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ABSTRACT
  The purposes of this study were to study. 1) the problems of implementing SE in daily living of Village Fund 

members. and 2) The promotional strategy on applying SE in daily living among the Village Fund members. The 

samples of the study were 64 members of the Sarika Village Fund group. The instruments of this study were focus 

group discussion, questionnaire, evaluation form of knowledge and understanding of SE, The project of training and 

the study visits of the successful SE sites, and the questionnaire on self satisfactory and evaluation of opinions for 

applying Economic Suffciency Philosophy in daily living. The data was analyzed by percentage, mean, and standard 

deviation.

 The study found that before promoting of SE philosophy in daily living of the Members, the decreasing 

payment, increasing income and saving were at a moderate level (x =2.94,2.54, 3.41,3.41 and 3.43 respectively) while 

help and support to each other was at a high level (x=3.64). Moreover, it was found that the most frequently 

problem and obstruction found in application of SE was lackiog of knowledge and understanding whereas study 

visits of the successful SE sites was highest recommended. The assessment on knowledge and understanding was 

highly increased after the SE training session The participants interpreted sufficiency economy as making a living 

appropriately and sufficiently on living and consuming. The concept of ‘moderation’ was acknowledged as to suffice 

in family’s material necessities, ‘reasonableness’ was to have decision making based on data comparison, ‘self-im-

munity’ was to prepare for changes, ‘knowledge’ was to keep learning about ongoing occupations, ‘integrity’ was to 

be diligent, patient, and sharing. In conclusion the participants showed a highest satisfaction on study visits (x=4.51) 

and promotional strategy of the SE application in dialy living was at a high level (x=4.06)
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บทคัดยอ
 งานวจิยัครัง้นี ้มวีตัถุประสงค คอื 1) ศกึษาปญหาการนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวิีตประจําวนัของกลุมสมาชกิ

กองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 2) สรางแนวทางการสงเสรมิการนาํปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพียงไปใชในการดาํเนนิชีวิตประจําวนัของกลุมสมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ สมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา จํานวน 64 คน เครื่องมือในการศึกษาดูงาน 

โครงการฝกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจ และการประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  ผลการวิจัย พบวา กอนการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน กลุมสมาชิกกองทุนหมูบาน 

มกีารนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชีวติประจาํวนั ดานการลดรายจาย ดานการเพิม่รายจาย ดานการเพ่ิมรายได ดานการ

ออม ดานการดําเนินชีวิต ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง (x=2.94, 2.54, 3.41, 3.41 และ 

3.43 ตามลําดับ) และดานการเอื้ออาทรอยูในระดับมาก (x= 3.64) สวนปญหาและอุปสรรคในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา ที่พบวามีความถี่มากที่สุด คือ ประชาชนยังขาดความรูและความ

เขาใจเร่ืองการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และขอเสนอแนะที่พบวามีความถ่ีมากท่ีสุด คือ จัดใหมีการ

ศกึษาดงูานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนินชวีติประจาํวนั สมาชกิสวนใหญมรีะดบัความ

รูความเขาใจสูง โดยหลังการศึกษาไดประเมินความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏวากลุมสมาชิกสวนใหญมีความรูวา

ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมพออยูพอกิน มีความรูวาความพอประมาณ คือ การมีความพอดี

ตอความจําเปนในครอบครัว มีความรูวาความมีเหตุมีผล คือ การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบขอมูลตางๆ มีความรูวาการมีภูมิคุมกันคือ 

การเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง มีความรูวาการมีความรู คือ การเขาฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพที่ทํา มีความรูวาการมีคุณธรรม คือ 

การทาํงานอยางขยนัขันแขง็ และการมคีวามอดทนและแบงปนเพือ่นบาน โดยกลุมสมาชกิมีความพงึพอใจตอโครงการศกึษาดูงานโดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (x= 4.51) ผลการประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวัน สรุปไดวา ภาพรวมหลังการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชในการดําเนินชีวิตประจําวันสมาชิกมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (x= 4.06)

คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, ใบสมัคร, กองทุนหมูบาน, หมูบานหนองสาริกา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันความเจริญตางๆ ไดหลั่งไหลเขาสูพื้นท่ีทําใหสภาพ

สงัคมชนบทคอยๆ ถกูแทนดวยสงัคมเมอืง การเปนทีต่ัง้ของโรงงาน

รวมถงึสถานประกอบการตางๆ มากมาย มชุีมชนอยูอาศยัอยางหนา

แนน อัตราการเจรญิเตบิโต ของประชากรเพิม่ข้ึน เสนทางคมนาคม

ที่สะดวกทันสมัย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 

หากประชาชนไมสามารถปรับตัวใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น มีการบริโภคเกินรายไดขาดการคิดตัดสินใจที่มีเหตุผล ยอม

สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตางๆ ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดย

เมือ่พิจารณาแนวโนมการเปลีย่นแปลงจากชนบทสูเมอืงท่ีจะเพิม่ขึน้

ในอนาคต จึงมีความจําเปนตองปรับกระบวนทัศนการพัฒนาเชิง

พืน้ทีใ่หเหมาะสม เพือ่สรางความเชือ่มโยงของการพฒันาชนบทและ

เมอืงใหมบีทบาทสงเสรมิและสนบัสนนุกนัและกนั นาํไปสูการพฒันา

ที่สมดุลและยั่งยืน โดยใหชนบทยังคงบทบาทเปนฐานการผลิต

ทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ ขณะที่เมืองชวยสนับสนุนใน

การเปนแหลงตลาดและการบริโภครวมท้ังแหลงจางงานที่สงทอด

ความเจรญิสูพืน้ทีช่นบทขณะเดยีวกนัมคีวามเขมแขง็ของชุมชนและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนทุนทางสังคมที่สําคัญชวยสราง

โอกาสที่จะเกื้อหนุนพลังการพัฒนาเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความ

แข็งแกรงใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (ระวีกุล พูลสวัสดิ์, 

2547,หนา 1) ซึ่งจากผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่ผานมานับวาประสบความ

สาํเร็จในระดบัหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัไดอยางตอเนื่อง

ในอตัราเฉลีย่ประมาณรอยละ 7 ตอป เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิปรบั

ตวัสูความมัน่คง ความยากจนลดลง ขณะเดยีวกนัระดับคุณภาพชวีติ

ของประชาชนดีขึ้น และในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางในการบริหารประเทศ 

(สาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิหนา 20-21) 

ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใหความสําคัญกับการนําทุนประเทศที่มีศักยภาพทั้ง 

“ทุนทางสังคม” ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ

ทุนทางเศรษฐกิจ มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน 

โดยรัฐบาล ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชใน

การพัฒนาประเทศ ภายใตกรอบแนวคิดการพึ่งตนเองเปน

หลัก ยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงในการ

ดาํเนนิงานสรางความสมดลุ สรางภมูคิุมกนัภายใตการมคีณุภาพและ

จรยิธรรม ในปจจบุนัหนวยงานตางๆ ท้ังภาครฐัและเอกชนไดหันมา

ใหความสําคัญและนําแนวทางการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม เขาไปแกไขปญหาใหแกชุมชน

อยางแพรหลายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จนมาถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได

วางหลักการนําแผน ไปปฏิบัติไว 2 ประการ ไดแก 1) การกําหนด
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บทบาทของผูมสีวนเกีย่วของกบัการพฒันา หรอื “ภาคกีารพฒันา” 

ในแตละภาคสวนใหชัดเจน และ 2) บทบาทของแตละภาคีจะตอง

สอดคลองและเชือ่มโยงกนั โดยในข้ันแรกจะตองสรางความเขาใจใน

สาระสําคัญของแผนจากนั้นจึงพัฒนาวิธีการและเครื่องมือสําหรับ

การนําแผนไปปฏิบัติท่ีเหมาะสม ผานสื่อการจัดเวทีประชาคมเวที

เสวนาสาธารณะ การประชมุ/สมัมนาใหทกุภาคสวนมสีวนรวมและ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองและมีจุดมุงหมาย

เดยีวกนัพรอมทัง้สอดแทรกเนือ้หาของแผน 11 ไวในแผนปฏบิตักิาร

ของหนอยงานภาครัฐในสวนกลางและกระจายลงสูพื้นที่อยางเปน

ขั้นเปนตอน รวมถึงการประสานความรวมมือกับภาคี การพัฒนา

ตางๆ เชน ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และองคกรพัฒนาเอกชน 

และจดัทาํระบบการตดิตามประเมนิผลและสรางตวัชีว้ดัการพฒันา

เพื่อนําไปใชกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนา 

ฉบับที่ 11 ทั้งในระดับหนวยงานองคกรทองถิ่น และชุมชนเพื่อ

รวมผนึกกําลังในการพัฒนาประเทศใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข 

มภีมูคิุมกนัตอการเปลีย่นแปลง และสามารถยนืหยดัอยูในประชาคม

โลกไดอยางมั่นคง (สํานกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ) 2554 หนา 47-48)

 จากผลการพัฒนาท่ีผานมาถึงแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 ซ่ึงได

นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนา

ประเทศใชในการพัฒนาประเทศภายใตกรอบแนวคิดการพึ่งตนเอง

เปนหลัก ยึดความพอดีหรือทางสายกลาง เนื่องจากการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหแกประชาชนในทุกระดับใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตตั้งแตป 2517 เปนตนมา โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงยึดหลักการพึ่งตนเอง ความพอมี พอกิน 

พอใช การรูจักประมาณตนหรือความพอประมาณ ความมีเหตุผล

การสรางภูมิคุมกันที่ดีพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ พระองค

ทรงเตือนสติไมใหประมาณและมีความรอบคอบ คํานึงถึงความถูก

ตองตามหลักวิชาและความมีคุณธรรม หลักการเหลานี้สามารถนํา

มาประยุกตใชไดทุกระดับ เปนการมองโลกเชิงระบบทีมีการ

ปฏสิมัพนัธและเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการอดพนจากภยั

และวิกฤติเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาจึงกลาวไดวา

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปรยีบเสมอืนเสาหลกัสําคญัของสงัคมไทย

ที่สามารถนํามาประยุกตใชในบริบทตางๆ ไมวาจะเปนการบริหาร

งานระดบัประเทศหรอืการพฒันาเพือ่สรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

และสังคม (เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ, 2553, หนา 149) ควบคูไปกับ

กระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปน

ศนูยกลางการพัฒนา” โดยใหความสาํคญักบัการแกปญหาจากวกิฤติ

เศรษฐกจิใหลลุวงและสรางฐานเศรษฐกจิภายในประเทศใหเขมแขง็

และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ขณะ

เดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและ

สิง่แวดลอมเพ่ือนาํไปสูการพฒันาทีย่งัยนืและความอยูดมีสีขุของคน

ไทยมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” และไดกําหนดยุทธศาสตร

การพฒันาคนและสังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรูโดยยดึคนเปน

ศูนยกลางพัฒนา (เกษม วัฒนชัย, 2551, หนา 54) ซึ่งตลอดระยะ

เวลาการดําเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในชวงระยะเวลาที่ผานมาพบวามีประชาชนทั้งระดับ

ปจเจก ชมุชน และองคกรชมุชนในบางทองทีไ่ดนาํปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงมาประยกุตใชในวถิชีวีติอยางเหน็ผล สามารถดํารงชวีติเลีย้ง

ครอบครัวไดอยางม่ันคง แมในเวลาที่สังคมไทยตองเผชิญกับวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันไดมีโครงการสนองพระราชดําริและ

ตัวอยางความสําเร็จมากมาย จากการสงเสริมของหนวยงานตางๆ 

ทัง้ของภาครฐัและเอกชน (ชมุพล พลูศริิ, 2550, หนา 1-2) โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเหลานี้ลวนอยูบนพ้ืนฐานสําคัญ คือ 

เปนการสรางอาชีพเสริมเพื่อชวยเหลือราษฎรในทองถิ่นใหมีความ

เปนอยูดีขึ้นทําใหราษฎรไมตองละทิ้งถิ่นที่อยู เพื่อเขามาหางานทํา

ในเมืองใหญอันจะกอใหเกิดปญหาชุมชนแออัดตามมา แตอยางไร

ก็ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีคนเฉพาะบาง

กลุมเทานั้นที่อาจจะรับรู เขาใจและนําไปประยุกตใชกับการดําเนิน

ชีวิต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยใหประชาชนอีกมากมายที่ยัง

ขาดหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองสามารถเขาใจและเขาถึงหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนําไปประยุกตใชกับตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนไดอยางเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ซ่ึงคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

ไดกลาววา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนวทางการดําเนินชีวิตแก

พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิด

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทาง

การแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและ

ยัง่ยนื ภายใตกระแสโลกาภวิตันและความเปลีย่นแปลงตางๆ ในทุก

ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดาํเนนิไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ

เพือ่ใหกาวทนัตอโลกยคุโลกาภวัิตนความพอเพยีงหมายถงึความพอ

ประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมคุิมกนัในตวัทีด่พีอสมควรตอการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยางยิง่ในการนาํวชิาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดาํเนนิการทกุขัน้ตอน (คณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ 2549, หนา 5) โดยหลักปรชัญา
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เศรษฐกิจพอเพียง จะประกอบดวยหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข 

ประกอบดวย พอประมาณมเีหตุผล มีภมูคิุมกนัในตวัทีดี่ และมคีวาม

รูมคีณุธรรม ซึง่การนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนแนวทาง

ในการดาํเนนิชวีติ เปนการวางรากฐานใหประชาชนสามารถนาํความ

รูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

ประจําวันจริง สามารถพ่ึงตนเองไดและเปนวิถีชีวิตท่ีม่ันคงยั่งยืน

สืบไป (ถวัลย มาศจรัส, 2550, หนา 10)

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะ

ที่เปนผูนําหมูบานไดตระหนักและเห็นพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของชาวบานรวมถึงการใหความรูเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงกับชาวบานที่ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปน

ทรพัยากรทีส่าํคญัของการพฒันาประเทศ ซึง่ทีผ่านมาผูวจัิยในฐานะ

ผูนําหมูบานไดพยายามสอดแทรกความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว

ในการประชมุ การพบปะ การเขารวมในกจิกรรม ประเพณ ีโดยเนน

เรือ่งตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแก การสรางนสิยัการ

ใชจายอยางประหยดั การจัดทาํบญัชใีชจายสวนบคุคล โครงการศนูย

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุงเนนการปฏิบัติตนตามแนวคิด

ทฤษฎีใหมของชาวบาน โครงการใหความรูดานบริหารจัดการ

การเงนิ และโครงการเยีย่มชมกจิการประกอบการศกึษาตามหมูบาน

เศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งการจะสงเสริมใหชาวบานมีความรูและ

คุณธรรม สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนผลที่สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ

ของการสงเสรมิการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิ

ชีวิตของชาวบาน เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกและการปฏิบัติตนที่ดี

งามตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงของชาวบาน เพือ่เปนการพฒันา

ครอบครวัเกษตรกร ไดแก พอ แม ลกู ไปในทศิทางเดยีวกนัเกือ้หนนุ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอันจะกอใหเกิดความเขมแข็งใน

ชมุชน ผูวจิยัเหน็ถงึความจาํเปนทีจ่ะสงเสรมิการนาํปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในหมูบาน

หนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ใหเกิดความยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา 

หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อสรางแนวทางการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกองทุน

หมูบานหนองสาริกา หมูท่ี 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความสําคัญของการวิจัย
 การสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา

หมูที ่11 ตําบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํให

สมาชกิองทนุหมูบานหนองสารกิา มคีวามรู ความเขาใจในการปฏิบตัิ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตอง และเปนแนวทางในการ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนตอไป 

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีกําหนดขอบเขต

เนื้อหาในการศึกษา คือ

    1) การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชวีติประจาํวนัของกลุมสมาชิกกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูท่ี 11 

ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

    2) แนวทางการสงเสรมิการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 6 ดาน คือ ดานการลดรายจาย 

ดานการเรียนรู ดานการเพิ่มรายได ดานการประหยัด ดานอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และดานการเอื้ออารีตอกันของประชาชน 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใช

ในการวิจัย คือ สมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบล

แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 74 คน

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศึกษาเรื่อง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ มสมาชิกกองทุนหมู บ าน

หนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผูศึกษาไดสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกกองทุนหมูบาน

หนองสาริกา จํานวน 64 คน ซ่ึงไดทําโครงการเสนอขอกูยืมเงิน

กองทุนหมูบานไปใชในการประกอบอาชีพ ไดมาโดยการสุมแบบ

เจาะจง

 1)  ขอบเขตดานพื้นที่ เปนการศึกษา เฉพาะหมูบานหนอง

สารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชงิเทรา

 2)  ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาที่ศึกษา คือ ตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 1 ป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. เพื่อใหทราบถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนอง
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สาริกา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชงิเทรา

 2. สามารถสรางแนวทางการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุมสมาชิก

กองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอ   

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษายุทธศาสตรการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา หมูท่ี 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อสรางแนวทางการ

สงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกาในการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวันโดยผูวิจัยตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง

 2) เครือ่งมอืและการสรางเคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล

 3) การเก็บรวบรวมขอมูล

 4) ขั้นตอนการทําวิจัย

 5) การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ สมาชิกกองทุนหมูบานหนอง

สาริกา หมู ที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด   

ฉะเชิงเทรา มีจํานวน 74 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือสมาชิกกองทุนหมูบาน

หนองสาริกา จํานวน 64 คน ซึ่งไดทําโครงการเสนอขอกูยืมเงิน

กองทุนหมูบานไปใชในการประกอบอาชีพ ไดมาโดยการสุมแบบ

เจาะจง

เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
 การศึกษายุทธศาสตรการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา หมูท่ี 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผูวจิยักาํหนดและสรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการศึกษา

ดังนี้

 1.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาระยะที่ 1 คือ แบบสอบถาม 

ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย

  1) แบบสอบถามการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนอง

สารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชงิเทรา

  เปนแบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางขึน้จากการศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่ก่ียวของเพือ่สอบถามเก่ียวกบัขอมลูทัว่ไป

ของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนคําถาม

ปลายเปดและคําถามปลายปด ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน บทบาทตําแหนง

หนาทีใ่นชุมชน การเปนสมาชิกของกลุมตางๆ ในหมูบาน และภาระ

หนี้สิน

     โดยมีวิธีการสรางดังนี้ 

     (1) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวของกับการ

ประชาสัมพันธ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

     (2) สรางแบบสอบถาม และเสนออาจารยที่ปรึกษาแลว

นําไปขอรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

ตรงตอเนื้อหา (content validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา 

สํานวนภาษา และความถูกตอง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข กอนนํา

เสนอแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูล

  (3) ภายหลังไดปรบัปรงุแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของ

ผูเช่ียวชาญแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (try-out) 

กับประชากรหมูที่ 10 ที่ไมใชชุมชนตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกับ

กลุมตวัอยางจํานวน 45 ชดุ แลวมาหาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม 

โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (cronbach’s coef-

ficient alpha) เพื่อทดสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) ได .76

  (4) นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูท่ี 11 ตําบล

แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กําหนดไว จํานวน 

64 คน

  (5) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ และ

นํามาวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางยุทธศาสตร

การสงเสริมการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติ

ประจาํวนัของกลุมสมาชกิกองทนุบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบล

แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอไป

 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาระยะที่ 2 คือ ประกอบดวย

  1) การสนทนากลุม เปนแบบบันทึกขอมูลการสนทนา

แบบไมมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน

จากการสนทนา ปรึกษาหารือกับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหา

เกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันของสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบล

แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูวิจัยเปด
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ประเด็นการสนทนาเพื่อใหกลุมสนทนาเกิดแนวคิดและรวมแสดง

ความคิดเห็นในการสงเสริมสรางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบาน

หนองสาริกา และบันทึกขอมูลที่ไดจากการสนทนา เพื่อเปนขอมูล

ที่จะใชในการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน

  2) โครงการฝกอบรมการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

   เปนโครงการฝกอบรมท่ีผูวิจัยจัดข้ึนเพื่อฝกอบรม

เรื่องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวัน โดยมีวิธีการสรางดังนี้

   (1) จัดทาํโครงการฝกอบรมการนาํปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และเสนออาจารยที่

ปรึกษาเพื่อขอขอแนะนําและแนวทางการดําเนินงานในการอบรม

และเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ

โครงการ

   (2) จัดทําแบบประเมินผลการอบรมกอนหลังการ

อบรม และนาํเสนออาจารยทีป่รกึษา และเสนอผูเชีย่วชาญเพือ่ตรวจ

สอบความถูกตองเหมาะสมของโครงการ

      (3)  ทําโครงการฝกอบรมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันฉบับสมบูรณและนําไปใช

ในการอบรมและการประเมินผลการอบรม

     3) โครงการศึกษาดูงานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเปนโครงการศึกษาดูงานที่

ผูวจิยัจดัขึน้เพ่ือสงเสริมการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันโดยใหกลุมสมาชิกไดเห็นตัวอยางของจริงมี

ประสบการณตรงโดยวิธีการสรางดังนี้

      (1) จัดทําโครงการศึกษาดูงานการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอขอแนะนํา และแนวทางดําเนินงานและ

เสนอผูเช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของโครงการ

      (2) จัดทําแบบประเมินผลการศึกษาดูงานและนํา

เสนออาจารยทีป่รกึษาและเสนอผูเช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบความถกู

ตองเหมาะสมของโครงการ

      (3) ทาํโครงการศึกษาดงูานการนาํปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันฉบับสมบูรณและนําไปใช

ในการศึกษาดูงานและประเมินผลการศึกษาดูงาน

 3.  เครื่องมือที่ใชศึกษาระยะที่ 3 ประกอบดวย 

  1)  แบบประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริมการนํา

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุม

สมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

rating scale 5 ระดับ เพื่อใชประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริม

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา โดยมีวิธีการสรางดังนี้

      (1)  ศึกษาขอมูลจากเอกสารผลงานที่เกี่ยวของมา

เปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน

      (2)  สรางแบบประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริม

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา และเสนออาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อขอขอแนะนําและแนวทางการดําเนินงานและเสนอ

ผูเชีย่วชาญ 3 ทาน เพือ่ตรวจสอบความถกูตอง เหมาะสม ความตรง

ตอเนื้อหา (content validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา สํานวน

ภาษา และความถกูตอง เพือ่นาํมาปรบัปรงุแกไข กอนนาํเสนอแบบ

ประเมินไปใชในการเก็บขอมูล

      (3) ภายหลังไดปรบัปรงุแบบประเมนิตามคําแนะนาํ

ของผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดนําแบบประเมินไปทดสอบ (try-out) 

กับประชากรหมูที่ 10 ท่ีไมใชชุมชนตัวอยาง แตลักษณะคลายกับ

กลุมตวัอยาง จาํนวน 45 ชดุ แลวมาหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (crobach’s coeffi-

cient alpha) เพื่อทดสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) ได .79

     (4)  นําแบบประเมนิทีส่มบรูณไปเกบ็ขอมลูกบักลุม

ตวัอยางกลุมสมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมู11 ตาํบลแปลง

ยาว อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีก่าํหนดไวจาํนวน 64 คน

     (5)  นาํแบบประเมนิมาตรวจสอบความสมบรูณ และ

นาํมาวเิคราะหขอมลู เพือ่ใชประเมนิผลทีไ่ดจากการสงเสรมิการนาํ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุม

สมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาระยะที่ 1 จากแบบ 

สอบถามการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา ซึ่งกระทํา

โดยผูวิจัยและผูชวยจํานวน 3 คน ไปแจกแบบสอบถามกับสมาชิก

ในชวงการเชิญมาประชุมกลุมสมาชิกกองทุน จากนั้นเก็บรวบรวม

ขอมูลและนํามาวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการในวันที่ 15 มกราคม 

2556

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาระยะที่ 2 เปนการ

เก็บขอมูลยุทธศาสตรการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิก โดยเก็บขอมูล

ดังนี้

    1)  การเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเรื่องประเด็นปญหา

เกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา โดยดําเนิน

การสนทนากลุมในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556

     2)  การเก็บขอมูลจากการฝกอบรมการสงเสริมการนํา

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุม

สมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา ซึ่งดําเนินการฝกอบรมในวันที่ 

12 มีนาคม 2556

     3) การเก็บขอมูลจากการศึกษาดูงานนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งดําเนินการศึกษาดูงานในวันที่ 5 เมษายน 2556

   3.  การเกบ็รวบรวมขอมลูในการศกึษาระยะที ่3 เปนขอมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา เปนการเก็บขอมูลหลังการสงเสริมการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชีวติประจาํวนั โดยการ

ใชยุทธศาสตรการสนทนากลุม ฝกอบรมการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการศึกษา

ดูงานดานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวนั กลุมสมาชกิไดประเมนิความคิดเหน็ตอการสงเสริมการนาํ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ขั้นตอนการทําวิจัย
 การศึกษาการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบาน

หนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

   1. แบบสอบถามการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของกุลมสมาชิกกองทุนหมูบาน

หนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชงิเทรา โดยผูวจิยั และผูชวยจาํนวน 3 คน ไปแจกแบบสอบถาม

กับสมาชิกในชวงการเชิญมาประชุมกลุมสมาชิกกองทุน ในวันที่ 15 

มกราคม 2556

   2. ผูวจิยัไดวเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถาม และนาํขอมลู

จากการวิเคราะหมาเปนแนวทางการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุมสมาชิก

เองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   3. กําหนดแนวทางการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา ตามผลวิเคราะหขอมูลทีไดจากกลุมตัวอยาง 

   4.  จัดสนทนากลุม เรื่องประเด็นปญหาเกี่ยวกับการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของ

สมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยดาํเนนิการสนทนากลุมในวนัที ่14 

กุมภาพันธ 2556

   5. การจัดฝกอบรมการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ดาํเนนิการฝกอบรมในวนัที ่12 มนีาคม 2556 

โดยการวัดระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

กลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา กอนการฝกอบรมในเรื่อง

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

จํานวน 20 ขอ

   6. จัดศึกษาดูงานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ มสมาชิกกองทุนหมู บ าน

หนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งดําเนินการศึกษาดูงานในวันที่ 5 เมษายน 2556 โดย

เกบ็ขอมลูดวยการประเมนิความรูความเขาใจเรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงทีไ่ดรบัจากการศกึษาดงูาน และความพงึพอใจตอโครงการ

ศึกษาดูงาน

    7. ประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุมสมาชกิ

กองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลง

ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชแบบความคิดเห็นของกลุมสมาชิก

กองทุนหมู บานหนองสาริกา หลังการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน จํานวน 16 ขอ 

โดยผูวิจยัและผูรวมวจิยัแจกแบบประเมนิใหสมาชกิและรวบรวมนํา

มาวิเคราะหตอไป

สรุปผลการวิจัย
   1. สรุปผลการศึกษา เกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สรุป

ไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.06 

มีอายุระหวาง 41-45 ป รอยละ 28.13 มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ

ระดบัประถมศกึษา รอยละ 53.13 มสีถานภาพครอบครวัสมรสแลว 

รอยละ 81.25 อาศยัอยูในหมูบานแหงนี ้เปนระยะเวลา 21 ปขึน้ไป 

รอยละ 59.38 มีอาชีพหลัก คือรับจาง รอยละ 59.38 มีจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนระหวาง 4-6 คน รอยละ 67.19 มีคาใชจาย

ในครัวเรือนเปนคานํ้า-คาไฟ ระหวาง 9,001-12,000 บาท รอยละ 

28.13 มีคาใชจายในครัวเรือนเปนคานํ้ามันเชื้อเพลิงระหวาง 

1-3,000 บาท รอยละ 31.25 สวนใหญไมมีคาใชจายในครัวเรือน

เปนคาอุปกรณ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ รอยละ 31.25 ไมมี

คาใชจายในครวัเรอืนเปนคาปุย ยาปราบศตัรพูชื รอยละ45.31 มคีา

ใชจายในครวัเรือนเปนคาเคร่ืองดืม่บาํรงุกาํลงั/กาแฟ 1-3,000 บาท 

รอยละ 45.31 มีคาใชจายในครัวเรือนเปนคาบันเทิงระหวาง 

1-5,000 บาท รอยละ 32.82 มคีาใชจายในครวัเรือนเปนคาเลาเรยีน

บุตร/หลาน ระหวาง 1-20,000 บาท รอยละ 28.13 มีคาใชจายใน

ครวัเรือนเปนคาอาหาร ระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 18.74

มีคาใชจายในครัวเรือนเปนคานํ้ายาปรับผานุม ระหวาง 1-3,000 

บาทรอยละ 37.5 สวนใหญไมมีหนี้สินนอกระบบ รอยละ 68.74

  ผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกาในภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.29 : S.D.=1.23) ดานการลดราย

จายอยูในระดับปานกลาง (x=2.94 ; S.D.=1.13) ดานการเพิ่มราย

ไดอยูในระดับปานกลาง (x=2.54 ; S.D.=1.17) ดานการออมอยูใน

ระดับปานกลาง (x=3.14 ; S.D.=1.29) ดานการดําเนินชีวิตอยูใน

ระดับปานกลาง (x= 3.41 ; S.D.=1.21) ดานการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยูในระดบัปานกลาง (x= 3.43;

S.D. = 1.32) และดานการเอื้ออาทรอยูในระดับมาก (x=3.64; 

S.D.=1.25) สวนปญหาและอุปสรรคในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา ท่ีพบวามีความถ่ีมากท่ีสุด คือ ประชาชนยัง

ขาดความรูและความเขาใจเรือ่งการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และขอเสนอแนะท่ีพบวามีความถี่

มากทีส่ดุ คอื จดัใหมคีวามถีม่ากทีส่ดุ คอื จดัใหมกีารศกึษาดงูานใน

พื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

 2. สรุปผลการสรางยุทธศาสตรการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุมสมาชกิ

กองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ผลการสนทนากลุมประเด็นปญหาเกี่ยวกับการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ ม

สมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปไดวา การสนทนากลุมในเรื่อง

กิจกรรมดานการลดรายจายได ผลการสนทนาประเด็นหลัก 

3 ประเด็นแรก คือ 1) แตละครัวเรือนควรมีการปลูกพืชผักสวนครัว

ไวบริโภคโดยไมตองซ้ือทุกอยางโดยเฉพาะพืชผักหรือสมุนไพร

พืน้บาน 2) แตละครวัเรอืนควรมกีารผลติผลติภณัฑจาํเปนท่ีจะตอง

ใชประจําไวใชเอง เพื่อลดภาระเรื่องคาใชจาย เชน นํ้ายาลางจาน 

ผงซักฟอก และ3) แตละครัวเรือนควรนําวัตถุดิบที่มีในพื้นท่ีมา

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาหรือเก็บไวใชเอง เพื่อลดภาระเรื่องคาใชจาย 

สวนกิจกรรมดานเพิ่มรายได ไดผลการสนทนาประเด็นหลัก 

3 ประเดน็แรก คอื 1) แตละครวัเรอืนมกีารประกอบอาชพีหลกัและ

อาชพีรอง 2) แตละครวัเรือนมกีารประกอบอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่ราย

ไดใหกบัครอบครวันอกเหนอืจากอาชพีหลกัและ 3) แตละครัวเรอืน    

มกีารนาํผลผลติหรอืวัตถดุบิทีเ่หลอืมาแปรรปูเพือ่เพิม่มลูคาหรอืนาํ

ไวบริโภคในครัวเรือน สวนกิจกรรมดานการออม ไดผลการสนทนา

ประเด็นหลัก 3 ประเด็นแรก คือ 1) แตละครัวเรือนมีการทําบัญชี

รายรับ-รายจายหรือบัญชีครัวเรือน เพื่อแสดงการใชจายภายใน

ครัวเรือน 2) แตละครัวเรือนมีการออมเงินรายไดไวสวนหนึ่ง และ

3) แตละครัวเรือนเปนสมาชิกเกี่ยวกับการออมของหมูบาน สวน

กิจกรรมดานการดําเนินชีวิต ไดผลการสนทนาประเด็นหลัก

3 ประเด็น คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนดํารงชีวิตตามหลักศาสนา 

2) แตละครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางหมูบานจัดขึ้น และ 

3) สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาของชุมชน

และหมูบาน สวนกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดผลการสนทนาประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 

1) แตละครวัเรอืนเขารวมกจิกรรมในการอนรุกัษส่ิงแวดลอมทีช่มุชน

หรือหมูบานจัดขึ้นสมํ่าเสมอ 2) แตละครัวเรือนมีการประหยัดคาใช

จายและการใชพลังงานในครัวเรือน และ 3) แตละครัวเรือนมีการ

แยกและจัดเก็บของเสียและขยะเปนสวนๆ และมีการนําไปทิ้งและ

กําจัดในจุดที่หมูบานกําหนด และกิจกรรมดานการเอื้ออาทรได

ผลการสนทนาประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) ครัวเรือนเขารวม

กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นสม่ําเสมอ 2) มีการแบงปนส่ิงจําเปนใหกับ

ครัวเรือนเพื่อนบาน และ 3) มีความรัก สามัคคีภายในครัวเรือน

 ผลการฝกอบรม สรุปไดวา กอนการฝกอบรมการสงเสริม

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของกลุมสมาชิกองทุนหมูบานหนองสาริกา กลุมสมาชิกมีระดับ

ความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคะแนนสูงสุดเทากับ 

14 คะแนน และตํ่าสุด 5 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 9 คะแนน 
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เมื่อจัดแบงระดับความรูความเขาใจของกลุมสมาชิก พบวา สมาชิก

สวนใหญมรีะดับความรูความเขาใจตํา่ หลงัการฝกอบรมกลุมสมาชกิ

มีระดับความรูความเขาใจมีคะแนนสูงสุด 19 คะแนน และคะแนน

ตํ่าสุด 15 คะแนน โดยมีคะแนนโดยเฉลี่ย 17 คะแนน เมื่อจัดแบง

ระดับความรูความเขาใจของกลุมสมาชิก พบวา สมาชิกสวนใหญมี

ระดับความรูความเขาใจสูง

 ผลการศึกษาดูงาน สรุปไดวาหลังการศึกษาดูงาน ณ ศูนย

การศึกษาพัฒนาเขาหินซอนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมสมาชิกไดประเมิน

ความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ กลุมสมาชิก

สวนใหญมีความรูวาความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

การดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมพออยูพอกิน มีความรูวาความพอ

ประมาณ คือ การมีความพอดีตอความจําเปนในครอบครัว มีความ

รูวาความมีเหตุมีผล คือ การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบขอมูลตางๆ 

มีความรูวาการมีภูมิคุมกัน คือ การเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง

มีความรูวาการมีความรู คือ การเขาฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพที่ทํา 

มีความรูวาการมีคุณธรรม คือ การทํางานอยางขยันขันแข็ง และ

การมีความอดทนและแบงปนเพื่อนบาน โดยกลุมสมาชิกมีความ

พึงพอใจตอโครงการศึกษาดูงานโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด

(x =4.51;S.D.=0.60)

 3. สรุปผลการประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริมการนํา

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุม

สมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อาํเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ผลการประเมนิความเหน็ สรปุไดวาความคดิเหน็ตอการ

สงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 

ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปไดวาใน

ภาพรวมหลักการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันสมาชิกมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(x =4.06; S.D.=0.80)

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษายุทธศาสตรการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกกองทุน

หมูบานหนองสาริกา หมูท่ี 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดอภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังนี้

 1. ปญหาเก่ียวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ มสมาชิกกองทุนหมูบาน

หนองสาริกา หมูที่ 11ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จากการสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาการนําปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุมสมาชกิ

ในดานตางๆ พบวาในเรื่องกิจกรรมดานการลดรายจาย ไดผลการ

สนทนาประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) แตละครัวเรือนควรมีการ

ปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคโดยไมตองซืิ้อทุกอยางโดยเฉพาะพืช

ผักและสมุนไพรพื้นบาน 2) แตละครัวเรือนควรมีการผลิตภัณฑ

จําเปนที่จะตองใชประจําไวใชเอง เพื่อลดภาระเรื่องคาใชจาย เชน 

นํ้ายาลางจาน ผงซักฟอก และ 3) แตละครัวเรือนควรนําวัตถุดิบที่

มใีนพืน้ทีม่าแปรรปูเพือ่เพิม่มลูคาหรอืเกบ็ไวใชเอง เพือ่ลดภาระเรือ่ง

คาใชจาย สวนกจิกรรมดานการเพิม่รายได ไดผลการสนทนาประเดน็

หลัก 3 ประเด็น คือ 1) แตละครัวเรือนมีการประกอบอาชีพหลัก

และอาชพีรอง 2) แตละครัวเรอืนมกีารประกอบอาชพีเสรมิเพิม่ราย

ไดใหกบัครอบครวั นอกเหนอืจากอาชีพหลัก และ 3) แตละครวัเรอืน

มกีารนาํผลผลติหรอืวัตถดุบิทีเ่หลอืมาแปรรปูเพือ่เพิม่มลูคาหรอืนาํ

ไวบริโภคในครัวเรือนสวนกิจกรรมดานการออม ไดผลการสนทนา

ประเดน็หลัก 3 ประเดน็แรก คือ 1) แตละเรอืนมกีารทาํบญัชรีายรับ-

รายจายหรอืบัญชคีรวัเรอืน เพือ่แสดงการใชจายภายในครวัเรอืน 2) 

แตละครัวมีการออมเงินรายไดไวสวนหนึ่ง และ 3) แตละครัวเรือน

เปนสมาชิกเกี่ยวกับการออมของหมูบานสวนกิจกรรมดานการ

ดําเนินชีวิต ไดผลการสนทนาประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) แตละ

ครวัเรอืนมกีารทาํบญัชรีายรบั-รายจายหรอืบญัชคีรวัเรอืน เพือ่แสดง

การใชจายภายในครวัเรอืน 2)แตละครวัเรอืนมีการออมเงนิรายไดไว

สวนหนึ่ง และ 3) แตละครัวเรือนเปนสมาชิกเกี่ยวกับการออมของ

หมูบาน สวนกจิกรรมดานการดาํเนนิชวีติ ไดผลการสนทนาประเดน็

หลัก 3 ประเดน็ คือ 1) สมาชิกในครวัเรอืนดาํรงชวีติตามหลกัศาสนา 

2) แตละครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางหมูบานจัดขึ้น และ 

3) สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาของชุมชน

และหมูบานสวน กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมได ผลการสนทนาประเด็นหลัก 3 ประเด็นแรก คือ คือ 

1) แตละครวัเรอืนเขารวมกจิกรรมในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมไดผลการสนทนาประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 

1) แตละครวัเรอืนเขารวมกจิกรรมในการอนรุกัษสิง่แวดลอม ท่ีชุมชน

หรือหมูบานจัดขึ้นสม่ําเสมอ 2) มีการแบงปนส่ิงจําเปนใหกับครัว

เรือนเพื่อนบาน และ 3) มีความรัก สามัคคีภายในครัวเรือน ซึ่งจาก

ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของสุเมธ ตันติเวชกุล (2544, 

หนา 284-291) ที่กลาว เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเศรษฐกิจ

ที่สามารถอุมชูตนเองอยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพื้น

ฐานเศรษฐกจิของตนเองใหดเีสยีกอน คอื ตัง้ตวัใหมคีวามพอมพีอใช 

ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแต

เพียงอยางเดียว เพราะผูมีอาชีพและฐานเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง 
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ยอยสามารถสรางความกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้

ไปตามลําพังตอไป โดยสรุปคือ การหันกลับมายึดทางสายกลางใน

การดาํรงชวีติโดยใชหลกัการพึง่ตนเอง ไดแก พึง่ตนเองทางจติใจคน

ที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนน้ันสามารถ

พึง่ตนเองได นอกจากนีพ้บวาผลการศกึษาสอดคลองกบัผลการวจิยั

ของโอกาส นติกิจิไพบูลย (2547,หนา 94-100) ทีศ่กึษาการประยกุต

ใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิตของ

เกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการวนเกษตรของ

ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม ผลศึกษาพบวา หลังจากการท่ีเกษตรกร 

เขารวมโครงการวนเกษตรสงผลใหรายได คาใชจายเพื่อการบริโภค

คาใชจายเพื่อการผลิตภาระหน้ีสินในระบบและภาระหนี้สินนอก

ระบบลดลง แมวามีรูปแบบกิจกรรมที่ไดรับการอบรม วนเกษตร 

ไดแก การแปรรูปอาหารการปลูกพืชสมุนไพร และกิจกรรมลดเลิก

อบายมุขกอนและหลังเขารวมโครงการวนเกษตรกับความรูความ

เขาใจในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

มีความสัมพันธกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของดาราวรรณ 

พรหมกลัป (2554, หนา 67-69) ท่ีศกึษา ผลการดาํเนนิงานหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีหมูบานเศรษฐกิจพอตัวอยางอําเภอปว 

จังหวัดนาน รวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยการศึกษาดานปญหา 

อปุสรรค ขอเสนอแนะเก่ียวกบัดาํเนนิงาน หมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง 

อําเภอปว จังหวัดนาน มีปญหาดานบุคลากรคือ ประชาชน และ

ผู นําชุมชนขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตาม

โครงงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงแทจริง ขอเสนอแนะ คือควรมี

การจัดอบรมใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหผูนําชุมชนและ

ประชาชนอยางตอเนื่อง ปญหาดานงบประมาณ คือ การสนับสนุน

งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานโครงงานหมูบานเศรษฐกิจพอ

เพียงไมเพียงพอ ไมทันเวลา และการกระจายงบประมาณให

ประชาชนหรือกลุมอาชีพตางๆ บริหารจัดการกันเองภายในกลุม 

ปญหาดานวัสดุ ครุภัณฑสําหรับการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ

และตอเนื่อง ปญหาดานการบริหารจัดการ คือการดําเนินโครงการ

ขาดการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ประชาชนขาดความรูเรื่องการ

บริหารงาน ระบบบัญชีกลไกตลาด สวนขอเสนอแนะ คือควรมีการ

จัดอบรมสัมมนาการบริหารจัดการระดับหมูบานใหแกผูบริหาร

ระดับหมูบานและประชาชนไดรับความรูเพิ่มเติมและจัดใหมีการ

ศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับผลการวิจัยของวารุณี ชินวินิจกุล 

(2549, หนา 135-147) ที่ศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชนตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีงกรณศีกึษาชมุชนไมเรียง อาํเภอฉวาง จังหวดั

นครศรธีรรมราช ผลการศกึษาพบวา กระบวนการเรยีนรูของชมุชน

ไมเรยีงใชกระบวนการวิจยัเชงิปฏบิตักิารอยางงาย โดยใชภาวะผูนาํ

และกระบวนการกลุ มกระบวนการถายทอดความรู ของชุมชน 

เปนการยกระดบัความสามารถในการวเิคราะหสาเหตปุญหา คนัหา

และตดัสินใจกาํหนดแผนในการแกไขปญหาทีส่ามารถดําเนนิการได

จริงโดยการสรางจิตสํานึกใหชุมชนมุงเนนการแกปญหาดวยการพึ่ง

ตนเอง ผูนาํชมุชนใชกระบวนการขบัเคลือ่นทีน่าํไปสูการสรางชมุชน

แบบองครวมที่มีความหลากหลายและปฏิสัมพันธทางสังคมทุก

ระบบตองสอดประสานกนั การทาํใหยัง่ยนืดวยกระบวนการตดิตาม

ประเมนิผลเปนระยะแลวนาํมาหาขอสรปุเพ่ือนาํไปดาํเนนิการตอไป

หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเปาหมายที่ตั้งไว

 2. ผลการประเมินความคิดเห็นตอการสงเสริมการนํา

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของกลุม

สมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาความคิดเห็นของกลุมสมาชิก

กองทนุหมูบานหนองสารกิา ตอการสงเสรมิการนาํปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปใชในดําเนินชีวิตประจําวันในภาพรวมหลังการสงเสริม

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ซึ่งสมาชิกมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 เรื่อง คือ การปฏิบัติ

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทาํไดไมยากเพราะเปนการพึง่ตนเอง

หลกั สอดคลองกบัคาํแนวคดิของสนทุร กลุวฒันวรพงศ (2544 หนา 

55-57) ที่กลาววาเศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

ไดตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯนัน้อาจ

มองไดใน 2 ลักษณะใหญ คือ 1) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความ

สามารถของชมุชน เมอืง รฐั ประเทศ หรอืภมูภิาคหนึง่ๆ ในการผลติ

สนิคา และบริการทกุชนดิเพือ่เลีย้งสงัคมนัน้ๆ ได โดยไมพึง่พาปจจยั

ตางๆ ที่ไมไดเปนเจาของและ 2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ

ความสมารถในการดาํรงชีวติอยางไมเดอืดรอน มคีวามเปนอยูอยาง

ประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพทีส่าํคญัไมหลงใหลไปตามกระแส

ของวตัถุนยิมมอีสิรภาพไมพนัธนาการอยูกับสิง่ใด นอกจากนีผ้ลการ

ศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของ มัลลิกา เขียวหวาน (2546 

หนา 132-151) ที่ไดการศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตจังหวัด

อางทองและพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการ

เรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรมีสวนรวม    

มี 6 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรม การดูงาน การแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารการประชุมสัมมนา การทําแปลงสาธิต และการเผยแพร

ความรู  โดยระดับการมีสวนรวมรับรู  รองลงไปไดแก รวมรับ

ประโยชน และรวมทําสอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย 

พัชรอาภา (2547 หนา 124-133) ท่ีศึกษาความมั่นคงทางรายได

ของแรงงานภาคเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกนิคมสรางตนเองโนนสัง จังหวัด
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หนองบัวลําภู ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานโครงงานฯ 

ใชเปนมาตรฐานบรรเทาปญหาการวางงานแกผูถกูเลกิจาง ผูวางงาน

ที่อพยพกลับภู มิ ลํา เนาเ น่ืองจากภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจใน

นิคมสรางตนเองโนนสัง ตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยสนับสุนนการขุด

สระนํา้ใหแกสมาชิก และสงเสรมิการประกอบอาชพีทางการเกษตร

ตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงในรปูแบบทฤษฎใีหมตามแนวพระดาํริ 

เพื่อใหสมาชิกมีงานทําและมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวใน

ลกัษณะพออยูพอกนิ สมาชกิสวนใหญมคีวามรูตามแนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพยีงในระดับมาก สามารถปฏบิตักิจิกรรมตามแนวคดิเศรษฐกิจ

พอเพียงไดในระดับปานกลาง สมาชิกมีทัศนะที่เห็นดวยระดับมาก 

วาการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสราง

ความมัน่คงทางรายไดใหแกครอบครวัของตนเองไดสอดคลองกบัผล

การวจิยัของปวัน มนีรกัษเรอืงเดช และคณะ (2549, หนา 102-111) 

ที่ศึกษาการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของ

ประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ 

ผลการศกึษาพบวา การประยกุตแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏิบตัิ

ของประชาชน ท่ีเขารวมโครงการชีวติพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ

อยูในระดับคอนขางมาก โดยปจจัยที่มีผลตอการประยุกตแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนทีเ่ขารวมโครงการชวีติพอเพยีงตาม

แนวพระราชดําริประกอบดวย ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการ

ศึกษาอาชีพตําแหนงทางสังคม ประเภทของชองทาง การับส่ือ 

ลักษณะของสื่อที่รับเปนจํา การรับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริสอดคลองกับผลการวิจัยของวันวิสา เกิดพุฒ 

(2549 หนา 110-119) ที่ศึกษา การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใช กรณีศึกษาศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัด

ชลบุรี ผลการศึกษาพบวาผูเขาอบรมสวนใหญเห็นวาหลักสูตรและ

ระยะเวลาการอบรมมคีวามเหมาะสมมาก และสมควรจดัการอบรม

หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สูระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ตอไป เนือ้หาวชิาทีไ่ดรับจากการ อบรมมปีระโยชนและตรงกบัความ

ตองการตอนเองเปนอยางมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของวารุณ ี

ชินวินิจกุล (2459, หนา 135-147) ที่ศึกษากระบวนการเรียนรูของ

ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชน ไมเรียง 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว า

กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนการใหโอกาสใหคนไดเกิดการ

เรียนรูรวมกัน เปนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห

สาเหตุปญหา คนหาและตัดสินใจกําหนดแผน ในการแกไขปญหา 

ที่สามารถดําเนินการไดจริงโดยการสรางจิตสํานึกใหชุมชนมุงเนน

การแกปญหาดวยการพึ่งตนเอง ผู นําชุมชนใชกระบวนการขับ

เคลื่อนที่นําไปสูการสรางชุมชนแบบองครวมท่ีมีความหลากหลาย

และปฏิสัมพันธทางสังคม ทุกระบบตองสอดประสานกัน การทําให

ยัง่ยนืดวยกระบวนการตดิตามประเมนิผลเปนระยะแลวนํามาหาขอ

สรุปเพื่อนําไปดําเนินการตอ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กับเปาหมายที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ผูนาํกลุมสมาชกิกองทนุหมูบานหนองสารกิา หมูที ่11 ตาํบล

แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีการสงเสริม

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของกลุมสมาชิกโดยใชวิธีการอื่นๆ ควบคูดวยตามขอมูลท่ีไดจาก

การสนทนา เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป ในการนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  1) ควรมีการติดตามผลและการสงเสริมการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิก

กองทุนหมูบานหนองสาริกา หมูที่ 11 ตําบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ในระยะยาว เพือ่ใหเกดิความยัง่ยนืใน

การปฏิบัติของสมาชิก 

  2) ควรมีการปฏิบัติการทําบัญชีครัวเรือนของสมาชิก 

เนื่องจากเปนเรื่องรายละเอียดท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

ประจาํวันของครอบครวัและเปนตวัชีว้ดัในเรือ่งการใชจายดานตางๆ 

ของครอบครัว
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