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บทท่ี1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
กกกกกกกกเนื่องจากสภาวการณทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอ
ประชาชนเกือบทุกระดับของสังคมไทย ท่ีไดเผชิญกับภาวการณความผันผวนทางเศรษฐกิจ คาครอง
ชีพสูงข้ึน โดยเฉพาะผูท่ียากจน หาเชากินคํ่า ท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด กอใหเกิดความลําบากใน
การดํารงชีพและการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังกอใหเกิดปญหาตางๆตามมาอีก เชน ปญหาอาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด ปญหาศีลธรรมตกตํ่า ปญหาความยากจน และปญหาสังคมอ่ืนๆ 
กกกกกกกกวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดประสบนั้น ถูกสะสมตอเนื่องมาหลายป ความ
ฟุงเฟอทําใหสังคมไทยขาดจิตสํานึกในเร่ืองของความพอดีและพอเพียง มีการจับจายใชสอยอยาง
ฟุมเฟอยท้ังในองคกรของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน การดําเนินการตางๆต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของความประมาท ไมระมัดระวัง ขาดความประหยัด เพราะยึดในกระแสโลกาภิวัฒนมากเกินไป ท่ี
มุงเนนแตการคา การลงทุน แตขาดความตระหนักถึงความเปนคนและความเปนสังคมไทย 
กกกกกกกกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ( พ.ศ.2550- 2554 ) กําหนดข้ึนบน
พื้นฐาน การเสริมสรางทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดคน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาและไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฎิบัติ เพื่อมุงสู
สังคมท่ีเปนสุข ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทย จึงใหความสําคัญมากในการพัฒนา
คุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เปนท้ังเปาหมายและผูไดรับผลประโยชน ผลกระทบ จากการพัฒนา 
ขณะเดียวกันผูขับเคล่ือนการพัฒนาจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล ท้ังจิตใจ 
รางกาย ความรูและทักษะ ความสามารถ เพ่ือใหเพียบพรอมท้ังดาน “คุณธรรม” และ    
 “ ความรู”  ซ่ึงจะนําไปสูการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง ดวยจิตสํานึกใน
ศีลธรรมและคุณธรรมใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใชหลัก “ความ
พอประมาณ” ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต อดทน ขยันหม่ันเพียร อันจะเปน “ 
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี” ในคนพรอมเผชิญตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและ
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูในครอบครัวท่ีอบอุนและสังคมท่ีสงบสันติสุข  
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ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเปนธรรม 
รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน นําไปสูสังคม อยูเย็นเปนสุขรวมกัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
กกกกกกกกปจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการเผยแพรออกไปจนเปนท่ีรับรูท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในแวดวงของนักวิชาการดานการพัฒนา รวมท้ัง
เปนแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีประเทศตางๆควรนํามาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ
ของตนเองตอไป 
กกกกกกกกดวยเหตุผลดังกลาวนี้ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีศึกษาในเร่ืองการนําแนวปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษาของชุมชนทรายทอง 
ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนโดยใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
กกกกกกกกแตเดิมเปนหมูบานสันทรายใน ตําบลเจริญเมือง เม่ือจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึน 
ชุมชนทรายทองจึงไดแยกออกจากชุมชนสันทราย เม่ือป พ.ศ. 2545 ขณะแยก มีประชาชนท้ังหมด 
287 ครัวเรือน และประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ในปจจุบันทรายทองมี
ประชากร 145 ครัวเรือน เปนชุมชนท่ี 17 ของตําบลเจริญเมือง ท่ีมีจํานวนประชากร 384 คน   
กกกกกกกก1.1 สภาพปญหา 
กกกกกกกกกกกจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและนํามาใชไดจริงใน
สถานการณปจจุบันและในอนาคต มุงเนนการพัฒนาท่ียังยืน ใชหลักการพึ่งพาตนเอง ผูวิจัยใน
ฐานะนักศึกษาปริญญาโทดานการจัดการภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนทราย
ทอง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ืองการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษาของชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีความเจริญรุงเรืองเขามายังหมูบานอีกท้ังยังมีการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
โครงสรางหมูบาน การเขาไปทํางานในสังคมเมือง แตก็ยังมีประชาชนบางสวนท่ียังดํารงชีวิตตาม
แนววิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของชุมชนอยางตอเน่ือง   
กกกกกกกกกก จากการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง ผูวิจยัไดกําหนดประเด็นการศึกษา 
ถึงการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะ
เปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอไป  
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2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ไดแก ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีคุมกันท่ีดีในตัว 
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาถึงระดับความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
กกกกกกกก3. เพื่อเปรียบเทียบการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน ท้ัง 3 ดาน ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีคุมกันท่ีดีในตัว ของ
ประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได ตางกัน 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
กกกกกกกก3.1 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกก3.2 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกก3.3 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตาม 
ระดับการศึกษา 
กกกกกกกก3.4 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามระดับรายได
ตอเดือนของครัวเรือน 
กกกกกกกก3.5 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามระดับความรู
และความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.  ขอบเขตการศึกษา 
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 
กกกกกกกก4.1 ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 

            4.1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
  4.1.1.1 สภาพทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
                    4.1.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ไดแก ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน 
                    4.1.1.3 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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                     4.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดําเนินชีวิตซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมี
ภูมิคุมกันท่ีดี 
กกกกกกกก4.2 ขอบเขตดานพื้นท่ีและประชากร 

          การศึกษาคร้ังนี้กําหนดขอบเขตการศึกษาไดแก การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน เขตพื้นท่ีชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา จะทําการสํามะโนประชากรจากหัวหนา
ครัวเรือน จํานวน 145 ครัวเรือน 
 
5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 

สภาพทางประชากร    
-เพศ  ( X1 ) 
-อายุ  ( X2 ) 
-ระดับการศึกษา  ( X3 ) 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
- ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน  ( X4) 
 

- ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ( X5 ) 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- การมีภูมิคุมกันท่ีด ี
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6.  คํานิยามศัพท 
กกกกกกกก6.1 นิยามศัพทเฉพาะ 
กกกกกกกกก     6.1.1 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ี
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล
และพรอมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
กกกกกก                   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  
กกกกกก                   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ   
กกกกกก                   3. ความมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  
กกกกกก                   4. เง่ือนไข หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดบั
พอเพียงนั้นตองอาศัยท้ังความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ เง่ือนไขความรู ประกอบดวย
ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบคอบ ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้น
มาพิจารณาและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ เง่ือนไขคุณธรรม จะตองเสริมสรางประกอบดวยมี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาใน
การดําเนินชีวิต 
กกกกกก                   5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน 
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550 : 13-15) 
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กกกกกกกกก     6.1.2 ชุมชน หมายถึง ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  
กกกกกกกกก     6.1.3 ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
กกกกกกกก6.2 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
กกกกกกกกก     6.2.1 เพศ หมายถึง การแบงเพศของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย เพศชาย และ
เพศหญิง 
กกกกกกกกก     6.2.2 อายุ หมายถึง อายุของกลุมตัวอยาง โดยระบุเปนชวง คือ  ต่ํากวา 20 ป, 21-30 
ป, 31-40 ป, 41-50 ป, 51-60 ป และ 61 ป ข้ึนไป     
กกกกกกกกก     6.2.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุมตัวอยาง โดยระบุ
เปนระดับ คือ ไมเกินประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา อนุปริญญา (ปวท. / ปวส)  ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
กกกกกกกกก     6.2.4 ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน หมายถึง ระดับรายไดของสมาชิกทุก
คนในครัวเรือนท่ีตัวอยางอาศัยอยูรวมกัน โดยแบงระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน ออกเปน 
4 ชวง ไดแกระดับรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน ระดับรายไดตั้งแต 10,001 – 20,000 บาทตอ
เดือน ระดับรายไดตั้งแต20,001 – 30,000 บาทตอเดือน ระดับรายไดตั้งแต30,001 บาทข้ึนไป   
   
7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
กกกกกกกก7.1 เพื่อใหประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 
กกกกกกกก7.2 เพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กกกกกกกก7.3 ชวยสรางจิตสํานึก และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการดําเนินชีวิตอยูบน
หลักของความ พอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
กกกกกกกก7.4 เปนการเผยแพรความรูท่ีไดนําไปสูสังคมอันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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บทท่ี2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
กกกกกกกกในงานวจิัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ือง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไป
ใชในการดําเนนิชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวดัเชียงราย  
โดยผูวิจยัไดอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
กกกกกกกก1. เศรษฐกิจพอเพียง 

         1.1 ความหมายเชิงทฤษฎี 
         1.2 แนวความคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
         1.3 อัตลักษณของเศรษฐกิจพอเพียง 
         1.4 ระดบัของเศรษฐกิจพอเพียง 

กกกกกกกก2. แนวคิดการพึ่งตนเอง 
กกกกกกกก3. ทฤษฎีใหม 
กกกกกกกก4. แนวคิดเกีย่วกบัความรูความเขาใจ 

         4.1 ความรู (Knowledge) 
         4.2 ความเขาใจ   

กกกกกกกก5. แนวคิดเกีย่วกบัชุมชน 
กกกกกกกก6. ความเขมแข็งของชุมชน 
กกกกกกกก7. แนวคิดเกีย่วกบัทุนทางสังคม (Social Capital) 
กกกกกกกก8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
          8.1 วิสัยทัศนประเทศไทย 
          8.2 พันธกิจ 
          8.3 วัตถุประสงค 

         8.4 เปาหมาย 
         8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
         8.6 การขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

กกกกกกกก9. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
กกกกกกกก 10. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของตําบลเจริญเมือง 
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กกกกกกกก 11. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของชุมชนทรายทอง 
 
1.  เศรษฐกิจพอเพียง 
กกกกกกกก เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ
ตางๆมาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีความ
สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกาวขวางทางดานวัตถุสังคมส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆมารวมกันประมวล 
กล่ันกรอง พระราชดํารัสและนํากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตินําออกเผยแพร ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติแลว) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปรียบคําวา “พอเพียง” กับคําวา “Self-Sufficiency” วา 
กกกกกกกก “…Self-Sufficiency นั้น หมายความวาผลิตอะไร มีพอท่ีจะใชไมตองไปขอยืมคนอ่ืน 
อยูไดดวยตนเอง ...เปนไปตามท่ีเคาเรียกวายืนบนขาของตนเอง ...แตวาพอเพียงนี้มีความหมาย
กวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอใจในความตองการมันก็มี
ความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนผูอ่ืนนอยถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวา
ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข  
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตองให
พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติพอเพียง…” 
กกกกกกกก ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวาความพอประมาณและความมีเหตุผลจากพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเพียงเทานั้น แตเปนเศรษฐกิจ
ของทุกคนทุกอาชีพ ท้ังมีอยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูท่ีเปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรม และ
บริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเน้ือของงาน 
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โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความเหมาะสม ไมใชกูมา
ลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือท่ีม่ันใหยืนอยูได ตองรูจักใชจาย ไมฟุมเฟอยเกินตัว 
กกกกกกกก 1.1 ความหมายเชิงทฤษฎี 

            ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงซ่ึงประมวลและกล่ันกรองโดยคณะ 
ผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆโดยสามารถจําแนกองคประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
5 สวน ไดแก กรอบแนวคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เง่ือนไข และแนวทางปฏิบัติรวมถึงผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการนําไปปฏิบัติ 

           1.1.1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทาง
ท่ีควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง 
และความยั่งยืนของการพัฒนา  

           1.1.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนได
ในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน  

           1.1.3 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ  
            ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

(2549) และพิพัฒน ยอดพฤติการณ (2551)  กลาววา พอเพียงประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี ซ่ึงหลักการ 3 ขอจะใชโดยมีเง่ือนไขอยู 2 ขอเปน
พื้นฐานสําคัญ คือ เง่ือนไขความรู และ เง่ือนไข คุณธรรม รวมเรียกวา 3 หวง 2 เง่ือนไข ท้ังหมดจะ
กอใหเกิดผลที่ดีท่ีจะเกิดข้ึน คือ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมท่ีม่ันคง สมดุลยั่งยืน 
  1. ความพอประมาณ  
      ความพอประมาณ หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ มิไดปฏิเสธความสุข 
จากการบริโภคส่ิงของท่ีเปนส่ิงอํานวยความสะดวกหรือส่ิงของท่ีฟุมเฟอย เพียงแตจะตองรูจัก
ข้ันตอนพอเพียงไดโดยมีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหรา หรือหากจะมีความสุขโดยไมฟุมเฟอยบาง 
ก็สามารถทําได หัวขอสําคัญคือ ตองไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 
      กลาวโดยรวมแลว ความพอประมาณ หมายถึง ความเหมาะสมของการ
ดําเนินงานท้ังในแงของขนาดท่ีไมเล็กเกินไปหรือไมใหญจนเกินตัว แตเปนไปตามอัตภาพและ
สภาพแวดลอมและในแงของจังหวะเวลาท่ีไมเร็วเกินไปหรือไมชาเกินไป แตรูจักทําเปนไปตาม
ข้ันตอนเพ่ือใหการดําเนินงานมีความกาวหนา โดยท่ีไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 
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                            ความพอประมาณในมิติตาง ๆ ของการกระทํา 5 ประการ คือ 
      1.1 ดานจิตใจ คือ เร่ิมตนจากตนเองตองตั้งสติ มีปญญา มีจิตสํานึกท่ีดี มีเมตตา 
เอ้ืออาทร มีความเขาใจและประนีประนอม คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม เขมแข็งและพ่ึงตนเอง
ได 
  1.2 ดานสังคม คือ การสรางความพอดีในทุกระดับของสังคม โดยเร่ิมจาก
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซ่ึงตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รูจักผนึก
กําลัง และท่ีสําคัญมีกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากฐานรากท่ีม่ันคงและแข็งแรง 
      1.3 ดานเศรษฐกิจ คือ ตองอยูอยางพอดี พอมีพอกิน ไมหรูหรา ฟุมเฟอย 
      1.4 ดานเทคโนโลยี คือ ควรเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะและความตองการ
ของประเทศ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถ่ินใหสอดคลองเปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมของเรา 
                            1.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ ใชอยางประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงครักษาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด 
  2. ความมีเหตุผล 
                               ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาท่ีจะดําเนินงานใดๆ ดวยความถ่ีดวยความ 
รอบคอบ ไมยอทอ ไรอคติ คํานึงถึงเหตุและปจจัยแวดลอมท้ังหมด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางถูกตองดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชนและความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน 
                            “เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวา เปนท้ังเศรษฐกิจ หรือความประพฤติท่ีทําอะไร
เพื่อใหเกิดผล โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถาทําส่ิงท่ีดี ถาคิดใหดี ใหผลท่ีออกมา คือ
ส่ิงท่ีคิดตามเหตุผล การกระทําก็จะเปนการกระทําท่ีดี และผลของการกระทํานั้น ก็จะเปนการ
กระทําท่ีดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมีความสุข” (พระราชดํารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา วันท่ี 4 ธันวาคม 2543)” 
                        3. การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
      การมีภูมิคุมกันท่ีดใีนตวั หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการ 
เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล และไกล อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในไดอยางดี 
      “ทุกคนตางมีหนาท่ี แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาท่ีนั้น เพราะวาคนใด
ทําหนาท่ีเฉพาะของตัวเอง โดยไมมองไมดูแลคนอ่ืน งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน
จะตองพาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลวชวยกันทํา” 
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 (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา วันท่ี 4 ธันวาคม 2533)” 
      “ผูท่ีทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมไดประโยชนแกสวนของตนดวย 
ผูท่ีทํางานโดยเห็นแกตัว เบียดเบียนสวนรวม ยอมบ่ันทอนทํางานความหม่ันคงของประเทศชาติ
และท่ีสุดตนเองก็จะเอาตัวไมรอด” (พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประกาศณียบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 16 มกราคม 2512)” 
      “ทุกวันนี้สถานการณตาง ๆ ในโลกและในบานเมืองของเราเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ยอมทําใหมีความคิด ความเห็นและหลักการอยางใหมเกิดข้ึนมามาก การจัดวางหลักการวาง
ระเบียบปฏิบัติในการบริหารและดําเนินการศึกษา จําตองกระทําใหสอดคลองใหถูกใหเหมาะสมกบั
สภาพท่ีเปล่ียนมาดวย เพื่อท่ีจะกาวหนาไปในทางเจริญ” (พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสที่คณะ
ครูอาวุโสเขาเฝาฯ รับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือประจําป 2516 วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2517) 
      ตัวอยางของพระราชดํารัสท่ีอัญเชิญมาขางตน สะทอนถึงหลักคิดในการสราง
ภูมิคุมกันท่ีเปนข้ันตอน โดยในข้ันแรกเปนการจัดการกับเหตุภายในตัว เชน การท่ีไมกอหนท่ีีไมเกดิ
ประโยชนแกตนเอง ข้ันตอมาเปนการจัดการกับเหตุภายนอกตัว เชน การอุดหนุนจุนเจือแกผูท่ี
เกี่ยวของรอบขาง ซ่ึงถือเปนการปลูกสรางภูมิคุมกันอยางเปน “ระบบ” ดวยการรวบรวมและการ
จัดการเหตุปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถรับมือกับสถานการณท่ี
เปล่ียนแปลงไปโดยไมเกิดความเสียหายจนถึงข้ันท่ีอยูไมได 
                       1.1.4 เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น 
ตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ  
         1.1.4.1 เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรูลึกในงานท่ีทํางานและความรูกวางในสภาพแวดลอมและ
สถานการณท่ีเกี่ยวพันกับงานท่ีทํา ความรู (สติ) คือ การยั้งคิดพิจารณาและรูทันสภาวการณท่ีเกิดข้ึน
กอนจะทําการใดๆ และความรูชัด (ปญหา) คือ การเห็นและเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดอยางกระจางชัด 
ถูกตองตามเหตุผลและตามจริง และมีความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ “การสรางความสําเร็จในกิจการ
งานทุกอยาง ทุกระดับ รวมท้ังความสําเร็จในชีวิตของแตละคนดวยนั้น ตองอาศัยปจจัยพื้นฐาน หรือ
เปนเครื่องมือปฏิบัติงานแทๆ สวนท่ีหนึ่ง คือความรูและความชํานาญทางวิชาการ ซ่ึงเปน
ปจจัยพื้นฐาน หรือเปนเคร่ืองมือปฏิบัติงานแทๆ สวนท่ีสอง คือความละเอียดถ่ีถวน ความต้ังใจ และ
ความอุตสาหพยายาม ซ่ึงเปนเคร่ืองมือชวยใหทําการไมไดผิดพลาดบกพรองและสําเร็จลุลวงได
ตลอด ไมท้ิงขวางและวางเสียกลางกัน สวนท่ีสามนั้น ไดแกสติระลึกรูตัวและปญญาความรูชัด หรือ
ความเฉลียวฉลาดท่ีจะหลุดคิดพิจารณา กิจท่ีทํา คําท่ีจะพูด ทุกอยางใหเปนไปอยางถูกตองเท่ียงตรง
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ตามกระบวนการของเหตุผล ซ่ึงจะชวยใหดําเนินชีวิตและการงานไปในทางเจริญ” (พระบรม
ราโชวาทเนื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันท่ี 22 ธันวาคม 2520)” 
         1.1.4.2 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
ไมคดโกงไมหลอกลวงและไมเอารัดเอาเปรียบ ความบากบ่ัน ความกลาแข็ง มีความหนักแนนไม
ทอถอย ทําใหการดําเนินงานรุดหนาเร่ือยไปจนประสบผลสําเร็จ และความรอบคอบระมัดระวัง คือ 
การพิจารณาอยางถ่ีถวนในทุกแงทุกมุมกอนท่ีจะดําเนินงาน เพื่อมิใหเกิดความเผอเรอและพล้ัง
พลาด 
                       1.1.5 แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุล และย่ังยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม 
สมดุล / ม่ันคง / ยั่งยืน 
 

 
ภาพท่ี 1  เศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  
[ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2553, เขาถึงไดจาก  http://www.nesdb.go.th.. 
                       1.1.6 นิยามของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิคุมกัน 

พอประมาณ 

   มีเหตุผล 

เง่ือนไข ความรู 
(รอบร, รอบคอบ ,ระมัดระวัง) 

เง่ือนไข คุณธรรม 
(ซื่อสัตย, สจริต ,ขยัน, อดทน 
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                   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546) ไดให
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความสามารถในการดํารงชีวิตได
อยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพและท่ีสําคัญตองไม
หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ มีเสรีภาพ ไมผูกอยูกับส่ิงใด โดยยึดหลักสันทางสาย
กลางในการดําเนินชีวิต 
                    อี เอฟ ชูมักเกอร (1973) ไดมองวาความพอเพียง การปฏิบัติตนตามทางสาย
กลางๆ การไมเบียดเบีนยนตนเอง และผูอ่ืน หรือเรียกวา“เศรษฐศาสตรฉบับพุทธ”  
                    คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติ
ตนไดในทุกระดับและตลอดเวลา โดยมีแนวคิดทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) ท่ีเรียกวา มรรคมี
องค 8 ประการ มีแนวคิดท่ีสําคัญไดแก  

สัมมาทิฏฐิ    ความเหน็ชอบ 
สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ 
สัมมาวาจา วาจาชอบ 
สัมมากัมมันตะ ประกอบการงานชอบ 
สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพชอบ 
สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ 
สัมมาสติ ระลึกชอบ 

    สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 
                    สุเมธ ตันติเวชกุล (2542 : 15) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิด 
เพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ ไดโดยพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะพึ่งพาปจจัยตางๆ ท่ีเราไมไดเปนเจาของ 
                    นิคม มูสิกะคามะ (2542 : 263) ใหความเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทาง
พัฒนาตามทฤษฎีใหม ท่ีทําใหประเทศไทยอยูในสังคมโลกไดอยางสงางามนาภูมิใจ โดยที่สามารถ
ผลิตทรัพยากรไดตามภูมิปญญา และเทคโนโลยีแบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชนมี
ความเขมแข็งชวยเหลือตนเองได วิถีชีวิตความเปนอยูท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนในศาสนามี
สังคมท่ีสงบสุข กินดีอยูดีข้ึน การผลิตอุดมสมบูรณพอเพียงท่ีจะคาขายไปยังตางประเทศ 
                    สุรเกียรติ เสถียรไทย (2543 : 257) ไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไววา เปน
ปรัชญาของการพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีฐานคิดสําคัญท่ีการพัฒนาคนในชุมชน ท้ัง
ดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูไป 
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กับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ท้ังนี้การพัฒนาคนจะตองเร่ิมท่ีการพัฒนาความคิดและจิตใจ
ของคนใหรูจักกินรูจักใชตามอัตภาพและความจําเปนในการดํารงชีวิต 
                    มาฆะ ขิตตะสังคะ (2537 : 204-205) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การให
ความสําคัญในดานการผลิตเพื่อยังชีพ และใหพอเพียงตอความตองการจําเปนข้ันพื้นฐานของบุคคล
ในสังคมนั้นๆกอนเปนสําคัญ ใหประชาชนรูจักพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ไมฟุงเฟอ อยากไดอยากมีใน
ส่ิงท่ีเกินแกกําลังของตน 
                    บุญเสริม บุญเจริญผล (2543 : 3) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไววา 
เปนวิธีการดําเนินการเล้ียงชีวิตแบบรูจักพอ ดวยการพยายามผลิตสินคาข้ึนมาเอง ใหพอเพียงสําหรับ
คนในครอบครัวกินและใช หากผลิตไดเหลือกินเหลือใชจึงขาย หากผลิตไดไมพอก็ตองซ้ือบาง มิได
มุงผลิตเพื่อขายเพียงอยางเดียว โดยไมนํามาบริบทดวย นอกจากนั้นการผลิตและการบริโภคตองอยู
ในหลักของความพอดี รูจักพอในการผลิตและการบริโภค ลักษณะการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงมีหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
                    1. ตองพ่ึงตัวเองใหมากท่ีสุด 
                    2. ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดผลคุมคาท่ีสุด 
                    3. ไมผลิตและบริโภคเกินกําลัง แสวงหาความพอเหมาะพอดีไดดุลยภาพ 
                    4. ตางมีสวนรวมชวยเหลือกันและกัน ไมตางคนตางอยูโดยไมเหลียวแล 
                    ฉัตรทิพย นาถสุภา (2540 : 1) การศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต 
วาเปนระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ผลิตพืชผล พืชพันธุไวเพื่อกิน เพื่อใชเอง ไมมีระบบการพ่ึงพิง
สังคมภายนอกมีความผูกพันกันสูง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบ
เครือญาติเปนสําคัญ และไมมีการแบงชนช้ันกัน เปนตน 
                    ประเวศ วะสี (2542 : 4-6) ใหความเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียง ไมไดแปลวาไม
เกี่ยวของกับใคร ไมคาขาย ไมผลิต ไมสงออก ไมทําเศรษฐกิจมหภาค แตหมายถึงการท่ีมนุษยเรามี
ความพอเพียงในอยางนอย 7 ประการดวยกัน  
                    1. พอเพียงสําหรับทุกคน  
                    2. จิตใจพอเพียง  
                    3. ส่ิงแวดลอมพอเพียง 
                    4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง 
                     5. ปญญาพอเพียง  
                    6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง 
                     7. มีความม่ันคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวย  
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                    ซ่ึงเม่ือทุกอยางเกิดความพอเพียง ก็จะเกิดความสมดุล คือความปกติและยั่งยืน 
ซ่ึงอาจจะเรียกในช่ืออ่ืนๆได เชน เศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจสมดุล หรือ เศรษฐกิจบูรณาการ เปน
ตน  
                    สมพร เทพสิทธา (2549 :34-35) พลเอกเปรม ติณสูลานนท กลาววาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีหลัก 3ประการ คือ การรูจักประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันความเส่ียง โดย
หลัก 3 ประการน้ีไมไดนําไปใชเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจเทานั้น เร่ืองการศึกษา เร่ืองวัฒนธรรม ก็
นําไปใชได 
                    จากแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กรมการปกครอง, 
2541 : 4-5) ทรงมีแนวทางท่ีมุงใหคนไทยดํารงตนโดยยึดหลักของความสมถะ พึงพอใจกับส่ิงท่ี
เปนอยู ไมอคติกับบุคคลที่มีสภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีกวา ซ่ึงแนวทางพระราชดํารัสลวนแตเปน
แนวทางที่เหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชกับสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบท อันไดแก 
                    “…การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูท่ีเราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจ
การเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเองใหได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง 
อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง 
จะตองทอผาใสใหตัวเองสําหรับครอบครัว อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ
จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขาย
ในท่ีไมหางไกลสักเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้นักเศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัย
จริง อาจจะลอสมัย เพราะวาคนอ่ืนเขาจะตองมีเศรษฐกิจท่ีตองมีการแลกเปล่ียน เรียกวาเปน
เศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง รูสึกไมหรูหราแตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา 
การผลิตท่ีพอเพียงทําได…” 
                    “…อยางขาวท่ีปลูก เคยสนับสนุนใหปลูกขาวใหพอเพียงกับตัวเอง เก็บเอาไว
ในยุงเล็กๆแตละครอบครัวเก็บและถามีพอก็ขาย แตคนอ่ืนกลับบอกวาไมสมควร โดยเฉพาะทาง
ภาคอีสาน เขาบอกตองปลูกขาวหอมมะลิเพ่ือท่ีจะขาย อันท่ีจริงถูกตองขาวหอมมะลิขายไดราคาดี 
แตเม่ือขายแลวของตัวเองจะบริโภคตองซ้ือ จะซ้ือจากใคร ทุกคนปลูกขาวหอมมะลิ ในภาคอีสาน
สวนมากชอบบริโภคขาวเหนียว ซ่ึงใครจะเปนคนปลูกขาวเหนียว เพราะวาประกาศโฆษณาวาคนท่ี
ปลูกขาวเหนียวเปนคนโง อันนี้เปนส่ิงสําคัญ เลยสนับสนุนบอกวาใหเขาปลูกขาวบริโภค เขาชอบ
ขาวเหนียวก็ปลูกขาวเหนียว เขาชอบขาวอะไรก็ตาม ใหเขาปลูกอยางนั้นและเก็บไวเพ่ือใชบริโภค
ตลอดท้ังป ถายังมีท่ีท่ีจะทํานาปรังหรือมีท่ีมากพอสําหรับปลูกขาว ก็ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อท่ีจะขาย 
ท่ีพูดอยางนี้เพราะวาขาวท่ีปลูกสําหรับบริโภคไมตองเที่ยวรอบโลก ถาขาวท่ีซ้ือมาตองขามจังหวัด
หรืออาจขามประเทศมาคาขนสงนั้นก็บวกเขาไปในราคาขาว 
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                    ส่ิงเหลานี้ เปนเร่ืองของเศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝร่ังเขาเรียกวา Trade 
Economy ไมใชแบบพอเพียง ซ่ึงฝร่ังเขาเรียกวา Self-Sufficiency Economy ถาเราทําแบบไหนทําได 
คือเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราอยูไดไมตองเดือดรอน อยางทุกวันนี้เราเดือดรอน สําหรับ
ขาวก็เห็นไดชัด สําหรับส่ิงอ่ืนประชาชนก็ตองใช มีส่ิงของจําเปนท่ีจะใชหลายอยางท่ีเราทําใน
เมืองไทยและสามารถท่ีจะเปนสินคาสงออกนอกใชเองดวย แตสําหรับสงนอกนั้นมีพิธีการมากมาย
มีทางที่จะผานมากมาย ลงทายกําไรไมเหลือ กําไรมันนอย แตถาสามารถท่ีจะติดตอโดยตรงอยาง
กลองนี้เขาติดตอโดยตรงเขาสงไปเปนหีบๆลงเรือ ท่ีเรียกวา Container ก็สงไปเต็ม Container ลง
ทายคาขนสงไมแพงมากนัก พูดกลับไปกลับมาในเร่ืองการคา การบริโภค การผลิต และการขาย รูวา
ทานท้ังหลายกําลังกลุมใจในวิกฤตการณตั้งแตท่ีมีเงินนอยจนกระท่ังคนท่ีมีเงินมาก แตถาสามารถที่
จะเปล่ียนใหกลับเปนเศรษฐกิจพอเพียง ไมตองท้ังหมด แมจะไมถึงคร่ึง อาจจะเศษหนึ่งสวนส่ี ก็
สามารถท่ีจะอยูได การแกไขก็ตองใชเวลามาก ไมใชงายๆ โดยมากคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน แต
วาถาทําต้ังแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถท่ีจะแกไขได…” 
                    แนวคิด เกี่ ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดํ า รัสขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นั้นครอบคลุมเนื้อหาสาระของการดําเนินชีวิตในวงกวาง ท้ังในสวน
ของเศรษฐกิจพึ่งตนเองและเศรษฐกิจชุมชน 
                    สุเมธ ตันติเวชกุล (2549 : 112) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราช
ดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไววา 
                    “…เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของแผนดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั้นเอง ส่ิงกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูท่ี
เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป…” 
                    สมพร เทพสิทธา ( 2549 : 23-25) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาแตพุทธศักราช 2517  ดังนี้ 
                    “…คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยวาลาสมัย วาเมืองไทยเชย วา
เมืองไทยไมมีส่ิงท่ีทันสมัย แตเราอยูอยางพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให
เมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ําพอควรพออยู
พอกินมีความสงบ ไมใหคนอ่ืนมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได…”  
                    “…คนเราถาพอในความตองการมันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็
เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถามีความคิดอันนี้มีความคิดวาอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ 
ซ่ือตรงไม 
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โลภมาก คนเราก็อยูเปนสุข…”  
กกกกกกกก 1.2 แนวความคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

          1.2.1 เศรษฐกิจพอเพียงเปนระบบเศรษฐกิจท่ียึดถือหลักการท่ีวา “ตนเปนท่ีพึ่งแหง
ตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอ กับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เม่ือ
เหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินท่ี
ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร ในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนด
หรือเปนผูกระทําตอตลาด แทนท่ีวาตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนดเกษตรกรดังเชนท่ี
เปนอยูขณะนี้ และหลักใหญสําคัญยิ่ง คือ การลดคาใชจาย โดยการสรางส่ิงอุปโภคในท่ีดินตนเอง 
เชน ขาว น้ํา ปลา ไมผล พืชผัก ฯลฯ 

          1.2.2 เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน  
                   กลุมชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาท่ีเปนผูดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตางๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุมท้ังการเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูป
อาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการทองเท่ียวระดับชุมชน ฯลฯ เม่ือองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการ
พัฒนาใหเขมแข็งและมีเครือขายท่ีกวางขวางมากข้ึนแลว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรับการ
ดูแลใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดรับการแกไขปญหาในทุกๆดาน เม่ือเปนเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ ซ่ึงหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัว
ไปพรอมๆกับสภาวการณดานกระจายรายไดท่ีดีข้ึน 

          1.2.3 เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร และ
ความสามัคคีของสมาชิกชุมชน  

                  การสรางความม่ันคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบน
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการรักษาไว ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยให
คงอยูตลอดไป 
กกกกกกกก 1.3 อัตลักษณของเศรษฐกิจพอเพียง  
                       ว. วชิรเมธี (2550) ไดกลาวไววา ปจจุบันยังมีบุคคลจํานวนมากมีความสับสนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทานไดอธิบายวามีเอกลักษณบางประการท่ีจะทําใหเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงได
มากชัดเจนมากข้ึน 
                       1. เนนทางสายกลาง (ไมปดประเทศ หรือเปดเสรีเกินไป) 
                       2. เนนความรูจักพอประมาณ (รูจักศักยภาพท่ีแทจริงของตน/ชุมชน/องคกร/ประเทศ 
                       3. เนนความมีเหตุผล (เนนความจําเปน ไมใชความอยาก) 
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                       4. เนนภูมิคุมกัน (รูเทาทันความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตนและสามารถรับมือความ
เปล่ียนแปลงไดเปนอยางดี) 
                       5. เนนการพึ่งตนเอง (ไมเนนการนําเขาไปเสียทุกเร่ือง/วิชาการ-เทคโนโลยีสินคา-
เงินตรา) 
                       6. เนนประโยชนสุขของตนเองและของประชาชนรวมกัน (พระปฐมบรมราชโองการ 
                       7. ไมปฏิเสธเงินแตใชเงินทํางานไมใชเปนนาน (ไมปฏิเสธเมกะโปรเจ็ค) 
                       8. คํานึงถึงหลักความสมดุลระหวางความม่ันคงทางวัตถุ (Material Wealth) คูกับ
ความม่ันคงทางจิตใจ (Spiritual Wealth) 
                       9. สนใจความ “อยูเย็นเปนสุข” มากกวา “ม่ังมีศรีสุข” 
                       10. เปนระบบเศรษฐกิจท่ีใหความสําคัญกับ “จริยธรรม” ทุกขั้นตอน 
                       11. เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมองมนุษยในฐานะที่เปนมนุษย ไมใชแคทรัพยากรมนุษย 
                       1.3.1 การประยุกตปรัชญาการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                    1. ทางสายกลาง ไมพัฒนาไปในทิศทางหนึ่งจนเกินไป เชน ปดประเทศ หรือ
เปดเสรีเต็มท่ี 
                    2. ความสมดุลและความยั่งยืน เนนการพัฒนาไปในลักษณะองครวม 
                    3. ความพอประมาณอยางมีเหตุผล มีความพอดีท้ังในการผลิตและการบริโภค 
                    4. ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก รูเทาทันการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว 
                    5. การเสริมสรางคุณภาพคนเนนใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มิตรไมตรี เอ้ืออาทร 
มีความเพียร มีวินัย มีสติ ไมประมาท พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเน่ือง 
                       1.3.2 ความสับสนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
                    1. คิดวาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนเร่ืองเดียวกัน 
                    2. คิดวาในระบบเศรษฐกิจพอเพียงปฏิเสธความรํ่ารวย/เทคโนโลยี 
                    3. คิดวาระบบเศรษฐกิจพอเพียงไมมีเมกะโปรเจ็ค 
                    4. คิดวาระบบเศรษฐกิจพอเพียงใชไมไดสําหรับคนในสังคมเมือง 
                    5. คิดวาความรูจักพอจะไมกอใหเกิดการพัฒนา 
กกกกกกกก 1.4 ระดับของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.4.1 ระดับของเศรษฐกิจพอเพียงแบงตามความเขาใจ 
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        1.4.1.1 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน 
                                           เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีเล้ียง
ตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัดและการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนการพ่ึงตนเอง ซ่ึงตรงกับคํา
วา Sufficiency-Economy นั้นมีความหมายกวางกวาการพ่ึงตนเองได  
          1.4.1.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา 
                     เศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีมีการรวมตัวกัน เพื่อรวมกันดําเนนิงานใน
เรื่องตางๆ มีการสรางเครือขายและการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ โดยประสาน
ความรวมมือกับภายนอก  
                     ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชแคเร่ืองของการพ่ึงตนเองโดยท่ีไม
เกี่ยวของกับใครและมิใชแคเร่ืองของการประหยัด แตยังครอบคลุมถึงการของเกี่ยวกับผูอ่ืน การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน แทจริงแลว เศรษฐกิจพอเพียงสามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับดังนี้ 
(พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2551) 
                     1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ีหนึ่ง เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ฐาน ท่ี
เนนความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูใน
ลักษณะท่ีสามารถพึ่งตนเองได สามารถสนองความตองการข้ันพื้นฐาน เชน ความตองการในปจจัย
ส่ีของตนเองและครอบครัวได มีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวและมี
ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตดวยการประหยัดและการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนจนสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูไดอยางมีความสุขท้ังกายและใจ 
                     2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ีสอง เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา 
ท่ีเนนความพอเพียงในระดับกลุมหรือองคกร คือ เม่ือบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดับท่ี
หนึ่งแลวก็จะรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ เพ่ือรวมกันดําเนินงานในดานตางๆ ท้ังดานการ
ผลิต การตลาดความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังหนวยงานราชการ มูลนิธิและเอกชน 
                     3. เศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ีสาม เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา 
ท่ีเนนความพอเพียงในระดับเครือขาย คือ เม่ือกลุมหรือองคกร มีความพอเพียงในระดับท่ีสองแลวก็
จะรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการสรางเครือขาย มีการติดตอรวมมือกับธนาคารและบริษัท
ตางๆ ท้ังในดานการลงทุน การผลิต การตลาด การจําหนาย และการบริหารจัดการ 
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            1.4.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบงตามการดําเนินชีวิตไดเปน 2 ระดับ คือ 
        1.4.2.1 เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว 
                 เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว  เปนความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอนมีความเปนอยูอยางพอประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพ และท่ีสําคัญ
ไมหลงใหลตามกระแสวัตถุนิยมมีอิสรภาพในการประกอบอาชีพเดินทางสายกลาง ทํากิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได การดําเนินชีวิต ทางสายกลาง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ดังน้ี 
                 1. ดานจิตใจ รูจักทําตนใหเปนท่ีพึ่งตนเอง มีจิตใจสํานกึท่ีดี  
สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม คํานึงประโยชน
สวนรวมเปนท่ีตั้ง  
                 2. ดานสังคมและชุมชน ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันสราง
เครือขายชุมชน 
                 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการอยางชาญ 
ฉลาด รูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
                 4. ดานเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ลดรายจาย การออม สะสมเปนเงินทุน 
(การออมเปนการสรางวินัยในเร่ืองของการใชจายภายในครัวเรือน เปนการพัฒนาและสราง
ครัวเรือนใหมีศักยภาพในประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ทุน และเพื่อประโยชนของครัวเรือนใน
อนาคต อันเปนกระบวนการท่ีเชื่อมตอไปสูการสรางระบบภูมิคุมกันของครัวเรือน เม่ือประสบ
ปญหาหรือวิกฤตจึงประกอบไปดวยออมเงิน ออมตนไม ออมทรัพยากร เชน น้ํา ดิน พลังงาน ฯลฯ 
ออมสัตว ออมความรู ออมกัลยามิตร) 
                 5. ดานหลักพระพุทธศาสนา   
                     การลด ละ เลิกอบายมุข หมายถึงการสรางจิตสํานึกและความ
นึกคิดตามแนวทางของศาสนา คืนความสุข ความอบอุนใหครอบครัว 
                     อบายมุข หมายถึงหนทางที่นําไปสูความเส่ือม 4 ประการ  
                     เปนนักเลงผูหญิง : กอใหเกิดการเสียทรัพยเสียเวลาโดยเปลา
ประโยชน 
                     เปนนักเลงสุรา : บ่ันทอนสุขภาพรางกายทําใหประกอบการงาน
ไมเต็มท่ี  
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                     เปนนักเลงการพนัน :  เปนมูลเหตุแหงการทะเลาะวิวาทไมเปน
ท่ีไววางใจ 
                     คบคนช่ัวเปนมิตร : ยอมนําพาไปสูความเส่ือมเสียท้ังปวง 
                     นําธรรมะมาเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน 
                    อัตตาหิ อัตตาโนนาโถ “ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน”     
                     สัปปุริสธรรม 7 “ธรรมะแหงความไมฉิบหาย”    
                     อิทธิบาท 4 “ธรรมะแหงความสําเร็จ” 
                     อริยสัจ 4 “ความจริงอันประเสริฐ” 
        กิจกรรมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว มีการ
ดําเนินงานในกิจกรรม 
        1. การจัดทําบัญชีครัวเรือน หมายถึงการใหทุกครอบครัวรูจด รูจาย รูรายได 
รูประหยัด การใหบุคคลหรือครอบครัว สามารถจดบันทึกและวิเคราะหรายรับและรายจายไดอยาง
เปนประจําและสงเสริมสนับสนุนใหทุกครัวเรือน ใชจายในภารกิจครัวเรือน 3 สวน และเก็บออม 1 
สวน 4 ดาน ดังตอไปนี้    
        2. การออม หมายถึงการสรางวินัยในเร่ืองของการใชจายในครัวเรือน เปน
การพัฒนาและสรางครัวเรือนใหมีศักยภาพในประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ทุน และเพื่อประโยชน
ของครัวเรือนในอนาคต อันเปนกระบวนการท่ีเช่ือมตอไปสูการสรางระบบภูมิคุมกันของครัวเรือน 
เม่ือประสบปญหาหรือวิกฤต จึงประกอบไปดวย ออมเงิน ออมตนไม ออมทรัพยากร เชน น้ํา ดิน 
พลังงาน ฯลฯ ออมสัตว ออมกัลยามิตร ออมความรู  
           คูมือชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ: วิถีพอเพียง 
           การจะนําปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประพฤติ
ปฏิบัตินั้น ควรทําเปนแผนสําหรับปฏิบัติในแตละวัน แตละเดือน แตละป และทําไปจนกลายเปน
นิสัยประจําตัว มีวิธีการดังนี้(สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, 2549) 
           2.1 เจ็ดวิธีมีเงินเก็บออม 

                 2.1.1 กําหนดเปาหมายการเก็บออม (ออมแตละเดือน แตละป จะมีเงิน 
เก็บออมเทาไร) 

                 2.1.2 กําหนดเปาหมายการใชจาย (แตละวัน แตละเดือน จะมีเงิน 
เทาไหร เม่ือตองใชเงินกอนใหญ) 

                 2.1.3 ประหยัดรายจาย (จายนอยกวาหรือเทากับเปาหมายการใชจาย 
เพื่อใหมี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22 

เงินเหลือมากข้ึน) 
                 2.1.4 จายคุมคา (จายเทาเดิมแตไดประโยชนมากข้ึน) 
                 2.1.5 ใชเทาท่ีจําเปน (น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพทมือถือ) 
                 2.1.6 พึงระวังคาใชจายท่ีมักจะนึกไมถึง (คาธรรมเนียมรายเดือน รายป 

 คาภาษี คาดอกเบ้ียบัตรเครดิต คาปรับจายหนี้ชา) 
                   2.1.7 ไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกินกําลัง (หนี้มีไดแตตองไมเกินกําลัง
และตองชําระคืนใหหมดโดยเร็ว) 
                                   2.2 เพ่ิมรายได ลดรายจาย หลักงายๆในการออม ฉลาดซ้ือ ฉลาดใช ชวยลด
รายจาย สบายกระเปา 

                 2.2.1 การลงทุนทํามาคาขาย 
                 2.2.2 หาอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได โดยอาจไมตองลงทุนท้ังทุนท้ังแรง 
                 2.2.3 ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเปาหมายในการเพ่ิม 

           2.3. จดทุกคร้ังท่ีจาย หลักงายๆในการบริหารเงิน 
        3. บานเรือนนาอยู หมายถึง บานและครอบครัวท่ีมีความพอเพียงและความ
พอดี 
        4. เกษตรยั่งยืน หรือเกษตรประณีต คือ การทําเกษตรท่ีมีกิจกรรมเกื้อกูลกัน
ในพื้นท่ีอันจํากัดเพื่อใหเพียงพอตอการยังชีพและมีรายไดตอเนื่องตลอดท้ังป มีวิธีการ คือ 1) 
แบงปนพื้นท่ีเปนสัดสวน ไดแก ท่ีอยูอาศัย แหลงน้ํา พื้นท่ีเพาะปลูก พื้นท่ีเล้ียงสัตว 2) เนนกิจกรรม
ท่ีเกื้อกูลกันของพืชและสัตว ใหเกิดระบบนิเวศนท่ีสมดุล รวมไปถึงแผนการปรับปรุงดิน แผนการ
ตลาด แผนเวลา 
        1.4.2.2 เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 

