
 
 

การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
DEVELOPMENT OF NATIONAL SECURITY PATTERNS OF ARMED FORCES 

DEVELOPMENT COMMAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



 
 

การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 

Development of National Security Patterns of Armed Forces 
Development Command 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col.Panurust  Deesamur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of  
the Requirement for the Degree of  

Doctor of Philosophy  
(Political Science) 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
C.E.2020 

 
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 























ก 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ผู้วิจัย : พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ 
ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 : รศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), M.A. (Politics), 
  Ph.D. (Political Science) 
 : รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม, พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Politics),  
  Ph.D. (Political Science), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) 
วันส าเร็จการศึกษา :  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ๒) วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ๓) น าเสนอการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระเบียบ
วิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๔ คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน       
๒๕ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนา   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีการด าเนินการสร้าง
เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานปรับปรุงเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางสร้างแหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสร้างอาชีพในชุมชนส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ส่งเสริมการท า
เกษตรแบบแปลงใหญ่ท าให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มและจัดการวางแผนทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ  
 ๒. หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ หน่วยบัญชาการพัฒนาเน้นการประชุม ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
ทหารประชาชนผู้น าชุมชน ด าเนินการจัดท ามติร่วมกัน การยอมรับผู้อาวุโสเป็นข้อปฏิบัติในการประชุม
เน้นการสร้างความร่วมมือ การจัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนรับ
ฟังข้อเสนอแนะน าความร่วมมือมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 ๓. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยทหาร
พัฒนาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงแห่งชาติแก่ประชาชนพัฒนาต่อยอดการ
ด ารงชีวิตให้เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน  
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Abstract 

 
 Objectives of this research were to 1. Study the national security development 
of the Armed Forces Development Command, 2. Analyze the Dhamma principles for the 
national security development of the Armed Forces Development Command and 3. 
Propose the national security development of the Armed Forces Development 
Command.Research methodology was the mixed methods: The quantitative method, data 
were collected from 394 samples with questionnaires and analyzed by statistics of 
percentage and standard deviation. The qualitative method, data were collected by in-
depth-interviewing 25 key informants and analyzed by content analysis and descriptive 
interpretation  
 Findings were as follows: 
 1. The national security development of the Armed Forces Development Command 
was to construct the standard transport roads, Improved the laterite roads to asphalted roads, 
constructed water resources for agriculture, promoted raw materials processing and occupations 
in communities, hybrid beef cow raising, large-scale farming that helped people organize into 
groups and systematically manage the agricultural plans.   
 2 .  The Dhamma principles for national security development of the Armed 
Forces Development Command was Aparihaniyadhamma 7. The Armed Forces 
Development Command emphasized the meeting, coordinated cooperation among 
military units, people, community leaders and conducted joint resolutions. The 
acceptance of the elders was the guided practice in the meeting by focusing on building 
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cooperation, resource allocation, using the locations that were responsive to the needs 
of the people, listening to suggestions and bringing the cooperation to build immunity in 
the community. 
 3. The development of the national security of the Development Command. 
The military development unit adopted the philosophy of sufficiency economy to built 
national security for the people to extend the  suitable livelihood, promoted and 
supported people to organize into groups, promoted people career, promoted the use of 
limited resources for systematically  making plans and projects for the highest benefits of 
the people.     
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการสรางความม่ันคงแหงชาติของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา”
สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร และ รศ.ดร.สุรพล           
สุยะพรหม ประธานและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธท่ีไดใหคําแนะนําและไดกรุณาเสียสละเวลา          
ใหคําปรึกษา และตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธฉบับน้ีกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการ
ประชาพิจารณโดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.วาที่ พ.ต.ดร.สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล รศ.ดร.เติมศักด์ิ       
ทองอินทร รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช และ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสอบ
ปองกัน โดยมี รศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต  รศ.วาท่ี พ.ต. ดร.สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล รศ.ดร.วัชรินทร  ชาญศิลป
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และ รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร ที่เมตตาชี้แนะแกไขเน้ือหาที่บกพรองใหสมบูรณ
ถูกตอง 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ คณะผูเช่ียวชาญทุกทานที่กรุณาชวยตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช              
รศ.ดร.เนตรชนก บัวนาค และ ผศ.ดร.พิมพพจี บรรจงปรุ ที่ใหความอนุเคราะหตรวจทานแนะนําแกไขให
แบบสอบถามสมบูรณย่ิงขึ้น สงผลใหการศึกษาสําเร็จลุลวงลงดวยดีผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
ทานและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ  ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย  รศ.ดร. เกียร ติศัก ด์ิ  สุขเหลือง ,  ผศ .ดร . ยุทธนา ปราณีต ,                    
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล, ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร ที่ชวยแนะนําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพพรอมท้ังชวยคิดแบบโมเดลการวิจัยซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใจเปนย่ิงนัก ขอขอบคุณ           
นายพลวัฒน สีทา และนายพัชรี หาลาง ที่ชวยใหคําแนะนําในการจัดทําดุษฎนีิพนธซ่ึงถือเปนกระบวนการ
ที่สําคัญอยางย่ิงการศึกษาครั้งน้ีจะสําเร็จลงไมไดหากขาดความอนุเคราะหจากหนวยงานภาครัฐ เจาหนาท่ี
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ประชาชนในพื้นที่  ผู เชี่ยวชาญดานนโยบายรัฐในการพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการ พระสงฆ และนักวิชาการในพื้นท่ีที่ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ
ครบถวน 
 ที่สําคัญขอกราบขอบคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีสนับสนุนทุกๆ 
ดานรวมท้ังเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยเปนอยางดีและสุดทายนี้ขอขอบคุณพระอาจารยทุกรูปทุกคนท่ี
ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และเพื่อนรวมช้ันเรียนท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ ที่เปนกําลังใจใหมาโดย
ตลอดจนประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยขอมอบบูชาเปนกตเวทิตาคุณแดคุณพอ คุณแม ปูยา ตายาย ครูบา
อาจารย ภรรยาและบุตร รวมถึงญาติธรรมทุกๆ ทานที่เปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมา  
 

พนัเอกภาณุรัตน ดีเสมอ 
                                                                                                   ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
กิตติกรรมประกาศ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภาพ ฌ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ญ 
  
บทที่ ๑  บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 

 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
    
บทที่ ๒  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ๒๓ 
 ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๘ 
 ๒.๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๗ 
 ๒.๕ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ๕๐ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๕๑ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๐ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๑ 
    
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย ๘๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๓ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๘๔ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๔ 



ฉ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
  
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๘๕ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๕ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๖ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๗ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ๘๗ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๐ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๐ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๑ 
    
บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๙๒ 
 ๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย 
๙๒ 

 ๔.๒ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๐๔ 
 ๔.๓ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 
๑๒๕ 

 ๔.๔ น าเสนอการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

 
๑๔๖ 

 ๔.๕ องค์ความรู้ ๑๖๓ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๓ 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๖๘ 
    
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๗๒ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๗๙ 
    
บรรณานุกรม  ๑๘๑ 
ภาคผนวก  ๑๙๒ 

ภาคผนวก  ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๙๓ 
ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัย 
 

๑๙๕ 
ภาคผนวก  ค  การวิเคราะห์ค่า  IOC ๑๙๘ 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
 

ภาคผนวก  จ  การหาค่าความเชื่อม่ัน ๒๐๓ 
ภาคผนวก  ฉ  เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๐๖ 
ภาคผนวก  ช  เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) ๒๑๖ 
ภาคผนวก  ซ  รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๒๑ 
ภาคผนวก  ฌ  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๒๔ 
ภาคผนวก  ญ  รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๓๒ 
ภาคผนวก  ฎ  หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๓๔ 
ภาคผนวก  ฏ  ภาพการสัมภาษณ์ ๒๓๙ 
ภาคผนวก  ฐ  ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๔๑ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๔๓ 



ซ 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางท่ี หน้า 
 

๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการพัฒนา ๑๒ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดหลักของการพัฒนา ๑๗ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแสดงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา   ๒๒ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ๒๔ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของความม่ันคงแห่งชาติ ๒๗ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเอง ๓๒ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ ๓๔ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธของ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

๓๖ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔๒ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔๘ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักอปริหานิยธรรม ๗ ๕๑ 
๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ๖๓ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ๖๙ 
๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ๗๘ 
๓.๑ แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๔ 
๓.๒ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ๘๕ 
๓.๓ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ   ๘๖ 
๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๙๓ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม 
 

๙๓ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย 

บัญชาการทหารพัฒนา 
 

๙๕ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักอปริหานิยธรรม ๗  หลักธรรมในการสร้าง 

ความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม 
 

๙๗ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักอปริหานิยธรรม ๗  หลักธรรมในการสร้าง 

ความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 

๙๘ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม   
 

๑๐๑ 
   

 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 ตารางท่ี หน้า 
 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 
๑๐๑ 

๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ด้านงาน
จัดหาน้ ากินน้ าใช้ ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ด้านงานเกษตรผสมผสาน 

 
 

๑๒๐ 
๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของวิเคราะห์หลักธรรมในการ

พัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง  ด้านการมีองค์ประชุมครบ  ด้านการจัดท ามติร่วมกัน   
ด้านการให้การยอมรับประธาน  ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม  ด้านการให้ความ
เคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร และด้านการให้ความร่วมมือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในชุมชน 

 
 
 
 

๑๓๘ 

๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการพัฒนาการสร้างความมั่นคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผลด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

 
 

๑๔๙ 
 



ญ 

สารบัญแผนภาพ 
 

 แผนภาพที่ หน้า 
 

๒.๑ โครงสร้างหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ๕๘ 
๒.๒ แสดงพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ๕๙ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๒ 
๔.๑ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๑๐๗ 
๔.๒ งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๑๑๒ 
๔.๓ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ๑๑๖ 
๔.๔ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ๑๑๙ 
๔.๕ การประชุมอย่างต่อเนื่อง ๑๒๓ 
๔.๖ การมีองค์ประชุมครบ ๑๒๕ 
๔.๗ การจัดท ามติร่วมกัน ๑๒๗ 
๔.๘ การให้การยอมรับประธาน ๑๒๙ 
๔.๙ การไม่ใช้ก าลังควบคุม    ๑๓๑ 
๔.๑๐ การให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร   ๑๓๔ 
๔.๑๑ การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ๑๓๗ 
๔.๑๒ ความพอประมาณ ๑๔๓ 
๔.๑๓ ความมีเหตุผล ๑๔๖ 
๔.๑๔ การมีภูมิคุ้มกัน ๑๔๘ 
๔.๑๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๕๕ 
๔.๑๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๔๘ 

 



ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) ๙/
๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกา ตามล าดับดังนี้ 
 
๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 
 

 ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  พระสุตตันปิฎก 
 ค าย่อ     ชื่อคัมภีร์         ภาษา 
ที.ม. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค     ภาษาไทย 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต     ภาษาไทย 



 

 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 

 องค์ประกอบของรัฐ ได้แก่ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอ านาจอธิปไตย จะต้องสัมพันธ์กัน
โดยไม่อาจแยกให้ความส าคัญส่วนใดหนึ่ง และถ้าหากองค์ประกอบใดไม่เข้มแข็งเพียงพอชาติก็จะขาดความ
มั่นคง และรัฐหรือชาติต้องการด ารงความเป็นอยู่ ต้องการมีเสรีภาพมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน มี
อิสระต่อแรงกดดันต่างๆ มีความมั่นคงปลอดภัย ความผาสุกสมบูรณ์ การที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ รัฐต้องมีพลัง
อ านาจของชาติที่เข้มแข็ง หรือมีศักยภาพในหลายด้านด้วยกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในปกป้องผลประโยชน์
ของชาติ แนวความคิดในการพิจารณาปัญหาความมั่นคงของชาติ จาก "สภาพแวดล้อมใหม่” มีความขัดแย้ง
ในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ การศึกษาความมั่นคงภายใต้สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  
 ความมั่นคงแห่งชาติมองผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๑๒ 
แนวทางสร้างความมั่นคงแห่งชาติอาศัยแนวนโยบายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศสู่
ความทันสมัย วางอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและทาสนิยม เรื่องความเหนือกว่าทางด้าน
วัฒนธรรมเชื้อชาติและอารยธรรมตะวันตกผ่านเครือข่ายเศรษฐกิจและการค้า การใช้ก าลังทหาร การเผยแผ่
ศาสนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นถนน
สาธารณูปโภค โรงพยาบาล โรงเรียน และความเป็นเมือง รวมถึงความสะดวกสบายที่เกิดขึ้น แต่ประเทศต้อง
แลกด้วยความทันสมัยนั้นเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติมลภาวะปัญหาทาง
เศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรงและเรื้อรัง รวมถึงการไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ของประชาชน๑ 
 รูปแบบสร้างความมั่นคงของชาติ การด ารงอยู่ของประเทศชาติอย่างสงบสุขและปลอดภัย  จาก
อันตรายทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกประเทศ วิธีการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเป็นสิ่งส าคัญที่ทุก
ประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นการปกครองรูปแบบใด ต่างก็ปรารถนาจะให้เกิดและด ารงอยู่ตลอดไป ร่วมถึง
ประเทศไทยต้องการมั่นคง ประชาชนต้องมีความอยู่รอดปลอดภัยและประเทศมีความเจริญก้าวหน้า 
ตลอดจนสังคมมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น โดยเฉพาะชุมชนฐานรากสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและ
ยั่งยืนในอนาคต พ่ึงพาตนเองได้ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาสังคมโลกจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องในทุกระดับที่เกิดขึ้นในโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้ความหมายของความมั่นคง
ของชาติได้ขยายขอบเขตจากความอยู่รอดปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศเชื่อมโยงไปสู่มิติ
ด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะมิติด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นปัญหา
ที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อนที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้น การให้
ความส าคัญต่อชุมชน มีความรู้สึกรักและให้ความส าคัญต่อการปกป้องผืนแผ่นดินทีอ่ยู่ จะมีผลต่อความมั่นคง

                                                           
๑พัชรินทร์ สิรสุนทร, แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกำรประยุกต์เพ่ือกำรพัฒนำสังคม , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๒๗. 
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และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองก่อนที่จะร้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หากล่าช้าไม่ทันการจะส่งผล
ต่อการเสียความมั่นคงแห่งชาติได ้ 
 ความมั่นคงแห่งชาติส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านชายแดน เนื่องจากแนวชายแดนที่มี
ปัญหาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนและความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วยปัญหาและภัย
คุกคามรูปแบบเก่า โดยเฉพาะปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดน ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน 
ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการค้าอาวุธสงครามและปัญหาการก าหนดสถานะบุคคล และ
ส่วนที่เป็นปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน ปัญหา
ความขัดแย้งในสังคม ปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่ ปัญหาโรคระบาดตามแนวชายแดน และปัญหาการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องให้ความส าคัญกับการ
ปรับทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติดังกล่าว ให้สอดคล้องและเกิดความสมดุลกับทิศทางการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติที่น าไปสู่การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน  
 กองทัพกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายหลักของภารกิจด้านนี้คือ การสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริทุกโครงการ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ในเขตที่หน่วยราชการอ่ืนเข้าไปไม่ถึง หน่วยทหารจึง
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลความเจริญ อันเป็น
การสนองตอบต่อพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงห่วงใยราษฎรใน
พ้ืนที่ดังกล่าว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานโครงการพระราชด าริให้ด าเนินการในพ้ืนที่
เหล่านั้น โดยมีพระบรมราชวินิจฉัย “ถ้า มีการบุกรุกเข้ามาด้วยอาวุธเราต้องรบ ถ้ารุกเข้ามาด้วยการแทรก
ซึม เราต้องท าให้บ้านเมืองมั่นคงด้วยการพัฒนา ให้ประชาชนทั่วไปอยู่ดีกินดี มีความมั่นคง” และด้วยความ
เข้าพระทัยในงานของทหารอย่างลึกซึ้ง จึงมีพระราชด ารัสให้สังคมเข้าใจอย่างชัดเจนถึงภาระหน้าที่อัน
แท้จริงของทหาร ว่า “อันความมั่นคงของชาตินั้น มิใช่ก่อก าเนิดหรือก าเนิดขึ้นได้ด้วยพลังทางการทหารใน
การป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่จะต้องสร้างสรรค์ให้พ่ีน้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มี
ความสุขสมบูรณ์ เขาจึงจะเกิดความรักแผ่นดินนี้ และนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงและถาวร” ๒ 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กลุ่มทหารที่เน้นใช้ปัญญาวุธ ปฏิบัติการในพ้ืนที่ชายแดนตาม
นโยบายรัฐ ปรับวิธีการเชิงใช้อ านาจตามกลไกลรัฐ การใช้ศาสตร์พระราชา และประสบการณ์ ท าให้เกิด 
รูปแบบการบริหารจัดการรัฐแนวใหม่ สู่สังคมสมัยใหม่ สังคมที่เน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาลปัจจุบัน สนองตอบความต้องการ
ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้านาย ของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานภาษีจากเม็ดเงินจ านวน
มาก นโยบายสาธารณะที่รัฐรับใช้ประชาชนด้วยการบริหารจัดการ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนทั้งคนเมืองและคนชนบทอย่างเท่าเทียมกัน๓ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงอ านาจรัฐ และตรวจสอบ
อ านาจรัฐควบคู่กับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ กลายเป็นกลไกย่อยๆ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล อ านาจที่แท้จริงทุกระบบอยู่ภายใต้อ านาจความต้องการของประชาชน และในยุค
ปัจจุบันอ านาจมีการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงอ านาจเชิง
เครือข่าย การสร้างอ านาจกลไกลของรัฐ จ าเป็นจะต้องมีการจัดการเชิงอ านาจในรูปแบบใหม่ เน้นการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการใช้อ านาจรัฐผ่านระบบกลไกลตลาดภาครัฐ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสนองต่อ

                                                           

 ๒โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, ภำรกิจของกองทัพบก, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.rtarf.mi.th/ 
index.php/th [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒]. 

๓บุญทัน ดอกไธสง, ขอบข่ำยรัฐประศำสนศำสตร์ยุคโลกำภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 
๒๕๕๓). 
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และสนับสนุนกันและกัน เกิดจิตส านึกการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นข้าราชการที่เริ่มมีจิตส านึกในการรับใช้รัฐ  
เพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ระบอบการเมือง ความพยายามสร้างทุนชาติ กลุ่มวิสาหกิจ 
ความร่วมมือที่ต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง๔ 
 นโยบายประชารัฐของรัฐบาล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใช้ให้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตั้งแต่จากระดับท้องถิ่นขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้มีความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ , เอกชน และ
ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โครงการประชารัฐท าให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และมีความยั่งยืน ซึ่งจะมีชุมชนเป็นตัวด าเนินการหลักในการขับเคลื่อน เพราะคนในท้องถิ่นเองนั้นย่อมรู้ดีว่า
ชุมชนของตนเองยังขาดอะไร และต้องการอะไร ท าให้ได้รับประโยชน์ตามความต้องการและทั่วถึงในชุมชน
ชายแดน 
 การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐของรัฐบาล อาศัยข้าราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นกลไกลหลักและการปรับแก้กฎหมายและกลไกลภาครัฐ : 
อาศัยกลไกลภาคประชาชน ความเชื่อมโยงของกลไกลภาครัฐ กลไกลภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้บริโภค จุดเชื่อมต่อกลไกลนโยบายประชารัฐ และหลักการธรรมาธิปไตยที่ควรน ามาใช้จัดการอ านาจ
รูปแบบใหม่ โดยสร้างกลไกลใหม่ อ านาจรัฐจากการศึกษาการจัดการตลาดภาครัฐ นโยบายประชารัฐ 
วิธีการใช้อ านาจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดกิจกรรมทางการตลาด สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค 
และหลักการธรรมาธิปไตยที่น าไปปรับใช้หล่อลื่นระบบกลไกลอ านาจรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจรัฐ 
การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนตามแนวชายแดนมีอ านาจจัดการตนเอง พัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง สร้างรัฐให้
มั่นคงอย่างยื่น ทั้งนี้ รัฐไม่ต้องเพ่ิมงบประมาณ ก าลังพล แต่เพ่ิมความร่วมมือพ่ึงพาสนับสนุนกันและกันรัฐ 
เอกชน องค์กรในชุมชน ประชาชนตามแนวชายแดน  
  

 ๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะผสมผสานระหว่างภัยคุกคามรูป
แบบเดิม (traditional security threats) คือ ภัยคุกคามด้านการทหาร เช่น การสู้รบตามแนวชายแดน หรือ
ความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (non- traditional security threats) คือภัย
คุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลกไร้พรมแดน อันเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่รุนแรง และการแพร่ขยายที่ก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้าง เช่น โรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย๕ และวิกฤตการความม่ันคงในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก การใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับการ
ด าเนินการของประเทศไทยมากที่สุด ทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้เรียนรู้และศึกษาท า
ความเข้าใจแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้วยการเตรียมความพร้อมของชาติตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจน

                                                           
๔พิชิต ปุริมาตร, รัฐศำสตร์กับกำรเมืองกำรปกครองของไทย , (นครราชสีมา : หจก.ทัศน์ทองการพิมพ์, 

๒๕๕๙), หน้า ๔๕. 
 ๕ฉัตรชัย ศรีเมองกาญจนา, กำรบริหำรจดกำรด้ำนควำมมั่นคงพ้ืนที่ชำยแดนของประเทศไทย, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.parliament.go.th [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒] 



๔ 

สามารถสนับสนุนและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อ
ความมั่นคงของประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไป๖ 
 ด้วยเหตุปัญหาและความส าคัญเบื้องต้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา การพัฒนาการสร้างความม่ันคง
แห่งชาติตามแนวชายแดน ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการวางแผนการใช้
อ านาจรัฐรูปแบบใหม่ การใช้อ านาจบริหารกระจ่ายอ านาจสู่กลไกลภาคประชาชน สามารถน านโยบายรัฐไป
ใช้พัฒนาตนเองตามแนวชายแดน เพ่ือสร้างความมั่นคงแห่งชาติ กลุ่มและสมาชิกชุมชนฐานราก ลดความ
เหลื่อมล้ า และผลการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ : ตลาดภาครัฐ นโยบายประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน ผู้บริโภค 
และธรรมาธิปไตย สามารถน าไปจัดท าเป็นแนวทางการปฏิบัติ ของการใช้อ านาจรัฐรูปแบบใหม่สู่สังคม ๔.๐ 
ต่อไป 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 

 ๑.๒.๑ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ควรเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ การพัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่สังคมน าไป
ประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงในชาติควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา สังเคราะห์การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและน าเสนอการสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดังนี้ 
 ๑.๔.๑.๑ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แก่ โครงการใน
พ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย คือ ๑. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๒. งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๓. งานพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชน ๔. งานเกษตรผสมผสาน๗ 
 ๑.๔.๑.๒ วิเคราะห์หลักธรรมที่ใช้ส าหรับในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่ว่าด้วยการประชุมอย่างต่อเนื่อง องค์ประชุมครบ การจัดท ามติ
                                                           

๖พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, แผนเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ, ๒๕๖๐). 
 ๗หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒, (เลย : หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๕ 

ร่วมกัน การให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส การไม่ใช้ก าลังควบคุม ให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ 
และทรัพยากร การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน๘ 
 ๑.๔.๑.๓ การพัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่สังคมน าไป
ประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงในชาติ ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑.รูปแบบความพอประมาณ ๒. รูปแบบมีเหตุผล ๓. 
รูปแบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี๙ 
 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

 ๑.๔.๒.๑ ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการในพื้นที่ต าบลเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ที่รับการสนับสนุนจาก
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ านวน ๒๓,๖๕๒ คน๑๐  
 ๑.๔.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๒๕ รูปหรือคน โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
 กลุ่มท่ี ๑ เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ จ านวน ๗ คน 
 กลุ่มท่ี ๒ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที ่จ านวน ๑๖ คน 
 กลุ่มท่ี ๓ พระสงฆ์นักวิชาการ จ านวน ๒ รูป 
 ๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๕ รูป
หรือคน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่รัฐ 
เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายรัฐที่เหมาะต่อการพัฒนาเกษตรกรและผู้มี
ส่วนได้เสียตามแผนงาน/โครงการในพื้นท่ีต าบลเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ จังหวัดเลย ที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายมีผลการด าเนินงานพัฒนา
ต่อเนื่อง จัดท าโครงการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ๔ งาน ได้แก่  ๑.งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม                
๒. งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๓. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ๔. งานเกษตรผสมผสาน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ รวม
ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 ๑.๕.๑ กำรสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติ หมำยถึง การด าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ จังหวัดเลย โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายปี 
พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๔๖๒ ได้แก่ ๑. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๒. งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๓. งานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชน ๔.งานเกษตรผสมผสาน ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

                                                           

 ๘ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/๘๖. 
 ๙สุเมธ ตันติเวชกุล, โครงกำรพัฒนำกรณีศึกษำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๕๓. 
 ๑๐หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒, (เลย : 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๖ 

 ๑.๕.๑.๑ งำนก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม หมำยถึง การสร้างเส้นทางคมนาคมมาตรฐาน
สนองตอบความต้องการของประชาชนให้เดินทางและติดต่อกับชุมชนชนภายนอกอย่างได้สะดวกรวดเร็ว 
 ๑.๕.๑.๒ งำนจัดหำน้ ำกินน้ ำใช้ หมำยถึง การสร้างแหล่งน้ าใช้บริโภค เพ่ือการเกษตร 
แก้ปัญหาความต้องการแหล่งน้ า รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร ชะลอความ
รุ่นแรงการไหลของน้ าที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 ๑.๕.๑.๓ งำนพัฒนำช่วยเหลือประชำชน หมำยถึง การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนให้เกิด
การรวมกลุ่มสร้างอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมและมอบอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้เกิดการประกอบอาชีพในชุมชน
และพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน 
 ๑.๕.๑.๔ งำนเกษตรผสมผสำน หมำยถึง งานพัฒนาส่งเสริมการเกษตรผสมผสมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ขุดสระกักเก็บน้ า ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว รวมถึงการสร้างแหล่ง
อาหารไว้ในชุมชน  
 ๑.๕.๒ กำรพัฒนำรูปแบบสร้ำงควำมม่ันคง หมำยถึง การด าเนินกิจกรรมของหน่วยทหาร
พัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑. รูปแบบความพอประมาณ ๒. 
รูปแบบมีเหตุผล ๓. รูปแบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑.๕.๒.๑ ควำมพอประมำณ หมำยถึง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ จัดท าแผนงานโครงการ
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับบริการ สามารถขยายผลจากแผนงานและโครงการให้เกิดการรวมกลุ่มสร้าง
พลังพึ่งพาตนเองได้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน 
 ๑.๕.๒.๒ มีเหตุผล หมำยถึง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ จัดท าแผนงานโครงการภายใต้การ
มีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนและชุมชน มีการน าหลักการอปริหานิยธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการใช้
เหตุผลยอมรับในความแตกต่างควบคู่ไปกับความรู้ และคุณธรรม ร่วมมือกันสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 ๑.๕.๒.๓ มีภูมิคุ้มกัน หมำยถึง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ จัดท าแผนงานโครงการภายใต้
การบริการแก่วิชากิจชุมชนเกิดการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ของสถานการณ์ต่างๆ ตามแนวชายแดนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  การจัด
องค์ประกอบของการด าเนินงาน ให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลักภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๕.๓ หลักอปริหำนิยธรรม ๗ หมำยถึง หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา น ามาปรับใช้ให้เกิดการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ การประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง องค์ประชุมครบ การจัดท ามติร่วมกัน การให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส การไม่ใช้ก าลัง
ควบคุม ให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน
ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕  
 ๑.๕.๓.๑ กำรประชุมอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง การด าเนินแผนงานโครงการมีการจัดการเชิง
ข้อมูลเพื่อให้เกิดการประชุมร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑.๕.๓.๒ องค์ประชุมครบ หมำยถึง การจัดการประชุมมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการเข้าร่วมประชุมครบ 
 ๑.๕.๓.๓ กำรจัดท ำมติร่วมกัน หมำยถึง การด าเนินโครงการเกิดจากการรับฟังร่วมแสดงความ
คิดเห็นพร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 
 ๑.๕.๓.๔ กำรให้กำรยอมรับประธำนและผู้อำวุโส หมำยถึง ผู้ เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชนแนวปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญแสดงถึงการยอมรับประธานที่ประชุม  



๗ 

 ๑.๕.๓.๕ กำรไม่ใช้ก ำลังควบคุม หมำยถึง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเคารพ ความเท่าเทียม น าเสนอข้อมูลที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 ๑.๕.๓.๖ กำรให้ควำมเคำรพต่อองค์ควำมรู้ สถำนที่ และทรัพยำกร หมำยถึง การน าเสนอวิธี
ปฏิบัติต่อสถานที่และทรัพยากรเมื่อด าเนินโครงการโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ 
 ๑.๕.๓.๗ กำรให้ควำมร่วมมือสร้ำงภูมิคุ้มกันในชุมชน หมำยถึง การด าเนินโครงการให้เกิด
ภูมิคุ้มกันกับชุมชนในลักษณะพ่ึงพาตนเองและใช้ทรัพยากรในชุมชนด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 

 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบหลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
 ๑.๖.๓ ได้แนวทางการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่
สังคมน าไปประยุกต์ใช้สร้างความม่ังในชาติ  
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่สังคมน าไปประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงในชาติสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เก่ียวข้องในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 



 

 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ และ
ประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
 ๒.๒ แนวคิดการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๒.๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๕ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
 การพัฒนาเป็นแนวคิดที่มีจุดเริ่มต้นของ การท าให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ดังนั้น
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ได้แก่ ความหมายของการพัฒนา แนวคิดหลักเกี่ยวกับการ
พัฒนาทฤษฎีการพัฒนา และทฤษฎีการพ่ึงพา ดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 
 การพัฒนา (Development) ซึ่งพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้
แปล ค าว่า “การ” หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ท า และแปลค าว่า “พัฒนา” หมายถึง ท าให้เจริญ 
“การพัฒนา” จึงหมายถึง “การท าให้เจริญ” ซึ่งอาจจะอธิบายความหมายแบบกว้างๆ ได้ว่า การ
พัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น๑ การพัฒนา (Development) หมายถึง การสร้างสรรค์ 
ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (Change for the Better)๒ การพัฒนา 
หมายถึง ความก้าวหน้าหรือการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตามเกณฑ์หรือเป้าหมายของการ
พัฒนาตามที่ได้ก าหนดคุณค่าไว้ และได้สรุปความหมาย ค าว่า การพัฒนา ตามทฤษฎีความทันสมัย 
(Modernization Theory) ไว้ดังนี้ ๑) การพัฒนา คือ สภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ สามารถ
ท าให้ผลผลิตมวลรวม ประชาชาติสูงถึงร้อยละ ๕-๗ ต่อปีและสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้เป็นสภาวะที่
ประชาชนมีความอยู่ ดีกินดี ๒) การพัฒนา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ

                                                           

 ๑สุมิตร สุวรรณ, รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐. 
 ๒สุเทพ เชาวลิต, หลักการพัฒนาชุมชน, (ขอนแก่น : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๑๑. 



๑๐ 

เร่งรัดให้ผลผลิตมวล รวมประชาชาติเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ระดับรายได้
โดยเฉลี่ยต่อบุคคล ของประเทศสูงขึ้นและประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓) การพัฒนา คือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการว่าจ้างงานที่ได้วางแผน แล้วเพ่ือลดสัดส่วนของภาค
เกษตรกรรม ในขณะที่เพ่ิมสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการบริหาร ๔) การพัฒนา คือ การสร้าง
สภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ ง การพัฒนานั้นจะประสบความส าเร็จได้
ด้วยการลดหรือขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันและ การว่างงานในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศก าลังเจริญเติบโต ๕) การพัฒนา คือ กระบวนการหลายมิติ ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง
ในด้าน โครงสร้างทางสังคม ท่าทีของประชาชน สถาบันต่าง ๆ ของชาติการเร่งรัดความเจริญเติบโต 
การลด ความไม่เท่าเทียม และขจัดความยากจน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมทั้งระบบ และ
มุ่งสู่การสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชนและกลุ่มต่างๆ ในสังคมภายในทั้งระบบ เป็นการ
ก้าวออก จากสภาพชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจไปสู่สภาพชีวิตที่ดีกว่าทั้งในด้านวัตถุและความรู้สึกนึกคิด      
๖) การพัฒนา คือ การสร้างความทันสมัย กล่าวคือ การที่คนในสังคมมีเหตุมีผล มี ทัศนคติและ
ความคิดที่ไม่งมงาย มีวินัยทางสังคม มีการคิดและวางแผนการพัฒนา มีความเท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การเพ่ิมมาตรฐานการด ารงชีวิต การปรับปรุง
สถาบันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่น มีเอกราชและมี
ประชาธิปไตยในระดับพ้ืนฐาน๓  
 นอกจากนี้การพัฒนาตรงกับค าว่า “ภาวนา” ซึ่งหมายถึง การท าให้เจริญงอกงาม (ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Development)หากพิจารณาจากรากศัพท์ ค าว่า พัฒนา มาจากภาษาบาลีว่า 
วัฒนะ หรือ วัฒนา ค านี้หมายถึงความ เจริญก้าวหน้า หรือภาวะยืนยาวนาน เช่น ค าว่า อายุวัฒนะ 
หมายถึง ท าให้อายุยืนนานอันหมายรวมถึง ความเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมา
เบียดเบียน และนอกจากนี้ค าว่า วัฒนะ หมายถึงรกรุงรัง ไม่มีระเบียบเลยก็ได้เช่น ค าว่า โลกวัฒโน 
หมายถึงเป็นคนรกโลก เป็นสิ่ง/เป็นคนที่ โลกไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ค าว่า การพัฒนาในที่นี้เป็นค า
ที่ก าหนดให้มีคุณค่า และตามหลักการของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะต้องด าเนินไปพร้อม  ๆ กัน 
๔ ทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและ/หรือ การพัฒนาสังคม การพัฒนา
ทางด้านจิตใจ และการพัฒนาทางด้าน ปัญญา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาพิจารณาว่าการพัฒนาเป็น
กระบวนการพยายามที่จะด าเนินการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รักษา สิ่งที่ดีให้คงอยู่ ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงฟ้ืนฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นและมี
ความหมายมากยิ่งขึ้น แต่ความส าเร็จหรือ ความล้มเหลวในกระบวนการพัฒนาขึ้นอยู่กับบุคคลเป็น
ส่วนส าคัญ๔ พัฒนา หมายถึง การกระท าให้เกิดขึ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่า๕ การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ และได้ก าหนดทิศทางและมุ่งที่จะควบคุมอัตราการ

                                                           

 ๓เกื้อ วงศ์บุญสิน , ประชากรกับการพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่  ๓ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒-๒๓. 
 ๔จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 
 ๕ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : ส.ส.น.ไทย 
อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๑. 



๑๑ 

เปลี่ยนแปลงด้วย สภาวะการพัฒนา เป็นสภาวะที่สมาชิกของสังคมได้ใช้ความรู้ความสามารถของตน
ได้เต็มที่โดยไม่มีสภาวะครอบง า เช่น ความบีบคั้น ทางการเมือง ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ หรือความ
ไม่สมบูรณ์ในอนามัย ทุกคนสามารถที่จะน าเอาศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็ม
ที๖ “การพัฒนา” หมายถึง การท าให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่
ดีการกระท าที่ เป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโตขึ้น หรือขยายออกเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม 
และการพัฒนา นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือมนุษย์ก็ได้๗ การพัฒนาเป็นเครื่องรักษาชีวิต
ทุกชนิด ให้อยู่ได้ชีวิตของคนอยู่ได้ด้วยการพัฒนา การพัฒนา คือ การคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงให้อยู่
ใน สถานที่เหมาะสมประการหนึ่ง เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในปริมาณที่
เพียงพอ อีกประการหนึ่ง คนเราย่อมอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หน้าที่ของมนุษย์จะต้องควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง ให้เหมาะ เรียกว่า สร้างความเจริญ ถ้าเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมก็เป็นความเสื่อมการ
พัฒนาจึงเป็น ลักษณะการคุ้มครองความเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสมตามที่เราต้องการและเป็นการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดี งามที่เราต้องการที่ยังไม่มีให้มีขึ้นในลักษณะที่เหมาะสม๘ พัฒนา หมายถึง การท า 
ให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้งการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ เช่น การพัฒนาชนบทการ 
พัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปัญญา และการพัฒนาจิต เป็นต้น แต่ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
ที่ใช้ในการพัฒนาจิตนั้น ท่านใช้ค าว่า ภาวนา หมายถึง การท าให้มี การท าให้เกิดขึ้น ท าให้เจริญ การ
อบรมการบ าเพ็ญ เช่น ค าว่า สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือบ าเพ็ญสมาธิและค าว่า 
วิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการบ าเพ็ญวิปัสสนา๙  
 การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความ
สะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจและความสงบสันติซึ่งนอกจาก
จะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการ ของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการ
พัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดีการพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจ
ด้านต่างๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ให้เห็น
ว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือการ เพ่ิมรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพ่ิมความ
พอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๑๐ การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ที่มีการก าหนดทิศทาง หรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า ซึ่งทิศทางที่ก าหนดขึ้นจะต้อง เป็นของดีส าหรับกลุ่ม

                                                           

 ๖ฑิตยา สุวรรณชฏ, “สังคมวิทยา” ในวิทยาศาสตร์สังคม , (กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๗-๑๘๙. 
 ๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๘๗๙. 
 ๘พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ), วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร : การแสวงหาเส้นทางการ พัฒนา
ชนบทของพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : การประชุมพระสังฆาธิการ กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๖. 
 ๙พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 
 ๑๐วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
ฉับแกระ, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗-๑๘. 



๑๒ 

หรือชุมชนที่สร้างข้ึน๑๑ การพัฒนา หมายถึง การเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นจากความ
ยากจน ซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได้อย่าง แท้จริง โดยวิธีการวางแผนเพ่ือการพัฒนา กล่าวคือ การ
พัฒนาเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขที่ไม่พึง ปรารถนาต่างๆ ในสังคม๑๒ การพัฒนา (Development) คือ
ขบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดง ความสามารถของมนุษย์ในการควบคุมการด ารงชีพของเขาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเขาได้รวบรวมแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาว่าต้องมุ่งเน้น
ไปยัง ๑. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ๒. ความสามารถของตัวบุคคลในการ
ช่วยเหลือตนเอง ๓. ความสามารถในการควบคุมตัวเขาเอง๑๓ การพัฒนา ว่าเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องการท าให้ดีขึ้นตามความคิดของตน กระบวนการนั้นจะไม่ใช่สภาวการณ์ใด
สภาวการณ์หนึ่งกระบวนการจะ อ้างอิงถึงค่านิยมต่างๆ เป็นพ้ืนฐาน และค่านิยมต่างๆ นั้น ประชาชน
ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา๑๔ การพัฒนา คือรูปแบบหนึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งแนวการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้จะช่วยปรับปรุงโครงสร้าง องค์กร ทางสังคมดีขึ้น๑๕ การพัฒนา เป็นการมี
เป้าหมายที่ถูกต้อง ซึ่งมีความส าคัญมากและ เป็นสิ่งจ าเป็นจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนทางเพ่ิมขึ้นที่มีค่า 
การพัฒนาเป็นการเจริญขึ้นของระดับ องค์กรทางสั งคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการท าลาย
รูปแบบของโครงสร้างทางสังคมแบบเก่า และ การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากการจัดระบบในส่วนบนของ
องค์การแล้วแผ่ขยายซึมลงสู่ส่วนล่าง และ ด าเนินเรื่อยไปจนครอบคลุมองค์กรอย่างกลมกลืน 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาหมายถึง การท าให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้ง การพัฒนาวัตถุ
และพัฒนาจิตใจ เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปัญญา และ การพัฒนาจิต 
เป็นต้น ซึ่งตามหลักการของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะต้องด าเนินไปพร้อมๆ กัน ๔ ทาง คือ การ
พัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมหรือการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด้าน จิตใจ และการ
พัฒนาทางด้านปัญญา  
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๑สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๑. 
 ๑๒อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสูต, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การขายและซื้อแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑๑. 
 ๑๓Constantino, Renato, “The Challenge of the Churches”, Paper presented during the 
First Gregorio Aplipay Lecture on Nationalism Manila Philippines, (May 18, 1984), p. 112. อ้างใน 
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, สังคมวิทยาการเมือง, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๖), หน้า ๗๖. 

๑๔Misra, R.P. and Jonjo, M. (ed.), The Changing Perspective of Development 
Problems In Misra, (Hong Kong: Maruzen Investment Hong Kong, 1981), p.111. อ้ า งใน  บ วรศั กดิ์ 
อุวรรณโณ และคณะ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๙๘. 

๑๕Roger, Everette M. and Burdge Rabel J, Social Change In Rural Societies, (New 
Jersey: Prentice – Hall, 1972), p.23. อ้างใน จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, สังคมวิทยาการเมือง, ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔. 



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการพัฒนา 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุมิตร สุวรรณ, (๒๕๕๔, หน้า ๒๐) การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
สุเทพ เชาวลิต, (๒๕๕๔, หน้า ๑๑๑) การสร้างสรรค์  ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
เกื้อ วงศ์บุญสิน, (๒๕๔๐,หน้า ๒๒-๒๓) ความก้าวหน้าหรือการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่

ดีขึ้น ตามเกณฑ์หรือเป้าหมายของการพัฒนาตามที่ได้
ก าหนดคุณค่าไว้ 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, (๒๕๔๐, หน้า ๑๑๗-
๑๑๘) 

การท าให้เจริญงอกงาม 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, (๒๕๓๖, หน้า ๑) 
 

การกระท าให้เกิดข้ึน คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีก
สภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

ฑิตยา สุวรรณชฏ , (๒๕๔๗ , หน้า ๑๘๗ -
๑๘๙) 

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ และได้ก าหนดทิศทางและ
มุ่งที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วย สภาวะการ
พัฒนาเป็นสภาวะที่สมาชิกของสังคมได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนได้เต็มที่โดยไม่มีสภาวะครอบง า 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙) การท าให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การ
คลี่คลายไปในทางที่ดีการกระท าที่เป็นเหตุให้บางสิ่ง
บางอย่างเจริญเติบโตขึ้น หรือขยายออกเพ่ือให้ดีขึ้น
กว่าที่มีอยู่เดิม และการพัฒนา นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม หรือมนุษย์ก็ได้ 

พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ), (๒๕๕๖ 
หน้า ๑๕๖) 

การคุ้มครองการเปลี่ ยนแปลงให้ อยู่ ใน  สถานที่
เหมาะสมประการหนึ่ง เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่เรา
ต้องการให้เกิดข้ึนในปริมาณที่เพียงพอ 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), (๒๕๔๓, 
หน้า ๒) 

การท า ให้ เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้งการ
พัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, (๒๕๕๓, หน้า ๑๑๑) การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ที่มีการก าหนดทิศทาง 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า 
ซ่ึงทิศทางที่ก าหนดขึ้นจะต้อง เป็นของดีส าหรับกลุ่ม
หรือชุมชนที่สร้างข้ึน 

อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสูต,  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๑๑) 

การเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน ซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได้อย่าง 
แท้จริง โดยวิธีการวางแผนเพ่ือการพัฒนา 

Constantino, (1984. p.112) อ้างในจิรโชค 
(บรรพต) วีระสัย, (๒๕๕๖, หน้า ๗๖) 

ขบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดง ความสามารถของมนุษย์
ในการควบคุมการด ารงชีพของเขาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการพัฒนา (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Misra, (1981, p.111) อ้ า ง ใ น  บ ว ร ศั ก ดิ์ 
อุวรรณโณ และคณะ, (๒๕๔๘, หน้า ๙๘) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องการท า ให้
ดีขึ้นตามความคิดของตน กระบวนการนั้นจะ
ไม่ใช่สภาวการณ์ใดสภาวการณ์หนึ่งกระบวนการ
จะ อ้างอิงถึงค่านิยมต่างๆ เป็นพ้ืนฐาน และ
ค่านิยมต่างๆ นั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

Constantino, (1984. p.112) อ้างในจิ รโชค 
(บรรพต) วีระสัย, (๒๕๕๖, หน้า ๗๖) 

ขบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดง ความสามารถของ
มนุษย์ในการควบคุมการด ารงชีพของเขาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

Misra, (1981, p.111) อ้ า ง ใ น  บ ว ร ศั ก ดิ์ 
อุวรรณโณ และคณะ, (๒๕๔๘, หน้า ๙๘) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องการท า ให้
ดีขึ้นตามความคิดของตน กระบวนการนั้นจะ
ไม่ใช่สภาวการณ์ใดสภาวการณ์หนึ่งกระบวนการ
จะ อ้างอิงถึงค่านิยมต่างๆ เป็นพ้ืนฐาน และ
ค่านิยมต่างๆ นั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

Roger (1972, p.23) อ้างในจิรโชค (บรรพต) วี
ระสัย, (๒๕๕๖, หน้า ๓๔)  
 

รูปแบบหนึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ง
แนวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้จะช่วยปรับปรุง
โครงสร้าง องค์กร ทางสังคมดีขึ้น 

 
 ๒.๑.๒ แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนา 
 การพัฒนาเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่ง (A Discourse) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ 
อย่างกว้างขวาง โดยมีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์  ในขณะเดียวกันการพัฒนาเป็น
กระบวนการ (Process) ที่ได้รับ การตีค่าในระดับสูงส่งผลให้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับ กระบวนการนี้ไม่ได้
รับการตีค่ากลายเป็น “ความด้อยพัฒนา” สิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิด “การพัฒนา” ที่อาจมีคุณค่าสูง
ยิ่งยากที่จะประเมินคุณค่า หลายอย่าง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น แต่ เพราะการพัฒนาเป็น
กระบวนการที่สัมพันธ์กับค่านิยมสมัยใหม่ สิ่งที่ตรงข้ามกับความสมัยใหม่จึงได้รับการประเมินค่าใน
ระดับต่ าหรืออาจจะไม่มีค่าควรแก่การศึกษาและใช้ประโยชน์เลยก็ได้ ซึ่งการพัฒนาไม่ว่าจะในระดับใด
ก็ตามมีแนวคิดที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ ๑) การพัฒนาเป็นกระบวนการ (Process) การพัฒนาเป็น
กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา และความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการ
แก้ปัญหา และความ ต้องการของมนุษย์ทุกด้านอย่างเป็นบูรณาการและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
เริ่มต้นตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศชาติในที่สุด ๒) การพัฒนาเป็นวิธีการ 
(Method) การพัฒนาประกอบด้วยวิธีการในการจัดการ ระบบทรัพยากรต่างๆ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง วิธีการพัฒนานี้รวมเอาการสร้างองค์การ
พัฒนา และเสริมสร้างทักษะและความรู้ของประชาชนใน สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
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แต่ละท้องถิ่น ๓) การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว (Movement) การพัฒนามีลักษณะเคลื่อนไหวไม่ 
หยุดนิ่งอยู่กับที่การพัฒนาจึงมีความเกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การระดมความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสใน 
การแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการรวมตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาความต้องการ 
พ้ืนฐานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันคิดและแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ขณะเดียวกันการพัฒนาก็มีความ 
จ าเป็นที่จะให้กลุ่มบุคคลภายใต้โครงการพัฒนาต่างๆ เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อมของตนรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มบุคคลจะต้องมีการ 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติไปในทางก้าวหน้าและสร้างสรรค์และ 
พัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาด้วย ๔) การพัฒนาคือการจัดท าโครงการหรือ
โปรแกรม (Project or Program) โครงการ หรือโปรแกรม เป็นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งของการ
พัฒนาสังคม โครงการพัฒนาต่างๆ ท าให้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเป็นจริงขึ้นมาได้ โครงการ
พัฒนาที่ได้รับผลส าเร็จจะต้องได้รับความ ร่วมมือจากบุคคลกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ
การพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็น เป้าหมายของการพัฒนาประกอบด้วย บุคคลทุกระดับชั้น 
นับตั้งแต่กลุ่มผู้น า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน ต่างๆ จนถึงกลุ่มรักษาความสะอาดและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในองค์การ ๕) การพัฒนาคือการให้โอกาส (Opportunity) การให้โอกาสแก่บุคคลในการ
พัฒนา ชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จ าเป็น คนที่จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น คือคน
ยากจน หรือ คนด้อยโอกาส ยิ่งด้อยโอกาสมากที่สุดยิ่งควรได้รับโอกาสมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยใน
การได้รับสิทธิ มากขึ้นในเรื่องความยุติธรรมทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพของคน๑๖ 
 แนวคิดและกระบวนทัศน์การพัฒนาแนวใหม่ (New Development Paradigm) กระบวน
ทัศน์(Paradigm) หมายถึง “ทรรศนะพ้ืนฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างอันก าหนดแบบ
แผนการคิดและการปฏิบัติในประชาคมหนึ่งๆ เมื่อใดทรรศนะพ้ืนฐานดังกล่าว เปลี่ยนแปลงจะท าให้
แบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย (Paradigm Shift)” เรื่องราวเกี่ยวกับ
การพัฒนาและความหมายของการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงของ กระบวนทัศน์ที่เต็มไปด้วยความ
ขัดแย้งและเกิดวิวาทะในการช่วงชิงอ านาจในการนิยามความหมายมา ตั้งแต่การเริ่มก่อก าเนิดของ
ทฤษฎีแรกแห่งการพัฒนา (The First Theory of Development) ใน สมัยของประธานาธิบดี 
Harry Trueman ของจักรวรรดินิยมอเมริกาภายหลังจากการยุติลงของ สงครามโลกครั้งที่สอง 
ตามมาด้วยการต่อสู้ระหว่างสองลัทธิคือ เสรีนิยมและสังคมนิยม รวมทั้ง นโยบายสี่เป้าหมาย (Point 
Four Program me) เพ่ือถ่วงดุลอ านาจ ช่วงชิงและครอบง าประเทศ อ่อนแอให้เป็นฐานก าลังในการ
ต่อสู้กับปฏิปักษ์สงครามระหว่างลัทธิได้ด าเนินติดต่อกันมาจนกระทั่ง เกิดการล่มสลายของลัทธิสังคม
นิยมโซเวียต รวมทั้งการเปลี่ยนท่าทีแนวทาง และนโยบายทางการ เมืองของพันธมิตรหลายๆ 
ประเทศ การล่มสลายของลัทธิเศรษฐกิจการเมืองของประเทศที่ เป็น ปฏิปักษ์ท าให้เกิดการ
แพร่กระจายและขยายตัวของแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (Main Stream Economy) ประเทศ
บริเวณและกึ่งบริวารซึ่งเปรียบเสมือนประเทศอาณานิคมยุคใหม่ (New Colony) ของจักรวรรดินิยม
อเมริกา ได้น าเอาแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก รวมทั้งแนวคิดแบบปฏิฐาน นิยมไปก าหนด

                                                           

 ๑๖ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, ๒๕๖๒), หน้า ๗. 
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แนวทางในการพัฒนาประเทศจนประจักษ์ต่อมาว่า แนวคิดดังกล่าวหาได้สอดคล้องกับ วัฒนธรรม 
รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิต (Mode of Living) ของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมของตนแม้แต่น้อย โดยแนวคิด
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลอย่างไร้ขอบเขต รวมทั้งเป็น สาเหตุให้เกิด
การท าลายล้างระบบนิเวศ ระบบศีลธรรม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างไม่ยั้ง
คิด จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนกระบวนทัศน์ใหม่ รวมทั้งการก่อก าเนิดของ กระบวน
กระบวนทัศนใ์หม่ในการพัฒนาขึ้น๑๗ 
 กระบวนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) หมายถึง 
“กระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันโดยการท างานด้วยกัน ใช้ความ 
พยายามร่วมกันและไม่มาเป็นปกปักษ์ต่อกัน” วิธีการส่งเสริมให้คนมีความรักกันและมีความรู้ร่วมกัน 
มีการค้นคว้าวิจัยจนได้เครื่องมือ ที่เรียกว่า (AIC) ซึ่งเป็นวิธีการและเทคนิคในการเอาคนที่จะท างาน
ร่วมกันทั้งหมดในระบบเข้ามา ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งจะด าเนินการใน ๓ ขั้น คือ  
 ขั้นที่ ๑ คือ A : Appreciation ขั้นที่ ๒ คือ I : Influence ขั้นที่ ๓ คือ C : Control ขั้นที่ 
๑ คือ A : Appreciation คือ “การท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับและชื่นชมคน อื่นโดยไม่รู้สึกหรือแสดง
การต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์” ในกระบวนการขั้นนี้ ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอย่างทัดเทียมกัน
ด้วยภาพ ข้อเขียน และค าพูด ว่าเขาเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และเขาอยากจะเห็น
ความส าเร็จในอนาคต เป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ทุกคนมีโอกาสใช้ข้อเท็จจริง เหตุผล และความรู้สึก 
ตลอดจนการแสดงออกใน ลักษณะต่างๆ ตามข้อเท็จจริง เมื่อทุกคนได้แสดงออกโดยได้รับการยอมรับ
จากคนอ่ืนๆ จะท าให้คนมี ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข มีความอบอุ่น และเกิด “พลังร่วม” ขึ้นในระหว่าง
คนที่มาประชุมด้วยกัน ในช่วงของการแสดงออกว่าแต่ละคนอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็น
อย่างไร เป็นการใช้จินตนาการที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน จึงท าให้เกิด
ความคิด สร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล การมองภาพกว้างและการคิดสิ่งแปลกใหม่ได้ดีกว่าการคิด
จากสภาพ ปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นั่นคือ การใช้“จิตนาการ” (Imagination) ซึ่งจะ
มีพลังมาก ขึ้นกลายเป็น “วิสัยทัศน์ร่วม” (Shared Vision) หรือ “อุดมการณ์ร่วม” (Shared Ideal) 
ซึ่งได้แก่ “สิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาร่วมกันหรือเป้าหมาย” นั่นเอง 
 ขั้นที่ ๒ คือ I : Influence คือ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แต่ละคนมีอยู่มา ช่วยกัน
ก าหนดวิธีการส าคัญหรือยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์ ร่วม
ของกลุ่มได้อย่างดีที่สุด ในขั้นนี้ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันที่จะให้ข้อคิดเห็นว่า วิธีการส าคัญที่จะ ท า
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์ร่วมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้ว 
จะน า “วิธีการ” ที่เสนอแนะทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ แยกแยะ และพิจารณาร่วมกัน จนกระทั่งได้
“วิธีการส าคัญ” ที่กลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่า จะน าไปสู่ ความส าเร็จตามที่กลุ่มต้องการ ซึ่งในการ
พิจารณาเลือกวิธีการส าคัญนั้น สมาชิกกลุ่มจะมี “ปฏิสัมพันธ์” (Influence หรือ Interaction) ซึ่งกัน
และกันสูง รวมถึงการถกเถียงโต้แย้งกันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ได้วิธีการที่กลุ่มเห็นร่วมกันว่าดีที่สุด เนื่องจาก
เป็นการถกเถียงโต้แย้งในระดับวิธีการ ดังกล่าว มี“เป้าหมาย” หรือ “อุดมการณ์” ร่วมกัน ฉะนั้น 
กลุ่มยังมีแนวโน้มที่จะรักษาความสามัคคี ไว้ได้โดยไม่ยากนัก 
                                                           

 ๑๗จิ ต ร ก ร  โพ ธิ์ ง า ม , ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะห ลั ก ก า ร พั ฒ น าชุ ม ช น , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ งที่ ม า  : 
http://www.lecture.cs.buu.ac.th, [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
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 ขั้นที่ ๓ คือ C : Control คือ การน า“วิธีการส าคัญ” มาก าหนดเป็น “แผนปฏิบัติการ” 
(Action Plan) อย่างละเอียดว่า ท าอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีก าหนดเวลาอย่างไร  ใคร
รับผิดชอบเป็นหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร จากแหล่งใด จะมี
รายได้จากการด าเนินงานดังกล่าวหรือไม่ถ้ามีประมาณเท่าไร และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่เห็นว่า ควร
ระบุไว้ ในขั้นนี้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเลือกเองว่า สมัครใจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องใด จะเป็น
ผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องใด จะเป็นผู้ร่วมคิดแผนปฏิบัติการข้อใดเป็นการก าหนด “ข้อผูกพัน” 
(Commitment) ให้ตนเองเพ่ือ “ควบคุม” (Control) ให้เกิดการกระท าอันจะน าไปสู่การบรรลุผลที่ 
เป็นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่มในที่สุด นอกจากการเข้ารับผิดชอบหรือไม่ความร่วมมือ
ตาม “แผนปฏิบัติการ” ที่กลุ่มร่วมกัน ก าหนดขึ้นแล้ว สมาชิกกลุ่มในแต่ละคนยังอาจก าหนด “ข้อ
ผูกพันเฉพาะตัว” (Personal Commitment) ได้อีกด้วย เพ่ือเป็นการใช้พลังในส่วนของตัวเองแต่ละ
คนให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ มากที่สุด 
 กระบวนการ AIC จะสร้างพลังสร้างสรรค์ข้ึน เมื่อฝ่ายต่างๆ เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วย
ความรักความเมตตา ตัว A (Appreciation) คือ ธรรมะอย่างสูง ได้แก่ ความรักและความเมตตา คน
อ่ืน ต้องรับฟัง อดทน และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ซึ่งตรงกับหลักของพระพุทธศาสนา 
ฉะนั้น “A” ท าให้เกิดพลังความดีเข้ามา อาจเรียกว่าเป็น “การพัฒนาทางจิตวิญญาณ” (Spiritual 
Development) พอคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีความรักความเมตตาต่อกัน ก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
จากการท างานด้วยกัน ที่เรียกว่า “Interactive learning through action” จึงให้การพัฒนาประสบ 
ความส าเร็จ เพราะท าให้เกิด “การเรียนรู้” ที่แท้จริง ซึ่งมีพลังมาก ปกติแล้วคนมักจะเรียนรู้กันยาก 
เพราะฉะนั้น “การพัฒนา” ต้องการ “การเรียนรู้” อย่างมากของทุกฝ่าย นั่นคือ ต้องมี  “I” 
(Influence) ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดพลัง และต้องมี“C” (Control) ซึ่งได้แก่ “การจัดการ” 
(Management) และ “แผนปฏิบัติการ” (Action Plan) ที่ก าหนดว่าใคร จะท าอะไร อย่างไร เมื่อใด 
มีค่าใช้จ่ายเท่าไร จะได้เงินจากไหน ถ้าไม่พอจะท าอย่างไร เป็นต้น 
 การที่จะผลักดันกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านการพัฒนาให้มีบทบาทในทางปฏิบัตินั้น จะต้อง
ใช้กระบวนการให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานและเรียนรู้ร่วมกันด้วยความรัก ทุกฝ่ายในที่นี้ หมายถึง 
เบญจภาคีคือ  
 ๑. ชุมชน ได้แก่ องค์กรประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา อาสาสมัครและ 
ประชาชนทั่วไป 
 ๒. รัฐ ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานของทางราชการ  
 ๓. นักวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช านาญการ ต่างๆ  
 ๔. องค์กรเอกชน ได้แก่มูลนิธิสมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรการกุศล สื่อมวลชน ตลอดจนชมรม และกลุ่มต่างๆ  
 ๕. องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน และนักธุรกิจ  
 ปัจจุบันสังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย เช่น อาชญากรรม โสเภณีความยากจน ซึ่ง
เชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤตการณ์ทางสังคม  (Social 
Crisis) มีสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่าว
เป็นปัญหาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก การที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดหรือ วิธีคิดใหม่ 
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โดยให้ผนึกก าลังกันทุกส่วนเข้ามาเชื่อมโยงกันท างาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละเรื่องไม่ได้ ต้องท า
พร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นหลักและอาศัยเครื่องมือ วิธีการท างานเพ่ือให้ บรรลุ
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) เพ่ือ 
ก่อให้เกิดแนวทางใหม่แห่งความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่าย ทั้งทางราชการ ชุมชน องค์กร 
เอกชนสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ สถาบันทางศาสนา และภาค 
ธุรกิจ ในอันที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยระดมทรัพยากรก าลังและทรัพยากรทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันใน 
การด าเนินงานสร้างสรรค์สังคม๑๘  
 สรุปได้ว่า การพัฒนาคือกระบวนการแปรเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี 
ขึ้น และสอดคล้องสัมพันธ์กับค่านิยมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยการพัฒนามีลักษณะเป็นทั้งกระบวนการวิธีการเคลื่อนไหว การจัดท าโปรแกรม รวมถึงการให้ 
โอกาสด้วย 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดหลักของการพัฒนา 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, (๒๕๖๒, หนา้ ๗) มีแนวคิดที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ ๑) การพัฒนา
เป็นกระบวนการ ๒) การพัฒนาเป็นวิธีการ ๓) 
การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว ๔) การพัฒนาคือ
การจัดท าโครงการหรือโปรแกรม ๕) การพัฒนา
คือการให้โอกาส 

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (๒๕๕๘) แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา 
กระบวนทัศน์ หมายถึง “ทรรศนะพ้ืนฐานอย่างใด
อย่ างหนึ่ งหรือหลาย อย่ างอันก าหนดแบบ
แผนการคิดและการปฏิบัติในประชาคมหนึ่งๆ 
เมื่อใดทรรศนะพ้ืนฐานดังกล่าว เปลี่ยนแปลงจะ
ท าให้แบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย (Paradigm shift)” 

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (๒๕๕๘) กระบวนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา หมายถึง 
“กระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามา
เรียนรู้ร่วมกันโดยการท างานด้วยกัน ใช้ความ 
พยายามร่วมกันและไม่มาเป็นปกปักษ์ต่อกัน” 
วิธีการส่งเสริมให้คนมีความรักกันและมีความรู้
ร่วมกัน  

  

                                                           

 ๑๘จิ ต ร ก ร  โพ ธิ์ ง า ม , ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะห ลั ก ก า ร พั ฒ น าชุ ม ช น , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ งที่ ม า  : 
http://www.lecture.cs.buu.ac.th [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
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 ๒.๑.๓ ทฤษฎีการพัฒนา 
 ๒.๑.๓.๑ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)  
 ความทันสมัย (Modernization) เป็นแนวคิดที่สลับซับซ้อนมากอย่างหนึ่ง และไม่อาจจะ
ศึกษาได้จากเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง และความทันสมัยเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมจากนักวิชาการ
หลายสาขา ขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศของประเทศก าลังพัฒนาด้วย
เช่นกัน ในยุคแรกของการพัฒนา ความทันสมัยได้รับการตีค่าในระดับเดียวกับความเป็นตะวันตก  
(Westernization) หรือความเป็นอเมริกัน (Americanization) ดังนั้น การพัฒนาที่มุ่งเรียนวิถีชีวิต
แบบอเมริกันหรือแบบยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ
การเมือง และตรงกับความนิยามความทันสมัยว่าความทันสมัยหมายรวมเอาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
ของสังคมตามประเพณีไปเป็นแบบสังคมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับองค์กรทาง
สังคมซึ่งเป็นลักษณะของชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง  
 หลักการของทฤษฎีความทันสมัย  
 การพัฒนาให้ทันสมัยต้องด าเนินการไปพร้อมกันอย่างน้อยใน ๓ เรื่องใหญ่ คือ  
 ๑) ความทันสมัยทางเศรษฐกิจ  (Economic Modernization) หมายถึง การที่ระบบ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากแบบการผลิต การจ าหน่ายและการบริโภคตามประเพณีดั้งเดิมไปสู่ระบบ
การผลิตที่ใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรม โดยมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความทันสมัยทางเศรษฐกิจสัมพันธ์ กับความ
ทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีการเน้นการบริโภคของมวลชนและการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในชาติในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการก าจัดความยากจน ความทันสมัยทางเศรษฐกิจและ
รายการเพิ่มผลผลิตซึ่งจะช่วยให้สังคมพัฒนาตามไปด้วย  
 ๒) ความทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Modernization) รวม
เอาความทันสมัยของระบบเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และความเป็นประชาธิปไตยในสังคม
การเมือง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษา เป็นต้น๑๙ 
 เมื่อกล่าวถึงความทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึงโครงสร้างทางสังคมจะเห็น
ว่ามีนักวิชาการได้กล่าถึง ความทันสมัยทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ขอบเขตของวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ระเบียบ สังคมตามแบบอย่างประเพณีหรือกึ่ง
ประเพณีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความพึงพอใจ โดยเทคโนโลยีสัมพันธ์ กับโครงสร้างทางสังคม และสัมพันธ์
กับค่านิยมและบรรทัดฐานต่างๆ ในสังคม ความทันสมัยทางวัฒนธรรมเป็นความพยายามที่จะปรับตัว
เข้ากับกระแสนิยม สมัยนิยม (Fashions) ศิลปะ และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 
(Popularism) ในช่วงขณะนั้นๆ ความทันสมัยทางวัฒนธรรมนั้นอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าอย่าง
แท้จริงก็ได้ และอาจเป็นสาเหตุของความทุกข์ทรมานของมนุษย์ก็ได้ ความทันสมัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมอาจจะรวมถึงการปฏิรูประบบราชการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปกฎหมายการ
พัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการแสดงความสามารถ และการแข่งขันอย่างยุติธรรม การเปิดโอกาสให้มี
                                                           

 ๑๙More, Wilbert E., The Impact of Industry, (Englewood Clifts, N.J.: Prertics-Hool, 
1965), p.44. อ้างใน สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของคนไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๔๓-๔๔.  



๒๐ 

การเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) โดยอิสระ การกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ระดับ
ท้องถิ่น การสร้างหน่วยงานที่เป็นที่เชื่อถือได้ของประชาชน๒๐ 
 ๓) ความทันสมัยทางจิตวิทยา (Psychological Modernization) มีความเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์ โดยมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติ บุคลิกภาพ ประสิทธิภาพ และ
คุณสมบัติประจ าตัวของมนุษย์ ดังนั้น ความทันสมัยทางจิตวิทยา จึงหมายถึงบุคคลที่ทันสมัย คือ
บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทศนคติ เปลี่ยนแปลงวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท าบางอย่างการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจะไม่สามารถบรรลุถึงได้ ถ้ายังไม่พัฒนาทัศนคติของบุคคลให้ทันสมัย
เสียก่อน  
 คุณลักษณะของบุคคลที่ทันสมัยที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลเพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดี ดังต่อไปนี้  
 (๑) ความมีประสิทธิภาพ  
 (๒) ความขยัน  
 (๓) ความเป็นระเบียบ  
 (๔) ความตรงต่อเวลา  
 (๕) ความซื่อสัตย์  
 (๖) ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ  
  (๗) การเตรียมตัวพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง  
  (๘) การตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าลังเกิดข้ึนในโลกอย่างมีสติ 
 (๙) ความกล้าในการลงทุน  
  (๑๐) การรู้จักพ่ึงตนเองและการควบคุมตนเอง  
  (๑๑) การร่วมมือกับบุคคลอ่ืน  
  (๑๒) ความตั้งใจที่จะหวังผลในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น  
 (๑๓) การรู้จักคาดคะเนในเรื่องการค้า การคลัง การผลิตทางธุรกิจการงานต่างๆ เป็นต้น๒๑ 
 ๒.๑.๓.๒ ทฤษฎีการพึ่งพา  
 ทฤษฎีการพ่ึงพามีหลักการส าคัญอยู่ว่าการพัฒนาไม่สามารถถือเป็นเกณฑ์ได้  โดยการ
พัฒนาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านเศรษฐกิจ การพ่ึงพาอาศัยกันและกันเป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในทุกระดับ ความเจริญทางเศรษฐกิจจะมั่นคงยั่งยืนได้ต้องอาศัย
การพัฒนาสังคม การเมืองและวัฒนธรรมให้มั่นคงยั่งยืนด้วยในโลกปัจจุบันการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
เป็นสิ่งส าคัญมาก การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในที่แห่งหนึ่งจ าเป็นต้องได้รับการทดแทนจาก
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในที่อีกแห่งหนึ่ง ความยากจนในที่แห่งหนึ่งจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากผู้ที่ร่ ารวยจากที่แห่งหนึ่งสาระส าคัญของทฤษฎีนี้ มีดังนี้ 

                                                           

 ๒๐Dube, S.C., Modernization and Its Adaptive Demands on Indian Society in M.S. Gore, 
I.P. Desai and Suma Chitnis (eds), The Papers in Sociology of Education in Indian, (New Delhi: 
National Council of Educational Research and Trianing, 2010), pp.174-176. 
 ๒๑Myrdal, Gunnar, Asian Drama, (London: Allen Lane The Penguin Press, 2007), p.147. 



๒๑ 

 (๑) ประเทศพัฒนาแล้วมีบทบาทเป็นศูนย์กลางหรือเป็นประเทศเมืองแม่ประเทศก าลัง
พัฒนาอยู่ในฐานะประเทศบริวารที่ต้องพ่ึงพิงหรือขึ้นอยู่กับประเทศศูนย์กลางประเทศศูนย์กลางมี
บทบาทครอบง าประเทศบริวารด้วยการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติไปจากประเทศบริวาร ตลอดจนเข้า
ไปผูกขาดกิจการธุรกิจบางอย่างในรูปของบริษัทข้ามชาติ และควบคุมด้านเงินทุนโดยการให้กู้และให้
ความช่วยเหลือต่างๆ โดยมีเงื่อนไขผูกติดกับข้อผูกมัดท่ีต้องพ่ึงพา ประเทศศูนย์กลาง  
 (๒) ประเทศก าลังพัฒนาจ าต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลต่างๆ จากประเทศที่
พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่ึงพาปัจจัยทางด้านการผลิต ท าให้ประเทศพัฒนาแล้ว มีอิทธิพล
เหนือประเทศก าลังพัฒนา ประเทศก าลังพัฒนาจึงขาดอิสรภาพในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
ประเทศ นักธุรกิจผู้ประกอบการในประเทศก าลังพัฒนาต้องพ่ึงพาเงินทุนและเทคโนโลยีจากประเทศ
ศูนย์กลางจึงจะสามารถด าเนินธุรกิจได้  
 (๓) การพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความอยู่รอดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ โดยความเชื่อดังกล่าว 
ประเทศก าลังพัฒนาจึงมีการร่วมมือกันกับประเทศพัฒนาแล้วและกับประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลผลิตต่างๆ และเพ่ือให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านต่างๆ เช่น 
ทางด้านนโยบายภาษีสินค้า และเทคนิคทางด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนา
สามารถด าเนินการพัฒนาตามโครงการต่างๆ ได้  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศตามทฤษฎี นี้ก าลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก กล่าวคือหากยึด
เอาทฤษฎีการพ่ึงพาเป็นกรอบส าหรับการพัฒนา ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายจะเป็นเพียงเมืองขึ้น
ของประเทศพัฒนาแล้วโดยทางพฤตินัย ดังนั้น ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายจะต้องหยุดพ่ึงพา
ประเทศภายนอกรวมทั้งการพ่ึงพาการจ าหน่ายสินค้าโดยอาศัยตลาดภายนอก แม้กระทั่งระบบการ
ท างานในประเทศก าลังพัฒนาก็ไม่ควรจะมีการแบ่งงานมากเกินไป เพราะจะท าให้เกิดการพ่ึงพากันสูง
มาก ทฤษฎีการพ่ึงพาอาจจ าเป็นต้องน ามาใช้ในระยะแรกเท่านั้นแต่ไม่ควรน ามาใช้ในระยะยาว๒๒ 
 ๒.๑.๓.๓ ทฤษฎี ความพอใจในความต้องการพื้นฐาน 
 การที่ผู้รู้ได้หันมาใช้ วิธีการใหม่ๆ ในการมองปัญหา ประกอบกับแนวคิดในเรื่องทฤษฎี
พ่ึงพาท าให้ กรอบการพิจารณาและการอ้างอิงของทฤษฎี การพัฒนาแบบเดิมถูกวิพากษ์ วิจารณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดเกี่ยวกับความเจริญเติบโต แนวความคิดเกี่ยวกับการท าให้ทันสมัยและ
การพัฒนาแบบเก่าที่เริ่มมาตั้งแต่ ค.ศ.1960 โดยผู้สนใจในเรื่องการพัฒนาได้หันมาให้ความส าคัญกับ
ความพอใจเรื่องความต้องการพ้ืนฐานตามแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ความส าคัญกับ มนุษย์ 
(Humanitarian approach) ซึ่งถูกปฏิเสธมาแล้วเมื่อ ๒๐ ปีก่อนเพราะไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้  
 แนวความคิดในเรื่องความต้องการพ้ืนฐานนี้  ถือว่าเป็นกลยุทธ์ มากกว่าที่จะเป็นวิธีการ
วิเคราะห์แนวความคิดนี้จะตีความหมายข้อมูลที่หามาได้ในแนวทางที่แตกต่างไปจากวิธี ที่เคยท ามา
ก่อนและเป็นแนวความคิดที่  เกิดวิพากษ์ตัวเอง (Self-criticism) ขององค์การสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศและธนาคารโลก แนวความคิดนี้เป็นรูปร่างขึ้นมา 
ได้โดยความพยายามของผู้รู้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งประชุมกันที่เมืองโคโคยอค (Cocoyoc) ในประเทศเม็กซิโก
ในปี ค.ศ.๑๙๗๔ โดยถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของกลยุทธ์ ในการพัฒนาแบบดั้งเดิม จากประสบการณ์
                                                           

 ๒๒จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ประวัติ แนวความคิดทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๔. 



๒๒ 

หลายปีในการท างานตามโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดความแน่ใจว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจที่ใช้ อยู่
นี้นั้น มิอาจท าให้ประเทศโลกที่สามสามารถพัฒนาให้ทันประเทศอุตสาหกรรมทั้ งหลายได้ จากความ
แน่ใจดังกล่าวขององค์การระหว่างประเทศได้น าไปสู่การยอมรับว่า ไม่มีทางที่จะอุดช่องว่างระหว่าง
ความร่ ารวยกับความยากจนได้ จึงควรลดวัตถุประสงค์ลงมาสู่ ระดับที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ที่
ยากจนพอมีปัจจัยทางวัตถุที่จ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตก่อน ดังนั้น กลยุทธ์ ใหม่จึงมุ่งสู่ความพอใจใน
ความต้องการพื้นฐาน ทั้งนี้ เพราะกลไกการตลาดที่มีอยู่นั้นสนองตอบเฉพาะความต้องการที่ได้มาจาก
การมีอ านาจซื้อเท่านั้น ไม่ได้สนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วๆ ไปว่า
ประกอบด้วย อาหาร สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การศึกษา สภาพการท างาน และความมั่นคงทาง
สังคม กลยุทธ์ของการพัฒนา ดังกล่าวช่วยให้มีความส านึกถึงสิทธิพ้ืนฐานของ มนุษย์อันสอดคล้องกับ
หลักแห่งความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์และช่วยท าให้มีผลในแง่สร้างสรรค์อีกหลายๆ อย่างที่ถูกมองข้ามไป
บ่อยๆ ตามความเห็นของผู้ สนับสนุนแล้ว กลยุทธ์ นี้ไม่จ ากัดตัวเอง อยู่ที่การแก้ไขบางส่วนเท่านั้น 
เช่น ถ้ามาตรการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนามุ่งอยู่ที่โครงการช่วยเหลือประชากรส่วนที่ยากจนที่สุด การ
ช่วยเหลือควรจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชากรที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้เขาได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้วย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งถึงความพอใจในความต้องการพ้ืนฐาน ผู้รู้ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า 
กลยุทธ์ แห่งความต้องการพ้ืนฐานนี้จะต้องไม่เป็นที่เข้าใจอย่างอิสระแยกจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศแบบพึ่งพา หากจะมีการน าเอาไปใช้จริงๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ถ้าใช้ กลยุทธ์ ใหม่นี้เป็น
ทางเลือกเพ่ือใช้แทนระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่  (New International Economic 
Order) ซึ่งเรียกร้องให้มีโดยประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายนั้นหรืออาจเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการระหว่าง
ประเทศของผู้ยากจน  (International care service for the poor) การกระท าดั งกล่าวอาจ
แก้ปัญหาความยากจนไปได้ แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นยังเป็นปัญหายากที่จะบอกได้  
เพราะกลยุทธ์ อันนี้มิได้กล่าวถึงปัญหาหรือสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์
ยาก การแสวงหาประโยชน์และความแปลกแยก (Alienation) ต่างๆทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่ ดังนั้น กล
ยุทธ์ ความต้องการพ้ืนฐานจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ทั้งหมดที่จะน ามาใช้ ในการพัฒนาเพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมระหว่างมนุษย์ในประเทศต่างๆ ในโลกนี้ ในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการแบ่งปันทรัพยากร เทคโนโลยี และผลผลิตทั้งหมด๒๓ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นการเพ่ิมประสิทธิ ภาพของสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งใน
ระบบความเป็นอยู่ของคนในสังคม ค่านิยมและการกระจายโอกาสที่ดีของบุคคล การพัฒนาสังคมจึง
เป็นการปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น  โดยยึดหลักความร่วมมือของรัฐและ
ประชาชน ให้ประชาชนเกิดความริเริ่ม วางแผนและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองใช้ ทรัพยากรในสังคม
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด 
 
 
 
 
                                                           

 ๒๓จิตรกร โพธิ์งาม, ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.lecture. 
cs.buu.ac.th [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแสดงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา  
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

More, Wilbert E. (1965, p.44) 
อ้างใน สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 
(๒๕๕๗, หน้า ๔๓-๔๔) 
 

การพัฒนาให้ทันสมัยต้องด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างน้อยใน ๓ เรื่องใหญ่ คือ ๑) ความทันสมัย
ทางเศรษฐกิจ ๒) ความทันสมัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม ๓) ความทันสมัยทางจิตวิทยา 

Dube, S.C., (2010, pp. 174-176) ความทันสมัยทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขอบเขตของวัฒนธรรม 

Myrdal, Gunnar, (2007, p.147) 
 

คุณลักษณะของบุคคลที่ทันสมัยที่จ าเป็นต้อง 
พัฒนาให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลเพ่ือก่อให้เกิดการ
พั ฒ นาสั งคม  เศรษ ฐกิ จ  และการ เมื อ งที่ ดี 
ดังต่อไปนี้  

 (๑ ) ความมีประสิทธิภาพ  (๒ ) ความขยัน (๓ ) 
ความเป็นระเบียบ (๔ ) ความตรงต่อเวลา (๕ ) 
ความซื่อสัตย์ (๖) ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ 
(๗) การเตรียมตัวพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
(๘) การตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ (๙) ความกล้า
ในการลงทุน (๑๐) การรู้จักพ่ึงตนเองและการ
ควบคุมตนเอง (๑๑ ) การร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
(๑๒) ความตั้งใจที่จะหวังผลในระยะยาวมากกว่า
ระยะสั้น (๑๓) การรู้จักคาดคะเนในเรื่องการค้า 
การคลัง เป็นต้น 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, (๒๕๔๕, หน้า ๑๔) ทฤษฎีการพ่ึงพามีหลักการส าคัญอยู่ว่าการพัฒนา
ไม่สามารถถือเป็นเกณฑ์ได้ สาระส าคัญของทฤษฎี
นี้ มีดังนี้ (๑) ประเทศพัฒนาแล้วมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางหรือเป็นประเทศเมืองแม่ประเทศก าลัง
พัฒนาอยู่ในฐานะประเทศบริวารที่ต้องพ่ึงพิงหรือ
ขึ้นอยู่กับประเทศศูนย์กลาง  
(๒) ประเทศก าลังพัฒนาจ าต้องอาศัยเทคโนโลยี
และเครื่องจักรกลต่างๆ จากประเทศที่พัฒนาแล้ว  
(๓ ) การพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความอยู่รอดเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์  

 



๒๔ 

๒.๒ แนวคิดการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  

 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับ
ความหมายของความมั่นคงแห่งชาติ องค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๒.๑ ความหมายของความม่ันคงแห่งชาติ๒๔ (National Security)  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสในการอธิบาย  ความหมายของความ
มั่นคงแห่งชาติไว้อย่างชัดเจนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ ทหารรักษาพระองค์ เมื่อ 
๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานครความว่า  
“...ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดิน นั้น เป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่
อ านวยประโยชน์สุข ความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่นเป็นชาติได้ 
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศจึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ ด้วยแสนยานุภาพแต่
เพียงอย่างเดียว หากจ า เป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจาก ทุกข์ยากเข็ญด้วย ....”  
 “ความมั่นคงแห่งชาติ คือ การทรงตัวอยู่อย่างแน่นหนาถาวร ด ารงเอกราช มีเสรีภาพ
แห่งชาติ มีความสงบสุข ภายในประเทศ มีความแน่นอนในชีวิต และเศรษฐกิจของพลเมือง คาดหมาย
รายได้ของรัฐได้ ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง ค่าของเงินตรามีเสถียรภาพ รัฐไม่ต้องประสบความ
ยุ่งยาก ระส่ าระสาย ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ง่าย ประชาชนพลเมืองรู้สึกมีความปลอดภัย มี
ความหวังและความไว้วางใจ ในอนาคต และยังไว้วางใจต่อไปอีกว่า ถึงแม้ความผันผวนหรือ เหตุร้าย
อันใดจะเกิดขึ้นมารัฐสามารถจะต่อสู้หรือป้องกันได้และได้จ าแนกความมั่นคงแห่งชาติ ออกเป็น ๔ 
ด้านตามลักษณะของภารกิจที่ชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติคือ ความ
มั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคม 
จิตวิทยา ความม่ันคงแห่งชาติด้านทหาร  
 ความมั่นคงแห่งชาติของประเทศในลักษณะของรูปธรรม ประกอบด้วยชาติ (Nation) เป็น
ศัพท์ ที่เน้นถึงคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีเชื้อสายเดียวกัน มีความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด และมี
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน อยู่ในรัฐเดียวกัน ภายใต้ประมุขของรัฐ คนเดียวกันรัฐ (State) คือ ชาติที่มีการ
จัดเป็นรูปองค์กรอิสระขึ้นเป็นประเทศ (Country) เป็นศัพท์ที่เน้น ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง การมี
ดินแดนอันเป็นที่รวมของชนชาติของรัฐ หรือเป็นที่รวมของสังคมขนาด  ใหญ่ สังคม (Society) เป็น
ศัพท์ที่เน้น ถึงสภาพความเป็นอยู่ของหมู่คนที่คบค้าสมาคมอยู่ ดังนั้น เมื่อ กล่าวถึงความมั่นคง
แห่งชาติจึงอาจกล่าวว่า เป็นความม่ันคงของสังคมก็ได้ดังนั้น องค์ประกอบของ ชาติในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับความมั่นคง ได้แก่ ดินแดน ประชากร รัฐบาล ความมีเอกราช และการรับรอง ของสังคมนานาชาติ  
 ความคิดของนักวิชาการอื่นๆ กล่าวว่า ความมั่นคงของชาติคือความ มั่นคงของแกนทั้งสาม
ซึ่งได้แก ่ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์แกนนี้เป็นรากแก้วหรือแก่นแท้ของ ประเทศชาติประสานกันอยู่
ในลักษณะของรูปสามเหลี่ยมปิรามิด  

                                                           

 ๒๔นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกันระหว่างภาคความมั่นคง 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๑. 



๒๕ 

 สรุปได้ว่า ความมั่นคงแห่งชาติในความหมายใหม่ตามแนวคิดของนักวิชาการ และนัก
บริหารยุคปัจจุบันมองว่าเป็นความมั่นคงในลักษณะองค์รวมที่มีความหมายกว้างขึ้น ครอบคลุม ถึง
ปัจจัยทุกๆด้านมากขึ้น โดยไม่มองเฉพาะในความหมายเพียงความอยู่รอด ความปลอดภัยของรัฐ หรือ
ความเข้มแข็งของชาติของชุมชน และของประชาสังคมในทุกด้าน แต่จะหมายรวมไปถึงนอกประเทศ
ด้วย คือความมั่นคงของประเทศเพ่ือนบ้านด้วยเหตุผลว่า ประเทศไม่สามารถมั่นคงได้ด้วยตนเองโดย
ล าพังหากเพ่ือนบ้านยังไม่มั่นคง แนวคิดในลักษณะองค์รวมนี้เรียกว่า ความมั่นคงสมบูรณ์แบบ หรือ
ความมั่นคงเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (Comprehensive National Security)  
 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, (๒๕๕๔, หน้า ๑๑) 
 

ความมั่นคงแห่งชาติในความหมายใหม่ตามแนวคิดของ
นักวิชาการ และนักบริหารยุคปัจจุบันมองว่าเป็นความ
มั่นคงในลักษณะองค์รวมที่มีความหมายกว้างขึ้น 
ครอบคลุม ความเข้มแข็งของชาติของชุมชน และของ
ประชาสังคมในทุกด้าน แต่จะ หมายรวมไปถึงนอก
ประเทศด้วย คือความมั่นคงของประเทศเพ่ือนบ้าน
ด้วยเหตุผลว่า ประเทศไม่สามารถมั่นคงได้ด้วยตนเอง
โดยล าพังหากเพ่ือนบ้านยังไม่มั่นคง แนวคิดในลักษณะ
องค์รวมนี้เรียกว่า ความมั่นคงสมบูรณ์แบบ หรือความ
มั่นคงเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (Comprehensive National 
Security)  

 
 ๒.๒.๒ องค์ประกอบของความม่ันคงแห่งชาติ  
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจัยพ้ืนฐานของพลังอ านาจ แห่งชาติเป็นองค์ประกอบหลักของ
ความมั่นคงแห่งชาติหรือเป็น ขีดความสามารถที่จะท าให้ ประเทศนั้นๆ มีความม่ันคง ซ่ึงประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ อันได้แก่ องค์ประกอบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การป้องกัน ประเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม  (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้แบ่ง
องค์ประกอบความ มั่นคงออกเป็น ๘ ด้าน โดยเพ่ิมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) ดังนี้๒๕  
 ๑. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง หมายถึง การที่ประเทศมีระบบการเมืองที่มี
เสถียรภาพอยู่บริหารประเทศได้ครบตามวาระ มีคณะรัฐบาลที่มีคุณภาพ มี คุณธรรม มีความเสียสละ
และมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือประเทศชาติอย่างแท้จริง บริหารงานด้วยความสะอาดโปร่งใส ได้รับความ
เลื่อมใสและไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนก าหนด นโยบายที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า สังคมมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเป็น

                                                           

 ๒๕เจษฎา มีบุญลือ, ความมั่นคงแห่งชาติ : การสร้างชาติไทยให้ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓-๒๐. 



๒๖ 

อันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้ประชาชนในชาติ มีความอยู่ดีกินดี มีสิ่งบริการและอ านวยความสะดวกอย่าง
ครบ ครัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความสามารถในการรักษา กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ภายในประเทศให้ประชาชนใน ชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการต่างประเทศจะต้องมีรัฐบาลที่มี ความสามารถทางการทูต น าพาให้ประเทศสามารถแข่งขัน
กับนานาประเทศได้ในด้านเศรษฐกิจและการค้า เพ่ือน าผลประโยชน์และเงินตราเข้าประเทศ และ
น าพาประเทศให้พ้น จากภัยคุกคามในด้านต่างๆ นอกจากนี้ จะต้องมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล สามารถรู้ เท่าทันเหตุการณ์
ต่างๆ ของ โลกที่ เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ใหม่ๆ  ในการที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของชาติไว้ได้  
 ๒. ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง  การที่ประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่
เจริญเติบโตโดยต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ  ระหว่างประเทศ 
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประเทศจะต้องมี โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เข้ม แข็ง สมบูรณ์ และ
กระจาย ออกไปทั่วประเทศ เพ่ือ เอ้ืออ านวยให้แก่การ ประกอบอาชีพต่างๆ ของคนในชาติ ไม่เกิด
การสูญเปล่าทาง เศรษฐกิจและเอ้ือประโยชน์ต่อการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ให้น าเงินมาลงทุนใน
ประเทศ นอกจากนี้ประเทศจะต้องมีระบบ การเงินและการคลังที่ดี ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความ
โปร่งใส กฎหมายและระเบียบต่างๆ จะต้องเอ้ือประโยชน์ให้การท าธุรกิจ ของคนในชาติเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ด้านเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของคน  ไทย
สามารถแข่งขันกับต่างชาติในเวทีการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ ช่วยศึกษาและหาตลาด
สินค้าใหม่ๆ ให้นัก ธุรกิจไทยสามารถน าก าไรที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามา ภายในประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง การค้าขายและการส่งออกมี การเจริญเติบโต ได้เปรียบดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด ท า 
ให้มีเงินตราต่างประเทศเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศให้มีความ เจริญก้าวหน้า  
 ๓. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการทหาร (การป้องกันประเทศ) หมายถึง การที่  ประเทศมี
ความพร้อมทางด้านก าลังพลและกองทัพที่จะสามารถ ป้องกันรักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้ง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของชาติ จากการใช้ ก าลังทหารของต่างชาติ เข้ามาคุกคาม ดังนั้น ความมั่นคง
ทางด้านการทหารนั้นจึง หมายถึง กองทัพจะต้องมีความพร้อมทางด้านก าลังพล และยุทโธปกรณ์ 
และจะต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะ ป้องกันและตอบโต้ประเทศที่คิดจะใช้ก าลังเข้ารุกราน ประเทศ
เรา นอกจากนี้ กองทัพจะมีความมั่นคงได้จะต้อง มีผู้น าที่เฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถ มีความ
เป็นผู้น าสูง ให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของทหารใน
กองทัพ มีความรักในวิชาชีพ ยอมสละเวลาและชีวิตเพ่ือการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของโลก ของภูมิภาค
และของประเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ สุดท้าย ส าหรับงานข่าว
กรองของกองทัพ จะต้องมีความพร้อมอยู่ ตลอดเวลา ตลอดจนด าเนินการทางการทูตเพ่ือรักษาเอก
ราช และอธิปไตยของชาติ  
 ๔. ความม่ันคงแห่งชาติด้านสังคม หมายถึง การที่ ประเทศมีสังคมของคนในชาติที่เข้มแข็ง 
มีความรักและ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ อยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข คนในชาติมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเกี่ยวโยงกับความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ ประชาชนมีความ 



๒๗ 

เชื่อ มีค่านิยม มีวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศ และ พัฒนาคุณภาพของประชาชน เช่น มี
ความขยัน อดทน ใฝ่ หา ความรู้ มีความรักชาติ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มี ความสนใจและมี
ส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองรัฐบาลคอยสอดส่องสิ่งไม่ดีงามต่าง ๆ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่ รัฐบาล 
ให้ค าเสนอแนะในทางที่ดีต่อรัฐบาล รู้จักประหยัดอดออม พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือชาติ ไม่มีการเอารัด
เอาเปรียบ กันภายในชาติ มีความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หากสังคมของ คนในชาติใดมีลักษณะ
ดังกล่าว ก็จะท าให้ชาติพัฒนาไปได้เร็ว เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกๆ ด้านประเทศใด
มีคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสูง จ านวนมาก ประเทศนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไป ได้เร็ว  
 ๕. ความมั่นคงแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี หมายถึง การที่ ประชาชน
ภายในชาติมีการ คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพ่ือใช้ในเชิงการค้า และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อันเป็นการพ่ึงพาตนเองในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ลดการสูญเสียเงินตราของ ประเทศจากการที่ต้องไปซื้อและพ่ึงพาเทคโนโลยีของต่างชาติ  
 ๖. ความมั่นคงแห่งชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่ประเทศมีพลังงาน
ภายในประเทศ เพียงพอต่อการใช้ ภายในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพลังงานนี้ รวมทั้ง
พลังงานในรูปของน้ ามัน กระแสไฟฟ้า และวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อความเป็นอยู่ ของประชาชน
ภายในชาติและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทุกชนิด หากประเทศขาดพลังงานหรือมีไม่เพียงพอ
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจ  ของชาติ ตลอดจนความอยู่
รอดของชาติอีกด้วย ส่วนด้าน สิ่งแวดล้อมนั้น จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติ รวมถึง
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของโลก และการดึงดูด นักท่องเที่ยวที่จะน ารายได้เข้าประเทศ รัฐบาล
จึงจ าเป็นต้อง รักษาสมดุลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รักษา สภาวะแวดล้อมของประเทศให้
ประชาชนได้มีอากาศ และน้ าที่ บริสุทธิ์ ไว้เพ่ือด ารงชีวิตและเพ่ือประกอบอาชีพ มีการรักษา ความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสภาวะ แวดล้อม รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาใน
ประเทศด้วย  
 จากข้อ ๑ – ๖ สามารถสรุปความส าคัญ องค์ประกอบ ของความมั่นคงได้ดังนี้  
 ความมั่นคงด้านการเมือง เท่ากับ ความเข้มแข็งของระบบการเมือง, การปกครอง 
 ความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ เท่ากับ ความเข้มแข็งของระบบการค้า ความอยู่ดีกินดีของคนใน
ชาติ 
 ความมั่นคงด้านสังคม เท่ากับ ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมสามารถด ารงไว้ ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ความผูกพัน ของคนในสังคมและความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนในสังคม 
 ความมั่นคงด้านการทหาร (การป้องกันประเทศ) เท่ากับ ความเข้มแข็งของระบบการ
ป้องกันประเทศทั้งปวง 
 ความมั่นคงด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เท่ากับ ความเข้มแข็งของวิทยาการ อัน
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ความมั่นคงทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ ความเข้มแข็งของพลังงาน ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต และการใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  



๒๘ 

 สรุปได้ว่า อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าความมั่นคง แห่งชาติหลังยุคสงครามเย็นได้
เปลี่ยนแปลงไป และเป็นเรื่องที่ มีความซับซ้อนมากขึ้น การจ าแนกองค์ประกอบความมั่นคงที่ เคย
กระท ามา ทั้ง๖องค์ประกอบอาจท าให้การพิจารณาไม่ ครอบคลุมในทุกประเด็น ความมั่นคงหลังยุค
สงครามเย็นจึงมี  ลักษณะเป็นองค์รวม (Holistic) หรือที่ เรียกว่า ความมั่นคง แบบเบ็ดเสร็จ 
(Comprehensive Security) ซึ่งครอบคลุมทั้ง ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงด้านสารสนเทศ 
ความ มั่นคงด้านระบาดวิทยา ความม่ันคงด้านการอพยพย้ายถิ่น ฐาน ความมั่นคงด้านภัยพิบัติ ความ
มั่นคงด้านวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถท าความเข้าใจ กับองค์ประกอบของ
ความมั่นคงแห่งชาติได้ดียิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เจษฎา มีบุญลือ, (๒๕๕๓, หน้า ๑๓-๒๐) ความมั่นคงด้านการเมือง เท่ากับ ความเข้มแข็งของ

ระบบการเมือง , การปกครอง ความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ เท่ากับ ความเข้มแข็งของระบบการค้า 
ความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ ความมั่นคงด้านสังคม 
เท่ากับ ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมสามารถ
ด ารงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งาม ความผูกพัน ของคนในสังคมและความอยู่เย็น
เป็นสุขของคนในสังคมความมั่นคงด้านการทหาร 
(การป้องกันประเทศ)  

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับแนวคิด          
การพัฒนาที่ยิ่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ และความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธของ         
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๓.๑ แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกประเทศให้ความส าคัญกับการสร้างเจริญก้าวหน้าให้มีความ
ทันสมัยโดยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มีผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วทุกด้านส่งผลให้สังคมโลกมีการใช้ทรัพยากรเกินความพอดีขาดความรอบคอบ ท าให้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ ากัดเหลือน้อยลงจนใกล้จะหมดไปหรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถสนองความ
ต้องการที่ เพ่ิมขึ้นอย่างไรขีดจ ากัด แม้วาปรากฏการณการพัฒนาดังกล่าวจะน ามาซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันไดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์เกิดความเสื่อม
โทรมด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูกบั่นทอนลงเรื่อย ๆ เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ ไม่เหมาะสมส่งผลให้สังคมโลกต้องตกอยู่ในภาวะสังคมมีปัญหา
และการพัฒนาทีไ่มย่ั่งยืน 



๒๙ 

 จากสภาพปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกประสบกับภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ทั่วโลก ต่าง
แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุลเพ่ือก่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจที่ พ่ึงตนเองได้สังคมที่ดี มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดีควบคูกันไปกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมและดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ประนีประนอมระหว่าง กลุ่มที่นิยมการพัฒนากับ
กลุ่มที่นิยมสิ่งแวดล้อม ทั้งโลกที่ร่ ารวยและโลกที่ยากจนต่างก็มีความพึงพอใจในแนวคิดนี้เนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่ท าให้การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ กล่าวคือเป็นแนวคิดที่ไม่ได้
ปฏิเสธ ความเจริญก้าวหน้าและมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จ าเป็นและสามารถเกิดขึ้น
ได้โดยไม่ต้องมีการท าลายสิ่งแวดล้อม๒๖ 
 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบ
ปัญหาความไม่ ยั่งยืนของการพัฒนา แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติได้เข้าร่วมการประชุมของสหประชาชาติที่มีชื่อว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สภาพแวดล้อมของมนุษย์” (United Nations Conference on the Human Environment) ที่กรุง
สตอคโฮลม การประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นผลมาจาก
ความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีตที่มุ่งการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นการสร้างความ
มั่งค่ังทางวัตถุ เป็นความเจริญที่เสียสมดุลและไม่บูรณาการจึงต้องเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นวิธีใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบด้านคนซึ่งเป็นฐานส าคัญของการ
พัฒนาภายใต้กระแสการพัฒนาของโลกที่ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
อย่างจริงจัง 
 องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกค านึงถึงผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยที่ไม่มีสมดุลกับขีดจ ากัดการตอบสนอง
ของธรรมชาติโดยได้จัดประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference 
on Environment and Development : UNCED) เมื่ อ  พ .ศ . ๒๕๓๕ ณ  กรุงริ โอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นที่มาของแผนแม่บทโลกที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
ยั่งยืน ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศสมาชิกจ านวน ๑๗๘ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้รวมลงนาม
ในการปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าว เพ่ือกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจก าหนดกรอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม มุ่งสู่ดุลยภาพการพัฒนา 
 ส าหรับแนวคิดการพัฒนาของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักไม่สมดุลกับการพัฒนาด้านอ่ืน การพัฒนาประเทศนับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาว่าถึงแม้การพัฒนาจะท าให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตแต่เป็นการเติบโตที่มีรากฐานการพัฒนาไม่เข้มแข็งขาดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม อีก
ทั้งไมไ่ด้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรจึงเป็นการเติบโตที่ไม่ สมดุลและไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกันกับสถาบัน
ทั้งหลายที่ไม่ได้เน้นเรื่องการวางรากฐานให้เข้มแข็งและไม่ดูแลเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
                                                           

 ๒๖ปรีชา เปี่ ยมพงศสานต์  และคณ ะ, วิถี ใหม่ แห่ งการพัฒ นาวิธีวิทยาศึกษาสั งคมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๔. 



๓๐ 

พัฒนาจึงเป็นที่มาของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ๒๗ ในท านองเดียวกันมีผู้ได้ให้แนวคิดว่าการพัฒนา
ของไทยที่ผ่ านมาเป็นการพัฒนาที่ เน้นการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิ จท าให้ เกิดการใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณถูกท าลายลงมากเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันมีการเลียนแบบพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ ไม่
เหมาะสม ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มขาดความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม กลายเป็นปัญหาสะสมที่บั่น
ทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยมาจนถึง ปัจจุบันและน าไปสูการพัฒนาที่ไมย่ั่งยืนหากไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาให้เหมาะสมและสมดุลอย่างองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาที่ยังยื่น (Sustainable Development) นั้นเป็นค าที่ใชกันมากในการพัฒนา
ประเทศ มีการให้ค านิยามแตกต่างกันไปตามการแปลความของประเทศต่าง ๆ และ ได้มีผู้ ให้
ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ ค านิยามที่ ได้รับการอ้างถึงบ่อยครั้งได้แกค านิยามที่บัญญัติโดย
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development) หรือที่เรียกในอีกนามหนึ่งว่า Brundtland Commission เพ่ือเรียกร้องให้
ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการด ารงชีวิตให้ ปลอดภัยและสอดคลองกับข้อจ ากัดของธรรมชาติซึ่งที่
ประชุมได้บัญญัติความหมายของค าว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไวในรายงานที่มีชื่อวา Our Common 
Future วาการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาเพ่ือสนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไมท่ าให้
คนรุ่นต่อไปต้องเดือดร้อนหรือสูญเสียโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือสนองความต้องการของคนรุ่น
อนาคต และในท านองเดียวกันหนังสือ Global Ecology Handbook ได้ระบุความหมายของค าว่า
การพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นนโยบายที่สนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยต้องไม่ท าลายทรัพยากร
ซึ่งต้องใช้ในอนาคต 
 ส าหรับประเทศไทยมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไวรวมทั้งการให้ค านิยามของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไวในที่ประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ เมือง
โจฮันเนสเบิรก แอฟริกาใต้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยเป็นการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความเป็น
องค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทรเคารพซึ่งกันและกันเพ่ือความสามารถในการ
พ่ึงตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งการ
พัฒนาอย่างมีดุลยภาพระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันเพื่อความเจริญทาง
เศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป๒๘ เช่นเดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่ต้องการการจัดทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษย์รวมทั้งทรัพยากรการเงิน
และวัสดุทั้ งป วงให้ เป็ น ไป ในทิ ศทางที่ ก่ อ ให้ เกิดความมั่ งคั่ งและอยู่ ดี กินดี โดยไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสงวนไวส าหรับคนรุ่นหลัง และการที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                                                           

 ๒๗สมคิด จาตุศรีพิทักษ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูความยงยื่น”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 
ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖): ๔-๘. 
 ๒๘อมราวรรณ ทิวถนอม, “ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : มิติใหม่ของการพัฒนา
ประเทศ”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑๒ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๘): ๔๙-๕๔. 



๓๑ 

ซึ่งจะเกิดการสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้นจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู
ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการการพัฒนา๒๙ 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างองค์รวม
และต้องบูรณาการบริบททุกด้านของสังคมเขาด้วยกันส่งผลให้ กรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งมีนักวิชาการและสถาบันต่าง ๆ ได้เสนอกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไวอย่างหลากหลายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการน ามิติใดของสังคมมาเป็นกรอบการพิจารณา๓๐ 
ทั้งนี้จากการศึกษากรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักวิชาการและสถาบันที่น าเสนอมานั้นล้วนเกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาให้ครบทุกด้านและต้องด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดที่ส าคัญ     
๓ ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวคิดข้างต้นสอดคลองกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนดังแนวคิดที่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
การพัฒนาที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนาที่
ค านึงถึงความเป็น“องค์รวม” คือการกระท าสิ่งใดต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่ง
การพัฒนาตามแนวคิดนี้ยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่
ได้ปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องค านึงว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์
หรือท าลาย๓๑ ในท านองเดียวกันมีผู้กล่าวถึงลักษณะที่แสดงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาที่สนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เปิดโอกาสให้ ทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพ่ือท าให้สังคมเกิดความผูกพันและ
อนุรักษ์ไวซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างสอดคลองกับชุมชน๓๒ เช่นเดียวกันกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ที่
ยั่งยืนว่าเป็นการพัฒนาในลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวมที่ตัวแปรทั้งหลายต้องมาประสานกัน ครบ
องค์อย่างมีดุลยภาพ แม้ว่าจะอยู่ในบริบทที่มีความหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจที่
ต้องค านึงถึงการพัฒนาตามขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างสอดคลอง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นความพยายามในการท าให้ดีขึ้นอย่าง
มั่นคงถาวรบนพ้ืนฐานของศักยภาพและทรัพยากรที่มีจ ากัด โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้านทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลทุกมิติเน้นการพัฒนาบนฐาน

                                                           

 ๒๙ชัยยศ อิ่มสุวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, วิทยานิพนธ์     
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓). 
 ๓๐ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, คูมือน าทางชีวิต “รักพ่อเพ่ือพ่อขอด าเนินชีวิตด้วย หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓. 
 ๓๑นิตยา กมลวัทนนิศา, “บริบทไทยว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ปีท่ี ๑๓
ฉบับท่ี ๒๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖): ๑๔-๒๐. 
 ๓๒วสุธร ตันวัฒนกุล, การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development), [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
: www.ph.buu.ac.th/pdf/vasutorn/develop_old.pdf [๒๖ กันยายน ๒๕๕๗].  



๓๒ 

ทรัพยากร จุดแข็งและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป๓๓ 
 ประเทศไทยได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) รัฐได้เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการ
พัฒนาอย่างองค์รวม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ ดีขึ้น จนกระทั่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ ได้อัญเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปรัชญาน าทางในการบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง มุ่ง
การพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันสูการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยังยืน นับเป็นการพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม โดยประชาชนที่ส่วนร่วม 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างถาวร 
 ดังนั้นจึงสรุปได้วาการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างองค์
รวมให้มีความสมดุลอย่างรอบด้าน โดยต้องค านึงถึงทุกมิติอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาค านึงถึงความเป็นองค์รวมใน
เชิงบูรณาการโดยพิจารณาผลเชื่อมโยงที่เกิดข้ึนอย่างหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจที่
ต้องค านึงถึงการพัฒนาตามขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างสอดคลอง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยไม่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาในอนาคต 

 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ, 
(๒๕๔๓, หน้า ๓๔) 

เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปฏิเสธ ความเจริญก้าวหน้าและมอง
ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสิ่ งที่ จ าเป็นและ
สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ต้องมีการท าลายสิ่งแวดล้อม 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, (๒๕๔๖, หน้า ๔-
๘) 

การพัฒนาของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ ให้
ความส าคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ไม่สมดุลกับการพัฒนาด้านอ่ืนการพัฒนาประเทศ
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 
๑ เป็นต้นมาว่าถึงแม้การพัฒนาจะท าให้ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตแต่เป็นการเติบโตที่มีรากฐานการพัฒนาไม่ 
เข้มแข็ง ขาดการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม 

 
 

                                                           

 ๓๓ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, “การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอยูบนฐานทรัพยากรของตนเอง” , วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖): ๙-๑๓. 



๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเอง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อมราวรรณ ทิวถนอม,  
(๒๕๔๘, หนา้ ๔๙-๕๔) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยเป็นการพัฒนาที่ต้อง
ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุล บน
พ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
กลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทรเคารพซึ่งกันและกันเพ่ือ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างเท่าเทียม  

ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, (๒๕๔๓) การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ที่
ต้องการการจัดทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษย์
รวมทั้งทรัพยากรการเงินและวัสดุทั้งปวงให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีก่อให้เกิดความม่ังคั่งและอยู่ดีกินดี  

ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๓) 

การพัฒนาอย่างองค์รวมและต้องบูรณาการบริบททุก
ด้านของสังคมเขาด้วยกันส่งผลให้  กรอบของการ
พัฒนา ที่ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
สังคม  

นิตยา กมลวัทนนิศา, (๒๕๔๖, หน้า 
๑๔-๒๐)  

หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนดังแนวคิดที่ ว่าการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อ
ความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนา 

วสุธร ตันวัฒนกุล, (๒๕๕๗) การพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการ
อนุรักษ์และการพัฒนาที่สนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์เปิดโอกาสให้ ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมอย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพ่ือท าให้
สั งคม เกิ ดความผู ก พั นและอนุ รั กษ์ ไว ซึ่ งค วาม
หลากหลายทางวัฒ นธรรม  ค านึ งถึ งการรักษา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้อย่างสอดคลองกับชุมชน 

ประพัฒน ปัญญาชาติรักษ์, 
(๒๕๔๖, หน้า ๙-๑๓)  

การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นความพยายามในการท าให้ดี
ขึ้นอย่างมั่นคงถาวรบนพ้ืนฐานของศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีจ ากัด โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุก
ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ให้ เกิดความสมดุลทุกมิติ เน้นการพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากร จุดแข็งและศักยภาพของตนเอง  



๓๔ 

 ๒.๓.๒ การพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวพุทธ 
 หลักการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวพุทธ คือ การ
พัฒนามนุษย์ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ด้วยการพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตทั้งสามด้านให้
เป็นการพัฒนาเต็มทั้งคนก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ได้ผล คือ ระบบแห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ 
ปัญญา๓๔ โดยเน้นเฉพาะประเด็นที่พึงพัฒนาเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 ด้านพฤติกรรม เป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาด้านจิตใจและ ด้าน
ปัญญาได้ดีด้วย ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ละความเคยชินที่ไม่เกื้อกูลโดยใช้วินัยและวัฒนธรรม เพ่ือเร่ง
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเอาจริง ท่านให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการหาความสุขเพราะมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนามาก  
 ด้านจิตใจ พัฒนาจิตให้มีศักยภาพในการหาความสุขได้ง่ายขึ้นเสพบริโภคด้วยเท่าที่มีก็ได้ 
ไม่มีก็ได้ จนถึงขั้นมีก็ได้ ไม่มีก็ดี อย่างฉลาดและมีจุดหมายที่ นิรามิสสุข หมายถึงการมีความสุขเป็น
อิสระโดยไม่อาศัยการเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียร พยายาม ขยัน อดทนเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
 ด้านปัญญา มีความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงของธรรมชาติ เสพบริโภคด้วยรู้
เข้าใจคุณค่าแท้เป็นผู้บรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย์ และเป็นผู้ที่เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อสังคมมนุษย์
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะบรรลุจุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน๓๕ 
 เน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธโดยยึดหลักบูรณาการ (Intergration) คือ หลักการ
ของความสมดุล หมายถึงการท าให้สมบูรณ์ด้วยการน าหน่วยย่อยแต่ละหน่วยซึ่งมีความเชื่อมโยงอิง
อาศัยซึ่งกันและกันมารวมกันท าให้เกิดความพอดีหรือสมดุล และองค์รวมนั้นมีการด าเนินไปด้วยดี มี
ภาวะและคุณสมบัติในตัวเอง เช่น คนเป็นองค์รวมเกิดจากกายกับใจ นอกนั้นยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ 
มากมายและส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็เข้ามาบูรณาการประสานกัน โดยแต่ละส่วนก็มีพัฒนาการในตัวเอง 
ธรรมชาติและสังคมก็มีสภาพในท านองเดียวกันนี้ คือต่างเป็นองค์รวม๓๖ 
 มนุษย์ที่บรรลุจุดหมายการพัฒนามนุษย์ทั้งระบบแล้วจะเป็นปัจจัยตัวกระท าน าระบบ
สัมพันธ์ใหญ่ให้เป็นไปในทางที่ดีเกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ที่ดีของมนุษย์ เป็นแกนกลางประสานบูรณาการ
กับระบบองค์รวมใหญ่เรียกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน๓๗ 
 พัฒนาการของผู้ที่ได้รับการศึกษา เรียกว่า การเป็นผู้มีตนได้พัฒนาแล้ว ๔ ด้าน อันได้แก่ 
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา โดย ๔ ด้าน๓๘ ต้องเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและ
กัน เสริมซึ่งกันและกัน 

                                                           

 ๓๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๙), หน้า ๒๓๘. 

๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๘. 
๓๖ดลพัฒน์  ยศธร , “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธศาสตร์”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒) 
๓๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า ๒๓๗. 
๓๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชน

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๙.  



๓๕ 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๓๘)  

การพัฒนามนุษย์ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
ด้วยการพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตทั้งสามด้านให้เป็น
การพัฒนาเต็มทั้งคนก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ได้ผล 
คือ ระบบแห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๔๘) .  

ประเด็นที่พึงพัฒนาเป็นส าคัญ ดังนี้ ด้านพฤติกรรม เป็น
ช่องทางให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาด้าน
จิตใจและด้านปัญญาได้ดีด้วย ด้านจิตใจ พัฒนาจิตให้มี
ศักยภาพในการหาความสุขได้ง่ายขึ้นเสพบริโภคด้วย
เท่าที่มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ จนถึงขั้น มีก็ได้ ไม่มีก็ดี ด้านปัญญา 
มีความรู้ เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ เสพบริโภคด้วยรู้เข้าใจคุณค่าแท้เป็นผู้บรรลุ
จุดหมายของการพัฒนามนุษย์  และเป็นผู้ที่ เอ้ือเฟ้ือ
เกื้อกูลต่อสังคมมนุษย์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  จะ
บรรลุจุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดลพัฒน์ ยศธร, (๒๕๔๒) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ หมายถึง การท าให้
สมบูรณ์ด้วยการน าหน่วยย่อยแต่ละหน่วยซึ่งมีความ
เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกันมารวมกันท าให้เกิดความ
พอดีหรือสมดุล และองค์รวมนั้นมีการด าเนินไปด้วยดี มี
ภาวะและคุณสมบัติในตัวเอง  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๓๗)  

มนุษย์ที่บรรลุจุดหมายการพัฒนามนุษย์ทั้งระบบแล้วจะ
เป็นปัจจัยตัวกระท าน าระบบสัมพันธ์ใหญ่ให้เป็นไป
ในทางที่ดีเกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ที่ดีของมนุษย์  เป็น
แกนกลางประสานบูรณาการกับระบบองค์รวมใหญ่
เรียกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๖๙) 

พัฒนาการของผู้ที่ได้รับการศึกษา เรียกว่า การเป็นผู้มี
ตนได้พัฒนาแล้ว ๔ ด้าน อันได้แก่ กายภาวนา ศีล
ภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา  

  
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 ๒.๓.๓ ความหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแนวพุทธของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธต้องมีการพัฒนาแยกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง คือ การพัฒนาคน 
เรียกว่า ภาวนา และอีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดล้อม เรียกว่า วัฒนา หรือ 
พัฒนา๓๙ ส าหรับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยรวมแล้วชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาระบบการด าเนิน
ชีวิตของคนทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพ่ือให้เป็นปัจจัยหลักในการประสานและบูรณาการ
ระบบความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสุขร่วมกันระหว่างบุคคล  สังคม และ
สภาพแวดล้อมอันหมายถึงธรรมชาติให้ด ารงอยู่ได้ด้วยดีอย่างเกื้อกูลต่อเนื่องสม่ าเสมอเรื่อยไป๔๐ 
 นอกจากนี้นัยส าคัญของการพัฒนาที่ยั่ งยืนแนวพุทธว่าองค์ประกอบฝ่ายมนุษย์มี
ความส าคัญยิ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องให้ความส าคัญที่สุดกับเรื่องการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง๔๑ จึง
ต้องมีการพัฒนามนุษย์ โดยถือเอาการพัฒนามนุษย์และเอามนุษย์ที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา ซึ่งระบบการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย ๓ ด้านของการด ารงชีวิตของมนุษย์ คือ พฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา ซึ่งมีความสัมพันธ์อาศัยกันและส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยแก่กันในกระบวนการพัฒนา 
จึงต้องพัฒนาเต็มทั้งคน และด้วยเหตุที่มนุษย์มีปัจจัยที่มีเจตน์จ านง หรือเป็นปัจจัยตัวกระท า ในขณะ
ที่ตัวมนุษย์เองมีความหมายสองส่วน คือ ในฐานะบุคคลที่เป็นส่วนร่วมในสังคม และในฐานะชีวิตที่
เป็นสภาวะอันมีในธรรมชาติ  คือ ธรรมชาติส่วนหนึ่ ง การแก้ปัญหาด้วยบูรณาการก็คือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท าให้โลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติไปดีด้วยกันและดียิ่งขึ้นด้วยกัน อย่างกลมกลืนและ
เกื้อกูลกัน ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงหมายถึง การพัฒนาคน ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
และให้คนที่พัฒนาเต็มระบบเป็นแกนกลาง หรือปัจจัยตัวกระท า น าการพัฒนาคน และคนที่พัฒนา
แล้วนั้นไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่ของการพัฒนา คือ ทั้ง มนุษย์
สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี๔๒ การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธในนัยของความหมายต่อการแก้ปัญหา
การพัฒนาที่ผิดพลาดขององค์การสหประชาชาติที่ผ่านไปก่อนหน้านั้น  หมายถึงการแก้ปัญหาของ
อารยธรรมทั้งหมด๔๓ ต้องสืบค้นเหตุปัจจัยของปัญหาลงไปถึงรากฐานความคิดหรือทิฏฐิที่เป็นฐาน
ก่อก าเนิด และก ากับกระแสของอารยธรรมนั้น เพ่ือให้เห็นลู่ทางของการแก้ปัญหา แล้วโยงไปสู่ขั้นการ
พิจารณาในการแก้ปัญหา ซึ่งทัศนะที่มีต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้น  อารย
ธรรมตะวันตกเดิมมองว่ามนุษย์แยกต่างหากออกจากธรรมชาติ และมีอ านาจครอบง าเหนือธรรมชาติ
จึงเป็นตัวการก่อปัญหาให้แก่มนุษย์ชาติเมื่อจะแก้ปัญหาให้การพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็ต้อง
เปลี่ยนรากฐานความคิดใหม่เพราะว่าปัญหาการพัฒนา  มิใช่มีเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่
ปรากฏทางด้านความคิดชีวิต ทั้งกายใจ และสังคมด้วย รากฐานความคิด และปัจจัยต่างๆ ทางภูมิ

                                                           
๓๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑. 
๔๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า ๗๕. 
๔๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๗. 
๔๒ดลพัฒน์  ยศธร , “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนแนวพุทธศาสตร์”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒). 
๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หน้า ๑๑๕. 



๓๗ 

ธรรมภูมิปัญญา ที่อยู่เบื้องหลังความเป็นมาของอารยธรรมปัจจุบัน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
การที่จะเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์ชาติอย่างแท้จริง๔๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๑)  

การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธต้องมีการพัฒนาแยกเป็น ๒ 
ส่วน ส่วนหนึ่ง คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา และ
อีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เรียกว่า วัฒนา หรือ พัฒนา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๓๙, หน้า ๗๕, ๑๗๑-๑๗๒, ๑๘๐-
๑๘๒)  

หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยรวมแล้วชี้ให้เห็นว่า 
การพัฒนาที่ยั่ งยืนแนวพุทธ หมายถึง กระบวนการ 
พัฒนาคนตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการ
พัฒนาระบบการด าเนินชีวิตของคนทั้งด้านพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา เพ่ือให้เป็นปัจจัยหลักในการประสาน
และบูรณาการระบบความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์และความสุขร่วมกันระหว่างบุคคล สังคม 
และสภาพแวดล้อมอันหมายถึงธรรมชาติให้ด ารงอยู่ได้
ด้วยดีอย่างเก้ือกูลต่อเนื่องสม่ าเสมอเรื่อยไป 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๓๙, หน้า ๗๕)  

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องให้ความส าคัญที่สุดกับเรื่องการ
พัฒนาคน 

ดลพัฒน์ ยศธร, (๒๕๔๒) การพัฒนามนุษย์ โดยถือเอาการพัฒนามนุษย์และเอา
มนุษย์ที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่ง
ระบบการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย ๓ ด้านของการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาซึ่ง
มีความสัมพันธ์อาศัยกันและส่งผลต่อกัน  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๑๕)  

การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธในนัยของความหมายต่อการ
แ ก้ ปั ญ ห าก าร พั ฒ น าที่ ผิ ด พ ล าด ข อ งอ งค์ ก า ร
สหประชาชาติที่ผ่านไปก่อนหน้านั้น  หมายถึงการ
แก้ปัญหาของอารยธรรมทั้งหมด 

วิชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, (๒๕๔๑, หน้า 
๘๒) 

ทัศนะที่ มีต่อ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาตินั้น อารยธรรมตะวันตกเดิมมองว่ามนุษย์แยก
ต่างหากออกจากธรรมชาติ ปัญหาให้แก่มนุษย์ชาติเมื่อ
จะแก้ปัญหาให้การพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  

                                                           
๔๔วิชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, “สัมภาษณ์พิเศษ”, สารคดี, ฉบับท่ี ๑๖๖ ปีท่ี ๑๔ (ธันวาคม ๒๕๔๑): ๘๒. 



๓๘ 

 ๒.๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับ ความหมาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๔.๑ ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าว
ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรูความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรอบรูที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทนมีความเพียรพยายามมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพรอมต่อการรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี”๔๕ ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงว่าแนวคิดหลัก“แนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน และระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน”๔๖ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตนความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรูความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจาหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรูที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพรอมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน

                                                           

 ๔๕สมพร เทพสิทธา, การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจน
และการทุจริต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสารจ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๖-๑๗. 
 ๔๖กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  กรอบแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓-๒๕. 



๓๙ 

วัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็นอย่างดี ๔๗ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ได้พูดถึงวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่พูดถึงกรอบคิดในการตัดสินใจเพ่ือให้การพัฒนาเกิด
ประโยชนที่สุดต่อทุกคน๔๘ 
 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้สรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบเศรษฐกิจที่
พ่ึงตนเองได้ว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิ ต
สินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะต้องพึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เรามิได้เป็นเจ้าของ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้โดย
ไม่เดือดร้อนก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และต้องมีความพอเพียง 
ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรูความรอบคอบ๔๙ ตามกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป้าหมายหรือปรัชญาการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่าง
พอประมาณตน ทางสายกลาง มีความพอดีโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนสิ่งส าคัญต้องรู้จักพ่ึงพาตนเอง
และทรัพยากรที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนจะไปพ่ึงพาคนอ่ืนหรือปัจจัยภายนอก  หรือ 
หมายถึง การอุ้มชูตนเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน๕๐ 
 เศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริเป็นหลักการและแนวทางส าคัญ
ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือเกษตรกรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแนวคิด
การพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเน้นการช่วยเหลือและพัฒนา
ให้เกิดการพ่ึงตนเองอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์พระประมุขของไทย ได้พระราชทานหลักการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนไทยทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้เป็นไปในทางสายกลางมีความพอประมาณ มีเหตุผล รู้จักพ่ึงตนเอง และทรัพยากรที่เรามี
อยู่น ามาใช้ประโยชน์ด้วยความรอบรู้รอบคอบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งหลักการนี้มีความส าคัญในการน าไปใช้บริหารจัดการที่ดินและน้ า
เพ่ือการเกษตรในที่ดินที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่นคงด้านการด ารงชีวิตให้แก่
เกษตรกรและสังคมโดยรวมของไทย๕๑ 
                                                           

 ๔๗คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง ชาติ, 
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 
 ๔๘คณะท างานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท า
ดรรชนีวัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ๒๕๕๐), หน้า ๖๕. 
 ๔๙สุเมธ ตันติเวชกุล, โครงการพัฒนากรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๕๓. 
 ๕๐วิทยา อธิปอนันต์, เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรที่พ่ึงพาตนเอง , กรมส่งเสริมการเกษตร, 
๒๕๔๒, (อัดส าเนา), หน้า ๑-๕. 
 ๕๑กรมวิชาการ, แนวทางการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒). 



๔๐ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการด ารงชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณตน 
เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ สิ่งส าคัญต้องรู้จักการพ่ึงพาตนเอง โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน
และรู้จักการน าทรัพยากร ที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น รู้จักการน า
ปัจจัยพ้ืนฐานมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขความสบาย และพอเพียงกับตนเอง๕๒ เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล และองค์กร 
โดยค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบระมัดระวังควบคู่ไปกับ
การมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก 
น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกา   
ภิวัตน์ได๕้๓ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางการพัฒนา ของประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริเป็นปรัชญาน าทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีแนวทางดังนี้ 
 ๑. ทางสายกลาง ไม่พัฒนาไปในทางทิศใดทิศหนึ่งจนเกินไป เช่น ปิดหรือเปิดเสรีเต็มที่ 
 ๒. ความสมดุลและความยั่งยืน เน้นการพัฒนาในลักษณะองค์รวม 
 ๓. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความพอดีทั้งในการผลิตและการบริโภค 
 ๔. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง 
รวดเร็ว 
 ๕. การเสริมสร้างคุณภาพคน เน้นให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มิตรไมตรี เอ้ืออาทร มีความ 
เพียร มีวินัย มีสติ ไม่ประมาท พัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ของ (Schumacher) นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้กล่าวว่า “สัมมาอาชีวะ” ซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่ง
ในมรรคแปดของพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ นัก เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส่งเสริมให้มนุษย์
มีมาตรฐานการครอบชีพที่สูง โดยวัดจากจ านวนการบริโภค และ ถือว่า ผู้ที่บริโภคมากจะ “อยู่ดีกิน
ดี” กว่าผู้บริโภคน้อย แต่นักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีความเห็นว่า การ บริโภคเป็นเพียงมรรคที่จะ
น ามาซึ่งความอยู่ดีกินดี ดังนั้นจุดมุ่งหมายน่าจะอยู่ที่การท าให้การกินดีอยู่ดี มากท่ีสุด โดยการบริโภค
ให้น้อยที่สุด หัวใจของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ ความเรียบง่าย อหิสาธรรม และทางสายกลาง 
 นอกจากนี้  “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตโต) ว่า 
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี้มีลักษณะเป็นสายกลาง อาจจะเรียกว่า เศรษฐศาสตร์ สายกลางหรือ

                                                           

 ๕๒ประเวศ วะสี , ยุทธศาสตร์ ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  สังคม และศีลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกคีมทอง, ๒๕๔๑), หน้า ๔. 
 ๕๓คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคม แห่งชาติ, 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๐), หน้า ๘. 



๔๑ 

เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทาที่ว่า เป็นสายกลางเป็นมัชฌิมา คือ มีความพอดี พอประมาณ ได้ดุลย
ภาพ ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความ ว่า เป็นการได้รับ
ความพึงพอใจด้วยการตอบสนองความต้องการของคุณภาพชีวิต ตัวก าหนด เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
คือ มัตตัญญุตา ความรู้จักพอประมาณ รู้จักพอประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค หมายถึง ความพอดี 
ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ๕๔ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้ให้ประชาชนได้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นแนวทางที่มีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั่งเดิมของคนไทย 
และสามารถน าไปใช้ได้ในทุกระดับ ในระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน จนถึงระดับประเทศ๕๕ 
 สรุปทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ ว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมรัฐแห่งชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระรีบด่วนของชาติอันประกอบด้วย 
๑) สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ ๒) สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหาภาคและ
การเงิน ๔) ปฏิรูประบบรัฐทั้งการเมืองและระบบราชการ ๕) ปฏิรูปการศึกษา ๖) ปฏิรูปสื่อ และ ๗) 
ปฏิรูปกฎหมาย ที่เมื่อเชื่อมโยงกันแล้วจะท าให้ประเทศไทยมีฐานที่เข้มแข็งและเติบโตต่อได้อย่าง
สมดุล๕๖ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส าหรับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์๕๗ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการบริหารและพัฒนาประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ

                                                           
๕๔สมพร เทพสิทธา, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร, 

๒๕๔๘), หน้า ๑๓-๒๗. 
๕๕สุเมธ ตันติเวชกุล, การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๐), หน้า ๑๔. 
๕๖อภิชัย พันธเสน, การประยุกต์พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ

ขนาดยอม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐-๖๘. 
๕๗เกษม วัฒนชัย, การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่ายการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 

: ประกอบกิจ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘. 



๔๒ 

รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ งด้าน
วัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี๕๘ 
  สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอเพียงอย่างน้อย ๗ ประการคือ 
  ๑. พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
  ๒. จิตใจพอเพียง รักเอ้ืออาทรผู้อื่น 
  ๓. สิ่งแวดล้อมพอเพียง อนุรักษ์ และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 
  ๔. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง รวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาสังคมปัญหาความ
ยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ปัญญาพอเพียง เรียนรู้ร่วมกัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๗. ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์และเติบโตจากฐานทาง
วัฒนธรรม อันหมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมจึงจะเป็นเศรษฐกิจมั่นคง 
  ๘. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ผันผวนอย่างรวดเร็วจนกระท้ังมนุษย์ไม่สามารถรับได้ 
  นอกจากนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพ่ึงตนเองได้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่สุด
ส าหรับอนาคตท่ีมั่นคงการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเกิดจากกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน และ 
ต้องเป็นการระเบิดจากภายในมากกว่าการผลักดันจากภายนอกแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมี
รากฐานจากค าสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่หลักธรรมดังกล่าว
มิได้จ ากัดอยู่แต่ในศาสนาพุทธเท่านั้น ในศาสนาอ่ืน ๆ ก็มีการสอนในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน เช่น เรื่อง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์และประโยชนของการอบรมวินัย
ในตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมพร เทพสิทธา, (๒๕๔๙, หน้า ๑๖-๑๗) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้ม
กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในทั้ งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน 

 
 
 

                                                           
๕๘กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย . 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๔. 



๔๓ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๓-๒๕) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน และระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการ
บริหารประเทศให้ด าเนิน ไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัฒน 

คณ ะอนุ กรรมการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจ
พอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, (๒๕๔๘, หน้า ๔) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่ อ ก า รมี ผ ล ก ระท บ ใด  ๆ  อั น เกิ ด จ าก ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรูความรอบคอบ  

คณะท างานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, (๒๕๕๐, หน้า ๖๕) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ พูดถึงวิธีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ แต่พูดถึงกรอบคิดในการตัดสินใจ
เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประโยชนที่สุดต่อทุกคน 

สุเมธ ตันติเวชกุล, (๒๕๔๒, หน้า ๕๓) ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู
ความรอบคอบ 

วิทยา อธิปอนันต์, (๒๕๔๒, หน้า ๑-๕) ตามกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป้าหมาย
หรือปรัชญาการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทย
ให้อยู่อย่างพอประมาณตน ทางสายกลาง มีความ
พอดีโดยไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนสิ่งส าคัญต้องรู้จัก
พ่ึงพาตนเองและทรัพยากรที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ก่อนจะไปพึ่งพาคนอ่ืนหรือปัจจัยภายนอก  

กรมวิชาการ, (๒๕๕๒, หน้า ค าน า) เศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎี ใหม่  ตามแนว
พระราชด าริเป็นหลักการและแนวทางส าคัญในการ
บริหารจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือเกษตรกรในที่ดิน
ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแนวคิดการ  



๔๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 พัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยเน้นการช่วยเหลือและพัฒนาให้
เกิดการพ่ึงตนเองอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์พระ
ประมุขของไทย ได้พระราชทานหลักการด ารงชีวิต
ของประชาชนคนไทยทุกระดับทุกสาขาอาชีพ 
ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้เป็นไปในทางสายกลางมีความพอประมาณ มี
เหตุผล รู้จักพ่ึงตนเอง 

ประเวศ วะสี, (๒๕๔๑, หน้า ๔) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการด ารงชีวิตหรือวิถีชีวิต
ของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทาง
สายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง  ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก าร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , (๒๕๕๐, 
หน้า ๘) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด 
หลักการและแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล 
และองค์กร โดยค านึงถึงความพอประมาณกับ
ศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้
ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบ
ระมั ด ระวั งค วบ คู่ ไป กั บ การมี คุณ ธรรม  ไม่
เบียดเบียนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือ
ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้า
ด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความ
สามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ 

สมพร เทพสิทธา, (๒๕๔๘, หน้า ๑๓-๒๗) โดยมีแนวทางดังนี้  ๑ . ทางสายกลาง ๒ . ความ
สมดุลและความยั่งยืน ๓. ความพอประมาณอย่างมี
เหตุผล ๔ . ภูมิคุ้มกันและรู้ เท่าทันโลก  ๕ . การ
เสริมสร้างคุณภาพคน  

สุเมธ ตันติเวชกุล, (๒๕๕๐, หน้า ๑๔) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้ให้ประชาชนได้เห็นถึงแนว
ทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนซึ่งท่ีจริงแล้วก็เป็น  



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 แนวทางที่มีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั่งเดิมของคน

ไทย และสามารถน าไปใช้ได้ในทุกระดับ ในระดับ
บุคคล ครอบครัวชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

อภิชัย พันธเสน, (๒๕๔๖, หน้า ๖๐-๖๘) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่ งของธรรมรัฐ
แห่งชาติ  หรือเป็นส่วนหนึ่ งในระเบียบวาระ
รีบด่วนของชาติอันประกอบด้วย ๑) สร้างคุณค่า
และจิตส านึกใหม่ ๒) สร้างเศรษฐกิจพอเพียง     
๓) ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหาภาคและการเงิน    
๔) ปฏิรูประบบรัฐทั้งการเมืองและระบบราชการ 
๕) ปฏิรูปการศึกษา ๖) ปฏิรูปสื่อ และ ๗) ปฏิรูป
กฎหมาย ที่เมื่อเชื่อมโยงกันแล้วจะท าให้ประเทศ
ไทย 

เกษม วัฒนชัย, (๒๕๕๑, หน้า ๑๘) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับทุก
ประเทศในโลก โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็ง
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,  
(๒๕๕๐, หน้า ๓๔) 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความ
มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ
ทุกขั้นตอน  

 
  ๒.๔.๒ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเพ่ือน าไปศึกษาและปฏิบัติและ
สามารถสรุปหลักการที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจได้ ๙ ประการ ได้แก่๕๙ 
  ๑. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือเลือกใช้ เทคโนโลยีที่มีต้นทุนการผลิตต่ า แต่ถูกหลัก
วิชาการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                           

 ๕๙สมพร เทพสิทธา, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร, 
๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 



๔๖ 

  ๒. การใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือในกระบวนการ
ผลิตทั้งหมดจะไม่ให้มีของเสียออกจากระบบการผลิตโดยของเสียของระบบการผลิตหนึ่งจะถูกน า ไป
ใช้เป็นปัจจัยในการผลิตของอีกกระบวนการผลิต ท าให้ไม่มีของเสียเป็นการลดมลพิษ 
  ๓. เน้นการจ้างงานเป็นหลักโดยไม่น าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน นอกจากจ าเป็นเพราะ
จะท าให้เกิดความเสียหายกับผลผลิต 
  ๔. มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม คือขนาดการผลิตสอดคล้องกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
  ๕. ด าเนินธุรกิจอย่างรอบ ไม่โลภมากและไม่เน้นก าไรในระยะสั้นเป็นหลัก 
  ๖. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ลูกค้า ลูกจ้างและผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ 
  ๗. มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพ่ือกระจายความเสี่ยง 
  ๘. ไม่ก่อหนี้สินจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการหรือบริหารความเสี่ยงต่ า 
  ๙. ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลักและเน้นตลาดในท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยขยายไป
ตลาดภูมิภาคจนถึงตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตามล าดับ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชนการประยุกต์
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการพัฒนาชุมชน และกล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมจะน าไปใช้กับการพัฒนาชุมชน ได้แก่๖๐ 
  ๑. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลจากการรวบรวมสะสมความรู้จากการปฏิบัติจริง มี
การทดลอง วิจัย ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องจึงเหมาะสมที่จะนา มาใช้ในการพัฒนา
ชุมชน 
  ๒. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานความเป็นจริงของ
สังคมไทยซึ่งไม่มีในต าราตะวันตก 
  ๓. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นบูรณาการความรู้จากหลายสาขาต้อง
พิจารณารอบด้านผสมผสานกันและมองปัญหาแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 
  ๔. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกระดับตั้งแต่ระดับ
บุคคลครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศจนถึงสังคมโลก เพราะมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์ด าเนินชีวิตภายใต้
ความถูกต้องเหมาะสมไปสู่ความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน 
  ๕. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพซึ่งไม่ใช่ชุด
ความรู้สูตรส าเร็จแต่ต้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน สาขาอาชีพ 
  ๖. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นแบบตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่
ท าให้เข้าใจและประยุกต์ไปใช้กับการพัฒนาชุมชนนอกจากนั้นยังกล่าวถึงชุมชนเข้มแข็ง ลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็ง มูลเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนเข้มแข็งหรือการรวมกลุ่มของคนในชุมชนและแนวทาง
ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนและสรุปว่าการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ ดีของชุมชนจน
สามารถพ่ึงตนเองได้ จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
                                                           

 ๖๐กรมวิชาการ, แนวการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง , (กรุงเทพมหานคร : กรม
วิชาการ, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 



๔๗ 

  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพโดยนา มาใช้ในการ
บริหารจัดการปัจจัยทุนทั้ง ๔ ประเภทคือทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติและทุนสังคมซึ่งภาครัฐ
และภาคเอกชนจ าเป็นต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมให้มีความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือสามารถนา ประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน๖๑ 
  หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนต้อง
เริ่มต้นจากภายในและเกิดจากปัจจัยภายในซึ่งเป็นไปตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
ความส าคัญกับเศรษฐกิจภายในครัวเรือน ชุมชน ภายในประเทศเป็นหลักและให้วิสาหกิจชุมชนเป็น 
เครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างรากฐานมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเอง ให้ความส าคัญกับการผลิตและการบริโภคภายในชุมชน ภายในประเทศลดขั้นตอน
การตลาดและการเงินท าให้วางแผนการผลิตได้พอเหมาะใช้หลักพอประมาณไม่ท าให้มีการผลิตมาก
เกินไปจนเหลือใช้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมีระบบการจัดการอย่างมีเหตุผลและสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยการพัฒนาเริ่มจากภายในให้มีความเข้มแข็งไม่พ่ึงพาจากภายนอก การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพเกิดจากการใช้ปัจจัยภายในเป็นกลไกขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
นอกจากนั้น ยังต้องสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญค านึงสิ่งแวดล้อม
และเพ่ิมความรู้เน้นการลงทุนที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน๖๒ 
  ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องมีการเรียนรู้มีความเป็นอิสระ สามารถคิดและตัดสินใจได้เอง พึ่งพา
ตนเองได้และการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมเกิดจากข้างในคือเริ่มจากคนในชุมชนซึ่งต้องมีการเรียนรู้เพ่ือให้
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้สามารถสรุปการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
  ๑. การเรียนรู้สภาพที่เป็นจริง ปัญหาที่ก าลังประสบเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกัน 
  ๒. การเรียนรู้ให้ได้หลักคิด โดยเริ่มจากการหาข้อมูลเพ่ือให้ได้ความรู้หลักคิดแนวทาง
ปฏิบัติและน าไปสู่ปัญญา 
  ๓. การเรียนและการจัดการทรัพยากร ต้องมีความคิดสร้างสรรค์น าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมที่
สะสมถ่ายทอดกันมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ๔. การเรียนรู้สังคมโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๕. การเรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่ายหรือสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือท ากิจกรรมกับชุมชนอ่ืน
เพ่ือสามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้การท างานแบบเครือข่ายจะช่วยลดรายจ่ายเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน๖๓ 

                                                           
๖๑ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖. 
 ๖๒สมพจน์ กรรณนุช, เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๑), 
หน้า ๒๑. 

๖๓เสรี พงศ์พิศ, เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 



๔๘ 

  แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีการออม
เพ่ิมขึ้นสามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นและแหล่ง
ความรู้ส่วนใหญ่ได้รับจากสื่อบุคคลจากภายนอกท้องถิ่นซึ่งวิสาหกิจชุมชนจะคัดสรรสิ่งที่เหมาะสมกับ 
ตนเองได้ดีกว่า ที่คนอื่นมาจัดการให้๖๔ 
  ความคิดเห็นว่าลักษณะของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย มุ่งขยาย
ตลาดในท้องถิ่นเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการผลิตและการตลาดที่มีความคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ จึงมีโอกาสประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายกว่า๖๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมพร เทพสิทธา, (๒๕๔๘, หน้า ๓๒) หลักการที่ จะน าไปประยุกต์ ใช้ ในการจัดการธุรกิจ ได้            

๙ ประการ ได้แก่ ๑. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๒. การใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด    
๓. เน้นการจ้างงานเป็นหลักโดยไม่น าเทคโนโลยีมาทดแทน
แรงงาน ๔. มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม ๕. ด าเนินธุรกิจอย่าง
ไม่โลภมาก ๖. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค ๗. มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ง่ายเพ่ือกระจายความเสี่ ยง  ๘. ไม่ก่อหนี้ สินจนเกิน
ความสามารถ ๙. ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลัก 

กรมวิชาการ, (๒๕๔๒, หน้า ๗) ลักษณ ะที่ ส าคัญของความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมจะน าไปใช้กับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ๑. ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลจากการรวบรวมสะสมความรู้
จากการปฏิบัติจริง ๒. ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มี
ลักษณะการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ๓. ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นบูรณาการความรู้จาก
หลายสาขา ต้องพิจารณารอบด้านผสมผสานกันและมอง
ปัญหาแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ ๔. ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุก
ระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัว ชุมชน สังคม 

                                                           

 ๖๔นรินทร์ สังข์รักษาและคณะ, “ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี”, รายงานวิจัย, 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖. 
 ๖๕สันติ บางอ้อและคณะ, การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 



๔๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ประเทศจนถึงสังคมโลก ๕. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพ ๖. ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นแบบ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ท าให้เข้าใจและประยุกต์ไปใช้กับ
การพัฒนาชุมชน 

ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, (๒๕๕๒, หน้า 
๕๖) 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมีเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพโดยนา มาใช้ในการ
บริหารจัดการปัจจัยทุนทั้ง ๔ ประเภทคือทุนกายภาพ      
ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติและทุนสังคม 

สมพจน์  กรรณนุช, (๒๕๕๑, หน้า 
๒๑) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเน้นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากภายในและเกิด
จากปัจจัยภายในซึ่งเป็นไปตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจภายในครัวเรือน ชุมชน 
ภายในประเทศเป็นหลักและให้ วิสาหกิจชุมชนเป็ น 
เครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างรากฐานมั่นคงทางเศรษฐกิจ
โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง       
ให้ความส าคัญกับการผลิตและการบริโภคภายในชุมชน  

เสรี พงศ์พิศ, (๒๕๔๙, หน้า ๙) การพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมเกิดจากข้างในคือเริ่มจากคนใน
ชุมชนซึ่งต้องมีการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้สามารถสรุปการเรียนรู้ได้ดังนี้  ๑. การเรียนรู้
สภาพที่เป็นจริง ๒. การเรียนรู้ให้ได้หลักคิด ๓. การเรียน
และการจัดการทรัพยากร ๔. การเรียนรู้สั งคมโลกใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป๕. การเรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่าย
หรือสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือท ากิจกรรมกับชุมชนอ่ืนเพ่ือ
สามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ 

น ริ น ท ร์  สั ง ข์ รั ก ษ า  แ ล ะ ค ณ ะ , 
(๒๕๕๒, หน้า ๕๖) 

แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท า
ให้วิสาหกิจชุมชนมีการออมเพ่ิมขึ้นสามารถฝ่าวิกฤต
เศรษฐกิจมาได้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจและสังคม
ดีขึ้นและแหล่งความรู้ส่วนใหญ่ได้รับจากสื่อบุคคลจาก
ภายนอกท้องถิ่นซึ่งวิสาหกิจชุมชนจะคัดสรรสิ่งที่เหมาะสม
กับ ตนเองได้ดีกว่า ที่คนอื่นมาจัดการให้ 

 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สันติ บางอ้อ และคณะ, (๒๕๔๒, หน้า ๑๑) ความคิดเห็นว่าลักษณะของอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย มุ่งขยายตลาดในท้องถิ่นเป็น
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะการผลิตและการตลาดที่มี
ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการ จึงมีโอกาสประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ง่ายกว่า 

 
๒.๕ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 อปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม ๗ ประการ ผู้ปฏิบัติธรรมนี้
จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์คือ๖๖ 
 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิจ การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ 
พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอ เพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งมีแต่ความ
เจริญ ไม่เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะ
อบอุ่น ปัญหาลูกไปติดยาเสพติด ก็จะไม่เกิดขึ้น ในสถานที่ท างาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับ
ผู้ ร่ วมงานทุ กครั้ ง  งานก็จะราบรื่น  หากมีข้อผิ ดพลาด  ทุกคนก็จะยอมรับ ในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระท ากิจที่ควรท า เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เช่น
ในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไป
ด้วยความเต็มใจ 
 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสุข
ได้ ทุกคนจะต้องไม่บัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจ
ของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของ
โรงเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้ 
 ๔. เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
ผู้ใหญ่เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า ถ้าเราให้
การเคารพและเชื่อฟังผู้น า สังคมก็จะไม่วุ่นวาย เช่น ถ้าลูกเชื่อฟัง พ่อ แม่ ก็จะเป็นคนดีได้เพราะไม่มี
พ่อแม่คนไหน อยากให้ลูกตนเองชั่ว 

                                                           
๖๖ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/๘๖. 



๕๑ 

 ๕. ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอบุรุษควรให้เกียรติให้การ
ยกย่องปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืนมาก ๆ ความ
เสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น 
 ๖. สักการะเคารพเจดีย์ หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่ส าคัญ
ในศาสนา เพ่ือจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน เช่น 
การเคารพพระปฐมเจดีย์ 
 ๗. ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือ การคุ้มครองบรรพชิต ซึ่งเป็น
ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เช่น การท าบุญด้วยปัจจัย ๔ เป็นต้น 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้๖๗ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐ 
โดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้  จะ
เอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖.  อปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 

๗ ประการ คือ ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิจ ๒. พร้อมเพรียง
กันประชุม เลิกประชุม ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและ
ไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ๔ . เคารพนับถือผู้ใหญ่ การ
เคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ๕. ไม่
ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็น เพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ 
บุรุษควรให้เกียรติให้ การยกย่อง ๖. สักการะเคารพเจดีย์ 
หมายถึง การให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่
ส าคัญในศาสนา ๗. ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่
พระอรหันต์  

 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘.  อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้า
วัช ชี ทั้ งห ลายผู้ ป กครองรั ฐ โดยระบอบสามั คคี ธรรม 
(republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตาม
หลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การ
เกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคค ี

 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 แนวความคิดและการจัดตั้งกองอ านวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๔๘๕ 
ได้มีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้น แบ่งออกเป็น ๒ สาขา คือ พรรคคอมมิวนิสต์จีน 
และพรรคคอมมิวนิสต์ไทย โดยลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่พ้ืนที่ชนบททุรกันดาร

                                                           
๖๗องฺ.สตฺตก. (ไทย). ๒๓/๒๐/๑๘.  



๕๒ 

อาศัยความอดอยากยากจนของราษฎรเป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ จนถึงกับเริ่มมีการจับอาวุธเข้าปะทะระหว่างคนไทยด้วย
กันเอง 
 ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๔ สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และจะเห็นว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามได้น าจุดอ่อน ทางด้านสังคมน ามาเป็น
เงื่อนไขท าลายความเชื่อมั่นที่ประชาชนพึงมีต่อรัฐบาล ซึ่งด าเนินการอย่างได้ผลในพ้ืนที่ชนบท เพราะ
ความทุกข์ยากของประชาชนกับ กระทรวงมหาดไทยรายงานให้ทราบว่า คอมมิวนิสต์ได้ส่งตัวแทนเข้า
ไปแทรกซึม อยู่ในหมู่บ้านเพ่ือบ่อนท าลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล โดยปฏิบัติการใน
เขตที่ประชาชนด้อยการศึกษาและยากจนเจ้าหน้าที่รัฐดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวกและเป็น
ถิ่นทุรกันดาร ท าให้ขาดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึง
ได้เสนอให้ใช้วิธี การพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือด าเนินการเพ่ือขจัดปัญหาของต้นเหตุ  
 ดังนั้น ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มี
บัญชาให้กองทัพร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย์ 
เลขาธิการ กองบัญชาการทหารสูงสุด พิจารณาเรื่องดังกล่าวในลักษณะข้อพิจารณาของฝ่าย
อ านวยการว่าด้วย หัวเรื่อง “การป้องกันการด าเนินการของคอมมิวนิสต์” ในประเทศไทย๖๘  
 คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 
 พลโทเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ รองเสนาธิการกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า  เป็น
ประธาน 
 พันเอกเจริญ พงษ์พานิช หัวหน้ากองก าลังพลกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า เป็น
กรรมการ 
 พันเอกส าราญ ซีโรท หัวหน้ากองส่งก าลังบ ารุงกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าเป็น
กรรมการ 
 พันเอกเชวง ยังเจริญ หัวหน้ากองยุทธการกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าเป็น
เลขานุการ 
 พันโทถนอม ไวถนอมสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วย  
 ผลการพิจารณาได้รับความเห็นชอบในหลักการจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๐๕ จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๐๕ และมีบัญชาการให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงตัวบุคคลที่จะบรรจุในต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตลอดจนภารกิจให้เหมาะสมด้วย 
 ประวัติความเป็นมาของ ส านักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา๖๙เมื่อ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๐๕ กรป.กลาง ได้ส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยแรกออกปฏิบัติงานพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนที่ บ้านนาคู กิ่งอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้นามหน่วยว่า “หน่วยพัฒนาการ
                                                           

 ๖๘องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน, ๒๕๕๒), หน้า ๗.  
 ๖๙หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒, (เลย : 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 
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เคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์” มีพันเอกเจริญ พงษ์พานิช เป็นผู้บังคับหน่วยคนแรก และได้จัดชุด
พัฒนาการเคลื่อนที่อีก ๒ ชุด เข้าเยี่ยมเยียนราษฎรตามหมู่บ้านโดยใช้ความบันเทิงเป็นสื่อในการชี้แจง
นโยบายการช่วยเหลือราษฎรของรัฐบาลให้ทราบ มีพันตรีส าเภา ศรีขชา และ นาวาอากาศตรีพจน์ 
สัตย์บุศย์ เป็นหัวหน้าชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒ คนแรก ใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ ๑ เดือน จึง
เดินทางกลับที่ตั้ง กรป.กลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนกองบัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จังหวัด
กาฬสินธุ์คงตั้งอยู่ต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้ส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน ซึ่งตามแผน
จะมี ๒ หน่วยต่อไป โดยหน่วยที่สองออกปฏิบัติงานที่บ้านกุดเรือค ามีพ้ืนที่ปฏิบัติการ ๔ อ าเภอ คือ 
อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอพรรณนานิคม และอ าเภอสว่างแดนดินมีชุดพัฒนาการ
เคลื่อนที่รวม ๓ ชุด ต่อมาได้ย้ายฐานพัฒนาการเข้าที่ บ้านโคก ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ซึ่งปัจจุบันคือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สนภ.๒ นทพ. รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามออกปฏิบัติงานที่ บ้านโพนตูม อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีพันโท
สาคร วีระศักดิ์ เป็นผู้บังคับหน่วยพ้ืนที่ปฏิบัติการ ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอนาแก และอ าเภอ
ธาตุพนม มีชุดพัฒนาการเคลื่อนที่รวม ๓ ชุด และได้ย้ายที่ตั้งเข้าปฏิบัติงานในหลายอ าเภอ อาทิ บ้าน
พระซอง อ าเภอนาแก, บ้านหนองแคน อ าเภอดงหลวง, บ้านไร่ อ าเภอ ดอนตาล และในที่สุดได้ย้าย
เข้าที่ตั้งหน่วย บ้านทางหลวง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปัจจุบันคือ หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เนื่องจากยังมีประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดาร
อ่ืนๆ รอคอยความช่วยเหลืออีก ดังนั้นในปีต่อ ๆ มา กรป.กลาง ได้จัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
ออกไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ท้องถิ่นทุรกันดารทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นั้นมีการส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือเพ่ิมอีก ๔ หน่วย โดย
ในปี ๒๕๐๗ ได้ส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๖ จังหวัดหนองคายเข้าปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนหญ้านาง 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 
 เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๘ ได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีและเผาที่ตั้ง พันเอกเชาว
ลิต บิณฑคุปต์ ผู้บังคับหน่วยและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต กรป.กลาง จึงได้จัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓ 
ด าเนินงานทดแทนเข้าตั้งฐานพัฒนาการ ณ บ้านศูนย์กลาง อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๒ หน่วยได้รับภารกิจโครงการอีสานเขียวในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
ในนาม ฉก.๐๗ ชัยภูมิ และได้กลับมาปฏิบัติงานในจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันคือหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๒๕ สนภ.๒ นทพ. รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย และในปี ๒๕๐๗ เหมือนกัน ได้ส่ง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๗ และ ๘ เข้าพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย ตามล าดับ 
โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่ ๗ ตั้งฐานอยู่ที่ บ้านสุ่มเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และย้ายเข้า
ที่ตั้งแห่งใหม่ที่ บ้านโคกหนองแวง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันคือ หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สนภ.๒ นทพ. รับผิดชอบ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่นและหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ๘ คือ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเลย เดิมตั้งอยู่ที่ฐานพัฒนาการเคลื่อนที่บ้าน
กกดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลยและย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ บ้านท่าสวรรค์ ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย ปัจจุบันคือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สนภ.๒ นทพ. รับผิดชอบจังหวัดเลย และ
จังหวัดหนองบัวล าภู ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ในปี ๒๕๓๐ ชุดทหารช่างเฉพาะกิจที่ ๒๐๒ 
ที่มีภารกิจพัฒนาแหล่งน้ า ในโครงการอีสานเขียว จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ย้ายเข้ามารับผิดชอบพัฒนาการ



๕๔ 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์และเปลี่ยนนามหน่วยเป็น ฉก.กรป.กลาง ๐๓ จนในที่สุดได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่.๒๔ สนภ.๒ นทพ. และมีที่ตั้งใหม่ที่ บ้านศรีมงคล อ าเภอค าชะอี จังหวัด
มุกดาหาร รับผิดชอบพื้นท่ี จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 จากการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ในพ้ืนที่อีสานตอนบนในห้วงที่ผ่านมาได้มี
การปรับปรุงการจัดส่วนราชการในกองบัญชาการทหารสูงสุด ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๓ ให้ไว้ ณ 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๓ โดยก าหนดให้กองอ านวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ส านักผู้
บัญชาการทหารสูงสุด โอนมาเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการทหารสูงสุด และเปลี่ยนนามหน่วย
เป็นกองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๓๔ กองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดตั้ง ส านักงานพัฒนาภาค เป็นหน่วยขึ้นตรงกอง
อ านวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อให้ท าหน้าที่บังคับบัญชาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่าง ๆ 
ส าหรับส านักงานพัฒนาภาค ๒ ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้รับผิดชอบพ้ืนที่ภาคอีสานตอนบน ๙ จังหวัด
ตั้งอยู่ที่ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีภารกิจในการวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๖ หน่วย ตามที่กล่าวข้างต้น ขึ้นตรง
และเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ 
 เวลาผ่านไปสถานการณ์ก่อการร้ายเริ่มเบาบางลงจนถึงหมดสิ้นไปในที่สุด อันเนื่องมาจาก
การมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างถูกทางของรัฐบาลไทย ประกอบกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี 
๒๕๓๕ ท าให้ความเดือดร้อนและความรุนแรงต่าง ๆ ในชนบทที่ห่างไกล ยุติลงตามไปด้วย แต่อย่างไร
ก็ตามสิ่งที่ยังคงท าลายความสุขของพ่ีน้องประชาชนเหล่านั้นอยู่ ก็คือความยากจน อันถือเป็นหน้าที่ ที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องขจัดทุกข์ของประชาชนให้หมดสิ้นไป กองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้พัฒนา
แนวทางการช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ของประเทศและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้ต่อไป จึง
ได้มีการแก้อัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด ตามค าสั่ง กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับที่ 
๑๖๒/๔๐ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้มีการเปลี่ยนนามหน่วยจากเดิม กองอ านวยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง เป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. และ ส านักงาน
พัฒนาภาค๒ เป็นหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ความภาคภูมิใจของเหล่านักรบสีน้ าเงินแห่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีมาตลอดเวลา
หลายสิบปีนั้น ก็คือการได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารดีขึ้น ด้วยการ
พัฒนาทุก ๆ ด้านพร้อมกันไป ทั้งทางวัตถุและจิตใจอันเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักการ
พัฒนาชุมชน  
 วิสัยทัศน์ 
 “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนา
เพ่ือความมั่นคง โดยเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทุก



๕๕ 

รูปแบบ และประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกองทัพไทย” เนื่องจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพ้ืนที่ เพ่ือความมั่นคง ได้แก่๗๐ 
 ๑. ความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาที่หน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน 
และการปฏิบัติงานของหน่วยที่บูรณาการการแก้ปัญหาส าคัญทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของชาติ
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรัก
ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. ความมั่นคงในด้านพ้ืนที่ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของพ้ืนที่ให้เกื้อกูล
ต่อการป้องกันประเทศ ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ ากินน้ าใช้ ที่สอดคล้องกับแผนป้องกัน
ประเทศ ตลอดจนการพัฒนาที่เกื้อกูลต่อการเป็นแหล่งเสบียงในสนามรบ ตั้งแต่ยามปกติ  
 เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน ์
 การที่จะด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก าหนด
เป้าประสงค์ (Goal) ในการด าเนินงานในห้วง ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๒. พัฒนาคน ชุมชน พ้ืนที่ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลแบบองค์
รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ 
 การปฏิบัติงานที่จะตอบสนองต่อความส าเร็จตามเป้าประสงค์ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาก าหนดให้มีการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) ๕ ประเด็น ดังนี้ 
 พันธกิจ 

๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

๓. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติ ตลอดจนปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และสนับสนุนการด าเนินการโครงการ
พระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนน าแนวพระราชด าริมาขยายผลให้เป็นที่
ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย 
และเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญยิ่ง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก าลัง
ป้องกันประเทศ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพ้ืนที่ ในพ้ืนที่เป้าหมายของ หน่วยบัญชาการ
                                                           

 ๗๐หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒, (เลย : 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๕๖ 

ทหารพัฒนา ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความ
มั่นคง โดยใช้ศักยภาพในรูปแบบของแผนงานการพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงในทุกมิติ และเสริมสร้างให้มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือให้
ผลลัพธ์การพัฒนา ส่งผลให้คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการด าเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุน
การปฏิบัติการของทหารได ้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนของชาติ เตรียมความ
พร้อมของก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และน าศักยภาพที่มีอยู่เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาส าคัญ
เร่งด่วนของชาติ การสนับสนุน ส่วนราชการอ่ืน อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการท างาน ให้มีมาตรฐาน การพัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการ
ท างาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ตลอดจนพัฒนาด้านการบริการ ด้านการบริหาร การ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพ มี
ความทันสมัย 
 ส านักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ด าเนินการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นตาม ๘ แผนงานหลักได้แก่ แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม แผนงานส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ แผนงาน
ด้านสาธารณสุข แผนงานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแผนงานการปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์นอกจากนั้นยังมีแผนงานเพ่ือรองรับภารกิจต่าง ๆ ที่ล้วน
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เรียกว่า แผนงานพิเศษ เช่น ๑. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๒. งานจัดหาน้ า
กินน้ าใช้ ๓. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ๔. งานเกษตรผสมผสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ งานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาล และงานสนับสนุนส่วนราชการอ่ืนๆ การ
สร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นต้น 
 เมื่อเกิดภัยพิบัติอันน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยส านักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศบภ.สนภ.๒ นทพ.) ท า
หน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งภั ยแล้ งที่ น าความทุ กข์ ความ เดื อดร้อนมาสู่ ป ระชาชน ใน พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก าลังพลในชุดพัฒนาสีน้ าเงินมีตรา พัฒนาชาติไทย บนอกเสื้อด้านซ้ายก็จะ
ปรากฏขึ้นพร้อมด้วยความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเสมอ  
 นับจากวันแรกที่นักรบสีน้ าเงินถือก าเนิดขึ้นในนาม กรป.กลาง ในปี ๒๕๐๕ จนเป็นหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาในปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ และจนถึงวันที่ทุกชีวิตก็ยังยืนยันว่า ไม่ว่าเรานักรบสี
น้ าเงิน แห่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะอยู่ที่ใดก็ตาม เราก็ยังคงเป็นนักรบสีน้ าเงินผู้พร้อมที่จะ
ท างานหนักและพร้อม ที่จะเสียสละเพ่ือความสุขของประชาชนตลอดไป เช่นเดียวกับที่บรรพชนนักรบ
สีน้ าเงินในอดีตได้มุ่งม่ันปฏิบัติตลอดเวลาที่ผ่านมา 



๕๗ 

 การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา๗๑ 
 การด าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา
เพ่ือความมั่นคงตามแนวชายแดน ในพ้ืนที่ ๓๖๘ ต าบลชายแดน และพ้ืนที่ตอนในของประเทศที่มี
เงื่อนไขปัญหาความมั่นคง  
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา หน่วยไดด าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ต าบล
ชายแดนจ านวน ๗๒ ต าบล สรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณได ดังนี้ 
 ๑. งานก่อสร้างเส้นทางชนบทด าเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จ านวน ๔๓๓ เส้นทาง  
รวมระยะทาง ๑,๒๖๒.๘๘๖ กิโลเมตร  
 ๒. การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ด าเนินการงานขุดลอกล าน้ า งานขุดลอกสระเก็บน้ า จ านวน 
๔๓๐ โครงการ มีปริมาณกักเก็บน้ า ๓๖,๕๕๙,๗๖๙ ลบ.ม. ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ระบบผลิตน้ าดื่ม จ านวน ๓๘๑ โครงการ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า, ก่อสร้างท านบกั้นน้ า 
จ านวน ๑๕ แหง ขุดเจาะบ่อน้ าตื้น งานขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พัฒนาบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๗๑๗ แหง 
 ๓. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
 ๓.๑ การส่งเสริมอาชีพ ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเลี้ยง
ปศุสัตว์ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักรสาน กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน ๑๖๒ 
โครงการ 
 ๓.๒ การผสมเทียมโค ด าเนินการผลิตน้ าเชื้อจากพ่อโคพันธุดี สนับสนุนให้กับสถานีผสม
เทียม ๗๖ สถานี ๙๓ ชุด ทั่วประเทศ สามารถด าเนินการผสมเทียม ได ๒๒,๘๔๕ ครั้ง ติดตามลูกโค
เกิดในปีที่ผ่านมา ไดจ านวน ๑๓,๐๒๗ ตัว 
 ๓.๓ โครงการประมงหมูบ้าน นทพ. ด าเนินการเพาะพันธุปลาได จ านวน ๒๑ ล้านตัว ใน
ฐานการผลิตพันธ์ปลา ๒๑ ฐาน ฐานการผลิต ๑๙ หน่วย ทั่วประเทศ แจกจ่ายให้กับราษฎร โรงเรียน 
และปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ๔. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๔.๑ โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสานฯ ให้กับราษฎร เช่น การส่งเสริมการปศุสัตว์ การปลูกพืชผักสวน
ครัวการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และขุดสระเก็บน้ าในไร นา จ านวน ๒๑๔ โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน
๖๖๔ ครัวเรือน ๒,๑๕๖ ราย 
 ๔.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด าเนินการสนับสนุนโครงการฯ โดยการส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชเพาะช ากล้าไม้หายาก และก าหนดรหัสประจ าต้น เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาธรรมชาติ
และพันธุพืชในพ้ืนที่รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชด าริ 

                                                           

 
๗๑หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, เอกสารสรุปแผนการปฏิบัติงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๕๘ 

 ๔.๔ จัดตั้งศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เทิดไท มหาราชัน จ านวน ๘๔ ศูนย์ 
 ๕. สนับสนุนการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรูดานยา
เสพติด จ านวน ๖ หลักสูตร ๑๒๕ รนุ ๘,๐๘๐ คน/ป เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงและสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด 
 แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีแผนด าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่
ต าบลเป้าหมาย จ านวน ๗๔ ต าบล ใน ๓๐ จังหวัด โดยมีงานที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จ านวน ๔๔๒ เส้นทาง  
 ๒. การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ จ านวน ๑,๐๕๕ โครงการ 
 ๓. โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน จ านวน ๙๗ โครงการ 
 ๔. โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๔๕ โครงการ 
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ส านักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย ด าเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จิตวิทยาของประเทศในพ้ืนที่
ทุรกันดาร และพ้ืนที่ก าหนด เพ่ือป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ให้มีความ
มั่นคง และยกฐานะความเป็นอยู่ ของราษฎรให้ดีขึ้น ส าหรับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๒๓ ได้
ปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่ จ.เลย เมื่อ ๑๔ ส.ค.๒๕๐๗ (เป็นหน่วยที่ ๘ ใน จ านวน ๓๐ หน่วย) โดยตั้งฐาน
พัฒนาการ ที่ บ.กกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย  
 การแปรสภาพ 
 พ.ศ.๒๕๒๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเลย ใช้นามหน่วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๓๖ ล.ย. 
 พ.ศ.๒๕๒๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๖ ได้ย้าย ที่ตั้งฐานปฏิบัติการ จาก บ.กกดู่       
ต.กกดู่ อ.เมือง มาอยู่ที่ บ.ท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 
 พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้นามหน่วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๒๓ สนภ.๒ กองอ านวยการกลาง
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 พ.ศ.๒๕๔๐ ใช้นามหน่วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๒๓ สนภ.๒ นทพ. ตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา หน่วยจึงก าหนดให้  
 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย 
 ภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ 
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริม
ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ด าเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสาร และความรู้ความ
บันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 
ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และหน่วยงานทหาร สนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยทหารเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    



๕๙ 

การจัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ กองบังคับการ , หน่วย
ช่างพัฒนา, หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต , และหน่วยบริการสนับสนุน 
 

โครงสร้างการจัดหน่วย (อฉก. ๒๑๔๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ 
พ้ืนที่รับผิดชอบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย และ
จงัหวัดหนองบัวล าภู๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๗๒หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒, (เลย : 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๒ แสดงพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล ดังนี้ 
 รุจ กสิวุฒิ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการพัฒนา
ชนบทตามแนวพระราชด าริ” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาชนบทไทยมีปัญหาหลักที่ส าคัญอันน าไปสู่
ปัญหาด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายปัญหาการขาดความรู้ของประชาชนซึ่ง
ก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชนบท ดังนั้นจึงควรก าหนดเป้าหมายการ
พัฒ นาชนบทตามแนวพระราชด าริ ให้ สามารถ พ่ึ งตน เองได้ทั้ งท างเทคโน โลยี เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติจิตใจและสังคม๗๓ 
 วิชชุดา สง่าเนตร ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาในกองบัญชาการกองทัพไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
สภาพปัญหาในการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในกองบัญชาการ
กองทัพไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การใช้สื่อที่ยังขาดความหลากหลาย การได้รับ
เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ การขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ 
ไม่ได้รับงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับ และการขาดตัว
แบบน าในการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. แนวทางการพัฒนาการ
บริหารการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในกองบัญชาการกองทัพไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาควรพัฒนาการใช้สื่อให้มีความหลากหลาย 
                                                           

 ๗๓รุจ กสิวุฒิ , “การพัฒนาบทบาทหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการพัฒนาชนบทตามแนว
พระราชด าริ”, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗): ๑๖๕-๑๘๓. 



๖๑ 

รวมถึงจัดท าสื่อของตนเองให้มากขึ้น พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสม จัดสรรงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานและน าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยนี้ คือ 
ตัวแบบ MUM ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ๓ ด้าน คือ ด้านการคิด ด้านการปฏิบัติงาน และด้าน
การประเมินผล ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตนเอง และ ๓. ปัจจัย
ที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาในกองบัญชาการกองทัพไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงานทั่งไป และการ
บริหารข่าวสาร๗๔ 
 ภัสนันท์ รัดกลาง และนิเทศ ตินณะกุล ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
และช่วยเหลือประชาชนภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยที่ด้านความชัดเจนในเป้าหมายของ
นโยบายเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการค านึงถึงวัฒนธรรมของคน-ชุมชน-พ้ืนที่
ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้านความเพียงพอของทรัพยากร และด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ๒. นายทหารของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการน านโยบายพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่เป้าหมาย
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการอยู่ดีกินดีและความพึงพอใจของประชาชนและ
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายด้านนั้นพบว่า 
ปัจจัยด้านความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบายด้านความพอเพียงของทรัพยากรด้านการสนับสนุน
และความร่วมมือจากกลุ่มภายนอกหน่วยงาน ด้านการค านึงถึงวัฒนธรรม ศาสนา อัตลักษณ์ด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนด้านแรงจูงใจในการน านโยบายไปปฏิบัติและช่วยเหลือประชาชนและด้าน
ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.๐๑ 
กับผลการน านโยบายการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๗๕ 
 กิตติพงศ์ กาญจนาคม ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๗๙)” ผลการวิจัยพบว่า ด้านภารกิจของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาโดยก าหนดภารกิจดังนี้ ๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุมชนพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของ
ประเทศให้มีความพร้อมต่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ๒. การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ

                                                           

 ๗๔วิชชุดา สง่าเนตร, “การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาใน
กองบัญชาการกองทัพไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารรัฏฐาภิรักษ์ , ปีที่  ๕๘ ฉบับที่  ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๓-๓๘. 
 ๗๕ภัสนันท์ รัดกลาง และนิเทศ ตินณะกุล, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา”, วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, ปีที ่
๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙): ๘๐-๙๑. 



๖๒ 

สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ า และพลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. การพัฒนาพ้ืนที่ขอบชายแดนของประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสนับสนุนเกื้อกูลและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๔. การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและนอกประเทศ
ด้านการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาจะก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายโดย ๑) เน้นการพัฒนาพ้ืนที่
สนับสนุนกองก าลังป้องกันแนวชายแดน ๒) การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณพ้ืนที่ทั้งในและนอก
ประเทศโดยก าหนดความเร่งด่วนตามภัยคุกคามของแต่ละส านักงานพัฒนาภาค ๓) การพัฒนา พ้ืนที่
ตอนในของประเทศสร้างความมั่นคงด้านอาหารน้ าและพลังงานของประเทศด้าน โครงสร้างการจัด
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการปรับเปลี่ยนโดย ๑) จัดตั้งส านักบรรเทาสาธารณภัย ๒) จัดตั้ง
ส านักนโยบาย และแผนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓) จัดตั้งหน่วยฝึกบ าบัดผู้ติดยาเสพติด         
ในระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ด้านการก าลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีนโยบายดังนี้ 
๑) ก าหนดมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการลงทัณฑ์ของก าลังพล ๒) บรรจุก าลังพลตาม
อัตราที่ได้รับจนเต็มแล้วจัดท ามาตรการควบคุมในการรักษายอดก าลังพลของหน่วยทุกระดับให้คงที่ 
๓) เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเสริมทักษะพัฒนาความรู้รวมทัง้มีการประเมินผลเพื่อเป็นฐานข้อมูล 
๔) ให้ทุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เตรียมการเปิดการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ๕) ก าหนดให้มีสวัสดิการ
ก าลังพลอย่างครบถ้วน ตามปัจจัยการด ารงชีพที่มีความจ าเป็นตลอดจนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ข้าราชการ๗๖ 
 ปกิต สันตินิยม ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพ่ืองานพัฒนาด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชนบท (ชวง พ.ศ. 
๒๕๐๕-พ.ศ. ๒๕๕๓)” ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ประสบ
ผลส าเร็จมากท่ีสุด คือ การสื่อสารแบบเผชิญหนา ซึ่งผู้สื่อสารและผู้รับสารสามารถโตตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการสื่อสารข้อมูลจึงมีความถูกต้อง มีความชัดเจนมากกว่าการสื่อสารแบบอ่ืน ๆ และยัง
พบว่าผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ตองพัฒนาเรียนรู เละปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเพ่ือให้เกิด
กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่ดีตลอดเวลา ที่ส าคัญยังได้ค้นพบว่าการปฏิบัติงานของหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ในการพัฒนาด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชนบทส่งผลให้เกิดการขยับชั้น ทางสังคม มี
การเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นผลส าเร็จที่เกิดจาก
กลุ่มนักพัฒนาที่เรียกตนเองว่า “นักรบสีน้ าเงิน”๗๗ 
 ปยะนุช ปบัว ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงาน
ความมั่นคง” ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีความเหมาะสม ส่งผลท าให้หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานความมั่นคงของกองทัพไทยในด้านการ
พัฒนาเพ่ือความม่ันคงและเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นที่ เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม

                                                           

 ๗๖กิตติพงศ์ กาญจนาคม, “แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบญัชาการทหารพัฒนาระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐– ๒๕๗๙)”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที ่๕๙, ๒๕๖๐). 
 ๗๗ปกิต สันตินิยม, “บทบาทของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนาในกระบวนการ
สื่อสารทางการเมือง เพื่องานพัฒนาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชนบท (ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕-พ.ศ. ๒๕๕๓), ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕). 



๖๓ 

ทุกรูปแบบและประชาชน เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทยโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ (๑)
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (๒) สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติและ(๓) สนับสนุน
ภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติตลอดจนปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส าหรับข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ได้แก่ มิติภายนอกในระดับหน่วย คือ การสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนยังคงต้อง
ด าเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ทุรกันดาร ส่วนมิติภายใน คือ การพัฒนาขีดความสามารถ
ก าลังพล มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ในทุกด้านสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง
ไป การปรับโครงสร้างการจัดองค์กร เพ่ือตอบสนองงานการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงและการช่วยเหลือ
ประชาชนจะท าให้หน่วยสามารถด าเนินการได้ในทุกรูปแบบสามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ๗๘ 
 ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปิงของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา” ผลการวิจัยพบว่า ๑) พ้ืนที่มีปัญหาภัย
แล้งอยู่ในขั้นวิกฤติ ส่งผลให้ ราษฎร แก้ปัญหาด้วยการดักน้ าเข้าสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าจนเกิด
ปัญหาแย่งชิงน้ า ๒) ควรปรับปรุงให้ชุดปฏิบัติการ มีชุดมวลชนสัมพันธ์ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วมด้วย ๓) การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาควรสนับสนุนตามลักษณะปัญหา
ได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ าปัญหาอุทกภัย และปัญหาคุณภาพน้ า โดยก าหนด ข้อเน้นย้ าและ
เงื่อนไข ให้ชัดเจนโดยเฉพาะเน้นในการสร้างมวลชน ๔) การจัดท าโครงการให้หน่วยน าเสนอข้อมูล
แหล่งน้ าและเสนอแนวความคิดในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบเพ่ือให้ราษฎรมีน้ ากินน้ าใช้ และการ
ป้องกันน้ าท่วมเน้นในการตรวจสอบโครงการได้อย่างโปร่งใส๗๙  
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาท าหน้าที่พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นตามแผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม 
แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า แผนงานชุมชนและสาธารณูปการ 
แผนงานการสาธารณสุข แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการประชาสัมพันธ์และ
จิตวิทยา แผนงานการสังคมสงเคราะห์และอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังมีแผนงานโครงการต่าง ๆ เรียกว่า 
แผนงานและโครงการพิเศษ เช่น งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชน งานเกษตรผสมผสานทั้งระบบเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีมีสุข 
 
 
 
 

                                                           
๗๘ปยะนุช ปบัว, “บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง” รายงาน

วิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๖๑).  
๗๙ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์, “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปิงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กรณีศึกษาแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่  ๖๐, 
๒๕๖๑). 



๖๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

รุจ กสิวุฒิ, (๒๕๕๗) ปัญหาชนบทไทยมีปัญหาหลักที่ส าคัญอันน าไปสู่ปัญหา
ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย
ปัญหาการขาดความรู้ของประชาชนซึ่งก่อให้เกิดความไม่
ยั่งยืนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชนบท ดังนั้นจึง
ควรก าหนดเป้ าหมายการพัฒ นาชนบทตามแนว
พระราชด าริให้สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งทางเทคโนโลยี
เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติจิตใจและสังคม 

วิชชุดา สง่าเนตร, (๒๕๕๙) ๑. การใช้สื่ อที่ยั งขาดความหลากหลาย การได้รับ
เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ การขาดแคลนบุคลากร
ที่ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ได้รับ
งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ได้รับ ๒. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาควร
พัฒนาการใช้สื่อให้มีความหลากหลาย รวมถึงจัดท าสื่อ
ของตนเองให้มากขึ้น พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่
เหมาะสม จัดสรรงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน ๓. การส่งเสริมแนว
ทางการพัฒนาการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การบริหารบุคลากร การ
บริหารงบประมาณ การบริหารวัสดุ อุปกรณ์  การ
บริหารงานทั่งไป และการบริหารข่าวสาร 

ภัสนันท์ รัดกลาง และนิเทศ ตินณะกุล, 
(๒๕๕๙. 

๑. การสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ด้าน
ทัศนคติของผู้น านโยบายไปด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านความเพียงพอของทรัพยากร และด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ๒. น านโยบายพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านการพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ เป้าหมายเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการอยู่ดีกินดีและ
ความพึงพอใจของประชาชนและด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน ๓. ปัจจัยด้านความชัดเจนใน
เป้าหมายของนโยบายด้านความพอเพียงของทรัพยากร
ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มภายนอก  



๖๕ 

ตารางที ่๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 หน่วยงาน ด้านการค านึงถึงวัฒนธรรม ศาสนา อัตลักษณ์

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิตติพงศ์ กาญจนาคม, (๒๕๖๐) ภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยก าหนด

ภารกิจดังนี้ ๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุมชนพ้ืนที่เพ่ือ
เสริมความมั่นคงของประเทศให้มีความพร้อมต่อการ
ป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ๒. การพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ า และพลังงาน
รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. การพัฒนาพ้ืนที่ขอบชายแดนของประเทศและประเทศ
เพ่ือนบ้านเพ่ือสนับสนุนเกื้อกูลและสร้างความสัมพันธ์
ระห ว่ า งป ระ เท ศ  ๔ . ก ารป้ อ งกั น และช่ วย เห ลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติท้ังในและนอกประเทศ 

ปกิต สันตินิยม, (๒๕๕๕) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ตองพัฒนาเรียนรู เละ
ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดกระบวนการสื่อสาร
ทางการเมืองที่ดีตลอดเวลา ที่ส าคัญยังได้ค้นพบว่าการ
ปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ในการพัฒนา
ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชนบทส่งผลให้เกิดการขยับชั้น 
ทางสังคม มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นผลส าเร็จที่เกิดจาก
กลุ่มนักพัฒนาที่เรียกตนเองว่า “นักรบสีน้ าเงิน” 

ปยะนุช ปบัว, (๒๕๖๑)  การพัฒนาเพ่ือความมั่นคงและเตรียมความพร้อมของ
ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พ้ืนที่เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทุก
รูปแบบและประชาชน เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ
กองทัพไทยโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ(๑)เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) 
สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติการช่วยเหลือประชาชน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติและ
(๓) สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญ
เร่งด่วนของชาติ  

 
 



๖๖ 

ตารางที ่๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์, (๒๕๖๑) ๑ ) พ้ืนที่มีปัญหาภัยแล้งอยู่ ในขั้นวิกฤติ ส่งผลให้  ราษฎร 
แก้ปัญหาด้วยการดักน้ าเข้าสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าจนเกิด
ปัญหาแย่งชิงน้ า ๒) ควรปรับปรุงให้ชุดปฏิบัติการ มีชุดมวลชน
สัมพันธ์ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมด้วย ๓ ) การ
ปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาควรสนับสนุนตาม
ลักษณะปัญหาได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ าปัญหาอุทกภัย 
และปัญหาคุณภาพน้ า โดยก าหนด ข้อเน้นย้ าและเงื่อนไข ให้
ชัดเจนโดยเฉพาะเน้นในการสร้างมวลชน ๔ ) การจัดท า
โค รงก ารให้ ห น่ วยน า เสน อข้ อมู ล แห ล่ งน้ าแ ล ะ เสน อ
แนวความคิดในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบเพ่ือให้ราษฎรมี 

  
 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล ดังนี้ 
 ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใส ในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมา
ปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ์ ๒) 
ระเบียบ ๓) กฎหมาย ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการ
น าการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) ร่วม
คิด ๒) ร่วมท า ๓) ร่วมตรวจสอบ ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร 
ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ 
ประเด็นส าคัญ คือ ๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ๓) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ๒. ด้านการน า
หลัก หิริ โอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระท าสิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ในการน า
หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็น
สิ่งอันควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์
ทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดแนวทางอันดีงาม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ



๖๗ 

บุคลากร และในด้านการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามหลักพุทธธรรม มีหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมในการน ามาบริหารทั้งในระดับบุคคล ด้วยการน าหลักโลกบาลธรรมอันเป็นหลักธรรมที่เป็น
เครื่องเตือนตนเองให้คิดดี ปฏิบัติดี และการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการหลักธรรมในการ
ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการน ามาบูรณาการกับธรร
มาภิบาล ด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล
ท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย 
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใส ในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านนิติธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ความโปร่งใสในงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้าน
ความรับผิดชอบ และรูปแบบการ บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสในงานสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรมในด้านการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ โดยน ารูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพื่อความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบูรณาการครบถ้วน และมีความเหมาะสมในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป๘๐ 
 ปกรณ์ มหากันธา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เซิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ หลักราซธรรม ๑๐ หรือทศพิธราซธรรม และหลักจักรวรรดิวัตร หลักการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ปรากฏในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดหลักการปฏิบัติไว้ ๖ หลัก 
ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามหลักพุทธ
ธรรมและหลักธรรมาภิบาล กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบ และกระบวนการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเซิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมาก  ทุกรายการ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลัก สัป
ปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดซอบ หลักการมีส่วนร่วม 
และน้อยที่สุดคือ หลักความโปร่งใส ตามล าดับ๘๑ 

                                                           

 ๘๐ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๘๑ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เซิงพุทธบูรณา
การ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๘ 

 พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัจจุบัน
และปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ พบว่าสภาพการปกครองโดยรวมมี
ความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การด าเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้
พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ 
ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ท าให้งานการปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค ๒. การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ทั้งด้านการปกครองพระภิกษุสามเณร ด้านการปกครองศิษย์วัด และด้านการระงับ
อธิกรณ์ของพระสังฆาธิการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ตัวแปร ๓ ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๐๘๓-๐.๒๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสูงสุด คือ ความคิดเห็นด้านการระงับอธิกรณ์กับการปกครองพระภิกษุสามเณร 
(r= ๐.๒๓๕) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าต่ าสุด คือ การปกครองศิษย์วัดกับ
การปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๐๘๓) ๓. รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอป
ริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันในพระวินัย 
ตลอดทั้งกฎ ระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน หาก
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผันอนุโลม อาศัยหลักพรหมวิหารธรรม และพระวินัยเป็นที่ตั้ง มิ
ให้มีการตัดสินด้วยอ านาจแห่งอคติ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดย
ใช้วิธีการ“เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ๘๒  
 เสนอ อัศวมันตา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปของ การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีการ บริหารงานตามหน้าที่การบริหาร การวางกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคลการบริหารงาน การประสานงาน การติดตามรายงาน
ผลและการจัดท า งบประมาณ ปัญหาการประชุมบางครั้งมีการเข้าประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน การ
ท างานบางครั้งไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าท าให้สับสนในขั้นตอนการท างาน การควบคุมปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ/ค าสั่งบางคนไม่เข้าใจมีการก้าวก่ายงานของคนอ่ืน การจัดสรรงบประมาณบางโครงการ
อาจเกินความจ าเป็นต่อการบริหารงาน งานบางอย่างมีความสลับซับซ้อน ปัญหาด้านอุปสรรคเป็น
จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว ผลมาจากการขยายตัวที่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรสูง เกิดความหนาแน่นและแออัดมีการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ท าการเกษตรแนวโน้มลดลง
เพ่ือท าเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหาการคมนาคมปัญหาด้านการบริการระบบสาธารณูปโภค ปัญหาน้ าท่วม 
ปัญหาน้ าเสีย และการก าจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น การบริหารจัดการต้องมีการวางกรอบ แผนงาน
ยุทธศาสตร์การจัดองค์กรตรวจสอบ ควบคุมประเมินผล โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมที่เหมาะสม 
                                                           

 ๘๒พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิย
ธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๙ 

เพ่ือให้องค์กรเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนเพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติในอนาคต ๒. การประยุกต์ใช้
หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสามารถน าหลักอปริ
หานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมความสามัคคีเป็นทีม(Teamwork) และ
สามารถน ามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค์กร(Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละ
ฝ่าย เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลัก
ป้องกันความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  ๓. แนวทางการน าหลักอปริ
หานิยธรรมไปบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า หลักอป
ริหานิยธรรม ๗ เป็นแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้การท างานเป็นระบบ ระเบียบ/ค าสั่ งสามารถ
น าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมี
องค์ประกอบด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การจัดองค์กรการบริหารบุคคล การสั่งการ การ
ประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและงบประมาณเข้าไปก ากับดูแล โดยยึดหลักค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม ให้มีการท างานเป็นทีมความสมัครสมานสามัคคี 
เคารพผู้ใหญ่อาวุโส ไม่รื้อทิ้งกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกต้องชอบธรรม ธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
จริยธรรมอันดีงามองค์กร และร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน๘๓ 
 พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม”
ผลการวิจัยพบว่า ในยุคของการแข่งขันภายใต้กระแสทุนนิยม และความเจริญทางด้านวัตถุกลับมี
ปัญหาความแตกแยกมากมาย เรียกร้องหาสังคมแห่งสามัคคี สังคมไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหา
ต่าง ๆ หลายด้านโดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองที่ เป็นชนวนเหตุของความขัดแย้ง แตกความสามัคคี  
อันน ามาสู่ความแตกแยกทางการเมือง ลุกลามไปสู่การแบ่งกลุ่มแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดเป็นสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งที่จะน ามาซึ่งความขัดแย้ง คือทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้น า
ผู้ปกครอง นักวิชาการ หรือนักทฤษฎี ในแง่มุมต่าง ๆ พระพุทธศาสนาเป็นความหวังที่จะน าพาวิถี
อารยธรรมไปสู่ การพัฒนาสันติภาพ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลในทางปฏิบัติผู้โหยหาสามัคคี ต้อง
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ เป็นอัตตวิสัยแล้วปรับเปลี่ยนไปตามภาวะวิสัยและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ความเจริญทางจิตใจตามไม่ทัน๘๔  
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ อปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมส าหรับ
ใช้ในการปกครองเพ่ือป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว

                                                           

 ๘๓เสนอ อัศวมันตา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๘๔พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี, “กระบวนการสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม”, วารสาร มจร นครน่าน
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๒๑-๑๓๗. 



๗๐ 

สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คืออปริหานิยธรรมส าหรับ
หมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครองโดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะ
ช่วยป้องกันความเสื่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ภาส ภาสสัทธา , (๒๕๕๘) การน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการหลักธรรม
ในการท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีเคารพให้
เกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการน ามาบูรณาการ
กับธรรมาภิบาล ด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วน
ร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การบูร
ณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
น าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล
ท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการ บูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสในงานสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรมในด้านการมี
ส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ โดยน ารูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในงานบริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพ่ือความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
การบูรณาการครบถ้วน และมีความเหมาะสมในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

ปกรณ์ มหากันธา, (๒๕๕๗) หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหมวิหาร 
๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สัป
ปุริสธรรม ๗ หลักราซธรรม ๑๐ หรือทศพิธราซธรรม 
และหลักจักรวรรดิวัตร หลักการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ๑) 
หลักนิติธรรม  ๒ ) หลักคุณธรรม ๓ ) หลักความ
โปร่งใส ๔ ) หลักการมีส่วนร่วม ๕ ) หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามหลักพุทธ
ธรรมและหลักธรรมาภิบาล  



๗๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ 
หลัก สัปปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลัก
ความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม 
และน้อยที่สุดคือ หลักความโปร่งใส ตามล าดับ 

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), 
(๒๕๕๘) 

การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ รูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขัน
ในพระวินัย ตลอดทั้งกฎ ระเบียบและกฎหมายบ้านเมือง
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน หาก
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผันอนุโลม อาศัย
หลักพรหมวิหารธรรม และพระวินัยเป็นที่ตั้ง มิให้มีการ
ตัดสินด้วยอ านาจแห่งอคติ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้อง
และเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ“เข้มงวด 
กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์
ต่างๆ 

เสนอ อัศวมันตา, (๒๕๕๗) การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมสามารถน าหลักอปริ
หานิ ยธรรมไปบู รณ าการเข้ าไป ในทุ กขั้ นตอนของ
กระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงานท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมความสามัคคีเป็นทีมและสามารถน ามา
บูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร การประสานงาน และการจัดองค์กร โดยการ
ร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกก าลัง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นหลักป้องกันความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญของ
องค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้
เป็นอย่างดี แนวทางการน าหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณา
การเพ่ือการบริหารจัดการ พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้การท างาน  

 
 
 
 



๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 เป็นระบบ ระเบียบ/ค าสั่งสามารถน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี, (๒๕๖๑) ทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้น าผู้ปกครอง 
นั ก วิ ช า ก า ร  ห รื อ นั ก ท ฤ ษ ฎี  ใน แ ง่ มุ ม  ต่ า ง  ๆ 
พระพุทธศาสนาเป็นความหวังที่จะน าพาวิถีอารยธรรมไปสู่ 
การพัฒนาสันติภาพ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลในทาง
ปฏิบัติผู้ โหยหาสามัคคี ต้องยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่เป็นอัตตวิสัยแล้วปรับเปลี่ยนไปตามภาวะ
วิสัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ความเจริญทาง
จิตใจตามไม่ทัน 

 
 ๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 การศึกษาวิจั ย เรื่ อง การพัฒ นารูปแบบการสร้ างความมั่ น คงแห่ งชาติ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 
 เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนใน
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) บริบทของวิสาหกิจชุมชนในนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสินเชื่อและด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องแต่วิสาหกิจชุมชนในนิคมฯ ที่ประสบความส าเร็จมีรูปแบบการจัดการที่ดีขณะที่
วิสาหกิจชุมชนในนิคมฯ ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จขาดรูปแบบการจัดการที่ดีและลักษณะการ
ด าเนินงานพบปัญหาอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการตลาด ๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
วิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดินทั้งในนิคมฯ ที่ประสบความส าเร็จและยังไม่
ประสบความส าเร็จ ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมในงานและการฝึกอบรม
นอกงาน การเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคมฯ ที่ประสบความส าเร็จ คือสภาพทางพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 
การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานวิสาหกิจชุมชน
หรือผู้น ากลุ่ม ระบบการจัดการที่ดีและพฤติกรรมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนน าสินเชื่อไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ส่วนวิสาหกิจชุมชนในนิยมฯ ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ คือ สภาพพ้ืนที่มีความแห้งแล้ง การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องขาดความต่อเนื่อง การเข้ามาสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ยังมีน้อยขาด
ระบบการจัดการที่ดี การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชนและการจัดเวทีการเรียนรู้ยังไม่ปรากฏให้เห็น
เด่นชันและพฤติกรรมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนการน าสินเชื่อไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๔) แนว
ทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน คือ การฝึกอบรม 
การเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการความรู้ การจัดเวทีการเรียนรู้ การศึกษาจากคน
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ต้นแบบหรือวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ๕) ปัจจัย/เงื่อนไขที่ท าให้แนว
ทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดินน าไปประยุกต์ได้
จริง ได้แก่ การวิเคราะห์กิจกรรมวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้น ากลุ่ม  
และพฤติกรรมของสมาชิกที่เมื่อกู้ยืมเงินไปแล้วจะต้องไม่น าเอาเงินที่กู้ยืมไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน๘๕ 
 ธนาวุฒิ พิมพ์กิ และจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับความเป็นไปได้ใน
การประยุกต์หลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจ าแนกตามลักษณะ
ของกิจการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูง ได้แก่ การท าธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนรองลงมาได้แก่ การจัดการ
ธุรกิจที่เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ า ไม่ก่อหนี้เกินก าลัง และจัดการกิจการแบบค่อยเป็น ค่อยไป แต่มี
ความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว และหลักการไม่โลภมากจนเกินไป และ ไม่เน้นก าไรระยะสั้นเป็น
หลัก ๒) ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
กับวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามลักษณะของกิจการ ๔ ลักษณะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะกิจการต่าง ๆ เป็นรายคู่พบว่ากลุ่มที่ ไม่แตกต่างกัน  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชย์กรรมกับกลุ่มบริการ ๓) ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการประยุกต์แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือ การใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เน้นการจ้างงาน 
ความประหยัด ซื่อสัตย์ และความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือเกื้อกูลกัน๘๖ 
 นภัสรพี เทพคุ้มกัน ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๓ ห่วง คือ มีเหตุผล พอประมาณ และ
ภูมิคุ้มกัน ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม แต่เกิดช่องว่างทางทฤษฎีของการน าไปใช้
คือ ๒ เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม ในการศึกษานี้ได้ข้อค้นพบทางทฤษฎีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน SMEs คือ “ASE for SMEs” โมเดล กล่าวคือ ความรู้ที่จ าเป็นในการ
บริหารธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้ผู้ประกอบการรอบคอบและไม่ประมาท แต่ต้องรอบรู้
ในการบริหาร วิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารกับพนักงานและชุมชนสม่ าเสมอ ในการวางกลยุทธ์การบริหาร
ในภาพใหญ่ควรเพ่ิมเติมเรื่องการวางแผนตลาด และกลยุทธ์การตลาดดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมช่องทางสู่

                                                           

 ๘๕เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ, “การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 
เขตปฏิรูปที่ดิน”, รายงานวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๒๕๕๕). 
 ๘๖ธนาวุฒิ พิมพ์กิ และจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์, “การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”, รายงานวิจัย, (คณะเทคโนโลยีสังคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก, ๒๕๕๓). 
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ผู้บริโภคในต้นทุนที่ต่ าแต่ได้ผลสูง ควรสร้างนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอและสิ่งส าคัญคือมีความซื่อสัตย์ 
มีความโปร่งใสในการบริหารจะท าให้พ่ึงพาตนเองและได้แรงสนับสนุนจากชุมชนให้ธุรกิจอยู่รอดได้๘๗ 
 สุวกิจ ศรีปัดถา ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์
หลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจ าแนกตามลักษณะของกิจการอยู่
ในระดับมาก แนวปฏิบัติที่เป็นไปได้สูง และควรปฏิบัติอย่างมาก คือต้องประกอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า แรงงาน และผู้ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ๒) หลักการ 
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์กับวิสาหกิจ
ชุมชนได้ทุกประเภทและทุกลักษณะกิจการไม่แตกต่างกัน ๓) ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการประยุกต์
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือ ต้องให้ผู้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการ
อย่างจริงจังและควรประกอบการโดยยึดหลักปฏิบัติคือต้องมีความรู้ ต้องมีคุณธรรมท ากิจการโดยมี
เหตุผลพอประมาณและสามารถคุ้มกันตนเองได้อุ้มชูตนเองได้ให้ยืนบนขาตนเองได้๘๘ 
 พิรมาลย์ บุญธรรม ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพ้ืนเมืองไทยครั่งบ้าน
นาตาโพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพด้านคน พบว่า มีการสืบทอด
กระบวนการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มีการน าเสนอตนเองบนฐานของวิถีชีวิต มีการ
สร้างเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีการพัฒนาความสามารถของช่างทออย่างครอบคลุม
ถูกต้องและเหมาะสม ช่างทอมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาสิ่งทอแห่งตน 
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เกิดจากช่างมีวินัย อดทน ช่างสังเกต ละเอียด มีจิตใฝ่เรียนรู้ การส่งเสริม
เยาวชนเป็นกลุ่มส าคัญที่เป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาในปัจจุบันและในอนาคตได้ ศักยภาพด้านทุนพบว่ามี
การน าทุนชุมชนเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน
ในด้านการผลิต มีศูนย์การเรียนรู้การผลิตสิ่งทอในสถาบันการศึกษาในชุมชน เป็นวิสาหกิจชุมชน
ปลอดหนี้ สามารถน าทุนภูมิปัญญาสิ่งทอของเผ่าพันธุ์แห่งตนมาพัฒนาเป็นอาชีพและรายได้  มีการ
อนุรักษ์และเสริมสร้างทุนที่ก าลังจะหมดไปจากชุมชน ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการ
บริหารจัดการบนความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เป็นองค์รวม หลักการ
ท างานกลุ่มต้องเสียสละ ไม่ท าให้ตัวเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการท างานอย่าง
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มีการบริหารจัดการที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ
สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการโดยมีการมอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ความสามารถของช่างทอ การเปิดรับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือน ามาปรับปรุง
และพัฒนา ผลการสังเคราะห์พบความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองไทยครั่งบ้านนาตาโพ คือ
การสืบทอดภูมิปัญญาสิ่งทอมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสตรี การ
บริหารจัดการแบบองค์รวมที่โปร่งใสตรวจสอบได้ การน าทุนชุมชนมาเป็นทุนในการพัฒนาเครือข่าย

                                                           

 ๘๗นภัสรพี เทพคุ้มกัน, “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต, 
๒๕๕๖). 
 ๘๘สุวกิจ ศรีปัดถา, “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน”, รายงานวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙). 



๗๕ 

การพัฒนา การน าเสนอตนเองบนฐานภูมิปัญญาและวิถีชีวิต การสร้างเสริมความเชื่อมั่นและสร้าง
ความศรัทธาในภูมิปัญญาสิ่งทอ๘๙ 
 กันต์ อินทุวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของ
คนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการศึกษาประยุกต์หลักการจัดการ
ธุรกิจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจสามารถน าไปใช้กับทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกระดับการศึกษา จะไม่ขึ้นกับปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ ได้แก่ ประเภทของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 
เงินลงทุนทางธุรกิจและระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
เพ่ือให้พอกินพอใช้ ถึงร้อยละ ๕๕.๑๗ สอดคล้องกับลักษณะที่ส าคัญ ๗ ประการของวิสาหกิจชุมชน 
ซึ่งมีการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อโทรทัศน์ ถึงร้อยละ ๙๖.๕๕ การรับรู้ข่าวสารเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ พบว่า มีความเข้าใจใน
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง จุดแข็ง ความคิดเห็นต่อการ
จัดการธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง ๙ ประการ ส่วนใหญ่เกือบ 
๑๐๐ % ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจโดยถูกต้องตามหลักวิชาการราคาถูกและ
จุดอ่อน ยังมีลักษณะด้านการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เห็นด้วยแต่เป็นส่วนน้อยโดยมีความคิดเห็น
ว่า การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและราคาถูกคิดแต่
ปัญหายังมีลักษณะของความคิดเห็นว่าในหลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ครอบคลุมกับการ
จัดการธุรกิจซึ่งสิ่งนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น๙๐ 
 เสริมศรี สุทธิสงค์ ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับ
มากโดยมีการจัดการแบบพ่ึงพาตนเองในระดับมาก การจัดการทุนชุมชนในระดับมาก และการจัดการ
เรียนรู้ของชุมชนในระดับมาก ๒) การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมาก โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางของชุมชน
พอประมาณในระดับมาก การด าเนินงานตามแนวทางของชุมชนมีเหตุผลในระดับมาก และการ
ด าเนินงานตามแนวทางของชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับมาก ๓) การจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง การ
จัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนมีความสัมพันธ์กับชุมชนพอประมาณ พบว่า การ
จัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณของวิสาหกิจกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง การจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง 

                                                           

 ๘๙พิรมาลย์ บุญธรรม, “ความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองไทยครั่งบ้านนาตาโพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔). 
 ๙๐กันต์ อินทุวงศ์, “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน”, 
รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๖). 



๗๖ 

การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีเหตุมีผล พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง การจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเรียนรู้
ของชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ๔) ตัวแบบ
ชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมที่มีการจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงพร้อมกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้อย่างยั่งยืน พบว่า ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง การจัดการเรียนรู้ของชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านชุมชนพอประมาณ พบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนพอประมาณ ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการจัดการวิสาหกิจชุมชน และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้าน
การจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน๙๑  
 วิทยา จันทร์แดง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) นโยบายการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิม ศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  ๒) 
ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ 
การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบ คือ การ
บริหารจัดการชุมชน เข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยในครั้งนี้
น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กร
ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคี สนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ 
ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทาง ในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ๓) 
แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟู ชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของ
ชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน๙๒ 
 อภิชัย พันธเสน และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ผลการวิจัยพบว่า จากการประมวลพระราชด าริสามารถ
ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเบื้องต้นได้ในกรณีต่อนี้ 
๑. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นั่นคือ ใช้เทคโนโลยี ที่มีราคาไม่แพง แต่ถูกหลักวิชาการ ๒. มีขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ  ๓. ไม่โลภเกินไปและไม่เน้นก าไร
ระยะสั้นเป็นหลัก ๔. เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ผู้บริโภค และไม่
เอารัดเอาเปรียบแรงงาน หรือลูกค้า ตลอดจนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ๕. เน้นการ
กระจาย ความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ/หรือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน

                                                           

 ๙๑เสริมศรี สุทธิสงค์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 
๒๕๕๖). 
 ๙๒วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๖). 



๗๗ 

ผลผลิตได้ด้วย ๖. เน้นการ บริหารความเสี่ยงต่ า (down side risk management) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไม่ก่อหนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ ๗. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้องถิ่น ภูมิภาค 
ตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ตามล าดับ  ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้วิสาหกิจ
สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงในระยะยาว๙๓ 
 นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ การจัดการ
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการ
ประยุกต์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับมาก ซึ่งแยกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านความพอประมาณด้านความมีเหตุผล
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและด้านการมีคุณธรรม อยู่ในระดับมากส่วนด้านการมีความรู้มีการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาถึงผล การด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  มีผลการด าเนิน
ธุรกิจในระดับมากซึ่งแยกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านทุนสิ่งแวดล้อมและด้านทุนกายภาพอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านทุนมนุษย์และด้านทุนสังคมมีผลการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางเมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะองค์กร กับผลการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีประเภท ของกิจการต่างกันมีผลการด าเนินธุรกิจไม่แตกต่างกัน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีระยะเวลาด าเนินการ ต่างกันมีผลการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจแตกต่าง
กัน และพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่างกันมีผลการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียงกับการ
จัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินธุรกิจ๙๔ 
 ปิยะวัน เพชรหมี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ” ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกมี
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้การรับรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความหมายและความสัมพันธ์ ด้านองค์ประกอบด้านการ
น าไปปฏิบัติและด้านประโยชน์ พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรับรู้ด้านความหมายและ
ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้าน
การเพ่ิมรายได้ ด้านการประหยัด พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประสบผลสัมฤทธิ์ปานกลาง และพฤติกรรมด้านสังคม ประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก๙๕ 
                                                           

 ๙๓อภิชัย พันธเสน และคณะ, “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐).  
 ๙๔นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์, “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี”, รายงานวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ๒๕๕๑). 
 ๙๕ปิยะวัน เพชรหมี, “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนเขตพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์”, รายงานวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒). 



๗๘ 

 ชาญชัย สุขสกุล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการตลาดธุรกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพ่ือการค้า
จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ยังไม่ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่แบ่งหน้าที่กันด าเนินการอย่างชัดเจน ไม่รู้จักการท าแผนธุรกิจ ไม่รู้จักการ
ท าแผนการตลาด ขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่มีการท าบัญชีครัวเรือน  ทั้ ง
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ก็ยังไม่ได้พัฒนาให้มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ ทางด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่ายังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะส่งร้านค้าประจ าเท่านั้น ยังไม่มี
การพัฒนาช่องการจัดจ าหน่ายรูปแบบใหม่ๆ ที่ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และสะดวก ทางด้านการ
ส่งเสริมการจัดจ าหน่ายก็ไม่มีกิจกรรมที่จะดึงดุดใจให้ผู้บริโภคได้รู้จักให้มากยิ่งขึ้น ทางด้านเศรษฐกิจ
และวิถีการด าเนินชีวิตพบว่า ธุรกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพอ
อยู่พอกิน มีการหาช่องทางการจัดจ าหน่าย จากงานวิจัยได้ข้อค้นพบว่า รูปแบบการจัดการการตลาด
ธุรกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้องร่วมมือกันด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาด เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งองค์กร การแบ่งงานกันท าตามความถนัด ชุมชนต้อง
ร่วมกันคิดระดมสมองในการวางแผนการตลาด โดยเป็นการด าเนินการตลาดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นการตลาดเพ่ือสังคมด้วยการร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมทางการตลาดตั้งแต่ การวิจัย
การตลาด การค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า และ
คุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การมีตราสินค้าของกลุ่ม การ
ตั้งราคาที่เหมาะสม การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วถึงด้วยก าลังทรัพยากรที่ชุมชน
มีอยู่ การส่งเสริมการตลาดที่เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และประหยัด ส าหรับการ
ผลิตต้องเน้นธรรมชาติให้มากที่สุด ลดการใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมีเลยการผลิตต้องมีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค๙๖  
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมี
คุณธรรมเป็น พื้นฐานในการตัดสินใจและการกระท าสิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้สามารถพ่ึงตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

  ๙๖ชาญชัย สุขสกุล, “รูปแบบการจัดการการตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ”, รายงานวิจัย,         
(คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๔). 



๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

เข ม ภั ท ท์  เย็ น เปี่ ย ม  แ ล ะค ณ ะ , 
(๒๕๕๕) 

๑) บริบทของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสินเชื่อและด้าน
วิชาการ ๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์
ของวิสาหกิจ ชุมชนในนิคมฯ ที่ประสบความส าเร็จ  ๔) 
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง เขตปฏิรูปที่ดิน คือ การฝึกอบรม การ
เรียนรู้ การสร้างเครือข่าย การเรียนรู้การจัดการความรู้ ๕) 
ปัจจัย/เงื่อนไข ที่ท าให้แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
วิสาหกิจ ชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดินไป
ประยุกต์ได้จริง 

ธนาวุฒิ  พิมพ์กิ  และจันทนา ฤทธิ์
สมบูรณ์, (๒๕๕๓)  

แนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูง ได้แก่ การท าธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนรองลงมาได้แก่ การจัดการธุรกิจที่เน้นการ
บริหารความเสี่ยงต่ า ไม่ก่อหนี้เกินก าลัง และจัดการกิจการ
แบบค่อยเป็น ค่อยไป แต่มีความมั่นคงของธุรกิจในระยะ
ยาว และหลักการไม่โลภมากจนเกินไป และไม่เน้นก าไร
ระยะสั้นเป็นหลัก 

นภัสรพี เทพคุ้มกัน, (๒๕๕๖) ๓  ห่ ว ง คื อ  มี เห ตุ ผล  พอประมาณ  และภู มิ คุ้ ม กั น 
ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม แต่เกิด
ช่องว่างทางทฤษฎีของการน าไปใช้คือ ๒ เงื่อนไข ความรู้
และคุณธรรม ในการศึกษานี้ได้ข้อค้นพบทางทฤษฎีการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ใน SMEs คือ 
“ASE for SMEs” โมเดล กล่าวคือ ความรู้ที่จ าเป็นในการ
บริหารธุรกิจ  

สุวกิจ ศรีปัดถา, (๒๕๔๙)  ๑) ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจ าแนก
ตามลักษณะของกิจการอยู่ในระดับมาก แนวปฏิบัติที่
เป็นไปได้สูง และควรปฏิบัติอย่างมาก คือต้องประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ เกี่ยวข้อง เช่น 
ลูกค้า แรงงาน และผู้ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ๒) หลักการ 
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าไปประยุกต์กับวิสาหกิจชุมชนได้ทุก
ประเภทและทุกลักษณะกิจการไม่แตกต่างกัน  



๘๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการประยุกต์แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน 

พิรมาลย์ บุญธรรม, (๒๕๕๔) มีการสืบทอดกระบวนการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึง
ปัจจุบัน มีการน าเสนอตนเองบนฐานของวิถีชีวิต มีการ
สร้างเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีการพัฒนา
ความสามารถของช่างทออย่างครอบคลุมถูกต้องและ
เห ม า ะ ส ม  มี ศู น ย์ ก า ร เรี ย น รู้ ก า ร ผ ลิ ต สิ่ ง ท อ ใน
สถาบันการศึกษาในชุมชน เป็นวิสาหกิจชุมชนปลอดหนี้ 
สามารถน าทุนภูมิปัญญาสิ่งทอของเผ่าพันธุ์แห่งตนมา
พัฒนาเป็นอาชีพและรายได้ มีการอนุรักษ์และเสริมสร้าง
ทุนที่ก าลังจะหมดไปจากชุมชน ศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการ พบว่า มีการบริหารจัดการบนความพอเพียง 

กันต ์อินทุวงศ์, (๒๕๕๖)  การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและราคาถูกคิดแต่ปัญหายังมีลักษณะของ
ความคิดเห็นว่าในหลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่
ครอบคลุมกับการจัดการธุรกิจ  

เสริมศรี สุทธิสงค์, (๒๕๕๖)  ๑) การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมาก โดยมีการจัดการแบบ
พ่ึงพาตนเองในระดับมาก การจัดการทุนชุมชนในระดับ
มาก และการจัดการเรียนรู้ของชุมชนในระดับมาก ๒) การ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมาก 
โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางของชุมชนพอประมาณใน
ระดับมาก การด าเนินงานตามแนวทางของชุมชนมีเหตุผล
ในระดับมาก และการด าเนินงานตามแนวทางของชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับมาก ๓) การจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง 
การจัดการทุนชุมชน และการจัดการเรียนรู้ของชุมชน 

วิทยา จันทร์แดง, (๒๕๕๖)  ๑) การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม มีการ
จัดการแบบพ่ึงพาตนเอง การจัดการทุนชุมชน และการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชน ๒) การด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีการด าเนินงานตามแนวทางของ
ชุมชนพอประมาณ การด าเนินงานตามแนวทางของชุมชน 
และการด าเนินงานตามแนวทางของชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

 



๘๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ๓) การจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนพอประมาณ 

อภิชัย พันธเสน และคณะ, (๒๕๕๐) ๑ . ใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ๒ . มีขนาดการผลิตที่
เหมาะสม ๓. ไม่โลภเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะสั้นเป็น
หลัก ๔. เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ      
๕. เน้นการกระจายความเสี่ยง ๖. เน้นการบริหารความ
เสี่ยงต่ า ๗ . เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้องถิ่น 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
เป็นหลัก ตามล าดับ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้วิสาหกิจ
สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงในระยะยาว 

นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์, (๒๕๕๑) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี 
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีผล
การด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และการประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงกับการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์
กับผลการด าเนินธุรกิจ 

ปิยะวัน เพชรหมี, (๒๕๕๒) พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิม
รายได้ ด้านการประหยัด พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง และพฤติกรรมด้านสังคม ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับมา 

ชาญชัย สุขสกุล, (๒๕๕๔)  ธุรกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่แบ่งหน้าที่ 

 กันด าเนินการอย่างชัดเจน ไม่รู้จักการท าแผนธุรกิจ ไม่
รู้จักการท าแผนการตลาด ขาดความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูป  ไม่มีการท าบัญชีครัว เรือน ทั้ ง
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ก็ยังไม่ได้
พัฒนาให้มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ ทางด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่ายังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร 
ส่วนใหญ่จะส่งร้านค้าประจ าเท่านั้น 

 
 



๘๒ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้วข้องต้นผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยสรุปดังนี้ 
 ๑. การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ประกอบด้วย๙๗ ๑) 
รูปแบบงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๒) รูปแบบงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๓) รูปแบบงานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชน ๔) รูปแบบงานเกษตรผสมผสาน 
 ๒. หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ได้น ามาจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ประกอบด้วย๙๘๑) หมั่นประชุมกัน
เนืองนิจ การประชุมอย่างต่อเนื่อง ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระท ากิจที่ควรท า การ
มีองค์ประชุมครบ ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จัดท ามติร่วมกัน 
๔) เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี การให้การยอมรับ
ประธาน ๕) ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ การไม่ใช้ก าลังควบคุม ๖) 
สักการะเคารพเจดีย์ การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส สถานที่ และทรัพยากร ๗) ให้การอารักขา 
คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 ๓. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้น ามาจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย๙๙ ๑) ด้านความพอประมาณ ๒) ด้านความมีเหตุผล ๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครั้ง
นี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๙๗หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒, (เลย : 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 

๙๘ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/๘๖. 
 ๙๙สุเมธ ตันติเวชกุล, โครงการพัฒนากรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๕๓. 



๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

อปริหานิยธรรม ๗  
๑. ด้านการประชุมอยา่งต่อเนื่อง   
๒. ด้านการมีองค์ประชุมครบ   
๓. ด้านการจัดท ามติร่วมกัน  
๔. ด้านการให้การยอมรับประธาน และผู้อาวุโส 
๕. ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคมุ 
๖. ด้านการให้ความเคารพต่อองคค์วามรู้ สถานท่ี 
และทรัพยากร 
๗. ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภมูิคุ้มกันในชุมชน 

การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

๑. ด้านความพอประมาณ 
๒. ด้านความมีเหตุผล 
๓. ด้านการมีภมูิคุ้มกัน 

 
การพัฒนาการสร้างความมั่นคง

แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 

๑. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 
๒. งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
๓. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
๔. งานเกษตรผสมผสาน 

 



 

 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา”ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ที่มีเนื้อหาสนับสนุน
ผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
(Documentary survey) การสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอข้ันตอนด าเนินการวิจัยมีกระบวนการ วิจัยและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ที่มีเนื้อหา
สนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary survey) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) แ ล ะ ก า ร ว ิจ ัย เ ช ิง ป ร ิม า ณ  (Quantitative research)  โ ด ย ก า ร แ จ ก
แบบสอบถาม (Survey Research) 
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๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  

 ๓.๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง  
 ๑. ประชำกร ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบล
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ที่รับการสนับสนุนจากหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา จ านวน ๒๓,๖๕๒ คน 
 ๒. กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบล
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ที่รับการสนับสนุนจากหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ระดับความคลาดเคลื่อน ๕ % ได้กลุ่มตัวอย่าง ๓๙๔ คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งสัดส่วน ของ Taro Yamane เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีครอบคลุมโดยการค านวณดังนี้๑ 

 

n = N 

1 + N(e)2 
 

เมื่อ n หมายถึง จ านวนตัวอย่าง 
N หมายถึง จ านวนประชากรทั้งหมด 

e หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 
 

= 23,652 

1 + 23,652 (0.05) 2 
 

= 23,652 
1 + 23,652 (0.0025) 

 

= 393.64 
 

 ดังนั้น ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จ านวน 394 คน 
 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงกลุ่มประชากร ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานหน่วยพัฒนาการ 
เคลื่อนที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
จ ำนวนโครงกำร ประชำชนผู้ได้รับประโยชน์

(ประชำกร) 
กลุ่มตัวอย่ำง 

ด าเนินโครงการ ๑๐ โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒,๗๓๗ ๔๖ 
ด าเนินโครงการ ๖ โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓,๕๘๕ ๖๐ 
ด าเนินโครงการ ๓ โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗,๓๓๐ ๒๘๙ 
รวม ๒๓,๖๕๒ ๓๙๔ 

  
 
 

                                                           
 ๑ยุทธ ไกยวรรณ์, วิจัยกำรตลำด,  (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๘), หน้า ๖๒. 
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 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุมซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ตอนคือ 
 ตอนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  อายุระดับการศึกษา  
ลักษณะการประกอบอาชีพ  ประสบการณ์การการท างาน 
 ตอนที่  ๒  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 
 เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยไดทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ๒ สวน คือความ
เที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ๑. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาผู้วิจัย
จัดสร้างเครื่องมือโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรึกษาทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม  
(Index of Item Objective Congruence, IOC) ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามที่มีค่า ตั้งแต่ ๐.๕  
ขึ้นไป  โดยใช้เกณฑ์๒ ดังนี้   
    +๑  หมายความว่า  มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง   
    ๐    หมายความว่า  ไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง   
    -๑   หมายความว่า  ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง  

  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า  
แบบสอบถาม  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  ๐.๘๐-๑.๐๐ 
 ๒. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายปี  ๒๕๖๐, ปี  ๒๕๖๑,ปี  ๒๕๖๒ 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  ๓๐ คน  ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach, Alapha Coefficiency) ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๙๓๔  
จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และสุ่มเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่าย
ด้วยตนเองในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 

                                                           
 ๒ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้ SPSS วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กาฬสินธุ์ : 
ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗. 
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 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ๑. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
  ๒. ข้อค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับแบบสอบถามตอนที่  ๒  มี
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๓โดยก าหนดเกณฑ์การแปล
ผล  ดังนี้ 

    ๕ หมายถึง  มีการด าเนินการมากท่ีสุด   
๔ หมายถึง  มีการด าเนินการมาก   
๓ หมายถึง  มีการด าเนินการปานกลาง  
๒ หมายถึง  มีการด าเนินการน้อย  
๑ หมายถึง  มีการด าเนินการน้อยที่สุด   

  การแปลคะแนน โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใน
ส่วนของรูปแบบการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส าหรับเกณฑ์การแปล
ความหมายของคา่เฉลี่ย๔ 
  โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  มีดังนี้ 

 ๔.๕๑ - ๕.๐๐หมายถึง  มีการด าเนินการมากท่ีสุด 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐หมายถึง  มีการด าเนินการมาก 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐หมายถึงมีการด าเนินการปานกลาง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐หมายถึง  มีการด าเนินการน้อย 
 ๑.๐๐ - ๑.๕๐หมายถึงมีการด าเนินการน้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๕ คือ 

                                                           
๓ธานินทร์   ศิลป์จารุ ,   วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS,  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕),หน้า ๘๖-๘๗. 
 ๔ไพศาล หวังพานิช,  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน,  (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์,  ๒๕๕๑),  
หน้า ๑๑๒. 
 ๕นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 
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   P   =  
N

x 100   

  เมื่อ P   =  ค่าร้อยละ 
   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N   =  จ านวนข้อมูล 
 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๖ (Mean) 
   X  = 

N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N = จ านวนข้อมูล 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๗ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
   N =  จ านวนข้อมูล 
   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 

๓.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 (๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๒๕ รูป
หรือคน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
 กลุ่มท่ี ๑ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน ๗ คน 
 กลุ่มท่ี ๒ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน ๑๖ คน 
 กลุ่มท่ี ๓ พระสงฆ์นักวิชาการ จ านวน ๒ รูป 
 

ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๑ พระครูกวีธรรมนิเทศ วัดเอราวัณพัฒนารามต าบลผาอินทร์

แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒ พระครูภาวนาวีรวัตร      
ภูริปฺญโญ 

เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๓ นางนันทนา เมืองก้อน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 

                                                           
 ๖ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
 ๗ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๘๘ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๔ นายวิรัตน์ขันทะคีรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย 
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๕ นางสาวศิริวรรณ แก้ว
กงพาน 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ 
จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๖ นางสาวอนุสรา ชาว
เชียงตุง 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ 
จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๗ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    
อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๘ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์
โคทาลิน 

นักวิชาการเกษตรช านาญการ         
อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๙ เรืออากาศเอกสุนันชัย 
ใจมั่น 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ต าบลท่า
สวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๐ นายวัตร สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนสว่างต าบล
ท่าลี่อ าเภอท่าลี่จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๑ นายพนม นันทะค า ผู้ใหญ่บ้านบุฮม ต าบลบุฮม  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๒ นางล าดวน หอมทรัพย์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน)  
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๓ นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๔ นายอุเทียง ประสม
ทรัพย์ 

ก านันต าบลน้ าทูนอ าเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย 

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๕ นายสายเสริฐ ตันแพง ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (คกมาด) อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๖ นายวาปี มีตา ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (โนนสวา่ง)  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๗ นายนิคม พรมจักร ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ท่านาจันทร์)  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๘ นายสุทอง  พลหอม 
 

ประธานกลุ่มปลูกผัก (ท่านาจันทร์)  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๙ นายวิทยา  วันทองสุข 
 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน  
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๐ นายจัด  ใจเย็น ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
 



๘๙ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๒๑ นายประพาล   

ศิริพรวงศ์สกุล 
ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลืองต าบลท่าลี่  
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๒ นายไพโรจน์ เชื้อค าเพ็ง 
 

รองนายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี  
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

 ๒๓ นายสรายุทธ ประวันทา 
 

ผู้ใหญ่บ้านวังเป่งต าบลน้ าทูน  
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๔ นายประดิษฐ์  ธุระงาน 
 

ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๕ นายบัวภา  อาวุธ 
 

ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

 

  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๑๕ รูปหรือคน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายรัฐที่เหมาะต่อ
การพัฒนาเกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒  
 

 ตำรำงท่ี ