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ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล  
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
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  บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความส าเร็จและสาเหตุความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ

ปรัชญาเศรษฐกิจบ้านใหม่ศรีอุบล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล จ านวน 213 คน เครื่องมือ
ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีอุบล ด้านการลดรายจ่ายมี
การปลูกผักสวนครัวร้อยละ 88.30 ปลอดอบายมุขร้อยละ 74.60 ด้านการเพิ่มรายได้ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพร้อย
ละ 65.70 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ร้อยละ 62.90 และด้านการเรียนรู้มีการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนร้อยละ 
96.20 มีการเรียนร่วมกันในหมู่บ้านได้เรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 89.70  

2. สาเหตุแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีอุบล มี 4 สาเหตุ 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 4.05 ทรัพยากรที่ใช้ส าหรับด าเนินตามนโยบาย ค่าเฉลี่ย 
4.03 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร ค่าเฉลี่ย 4.02 และการจัดกิจกรรมตามล าดับอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.05 
ค าส าคัญ : นโยบาย/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

 
Abstract 

This research the objective is to explore the achievements and reasons for driving the Baan 
Mai Sri Ubon economic philosophy. The sample consisted of 213 people in Bann Mai Sri Ubon 
community. The data were analyzed by statistics, percentage, mean and standard deviation. The 
research results were found that  

1. Success in driving the Sufficiency Economy Philosophy Project Bann Mai Sri Ubon in 
terms of spending reduction, 88.30% of vegetable gardening were cultivated, 74.60% were non-
members, 65.70% were non-members of occupation groups, 62.90% were utilized by technology, 
and learning was used with traditional wisdom of 96.20% of communities have learning together, 
89.70% of the villages have learned together.  
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2. Causes of Success in Driving Sufficiency Economy Policy Bann Mai Si Ubon has four 
causes: environment for policy implementation, average 4.05, resources used for policy 
implementation, average 4.03, resource allocation planning, mean 4.02, and appropriate activity 
organization, average 4.05.  
Keywords: policy/ Sufficiency Economy Philosophy 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริ ช้ีแนะแนวทาง 
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเง่ือนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2  ประการ  ดังนี้ 
1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน โดยความ

รอบคอบที่จะน าความรู้นั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
2. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน จนถึงระดับประเทศเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตแบบพออยู่
พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ อันจะน าไปสู่สังคมที่มี
คุณภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมดังนี้ 1) ผู้คนในชุมชนด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพราะทุกคนพออยู่
พอกิน ตามสมควรแก่อัตภาพ ไม่อดอยาก ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สามารถช่วยเหลือตนเองและยังช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย 
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2) สมาชิกในชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 3) เศรษฐกิจชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง เพราะประชาชนมีการประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอก  และ 4) ท าให้         
ก่อเกิดความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ทั้งการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน การด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ                    
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อส ารวจถึงความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่  8 
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่          
ศรีอุบล หมู่ที ่8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อท าการศึกษาค้นคว้าส าหรับการวจิยั
ครั้งนี้ คือประชากรในพื้นที่บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในพื้นที่บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 612 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 213 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือ มี 3 ส่วน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน มีลักษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด (close-ended questions) 
และเป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-ended questions)  ทั้งหมดจ านวน 4 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน 

สาเหตุความส าเร็จในการขับเคลื่อน
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความส าเร็จในการขับเคลื่อน 
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ส่วนที่ 3 สาเหตุแห่งความส าเร็จในการน านโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในบ้านใหม่ศรีอุบล
หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

1 หมายถึง ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจ น้อยที่สดุ 
2 หมายถึง ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อย 
3 หมายถึง ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปานกลาง 
4 หมายถึง ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาก 
5 หมายถึง ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชากรในพ้ืนท่ีปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยใช้หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักภมูิคุ้มกัน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน 

 ส่วนที่ 3 สาเหตุแห่งความส าเร็จในการน านโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในบ้านใหม่ศรีอุบล
หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้  

1. สาเหตดุ้านสภาพแวดล้อมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ            
2. สาเหตดุ้านทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับด าเนินการตามนโยบาย            
3. สาเหตดุ้านการวางแผนการจดัสรรทรัพยากร 
4. การจัดกิจกรรมตามล าดับอย่างเหมาะสม 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยการใช้
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักภูมิคุ้มกัน ในการประเมินชุมชนของบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูลในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เมื่อค านวณหา
ค่าเฉลี่ยเสร็จแล้ว ได้น ามาตีความหมายได้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ความหมาย น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ความหมาย น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ความหมาย ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 ความหมาย มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 ความหมาย มากที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  
  ความส าเร็จในการขับเคลื่อนของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีอุบล ผลการส ารวจการ
ด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนบ้านใหม่ศรีอุบล 3 ด้าน  พบว่า (1) ด้านการลดรายจ่าย 
มีการปลูกผักสวนครัว คิดเป็นร้อยละ 88.30 การปลอดอบายมุข คิดเป็นร้อยละ 74.60 (2) ด้านการเพิ่มรายได้         
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 65.70 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ร้อยละ 62.90 และ (3) ด้านการเรียนรู้ มีการใช้
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ร้อยละ 96.20 มีการเรียนร่วมกันในหมู่บ้านได้เรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 89.70 
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ส าหรับสาเหตุแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่ศรีอุบลนั้น       
ผลการส ารวจสาเหตุแห่งความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านใหม่ศรีอุบล  พบว่าโดยรวม 4 
สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติสาเหตุด้านทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับด าเนินการ
ตามนโยบายสาเหตุด้านการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร และการจัดกิจกรรมตามล าดับอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากโดยสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 4.05 สาเหตุด้านทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับ
ด าเนินการตามนโยบาย มีค่าเฉลี่ย 4.03 สาเหตุด้านการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร  มีค่าเฉลี่ย 4.02 และ            
การจัดกิจกรรมตามล าดับอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ 8 ต าบล
นิคมทุ่งโพทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน 
  จากการวิจัยการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การลดรายจ่าย ประชาชนมีการปลูกผักสวนครัว ไว้รับประทานกันเอง
ในครัวเรือน เช่น พริก มะละกอ มะเขือ คิดเป็นร้อยละ 88.30 ด้านอบายมุขประชาชนบ้านใหม่ศรีอุบล ปลอด
อบายมุข ร้อยละ74.60 และด้านการเพิ่มรายได้ ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพร้อยละ 65.70 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ร้อยละ 62.90 ด้านการเรียนรู้ มีการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ร้อยละ 96.20 และมีการเรียนร่วมกันในหมู่บ้าน         
ได้เรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 89.70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรุณสิริ ใจมา (2553) เกี่ยวกับความส าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ด้านการพอมีพอกินมีค่าสูงที่สุด  

2. สาเหตุแห่งความส าเร็จในการน านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในบ้านใหม่ศรีอุบล   
2.1 สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมต่อการน านโยบายไปปฏิบัต ิอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า สาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14  
รองลงมา คือ ประชาชนมีความต้องการนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 และสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ข้ออื่น คือ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรารัตน์ พันธ์สว่าง และคณะ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป ปฏิบัติ
ของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการนโยบายไป
ปฏิบัติของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความรู้ความข้าใจในนโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การยอมรับนโยบาย และน าไปสู่ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ รายจ่ายของ
ครัวเรือนลดลง ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น สมาชิกในครัวเรือนมีการออมเงิน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
ของชุมชน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีการเอื้ออารี 

2.2 สาเหตุด้านทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับด าเนินการตามนโยบาย พบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยูท่ี่  
4.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คนในชุมชนให้ความสนใจกับนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.12 รองลงมา คือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.09 และสาเหตุ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออื่น คือ มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินนโยบายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา บุญยัง (2552) การศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยผล
การศึกษา พบว่า กลไกการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  
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การบริหารงานและส่งเสริมให้ประชาชนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้คือ (1) ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจนและต่อเนื่อง (2) การเตรียมความ
พร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (3) พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (4) ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องขับเคลื่อนการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง (5) การ
สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนารูปแบบการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (6) ผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน 

2.3 สาเหตุด้านการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ข้ อ ได้แก่มีการประชุมเพื่อ
วางแผน   มีการคัดเลือกแผนเพื่อด าเนินการมีการด าเนินการตามแผนที่คัดเลือก และมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
น าไปด าเนินการตามแผน พบว่า สาเหตุด้านการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การคัดเลือกแผนเพื่อด าเนินการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 
รองลงมา คือ สาเหตุการจัดสรรทรัพยากรเพื่อน าไปด าเนินการตามแผน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่าข้ออื่น คือ มีการด าเนินการตามแผนท่ีคัดเลอืกค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีสาเหตุอื่นๆ เช่น ผู้น า
ชุมชน วัฒนธรรมของพื้นท่ีนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ภู่ไพบูลย์ (2558) ศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักการจัดการชุมชน และปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบความส าเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้น าอย่างเป็นทางการ กลุ่มผู้น าอย่างไม่เป็นทางการ และตัวแทนชาวบ้าน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
พบว่า วิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านมีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมมาจากรุ่นบรรพบุรุษ เน้นการด ารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเรือนมีความสะอาดเรียบร้อย ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละซึ่งกันและกัน 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ชอบเข้าร่วม กิจกรรมของชุมชน การประกอบอาชีพเน้นการเกษตรกรรมท านาปลูกผัก
สวนครัว เน้นการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีกลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกันในการประกอบ
อาชีพงานจักสาน หวาย-ไม้ไผ่ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้มาหาเลี้ยงครอบครัว ในส่วน 
ของการจัดการชุมชนปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนประสบความส าเร็จนั้น มาจากปัจจัยที่ เกิดขึ้นภายใน ชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร  และด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบกับชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนใช้หลักการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกับชาวบ้านเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจตามมา ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่ต้องการและน าแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนตลอดไป  

2.4 การจัดกิจกรรมจามล าดับอย่างเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชาวบ้านในชุมชนน าความรู้มาปฏิบัติจริง ร้อยละ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.20 รองลงมาคือ การสาธิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 และสาเหตุที่มีค่าเฉลีย่
ต่ ากว่าข้ออื่น คือ ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการ
ที่คนในชุมชน มีคามต้องการ และความสนใจในเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมที่จะน าความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี มณีเนตร (2558) ศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านใหม่สันติผลการศึกษาพบว่าในชุมชนมี
การด าเนิน กิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ 4 กิจกรรม คือ การน าความรู้มาปฏิบัติจริง ท าให้ชาวบ้าน
มีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดการพึ่งตนเองช่วยเหลือกันในชุมชน และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
กิจกรรมน้ าส้มควันไม้ท าให้เกิดการพึ่งพา ตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีโดยน าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สามารถหาได้
จากพ้ืนท่ีภายในบ้านหรือ ชุมชนมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมการท าน าหมักชีวภาพ ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ลด
รายจ่าย หลักการท าปุ๋ย ส่วนการขยายผลเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม ด้วยหลักการมี
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ส่วนร่วมของคน ในชุมชนมีวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแกนน า
ในการพัฒนา การเลือกครัวเรือนท่ีสมัครใจ และมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้
ตนเองและก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้ โดยการคิดวิเคราะห์ สภาพของ
ครอบครัวสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นและเรียนรู้การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสาธิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ และการศึกษางานของ
เศรษฐกิจพอเพียงจัดเวทีบรรยายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมการศึกษาดูงานเพือ่
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้      
 1. หมู่บ้านควรพัฒนาเรื่องด้านการเพิ่มรายได้ และการน าเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 2. หมู่บ้านควรพัฒนาด้านการวางแผนการจดัสรรทรัพยากรในระดับชุมชน 
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 1. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพ่ิมมูลค่า  

 2. ควรมีกรณีศึกษาครัวเรือนท่ีมีแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
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