัจจัยตามหลัก 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม)  

9.1) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็น
เจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย 
แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนา 
เกษตรกรทั่วไป รวมถึงประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็น
เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และเป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวในอำนาจ (การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม แต่กลับพบว่าประชาชนที่มี
อายุแตกต่างกันมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 
5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไม่แตกต่างกัน 

9.2) คุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ 
(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปีมีคุณภาพชีวิตของครอบครัว
ในปัจจุบันมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี  และประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจ
ส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันมากกว่าประชาชนที่
มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเกษตรกรทั่วไป ส่วนประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของ
ที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็น
เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และเป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน พร้อมกับการที่ประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันด้านอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) น้อยกว่าผู้ที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

9.3) วิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. 
ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว มีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มี
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การประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนาและเกษตรกรทั่วไป รวมถึงประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน
นักศึกษา และรับราชการมีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพทำนา นอกจากนี้ประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีวิถีพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็น
เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป รวมถึงประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีวิถีพอเพียงด้านอำนาจ 
(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม แต่กลับพบว่า ประชาชน
ที่มีอายุแตกต่างกันมีวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไมแ่ตกต่างกัน  

9.4) วิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ 
อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม)  
พบว่า ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีวิธีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป และ
ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกรทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และ
รับราชการมีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา รวมถึงประชาชนที่มีอาณาเขต 
หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีวิธีพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน
ตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และผู้เช่าที่ดินทำกิน พร้อมกับประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีวิธีพอเพียง
ด้านอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
6.6.2 บทสังเคราะห์ผลการวิจัย 
การสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนแบบเรียบง่ายให้ลูกหลานในครอบครัว ทำเป็น

ตัวอย่างที่ดี พ่อแม่ทำก่อน หมายถึการทำจากสิ่งที่ง่ายๆให้ลูกได้ดู นำผลผลิตจากการทำเกษตร การ
ดำรงชีวิตที่เหลือไปค้าขายในตลาดเพ่ือสร้างรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และยังได้เครือข่าย 
ได้พูดคุย ได้สอนลูก อยู่กับครอบครัว ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด คือ ต้องพัฒนาที่ทุน
มนุษย์ที่ใกล้ตัวเองให้ดีพอเพียงก่อน ต้องฝึกการทำหน้าที่ ต้องมีวินัยในตัวเอง กิจกรรมทุกอย่างเกิด
จากครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความสุขอยู่พร้อมหน้า แค่นี้คือ พอเพียง สำหรับคน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน ความสุขอยู่ที่ลงมือทำเพราะทำทุกวันให้มีความสุข รายได้ก็จะเกิดจากความสุขที่เรา
ลงมือทำ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบทุนมนุษย์ที่พ้นจากความพอเพียงของชาวอีสานตอนบน มี 3 
รูปแบบสำคัญเพ่ือนำไปสู่การเป็นแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่หนุนส่งคนอีสานก้าวพ้นจาก
ความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 เกิดขึ้นจากทุนมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมของชนบทต้อง "ทำมาหากิน ๑ สู่
ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป 9 ขั้นตอนก้าวพ้น
จากความยากจนไว้ดังภาพต่อไปนี้ 
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มีวินัยในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง 9 บริหารจัดการตนเอง 30:30:30:10 

 ยั่งยืน  

       “ทำก่อนจึงสอน” 8 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มั่นคง  

เดินทีละก้าว กินข้าวทีลำ  7 ล้มเหลวทำอีกครั้ง ทำต่อเนื่องจน 3 ครั้ง 

ทำทีอย่าง สร้างทีละที่ มีแต่พอดี พอเพียง  

 6 ทำทีละขั้นทีละตอน ไม่เร่งรีบ บีบตัวเอง 

   

 5 เรียนรู้วิชาใหม่อยู่เสมอ 

 พอดี  

         “ทำมาหากิน” 4 ลงมือทำ อย่ารีรอ ทำให้เป็นก้าวแรก 

   

จิตใจมั่นคง พอเพียงให้แน่วแน่ 3 รู้ตัวเข้าใจฐานะ อดทน 

 พอใจ  

 2 รู้จักประมาณตน 

   

 1 เป็นที่พ่ึงของตน 

 

ภาพที่ 6.25 ขั้นตอนก้าวพ้นจากความยากจน “ทำมาหากิน ๑ สู่ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

รูปแบบที่ 2 เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมั่นในผู้นำที่เสียสละเวลามาทำงานให้กับหมู่บ้านท้องถิ่น 
“ผู้นำทำก่อนจึงทำตามสู่เชื่อม่ันคนทำที่สำเร็จ” ชาวอีสานส่วนใหญ่เชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามรถมี
ฐานะ มีการศึกษาสูง แต่งตัวดีดูภูมิฐานเป็นเจ้าขุนมูลนาย มักเรียกพวกข้าราชการว่า “นาย” หรือที
เข้าใจว่า เป็นพวกเจ้านายเหมือนในยุคระบบสมบูรณาญาสิทธิราช หรือระบบอุปถัมภ์ต่าง ๆ ในความ
เป็นจริงข้าราชการต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำหน้าที่สนองงานแทนพระมหากษัตริย์ ต่างพระเนตรพระ
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กัณฑ์ และที่สำคัญในความเป็นจริงข้าราชการที่เข้าใจว่าเป็นเจ้านายนั้น “กินเงินภาษีประชาชน” แต่
สุดท้ายชาวบ้านก็ยังให้เกียรติเคารพนับถือข้าราชการอยู่ดี ดังนั้นผู้ที่เป็นข้าราชการ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน 
กำนัน นายอำเภอในท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีเพ่ือให้ประชาชน ชาวบ้านได้ทำตามในสิ่งดี ๆ ไปด้วย อย่าใช้อำนาจที่ได้รับมาใช้ไปในทางที่ผิด ฉก
ฉวยโอกาสต่าง ๆ ในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นที่ชาวบ้านมี “อย่าข่มเหงคนจน อย่าใช้อำนาจรัฐเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้อง อย่าใช้กฎหมายกับคนจนเพ่ือสร้างผลงาน อย่าใช้อำนาจใน
ท้องถิ่นสร้างผลงานเพียงอย่างเดียวต้องใช้เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดโอกาส ไม่มีโอกาส ไร้โอกาส
แบบท่าน ๆ ด้วย” เพราะชาวบ้านเชื่อมั่นในตัวข้าราชการที่ประสบผลสำเร็จแล้วจึงทำตามพวกท่าน 
และสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อผู้นำ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

- ชาวอีสานเป็นคนมีจิตใจดีเป็นต้นทุนชีวิต ด้วยเหตุที่ตื่นเช้า นึ่งข้าวใส่บาตรกับ
พระสงฆ์เป็นกิจวัตรทุกเช้าจะคิดเรื่องทำบุญก่อน  

- จิตใจงดงามชอบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีพอดีกับชีวิต ด้วยเหตุที่ตนเป็นชาวนา ชาวไร่ 
ต้องเอาแรงกายสู้มาตลอด จึงรู้จักพอกับชีวิตและเผื่อแผ่ใจดีให้คนอ่ืนพร้อมด้วย รู้ว่าความลำบาก 
ความยากจนมันน่ากลัวแค่ไหน พอจะมีกิน มีใช้ก็รู้จักเก้ือกูลกัน มีน้อยก็สามารถแบ่งปันกันได้ มีความ
อดทนสูงมากกับการที่คนเอาเปรียบ จนคนชอบดูถูกเหยียดหยามตลอด และถูกเปรียบเทียบเปรย
เสมอกับความยากจนแร้นแค้นในชีวิตมักถูกเปรียบเป็นคนอีสาน 

- คนอีสานเป็นคนให้เกียรติคนอ่ืน ๆ คิดว่า ตัวเองมีความรู้น้อย ไม่โก้หรู เลยทำให้
เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอ ไม่ทับถมคนอื่น ใจสูงมาก เป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจสูงมาก 

- ชาวอีสานเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและพยายามดิ้นรนชีวิตกว่าคนภาคอ่ืน ๆ 
เพราะความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีอยู่ตลอดปี จะมีเป็นบางช่วงตามฤดูกาลเท่านั้น เช่นทำนาหน้าฝน 6 
เดือน อีก 6 เดือนแห้งแล้ง จึงทำให้เข้าใจในชีวิตจริงกับความยากลำบากมากกว่าคนกลุ่มภาคอ่ืน ๆ  

- ชาวอีสาน “รักสงบ” 
- ชาวอีสานไม่นึกถึงอนาคตที่ยาวไกล ขอเพียงมีชีวิตใกล้ ๆ ในแต่ละวันก็เพียงพอ มี

ความสุขไปรายวัน เวลาช่วงเทศกาล และวันหยุดมักสังสรรค์กันตลอด 
- ชาวอีสานยังคงเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจนบางครั้งมองว่า “งมงาย” แต่นั่นคือ ความ

เชื่อสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นคติชนในคนในหมู่บ้าน ความเชื่อที่ เกี่ยวพันกับความอยู่ดีมีสุข 
ความก้าวหน้าในชีวิต ความพ้นจากความยากลำบาก อาทิ ขอหวย ขอพร ขอให้สมปรารถนา เป็นต้น 
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รูปแบบท่ี 3 วิถีพอเพียงวิธีพอเพียง  
 วิถีพอเพียงของชาวอีสานตอนบน 5 จังหวัด ด้วยเหตุแห่งการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติหาก
วัดด้วยวัตถุและรายได้จะอยู่ในฐานะ “คนอยู่ตามอัตภาพ หรือ ยากจน” เป็นส่วนใหญ่ นอกจากการ
ดำรงชีวิตที่เป็นด้านทำมาหากินต้องพ่ึงพาธรรมชาติแล้ว ยังพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์และหลักธรรม
คำสอนทางพุทธศาสนาด้วย ทำให้จิตใจมีความมั่นคง สามารถนำหลักความจริงมาปรับใช้กับชีวิตได้ 
ทำให้พบว่า วิถีพอเพียงจึงเริ่มต้นที่ด้านจิตใจในระดับสูงสุด เมื่ออยู่กับธรรมชาติการมีวิถีเกื้อกูลกับ
ธรรมชาติจึงให้น้ำหนักไว้ด้วย ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีค่าเฉลี่ยที่สูงด้วย แตม่ักให้ค่ากับด้าน
เศรษฐกิจปากท้องอยู่ในระดับต่ำสุด เนื่องจากวิถีชีวิตผูกติดกับฤดูกาล คือ การทำนารอบละ 1 ครั้งใน 
1 ปี จึงเป็นการทำนาเพ่ือเลี้ยงชีพ มิใช่ทำนาเพ่ือค้าขาย ทำให้คนชาวอีสานให้ความสำคัญกับการดิ้น
รนด้านเศรษฐกิจปากท้องด้านอ่ืน ๆ ใด น้อย เอาเพียงประทังชีวิตหากไม่เพียงพอนัก เมื่อนอกฤดูกาล
ทำนา คนที่อยู่ในวัยแรงงานของครอบครัวจะออกไปทำงานในเมืองใหญ่เพ่ือส่งเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว 
รอจนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เป็นการทำงานแบบชั่วคราวเท่านั้น เพราะงานประจำคือทำนานั่นเอง สิ่งหนึ่ง
ที่เป็นวิธีให้อยู่รอดได้เพ่ือให้ชีวิตพอดี พอเพียงกับตลอดฤดูกาลทำมาหากิน คือ การลดรายจ่าย  และ
การเอ้ืออารีต่อกันให้มากเพ่ือช่วยกันและกัน จึงทำให้ผลการวิจัยชี้ชัดว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ผู้วิจัยจึงออกแบบภาพรวมของ “วิถี-วิธีพอเพียง” ไว้ดังภาพต่อไปนี้ 
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วิถีพอเพียง ปัจจัย 4 อ. วิธีพอเพียง 

จิตใจ  ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเอื้ออารีต่อกัน 
- ความรักความผูกพันในครอบครัว 

- การดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
อาย ุ

                ไม่เกิน 40 ปี 

การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ไว้

ในพื้นที่บริเวณบ้าน 

ความรู้รักสามัคคีในครอบครัว 

ความรู้รักสามัคคีในชุมชน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อาชีพ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของส่วนรวมใหเ้กิดความ

คุ้มค่า 

- การจัดการขยะในหมู่บ้านไม่ส่งผลกระทบต่อคน หมู่บ้านและ

สิ่งแวดล้อม 

ทำนาทุกอาชีพ 

อาณาเขต  
(ความเป็นเจ้าของท่ีดินทำกนิ) 

ไม่เกิน 5 ไร่  

#มากสุด คือ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ SEP ภายในหมู่บ้าน 

#น้อยสุด คือ การรับความรู้จาก

การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านศนูย์

การเรียนรู้ในหมู่บ้าน 

ด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 
#มากสุด คือ การมี เงินออมไว้ใน

กองทุน หรือกลุ่มออมทรัพย์ 

#น้อยสุด คือ การมีประกันชีวิตไว้

กับบริษัทเอกชน สังคมวัฒนธรรม  

- การดำรงตนเป็นผู้ยดึมั่นในหลักประชาธิปไตย 

- การร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณขีองหมู่บ้าน 
อำนาจ  

(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) ด้านการเพิ่มรายได้ 

เศรษฐกิจ เป็นสมาชิก  #การประกอบอาชีพท่ีสุจริตเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพที่สอง 
- การลดรายจ่ายทีไ่ม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

- การออมเงิน ประหยดัมัธยสัถ์ในการใช้จ่ายเงิน 
  

ชาวอีสานตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย 
สิ่งที่ทำน้อยท่ีสุด คือ การจัดทำบญัชีครัวเรือน /การสร้างรายได้เสรมิเพิ่มรายได้หลักใน

ครอบครัว /การช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ สิ่งของให้แก่คนท่ียากจน 

สิ่งที่ทำน้อยท่ีสุด คือ การผลติสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน/การเดินทางไปรับจ้างท่ัวไปทั้ง

ในและนอกหมู่บ้าน /การรวมกลุม่กับเพื่อนบ้านสร้างอาชีพหารายไดเ้พิ่ม 

ภาพที่ 6.26 ภาพสรุป “วิถ-ีวิธีพอเพียง” 
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6.6.3 ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน สู่ “การไปไม่ถึงพออยู่พอกินแต่ขอให้มีอยู่มีกิน
ก็พอ” 
 “สบายดีอีสาน” เป็นความพอเพียงของคนอีสานที่ไม่ต้องการต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกับใคร อยู่
ด้วยชีวิตบนเท้าที่มั่นคง พ่ึงตนเอง อาจไม่พออยู่พอกิน แต่ขอให้มีอยู่มีกินก็พอ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ให้
เกิดเป็นโมเดลชาวบ้าน คือ “พาข้าวฮักแพง” สำหรับบ้านบ้านก็เพียงพอ ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#เป็นเวลาสำคัญ 

กินข้าพร้อมหน้า พูดคุยถามไถ่กัน 

สอนสั่ง บอกกล่าว เล่าเรื่องให้ฟัง ปรับทุกข์ 

สร้างความปรองดอง ความสามัคคี 

“ฮักแพงกัน” 

 

 

ภาพที่ 6.27 โมเดลชาวบ้าน “พาข้าวฮักแพง-สะบายดีอีสาน” 
 

ต้ม/แกง 

ขันน้ำล้างมือ กระติบข้าวเหนี่ยวนึ่ง 

พ่อ แม่ 

ลูก 

น้ำดื่ม 

ปลา
ป้ิง 

ป่น
ปลา
แกง 

ผักรวกจากริมรั้ว 

แจ่ว 
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6.7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6.7.1 ปัญหาและความต้องของประชาชนใน 5 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน 

- อยากให้คนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกหลังคา ให้ปลูกพืช
กินเองทุกฤดูกาลตลอดปี เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย (กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน) 

- อยากให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ทุกคนในชุมชนรือหมู่บ้านอย่างเช่นการเกษตร
อยากให้ช่วยหาตลาดที่ระบายสินค้า จะได้มีรายได้เข้าแก่ชุมชน 

- ขาดแคลนปุ๋ยหมัก ผักเป็นเพลี้ย ขาดเงินลงทุน 
- อยากผลิตสินค้าประจำหมู่บ้าน 
- อยากให้ผู้นำพาทำเศรษฐกิจพอเพียง 
- น้ำไม่เพียงพอต่การเกษตร 
- อยากให้มีเกษตรแบบผสมผสานประจำชุมชน 
- ขาดเงินลงทุน 
- อยากให้มีหน่วยงานมาสนับสนุนอาชีพ 
- ไม่มีตลาดมารองรับสินค้า 
- อยากให้มีคนมาสอนทำรายได้ 
- ปัญหายาเสพติด 
- อยากให้ข้าวมีราคาและน้ำอยู่ในคลองสะอาด ให้สร้างกลุ่มอาชีมให้ทุกคน 
- อยากให้มีกลุ่มเย็บผ้าเพิ่มข้ึน 
- อยากให้ผู้ประเมินติดตามโครงการต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อหมู่บ้านต้นแบบด้วย 
- อยากให้เพิ่มรายได้เสริมเพิ่ม 

 
6.7.2 ปัญหาและความต้องของผู้นำใน 5 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน 
ผู้นำชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ ได้เสนอปัญหาและความต้องการไว้ดังนี้ 

1) อำเภอปากคาด พบว่า พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 80% ใช้ปลูกยางพาราเป็น
อาชีพหลักเมื่อราคาสินค้าราคายางตกต่ำชาวบ้านได้รับผลกระทบจากทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำรณรงค์
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรให้ลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราปลูกพืชเกษตรกรรมผสมผสาน มีอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนไม่ปลูกพืชเชิงเดียวให้ปลูกพืชไร่นาสวนผสมให้สอดคล้องกับการ
ดำรงชีวิต 

2) อำเภอศรีวิไล พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีงานประจำอยู่ทุกฤดูกาลเช่นทำนากรีด
ยางพารารัฐควรปรับราคาผลผลิตด้านการเกษตรให้สูงกว่านี้จะดีมากประกอบไปกับการพัฒนาไปด้วย 
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3) อำเภอเมืองบึงกาฬ พบว่า ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 

4) อำเภอโซ่พิสัย พบว่า อยากเจ้าหน้าที่ของรัฐออกมาพบปะกับชุมชนหมู่บ้านเพ่ือ
รับฟังปัญหาเก่ียวกับการผลิตการจำหน่ายหาตลาดกลางให้เพื่อการทำอย่างต่อเนื่อง 

ผู้นำชุมชนในจังหวัดเลย ได้เสนอปัญหาและความต้องการไว้ดังนี้ 
1) อำเภอหนองหิน พบว่า มีเรื่องยาเสพติดและภัยแล้งน้ำไม่ค่อยพอใช้ 
2) อำเภอวังสะพุง พบว่า จะเป็นเรื่องยาเสพคิดท่ีคนภายนอกหมู่บ้านเอาเข้ามา 
3) อำเภอเชียงคาน พบว่า อยากมีตลาดเพื่อเอาไว้ส่งเนื้อแดดเดียว 

ผู้นำชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสนอปัญหาและความต้องการไว้ดังนี้ 
1) อำเภอเมือง ปัญหาและอุปสรรคในหมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรและ

ขาดเอกสารสิทธิในที่ทำกิน  
2) อำเภอโนนสัง ปัญหา สินค้าทางเกษตรมันต่ำ เช่น อ้อย / สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

ช่วงฤดูเผาอ้อย เสนอ อยากให้มีการจัดระเบียบอ้อย /คมนาคมในหมู่บ้าน 
3) อำเภอนากลาง ไม่มีน้ำทำการเกษตร ไฟฟ้าในการเกษตร ปัญหายาเสพติด 
4) อำเภอนาวัง ปัญหาน้ำในหมู่บ้าน ปัญหายาเสพติด 
5) อำเภอศรีบุญเรือง ปัญหายาเสพติด 
6) อำเภอสุวรรณคูหา ปัญหา ไม่มีการตลาดมารองรับในการขาย เช่น ผ้ามัดหมี่ การ

จักรสาน เสนอ อยากให้มีเจ้าหน้าที่หาตลาดมารองรับอาชีพคนในชุมชน อยากให้มีอาชีพที่มั่นคง คน
ชุมชนจะได้มีรายได ้
 



 

บทท่ี 7 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับ
ความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” ซึ่งในการวิจัยได้สังเคราะห์จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 
2,000 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเก็บข้อมูลจากหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้าน
เข้มแข็งที่ พ่ึ งตนเองได้ใน 54 หมู่บ้ าน 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ได้แก่  จังหวัด อุดรธานี  
หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และเลย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาทุนมนุษย์ ความหมายและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือวิเคราะห์ “วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” 
3) วิเคราะห์ระดับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน และประเมินบุคคลตามตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
4) เพ่ือศึกษาแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
 

7.1.1 ข้อมูลพื้นฐานบุคคล 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและ
เลย ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.15) มีอายุไม่เกิน 40 ปี (ร้อยละ 29.65) 
รองลงมาอายุตั้งแต่ อายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 26.30) มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 79.90) มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยาศึกษาตอนต้น (ป.6-ม.3) (ร้อยละ 69.60) มีอาชีพอยู่ภาค
เกษตรกรทั่วไป (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) (ร้อยละ 44.40) ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 52.25) แทบทุกคนในหมู่บ้านชุมชน (ร้อย
ละ 66.70) และในชุมชนหรือหมู่บ้านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับ
เพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน “ทุกวัน” (ร้อยละ 36.90) รองลงมาไม่แตกต่างกัน 
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“เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์” (ร้อยละ 32.30) บทบาทของผู้นำครอบครัว ซึ่ง พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว (ร้อยละ 33.55) ส่วนสถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัย/สมาชิกของบ้าน (ร้อยละ 55.10) และสถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำ
กินในปัจจุบัน มีสถานะเป็นผู้เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6-15 ไร่ (ร้อยละ 43.75) ที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่
มีสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 73.20) กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ประชาชนเป็นสมาชิก
คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน (ร้อยละ 39.80) รองลงมา คือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อย
ละ 25.20) และกลุ่มอาชีพของชุมชน (ร้อยละ 20.30) เป็นกลุ่มที่ประชาชนเป็นสมาชิกสูงสุด 

 

 7.1.2 ทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

ทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.42) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านทั้ง 3 ด้าน ประชาชนทั้ง 5 จังหวัดประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุดในทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.51) 2) 
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.48) และความตั้งใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 5.27) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “ความภูมิใจใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นผู้ก่อเกิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ “ความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้
พระราชาที่มีทศพิธราชธรรม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยประชาชนยากจน” 
ส่วนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การเก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคตของตนเองของประชาชนใน 5 
จังหวัดมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

 
 7.1.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวของประชาชนพ้ืนที่ 5  จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก 
(ค่าเฉลี่ย 5.04) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ได้แก่ 1) ด้านการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.18) 2) ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของ
ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.13) 3) ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ (ค่าเฉลี่ย 
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4.96) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ค่าเฉลี่ย 4.88) โดยเฉพาะในประเด็น “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตามเทศกาลประจำ
หมู่บ้าน” รองลงมา คือ “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน” ส่วนเรื่องที่
ประชาชนมีส่วนร่วมจากค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การได้รับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง 

 
7.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 
1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีทัศนคติ
ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี 

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี อาชีพ
รับจ้างทั่วไปมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ
ทำนา และเกษตรกรทั่วไป 

3) ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
เนื่องจากที่ดิน 5 ไร่มีข้อจำกัดสำคัญคือผลลัพธ์จากที่ดินจะได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของ
ครอบครัวตลอดทั้งปีถ้าไม่รู้จักใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 อย่าง
จริงจัง นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเกิน 15 ไร่ มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ 

4) ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
7.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปี
ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 
ปี  
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2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาชีพเกษตรกรทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่
มีการประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป  

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดย
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดิน
มากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป  

4) ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

 
7.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีมีความรู้
ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกรทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน และธุรกิจส่วนตัวมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
น้อยกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป  

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีความรู้สึกต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชน
ที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่และเป็นผู้เช่าที่ดิน มีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดิน
มากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป  

4) ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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7.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาชีพทำนา มีความตั้งใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่าประชาชนที่มีการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา รับราชการและ
รับจ้างทั่วไป  

2) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีความตั้งใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดย
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป มีความตั้งใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ 
และมีที่ดิน 6-15 ไร่และเป็นผู้เช่าที่ดิน 

 
7.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของ

ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมีการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี 

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้านแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา รับราชการ มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
มากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป  

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณาเขต 
หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6 ไร่ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาณา
เขต หรือเปน็เจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ 
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7.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมเพื่อความทันสมัยของครอบครัว
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความทันสมัยของครอบครัวน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปี  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของ
ครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา รับราชการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบ
อาชีพทำนา 

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือความ
ทันสมัยของครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัวน้อยกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป 
 

7.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมเพื่อการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยูข่องประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีมีส่วนร่วม
เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปึขึ้นไป  

2) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่มากกว่าประชาชนที่
มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป รวมถึงอาชีพนักเรียนนักศึกษา รับราชการมี
ส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่มากกว่าอาชีพเกษตรทั่วไป  

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มี
อาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดิน 6-15 ไร่ มีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ และมีดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไปและเป็นผู้เช่า
ที่ดิน 
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7.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน 

1) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสานแตกต่างกัน โดย
ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป 

2) ประชาชนที่มีอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน
แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของ
ที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป 
 
 7.1.12 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว 

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 
จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ ภาพรวม
อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 4.94) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการออมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 5.17) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 5.13) ด้านการปลูกพืช
ผสมผสานทำการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 5.08) ด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 
5.03) และด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.29) ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่า การ
ใช้ภาษาถิ่น ภาษาเผ่า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจวัตรในการสื่อสาร เป็นเรื่องที่ประชาชนปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ ภาษาไทยอีสาน (ค่าเฉลีย 5.31) ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอาชีพกับสมาชิกผลิตสินค้า
ขายในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

 
 7.1.13 คุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน 

จากคำถามท่ีว่า ในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกม้ือ (เช้า กลางวัน และ
ค่ำ) พบว่า ประชาชนมีอาหารกินครบ 5 หมู่มีกินบางมื้อ (ร้อยละ 56.20) มีอาหารที่ดีสะอาดถูก
สุขอนามัยกินทุกมื้อ (ร้อยละ 54.10) มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันบางวันใน 1 สัปดาห์ (ร้อยละ 
29.35) และนานครั้งใน 1 สัปดาห์ (ร้อยละ 29.05) ทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วยสมาชิกทุกคนได้รับการ
รักษาที่ถูกตามหลักวิชาชีพด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน (ร้อยละ 40.10) และที่สำคัญงานวิจัยบ่งชี้ว่า ใน
ปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการฝึกสมาธิ สวดมนต์ก่อนนอนเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้เข็มแข็ง อยู่ใน
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ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.62) ส่วนด้านความพึงพอใจในครอบครัว พบว่า ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดต่อพฤติกรรม บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.44) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พบว่า ในปัจจุบันผู้นำครอบครัวเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
มากที่สุดให้กับสมาชิกทุกคนในครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 5.50) ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกใน
ครอบครัว พบว่า ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นมิตรสหาย รู้จักคุ้นเคยกันทุกคนในหมู่บ้าน 
และมีความรัก หวงแหน อยากปกป้อง อนุรักษ์ พัฒนาสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.17) 
ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อในครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจใน
ครอบครัวของตนเอง กินอาหารครบทุกมื้อแต่ไม่ได้กินครบ 5 หมู่ทุกมื้อ แต่ก็มีอาหารที่สะอาด
รับประทานทุกมื้อ 

 

7.1.14 การนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” 
 7.1.14.1 วิถีพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 5.05) เมื่อพิจารณาตาม

รายด้านพบว่า ประชาชนมีวิถีพอเพียง ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 5.12) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้าน
ความพึงพอใจต่อครอบครัว ด้านสังคมวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.10)  โดยมีด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88) โดยเฉพาะอย่างเรื่อง การดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 
5.20) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.56)  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

 7.1.14.2 วิธีพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4 .97) เมื่อพิจารณาตาม
รายด้านพบว่า ประชาชนมีวิธีพอเพียง ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 5.39) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาด้านการเอ้ืออารีต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 5.23) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านความประหยัด
มัธยัสถ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ใน
พ้ืนที่บริเวณบ้าน (ค่าเฉลี่ย 5.51) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเรื่อง ความรู้รัก
สามัคคีในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 5.50) ส่วนเรื่องที่ เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

 
7.1.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม  4 อ. ได้แก่ อายุ 
อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

 1) ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับ
ราชการมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมากกว่าประชาชนที่มี
การประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนา เกษตรกรทั่วไป 
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2) ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็น
เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และเป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน  

3) ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวในอำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 

7.1.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของ
ประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความ
เป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

 1) ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปีมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันมากกว่า
ประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี 

2) ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียนนักศึกษา และรับ
ราชการมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
และเกษตรกรทั่วไป  

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวในปัจจุบันมากกว่า ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และเป็น
ผู้เช่าที่ดินทำกิน 

4) ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันด้าน
อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
7.1.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิถีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี

อีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ 
(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

 1) ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำนาและเกษตรกรทั่วไป รวมถึง
ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพทำนา 

2) ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีวิถีพอเพียงมากกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป  

3) ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีวิถีพอเพียงด้านอำนาจ (การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
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7.1.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน จำแนกตาม 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ 
(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) 

 1) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีวิธีพอเพียงของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดี
อีสาน แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีวิธีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 
41 ปีขึ้นไป 

2) ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกรทั่วไป 
นักเรียนนักศึกษา และรับราชการมีวิถีพอเพียงมากกว่าประชาชนที่มีการประกอบอาชีพทำนา  

3) ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ มีวิธีพอเพียงมากกว่า 
ประชาชนที่มีอาณาเขต หรือเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป และผู้เช่าที่ดินทำกิน 

4) ประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีวิธีพอเพียงด้านอำนาจ (การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม) มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 

7.1.19 ผู้นำชุมชน (ทุนมนุษย์) ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) 

 ผู้นำชุมชน (ทุนมนุษย์) ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
หนองคาย บึงกาฬและเลย จำนวน 54 คน พบว่า ผู้นำส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มี
อายุ 51 - 60 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ 
ปวช.) และประถมศึกษา-มัธยาศึกษาตอนต้น (ป.6-ม.3) มีอาชีพอยู่ภาคเกษตรกรทั่วไป (ชาวนา 
ชาวไร่ ชาวสวน ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 
บาท ผู้นำส่วนใหญ่ในเกือบทุกหมู่บ้านเป็นที่รู้จักกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนที่/
ชุมชน/หมู่บ้าน และในชุมชนหรือหมู่บ้านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับ
เพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน “ทุกวัน” และ “เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์” บทบาทของ
ผู้นำครอบครัว ซึ่ง พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
บ้าน และมีสถานะเป็นผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป รองลงมาเป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ 6-15 ไร่ 
และเป็นเจ้าของที่ดินทำกินไม่เกิน 5 ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้นำทุกคนมีสถานะการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ผู้นำเป็นสมาชิกคือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชน
เมือง รองลงมา คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพของชุมชน 
เป็นกลุ่มที่ประชาชนเป็นสมาชิกสูงสุด ตามลำดับ 
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7.1.20 ทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
7.1.20.1 หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส (Transparency) 
ความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับความโปร่งใส) ของผู้นำทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับโปร่งใสมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับ
ความโปร่งใสมากที่สุด โดยผู้นำชุมชน “ทุนมนุษย์” ทั้ง 54 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 
จังหวัดผู้นำมีทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระดับความ
โปร่งใสมากที่สุด) ได้แก่ การทำงานพัฒนาในชุมชนมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสามารถ
สอบถามข้อมูล แนวทาง งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดขึ้นได้  (ค่าเฉลี่ย 4.89) ส่วน
ประเด็นที่เก่ียวกับหน่วยงานรัฐมีกลไกร้องเรียนจากประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.54) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 
7.1.20.2 หลักธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีส่วนร่วมของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน (ระดับการมีส่วนร่วม) ของผู้นำทั้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัด
สะบายดีอีสาน) ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับการมี
ส่วนร่วมมากท่ีสุด โดยผู้นำชุมชน “ทุนมนุษย์” ทั้ง 54 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัด
ผู้นำมีการมีส่วนร่วมของผู้นำต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
(ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด) ได้แก่ การเข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนตามความเหมาะสมและเป็นประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 4.87) ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้อย่างอิสรเสรีภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.57) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 
7.1.21 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐ

ที่จัดให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีส่วนร่วมของผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัด

ให้กับประชาชนพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัดสะบายดีอีสาน) ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับการมีส่วสนร่วมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ผู้นำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.59) ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัติ  
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(ค่าเฉลี่ย 4.44) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน (ค่าเฉลี่ย 4.39) ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.27) และด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.14) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การนำเสนอ
นโยบาย โครงการ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต่อส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย 4.63) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนเรื่อง
การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 3.96) มคี่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 
7.1.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา

หมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของท่ีดินทำกิน) 

ปัจจัยด้านเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน)แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไม่แตกต่างกัน 

 
7.1.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และ

กิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 5 จังหวัด
กลุ่มสะบายดีอีสาน จำแนกตามเพศ อายุ และอาณาเขต (ความเป็นเจ้าของท่ีดินทำกิน) 

1) ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเพศชาย มีทัศนคติต่อการมีหลักธรร
มาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน มากกว่าผู้นำที่เป็นเพศหญิง 

2) ผู้นำหมู่บ้านที่มีอายุ และอาณาเขต (เป็นเจ้าของที่ดิน) แตกต่างกันมีการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของหน่วยงานรัฐของผู้นำหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดกลุ่มสะบายดีอีสาน ไม่แตกต่างกัน  

 
7.1.24 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1) 54 ผู้นำที่กล่าวถึงมากท่ีสุด และผู้วิจัยสรุปเป็น 5 นิยาม “วิถีพอเพียง” ดังนี้ 
1.1) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี หรือ

ที่เรียกว่า 3 ห่วงแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9  
1.2) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนประหยัด ซื่อสัตย์ อดออม ถ่อมตน เป็นคนเรียบง่าย  
1.3) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนพ่ึงตนเอง ปลูกผักที่จำเป็นประจำบ้านทุกบ้าน เป็น

วิถีของคนเรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ 
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1.4) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนรู้จักตน รู้จักคน รู้จักสังคม และต้องเป็นคนเข้าใจคน 
คนเข้าใจชีวิต คนเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.5) วิถีพอเพียง เป็นเส้นทางชีวิตของคนฉลาดในการใช้ชีวิต เป็นวิถีของคนดีมี
ความรู้คู่คุณธรรม เป็นวิถีของคนไม่ประมาทในชีวิตทั้งปวง 

2) 54 ผู้นำที่กล่าวถึงมากท่ีสุด และผู้วิจัยสรุปเป็น 3 นิยาม “วิธีพอเพียง” ดังนี้ 
2.1) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนพอเพียงที่ เริ่มต้นจากการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่

ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม   
2.2) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนดำรงชีพด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่ -

เป็ด-ปลา-กบ-หมู ไว้เป็นอหารสำหรับครัวเรือน 
2.3) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนขยันหมั่นเพียร รู้จักการอยู่แบบพอกินพอใช้ รู้จักใช้

เวลาให้เกิดประโยชน์ 
3) 54 ผู้นำที่กล่าวถึงมากท่ีสุด และผู้วิจัยสรุปเป็น 3 นิยาม “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” ดังนี้ 

3.1) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนที่มีความตระหนักในการกระทำตามวิถี
พอเพียงที่รู้จักการประหยัด ขยัน ไม่โลภ มีภูมิคุ้มกัน รู้จักเคารพกติกาของชุมชน ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์สุจริต   

3.2) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนท่ีสืบสานความเป็นวิถีเดิม ค้นคิดวิธีใหม่ ๆ ให้
สามารถดำรงชีวิตได้จริงตามสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม รู้จักบริหารจัดการพ้ืนที่ดินทำกินให้
เหมาะสมกับการเกษตรที่วางแผนนเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล ดึงภูมิปัญญาจุดเด่นของชุมชนมาใช้สร้าง
รายได้ได้ให้กับคนในชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3.3) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนในหมู่บ้านมารวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมจาก
วัสดุ ทรัพยากรในชุมชนพัฒนาเป็นสินค้าชุมชน แปรรูปช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นกลุ่ม
อาชีพ เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
 

7.1.25 บทสังเคราะห์ผลการวิจัย 
การสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนแบบเรียบง่ายให้ลูกหลานในครอบครัว ทำเป็น

ตัวอย่างที่ดี พ่อแม่ทำก่อน หมายถึการทำจากสิ่งที่ง่ายๆให้ลูกได้ดู นำผลผลิตจากการทำเกษตร การ
ดำรงชีวิตที่เหลือไปค้าขายในตลาดเพ่ือสร้างรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และยังได้เครือข่าย 
ได้พูดคุย ได้สอนลูก อยู่กับครอบครัว ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด คือ ต้องพัฒนาที่ทุน
มนุษย์ที่ใกล้ตัวเองให้ดีพอเพียงก่อน ต้องฝึกการทำหน้าที่ ต้องมีวินัยในตัวเอง กิจกรรมทุกอย่างเกิด
จากครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความสุขอยู่พร้อมหน้า แค่นี้คือ พอเพียง สำหรับคน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน ความสุขอยู่ที่ลงมือทำเพราะทำทุกวันให้มีความสุข รายได้ก็จะเกิดจากความสุขที่เรา
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ลงมือทำ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบทุนมนุษย์ที่พ้นจากความพอเพียงของชาวอีสานตอนบน มี 3 
รูปแบบสำคัญเพ่ือนำไปสู่การเป็นแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่หนุนส่งคนอีสานก้าวพ้นจาก
ความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 เกิดขึ้นจากทุนมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมของชนบทต้อง "ทำมาหากิน ๑ สู่
ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป 9 ขั้นตอนก้าวพ้น
จากความยากจนไว้ดังภาพต่อไปนี้ 

มีวินัยในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง 9 บริหารจัดการตนเอง 30:30:30:10 

 ยั่งยืน  

       “ทำก่อนจึงสอน” 8 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มั่นคง  

เดินทีละก้าว กินข้าวทีลำ  7 ล้มเหลวทำอีกครั้ง ทำต่อเนื่องจน 3 ครั้ง 

ทำทีอย่าง สร้างทีละที่ มีแต่พอดี พอเพียง  

 6 ทำทีละขั้นทีละตอน ไม่เร่งรีบ บีบตัวเอง 

   

 5 เรียนรู้วิชาใหม่อยู่เสมอ 

 พอดี  

         “ทำมาหากิน” 4 ลงมือทำ อย่ารีรอ ทำให้เป็นก้าวแรก 

   

จิตใจมั่นคง พอเพียงให้แน่วแน่ 3 รู้ตัวเข้าใจฐานะ อดทน 

 พอใจ  

 2 รู้จักประมาณตน 

   

 1 เป็นที่พ่ึงของตน 

ภาพที่ 7.1 ขั้นตอนก้าวพ้นจากความยากจน “ทำมาหากิน ๑ สู่ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 270, คัดลอกจากบทที่ 6) 
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รูปแบบที่ 2 เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมั่นในผู้นำที่เสียสละเวลามาทำงานให้กับหมู่บ้านท้องถิ่น 
“ผู้นำทำก่อนจึงทำตามสู่เชื่อม่ันคนทำที่สำเร็จ” ชาวอีสานส่วนใหญ่เชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามรถมี
ฐานะ มีการศึกษาสูง แต่งตัวดีดูภูมิฐานเป็นเจ้าขุนมูลนาย มักเรียกพวกข้าราชการว่า “นาย” หรือที
เข้าใจว่า เป็นพวกเจ้านายเหมือนในยุคระบบสมบูรณาญาสิทธิราช หรือระบบอุปถัมภ์ต่าง ๆ ในความ
เป็นจริงข้าราชการต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำหน้าที่สนองงานแทนพระมหากษัตริย์ ต่างพระเนตรพระ
กัณฑ์ และที่สำคัญในความเป็นจริงข้าราชการที่เข้าใจว่าเป็นเจ้านายนั้น “กินเงินภาษีประชาชน” แต่
สุดท้ายชาวบ้านก็ยังให้เกียรติเคารพนับถือข้าราชการอยู่ดี ดังนั้นผู้ที่เป็นข้าราชการ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน 
กำนัน นายอำเภอในท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีเพ่ือให้ประชาชน ชาวบ้านได้ทำตามในสิ่งดี ๆ ไปด้วย อย่าใช้อำนาจที่ได้รับมาใช้ไปในทางที่ผิด ฉก
ฉวยโอกาสต่าง ๆ ในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นที่ชาวบ้านมี “อย่าข่มเหงคนจน อย่าใช้อำนาจรัฐเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้อง อย่าใช้กฎหมายกับคนจนเพ่ือสร้างผลงาน อย่าใช้อำนาจใน
ท้องถิ่นสร้างผลงานเพียงอย่างเดียวต้องใช้เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดโอกาส ไม่มีโอกาส ไร้โอกาส
แบบท่าน ๆ ด้วย” เพราะชาวบ้านเชื่อมั่นในตัวข้าราชการที่ประสบผลสำเร็จแล้วจึงทำตามพวกท่าน 
และสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อผู้นำ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

- ชาวอีสานเป็นคนมีจิตใจดีเป็นต้นทุนชีวิต ด้วยเหตุที่ตื่นเช้า นึ่งข้าวใส่บาตรกับ
พระสงฆ์เป็นกิจวัตรทุกเช้าจะคิดเรื่องทำบุญก่อน  

- จิตใจงดงามชอบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีพอดีกับชีวิต ด้วยเหตุที่ตนเป็นชาวนา ชาวไร่ 
ต้องเอาแรงกายสู้มาตลอด จึงรู้จักพอกับชีวิตและเผื่อแผ่ใจดีให้คนอ่ืนพร้อมด้วย รู้ว่าความลำบาก 
ความยากจนมันน่ากลัวแค่ไหน พอจะมีกิน มีใช้ก็รู้จักเก้ือกูลกัน มีน้อยก็สามารถแบ่งปันกันได้ มีความ
อดทนสูงมากกับการที่คนเอาเปรียบ จนคนชอบดูถูกเหยียดหยามตลอด และถูกเปรียบเทียบเปรย
เสมอกับความยากจนแร้นแค้นในชีวิตมักถูกเปรียบเป็นคนอีสาน 

- คนอีสานเป็นคนให้เกียรติคนอ่ืน ๆ คิดว่า ตัวเองมีความรู้น้อย ไม่โก้หรู เลยทำให้
เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอ ไม่ทับถมคนอื่น ใจสูงมาก เป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจสูงมาก 

- ชาวอีสานเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและพยายามดิ้นรนชีวิตกว่าคนภาคอ่ืน ๆ 
เพราะความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีอยู่ตลอดปี จะมีเป็นบางช่วงตามฤดูกาลเท่านั้น เช่นทำนาหน้าฝน 6 
เดือน อีก 6 เดือนแห้งแล้ง จึงทำให้เข้าใจในชีวิตจริงกับความยากลำบากมากกว่าคนกลุ่มภาคอ่ืน ๆ  

- ชาวอีสาน “รักสงบ” 
- ชาวอีสานไม่นึกถึงอนาคตที่ยาวไกล ขอเพียงมีชีวิตใกล้ ๆ ในแต่ละวันก็เพียงพอ มี

ความสุขไปรายวัน เวลาช่วงเทศกาล และวันหยุดมักสังสรรค์กันตลอด 
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- ชาวอีสานยังคงเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจนบางครั้งมองว่า “งมงาย” แต่นั่นคือ ความ
เชื่อสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นคติชนในคนในหมู่บ้าน ความเชื่อที่ เกี่ยวพันกับความอยู่ดีมีสุข 
ความก้าวหน้าในชีวิต ความพ้นจากความยากลำบาก อาทิ ขอหวย ขอพร ขอให้สมปรารถนา เป็นต้น 

 
รูปแบบท่ี 3 วิถีพอเพียงวิธีพอเพียง  

 วิถีพอเพียงของชาวอีสานตอนบน 5 จังหวัด ด้วยเหตุแห่งการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติหาก
วัดด้วยวัตถุและรายได้จะอยู่ในฐานะ “คนอยู่ตามอัตภาพ หรือ ยากจน” เป็นส่วนใหญ่ นอกจากการ
ดำรงชีวิตที่เป็นด้านทำมาหากินต้องพ่ึงพาธรรมชาติแล้ว ยังพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์และหลักธรรม
คำสอนทางพุทธศาสนาด้วย ทำให้จิตใจมีความมั่นคง สามารถนำหลักความจริงมาปรับใช้กับชีวิตได้ 
ทำให้พบว่า วิถีพอเพียงจึงเริ่มต้นที่ด้านจิตใจในระดับสูงสุด เมื่ออยู่กับธรรมชาติการมีวิถีเกื้อกูลกับ
ธรรมชาติจึงให้น้ำหนักไว้ด้วย ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีค่าเฉลี่ยที่สูงด้วย แต่มักให้ค่ากับด้าน
เศรษฐกิจปากท้องอยู่ในระดับต่ำสุด เนื่องจากวิถีชีวิตผูกติดกับฤดูกาล คือ การทำนารอบละ 1 ครั้งใน 
1 ปี จึงเป็นการทำนาเพ่ือเลี้ยงชีพ มิใช่ทำนาเพ่ือค้าขาย ทำให้คนชาวอีสานให้ความสำคัญกับการดิ้น
รนด้านเศรษฐกิจปากท้องด้านอ่ืน ๆ ใด น้อย เอาเพียงประทังชีวิตหากไม่เพียงพอนัก เมื่อนอกฤดูกาล
ทำนา คนที่อยู่ในวัยแรงงานของครอบครัวจะออกไปทำงานในเมืองใหญ่เพ่ือส่งเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว 
รอจนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เป็นการทำงานแบบชั่วคราวเท่านั้น เพราะงานประจำคือทำนานั่นเอง สิ่งหนึ่ง
ที่เป็นวิธีให้อยู่รอดได้เพ่ือให้ชีวิตพอดี พอเพียงกับตลอดฤดูกาลทำมาหากิน คือ การลดรายจ่าย และ
การเอ้ืออารีต่อกันให้มากเพ่ือช่วยกันและกัน จึงทำให้ผลการวิจัยชี้ชัดว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ผู้วิจัยจึงออกแบบภาพรวมของ “วิถี-วิธีพอเพียง” ไว้ดังภาพต่อไปนี้ 
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วิถีพอเพียง ปัจจัย 4 อ. วิธีพอเพียง 

จิตใจ  ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเอื้ออารีต่อกัน 
- ความรักความผูกพันในครอบครัว 

- การดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
อาย ุ

                ไม่เกิน 40 ปี 

การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ไว้

ในพื้นที่บริเวณบ้าน 

ความรู้รักสามัคคีในครอบครัว 

ความรู้รักสามัคคีในชุมชน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อาชีพ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของส่วนรวมใหเ้กิดความ

คุ้มค่า 

- การจัดการขยะในหมู่บ้านไม่ส่งผลกระทบต่อคน หมู่บ้านและ

สิ่งแวดล้อม 

ทำนาทุกอาชีพ 

อาณาเขต  
(ความเป็นเจ้าของท่ีดินทำกนิ) 

ไม่เกิน 5 ไร่  

#มากสุด คือ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ SEP ภายในหมู่บ้าน 

#น้อยสุด คือ การรับความรู้จาก

การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านศนูย์

การเรียนรู้ในหมู่บ้าน 

ด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 
#มากสุด คือ การมี เงินออมไว้ใน

กองทุน หรือกลุ่มออมทรัพย์ 

#น้อยสุด คือ การมีประกันชีวิตไว้

กับบริษัทเอกชน สังคมวัฒนธรรม  

- การดำรงตนเป็นผู้ยดึมั่นในหลักประชาธิปไตย 

- การร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณขีองหมู่บ้าน 
อำนาจ  

(การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) ด้านการเพิ่มรายได้ 

เศรษฐกิจ เป็นสมาชิก  #การประกอบอาชีพท่ีสุจริตเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพที่สอง 
- การลดรายจ่ายทีไ่ม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

- การออมเงิน ประหยดัมัธยสัถ์ในการใช้จ่ายเงิน 
  

ชาวอีสานตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย 
สิ่งที่ทำน้อยท่ีสุด คือ การจัดทำบญัชีครัวเรือน /การสร้างรายได้เสรมิเพิ่มรายได้หลักใน

ครอบครัว /การช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ สิ่งของให้แก่คนท่ียากจน 

สิ่งที่ทำน้อยท่ีสุด คือ การผลติสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน/การเดินทางไปรับจ้างท่ัวไปทั้ง

ในและนอกหมู่บ้าน /การรวมกลุม่กับเพื่อนบ้านสร้างอาชีพหารายไดเ้พิ่ม 

ภาพที่ 7.2 ภาพสรุป “วิถ-ีวิธีพอเพียง” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 273, คัดลอกจากบทที่ 6)
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7.1.26 ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน สู่ “การไปไม่ถึงพออยู่พอกินแต่ขอให้มีอยู่มี

กินก็พอ” 

 “สบายดีอีสาน” เป็นความพอเพียงของคนอีสานที่ไม่ต้องการต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกับใคร อยู่

ด้วยชีวิตบนเท้าที่มั่นคง พ่ึงตนเอง อาจไม่พออยู่พอกิน แต่ขอให้มีอยู่มีกินก็พอ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ให้

เกิดเป็นโมเดลชาวบ้าน คือ “พาข้าวฮักแพง” สำหรับบ้านบ้านก็เพียงพอ ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#เป็นเวลาสำคัญ 

กินข้าพร้อมหน้า พูดคุยถามไถ่กัน 

สอนสั่ง บอกกล่าว เล่าเรื่องให้ฟัง ปรับทุกข์ 

สร้างความปรองดอง ความสามัคคี 

“ฮักแพงกัน” 

 

 

ภาพที่ 7.3 โมเดลชาวบ้าน “พาข้าวฮักแพง-สะบายดีอีสาน” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562 : 274, 
คัดลอกจากบทที่ 6) 

ต้ม/แกง 

ขันน้ำล้างมือ กระติบข้าวเหนี่ยวนึ่ง 

พ่อ แม่ 

ลูก 

น้ำดื่ม 

ปลา
ป้ิง 

ป่น
ปลา
แกง 

ผักรวกจากริมรั้ว 

แจ่ว 
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7.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ 
“ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า 
ประชาชน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายะดีสาน) ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุดในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 
“ความภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นผู้
ก่อเกิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ “ความ
ภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระราชาที่มีทศพิธราชธรรม ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยประชาชนยากจน” ส่วนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การเก็บ
ออมเงินไว้สำหรับอนาคตของตนเองของประชาชนใน 5 จังหวัดมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ส่วนการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมีการออมทรัพย์มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ยังพบว่า การใช้ภาษาถิ่น ภาษาเผ่า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจวัตรในการ
สื่อสาร เป็นเร่ืองที่ประชาชนปฏิบัติมากที่สุด คือ ภาษาไทยอีสาน ส่วนการรวมกลุ่มอาชีพ
กับสมาชิกผลิตสินค้าขายในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ยังค้นพบอีกว่าคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในปัจจุบันนั้นประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อในครอบครัวสูงสุด มีความพึง
พอใจในครอบครัวของตนเอง กินอาหารครบทุกมื้อแต่ไม่ได้กินครบ 5 หมู่ทุกมื้อ แต่ก็มี
อาหารที่สะอาดรับประทานทุกมื้อรองลงมาตามลำดับ สิ่งหนึ่งที่ถูกค้นพบน่าสนใจคือ วิถี
พอเพียงในความคิดเห็นของประชาชนให้น้ำหนักที่ด้านจิตใจสูงสุด ส่วนคำว่าวิธีพอเพียง
ประชาชนให้น้ำหนักด้านการลดรายจ่าย ปัจจัย 4 อ. ได้แก่ อายุ อาชีพ อาณาเขต (ความ
เป็นเจ้าของที่ดินทำกิน) และ อำนาจ (การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม) มีผลต่อการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน และคุณภาพชีวิตของครอบครัวในปัจจุบันของประชาชน 5 จังหวัดกลุ่ม
สะบายดีอีสาน เช่นเดียวกัน 
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ผู้นำชุมชน (ทุนมนุษย์) ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัดสบายดีอีสาน) ผู้นำส่วนใหญ่ในเกือบทุก
หมู่บ้านเป็นที่รู้จักกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพื้นที่/ชุมชน/หมู่บ้าน และใน
ชุมชนหรือหมู่บ้านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้าน
ที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน “ทุกวัน” และ “เกือบทุกวันใน  1 สัปดาห์” บทบาท
ของผู้นำครอบครัว ซึ่ง พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว ส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน และมีสถานะเป็นผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไป รองลงมาเป็น
เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ 6-15 ไร่ และเป็นเจ้าของที่ดินทำกินไม่เกิน 5 ไร่ ตามลำดับ ยังพบว่า 
ผู้นำทุกคนมีสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม กลุ่มสมาชิกทางสังคมที่ผู้นำเป็นสมาชิก
คือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง รองลงมา คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพของชุมชน เป็นกลุ่มที่ประชาชนเป็นสมาชิกสูงสุด 
ตามลำดับ ที่สำคัญผู้นำที่กล่าวถึงมากที่สุด 

1) นิยาม “วิถีพอเพียง” ดังนี้ 
1.1) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตนเอง

ที่ดี หรือที่เรียกว่า 3 ห่วงแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9  
1.2) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนประหยัด ซื่อสัตย์ อดออม ถ่อมตน เป็นคน

เรียบง่าย  
1.3) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนพึ่งตนเอง ปลูกผักที่จำเป็นประจำบ้านทุก

บ้าน เป็นวิถีของคนเรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ 
1.4) วิถีพอเพียง เป็นวิถีของคนรู้จักตน รู้จักคน รู้จักสังคม และต้องเป็นคน

เข้าใจคน คนเข้าใจชีวิต คนเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.5) วิถีพอเพียง เป็นเส้นทางชีวิตของคนฉลาดในการใช้ชีวิต เป็นวิถีของ

คนดีมีความรูคู้่คุณธรรม เป็นวิถีของคนไม่ประมาทในชีวิตทั้งปวง 
2) นิยาม “วิธีพอเพียง” ดังนี้ 

2.1) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนพอเพียงที่เร่ิมต้นจากการลดค่าใช้จ่ายในสิ่ง
ที่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม   
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2.2) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนดำรงชีพด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
เล้ียงไก่-เป็ด-ปลา-กบ-หมู ไว้เป็นอหารสำหรับครัวเรือน 

2.3) วิธีพอเพียง เป็นวิธีของคนขยันหมั่นเพียร รู้จักการอยู่แบบพอกิน
พอใช้ รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน ์

3) นิยาม “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” ดังนี้ 
3.1) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนที่มีความตระหนักในการกระทำตาม

วิถีพอเพียงที่รู้จักการประหยัด ขยัน ไม่โลภ มีภูมิคุ้มกัน รู้จักเคารพกติกาของชุมชน ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต   

3.2) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนที่สืบสานความเป็นวิถีเดิม ค้นคิดวิธี
ใหม่ ๆ ให้สามารถดำรงชีวิตได้จริงตามสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม รู้จักบริหารจัดการ
พื้นที่ดินทำกินให้เหมาะสมกับการเกษตรที่วางแผนนเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล ดึงภูมิปัญญา
จุดเด่นของชุมชนมาใช้สร้างรายได้ได้ให้กับคนในชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3.3) นวัตวิธีวิถีพอเพียง เป็นวิธีของคนในหมู่บ้านมารวมกลุ่มสร้างอาชีพ
เสริมจากวัสดุ ทรัพยากรในชุมชนพัฒนาเป็นสินค้าชุมชน แปรรูปช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับคน
ในชุมชน เป็นกลุ่มอาชีพ เป็นกระบวนการกลุ่มที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ 

ส่วนรูปแบบทุนมนุษย์ที่พ้นจากความพอเพียงของชาวอีสานตอนบน มี 3 รูปแบบ
สำคัญเพื่อนำไปสู่การเป็นแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่หนุนส่งคนอีสาน
ก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ดังนี้ 

1) "ทำมาหากิน ๑ สู่ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
2) ผู้นำทำก่อนจึงทำตามสู่เชื่อมั่นคนทำที่สำเร็จ 
3) วิถี-วิธีพอเพียง 
งานวิจัยยังค้นพบว่ารูปแบบที่สำคัญที่สุดของภาคอีสานที่รวมคนเป็นหนึ่งเดียว คือ 

โมเดลชาวบ้าน “พาข้าวฮักแพง-สะบายดีอีสาน” ซึ่งมีงานวิจัยที่กล่าวถึง “ฮักแพง
แบ่งปัน” “ตุ่มพอเพียง” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 148; 2562) และมีการออกแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อว่า “รูปแบบคันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง”  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 199) 
เศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557: 9-10) 

 

7.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 7.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยที่อยู่ในระดับต่ำ คือ การทำบัญชีครัวเรือน การเก็บออมเงินไว้
สำหรับอนาคตของตนเอง การได้รับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
อาชีพของตนเอง และการรวมกลุ่มอาชีพกับสมาชิกผลิตสินค้าขายในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับ
ประชาชน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2561) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ “พัฒนากร” ต้องลงพื้นที่
ทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้นำปัญหาเข้าสู่การทำกิจกรรมที่เป็นระดับนโยบายของรัฐใน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง “นำปัญหาประชาชนสู่กิจกรรมเชิงนโยบาย” 

 2) ด้านการเมืองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า อยู่ใน
ระดับต่ำ คือ หน่วยงานรัฐมีกลไกร้องเรียนจากประชาชน สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองได้อย่างอิสรเสรีภาพ  ส่ว่นการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นท้องถิ่น
และท้องที่สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับครอบครัว กลุ่มละแวก คุ้ม ชุมชน หมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอให้แต่ละที่มีกิจกรรมขับเคลื่อนตลอด 3 เดือนกับคนในชุมชนเพื่อให้เรียนรู้ 
เข้าใจ เข้าถึง แบบมีส่วนร่วม่และพัฒนาไปพร้อมกันแบบคู่ขนาน 

 3) 5 ภาครัฐและภาคประชาชนต้องตระหนักรู้และทำทันทีกับโมเดลวิธีการทั้ง 3 
รูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่หนุนส่ง
คนอีสานก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ดังนี้ 

1) "ทำมาหากิน ๑ สู่ทำก่อนจึงสอน ๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
2) ผู้นำทำก่อนจึงทำตามสู่เชื่อมั่นคนทำที่สำเร็จ 
3) วิถี-วิธีพอเพียง 
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ต้องให้ 5 พลังประชารัฐ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคมและประชาชนได้
ทำงานในการพัฒนาหรือการบริหารการพัฒนาใด ๆ ต้องทำงานด้วยอาศัย “กระบวนการ
มีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วนในชุมชนที่เรียกว่า “ขบวนการผู้นำ” อย่างแท้จริงจึงจะ
นำมาซึ่งความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 
196) 

 
  7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 สิ่งสำคัญต่อไปสามารถซ้ำกับ 3 จังหวัดโซนภาคเหนือได้ คือ แพร่ แม่ฮ่องสอนและ
น่านคือ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิด
ความสุขอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการคันนาผืนผ้าแห่งความพอเพียง” (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2561: 196) ส่วนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน (สบายดีอีสาน) ต้องทำงาน
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้สร้างรายได้เสริมเติมรายได้หลักด้วยการวิจัย
เชิงพื้นที่สู่การตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจสีเขียวของชาวอีสานตอนบนหนีความจนอย่าง
ยั่งยืน” 
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แบบสำรวจเพื่อการวิจัย 
(สำหรับผู้นำหมู่บ้านตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง) 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดบัความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสำรวจ 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลทุนมนุษย์ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระดับอยู่มีสุขเพ่ือนำมาใช้ในการวิจัยแก้ไข
ปัญหาเชิงนโยบายในศักยภาพบุคคลเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น อีกทั้งการตอบคำถามและข้อมูลที่ได้รับจะใช้
ในวงการวิชาการและเป็นความลับ ไม่มีผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบเก็บข้อมูล “ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบ” และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
ทุนมนุษย์ (ผู้นำขับเคลื่อนการทำงานในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดีมีสุข) 

ผู้นำโดยทางการ ผู้นำโดยความเคารพนับถือ 

กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ กรรมการหมู่บ้าน/ อาสา
พัฒนาชุมชน (อช)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน (กพสม.)/คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ/ กลุ่ม
วิสาหกิจ/ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานตำบล 
(ศอช.ต.)/ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม .)/ สมาชิกองค์การบริหารส่ วนตำบล 
(อบต.)/ ผู้นำกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน/ ตำรวจบ้าน/ 
เจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้ าน/ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนประจำหมู่บ้าน/และกลุ่มอ่ืน ๆ 

ผู้นำท้องถิ่น  (อดีตผู้ น ำทางการ)/ ปราชญ์
ชาวบ้ าน / ผู้ รู้ เฉพาะทาง/ ผู้ น ำภู มิ ปัญ ญ า
ท้องถิ่น / ผู้ นำทางจิตวิญญาณ/ ผู้ อาวุ โสที่
ชาวบ้านเคารพนับถือ/ผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ชุมชนสม่ำเสมอ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

1. เพศ  ชาย   หญิง 
2. อายุ ................................ปี 
3. สถานภาพ โสด  สมรส ม่าย/หย่าร้าง แยกกันอยู่ 
4. การศึกษา (ตอบระดับการศึกษาสูงสุดเพียง  1  ระดับ) 
ไม่ได้เรียนหนังสือ  ป.6-ม.3  ม.6 หรือ ปวช. 
อนุปริญญา หรือ ปวส. ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ …………………………………………………………… 

แบบสำรวจชุดที่................ 
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6. รายได้ต่อเดือน……………………………………………………………บาท 
7. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนหรือไม่ 
 เป็น  ได้แก่ 

 กลุ่มอาชีพของหมู่บ้าน  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 กลุ่มออมทรัพย์    กลุ่มกีฬาและการศึกษา 
 ชุมรมผู้สูงอายุ    กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส./อสม.) 
 กลุ่มตำรวจบ้าน    กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 กลุ่มวัฒนธรรม    กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................  

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
8. ท่านมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในหมู่บ้านชุมชนเพียงใด 

 ทุกคนในหมู่บ้านชุมชน   มีเพียงบางคน   
 มีเพียงเล็กน้อยเฉพาะญาติพ่ีน้อง  ไมม่ีคนที่สนิทสนมเลย 

9. ท่านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนม
คุ้ยเคยกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชนเพียงใด 
 ทุก ๆ วัน     เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์  
 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง)   เดือนละครั้ง   
 ปีละครั้ง     ไม่เคยเลย 

10. บทบาทหน้าที่ในครอบครัว 
 พ่อ(หัวหน้าครอบครัว)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
 แม่(หัวหน้าครอบครัว)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
 ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา(หัวหน้าครอบครัว)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัว 

11. สถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
เจ้าของบ้าน  ผู้เช่าที่อยู่อาศัย  ผู้อาศัย/สมาชิกของบ้าน 

12. สถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน 
เจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่  ผู้เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6-15 ไร่  
ผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ เป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน   

คำถามสำคัญ:  1) คำว่า “วิถีพอเพียง” มีลักษณะอย่างไรในหมู่บ้าน? 
  2) คำว่า “วิธีพอเพียง” มีลักษณะอย่างไรในหมู่บ้าน? 
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  3) คำว่า “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” มีลักษณะอย่างไรในหมู่บ้าน? 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 

1) ชื่นชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
2) ชื่นชมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
3) ชมเชยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
4) พึงพอใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
5) เห็นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
6) เห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
7) ภูมิใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
8) ภาคภูมิใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 

ส่วนที่ 3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) 
1. การลดรายจ่าย 

1.1 การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 
1.2 การลดอบายมุขทั้งปวง 
1.3 การละอบายมุขท้ังปวง 
1.4 การเลิกอบายมุขท้ังปวง 

2. การเพ่ิมรายได ้
2.1 การประกอบอาชีพที่สุจริต 
2.2 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับฐานะของตน 

3. การประหยัด 
3.1  มีการออมของตนเองและครอบครัว 
3.2 มีการเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.1การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
5.1 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน 
5.2 การจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน 
5.3 การปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 

5. การเอ้ืออารีต่อกัน 
6.1 การช่วยเหลือคนยากจน 
6.2 การช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส 
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6.3 ความรู้รักสามัคคีในครอบครัว.......... ในชุมชน.......... 
ส่วนที่ 4 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) 

1. ด้านจิตใจและสังคม 
1.1 ความสามัคคี 
1.2 มีข้อตกลงประชาคมของหมู่บ้าน 
1.3 มีกองทุนในหมู่บ้าน 
1.4 การยึดหลักประชาธิปไตย 
1.5 การมีคุณธรรม/จริยธรรม 
1.6 ชุมชนปลอดอบายมุข 
1.7 มีความเชื่อม่ันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านเศรษฐกิจ  
2.1 จัดทำบัญชีครัวเรือน 
2.2 ลดรายจ่าย 
2.3 สร้างรายได้ 
2.4 การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
2.5 มีการออม 
2.6 มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

3. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3.1 การมีข้อมูลชุมชน 
3.2 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนชุมชน 
3.3 ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสร้างคุณค่า 
3.4 มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
3.5 มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3.6 สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
3.7 ปฏิบัติตามหลักการพ่ึงตนเอง 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 มีกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
4.3 มีการใช้พลังงานทดแทน  
4.4 มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 5 การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน  (Gross Village Happiness : GVH) ซึ่ง
เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่11 มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ  
2. องค์ประกอบที่ 2 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม  
3. องค์ประกอบที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น  
4. องค์ประกอบที่ 4 ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี  
5. องค์ประกอบที่ 5 การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล  
6. องค์ประกอบที่ 6 เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล  

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับใหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง 
 6.1 หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ซ่ึงตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการฉ้อราษฎร์บังหลวงมีคำถาม 10 ข้อ ดังนี้ 

ข้อความ 

ระดับมีความโปร่งใส (คะแนน 1-10) 

ทุจริต
ชัดเจน 

ไม่มีความ
โปร่งใส/

ตรวจสอบได ้

ไม่ค่อยมี
ความ

โปร่งใส 

มีความ
โปร่งใส
บ้าง 

มีความ
โปร่งใส
มากที่สุด 

0 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 
1. หน่วยงานรัฐมีกลไกร้องเรยีนจากประชาชน      

2. หน่วยงานรัฐมีการวางระบบแบบแผนในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชน 

     

3. หน่วยงานรัฐมีกระบวนการเปดิพื้นที่ให้ประชาชน 
ผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการคิด วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติและร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. หน่วยงานรัฐมีการให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ตรวจ
สอบการทำงานและยื่นข้อเสนอเพือ่ตรวจสอบ
การทุจริต 

     

5. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีคณะทำงาน
ตรวจสอบความโปร่งใสและตรวจสอบการ
ทำงานของหมู่บ้าน 

     

6. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการตรวจสอบ
การทำงานจากชาวบ้านด้วยกันเอง 
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7. ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชนมีการเปิดเผย
ข้อมูล 

     

8. ผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งการใช้จ่ายงานการพัฒนา
หมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

     

9. เมื่อมีกิจกรรมที่ขอความร่วมมือจากองค์กร
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ ผู้นำและคณะกรรมการ
ชุมชนมีการประกาศเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
เข้าร่วมอย่างทั่วถึง 

     

10. การทำงานพัฒนาในชุมชนมีความร่วมมือกับ
หน่ วยงานภาครัฐสามารถสอบถามข้อมู ล 
แนวทาง งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลา ผล
ที่เกิดขึ้นได้ 

     

 
 6.2 หลักธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วม  (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน หมู่บ้านมีคำถาม 10ข้อ ดังนี้ 

ข้อความ 
ระดับการมสี่วนร่วม  

(คะแนน 5 มากที่สุด-1 น้อยที่สุด) 
5 4 3 2 1 

1. สามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองได้ตาม
สิทธิและเสรีภาพ 

     

2. สามารถร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียง ของกรรมการหมู่บ้านหรือสมาชิกสภา 
อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) ทต.(เทศบาลตำบล) หรือ ส.ส. 

     

3. สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้อย่างอิสรเสรีภาพ      

4. การมีความพร้อมไปเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ด้วยการแสดง
ออกเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 

     

5. การเปิดโอกาสให้ทุกคนในหมู่บ้านต้นแบบสามารถเข้าร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

     

6. การเข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการทำงานของชุมชนได้
อิสระเสรีภาพ 

     

7. การเข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนตาม
ความเหมาะสมและเป็นประชาธิปไตย 

     

8. การมีส่วนร่วมกับทุกคนในชุมชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนร่วมของหมู่บ้าน      
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ข้อความ 
ระดับการมสี่วนร่วม  

(คะแนน 5 มากที่สุด-1 น้อยที่สุด) 

5 4 3 2 1 
9. การมีส่วนร่วมติดตามการทำงานของกรรมการหมู่บ้าน      

10. หน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
หมู่บ้าน 

     

 
ส่วนที่ 7 แบบวัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนรวมของ
หน่วยงานรัฐที่จัดให้กับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของ
ท่าน ดังนี้ 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมสี่วนร่วม  

(คะแนน 5 มากที่สุด-1 น้อยที่สุด) 
5 4 3 2 1 

7.1 ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 
1 การรับรู้นโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐ      
2 การรับรู้ เข้าใจปัญหาของหมู่บา้น      
3 การนำเสนอนโยบาย โครงการ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต่อ

ส่วนรวม 
     

4 การรับรูโ้ครงการพัฒนาหมู่บ้านตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงจากภาครัฐ      
5 การรับรู้ เข้าใจระบบการเข้าถึงสวสัดิการสังคมจากภาครัฐ      

7.2 ด้านการร่วมคิดค้นหาปัญหา 
6 การมีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการคดิคน้หาปัญหาในหมู่บา้น      
7 การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน      

8 การแสดงความคิดเห็นเป็นผู้นำในการจัดประชุมหมูบ่้านเพื่อการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     

9 การมีส่วนร่วมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมหรอื
โครงการพัฒนาหมู่บ้านของหน่วยงานรัฐ 

     

10 การร่วมคดิหาวิธีช่วยเหลือหมู่บ้านต่อหน่วยงานรัฐ      
7.3 ด้านการร่วมวิเคราะห์วางแผน 

11 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่
สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้าน 

     

12 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับแผนงาน โครงการ การพัฒนา
หมู่บ้านตามนโยบายของรัฐ 
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ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมสี่วนร่วม  

(คะแนน 5 มากที่สุด-1 น้อยที่สุด) 

5 4 3 2 1 
13 การมีส่วนร่วมพิจารณาแผนการทำงานการจัดกิจกรรม โครงการ การ

พัฒนาหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐ  
     

14 การมีส่วนร่วมคดิวิเคราะห์ในการจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนท่ีช่วยสนับสนุน 

     

15 การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำรวบรวมข้อมูลปญัหาของหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้าน 

     

7.4 ด้านการร่วมทำลงมือปฏิบัต ิ
16 การมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน      
17 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ตดัสินใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ

พัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดโครงการ 
     

18 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

     

19 การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรม โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     

20 การมีส่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7.5 ด้านการร่วมกันรับผลประโยชน ์
21 การไดร้ับประโยชน์โดยทางตรงกบัการพัฒนาหมู่บ้าน      
22 ผู้นำ ครอบครัว และเพื่อนบ้านไดร้ับประโยชน์จากกิจกรรม โครงการ

พัฒนาหมู่บ้าน 
     

23 การมีความภูมิใจต่อชุมชน ครอบครัว เพื่อนบ้านและประชาชนท่ีมี
กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

     

24 การไดร้ับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากกิจกรรมการพัฒนาหมู่บา้น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

     

25 การมีส่วนร่วมในการนำกจิกรรม และโครงการพัฒนาหมูบ่้านไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับครอบครัว 

     

7.6 ด้านการร่วมรับผิดชอบ 

26 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังข้อดีและข้อเสียในการจดักิจกรรมและ
โครงการการพัฒนาหมู่บ้าน 

     

27 การมีส่วนร่วมในการนำข้อบกพรอ่งของผลการจัดกิจกรรม โครงการ
และร่วมแก้ไขปญัหาในการพัฒนาหมู่บ้าน 
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ลำดับ ข้อความ 
ระดับการมสี่วนร่วม  

(คะแนน 5 มากที่สุด-1 น้อยที่สุด) 

5 4 3 2 1 
28 การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 
     

29 การมีความพร้อมและยินดเีข้าร่วมการอบรมเพื่อค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหา และเรยีนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน 

     

30 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพือ่ส่งเสรมิให้ชาวบ้านมีพลังในการ
ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน 

     

7.7 ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
31 การมีส่วนร่วมในเป็นผู้นำการประเมินผลความสำเร็จการพัฒนา

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     

32 การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนนิงานในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

     

33 การมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามกระบวนการทำงานในการแกไ้ข
ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

     

34 การรับผลการประเมินการดำเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

     

35 ความต้องการมสี่วนร่วมเป็นผู้นำผลการประเมินไปร่วมวางแผนใน
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้มั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

     

 
ส่วนที่ 8 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้--- 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
(สำหรับประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดบัความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูล“วิถีพอเพียง วิธีพอเพียง” และการน้อม

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับครัวเรือน การประเมินบุคคลตามตัวชี้วัด
ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระดับอยู่มีสุขเพ่ือนำมาใช้ในการวิจัยแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายใน
ศักยภาพบุคคลเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น อีกทั้งการตอบคำถามและข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในวงการวิชาการและ
เป็นความลับ ไม่มีผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบเก็บข้อมูล “ตรง
กับความเป็นจริงของผู้ตอบ” และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ ................................ปี 
3. สถานภาพ  โสด    สมรส  

 ม่าย/หย่าร้าง  แยกกันอยู่ 
4. การศึกษา (ตอบระดับการศึกษาสูงสุดเพียง  1  ระดับ) 
 ไม่ได้เรียนหนังสือ   ป.6-ม.3   ม.6 หรือ ปวช. 
 อนุปริญญา หรือ ปวส.  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ …………………………………………………………… 
6. รายได้ต่อเดือน 
 ไม่เกิน 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท   
10,001 –15,000 บาท 15,001 –20,000 บาท  
20,001 บาทข้ึนไป 

7. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนหรือไม่ 
 เป็น  ได้แก่ 

 กลุ่มอาชีพของหมู่บ้าน   สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 กลุ่มออมทรัพย์     กลุ่มกีฬาและการศึกษา 

แบบสอบถามชุดที่................ 
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 ชุมรมผู้สูงอายุ    กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส./อสม.) 
 กลุ่มตำรวจบ้าน    กลุม่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 กลุ่มวัฒนธรรม    กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................  

 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
8. ท่านมีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในหมู่บ้านชุมชนเพียงใด 

 ทุกคนในหมู่บ้านชุมชน   มีเพียงบางคน   
 มีเพียงเล็กน้อยเฉพาะญาติพ่ีน้อง  ไม่มีคนที่สนิทสนมเลย 

9. ท่านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านที่สนิทสนม
คุ้ยเคยกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชนเพียงใด 
 ทุก ๆ วัน     เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์  
 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง)   เดือนละครั้ง   
 ปีละครั้ง     ไม่เคยเลย 

10. บทบาทหน้าที่ในครอบครัว 
 พ่อ(หัวหน้าครอบครัว)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
 แม่(หัวหน้าครอบครัว)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
 ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา(หัวหน้าครอบครัว)เป็นผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัว 

11. สถานะความเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
เจ้าของบ้าน  ผู้เช่าที่อยู่อาศัย  ผู้อาศัย/สมาชิกของบ้าน 

12. สถานะความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินในปัจจุบัน 
เจ้าของที่ดินไม่เกิน 5 ไร่  ผู้เจ้าของที่ดินตั้งแต่ 6-15 ไร่  
ผู้เจ้าของที่ดินมากกว่า 15 ไร่ เป็นผู้เช่าที่ดินทำกิน   

คำถามสำคัญ:  1) คำว่า “วิถีพอเพียง” มีลักษณะอย่างไรในหมู่บ้าน 
  2) คำว่า “วิธีพอเพียง” มีลักษณะอย่างไรในหมู่บ้าน 
  3) คำว่า “นวัตวิธีวิถีพอเพียง” มีลักษณะอย่างไรในหมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้นำครอบครัวต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามระดับความคิดเห็นที่ตรงกับทัศนคติของผู้นำ
ครอบครัวในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัด ได้แก่  

6 = เห็นด้วยมากที่สุด  5 = เห็นด้วยมาก   4 = เห็นด้วย  
3 = เห็นด้วยน้อย    2 = เห็นด้วยน้อยที่สุด   1 = ไม่เห็นด้วย 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1 การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการดำรงชีพ       
2 การกระทำกิจกรรมร่วมในชุมชนไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่น       

3 การกระทำกิจการลงทุน ต้องค้นหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน       
4 การมีเหตุผลในการดำรงชีวิตต้องรูจ้ักเคารพกติกาของชุมชน       
5 ความพอเพียงในชีวิตต้องเรียนรู้การจัดทำบญัชีครัวเรือน        
6 การสร้างภูมิคุม้กันท่ีดีในตัวต้องเรยีนรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคม       
7 ความพอเพียงสอนให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง       
8 ความพอเพียงสอนให้คนประพฤตปิฏิบัติตนมีความซื่อสัตยส์ุจริต       
9 ความพอเพียงสอนให้คนมีความขยันอดทน สุขุม รอบคอบ       

10 ความพอเพียงสอนให้คน รู้จักใช้ชีวิตไม่ประมาท ไม่โลภ        
2.2 ด้านความรู้สึกต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 การชื่นชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวคิดที่เหมาะสม

ในการดำรงชีวิต 
     

 

2 การชื่นชมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่มีแนวทาง
ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ไดจ้ริง 

     
 

3 การชมเชยองค์การสหประชาชาตทิี่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่ทั่วโลก 

     
 

4 การชื่นชมผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต       
5 ความพึงพอใจต่อเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้กับคนทุกหมู่เหล่า       

6 ความพึงพอใจท่ีได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

     
 

7 การเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไป
แก้ปัญหาความยากจน 

     
 

8 การเห็นคณุค่าในผลลัพธ์ของการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บรรลุถึง
ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงในชีวิต 

     
 

9 ความภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาล       
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ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
ที่ 9) เป็นผู้ก่อเกิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 ความภาคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระราชาที่มีทศพิธราชธรรม ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยประชาชนยากจน 

     
 

2.3 ด้านความต้ังใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1 การลดค่าใช้จ่ายในสิ่งท่ีไมจ่ำเป็น       
2 การผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว        

3 การช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน        
4 การวางแผน ศึกษาข้อมูล เตรยีมการอย่างรอบคอบในการลงทุนทำ

กิจการสร้างอาชีพของตนเอง 
     

 

5 การทำบัญชีครัวเรือน การเก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคตของตนเอง       
6 การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน       
7 การดำรงชีวิตที่ต้องยดึมั่นและปฏบิัติตนตามหลักธรรมตามศาสนา ความ

เชื่อของตน 
     

 

8 การประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักพอประมาณ       

9 การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้าน       
10 การเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บรโิภคที่คำนึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อม 
     

 

ส่ 
วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิก
ในครอบครัว กรุณาทำทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัด ได้แก่   

6 = มีส่วนร่วมมากท่ีสุด   5 = มีส่วนร่วมมาก   4 = มีส่วนร่วม    
3 = มีส่วนร่วมน้อย    2 = มีส่วนร่วมน้อยที่สุด   1 = ไม่มีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 

3.1 ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 
1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน       
2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน       
3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคญัทางศาสนา       

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตามเทศกาลประจำหมู่บ้าน        
5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณลีอยกระทง ทำบุญประจำหมู่บ้าน       
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3.2 ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือความทันสมัยของครอบครัว 

1 การอบรมความรู้เกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน       
2 การฝึกใช้ภาษาไทยในการตดิทางราชการ       

3 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัติดต่อสือ่สารกันในหมู่บ้าน       
4 การรับข่าวสาร เสียงตามสาย จากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน       
5 การมีส่วนร่วมแลกเปลีย่นข่าวสารการพัฒนาอาชีพกับเพื่อนบ้าน       

3.3 ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
1 การมีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ผีประจำต้นไม้ ผีป่า ของ

หมู่บ้าน 
     

 

2 การมีส่วนร่วมแต่งกายตามอตัลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง       

3 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ประกอบพิธีการในประเพณี ประจำ
หมู่บ้าน 

     
 

4 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษา อาหารประจำกลุ่มชาติ
พันธุ ์

     
 

5 การมีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ       
3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1 การมีส่วนร่วมฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานรัฐ       
2 การรับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคเอกชน       

3 การไดร้ับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง 

     
 

4 การมีส่วนร่วมจดักิจกรรมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดความรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 

     
 

5 การมีส่วนร่วมสร้างกลุม่อาชีพในหมู่บ้าน       

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
ครอบครัว 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตรงกับความเป็นจริง กรุณาทำทุกข้อโดยมีเกณฑ์การวัด ได้แก่  

6 = มากที่สุด   5 = มาก   4 = ปานกลาง   3 = น้อย   
2= น้อยที่สุด   1 = ไม่มีการปฏิบัติเลย 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
4.1 ด้านการปลูกพืชผสมผสานทำการเกษตร 

1 การทำอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการดำรงชีพเฉพาะครอบครัว       
2 การทำอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน       
3 การทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นการค้าขายหลักของครอบครัว       
4 การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน       
5 การปลูกพืชผัก ไม้ยืนต้น ผสมผสานการเลีย้งสัตวไ์ว้ในบริเวณบ้าน       

4.2 ด้านการออมทรัพย์ 
1 การวางแผนใช้จ่ายแตล่ะเดือนของสมาชิกในครอบครัว       

2 การประหยัดใช้สิ่งของในครัวเรือน       
3 การรู้จักมัธยัสถ์ใช้เงินอย่างมีคณุคา่        

4 การลด ละ เลิกอบายมุข        
5 การออมเงินด้วยการฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคาร       

4.3 ด้านการทำอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของครอบครัว 

1 การรับงานเสริมมาทำท่ีบ้าน       
2 การรวมกลุ่มอาชีพกับสมาชิกผลติสินค้าขายในหมู่บา้น       

3 การรวมกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าส่งออกขายนอกหมู่บ้าน       
4 การไปทำงานช่ัวคราวนอกฤดูกาลอาชีพหลักของครอบครัว       

5 การสมคัรทำงานนอกเวลาของหนว่ยงานรัฐในหมู่บ้าน       
4.4 ด้านการเอ้ืออาทรเกื้อกูลต่อกัน 

1 การทำบุญร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน       
2 การบริจาคทาน ทุนทรัพย์ให้แกผู่ย้ากไร ้       
3 การแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือกันในครอบครัว       
4 การให้คำปรึกษา ช้ีแนะแนวทางที่ดีเมื่อสมาชิกครอบครัวทำผิดพลาด       
5 การเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวพัฒนาตัวเองด้วยความเป็น

ประชาธิปไตย 
     

 

4.5 ด้านการดำรงมั่นในภูมิปัญญาความเชื่อของท้องถิ่น 

1 การใช้ภาษาถิ่น ภาษาเผ่า ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกิจวัตรในการสื่อสาร       
2 การเคารพสิ่งศักดิส์ิทธ์ิของป่าประจำหมู่บ้าน       

3 การเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้านเป็นประจำ       
4 การอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดภมูิปัญญาที่สืบมาแต่โบราณให้แก่ลูกหลาน       
5 การใช้ยาสมุนไพรที่บรรพบุรุษรักษาโรคภยัของคนในหมู่บ้าน       
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ส่วนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง กรุณา
ทำทุกข้อ 

5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ด้านการมีสุขภาพดี 
 1) ในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารกินครบ 5 หมู่ครบ 3 ทุกมื้อ (เช้า กลางวัน และค่ำ) 

 ครบ 5 หมู่มีกินทุกม้ือ   ครบ 5 หมู่มีกินบางมื้อ  
 ไม่ครบ 5 หมู่ อดมื้อกินมื้อ 

 2) ในปัจจุบันครอบครัวมีอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยทุกม้ือ )เช้า กลางวัน และค่ำ(  
 มีอาหารที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยกินทุกมื้อ   
 มีอาหารที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยกินบางม้ือ  
 ไม่ได้กินอาหารที่ดีสะอาดถูกสุขอนามัยอดมื้อกินมื้อ 

 3) ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน 
  ทุกวันใน 1 สัปดาห์   เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์  

 บางวันใน 1 สัปดาห์   นานครั้งใน 1 สัปดาห์   
 ไม่ได้ออกกำลังกายร่วมกันเลยใน 1 สัปดาห์ 

 4) ในปัจจุบันยามเจ็บป่วยสมาชิกทุกคนได้รับการรักษาท่ีถูกตามหลักวิชาชีพด้วยแพทย์แผน
ปัจจุบัน 
  ทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วย  เกือบทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วย  

 บางครั้งท่ีมีการเจ็บป่วย  นานครั้งที่มีการเจ็บป่วย  
 ไม่ได้ได้รับการรักษาที่ถูกตามหลักวิชาชีพ  )งพยาบาลอนามัย/โร(  

 5) ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการฝึกสมาธิ สวดมนต์ก่อนนอนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้
เข็มแข็ง 
  ทุกวันใน 1 สัปดาห์   เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์  

 บางวันใน 1 สัปดาห์   นานครั้งใน 1 สัปดาห์   
 ไม่ได้สวดมนต์เลยใน 1 สัปดาห์ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามระดับความพึงพอใจต่อครอบครัวในปัจจุบันที่ตรง
กับความเป็นจริง กรุณาทำทุกข้อโดยมีเกณฑ์การวัด ได้แก่  

6 = มากที่สุด   5 = มาก   4 = ปานกลาง/เฉย 3 = น้อย   
2 = น้อยที่สุด   1 = ไม่พึงพอใจ/ไม่ดี/ไม่มีความผูกพัน 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
5.2 ด้านความพึงพอใจต่อครอบครัว 

1 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม บทบาท หน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัว 

      

2 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพอใจกับขนาดของครอบครัว       
3 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความพอใจในสถานะอาชีพของครอบครัว       
4 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิต       
5 ในปัจจุบันครอบครัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย       

5.3 ด้านความสัมพันธ์ของสมาชกิในครอบครัว 
1 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการรับประทานอาหารร่วมกัน        
2 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีการเผื่อแผ่แบ่งกัน ช่วยเหลือกิจกการร่วมกัน       
3 ในปัจจุบันเมื่อครอบครัวเผชิญปัญหาทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปญัหา

ร่วมกัน 
      

4 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีความรักสามัคคี ไม่ทอดทิ้งกันรักใครเ่มตตาต่อ
กัน 

      

5 ในปัจจุบันผู้นำครอบครัวเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกทกุคน
ในครัวเรือน 

      

5.4 ด้านความผูกพันกับชุมชนของสมาชิกในครอบครัว 

1 สมาชิกทุกคนในครอบครัวอาศยัอยู่ในหมู่บ้านตั้งแตเ่กิดจนปัจจบุัน       
2 ปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมทำร่วมกับสมาชิกของ

หมู่บ้าน 
      

3 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นมิตรสหาย รู้จักคุ้นเคยกันทุก
คนในหมู่บ้าน 

      

4 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรู้สึกร่วมกับสมาชิกทุกคนใน
หมู่บ้านแสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง 

      

5 ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรัก หวงแหน อยากปกป้อง 
อนุรักษ์ พัฒนาสถานที่สำคญัของหมู่บ้าน 
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แบบสอบถามสำหรับการนำแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้ “นวัตวิธี วิถีพอเพียง” 
ส่วนที่ 6 แบบวัดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (6 ด้าน 15 
ตัวชี้วัด) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตรงกับความเป็นจริง กรุณาทำทุกข้อโดยมีเกณฑ์การวัด ได้แก่  

6 = ปฏิบัติมากที่สุด   5 = ปฏิบัติมาก    4 = ปฏิบัติบ้าง   
3 = ปฏิบัติน้อย    2 = ปฏิบัติน้อยที่สุด   1 = ไม่มีการปฏิบัติเลย 

 6.1 วิถีพอเพียง (ประเมินเป็นภาพรวมในการดำรงชีวิต) 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
1. ด้านสังคมวัฒนธรรม 

1 ความสามัคคีร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน       
2 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ทำข้อตกลงประชาคมของหมู่บ้าน       
3 การร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน       
4 การดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย       
5 การร่วมกันให้หมู่บ้านปลอดอบายมุข       

2. ด้านเศรษฐกิจ 
1 การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน       
2 การจัดทำบัญชีครัวเรือน       
3 การสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักในครอบครัว       
4 การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน       
5 การออมเงิน ประหยัดมัธยัสถ์ในการใช้จ่ายเงิน       

3. ด้านจิตใจ 

1 การดำรงชีพด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม       
2 การทำบุญหมู่บ้าน       
3 การช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ สิ่งของให้แก่คนท่ียากจน        
4 ความรักความผูกพันในครอบครัว       
5 ความพึงพอใจในการดำรงชีวิตร่วมกันในหมู่บ้าน       

4. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์       
2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมให้เกิดความ       
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ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
คุ้มค่า 

3 การร่วมมือกันใช้พลังงานทดแทน       
4 การจัดการขยะในหมู่บ้านไม่ส่งผลกระทบต่อคน หมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม       
5 การร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน อนุรักษ์ป่าชุมชน       

  
6.2 วิธีพอเพียง (ประเมินเป็นภาพรวมในการดำรงชีวิต) 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
1. ด้านความประหยัดมัธยัสถ์ 
1 การใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยท้ังตนเองและครอบครัว       
2 การมีเงินออมไว้ในกองทุน หรือกลุ่มออมทรัพย์       
3 การมีเงินออมในธนาคาร       
4 การมีประกันชีวิตไว้กับบริษัทเอกชน       
5 การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย       

2. ด้านการลดรายจ่าย 
1 การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ในพ้ืนท่ีบริเวณบ้าน       
2 การลดอบายมุข (กินให้น้อยลง หรือเกี่ยวข้องให้น้อยลง)       

3 การละอบายมุข (ละการเกี่ยวข้องอบายมุข เช่น เข้าพรรษา ทุกวันพระ)       
4 การเลิกอบายมุข       

5 การซื้อสิ่งของใช้เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ       
3. ด้านการเพ่ิมรายได้ 
1 การประกอบอาชีพท่ีสุจริตเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพท่ีสอง       

2 การผลิตสินค้าส่งให้ร้านหรือตัวแทน       
3 การรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านสร้างอาชีพหารายได้เพิ่ม        

4 การเพิ่มพื้นที่ ขยายหรือเพิ่มจำนวนผลผลิตจากอาชีพเดิมเพื่อสร้าง
รายได้ 

     
 

5 การเดินทางไปรับจ้างท่ัวไปทั้งในและนอกหมู่บ้าน       
4. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 การใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลกับเพื่อนในหมู่บ้าน       

2 การรับความรู้จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน       
3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้าน       
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ข้อ ข้อความ 
ระดับคะแนน 

6 5 4 3 2 1 
4 การมีส่วนร่วมสร้างกลุ่มเครือข่ายทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน       

5 การเดินทางศึกษาดูงานนอกหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง       
5. ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน 
1 การช่วยเหลือคนยากจน       
2 การช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส       
3 ความรู้รักสามัคคีในครอบครัว       

4 ความรู้รักสามัคคีในชุมชน       
5 การร่วมทำงาน กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านด้วยจิตอาสา       

 
ส่วนที่ 7 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้--- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
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รายชื่อทีมผู้ช่วยนักวิจัยในการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลทั้ง 5 จังหวดั 
1. นางสาวสิราวรรณ สมเพาะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
2. นางสาวธัญญาภรณ์ ดีนอก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี 
3. นางสาวธัญญา อิ่มใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี 
4. นางสาวโศภิษฐา อัมบัส นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี 
5. นางสาวเกวลิน ศรีหาภูธร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี 
6. นางสาวไอลดา ชีพจำเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
7. พยาบาลประจำโรงพยาบาลอุดรธานี 1 คน (ขณะนั้นอยู่ประจำอยู่โรงพยาบาลอำเภอโซ่พิสัย) 

 
ภาพบางส่วนในการลงพื้นที่วิจัย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอดุรธานี หนองบัวลำภู 

หนองคาย บึงกาฬและเลย 

 

ภาพที่ 1 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดบึงกาฬ 
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ภาพที่ 2 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 

 

ภาพที่ 3 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวลำภู 
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ภาพที่ 4 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

 

ภาพที่ 5 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
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ภาพที่ 6 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี 
 

 

ภาพที่ 7 ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหเลย 
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ภาพที่ 8 สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ทีมนักวิจัย อาจารย์เพ็ญนภา ปาละปิน 
 

 

ภาพที่ 9 สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ทีมนักวิจัย อาจารย์เพ็ญนภา ปาละปิน 
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