                                   เศรษฐกิจพอเพยีงระดับชุมชน เปนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เนน  
“การพึ่งพาตนเอง” เกษตรจะใชความรูความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดินโดยเฉพาะแหลงน้ํา
และกิจกรรม การเกษตรไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและความตองการของ
เกษตรกรเอง ดวยการนําเร่ืองทฤษฏีใหมข้ันท่ีหนึ่ง : ฐานการผลิตความพอเพียง มาใชในไรนาของ
ตนเอง  โดย เ ร่ิมจากการผลิตจะตองทําในลักษณะพึ่ งพาอาศัยทรัพยากรในไรนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนใหญใหมีความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไรนา มีกิจกรรม
เกื้อกูลกิจกรรมเสริมรายได ใชแรงงานในครอบครัวทํางานอยางเต็มท่ีลดตนทุนการผลิตตลอดจน
การผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช เล้ียงสัตว และประมงในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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2. แนวคิดการพึ่งตนเอง 
กกกกกกกกมีจุดกําเนิดมาจาก ความพยายามท่ีจะพัฒนาประเทศดอยพลังและศักยภาพของตนเอง
หรือชุมชน เพื่อเปนการลดภาระการพึ่งพาความชวยเหลือในดานตางๆจากภายนอกชุมชน อันจะ
กอใหเกิดการไหลออกของปจจัยผลผลิตในชุมชนและหลีกเล่ียงการสรางความสูญเสียทางวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนจากการเล่ือนไหลเขามาและผสมผสานตอกันของวัฒนธรรมจากภายนอกชุมชน 
นอกจากนี้ยังเปนการลดภาวะยากจนและถูกกดข่ีของประเทศหรือชุมชนอีกดวย การพุงตนเองจึง
กอใหเกิดความเปนเอกราชในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความเปนอิสระในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประเทศและชุมชน 
กกกกกกกกไดมีผูใหความหมายของการพ่ึงพาตนเอง (Self - Reliance) ไวเปนนัยตางๆดังนี้ 
กกกกกกกกสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความหมายของการพ่ึงพาตนเองวา 
กกกกกกกก1. เปนความสามารถท่ีเปนตัวของตัวเองในทางความคิด โดยมีทัศนะการมองปญหา
ตางๆ การตัดสินใจดวยตนเอง 
กกกกกกกก2. ในการตัดสินใจดําเนินการโดยสถาบันของชุมชนหรือองคกรชุมชน เพื่อประโยชน
ของชุมชนท้ังในดานการแกปญหาและในดานการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 
กกกกกกกก3. เปนการพึ่งตนเองท่ีไมนําไปสูการพึ่งพาเปนการพึ่งพาอาศัยกันอยางรูเทาทัน 
กกกกกกกก4. กรอบการมองจะตองไมมุงแขงขันกันหรือไมมุงครอบงําเหนือกวาแตเปนการสูความ
เปนไทตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
กกกกกกกกสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2538: 4 -5) และ สัญญา สัญญา
วิวัฒน (2544) ไดใหความหมายของการพึ่งตนเองในระดับภายในและภายนอกชุมชนวา 
“ความสามารถในการดํารงตนอยูอยางอิสระ ม่ันคง สมบูรณ ท้ังระดับปจเจกชนและระดับชุมชน
และไดทําการวิจัยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท เพื่อกําหนดกรอบความคิดวาชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองไดจะตองประกอบดวยการพึ่งตนเอง 5 ดานคือ    
กกกกกกกก(Technology, Economic, Resource, Mental, Social – TERMS) 
กกกกกกกก1. ดานเทคโนโลยี (Technology: T) รูจักเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับความ
ตองการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชน
ตอสภาพแวดลอมของเราเอง  
กกกกกกกก2. ดานเศรษฐกิจ (Economy:  E) เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร พอยู พอ
กิจ สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน  
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กกกกกกกก3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Resource:  R) รูจักใชและจัดการอยาง
ฉลาด และรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด และท่ีสําคัญใชทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศเพ่ือ
พัฒนาหมูบานใหม่ันคงอยูเปนข้ันเปนตอนไป  
กกกกกกกก4. ดานจิตใจ (Mental: M) สามารถพึ่งตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร ประนปีระนอม
นึกถึงผลประโยชนของสวนรวม 
กกกกกกกก5. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social:  S) มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน แตละชุมชนตอง
เช่ือมโยงกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รูจักผนึกกําลัง และท่ีสําคัญมีกระบวนการเรียนรูท่ีเกิด
จากฐานรากท่ีม่ันคงและแข็งแรง 
กกกกกกกกประเวศ วะสี (2530 : 33-35) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญ 5ประการ หรือเบญจขันธ
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีพึงประสงคไว คือ จิตใจท่ีเปนธรรม แบบแผนการผลิต 
ความสมดุลของธรรมชาติแวดลอม การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรม 
กกกกกกกกการพึ่งพาตนเองของวิบูลย เข็มเฉลิม (2549) กับอยู สุนทรชัย (2544) มาสังเคราะห
รวมกัน จะเห็นตัวรวมอยู 3ประการ 
กกกกกกก 1. การพึ่งตนเองกับมาอยูในองคกรความรูในพุทธศาสนา 
กกกกกกก 2. การพึ่งตนเองในแนวท่ีประชาชนเสนอ ไมไดเสนอใหเพิ่มมูลคาสวนเกินทาง 
เศรษฐกิจเปนดานหลัก อยางท่ีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังเนนอยู แตเสนอ
ใหเสริมแนวการลดละ การพึ่งพา ตั้งแตเร่ิมลดการผลิต ลดการส่ังซ้ือปุย ปจจัยการผลิตเร่ิมลดพ้ืนท่ี
ปลูกขาวโดยจุดแรกลดละการเสพอบายมุข 
กกกกกกก 3. ชาวบานเสนอใหสรางเง่ือนไขการพึ่งตนเองแบบครบวงจร คือเปล่ียนฐานการผลิต 
จากขาวไปกระจายความเส่ียงในเร่ืองไรนาสวนผสม หรือแมแตการผลิตเพื่อกินไมใชเพื่อขายเปน
การสรางวงจรที่ตอบสนองตัวเอง และไมตกเปนเบ้ียลางของตลาดโดยพยายามมองวาผลผลิตอยาง
หนึ่งจะเกื้อกูลกันอีกอยางหนึ่งไดกําไร เกิดวัฎจักรการเกื้อกูลของกลไกธรรมชาติ  
กกกกกกกกแกลทังก (Galtung 1980 : 50) กลาววา การพึ่งตนเองคือ กระบวนการพลวัตรท่ีมีการ
เคล่ือนไหวอยูในทุกระดับจากระดับปจเจกชน ชุมชนทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศชาติ การ
พึ่งตนเองเปรียบเสมือนการที่ชุมชนมีเอกภาพ มีอิสรภาพในการดําเนินชีวิต สามารถยืนหยัดไดดวย
พลังความสามารถของตน ซ่ึงการจะพึ่งตนเองไดนั้นจะตองเร่ิมจากการพึ่งตัวของตนเองกอนเปน
สําคัญโดยเฉพาะในสังคมชนบทท่ีจะมองขามความสําคัญของการพ่ึงพิงตนเองไมไดเลยสอดคลอง 
กกกกกกกกอรัญญา ตัญญเกตุ (2541 : 12) ใหความเห็นเกี่ยวกับการพึ่งตนเองวา การรวมกลุมกันใน
ชุมชนนั้น จะทําใหสมาชิกของชุมชนตระหนักในพลังและความสามารถของกลุมและตนเองมีความ
เช่ือมั่นและมุงท่ีจะพึ่งพิงตนในท่ีสุด นอกจากน้ันยังกลาววา ในชุมชนชนบทของไทยควรนับระบบ
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เศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ เนื่องจากตองการใหชุมชนผลิตส่ิงท่ีเอ้ือประโยชนโดยตรงตอการยัง
ชีพของตน ลดการพ่ึงพาอาศัยจากปจจัยภายนอกใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะบรรลุผลสําเร็จไดก็
ตอเม่ือมีปจจัยส่ีของการดํารงชีพท่ีพอเพียงตอความตองการของคนในสังคมนั้นเอง 
กกกกกกกกมองในเชิงทฤษฎี กลาวไดวาการพึ่งตนเองท่ีประกอบดวยปจจัย 5 ประเภทนั้นเปนการ
พึ่งตนเองอยางสมบูรณ แตการพึ่งตนเองนี้ประกอบข้ึนมาดวยการพึ่งตนเองบางสวน (Partial Self - 
Reliance) คือ การพึ่งตนเองทางจิตใจ หรือการพึ่งตนเองของกลุมคน การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 
การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี และการพึ่งตนเองทางสภาพแวดลอม การพึ่งตนเองดานใดดานหน่ึง
อยางสมบูรณนั้น  จะตองอาศัยการพึ่งตนเองทางจิตใจ  สังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยี  และ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติดวย 
 
3. ทฤษฎีใหม 
กกกกกกกกวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2540 ไดกลาวถึงการดําเนินการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผานทฤษฎีใหมท้ังสามข้ันตอน รวมท้ังความเกี่ยวพันกันระหวางทฤษฎีแต
ละข้ันอยางละเอียดดังนี้  
กกกกกกกก3.1 ทฤษฎีใหม ขั้นท่ีหนึ่ง  

          3.1.1 เปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ท่ีเปนเจาของท่ีดินจํานวนนอย แปลงเล็ก 
(ประมาณ 15ไร)  

          3.1.2 หลักสําคัญ: ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเล้ียงตัวได (Self Sufficiency) ใน
ระดับชีวิตท่ีประหยัดกอน ท้ังนี้ตองมีความสามัคคีในทองถ่ิน  

          3.1.3 มีการผลิตขาวบริโภคพอเพียงประจําป โดยถือวาครอบครัวหนึ่ง ทํานา 5ไร จะ
มีขาวพอกินตลอดป ขอนี้เปนหลักสําคัญของทฤษฎีนี้  

          3.1.4 เพื่อการนี้ จะตองใชหลักวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไร ฉะนั้น5 ไร
ตองมี 5,000 ลูกบาศกเมตร แตละแปลง (15ไร) ทํานา 5 ไร ทําพืชไร หรือไมผล ฯลฯ 5ไร (=10ไร) 
จะตองมีน้ํา 10,000 ลูกบาศกเมตรตอป จึงไดตั้งสูตรคราวๆ วา แตละแปลงประกอบดวย นา 5ไร
และพืชไรและ สวน 5ไร สระนํ้า 5ไร ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร (19,200) ท่ีอยู
อาศัยและอ่ืนๆ 2ไร รวมทั้งหมด 15 ไร  

          3.1.5 อุปสรรคสําคัญท่ีสุดคือ: อางเก็บน้ําหรือสระ ท่ีไดรับน้ําใหเต็มเพียงปละหนึ่ง
คร้ัง จะมีการระเหยวันละ 1เซนติเมตร โดยเฉล่ีย ในวันท่ีฝนไมตก หมายความวา ในปหนึ่งถานับวา
แหง 300 วัน ระดับน้ําของสระจะลดลง 3เมตร (ในกรณีนี้ 3/4 ของ 19,000 ลูกบาศกเมตร น้ําท่ีใชได
จะเหลือ 4,750 ลูกบาศกเมตร) จึงจะตองมีการเติมน้ําเพื่อใหเพียงพอ มีความจําเปนท่ีจะมีแหลงน้ํา
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เพิ่มเติม สําหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนา ไดสรางอางเก็บน้ําจุ 800,000 ลูกบาศกเมตร สําหรับ
เล้ียง 3,000 ไร  

          3.1.6 ลําพังอางเก็บน้ําจุ 800,000 ลูกบาศกเมตร จะเล้ียงได 800ไร (โครงการวัดมงคล 
มีพื้นที่ 3,000ไร แบงเปน 200 แปลง) อางนี้จึงเล้ียงได 4ไร ตอแปลง ลําพังสระในแปลงเล้ียงได 4.75 
ไร) จึงเห็นไดวา หม่ินเหมมาก (4.75ไร + 4.00ไร = 8.75 ไร) ถาคํานึงวา 8.75 ไรนั้น จะทํา
เกษตรกรรมอยางสมบูรณไดอีก 6.25ไร จะตองอาศัยเทวดาเล้ียง แตถาคํานึงวาในระยะท่ีไมมีความ
จําเปนท่ีจะใชน้ํา หรือมีฝนตก น้ําฝนที่ตกมาจะเก็บไวไดในอางและในสระสํารองไวสําหรับเม่ือ
ตองการ อางและสระจะทําหนาท่ีเฉล่ียน้ําฝน (Regulator) จึงเขาใจวาในระบบนี้น้ําจะพอ  

          3.1.7 ปญหาใหญอีกขอหนึ่ง คือราคาการลงทุนคอนขางสูง เกษตรกรจะตองได รับ
ความชวยเหลือจากภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนิธิและทางเอกชน) แตคาดําเนินการไมส้ินเปลือง
สําหรับเกษตรกร 
กกกกกกกก3.2 ทฤษฎีใหม ขั้นท่ีสอง  
กกกกกกกก      เม่ือเกษตรกรเร่ิมเขาใจวิธีการ จึงขอใหดําเนินการในท่ีดินของตน เม่ือไดผลก็ตอง
เร่ิมข้ันท่ีสอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณในรูปแบบดังตอไปนี้  

          3.2.1 การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
          3.2.2 การตลาด (ลานตากขาว ยุง เคร่ืองสีขาว การจําหนายผลผลิต)  
          3.2.3 การเปนอยู (กะปน้ําปลา อาหาร เคร่ืองนุงหม ฯลฯ)  
          3.2.4 สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)  
          3.2.5 การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
          3.2.6 สังคมและศาสนา 

กกกกกกกก3.3 ทฤษฎีใหม ขั้นท่ีสาม  
          ติดตอรวมมือกับแหลงเงิน (ธนาคาร) และกับแหลงพลังงาน (บริษัทน้ํามัน) ตั้งและ

บริหารโรงสี (ตามวัตถุประสงคของการรวมกลุมในทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ลําดับท่ี 2) ตั้งและบริหาร
รานสหกรณ (ตามวัตถุประสงคของการรวมกลุมในทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ลําดับท่ี1, 3) ชวยการลงทุน 
(ตามวัตถุประสงคของการรวมกลุมในทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ลําดับท่ี1, 2) ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตาม
วัตถุประสงคของการรวมกลุมในทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ลําดับท่ี4, 5, 6) ท้ังนี้ ท้ังฝายเกษตรกร และฝาย
ธนาคารกับบริษัทจะไดรับประโยชน คือ  

          3.3.1 เกษตรกรขายขาวในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทซ้ือขาวบริโภค
ในราคาตํ่า (ซ้ือขาวเปลือกตรงจากเกษตรกร และมาสีเอง) : (ตามวัตถุประสงคของการรวมกลุมใน
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ลําดับท่ี2 )  
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          3.3.2 เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคในราคาตํ่า (เปนรานสหกรณราคาขายสง): 
(ตามวัตถุประสงคของการรวมกลุมในทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ลําดับท่ี1, 3)  

          3.3.3 ธนาคารกับบริษัท จะสามารถกระจายบุคลากร 
          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นท่ี

ตางๆทั่วประเทศ ไดทรงทราบสภาพปญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อการปลูกขาวและเกิดแรงดลพระ
ราชหฤทัย อันเปนแนวคิดข้ึนวา 

          1. ขาวเปนพืชท่ีแข็งแกรงมาก หากไดน้ําเพียงพอจะสามารถเพิ่มปริมาณเม็ดขาวได
มากยิ่งข้ึน 

          2. หากเก็บน้ําฝนท่ีตกลงมาไวไดแลว นํามาใชในการเพาะปลูก ก็จะสามารถเก็บเกี่ยว
ไดมากข้ึนเชนกัน 

          3. การสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญนับวันแตจะยากท่ีจะดําเนินการไดเนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนและขอจํากัด ของปริมาณท่ีดิน เปนอุปสรรคสําคัญ 

          4. หากแตละครัวเรือนมีสระนํ้าประจําไรนาทุกครัวเรือนแลว เม่ือรวมปริมาณกันก็
ยอมเทากับปริมาณในอางเก็บน้ําขนาดใหญ แตส้ินคาใชจายนอยและเกิดประโยชนสูงสุด โดยตรง
มากกวา 
           พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริอันเปนหลักปฏิบัติ
สําคัญยิ่งในการดําเนินการ คือ 
                      1. วิธีการนี้สามารถใชปฏิบัติไดกับเกษตรกรผูเปนเจาของท่ีดิน ท่ีมีพื้นท่ีดินจํานวน
นอย แปลงเล็กๆประมาณ 15ไร (ซ่ึงเปนอัตราถือครองเนื้อท่ีการเกษตรโดยเฉล่ียของเกษตรกรไทย) 
                      2. มุงใหเกษตรกรมีความพอเพียงในการเล้ียงตัวเองได (Self  Sufficiency) ในระดับ
ชีวิตท่ีประหยัดกอน โดยมุงเนนใหเห็นความสําคัญของความสามัคคีกันในทองถ่ิน 
                      3. กําหนดจุดมุงหมายใหสามารถผลิตขาวบริโภคไดพอเพียงท้ังป โดยยึดหลักวา การ
ทํานา 5 ไรของครอบครัวหนึ่งนั้น จะมีขาวพอกินตลอดป ซ่ึงเปนหลักสําคัญของทฤษฎีใหมนี้ 
นอกจากนี้ยังทรงคํานึงถึงการระเหยของน้ําในสระหรืออางเก็บน้ําลึก 4 เมตร ของเกษตรกรวา ใน
แตละวันท่ีไมมีฝนตก คาดวาน้ําระเหยวันละ 1 ซม.ดังนั้น เมื่อเฉลี่ยวาฝนไมตกปละ 300วันนั้น 
ระดับน้ําในสระจะลดลง 3 เมตร จึงควรมีการเติมน้ําใหเพียงพอ เนื่องจากนํ้าเหลือกนสระเพียง 1
เมตรเทานั้น ดังนั้น การมีแหลงน้ําขนาดใหญเพื่อคอยเติมน้ําอางเล็กใหเต็มอยูเสมอ จะทําให
แนวทางปฏิบัติสมบูรณ 
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4. แนวคิดเก่ียวกับความรูความเขาใจ 
กกกกกกกก4.1 ความรู (Knowledge) 
           Bloom (1971, อางถึงใน สุธิดา ชิโนดม 2545) ความรู หมายถึง การรับรูเบ้ืองตน ท่ี
บุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณ โดยการเรียนรูจากการตอบสนองส่ิงเรา แลวจัดเปน
ระบบเปนโครงสรางของความรูท่ีผสมผสานระหวางความจํา ขอมูล กับสภาพจิตวิทยาดวย เหตุนี้
ความรูจึงเปนความจําท่ีเลือกสรรใหสอดคลองกับจิตใจ  
           พรทิพย สุขวัฒนาพร (2548 : 14) ไดใหความหมายความรูไววา ความรูเปน
ขอเท็จจริงความจริง กฎเกณฑตางๆ ท่ีมนุษยไดรวบรวมและสะสมไวจากประสบการณตางๆ 
แหลงท่ีมาของความรูอาจแบงไดเปน 5 แหลง ดังน้ี  
           1. ความรูท่ีพระเจาเปนผูให เปนความรูอมตะ เปนท่ีเช่ือกันวาความรูประเภทนี้ทําให
คนเปนนกัปราชญได ไดแก ความรูท่ีไดจากคําสอนของศาสนาตางๆ ท่ียอมรับวาเปนความจริง
เพราะความเช่ือใครจะดดัแปลงแกไขไมได  
           2. ความรูท่ีไดมาจากความเช่ียวชาญ เชน หนังสือพจนานุกรรมการวิจัย เปนตน  
           3. ความรูท่ีเกิดจากความหยั่งรู เปนความรูท่ีเกิดขึน้อยางฉับพลันและรูสึกวารูดวย
ตนเองท้ังท่ีไมรูวามาไดอยางไร รูแตวาไดคนพบส่ิงท่ีตองการคนหาเปนความรูท่ีทดสอบไดดวยการ
พิจารณาเหตุผล 
           4. ความรูท่ีไดจากการคิดหาเหตุผล เปนความรูท่ีแสดงถึงความเปนจริงอยูในตนเอง
ปจจัยท่ีทําใหการคิดหาเหตุผลไมถูกตอง คือ ความลําเอียง ความสนใจ และความชอบ 
           5. ความรูท่ีไดจากประสารทสัมผัส ไดแก การเห็นและการไดยิน การไดจับตองและ
การสังเกต 
           Bloom (1950, อางถึงใน สิริพร รัตนกําเนิด 2550) ไดจําแนกความรูออกเปน 3 
ข้ันตอน ดังนี ้
           1. ความรูเฉพาะส่ิง (Knowledge of  Specific) คือการระลึกถึงส่ิงเฉพาะและช้ินสวน
ของสารท่ีอยูโดดเดยีว การเนนอยูท่ีสัญลักษณ ท่ีมีความหมายเชิงรูปธรรม เร่ืองนี้จัดอยูในระดับ
ต่ําสุดของความเปนนามธรรม ซ่ึงอาจไดรับการคิดวาเปนหนวยงานทีซั่บซอนและเปนนามธรรม
ของความรูท่ีสรางข้ึน ความรูเฉพาะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

              1.1 ความรูเกีย่วกับคําเฉพาะ (Knowledge of Terminology) เปนความรูในเร่ือง
สัญลักษณจําเพาะบางอยาง (ท้ังทางภาษาและไมใชภาษา) รวมท้ังความรูทางสัญลักษณท่ียอมรับกนั
แลว ความรูเกีย่วกับสัญลักษณประเภทตางๆ ซ่ึงอาจเคยใชเพียงคร้ังเดยีวหรือความรูในเร่ืองท่ี
เหมาะสมกับการใชประโยชนของสัญลักษณนั้น 
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              1.2 ความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ (Knowledge of Specific Facts) เปนความรูในเร่ือง
วันท่ีเหตุการณ บุคคล สถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงอาจเคยใชเพียงคร้ังเดียวหรือความรูในเรื่องท่ีเหมาะสมกับ
การใชประโยชนของสัญลักษณนั้นๆ  
           2. ความรูเร่ืองวิถีและวิธีการจัดการทําส่ิงเฉพาะ (Knowledge of Way and Means of 
Dealing with Specifics) คือความรูในเร่ืองวิถีทางในการจัดการจัดระเบียบในการศึกษาในการ

ตัดสินใจ และการวิเคราะหวิจารณ รวมทั้ง วิธีการคนควา ลําดับผลท่ีไดตามเวลาในปฎิทินและ
มาตราฐานของการตัดสินใจในแตละสาขา และรูปแบบของการจัดระเบียบตามท่ีสาขากําหนดและ
ดําเนินการ ความรูนี้จัดอยูในระดับกลางของความเปนนามธรรมอยูในระหวางความรูเฉพาะส่ิงกับ
ความรูท่ัวๆ ไปไดแก  

              2.1 ความรูแบบแผนนิยม (Knowledge of Conventions) เปนความรูในเร่ืองวิถีทาง
ในการจัดกระทํา และการนําเสนอความคิดและปรากฎการณ เพื่อการส่ือความหมายและความ
สอดคลอง ผูทํางานในสาขาใชประโยชน แบบฉบับการปฎิบัติการและรูปแบบท่ีเหมาะสมที่สุดกับ
วัตถุประสงค และมองดูเหมาะสมท่ีสุดกับปรากฎการณท่ีเกี่ยวของควรสังเกตวาแมรูปแบบและ
ประเพณีนิยมก็ยังคงมีอยูเพราะเปนผลงานของการตกลงของคนกลุมใหญ หรือจากการที่แตละคน
เขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองราวปรากฎการณหรือปญหา  

              2.2 ความรูเร่ืองแนวโนมและลําดับเหตุการณ (Knowledge of Trends and 
Sequence) เปนความรูเร่ืองกระบวนการ ทิศทางและการเคล่ือนท่ีของปรากฏการณท่ีเกี่ยวของกับ
เวลา  

              2.3 ความรูเร่ืองการจัดทําพวกและประเภท (Knowledge of Classification and 
Categories) เปนความรูเร่ืองช้ันตางๆ ชุด สวน และการจัดเรียบเรียง ซ่ึงถือวาเปนพื้นฐานของ
สาขาวิชาท่ีกําหนดจุดมุงหมายของการโตแยง หรือของปญหาท่ีใหมา 

              2.4 ความรูเร่ืองเกณฑ (Knowledge of Criteria) เปนความรูเร่ืองเกณฑตาม
ขอเท็จจริง หลักการ ความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีไดรับการทดสอบหรือไดรับการตัดสิน  

              2.5 ความรูเร่ืองระเบียบวิธี (Knowledge of Methodology) เปนความรูเร่ืองวิธี
สืบสวนเทคนิคและกระบวนการที่ใชบางสาขา และท่ีซ่ึงใชสืบสวนปญหาและปรากฎการณ
บางอยางการเนนความรูของแตละบุคคลในเร่ืองวิธีการมากกวาความสามารถในการใชวิธีการ 
           3. ความรูเร่ืองสากลเร่ืองนามธรรมในสาขาตางๆ (Knowledge of the Universal and 
Abstractions in a Field) คือความรูเร่ืองแผนและรูปแบบท่ีสําคัญๆ ท่ีปรากฎการณและความคิดได
จัดรวบรวมไว โครงสราง ทฤษฎีและขอสรุปจํานวนมาก ซ่ึงมีอิทธิพลตอสาขาวิชาหรือนํามาใช
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ศึกษาปรากฏการณหรือแกปญหาระดับนี้จัดเปนระดับท่ีสูงสุดของความเปนนามธรรมและความ
ซับซอนไดแก  

              3.1 ความรูเร่ืองหลักและขอสรุปท่ัวไป (Knowledge of Principle and 
Generalizations) เปนความรูเร่ือง ความเปนนามธรรมบางอยางซ่ึงสรุปขอสังเกตปรากฎการณท่ีเปน
นามธรรมซ่ึงมีคุณคาในการอธิบาย บรรยาย ทํานาย หรือกําหนดการกระทําหรือทิศทางท่ีเหมาะสม
และสอดคลองท่ีสุดเทาท่ีทําได 

              3.2 ความรูเร่ืองทฤษฎีและโครงสราง (Knowledge of Theories and Structures) 
เปนความรูเร่ืองตัวหลักการและขอสรุปท่ัวไป รวมท้ังความสัมพันธของมันซ่ึงแสดงใหเห็น
ภาพพจนของเหตุการณ ปญหา หรือสาขาท่ีซับซอนไดอยางชัดเจนครอบคลุม และเปนระบบซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีเปนนามธรรมมากท่ีสุด และไดรับการนํามาใชแสดงความสัมพันธและการจัดระเบียบของ
จําเพาะตางๆ จํานวนมาก  
           Bloom (1971, อางถึงใน สุธิดา ชิโนดม 2545) ไดแบงความรูออกเปน 6 ระดับ คือ  
           1. ระดับท่ีระลึกได  หมายถึงการเรียนรูในลักษณะท่ีจําเ ร่ืองเฉพาะวิธีปฎิบัติ
กระบวนการ และแบบแผนได ความสําเร็จในระดับนี้ คือความสามารถในการนําขอมูลจากการจํา
ออกมาได 
 ความรูความจํา หมายถึง พฤติกรรมท่ีเปนหลัก เบ้ืองตนของพฤติกรรมดานอ่ืนๆ ซ่ึงนอกจาก
ความจําแลวยังมีการระลึกได (Recall) อีกดวยแตไมจําเปนตองตีความหมายในเร่ืองนั้น ๆ  
           2. ระดับท่ีรวบรวมสาระความสําคัญได หมายถึง บุคคลสามารถทําบางส่ิงบางอยาง
ไดมากกวาการจําเนื้อหาท่ีไดรับ สามารถท่ีจะเขียนขอความเหลานั้นดวยถอยคําของตนเองได 
สามารถแสดงใหเห็นดวยภาพ ใหความหมาย แปลความและเปรียบเทียบความเห็นอ่ืนๆ หรือ
คาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนตอไปได สามารถจับใจความสําคัญเร่ืองราวตางๆ ได ท้ังเปนรูปธรรมและ
นามธรรม  
           3. การนําไปใชเปนความสามารถในการนําสาระสําคัญตางๆ ไปใชในสถานการณ
จริง หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง เปนการใชความเปนนามธรรมในสถานการณรูปธรรมซ่ึงเปน
นามธรรมอาจจะอยูในรูปความคิดท่ัวไป กฎเกณฑ เทคนิค และทฤษฎี สามารถนําเอาส่ิงท่ีประสบ
มาไปใชใหเกิดประโยชนหรือไปแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
           4. การวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกการส่ือสารความหมายไปสูหนวยยอย
เปนองคประกอบสําคัญหรือเปนสวนๆ เพ่ือใหไดลําดับช้ันความคิด ความสามารถในการแยกแยะ
เร่ืองราวตางๆ ออกเปนสวนประกอบยอยหรือเปนการหาความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการ
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หรือทฤษฏีท่ีเปนมูลเหตุของเร่ืองราวตางๆ ได เพื่อมุงท่ีจะใหการส่ือสารความหมายมีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
           5. การสังเคราะห เปนความสามารถในการนําหนวยตางๆ หรือสวนตางๆ เขาเปน
เร่ืองเดียวกัน จัดเรียบเรียงและรวบรวมเพ่ือสรางแบบแผนหรือโครงสรางท่ีไมเคยมีมากอน โดยมี
การดัดแปลง ริเร่ิม สรางสรรค ทําการปรับปรุงใหดีข้ึน  
           6. การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหา 
วัสดุอุปกรณและวิธีการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลองกับสถานการณ ซ่ึงอาจจะกําหนด
เกณฑข้ึนเองหรือผูอ่ืนกําหนด 
           การวัดความรู คือ ความสามารถทางพุทธิปญญาซ่ึงแบงไดหลายระดับการวัดความรู
จึงควรวัดความสามารถทุกระดับ เคร่ืองมือท่ีใชวัดความรูจะตองอาศัยแบบทดสอบสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Test) ซ่ึงเปนการวัดความสามารถทางปญญาและทักษะตางๆ ตลอดจนสมรรถภาพ
ดานตางๆ ท่ีไดจากการเรียนรูในอดีต ยกเวนการวัดทางดานรางกาย การวัดความรูใชเคร่ืองมือ
แตกตางกันตามความสามารถทางสติปญญา ซ่ึงสรุป ไดดังน้ี 
กกกกกกกก4.2 ความเขาใจ 

          Bloom (1950, อางอิงถึงใน สิริพร รัตนกําเนิด 2550) ไดอธิบายความหมายของความ
เขาใจไววา คือ ความสามารถทางปญญาและทักษะซ่ึงบุคคลจะมีความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
จะตองมีองคประกอบท้ัง 3 นี้ ไดแก  
                      1. ความสามารถท่ีจะใหความหมายของคํา (การแปล) 
                      2. ความสามารถในการเขาใจความหมายของการคิด (การตีความ) 
                      3. ความสามารถในการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการกระทํา (การประเมินคา)  
                          ดังนั้น บุคคล จะมีความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะตองมีองคประกอบท้ัง 3 นี้ 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับชุมชน 
กกกกกกกกประเวศ วะสี (2541 : 44) ไดใหความหมายของชุมชนวา หมายถึงการท่ีคนจํานวนหนึ่ง
วัตถุประสงครวมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันใน
การกระทํา ซ่ึงรวมถึงการติดตอส่ือสารกันดวย 
กกกกกกกกศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (2552 : 31) กลาววา ชุมชนมีความหมายมากกวา
การท่ีคนแตละคนมาอยูรวมกัน แตไดสรางความสัมพันธกันโดยมีหลักการ เง่ือนไข กติกา ซ่ึงเรา
เรียกโดยรวมวาระเบียบบรรทัดฐานของการอยูรวมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเปนองคกรทางสังคมท่ี
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สามารถตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันของสมาชิก และสามารถชวยใหสมาชิกสามารถ
จัดการกับปญหาตางๆท่ีมีอยูรวมกันได 
กกกกกกกกไพบูลย วัฒนศิริธรรม (อางถึงใน ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 2552 : 31) 
ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอส่ือสารเกี่ยวของกันอยางเปนปกติ
ตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกันหรือมีอาชีพรวมกันหรือประกอบกิจการซ่ึงมี
วัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเช่ือ หรือความสนใจรวมกัน 
กกกกกกกกกระทรวงมหาดไทย (2542 : 3) นิยามความหมายชุมชนวา เปนกลุมคนท่ีรวมกันเปน
สังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีประโยชนรวมกัน โดยตามแผนงานนี้ 
ชุมชนหมายรวมถึงในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
กกกกกกกกเดเนียล ยันกีโลวิช (อางถึงใน สุชาติ เกตุยา 2542 : 18) นักวิจัยสังคมอธิบายคําวาชุมชน
ดังนี้ ชุมชนเกิดข้ึนเม่ือแตละคนมีความรูสึกวา นี่เปนท่ีของฉัน กลุมคนเหลานี้เปนพวกเดียวกับฉัน 
ฉันหวงใยพวกเขาและเขาก็หวงใยฉัน ฉันเปนสวนหนึ่งของเขา ฉันรูถึงส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวังจากฉัน
และส่ิงท่ีฉันคาดหวังจากพวกเขา ฉันคุนเคยกับท่ีนี่ และรูสึกวานี่คือบานของฉัน 
กกกกกกกกปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ  (2543 :14) ไดใหความหมายชุมชนวา ชุมชน หมายถึง 
การท่ีคนจํานวนหนึ่งท่ีอาศัยอยูพื้นท่ีแหงหนึ่ง   มีความเช่ือผลประโยชน กิจกรรม และมีคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน  คุณลักษณะเหลานี้มีลักษณะเดนเพียงพอท่ีจะทําใหสมาชิกนั้น ตระหนัก และ
เกื้อกูลกัน 
กกกกกกกกขบวน พลตรี  (2529 : 1) ไดกลาวถึงชุมชนวา ชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลหลายๆ กลุม
มารวมกันอยู ในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน มีการสังสรรคกัน   มีความ
สนใจรวมกัน และมีผลประโยชนคลายๆ กัน และมีแนวพฤติกรรมเปน อยางเดียวกัน เชน ภาษาพูด 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอยางหนึ่ง คือ มีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง 
กกกกกกกกคําวา “ชุมชน” มีความหมายในเชิงกระบวนการที่มีพลวัต กลาวคือ ความเปนชุมชนจะ
วัดหรือดูไดจากกิจกรรม หรือการเคล่ือนไหวของกลุมคนที่รวมตัวกันวามีลักษณะอยางไร นั่นคือ 
ลําพังเพียงการรวมตัวกันของคนในหมูบานหรือพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใด ไมเพียงพอท่ีจะกลาวไดวา ท่ีนั่น
มีความเปนชุมชน หรือมีองคกรชุมชน แตการรวมตัวนั้นจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคกิจกรรม 
การมีสวนรวมของคนในกลุม และการจัดกลุม หรือองคกรนั้นๆดวย (อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย 
อาจอํ่า 2541 : 236) 
กกกกกกกกจากการตรวจเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและศึกษาแนวคิดดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา
การท่ีเรามีการดําเนินชีวิตท่ีดีไดโดยยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใชชีวิตก็จะทําให
เราสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยไมตองมีเร่ืองเดือดเน้ือรอนใจเขามาในชีวิต 
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แตอยางไรก็ตาม มนุษยเรานั้นเปนสัตวสังคม จึงตองมีการอยูรวมกันเปนกลุมชุมชน มีการเขาสังคม 
ชุมชนนั้นมีความเปนพลวัต คือการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ท้ังในกฎเกณฑ ขอบังคับในการใชชีวิตอยู
รวมกัน ความเปนพวกเดียวกัน และใสใจในเรื่องความสัมพันธระหวางกัน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีมีความเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตในทุกๆดานของคนในชุมชน
นั้นๆ โดยท่ีสมาชิกในชุมชนจะเปนผูกําหนดโครงสรางระเบียบ กติกา และการควบคุมทรัพยากร
ของตนเองท่ีมีอยูในชุมชน 
 
6. ความเขมแข็งของชุมชน 
กกกกกกกกพีรสุต  ศรีธวัช ณ อยุธยา  (2541 : 21) ไดสรุปความหมายของคําวา ความเขมแข็งชุมชน 
หมายถึง การรวมตัวของคนและองคกรตางๆในชุมชนท่ีมีประชาชนและขุมชนเปนแกนนํา โดยไม
คํานึงถึงการจัดต้ังวาจะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพื่อรวมกันดําเนินการและ
จัดการกิจกรรมอันกอใหเกิดการพัฒนา และการแกไขปญหาของชุมชนไมวาดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรมการศึกษาและดานตางๆ อาจเปฯกิจกรรมที่ผลิตใหมหรือวาผลิตซํ้า 
หากแตเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและจัดเปนประจํา 
กกกกกกกกศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (2552 : 32) กลาววา ความเขมแข็งของชุมชน 
หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนตางๆของเมืองหรือชนบท รวมตัวกันเปน “องคกรชุมชน” โดยมี
การเรียนรู การจัดการและการแกไขปญหารวมกันของชุมชนแลว ถึงไดเกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
การพัฒนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมภายในชุมชน ตลอดจนมี
ผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีข้ึนตามลําดับ โดยจะเรียกองคกรชุมชนนี้วา กลุม ชมรม สหกรณ 
บริษัท องคกรชาวบาน เครือขาย หรืออ่ืนๆท่ีมีความหมายแสดงถึงการรวมมือชวยเหลือกัน เพื่อ
ผลประโยชนรวมกัน ดวยความเอ้ืออาทรตอชุมชนอ่ืนๆ ในสังคมดวย 
 
7. แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม (Social Capital) 
กกกกกกกกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) (2551 : 2)ได
ใหความจํากัดความเกี่ยวกับทุนทางสังคมใหสอดคลองกับบริบทไทยวา ทุนทางสังคม เกิดจากการ
รวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเช่ือใจ สายใยผูกพัน และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทยผานระบบความสัมพันธท่ีมีการสะสมในลักษณะเครือขายขององคประกอบหลัก ไดแก 
คน สถาบัน วัฒนธรรมและองคความรู ซ่ึงจะเกิดเปนพลังในชุมชนและสังคม 
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กกกกกกกกประเวศ วะสี (2541 : 27-28) ไดกลาวไววาทุนทางสังคม คือ ความเปนกลุมกอนทาง
สังคม การมีการศึกษาดี การมีวัฒนธรรม การมีความซ่ือสัตยสุจริต การมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการเมือง และระบบราชการท่ีดี 
กกกกกกกกเสรี  พงศพิศ (2544 : 257-258) ไดมองวา การมีกองทุนหมูบานเปนส่ิงท่ีเอ้ือใหเกิดทุน
ทางสังคมเพิ่มมากข้ึน โดยเงินไมใชเปนปจจัยหลักท่ีทําใหชาวบานมีการรวมตัวกัน แตทวามี
ลักษณะเปนผลพลอยไดมากกวา ส่ิงท่ีเกิดจากการมีกองทุนหมูบานทําใหกองทุนนี้แตกตางจาก
สถาบันอ่ืน คือทุนทางสังคม โดยเห็นวา ทุนทางสังคม ก็คือ ความสัมพันธของผูคนในหมูบาน 
สัมพันธกันแบบพี่นองท่ีตองการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไวใจกัน เคารพนับถือใหเกียรติกัน มีความ
เสมอภาคในศักดิ์ศรี มีความเทาเทียมกันในทรัพยากรท่ีเปนสวนรวม ความสัมพันธของคนกับคน 
และกับปา ดิน น้ํา ธรรมชาติรอบตัว กับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ กับผูท่ีลวงลับไปแลว ผสมกลมกลืนกลายเปน 
เนื้อเดียวกันในความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรม 
กกกกกกกกอัมมาร สยามวาลา (ชูวัส ฤกษศิริสุข 2543 : 16-17) มองเร่ืองทุนทางสังคมท่ีเปน
ความสัมพันธในชุมชน  ซ่ึงทําใหเกิดความไววางใจและกลไกท่ีเปนบรรทัดฐานการอยูรวมกัน โดย
ยกตัวอยาง นักมานุษยวิทยาที่ทําการวิจัยเร่ืองผีบานผีเมืองตางๆ ก็พบวาเหลานี้ก็เปนส่ิงท่ีสรางวินัย
ในชุมชนทําใหเกิดกิจกรรมรวมกันเปนระยะเวลานาน ทุนทางสังคมเปนส่ิงท่ีเพิ่มขีดความสามารถ
ใหชุมชน ซ่ึงเพิ่มหรือลดได และมิใชส่ิงท่ีดีเสมอไป ทุนทางสังคมท่ีไมดี เชน ระบบอุปถัมภ ท่ีเปน
ส่ิงท่ีอยูบนฐานความไมเสมอภาคท่ีตองมีผูมีอํานาจและผูท่ีพึ่งพิงอยู ซ่ึงตางจากกลไกชุมชนท่ี
เกิดข้ึนบนฐานความเทาเทียมกันตางเอ้ืออาศัยกัน อัมมารใหความเห็นวา ทุนทางสังคมของประเทศ
ไทยน้ันมีในระดับเล็ก  เราจะตองคอยๆสรางทุนทางสังคมใหเหนือข้ึนไปจากระดับชุมชนให
เกิดข้ึน 
กกกกกกกกสุธรรม รัตนโชติ (2550 : 2)ไดใหความหมายทุนทางสังคม คือ ระบบสังคม (Social 
System) ท่ีมีลักษณะพิเศษทางสังคม (Social Features) เชน เครือขาย (Networks) ปทัสถาน 
(Norms) ความไววางใจ(Trust) หรือความสัมพันธ (Relationships) และความเขาใจ (Understanding) 
เปนผูกระทํา (Acting) ทํางาน (Working) ชวยเหลือ (Helping) ปรุงแตง (Shaping) หรือใหการ
สนับสนุน (Facilitating) ใหสังคมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน (Pursue More Effectively) มี
ประสิทธิผลมากข้ึน (Work More Effectively) การปฏิสัมพันธดีข้ึนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Shape Social Interaction) หรือความรวมมือดีข้ึน (Better Cooperation)  
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8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
กกกกกกกกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี10 (พ.ศ.2550-2554) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประกอบดวย  วิ สัยทัศน  พันธกิจ 
วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี
10 และการขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สรุปไดดังนี้ 
กกกกกกกก8.1 วิสัยทัศนประเทศไทย 

          มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน อยูภายใต
ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
กกกกกกกก8.2 พันธกิจ   

          เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  
10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็น
ควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

           1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน   
           2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม    
           3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม 
                        4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกดิธรรมาภิบาล ภายใตระบอบ 
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
กกกกกกกก8.3 วัตถุประสงค 

          1. เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องท่ีขับเคล่ือนดวยการ
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยาง
สมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน    การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

          2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36 

          3. เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรู
และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการ
ผลิตสูงข้ึน 

          4. เพื่อสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเส่ียงใหกับภาคการเงิน การคลัง 
พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

          5. เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสู
ประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 

          6. เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนา
ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในรุนปจจุบันและอนาคต รวมท้ังสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 

          7. เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ควบคูกับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให
เกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
กกกกกกกก8.4 เปาหมาย 
                      8.4.1. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน 

                   8.4.1.1 การพัฒนาคน 
                              8.4.1.1.1 คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย 

สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมี ศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

                              8.4.1.1.2 เพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลัง
แรงงานระดับกลางท่ีมีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานท้ังหมด และเพิ่มสัดสวน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน10 คน ตอประชากร 10,000 คน 

                              8.4.1.1.3 อายุคาดหมายเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนเปน 80 ป ควบคูกับการ
ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดาน
สุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 
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                               8.4.1.2. การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบ
มีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มกิจกรรมสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึง
แหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ 4 
ภายในป 2554 
                      8.4.2 เปาหมายดานเศรษฐกิจ 

                   8.4.2.1 โครงสรางเศรษฐกิจ สัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคา
ระหวางประเทศ เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 75 ภายในป 2554 และสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ15   ภายใน ป 2554 
                    8.4.2.2 เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉล่ียรอยละ 3.0 – 3.5 ตอป 
สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 และความยืดหยุนการใช
พลังงานเฉล่ียไมเกิน 1:1 ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 

                   8.4.2.3 ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สัดสวนรายไดของกลุมท่ีมีรายไดสูงสุด 
รอยละ 20 แรก ตอรายไดของกลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 20 ไมเกิน 10 เทาภายในป 2554 และ
สัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวา
รอยละ40 ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
                      8.4.3 เปาหมายการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

                   8.4.3.1 รักษาความสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ใหมีพื้นท่ีปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพื้นท่ีปาอนุรักษไมนอยกวา   รอยละ 18 ของ
พื้นที่ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31,000,000ไร 

                   8.4.3.2 รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารง
คุณภาพชีวิตท่ีดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 
                      8.4.3 เปาหมายดานธรรมาภิบาล 

                   8.4.3.1 มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มีคะแนนภาพลักษณของความ
โปรงใสอยูท่ี 5.0 ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีการดําเนินงานท่ีคุมคา
เพิ่มข้ึน ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ 10 ภายในป2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน
เพิ่มข้ึน ทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระ ในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาค
ประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาท่ี และมีสวนรวมมากข้ึนในการตัดสินใจและรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการประเทศ 
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                   8.4.3.2 สรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย 
ใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธีเพิ่มข้ึนในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
กกกกกกกก8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

          ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

          8.5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู        ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน 

          8.5.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคง
ของประเทศ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการ
รวมตัว รวมคิด รวมทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของ
ชุมชน 

          8.5.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพ่ิมคุณคาสินคา
และบริการจากองคความรูสมัยใหมภูมิปญญาทองถ่ินและนวัตกรรม และการบริหารจัดการท่ีดี 
รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีดีดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การ
ปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในดานตาง ๆ และการดําเนินนโยบาย
การคาระหวางประเทศใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมท้ัง
การสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ   

          8.5.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความ
สมดุลของ 
ระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสรางสภาพแวดลอมท่ีดี
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

          8.5.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน 
กกกกกกกก8.6 การขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

          การขับเคล่ือนยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 สูการ 
ปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคล่ือน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ควบคูไปกับการปรับระบบ
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การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การสรางองคความรู รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

          1. เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ
ตาง ๆ ท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

          2. กําหนดแนวทางการลงทุนท่ีสําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี10  

          3. เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

          4. ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

          5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในทุกระดับ 

          6. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขาย
ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพ้ืนท่ีและทองถ่ิน 
           แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 จึงเปน การสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการพัฒนาแบบองครวมท่ียึด คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา และวิถีการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของ ดุลยภาพเชิงพลวัต ท่ีเช่ือมโยงทุกมิติอยางบูรณาการ 
ท้ังมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง รวมท้ังความสมดุลระหวาง
มิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหวางภายในคือ ความ
เขมแข็งในการพ่ึงตนเองของฐานรากของสังคมและความสมดุลในประโยชนของทุกภาคสวน
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม กับภายนอกคือ ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
สรางพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญกับการนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ
และความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติท้ัง ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และ ทุนเศรษฐกิจ มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสราง
ใหแข็งแกรงเปนเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศใหม่ันคงและสมดุล ควบคูไปกับการ
เสริมสรางระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดย
ใชความรอบรู คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาท่ีอยูบนหลักความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล มีระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม  
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           ซ่ึงกระบวนทัศนการพัฒนาดังกลาวนี้จะเปนภูมิคุมกันประเทศใหสามารถปรับตัว
พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัฒน ท้ังดานวัตถุ 
สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจไดเปนอยางดี อันจะนําไปสู ความอยูดีมีสุข ของคน
ไทยท้ังชาติ เปน สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน และประเทศไทยสามารถ ดํารงอยู ในประชาคมโลก
ไดอยางมีเอกราชและอธิปไตยท่ีม่ันคง มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ สงบสุขและสันติกับโลกในท่ีสุด 
 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กกกกกกกกประทีป พรมสิทธ์ิ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง” งานศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
สังคม เปนแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนว พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิและ
ปฐมภูมิ การดําเนินชีวิตในสังคมมี 2 ระดับ คือระดับสามัญชนท่ัวไป เปนชีวิตของผูครองเรือน ตอง
อยูในระเบียบของสังคม ยอมรับระบบเศรษฐกิจท่ีสังคมสรางข้ึนมาดวยความเขาใจ สวนอีกระดับ
หนึ่งคือบรรพชิต ท่ีไมตองดําเนินไปตามระบบแบบแผนเศรษฐกิจ เพราะไมมีกิจกรรมทางวัตถุ หาก
วาจําเปนไมพึงคิดเปนกําไรหรือขาดทุน มุงใหเปนอยูอยางบริสุทธ์ิทางจิต วิญญาณ และชวยช้ีนําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตโดยคุณธรรม จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทราบวาเปน
หลักจริยศาสตรในพุทธศาสนา คือหลักสันโดษ ซ่ึงมีความหมายวา ความพอดี พอเพียง พอประมาณ 
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน โดยพุทธศาสนายอมรับความสามารถของมนุษยซ่ึงสามารถพัฒนา
ไปสูเปาหมายในการแกปญหาของมนุษย และสังคมท่ีมีอยูได ดวยการศึกษาใหเขาใจในชีวิต จิตใจ
ของตนเอง และธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางเขาใจ และเปนข้ันตอน ซ่ึงจะทําใหการจัดการเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพในการศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญา พบวาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเชิงปรัชญาตั้งอยูบน 3 ทฤษฎี คือ ประสบการณนิยม ปฏิบัตินิยม และธรรมชาตินิยม หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับการแกไขปญหาจากภายในสูภายนอกท่ีมุงเอาชนะกิเลสท่ีมีอยู
ในจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เนนการมีปญญารูเทาทัน ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
เปนเปนการพัฒนาตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอมดวยความสมดุล เม่ือศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อยางถองแทแลว สามารถประยุกตใชกับสังคม ชุมชนอ่ืนๆได ไมใชแตสังคมเกษตรกรรมเทานั้น 
สามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนแกตนเองและสังคมไดดวยความมีสติและมีปญญา 
กกกกกกกกสงา พลสงคราม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร
เชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย” งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย โดยวิธีการศึกษาภาคเอกสาร และงานวิจัย
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เอกสารท่ีเกี่ยวของ ใชวิธีการสัมภาษณ นักวิชาการ ผลการวิจัยพบวาเศรษฐศาสตรเชิงพุทธมิไดเร่ิม
จากสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร แตเปนหลักคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมะ 
ในฐานะเปนปทัสถานใหเกิดดุลยภาพ ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับสังคม และกายกับจิต 
ตามหลักปฏิบัติสัมมาอาชีวะ โดยใชสติปญญา ควบคุม และกําหนดเปาหมายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ใหดําเนินไปสูการมีคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ สวนเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนความ
พอเพียงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกเนาวรัตน บุตรพลอย (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับพระราชดําริ กรณีศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
มีความเกี่ยวของกับการศึกษา การคิด การปลูกฝงคานิยม และทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนฐานแหงเศรษฐกิจ
พอเพียง แลวนํามาบูรณาการกับผลวิเคราะหและขากการสัมภาษณ เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนา
และปรับปรุงชางฝมือใหเหมาะสมแบคนไทยในยุควิกฤติตอไป กลุมตัวอยางท่ีใชเปนผูประกอบ
งานอาชีพงานชางฝมือ 6 สาขาวิชาชีพ ไดแก เคร่ืองดนตรีไทย งานแกะสลัก เคร่ืองเงิน อัญมณี และ
เคร่ืองประดับ เปาแกวและงานจักสาน อยูในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการประมวลขอมูล แบบสัมภาษณ 3 ตอน 
สถิติท่ีใชคือ การหาคาเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาผูประกอบอาชีพงาน
ชางฝมือไดมีวิถีชีวิตและแนวทางประกอบอาชีพสอดคลองกับพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสํานึกท่ีดี เห็นแกประโยชนสวนรวม ยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต มีการ
ชวยเหลือรวมมือกันทําเพื่อแกวิกฤติชาติ สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวาผูใหสัมภาษณมี
ความตองการใหผูเกี่ยวของไดเขามาสนับสนุน และชวยเหลืออยาจริงจัง  
กกกกกกกกอภิชัย พันธเสน (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงในภาคชนบท “ชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจนและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน”มีขอเสนอแนะและประเด็นที่ควรมีการวิจัยท่ีเพิ่มเติม ไดแก การสรางความรูในระดับมหภาค
ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐท้ังในระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน 
เชน นโยบายและการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาหนี้สินของ
ชาวชนบทในฐานะท่ีเปนสาเหตุความยากจน รัฐบาลมีบทบาทในการสรางหน้ีสินอยางไร การสราง
ความรูใหชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงจากการใช
ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางองคความรูในลักษณะงานวิจัยพื้นฐาน(Basic Research)และสุดทาย 
งานวิจัยพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแบบมีสวนรวม ใหมีการทดลองปฏิบัติกันทุกฝาย ท้ัง
รัฐบาล เอกชน และประชาชน 
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กกกกกกกกทรงชัย ติยานนท (2541 : 72-85) ไดศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวา รอยละ 92.0 ของเกษตรท่ีกูยืมเงินใน
วงเงินไมเกิน 40,000 บาท ของธนาคารกสิกร สาขาหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เห็นวาชุมชนท่ีทํา
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตได รอยละ 98.6 เห็นวาความรู
ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได และในดานสุขภาพ
อนามัย พบวา รอยละ 90.4 เห็นการบริโภคอาหารท่ีปราศจากสารเคมีตางๆ มีผลใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 
กกกกกกกกสมหมาย  สาตทรัพย (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของชาวพุทธ : ศึกษากรณี ชุมชนศรีษะอโศก อําเภอกันทรลักษณ 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา ชุมชนศรีอโศกมีระดับความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับสูง
โดยมีความเข็มแข็งทางดานปจจัยเศรษฐกิจชุมชนในระดับสูง ปจจัยดานการศึกษาเรียนรูมีความ
เขมแข็งในระดับสูง และปจจัยดานศาสนาวัฒนธรรมมีความเขมแข็งในระดับสูงเชนกัน นอกจากนี้
ยังพบวา ความเขมแข็งของชุมชนท้ัง 3 ปจจัยท่ีศึกษามีความสัมพันธกันท้ัง 3 ปจจัย เม่ือทดสอบโดย
ใชสถิติสหสัมพันธ ผลการทดสอบพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจชุมชนสัมพันธปจจัยดานการศึกษา
เรียนรูในระดับสูง ปจจัยดานการศึกษาเรียนรูสัมพันธกับปจจัยดานศาสนาวัฒนธรรมในระดับปาน
กลาง และปจจัยความเขมแข็งดานเศรษฐกิจชุมชน ดานการศึกษาเรียนรู และดานศาสนาวัฒนธรรม
สัมพันธกับความเขมแข็งของชุมชนศรษะอโศกทุกปจจัยในระดับสูง 
กกกกกกกกอนุพงษ  วาวงศมูล (2542 : 69-102) ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทใน
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตามแนวพระราชดํานิใหม ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ผล
การศึกษาพบวา โครงการสงเสริมการใชน้ําตามทฤษฎีใหมสามารถสนองแนวพระราชดําริทฤษฎี
ใหมได ท้ังในข้ึนมีอยูมีกิน เพิ่มรายได และลดรายจาย ทําใหคุณภาพชีวิตชาวชนบทเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน โดยดานเศรษฐกิจ พบวา ครัวเรือนของสมาชิกในจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดแพร 
 
10. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของตาํบลเจริญเมือง 
กกกกกกกกคาํขวัญตําบลเจริญเมือง 
      ปลาเผาลือช่ือ  เล่ืองลือถ่ินขาวหลาม  ลือนามครูบาศรีนวล 
กกกกกกกกวิสัยทํศน  
      ลดความยากจน ประชาชนมีงานทํา เกษตรกรรมนําความกาวหนา เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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กกกกกกกกพนัธกิจ 
กกกกกกกกตรงตอเวลา รูรักษาหนาท่ี  มีไมตรีจิต รูคิดสรางสรรค มุงพัฒนาเจริญเมือง 
กกกกกกกก10.1 สภาพท่ัวไป 
  10.1.1 ท่ีตั้ง   
             ตําบลเจริญเมืองจัดเปนตําบลหนึ่งในสิบหาตําบลของอําเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอพานทางดานทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังตอไปนี ้
             ทิศเหนอื  ติดตอกับ  ตําบลทรายขาว   
             ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ  ตําบลแมออ 
             ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลสันติสุข 
             ทิศตะวนัตก  ติดตอกบั  ตําบลสันกลาง 
  10.1.2 พื้นที่   
                             ตําบลเจริญเมืองมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
32,875  ไร 
  10.1.3 ภูมิประเทศ   
             ภูมิประเทศสวนใหญโดยท่ัวไปเปนท่ีราบมีเทือกเขาลอมรอบเปนแนวเขต
ทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออก  มีแมน้ําแมคาวโตนลอมรอบทางดานทิศใตและทิศตะวนัตก 
  10.1.4 จํานวนหมูบาน 
             จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมืองมีท้ังหมด  22  
หมูบาน  คือ 
             หมูท่ี  1  บานสันทราย    
             หมูท่ี  2  บานปากอ   
             หมูท่ี  3  บานกลวย   
             หมูท่ี  4  บานปาเปา   
             หมูท่ี  5  บานปาตึง   
             หมูท่ี  6  บานจําปู   
             หมูท่ี  7  บานดงหลวง   
             หมูท่ี  8  บานปายาง   
             หมูท่ี  9  บานปาบง 
             หมูท่ี  10  บานดงตะเคียน   
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             หมูท่ี  11  บานปาซาง 
             หมูท่ี  12  บานปาป  
                                       หมูท่ี  13  บานดอยเจริญ  
                                       หมูท่ี  14  บานเจริญเมือง 
                             หมูท่ี  15  บานใหมเจริญมิตร 
                                       หมูท่ี  16  บานหวยแสนสุข 
                                       หมูท่ี  17  บานทรายทอง 
                                       หมูท่ี  18  บานใหมเจริญ 
                                       หมูท่ี  19  บานศรีทรายทอง 
                                       หมูท่ี  20  บานหวยดอกอูน 
                                       หมูท่ี  21  บานฐานตะเคียนทอง 
             หมูท่ี  22  บานปากอพัฒนา 
  10.1.5 ประชากร 
             มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน  8,647  คน  แยกเปนชาย  4,380  คน  หญิง  4,267  
คน  โดยมีความหนาแนนเฉล่ีย  170  คน / ตารางกิโลเมตร    มีหลังคาเรือนจํานวน  2,350  หลังคา 
กกกกกกกก10.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีทางดานเกษตรเปนหลัก  เชน  การทํานา  การทํา
สวน  การทําไร  เล้ียงสัตว  เล้ียงปลา  และเม่ือเสร็จฤดูทํานาทําสวนแลว  ก็จะใชเวลาวางในการ
ประกอบอาชีพเสริมและรับจางท่ัวไป  ซ่ึงสามารถจัดแบงกลุมอาชีพของประชากรไดดังนี้ 
  ทําการเกษตร  คิดเปนรอยละ  70 
  ประกอบการคาขาย คิดเปนรอยละ  5 
  รับราชการ  คิดเปนรอยละ  5 
  รับจางท่ัวไป  คิดเปนรอยละ  20 
กกกกกกกก 10.3 สภาพทางสังคม 

10.3.1 การศึกษา 
        10.3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง 
        10.3.1.2 ศูนยการเรียนชุมชน (ศรีชุมภาบาล) 1 แหง 
        10.3.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 1 แหง 
        10.3.1.4 ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 22 แหง 
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  10.3.2 วัด 
            10.3.2.1 วัดมี 6 แหง 
                       10.3.2.2 ท่ีพักสงฆ 6 แหง 
  10.3.3 สาธารณสุขพ้ืนฐาน 
            10.3.3.1 อบต.เจริญเมืองมีสถานีอนามัย 2 แหง 
            10.3.3.2 สถานพยาบาลเอกชน 1 แหง 
            10.3.3.3 อัตรามีและใชสวมราดนํ้า 100 % 
  10.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
            10.3.4.1 ตูยามประจําตําบล 1 แหง 
กกกกกกกก 10.4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  10.4.1 มีปาสงวนแหงชาติ 2 แหง จํานวน 1,000 ไร 
  10.4.2 มีปาชุมชน 3 แหง จํานวน 500 ไร 
 
11. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของชุมชนทรายทอง 
กกกกกกกก11.1 สภาพท่ัวไป 
  11.1.1 ประวัติ 
            บานทรายทองหนึ่งในยี่สิบสองหมูบานของตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เปนหมูบานท่ี 17 ท่ีแยกการปกครองและแยกการพัฒนามาจากหมูท่ี 1 บานสัน
ทราย และไดรับอนุมัติแบงแยกหมูบานเม่ือป 2543 ตั้งอยูหางจากอําเภอพานประมาณ 9 กิโลเมตร   
            หมูบานทรายทองติดถนนเอเชีย มีคมนาคมสะดวก มีรถประจําทางผาน
หมูบาน มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ทําไร แตดั้งเดิมแตปจจุบันมีอาชีใหม คือ 
รับราชการ รับจางท่ัวไป 
            มีอาณาเขตติดตอกับหมูบานตางๆ  ดังตอไปนี้ 
            ทิศเหนือ  ติดตอกับ    หมูท่ี  20  บานหวยดอกอูน 
            ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  หมูท่ี  1  บานสันทราย 
            ทิศใต  ติดตอกับ  หมูท่ี  14  บานเจริญเมือง 
            ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  หมูท่ี  14  บานเจริญเมือง 
กกกกกกกก11.2 พื้นท่ี    
  ท่ีตั้งเปนท่ีราบ พื้นท่ีสวนใหญของหมูบานอยูฝงตะวันตกของถนนเอเชีย มีทุงหญา
ลอมรอบระหวางอาณาเขตกับหมูบานใกลเคียง มีแหลงน้ําลําธารเหมาะแกการเกษตรกรรม 
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กกกกกกกก11.3 ประชากร  
  มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 384  คน  แยกเปนชาย 173   คน  หญิง 211 คน     มี
หลังคาเรือนจาํนวน  146 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ  สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา คือ วัดคีรีมงคล  มีภาษาคําเมืองเปนภาษาถ่ิน 
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บทท่ี3 
วิธีการดําเนินวิจัย 

 
กกกกกกกกการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงการนําแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบล
เจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการ
วิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
กกกกกกกก1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกก2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
กกกกกกกก3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
กกกกกกกก4. วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
กกกกกกกก5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
กกกกกกกก6. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
กกกกกกกก7. วิธีการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกก1.1 ประชากร ประชาชนที่อาศัยในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
กกกกกกกก1.2 กลุมตัวอยางและวิธีสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน
ท่ีอาศัยในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 145 คน 
  
2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
กกกกกกกก2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
                      2.1.1 สภาพทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
                      2.1.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ไดแก ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน  
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                      2.1.3 ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กกกกกกกก2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมี
ภูมิคุมกันท่ีดี 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
กกกกกกกกแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และการประเมินคา 
(Likert Scale)  
กกกกกกกกตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก สภาพท่ัวไป
ของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ จํานวน 4 ขอ 
กกกกกกกกตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มี 2 ตัวเลือก ไดแก ใช และไมใช จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
กกกกกกกกขอคําถามเชิงบวก ไดแก ขอ 2 3 4 5 6 11 12 17 18และ 20 มีเกณฑการใหคะแนนคือ 
กกกกกกกกตอบ ใช  ได 1 คะแนน 
กกกกกกกกตอบ ไมใช  ได 0 คะแนน 
กกกกกกกกขอคําถามเชิงลบ ไดแก ขอ 1 7 8 9 10 13 14 15 16และ 19 มีเกณฑการใหคะแนนคือ 
กกกกกกกกตอบ ไมใช  ได 1 คะแนน 
กกกกกกกกตอบ ใช  ได 0 คะแนน 
กกกกกกกกเกณฑการวัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะพิจารณา
ท่ีคะแนนเฉล่ีย มีเกณฑดังนี้ 
กกกกกกกกคะแนน   0.0-10.0  คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับนอย 
กกกกกกกกคะแนน  11.0-15.0 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับปาน
กลาง 
กกกกกกกกคะแนน 16.0-20.0 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับมาก 
กกกกกกกกตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 ระดับ ไดแก 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน 30 ขอ จัดเปนการวัดขอมูลประเภทอัตราภาคชั้น            
(Interval Scale) โดยใชแบบประเมินคาลักษณะ Likert Scale โดยมีเกณฑการใหคะแนนและความ
กวางของอัตราภาคช้ัน ดังนี้ 
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กกกกกกกกมากท่ีสุด คาคะแนนเทากับ  5 
กกกกกกกกมาก              คาคะแนนเทากับ  4 
กกกกกกกกปานกลาง คาคะแนนเทากับ  3 
กกกกกกกกนอย  คาคะแนนเทากับ  2 
กกกกกกกกนอยท่ีสุด คาคะแนนเทากับ  1 

 
4.วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
กกกกกกกกการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามดังนี้ 
กกกกกกกก1. ศึกษาเอกสาร วิชาการ ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุด และ อินเตอรเน็ต 
กกกกกกก2. ดําเนินการสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบแนวคิดของการวิจัยให
ครอบคลุม วัตถุประสงค และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
กกกกกกกก3. นําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุง 
กกกกกกกก4. นําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับกลุมประชากรในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญ
เมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

 
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
กกกกกกกก1. ความตรง (Validity) โดยทําการตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา ภาษาท่ีใชสามารถ
ส่ือความหมายไดชัดเจนตรงตามท่ีผูวิจัยตองการสอบถาม โดยนําเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไป
ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแกไขใหมีความเท่ียงตรง 
จํานวน 3 ทาน 
กกกกกกกก2. ความนาเช่ือถือ (Reliability) ดวยการนําเคร่ืองมือไปทดลองใชกับกลุมประชากร ใน
ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 30  ครัวเรือน แลวนําขอมูลท่ี
ไดมาทําการหาคาความนาเช่ือถือ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ อัลฟา (α  Coefficient) ของครอนบาค 
ไดผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
เช่ือมั่นเทากับ 0. 8379 ถือวาอยูในเกณฑท่ีสามารถนําแบบสอบถามไปใชได เม่ือไดแบบสอบถาม
เสร็จสมบูรณแลวผูวิจัยไดนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 145  ครัวเรือนตอไป 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามข้ันตอน
ดังนี้ 
กกกกกกกก1. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยและผูใหญบานชุมชนทรายทอง เพื่อประสานงาน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางท่ีกําหนด 
กกกกกกกก2. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากครัวเรือนท่ีสุมเลือกเปนตัวอยาง ดวยแบบสอบถามท่ีใช
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงผานการทดสอบความเท่ียงตรง และความนาเช่ือถือแลวจึงนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวใหตอบแบบสอบถามจํานวน 145 ตัวอยางโดยผูวิจัยเองเปนผูออกไปเก็บ
รวบรวมขอมูล และรอรับแบบสอบถามกลับดวยตนเอง ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2554 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน 
กกกกกกกก3. ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลท่ีเก็บไดทุกคร้ัง 
เม่ือมีปญหาเร่ืองขอมูลท่ีไดทําการสอบถามไปแลว ผูวิจัยจะดําเนินการสอบถามใหมทันที เพื่อให
ขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณถูกตองมากข้ึน 
 
7. วิธีการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และใชสถิติ
วิเคราะหดังนี้ 
กกกกกกกก1. บรรยายขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงบรรยาย  
(Descriptive Statistics) ซ่ึงวิเคราะหจากคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
กกกกกกกก2. วัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิเคราะหจากคารอย
ละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

         คะแนน   0.0-10.0      คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับนอย 
                       คะแนน     11.0-15.0      คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับปานกลาง 
          คะแนน 16.0-20.0      คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับมาก 
กกกกกกกก3. วัดระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญ
เมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซ่ึงผูวิจัยไดแบง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว 5 ระดับ 
ใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 128  อางถึงใน รัตนพงษ จันทะวงษ, 2546 : 82) ดังนี้ 
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  1.00-1.50 หมายถึง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด 
  1.51-2.50 หมายถึงผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกกกกกกก 
  2.51-3.50 หมายถึงผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง 
  3.51-4.50 หมายถึงผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกกกกกก 
  4.51-5.00 หมายถึงผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด 
กกกกกกกก4. ทดสอบสมมติฐานความแตกตาง (Test Differences Hypothesis) เพื่อเปรียบเทียบการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จําแนกตามตัวแปรอิสระ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) = 0.05 เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายกลุม กรณีพบคา
ความแตกตางเปนรายกลุม ผูวิจัยจึงจะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายกลุมเปนรายคูอีกคร้ัง
โดยใช Scheffe Analysis ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) = 0.05 ตอไป 
กกกกกกกก5. สรางตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อพยากรณ
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดวยตัวแปรอิสระ และ 
ทําการทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรความพอเพียงของประชาชนกับตัวแปรอิสระท่ี
สามารถนํามาใชในการพยากรณอีกคร้ังหนึ่งวามีความสัมพันธไปในทิศทางใด และมีความสัมพันธ
กันมากนอยแคไหน โดยการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการใชคา Pearson Correlation 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ผูวิจยัได
ทําการสํามะโนจากกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนท่ีอาศัยในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 145 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังนี ้
กกกกกกกก1. วิเคราะหตัวแปรอิสระ  
                       1.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
           1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกก2. วิเคราะหตัวแปรตาม ระดับการดําเนนิชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของผูตอบ
แบบสอบถาม 
กกกกกกกก3. ทดสอบสมมติฐานความแตกตาง ( Test Differences Hypothesis) เพื่อเปรียบเทียบ 
ความพอเพียงทางเศรษฐกิจของบุคคล : กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามลํากษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และระดับการปฏิบัติตนในการ
ใชความรูและคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กกกกกกกก4. สรางตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple linear regression) เพื่อพยากรณ
การดําเนนิชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดวยตัวแปรอิสระและ
ทําการทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรในการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดาํเนินชีวิตของประชาชนกับตัวแปรอิสระท่ีสามารถนํามาใชในการพยากรณอีกคร้ัง
หนึ่งวามีความสัมพันธไปในทิศทางใด และมีความสัมพนัธกันมากนอยแคไหน โดยการหาคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการใชคา Pearson Correlation 
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1. วิเคราะหตัวแปรอิสระ  
กกกกกกกก1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

           ในการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําขอมูลจาก
แบบสอบถามสวนท่ี  1 ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยในที่นี้ผูวิจัย
กําหนดใหเปนตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา และรายได โดยใชสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ซ่ึงวิเคราะหจากคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง แสดงตามตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและคารอยละจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

                                                                                                                           n = 145 

เพศ จํานวน (n) รอยละ 

ชาย 83 57.2 

หญิง 62 42.8 

รวม 145 100 

 
    จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางจํานวน 145 คน พบวา มีจํานวนเพศชายมากกวาเพศหญิงเพยีง
เล็กนอย คือ เปนเพศชาย 83 คน และเปนเพศหญิง 62 คน คิดเปน รอยละ 57.2 และ 42.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและคารอยละจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                                                   n = 145 

อายุ จํานวน (n) รอยละ 

นอยกวา 20 ป 3 2.1 

21 – 30 ป 16 11.0 

31 – 40 ป 37 15.5 

41 - 50 ป 43 29.7 

51 – 60 ป 23 15.9 

61 ปข้ึนไป 23 15.9 

รวม 145 100 

  
 จากตารางท่ี 2 กลุมตัวอยาง 145 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดอายุระหวาง  41-
50 ป มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 29.7 รองลงมาคือ อายุระหวาง 51 – 60 ป และอายุ 61 ปข้ึน 
ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คือ 23 คน คิดเปนรอยละ 15.9  สวนกลุมตัวอยางอายุระหวาง 31 – 40 ป มี
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 15.5 ตามดวย กลุมตัวอยางอายุระหวาง 21 – 30 ป มีจํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 11.0 และสุดทายกลุมตัวอยางอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.1 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและคารอยละจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                                                         n = 145 

ระดับการศึกษา จํานวน (n) รอยละ 

ต่ํากวาประถมศึกษา 19 13.1 

ประถมศึกษา 59 40.7 

มัธยมศึกษาตอนตน 26 17.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 13.8 

อนุปริญญา 6 4.1 

ปริญญาตรี 14 9.7 

สูงกวาปริญญาตรี 1 0.7 

รวม 145 100 

 
         จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
มากท่ีสุด กลาวคือ จํานวน 59 คน หรือรอยละ 40.7 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
26 คน คิดเปนรอยละ 17.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ตามดวย
ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 9.7 ระดับอนุปริญญา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.1 และสุดทายมีกลุมตัวอยางเพียง 1 
คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.7 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและคารอยละจําแนกตามระดับรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                                                           n = 145 

รายได/เดือน/ครัวเรือน จํานวน (n) รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 97 66.9 

10,001-20,000 บาท 38 26.2 

20,001-30,000 บาท 7 4.8 

30,001 บาทข้ึนไป 3 2.1 

รวม 145 100 

 

        จากตารางท่ี 4 ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอ
ครัวเรือน กลาวคือ มีจํานวนถึง 97 คน คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมามีรายไดระหวาง 10,001-
20,000 บาทตอครัวเรือน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 26.2 สวนผูท่ีมีรายไดระหวาง 20,001-
30,000 บาทตอครัวเรือนนั้นมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.8 และมีเพียง 3 คนท่ีมีรายไดสูงกวา 
30,001 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 2.1 เทานั้น 
กกกกกกกก1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูตอบแบบสอบถาม 
           ในการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูตอบ
แบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลในสวนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวยคําถาม
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 20 ขอ มาประมวลและตรวจสอบความถูกตอง และจัด
ระดับความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามออกเปน 3 กลุม กลาวคือ 
           คะแนน   0.0-10.0 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับนอย 
           คะแนน  11.0-15.0 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับปานกลาง 
           คะแนน 16.0-20.0 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจระดับมาก 
           อนึ่งผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5- ตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและคารอยละจําแนกตามการตอบคําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําตอบท่ีถูกตอง คําถาม 

จํานวน 

(n) 

รอยละ 

คาเฉล่ีย S.D. 

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงนําไปใชไดกบั
เกษตรกรรมเทานั้น การทําธุรกิจ  

หรือภาคอุตสาหกรรมนําไปใชไมได 

59 40.7 0.45 0.493 

2. องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงคือ  ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว บน

เง่ือนไขความรูคูคุณธรรม 

134 92.4 0.92 0.266 

3. ความพอประมาณ คือ รูจักศักยภาพท่ีแทของตนเอง 

มีความเปนอยูอยางพอเหมาะพอดี ไมฟุงเฟอไมขัดสน 

131 90.3 0.90 0.296 

4. มีเหตุผล คือ เนนความจําเปน ไมใชความอยาก มี

ความถ่ีถวน รอบคอบ 

123 84.8 0.85 0.360 

5. มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว คือ รูเทาทันความเปล่ียนแปลง

ของโลกาภิวัตนและสามารถรับมือความเปล่ียนแปลง

ไดเปนอยางดี 

132 91.0 0.91 0.287 

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใชในการ

ดําเนินชีวิตไดทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน 

แ ละรัฐ 

134 92.4 0.92 0.266 

7. จุ ด เ ด นขอ งขอ ง เ ศ รษฐ กิ จพอ เพี ย ง คื อ  ให

ความสําคัญกับความ “ ม่ังมีศรีสุข”มากกวาความ “ อยู

เย็นเปนสุข” 

72 49.7 0.50 0.502 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

คําตอบท่ีถูกตอง คําถาม 

จํานวน 

(n) 

รอยละ 

คาเฉล่ีย S.D. 

8. เศรษฐกิจพอเพียงใชไมไดสําหรับคนในสังคมเมือง 77 53.1 0.53 0.501 

9. ความรูจักพอตามเศรษฐกิจพอเพียงจะไมกอใหเกิด

การพัฒนา 

81 55.9 0.56 0.498 

10. เศรษฐกิจพอเพียงปฏิเสธความรํ่ารวยม่ังค่ังและ

เทคโนโลยี 

74 51 0.51 0.502 

11. เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับจริยธรรมทุก

ข้ันตอน 

131 90.3 0.90 0.296 

12. ของใชบางอยาง ท่ีอาจดูฟุม เฟอยแต ทําให มี

ความสุข ถาพอท่ีจะซ้ือหาไดโดยไมทําใหตนเองและ

ผูอ่ืนเดือดรอน ก็ถือวาไมผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

122 84.1 0.84 0.367 

13. หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหประเทศกาวไมทัน

ตอยุคโลกาภิวัฒน 

85 58.6 0.59 0.494 

14. ความพอเพียง คือ ทุกครอบครัวตองผลิตอาหาร

ของตนเอง ทอผาใชเอง 

67 46.2 0.46 0.500 

15. การท่ีจะกูเงินมาขยายธุรกิจหรือลงทุนอ่ืนๆ  ถือ

เปนการผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

79 54.5 0.54 0.500 

16. หลักเศรษฐกิจพอเพียงปฏิเสธความสุขจากการ

บริโภคหรือใชส่ิงของท่ีเปนส่ิงอํานวยความสะดวก 

66 45.5 0.46 0.500 

17. เศรษฐกิจพอเพียงไมปฏิเสธเงิน แตใชเงินทํางาน

ไมใชเปนนาย 

85 58.6 0.59 0.494 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
  

คําตอบท่ีถูกตอง คําถาม 

จํานวน 

(n) 

รอยละ 

คาเฉล่ีย S.D. 

18. เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจท่ีใชเหตุผลเพ่ือ

นําไปสูการกระทําท่ีดี 

128 88.3 0.88 0.323 

19. เศรษฐกิจพอเพียงคือ การผลิตอาหาร สินคาตางๆ

ใชเองไมตองติดตอคาขายกับตางประเทศ 

60 41.4 0.41 0.494 

20. เศรษฐกิจพอเพียงคํานึงถึงหลักความสมดุล

ระหวางความม่ันคงทางวัตถุกับความม่ันคงทางจิตใจ 

128 88.3 0.88 0.323 

 
               จากตารางท่ี 5 ผูวิจัยพบวา คําถามขอท่ี 2 และขอท่ี 6 เปนขอท่ีมีผูตอบถูกมากท่ีสุด เปน
จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 92.4 รองลงมาไดแกคําถามขอท่ี 5 จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 
91.0 ตามมาดวยคําถามขอท่ี 11 จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 90.3 และคําถามขอท่ี 1 เปนขอท่ีมี
ผูตอบถูกนอยท่ีสุด จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 40.7 
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ตารางท่ี 6 จํานวนขอท่ีผูตอบแบบสอบถามไดถูกตอง 
                                                                                                                                           n = 145 
จํานวนขอท่ีตอบถูกตอง จํานวนผูท่ีตอบถูกตอง รอยละของผูท่ีตอบถูกตอง 

7 3 2.1 

8 6 4.1 

9 14 9.7 

10 16 11 

11 10 6.9 

12 8 5.5 

13 12 8.3 

14 19 13.1 

15 7 4.8 

16 13 9.0 

17 12 8.3 

18 9 6.2 

19 15 10.3 

20 1 0.7 

รวม 145 100 

 
   จากตารางท่ี 6 ผูวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามไดถูกตอง 14 ขอ มีจํานวนมาก

ท่ีสุด กลาวคือ มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ตอบไดถูกตอง 10 ขอ จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 11 ตอบไดถูกตอง 19 ขอ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และมีผูตอบคําถามไดถูกตอง 
20 ขอ เพียง 1 คน หรือคิดเปนรอยละ 0.7 เทานั้น นอกจากนี้ จากคํานวณผูวิจัยยังพบวาคาเฉล่ียของ
จํานวนคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบไดถูกตอง (Mean) คือ 13.57 ขอ และมีคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.53 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและคารอยละจําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ 
                   พอเพียง 

                                                                                                                                  n = 145 

ระดับความเขาใจ จํานวน (n) รอยละ 

ระดับท่ี 1: มีความรูความเขาใจนอย 38 26.2 

ระดับท่ี 2: มีความรูความเขาใจปานกลาง 58 40.0 

ระดับท่ี 3: มีความรูความเขาใจมาก 49 33.8 

รวม 145 100 

 

   จากตารางท่ี 7 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับปานกลางเปนจํานวนมากท่ีสุด กลาวคือ มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 40.0 
รองลงมาอยูในระดับมีความรูความเขาใจมาก จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 33.8 และอยูในระดับมี
ความรูความเขาใจนอยเปนจํานวนนอยท่ีสุด เพียง 38 คน คิดเปนรอยละ 26.2 นอกจากนี้ผูวิจัยยังได
คํานวณคาเฉล่ียระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมตัวอยาง พบวาอยูท่ีระดับ 
2.08 และมีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.774 
 
2. วิเคราะหตัวแปรตาม 

   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหตัวแปรตามไดแก ระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําขอมูลมาจากสวนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนคําถามเก่ียวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน จํานวน 30 ขอ ท้ังนี้
ผูวิจัยไดแบงระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
               1.00-1.50   หมายถึง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด 
               1.51-2.50   หมายถึง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอย 
               2.51-3.50   หมายถึง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง 
               3.51-4.50   หมายถึง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
               4.51-5.00   หมายถึง ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด 
               โดยผลการวิเคราะหระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี  8 – ตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 8 คาเฉล่ียระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมตัวอยาง 
 

คําถาม คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

ดานความพอประมาณ 

1. ทานดําเนนิชีวิตโดยยึดหลักสายกลาง รูจักพอ 

3.65 

3.68 

0.75 

0.91 

มาก 

มาก 

2. ทานเรียนรูรายรับรายจาย ของตนเองโดยการ

จัดทําบัญชีครัวเรือน 

3.54 1.05 มาก 

3. ทานลดรายรับรายจายในครัวเรือน โดยทํา

กิจกรรม ทําน้าํยาลางจาน น้าํยาซักผาใชเอง 

3.14 1.28 ปานกลาง 

4. ทานลดรายจายในการทําเกษตรกรรม โดยทํา

ปุยหมักชีวภาพ ทําสมุนไพรไลแมลง โดยใช

วัตถุดิบในชุมชน 

3.27 1.27 ปานกลาง 

5. ทานทําเกษตรกรรม โดยการลดการใชปุยเคมี 

และใชปุยอินทรียแทน 

3.50 1.16 ปานกลาง 

6. ทานไมกอหน้ีโดยไมจําเปนและเกินกําลัง 3.77 0.96 มาก 

7. ทานปลูกผัก เล้ียงปลา เล้ียงไก และปลูกไมผล 

ไวบริโภคในครัวเรือน 

3.77 1.11 มาก 

8. ทานและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง อยู

หางไกลอบายมุข 

4.03 1.00 มาก 

9. ทานและครอบครัวไปรวมทําบุญ ตักบาตรท่ีวัด

บอยๆ 

3.90 1.02 มาก 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
 

คําถาม คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

10. ทานดําเนนิชีวิต พออยู พอกิน พึ่งตนเองเปน

หลัก 

4.10 0.99 มาก 

ดานความมีเหตุผล 

11. ทานมีสวนรวมสืบทอดประเพณีอันดงีามใน

ชุมชน 

3.84 

3.98 

0.70 

0.95 

มาก 

มาก 

12. ทานมีเมตตา เอ้ืออาทร และชวยเหลือผูอ่ืน

เสมอ 

3.83 0.83 มาก 

13. ทานดําเนนิชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

ศาสนา 

3.98 0.91 มาก 

14. การทําเกษตรกรรมของทานใชแรงงานของคน

ในครอบครัวมากกวาการจางแรงงาน 

3.99 0.88 มาก 

15. ทานใฝหาความรูเพื่อนํามาใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

3.82 0.96 มาก 

16. ทานใชสติปญญาและเหตุผลไตรตรองหา

สาเหตุและแกไขปญหาตางๆดวยความสามารถ 

3.94 0.86 มาก 

17. ทานตระหนักวารายจายเม่ือเปรียบเทียบกับ

รายรับอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสมไมสงผลให

ครอบครัวเดือดรอน 

3.74 0.98 มาก 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
 

คําถาม คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

18. ทานมีการลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอยในตัวเองและ

ครอบครัวอยางแทจริงแลว 

3.88 0.95 มาก 

19. ทานมีการวางแผนการใชจายของตัวทานเอง

และครอบครัวในชีวิตประจําวัน 

3.93 0.98 มาก 

20. ทานและครอบครัวใชทรัพยากรทุกชนดิอยาง

คุมคาและประหยัด 

3.96 1.09 มาก 

ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตวั 

21. ทานออมเงินเพื่อเปนทุนสํารองยามฉุกเฉิน

และเปนหลักประกันในอนาคต 

3.78 

3.80 

0.58 

0.94 

มาก 

มาก 

22. ทานมีเงินประกันชีวิต หรือ เงินฌาปนกิจ เม่ือ

หักดวยหน้ีสินปจจุบันเปนบวก 

3.71 0.84 มาก 

23. ทานใชหลักประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน

กับครอบครัว 

3.82 0.86 มาก 

24. การใชจายของทานสวนมาก ใช 3 สวน ออม 1 

สวน 

3.55 0.94 มาก 

25. ทานศึกษาหาความรูใหเทาทันสถานการณ 

การประกอบอาชีพของทานเสมอ 

3.69 0.94 มาก 

26. ทานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายไดใหกับ

ครอบครัว 

3.84 1.05 มาก 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
  

คําถาม คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

27. ทานเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ 

และกลุมฌาปนกิจในชุมชน 

3.98 1.00 มาก 

28. สมาชิกในครอบครัวทานสามัคคีกันด ี 4.07 0.86 มาก 

29. ทานมีความต้ังใจและสงชําระหนี้ไดดทุีกป 4.05 0.93 มาก 

30. ทานมีความเช่ือวา “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว”และ

จะทําความดีตอไปเพื่อผลดีตอตนเองและ

ครอบครัว 

4.47 0.76 มาก 

 
               จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับ “มาก” ในเกือบทุกขอ ยกเวนเพียงขอท่ี 3, 4 และ 5 (ดานความพอประมาณ) 
เทานั้นท่ีอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ี 30 (ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว) มีระดับคะแนนเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 4.47 คะแนน และมีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 สวนขอท่ี 3 (ดานความพอประมาณ) มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 3.14 คะแนน และมีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.28 
               อนึ่ง ผูวิจัยยังพบวาผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียของระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแตละดานไมแตกตางกันมากนัก โดยดานความมีเหตุผลมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.84 
คะแนน มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 รองลงมาเปนดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 3.78 คะแนน 
มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 และดานความพอประมาณมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด 3.65 คะแนน 
มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยของระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกดานลวนอยูในระดับ “มาก” ท้ังส้ิน 
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ตารางท่ี 9 ภาพรวมระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับการดําเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน (n) รอยละ 

ระดับท่ี 1: ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงนอยท่ีสุด 0 0 

ระดับการดําเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน (n) รอยละ 

ระดับท่ี 2: ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงนอย 1 0.7 

ระดับท่ี 3: ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงปานกลาง 53 36.6 

ระดับท่ี 4: ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาก 78 53.8 

ระดับท่ี 5: ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมากที่สุด 13 9.0 

รวม 145 100 

  
    จากตารางท่ี 9 ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับท่ี 4 (ระดับ “มาก”) กลาวคือมีจํานวนถึง 78 คน คิด
เปนรอยละ 53.8 รองลงมาอยูในระดับท่ี 3 (ระดับ “ปานกลาง”) จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 36.6 
และอยูในระดับท่ี 5 (ระดับ “มากท่ีสุด”) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.0 สวนอีก 1 คนมีระดับการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับท่ี 2 (ระดับ “ปานกลาง”) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.7 
 
3. การทดสอบสมมติฐาน 
    ในสวนนี้ผูวิจัยทดสอบสมมติฐานความแตกตาง 5 ขอ (Test Differences Hypothesis) 
เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตัวแปรอิสระ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α)  = 0.05 เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปร
เปนรายกลุม กรณีพบคาความแตกตางเปนรายกลุม ผูวิจัยจึงจะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
รายกลุมเปนรายคูอีกคร้ังโดยใช Scheffe Analysis ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ(α)  = 0.05 ตอไป ผล
การทดสอบสมมติฐานในรูปของตาราง ตั้งแตตารางท่ี 9-19 ดังตอไปนี้ 
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    สมมติฐานท่ี 1 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไป
ตามเพศ 
    สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไม
แตกตางไปตามเพศ 
    สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตาง
ไปตามเพศ 
                         สมมติฐานท่ี 1.1 การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานท่ี 1.2 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานที่ 1.3 การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามเพศ 
                         สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
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ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ      X S.D. T Sig. r R2 
1. เพศชาย 3.81 0.56 โดยรวม 
2. เพศหญิง 3.84 0.52 

0.345 0.731 0.029 0.6% 

1. เพศชาย 3.64 0.67 ดานความ
พอประมาณ 2. เพศหญิง 3.71 0.70 

0.650 0.517 0.54* 0.4% 

1. เพศชาย 3.90 0.60 ดานความมี
เหตุผล 2. เพศหญิง 3.92 0.56 

0.234 0.815 0.20* 0.7% 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ      X S.D. T Sig. r R2 

1. เพศชาย 3.90 0.58 ดานการมี
ภูมิคุมกันท่ีด ี 2. เพศหญิง 3.89 0.45 

-0.118 0.906 -0.10* 0.7% 

    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

    จากตารางท่ี 10 พบวา การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางไปตามเพศ ในภาพรวมไมพบความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   และเม่ือจําแนกตามองคประกอบดานตาง ๆ พบวา การนํา
แนวปฏิบัติดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ก็ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เชนกัน 
     เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม พบวา ไมมีสหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือจําแนกตามองคประกอบดานตาง ๆ พบวา เพศมีอิทธิตอการนําแนวปฏิบัติดาน
ความพอประมาณ 0.4% กลาวคือ เพศชายจะมีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณไปใชนอย
กวาเพศหญิง, เพศมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผล 0.7% กลาวคือ เพศชายจะมีการ
นําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลไปใชนอยกวาเพศหญิง และเพศยังอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติ
ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี 0.7% ดวยเชนกัน แตในดานนี้ เพศชายกลับมีการนําแนวปฏิบัติดานการมี
ภูมิคุมกันท่ีดีไปใชมากกวาเพศหญิง 
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    สมมติฐานท่ี 2 การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไป
ตามอายุ 
    สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไม
แตกตางไปตามอายุ 
   สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตาม
อายุ 

                        สมมติฐานท่ี 2.1 การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามอายุ 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 

                        สมมติฐานท่ี 2.2 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามอายุ 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 

                        สมมติฐานท่ี 2.3 การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามอายุ 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
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 ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามอายุ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ    X S.D. F Sig. r R2 

1. ต่ํากวา 20 ป 2.94 0.39 
2. 21-30 ป 3.90 0.58 
3. 31-40  ป 3.81 0.53 
4. 41-40 ป 3.87 0.57 
5. 51-60 ป 3.64 0.49 

โดยรวม 

6. 61 ป ข้ึนไป 3.99 0.42 

1.170 0.281 0.090* 0.1% 

1. ต่ํากวา 20 ป 2.70 0.52 
2. 21-30 ป 3.71 0.82 
3. 31-40  ป 3.65 0.71 
4. 41-40 ป 3.70 0.70 
5. 51-60 ป 3.59 0.59 

ดานความ
พอประมาณ 

6. 61 ป ข้ึนไป 3.84 0.51 

1.789 0.183 0.111* 0.5% 
 
 
 

1. ต่ํากวา 20 ป 3.20 0.40 
2. 21-30 ป 3.90 0.69 
3. 31-40  ป 3.89 0.54 
4. 41-40 ป 4.00 0.56 
5. 51-60 ป 3.64 0.57 

ดานความมีเหตุผล 

6. 61 ป ข้ึนไป 4.13 0.54 

1.573 0.212 0.104* 0.4% 

1. ต่ํากวา 20 ป 2.93 0.31 
2. 21-30 ป 4.12 0.43 
3. 31-40  ป 3.90 0.49 
4. 41-40 ป 3.92 0.57 
5. 51-60 ป 3.71 0.48 

ดานการมี
ภูมิคุมกันท่ีด ี

6. 61 ป ข้ึนไป 4.01 0.46 

0.091 0.763 0.025 0.6% 

    * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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     จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางไปตามอายุ ในภาพรวมไมพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   และเม่ือจําแนกตามองคประกอบดานตาง ๆ พบวา การ
นําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ก็ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เชนกัน 
       เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม พบวา อายุมีสหสัมพันธกับการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ อายุแปรผันโดยตรงกับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือผูท่ีมีอายุมากข้ึนจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชมากข้ึน โดยอายุมีอิทธิพลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 0.1% และ
เม่ือจําแนกตามองคประกอบดานตาง ๆ พบวา อายุมีสหสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติดานความ
พอประมาณ และดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชดวย  แตไมมี
สหสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
โดยอายุจะแปรผันโดยตรงกับการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช และอายุมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณ
และดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 0.5% และ 0.4% ตามลําดับ 
    สมมติฐานท่ี 3  การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไป
ตามระดับการศึกษา 
    สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไม
แตกตางไปตามระดับการศึกษา 
    สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตาง
ไปตามระดับการศึกษา 

                        สมมติฐานท่ี 3.1 การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

                           สมมติฐานท่ี 3.2 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
                        สมมติฐานท่ี 3.3 การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับ 
                     การศึกษา 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ      X S.D. F Sig. r R2 

1. ไมเกินประถมศึกษา 4.27 0.314 
2. ประถมศึกษา 3.83 0.522 
3. มัธยมศึกษาตอนตน 3.65 0.547 
4. มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา 

3.65 0.503 

5. อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.) 

3.53 0.644 

6. ปริญญาตรี 3.86 0.583 

โดยรวม 

7. สูงกวาปริญญาตรี 4.36 0.0 

4.518 0.035* 0.175** 2.4%*** 

1. ไมเกินประถมศึกษา 4.22 0.497 
2. ประถมศึกษา 3.69 0.628 
3. มัธยมศึกษาตอนตน 3.55 0.727 
4. มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา 

3.41 0.650 

ดานความ
พอประมาณ 

5. อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.) 

3.18 0.755 

7.812 0.006* 0.228** 4.5% 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ      X S.D. F Sig. r R2 

6. ปริญญาตรี 3.99 0.643  

7. สูงกวาปริญญาตรี 4.40 0.0 

    

1. ไมเกินประถมศึกษา 4.24 0.341 

2. ประถมศึกษา 3.88 0.524 

3. มัธยมศึกษาตอนตน 3.72 0.542 

4. มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา 

3.85 0.465 

5. อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.) 

3.68 0.656 

6. ปริญญาตรี 4.02 0.578 

ดานการมี
ภูมิคุมกัน 
ท่ีดี 

7. สูงกวาปริญญาตรี 4.10 0.0 

0.993 0.321 0.083* 0.01% 

 
    จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางไปตามระดับการศึกษาในภาพรวม พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาตามองคประกอบดานตาง ๆ 
ของการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา ในการนําแนวปฏิบัติดาน
ความพอประมาณไปใช มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ 0.05 แตไมพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานความมีเหตุผลและดานการมีภูมิคุมท่ีดี 
      เม่ือพิจารณาคาสหสัมพันธโดยรวม พบวา ระดับการศึกษามีสหสัมพันธกับการนําแนว
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย ระดับ
การศึกษานั้นแปรผันโดยตรงกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูงข้ึน จะมีการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช ซ่ึงระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
2.4% 
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      หากแยกพิจารณาตามองคประกอบดานตาง ๆ ของการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา ระดับการศึกษามีสหสัมพันธโดยตรงกับการนําแนวปฏิบัติดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีการนํา
แนวปฏิบัติดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชมากข้ึนดวย ท้ังนี้ ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติดานความ
พอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 4.5%, มีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติดาน
ความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 1.6% และมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติ
ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 0.01% 
 
ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา 
                     เศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 5 6 7 
1. ไมเกินประถมศึกษา  0.058 0.008* 0.017** 0.094 0.043*  
2. ประถมศึกษา   0.835 0.886 0.873 1.000  
3. มัธยมศึกษาตอนตน    1.000 0.998 0.903  

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 

    0.998 0.921  

5. อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.) 

     0.876  

6. ปริญญาตรี        

การนําแนว
ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ไปใช 

7. สูงกวาปริญญาตรี        

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

    จากตารางท่ี 13 กลุมตัวอยางท่ีมีระกับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา มีการนําแนวปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกับกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูระดับการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณ 
                     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 5 6 7 
1. ไมเกินประถมศึกษา  0.088 0.038* 0.010** 0.041*** 0.168  
2. ประถมศึกษา   0.968 0.702 0.636 0.997  
3. มัธยมศึกษาตอนตน    0.990 0.905 1.000  
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 

    0.990 0.985  

5. อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.) 

     0.893  

6. ปริญญาตรี        

การนําแนว
ปฏิบัติดาน
ความพอ 
ประมาณตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช 

7. สูงกวาปริญญาตรี        

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

    จากตารางท่ี 14 กลุมตัวอยางท่ีมีระกับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา มีการนําแนวปฏิบัติ
ดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกับกลุมตัวอยางท่ีมี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และระดับ
อนุปริญญา (ปวท./ปวส.) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 4  การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวม
แตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
    สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไม
แตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
    สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตาง
ไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 

สมมติฐานท่ี 4.1 การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
                        สมมติฐานท่ี 4.2 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
                        สมมติฐานท่ี 4.3 การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับ 
                     รายไดตอเดือนของครัวเรือน 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X S.D. F Sig. r R2 

1. นอยกวา 10,000บาทตอเดอืน 3.88 0.55 

2. 10,001–20,000 บาทตอเดอืน 3.72 0.51 
3. 20,001–30,000 บาทตอเดอืน 3.54 0.57 

โดยรวม 

4. 30,001 บาทข้ึนไป 4.01 0.11 

1.891 0.171 -0.114* 0.6% 

1. นอยกวา 10,000บาทตอเดอืน 3.74 0.69 
2. 10,001–20,000 บาทตอเดอืน 3.52 0.66 
3. 20,001–30,000 บาทตอเดอืน 3.57 0.75 

ดานความ
พอประมาณ 

4. 30,001 บาทข้ึนไป 3.47 0.31 

2.622 0.108 -0.134* 1.1% 

1. นอยกวา 10,000บาทตอเดอืน 3.97 0.60 

2. 10,001–20,000 บาทตอเดอืน 3.79 0.50 
3. 20,001–30,000 บาทตอเดอืน 3.46 0.65 

ดานความ 
มีเหตุผล 

4. 30,001 บาทข้ึนไป 4.27 0.06 

2.742 0.118 -0.130* 1.0% 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X S.D. F Sig. r R2 

1. นอยกวา 10,000บาทตอเดอืน 3.92 0.54 

2. 10,001–20,000 บาทตอเดอืน 3.86 0.55 
3. 20,001–30,000 บาทตอเดอืน 3.60 0.40 

ดานการมี
ภูมิคุมกันท่ีด ี

4. 30,001 บาทข้ึนไป 4.30 0.10 

0.188 0.665 -0.036 0.6% 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
    จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางไปตามระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือน ใน
ภาพรวม พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือแยกพิจารณาตาม
องคประกอบดานตาง ๆ ของการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล 
และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี 

    เม่ือพิจารณาคาสหสัมพันธโดยรวม พบวา ระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือนมี
สหสัมพันธแบบผกผันกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือนมากจะมี
การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชนอยลง โดยระดับรายไดตอเดือนของ
ครัวเรือนมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวม 0.6% 

    หากแยกพิจารณาตามองคประกอบดานตาง ๆ ของการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา ระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือนมีสหสัมพันธแบบผกผันกับการ
นําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช แตไมมีสหสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
รายไดตอเดือนของครัวเรือนสูงจะมีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณ และดานความมี
เหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชนอยลง โดยระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือนมี
อิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  1.1% 
และมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
1.0% 
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    สมมติฐานท่ี 5  การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไป
ตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไม
แตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตาง
ไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        สมมติฐานท่ี 5.1 การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                        สมมติฐานท่ี 5.2 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        สมมติฐานท่ี 5.3 การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            สมมติฐานหลัก : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

            สมมติฐานรอง : การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวมแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับ 
                     ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X S.D. F Sig. r R2 

1. ระดับนอย 3.64 0.445 
2. ระดับปานกลาง 3.77 0.579 

โดยรวม 

3. ระดับมาก 4.13 0.478 

18.740 0.000* 0.340** 11.0%*** 

1. ระดับนอย 3.35 0.602 
2. ระดับปานกลาง 3.66 0.649 

ดานความ
พอประมาณ 

3. ระดับมาก 4.10 0.601 

30.493 0.000* 0.419** 17.0%*** 

1. ระดับนอย 3.76 0.450 
2. ระดับปานกลาง 3.84 0.661 

ดานความ 
มีเหตุผล 

3. ระดับมาก 4.20 0.513 

12.014 0.001* 0.278** 7.1%*** 

1. ระดับนอย 3.82 0.465 
2. ระดับปานกลาง 3.83 0.565 

ดานการมี
ภูมิคุมกันท่ีด ี

3. ระดับมาก 4.11 0.489 

6.364 0.013* 0.206** 3.6%*** 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
    จากตารางท่ี 16 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
     เม่ือแยกพิจารณาตามองคประกอบดานตาง ๆ ของ การนําแนวปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช, การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช และการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ก็ลวนมี
ความแตกตางกันไปตามระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังส้ิน กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ก็จะมีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช, การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช และการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชมากข้ึนดวย 
     เม่ือพิจารณาคาสหสัมพันธโดยรวม พบวา ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสหสัมพันธโดยตรงกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากจะมีการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชมากกวา ท้ังนี้ ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
อิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 11.0% 
     หากแยกพิจารณาตามองคประกอบท้ัง 3 ดานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา 
ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสหสัมพันธโดยตรงกับการนํา
แนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากจะมีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
มากกวา ท้ังนี้ มีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากมีอิทธิพลตอการ
นําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชรอยละ 17.0  

    ขณะเดียวกัน ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็มี
สหสัมพันธโดยตรงกับการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดวยเชนกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ี
มีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากจะมีการนําแนวปฏิบัติดาน
ความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชมากกวา ท้ังนี้ มี
ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติ
ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชรอยละ 7.1 
และ รอยละ 3.6 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                     พอเพียงไปใชจําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียง 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ระดับนอย  0.004* 0.000** 
2. ระดับปาน
กลาง 

  0.445 
การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช 

3. ระดับมาก    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

     จากตารางท่ี 17 ระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับนอยมี
การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงโดยรวมไปใชมีนอยกวามากกวา กับ ระดับ
ปานกลาง และกับระดับมาก ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 18 ผลการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตาม 
                  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับหลัก 
                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ระดับนอย  0.004* 0.000** 
2. ระดับปาน
กลาง 

  0.043*** 
การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

3. ระดับมาก    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

    จากตารางท่ี 18 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
นอย มีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกับ
กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง และมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
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พอเพียงปานกลาง มีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชแตกตางกับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลัก 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก 
                     เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 
1. ระดับนอย  0.010* 0.002** 
2. ระดับปาน
กลาง 

  0.798 
การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

3. ระดับมาก    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

    จากตารางท่ี 19 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
นอย มีการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกับ
กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง และมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 20 ผลการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตาม 
                     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ระดับนอย  0.033* 0.032** 
2. ระดับปาน

กลาง 
  0.994 

การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

3. ระดับมาก    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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     จากตารางท่ี 20 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
นอย มีการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกับ
กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง และมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4. การสรางตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคุณ (Multiple Linear Regression) 
กกกกกกกกในสวนนี้ผูวิจัยเลือกใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะหตัวแปรในลักษณะ
โครงสรางความสัมพันธแบบ เปนเหตุ เปนผล ดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคุณ 
(Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance: α) ท่ี 0.05 นําเสนอผลงาน
ในรูปแบบของตารางท่ี 20 - 21 โดย กําหนดให  

 

 
 

           ŷ   =  คาทํานายของตัวแปรตาม 
   α   =  คาคงท่ี 

 ß1   =  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 1 
 X1  =  ตัวแปรอิสระตัวท่ี 1  
 ß2   =  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 2 
 X2  =  ตัวแปรอิสระตัวท่ี 2 
 ßn   =  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี n 
 Xn  =  ตัวแปรอิสระตัวท่ี n 
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ตารางท่ี 21 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – การนําแนวปฏิบัติตามหลัก 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช 
 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t/F Sig. 
(คาคงท่ี) 3.765 0.129  32.978 0.000 
ระดับการศึกษา(X1) -3.08E-02 0.041 0.124 1.031 0.295 
ระดับความรูและความเขาใจ (X2) 0.254 0.034 0.033 3.845 0.000* 
 

ŷ = α   ß X2 

α = 3.765 

ß  = 0.303 
                          เม่ือ ŷ = คาทํานายของการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

                                X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัว
ทํานาย) 
                กําหนดให  X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 1 
(ระดับนอย) 
                จากสมการ 

      ŷ = 3.765+0.303X2 

   X2 = 1 
                เพราะฉะน้ัน   ŷ = 3.765+0.303 x 1  

  ŷ = 4.068 

 
                ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช  เทากับ 4.068 
ซ่ึงอยูในระดับมาก ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – การนําแนวปฏิบัติดานความ 
                     พอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 4.528 0.160  28.321 0.000 

ระดับการศึกษา (X1) - 0.036 -0.117 -1.485 0.140 

ระดับความรูและความเขาใจ (X2) 0.339 0.069 0.386 4.888 0.000* 
 

ŷ = α   ß X2  

α = 4.528 

 ß = 0.38 
เม่ือ  ŷ = คาทํานายของการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
       X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัว 

ทํานาย) 
                กําหนดให X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 1 
(ระดับนอย) 
                จากสมการ 

      ŷ  = 4.528+ (0.386) X2 

   X2 = 1 
                เพราะฉะน้ัน   ŷ  = 4.528+ (0.386) x 1 

   Ŷ = 4.914 

                ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช  เทากับ 4.914 
ซ่ึงอยูในระดับมาก ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 23 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – การนําแนวปฏิบัติดานความมี 
                     เหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 4.341 0.134  32.408 0.000 

ระดับความรูและความเขาใจ (X2) 0.210 0.060 0.278 3.466 0.001* 

 
ŷ = α   ß X2 

α = 4.341 

ß = 0.278 
                                              เม่ือ ŷ = คาทํานายของการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญา 

                                    เศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
          X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัว 
                             ทํานาย) 

                        กําหนดให X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 1 
(ระดับนอย) 

                  จากสมการ 
      ŷ = 4.341 + (0.278) X2 

   X2 = 1 
                  เพราะฉะน้ัน    ŷ = 4.341 + (0.278) x 1 

   ŷ = 4.619 

                  ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช เทากับ 4.619 
ซ่ึงอยูในระดับมาก ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 24 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ– การนําแนวปฏิบัติดานการมี 
                     ภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 4.189 0.123  34.047 0.000 

ระดับความรูและความเขาใจ  (X2) 0.140 0.056 0.206  2.523 0.013* 
 
ŷ = α   ß X2 

α = 4.189 

ß  = 0.206 
 เม่ือ ŷ = คาทํานายของการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
       X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัว 

ทํานาย) 
                กําหนดให X2 = ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 1 
(ระดับนอย) 
                จากสมการ 

  ŷ = 4.189 + (0.206) X2 

 X2 = 1 
                เพราะฉะน้ัน   ŷ = 4.189 + (0.206) x 1 

 ŷ = 4.395 

                ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช  เทากับ 4.395 
ซ่ึงอยูในระดับมาก ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 

                สมการ 
  ŷ = 3.765+0.303 x 1  
  ŷ1 = 4.528+ (0.386) x 1 

ŷ2 = 4.341 + (0.278) x 1 
ŷ3 = 4.189 + (0.206) x 1 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
กกกกกกกกการศึกษาเกี่ยวกับการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงคคือ 
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ไดแก ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีคุมกันท่ีดีในตัว 
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาถึงระดับความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
กกกกกกกก3. เพ่ือเปรียบเทียบการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน ท้ัง 3 ดาน ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีคุมกันท่ีดีในตัว 
ของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได ตางกัน 
กกกกกกกกและมีสมมติฐานในการวิจัย 5 ขอ ดังน้ี 
กกกกกกก 1. การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกก 2. การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามอาย ุ
กกกกกกก 3. การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
กกกกกกก 4. การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามระดับรายไดตอ
เดือนของครัวเรือน 
กกกกกกก 5. การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางไปตามระดับความรู
และความเขาใจเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กกกกกกก     ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 145 ตัวอยาง จากประชากรท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน
ท่ีอาศัยในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 145 ครัวเรือน และ
ใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และการประเมินคา (Likert 
Scale) โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน กลาวคือ ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก สภาพของประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจ ตอนท่ี 2 เปนคําถาม  
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เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นผูวิจัยไดทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุดแบบสอบถามเพื่อทดสอบคาความเช่ือม่ัน เม่ือนํามาทดสอบคาความเช่ือม่ันท่ี α = 
0.8379 ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามสวนท่ีเหลือไปแจกแกกลุมตัวอยางและผูวิจัยไดรวบรวม
แบบสอบถามจนครบจํานวน 145 ชุด ขอมูลท่ีสมบูรณท้ังหมดไดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
การคํานวณสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อวิเคราะหหาคารอยละ 
(percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
รวมไปถึงการทดสอบสมมติฐาน โดย One – way ANOVAs ทดสอบคา t – test และ F – test การ
ทดสอบหาคาความแตกตางรายคู (Scheffé’s Method) ใชการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม (Correlations) และใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะหตัวแปร
ในลักษณะโครงสรางความสัมพันธแบบ เปนเหตุ เปนผล ดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบ
พหุคุณ (Multiple Linear Regression) 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
กกกกกกกกจากการศึกษาการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถสรุป
ผลการวิจัยระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี จําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยาง 
อันไดแก ลักษณะทางดานประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กกกกกกกก  กลุมตัวอยางท้ัง 145 ตัวอยางนั้นมีสัดสวนของเพศหญิงและเพศชายใกลเคียงกัน (รอย
ละ 42.8 และ 57.2 ตามลําดับ) มีอายุระหวาง 41-50 ปมากท่ีสุด (รอยละ 29.7) สวนใหญสําเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 40.7) นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน
ของครัวเรือนนอยกวา 10,000 บาท (รอยละ 66.9) และสวนใหญมีระดับความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง (รอยละ 40.0) สามารถสรุปผลการวิจัย
ตามการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 ดาน (ดานความพอประมาณ ดาน
ความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี) ไดดังน้ี 
กกกกกกกก  1. การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับ “มาก” เม่ือจําแนกพิจารณาตามตัวแปรอิสระ พบวา การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90 

เศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันไปตามระดับการศึกษา (α = 0.035) และระดับความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (α = 0.000) 
กกกกกกกก  2. การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุมตัวอยาง อยูในระดับ “มาก” เมื่อจําแนกพิจารณาตามตัวแปรอิสระ พบวา การนําแนวปฏิบัตดิาน
ความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันไปตามระดับการศึกษา (α = 
0.006) และระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (α = 0.000) 
กกกกกกกก  3. การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม
ตัวอยาง อยูในระดับ “มาก” เม่ือจําแนกพิจารณาตามตัวแปรอิสระ พบวา การนําแนวปฏิบัติดาน
ความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันไปตามระดับความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (α = 0.001) 
กกกกกกกก  4. การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุมตัวอยาง อยูในระดับ “มาก” เมื่อจําแนกพิจารณาตามตัวแปรอิสระ พบวา การนําแนวปฏิบัตดิาน
การมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันไปตามระดับความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (α = 0.013) 
กกกกกกกก     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระแตละตัวท่ีมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
กกกกกกกก  1. จากผลการวิจัยพบวา เพศหญิงมีการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม, ดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผลไปใชมากกวาเพศชาย แตเพศชายมี
การนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชมากกวาเพศหญิง 
กกกกกกกก  2. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 61 ปข้ึนไป มีการนําแนวปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผลไปใชมากท่ีสุด 
ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป มีการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวม, ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผลและดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีไปใชนอยท่ีสุด สวน
กลุมตัวอยางท่ีมีการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
ท่ีสุด ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป 
กกกกกกกก  3. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีการนําแนว
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผล
ไปใชมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวท./ปวส.) มีการนําแนวปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความพอประมาณ และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีไป
ใชนอยท่ีสุด สวนกลุมตัวอยางท่ีมีสวนกลุมตัวอยางท่ีมีการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกนัท่ีดตีาม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาไมเกินประถมศึกษา และ
กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้นมีการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลไปใช
นอยท่ีสุด 
กกกกกกกก  4. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายได 30,001 บาทข้ึนไป มีการนําแนวปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีไปใช
มากท่ีสุด ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท มีการนําแนวปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันที่ดีไปใชนอยท่ีสุด 
สวนกลุมตัวอยางท่ีมีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณไปใชมากท่ีสุดไดแก กลุมตัวอยางท่ีมี
รายไดนอยกวา 10,000 บาท และกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตั้งแต 30,001 บาทข้ึนไปมีการนําแนว
ปฏิบัติดานนี้ไปใชนอยท่ีสุด 
กกกกกกกก  5. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีการนําแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความ
พอประมาณ, ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีไปใชมากท่ีสุด และกลุมตัวอยางที่มี
ระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอย มีการนําแนวปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม, ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกัน
ท่ีดีไปใชนอยท่ีสุด 
กกกกกกกก  ผลจากการทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Pearson 
Correlation) พบวา  
กกกกกกกก  1. ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมไปใช ไดแก อายุ (0.090) คิดเปนรอยละ 0.1 ระดับการศึกษา (0.175) คิดเปนรอยละ 
2.4 รายไดตอเดือนของครัวเรือน (-0.114) คิดเปนรอยละ 0.6 และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (0.340) คิดเปนรอยละ 11.0 
กกกกกกกก  2. ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ไดแก เพศ (0.54) คิดเปนรอยละ 0.4 อายุ (0.111) คิดเปนรอยละ 0.5 
ระดับการศึกษา (0.228) คิดเปนรอยละ 4.5 ระดับรายได (-0.134) คิดเปนรอยละ 1.1 และระดับ
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (0.419) คิดเปนรอยละ 17.0 
กกกกกกกก  3. ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ไดแก เพศ (0.20) คิดเปนรอยละ 0.7 อายุ (0.104) คิดเปนรอยละ 0.4 
ระดับการศึกษา (0.151) คิดเปนรอยละ 1.6 ระดับรายได (-0.130) คิดเปนรอยละ 1.0 และระดับ
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (0.278) คิดเปนรอยละ 7.1 
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กกกกกกกก  4. ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดตีามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ไดแก เพศ (-0.10) คิดเปนรอยละ 0.7 ระดับการศึกษา (0.083) คิด
เปนรอยละ 0.01 และระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (0.206) คิดเปน
รอยละ 3.6 
กกกกกกกก  ผลการทดสอบหาคาความแตกตางรายคู (Scheffé’s Method) พบวา 
กกกกกกกก  กลุมตัวอยางมีการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช
แตกตางไปตามระดับการศึกษา (กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา กับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน α = 0.008 กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย α = 0.017 และกับระดับปริญญาตรี 
α = 0.043) และระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
ความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอย กับ ระดับปานกลาง α = 0.004 และกับ
ระดับมาก α = 0.000) 
กกกกกกกก  1. กลุมตัวอยางมีการนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช แตกตางกันไปตามระดับการศึกษา (กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาไมเกิน
ประถมศึกษา กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน α = 0.038 กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย α = 0.010 
และกับระดับอนุปริญญา α = 0.041) และระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (กลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับนอย
นอย กับ ระดับปานกลาง α = 0.004 และกับระดับมาก α = 0.000 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
ความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง กับ ระดับมาก α = 0.043) 
กกกกกกกก  2. กลุมตัวอยางมีการนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช แตกตางกันไปตามระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับนอยนอย กับ ระดับ
ปานกลาง α = 0.010 และกับระดับมาก α = 0.002) 
กกกกกกกก  3. กลุมตัวอยางมีการนําแนวปฏิบัติดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช แตกตางกันไปตามระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับนอยนอย กับ ระดับ
ปานกลาง α = 0.033 และกับระดับมาก α = 0.032) 
กกกกกกกก  ผลการวิเคราะหการทํานายคาตัวแปรตามดวยตัวแบบทางคณิตศาสตรในลักษณะ
โครงสรางความสัมพันธแบบ เปนเหตุ เปนผล ดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคุณ 
(Multiple Linear Regression) พบวา ระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัว
แปรอิสระท่ีใชพยากรณคาการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโดยรวม, ดาน
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ความพอประมาณ, ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี อยูท่ีระดับ 4.056, 4.142, 4.063 
และ 3.983 ตามลําดับ ซ่ึงลวนจัดอยูในระดับ “มาก” ท้ังส้ิน 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
กกกกกกกก1. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม และดานความพอประมาณแตกตางกันไปตามระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
กกกกกกกก2. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม, ดานความพอประมาณ, ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมคุมกันท่ีดีแตกตาง
กันไปตามระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแกปญหาความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน” ของ อภิชัย พันธเสน (2548) ท่ีระบุวา 
หากมีการใหความรูเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ เชนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกประชาชนใหมากย่ิงข้ึน จะทําใหประชาชนมีความเขมแข็ง และสามารถยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินชีวิตไดดีข้ึน 
 
3. ขอเสนอแนะ 
กกกกกกกก3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
           3.1.1 การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปใช อยูใน
ระดับ “มาก” เ ม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการนําแนวปฏิบัติดานความ
พอประมาณไปใชนอยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรสนับสนุนสงเสริมใหหลักการดานนี้ใหมากข้ึน 
           3.1.2 การนําแนวปฏิบัติดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช อยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีการลดรายจายครัวเรือน ลดรายจาย
ในการเกษตรกรรม และลดการใชปุยเคมี ในระดับ “ปานกลาง” ดังนั้นหากตองการปรับปรุงในสวน
นี้ จึงควรสงเสริมใหประชาชนมีการลดคาใชจายเหลานี้ โดยอาจสงเสริมใหประชาชนรูใชพืช
สมุนไพรทําน้ํายาลางจาน น้ํายาซักผา ทําปุยหมักชีวภาพ และใชอินทรียแทนการใชปุยเคมี 
           3.1.3 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
อยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนในทุกขออยูในระดับ “มาก” 
ท้ังส้ิน แตคะแนนในขอการเปรียบเทียบสัดสวนรายจายกับรายรับใหอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสมนัน้ มี
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คะแนนนอยท่ีสุด ดังนั้น หากตองการปรับปรุงในสวนนี้ จึงควรใหความรูและสงเสริมใหประชาชน
รูวาสัดสวนท่ีเหมาะสมของรายรับรายจายของตนควรเปนอยางไร 
           3.1.4 การนําแนวปฏิบัติดานความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
อยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนในทุกขออยูในระดับ “มาก” 
ท้ังส้ิน แตคะแนนในขอการออมเงิน 1 ใน 3 ของรายไดนั้น มีคะแนนนอยที่สุด ดังนั้นจึงควร
สงเสริมใหประชาชนรูจักจัดการรายได และการออมอยางเหมาะสม 
กกกกกกกก3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
           ในการวิจัยเร่ือง การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย นี้ ผูวิจัยไดให
ความสําคัญกับระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน
ความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยจําแนกตามลักษณะของกลุม
ตัวอยาง อันไดแก ลักษณะทางดานประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ และระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงกลุมตัวอยางท้ังหมด เปนหัวหนาครอบครัวในชุมชน
ทรายทอง แตจากการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระดานลักษณะทางประชากร และดานสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของตัวอยางนั้น ไมไดมีอิทธิพลตอระดับการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชมาก
นัก ดังนั้นผูท่ีสนใจจะนํางานวิจัยช้ินนี้ไปประยุกตเพื่อทําการศึกษาตอไป จึงควรพิจารณาหาตัวแปร
อิสระอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถทราบไดอยางชัดเจนข้ึนวา นอกเหนือจากระดับการศึกษาและ
ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังมีปจจัยใดอีกบางท่ีสงผลตอ
การการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช นอกจากนี้ ยังอาจนํากรอบคิดของนักคิดทานอ่ืน ๆ 
มาเปนกรอบในการศึกษาวิจัยตอไป 
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 พอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : : ศูนยการศกึษาโครงการพระราชดําริกับเศรษฐกิจพอเพยีง,  
 ม.ป.ท. 
จําเนียร  ชวงโชติ.  จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,   

2526. 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ.  “กษตัริยเกษตรจอมปราชญแหงการพัฒนาอยางยั่งยืน”  

วารสารเพ่ือการพัฒนาชนบท 3, 1 (2548) : 48-50. 
ประทีป  พรมสิทธ์ิ .   “การศึกษาวเิคราะหเชิงปรัชญาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง.”  วิทยานพินธ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544. 
ประเวศ วะสี.  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวประชาสังคมแนวพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม.  

กรุงเทพมหานคร :  หมอชาวบาน, 2542.  
เปรม  ติณสูลานนท. “งานวิจยัเศรษฐกิจพอเพียงกับการกอรูปนโยบายทางความคิด กรมพัฒนา

สังคมและสวสัดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.” วิทยาลัยบริหาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541. 

พิพัฒน  ยอดพฤติการณ.  เศรษฐกิจพอเพยีงกับการดําเนินธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2551. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  บัณฑิตวิทยาลัย. คูมือการพิมพวทิยานิพนธ.  นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543.  
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ว. วชิรเมธี.  “ความสับสนเกีย่วกับเศรษฐกจิพอเพียง” เนช่ันสุดสัปดาห  15,763 (2551) : 12-18. 
สงา พลสงคราม.  “การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพยีงในสังคมไทย.”

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.  

สมดี  พรหมสวัสดิ์. “การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงขององคการบริหารสวน 
 ตําบลไผใหญ อําเภอมวงสามสิบ จังหวดัอุบลราชธานี” การศึกษาคนควาอิสระ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยปกครอง 
 สวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551. 
สมพร  เทพสิทธา.  ดวงประทีปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั.  กรุงเทพมหานคร: 

พิมพสวย, 2549. 
สัมภาษณ  อรัญเวทย .  “การศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช 
 ในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเกษตร  
 อําเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ.”  การศึกษาคนควาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. 
สามารถ  แกวลาย.  “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชในการดําเนนิชีวิตของประชาชน 
 ตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี.” การศึกษาคนควาอิสระ  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยปกครอง 
 สวนทองถ่ิน, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551. 
สิริพร  รัตนกําเนิด.  “ความคิดเห็นของขาราชการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครตอ 
 การดํารงชีวิต.”   ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, 2550. 
สุธรรม รัตนโชติ.  การวิจยัเชิงพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : ทอป, 2551. 
________.   ทุนทางสังคม.  กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 วิทยาเขตตล่ิงชัน, 2552.   
สุพรรณ ไชยอําพร. “ทุนทางสังคมและความม่ันคงของมนุษยทางเลือกท่ีรับผิดชอบตอสังคมของ

นักบริหารในยุคการเปล่ียนแปลง.” วารสารพัฒนบริหารศาสตร  44, 3 (2547) : 69 -95. 
สุรเกียรติ เสถียรไทย.  ทฤษฎีในหลวง : ชีวิตท่ีพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร: รวมดวยชวยกัน, 2549. 
สุเมธ ตันติเวชกุล.  ใตเบ้ืองพระยุคลบาท.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2543. 
เสรี พงศพิศ.  กองทุนหมูบานสวัสดิการชมุชน.  กรุงเทพมหานคร: ภูมิปญญาไทย, 2544. 
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สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, คณะอนกุรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง.  เศรษฐกิจพอเพยีงคืออะไร.  พิมพคร้ังท่ี 2 .  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน 

 คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2549. 
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 10  [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2552.  เขาถึงไดจาก 
http://www.nesdb.go.th.  

________.   “กรอบแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ‘ชุดโครงการวจิัยและพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อแกปญหาความยากจน

และการพัฒนาท่ียั่งยืน’  สํานักพัฒนาสังคม.”  คูมือชีวิตพอเพียงตามพระราชดําริ 
 กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
อรัญญา ตัญญเกต.   “ ปจจัยท่ีมีผลตอระดับการพ่ึงตนเองของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินโครงการ

วังโปง-ชนแดน-วังกําแพง-เพชรบูรณ”  วทิยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541. 

อภิชัย  พนัธเสน.  สังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันจัดการ 
 เพื่อพัฒนาชนบท, 2549. 
 .   งานวิจยัเศรษฐกิจพอเพยีงในชนบท “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพือ่ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน” (ม.ป.ท.), 2548. 
 
ภาษาตางประเทศ  
Galtung J.  Self-Reliance: A Strategies for Development.  London : Bogal  L’Ouverture 

Publication, 1980. 
Good, Carter V.  Dictionary of Education.  New York : Mc Hill , 1973 . 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

เร่ือง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชในการดําเนนิชีวิตของประชาชน: 
กรณีศึกษา  ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
ผูวิจัย 

นางสาวนภาพรรณ วงคมณ ี
1. อาจารย ดร. นภดล เหลืองภริมย 
 ตําแหนง  ประธานกรรมการตรวจสอบกาการศึกษาคนควาอิสระเร่ือง การนําแนวปฏิบัติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชในการดําเนนิชีวิตของประชาชน: กรณศึีกษา 
 ของชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวดัเชียงราย  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย ดร. กฤษฎา พัชราวนิช  
 ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบการศึกษาคนควาอิสระเร่ือง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษา 
 ของชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
3. ผูชวยศาตราจารย ดร.สุธรรม รัตนโชติ  
      ตําแหนง  อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระเร่ือง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา      
      เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษา 
 ของชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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                                                                                                                                             สําหรับผูวิจัย 

                        3 

แบบสอบถาม 
 
เร่ือง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตชีวิตขอประชาชน:

กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง  ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

โดย นางสาวนภาพรรณ วงคมณี 
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต   สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน  

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
คําช้ีแจง ขอมูลในการศึกษาเร่ืองการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษาของชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ในครั้งนี้จะถูกนําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ดังนั้นจึงขอความกรุณาใหทุกทาน
ชวยกรอกขอมูลตามความเปนจริงดวย ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานมา ณ ท่ีนี้ดวย 

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  คําถามเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก สภาพทาง 
เศรษฐกิจ สภาพทางสังคม 
ตอนท่ี2  คําถามเก่ียวกับ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนท่ี3  คําถามเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของประชากร  
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง [ ] หนาขอความท่ีตองการ และเติมขอความลงใน
ชองวางท่ีกําหนดให 
 
1. 1  เพศ  

[ ] 1. ชาย    [ ] 2. หญิง      4 
 
1.2 อายุ           5
  [ ] 1.  ต่ํากวา 20 ป   [ ] 2. 21-30 ป   [ ] 3. 31-40  ป   
  [ ] 4.  41-50 ป    [ ] 5. 51-60 ป   [ ] 6.  61 ป ข้ึนไป     
            
1.3   ระดับการศึกษา          6 
 [ ] 1. ไมเกินประถมศึกษา   [ ] 2.  ประถมศึกษา 
 [ ]3.   มัธยมศึกษาตอนตน   [ ] 4.  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 [ ] 5.  อนุปริญญา (ปวท./ปวส.)   [ ] 6.  ปริญญาตรี  
 [ ] 7.  สูงกวาปริญญาตรี ระบุ…………  
 
1.4   ครัวเรือนของทานมีรายไดรวมตอเดือนเทาไหร      7 
 [ ] 1.  นอยกวา 10,000 บาทตอเดือน   [ ]  2.  10,001–20,000 บาทตอเดือน 
 [ ] 3.  20,001 – 30,000 บาทตอเดือน  [ ] 4.  30,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี2   คําถามเกี่ยวกับ ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง คําตอบท่ีตองการ และตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 

  
ขอถาม 

ใช ไมใช 

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงนําไปใชไดกบัเกษตรกรรมเทานั้น 
การทําธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมนําไปใชไมได 

  

2.องคประกอบของเศรษฐกจิพอเพียงคือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว บนเง่ือนไขความรูคูคุณธรรม

  

3.ความพอประมาณ คือ รูจกัศักยภาพท่ีแทของตนเอง มีความ
เปนอยูอยางพอเหมาะพอดี ไมฟุงเฟอ ไมขัดสน 

  

4.มีเหตุผล คือ เนนความจําเปน ไมใชความอยาก มีความถ่ีถวน 
รอบคอบ 

  

5.มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว คือ รูเทาทันความเปล่ียนแปลงของโลกา 
ภิวัตนและสามารถรับมือความเปล่ียนแปลงไดเปนอยางดี 

  

6.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถนํามาใชในการดําเนนิชีวิตได
ทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน แ ละรัฐ 

  

7.จุดเดนของของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ใหความสําคัญกับความ “ 
ม่ังมีศรีสุข”มากกวาความ “ อยูเยน็เปนสุข” 

  

8.เศรษฐกิจพอเพียงใชไมไดสําหรับคนในสังคมเมือง   

9.ความรูจักพอตามเศรษฐกจิพอเพียงจะไมกอใหเกิดการพัฒนา   

10.เศรษฐกิจพอเพียงปฏิเสธความรํ่ารวยม่ังค่ังและเทคโนโลย ี
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ขอถาม 

ใช ไมใช 

11.เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับจริยธรรมทุกข้ันตอน 
  

12.ของใชฟุมเฟอยแตทําใหมีความสุข ถาพอท่ีจะซ้ือหาไดโดย
ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ก็ถือวาไมผิดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

13.หลักเศรษฐกิจพอเพยีงจะทําใหประเทศกาวไมทันตอยุค
โลกาภิวัฒน 

  

14.ความพอเพยีง คือ ทุกครอบครัวตองผลิตอาหารของตนเอง 
ทอผาใชเอง 

  

15.การท่ีจะกูเงินมาขยายธุรกิจหรือลงทุนอ่ืนๆ  ถือเปนการผิด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

16.หลักเศรษฐกิจพอเพยีงปฏิเสธความสุขจากการบริโภคหรือใช
ส่ิงของท่ีเปนส่ิงอํานวยความสะดวก 

  

17..เศรษฐกิจพอเพียงไมปฏิเสธเงิน แตใชเงินทํางานไมใชเปน
นาย 

  

18.เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจท่ีใชเหตผุลเพ่ือนําไปสูการ
กระทําท่ีด ี

  

19.เศรษฐกิจพอเพียงคือ การผลิตอาหาร สินคาตางๆใชเองไม
ตองติดตอคาขายกับตางประเทศ 

  

20.เศรษฐกิจพอเพียงคํานึงถึงหลักความสมดุลระหวางความ
ม่ันคงทางวัตถุกับความม่ันคงทางจิตใจ 
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ตอนท่ี3  คําถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับความรูความเขาใจคําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง คําตอบท่ีตองการ และตรงกับ
การปฏิบัติของทานเพียงขอละ 1 คําตอบ 
 

 ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอถาม มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
 (3) 

นอย 
 (2) 

นอยท่ีสุด 
 (1) 

ดานความพอประมาณ 
1.ทานดําเนนิชีวิตโดยยึดหลักสายกลาง 
รูจักพอ 
2.ทานเรียนรูรายรับรายจาย ของตนเอง
โดยการจดัทําบัญชีครัวเรือน 
3.ทานลดรายรับรายจายในครัวเรือน 
โดยทํากิจกรรม ทําน้ํายาลางจาน น้ํายา
ซักผาใชเอง 
4.ทานลดรายจายในการทําเกษตรกรรม 
โดยทําปุยหมักชีวภาพ ทําสมุนไพรไล
แมลง โดยใชวตัถุดิบในชุมชน 
5.ทานทําเกษตรกรรม โดยการลดการ
ใชปุยเคมี และใชปุยอินทรียแทน 
6.ทานไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกิน
กําลัง 
7.ทานปลูกผัก เล้ียงปลา เล้ียงไก และ
ปลูกไมผล ไวบริโภคในครัวเรือน 
8.ทานและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง 
อยูหางไกลอบายมุข 
9.ทานและครอบครัวไปรวมทําบุญ ตัก
บาตรท่ีวัดบอยๆ 
10.ทานดําเนนิชีวิต พออยู พอกิน  
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 ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอถาม มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
 (3) 

นอย 
 (2) 

นอยท่ีสุด 
 (1) 

ดานความมีเหตุผล 
11.ทานมีสวนรวมสืบทอดประเพณีอัน
ดีงามในชุมชน 
12.ทานมรเมตตา เอ้ืออาทร และ
ชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ 
13.ทานดําเนนิชีวิตและปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา 
14.การทําเกษตรกรรมของทานใช
แรงงานของคนในครอบครัวมากกวา
การจางแรงงาน 
15.ทานใฝหาความรูเพื่อนํามาใช
ประโยชนในการดําเนนิชีวติ 
16.ทานใชสติปญญาและเหตุผล
ไตรตรองหาสาเหตุและแกไขปญหา
ตางๆดวยความสามารถ 
17.ทานตระหนักวารายจายเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายรับอยูในสัดสวนท่ี
เหมาะสมไมสงผลใหครอบครัว
เดือดรอน 
18.ทานมีการลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอยใน
ตัวเองและครอบครัวอยางแทจริงแลว 
19.ทานมีการวางแผนการใชจายของ
ตัวทานเองและครอบครัวใน
ชีวิตประจําวัน 
20.ทานและครอบครัวใชทรัพยากรทุก
ชนิดอยางคุมคาและประหยัด 
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 ผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอถาม มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
 (3) 

นอย 
 (2) 

นอยท่ีสุด 
 (1) 

ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
21.ทานออมเงินเพื่อเปนทุนสํารองยาม
ฉุกเฉินและเปนหลักประกันในอนาคต 
22.ทานมีเงินประกันชีวิต หรือ เงิน
ฌาปนกิจ เม่ือหักดวยหน้ีสินปจจุบัน
เปนบวก 
23.ทานใชหลักประชาธิปไตยในการ
อยูรวมกนักับครอบครัว 
24.การใชจายของทานสวนมาก ใช 3 
สวน ออม 1 สวน 
25.ทานศึกษาหาความรูใหเทาทัน
สถานการณ การประกอบอาชีพของ
ทานเสมอ 
26.ทานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิม
รายไดใหกับครอบครัว 
27.ทานเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย 
กลุมอาชีพ และกลุมฌาปนกิจในชุมชน 
28.สมาชิกในครอบครัวทานสามัคคีกัน
ดี 
29.ทานมีความต้ังใจและสงชําระหนี้
ไดดีทุกป 
30.ทานมีความเช่ือวา “ทําดีไดดี ทําช่ัว
ไดช่ัว”และจะทําความดีตอไปเพื่อผลดี
ตอตนเองและครอบครัว 
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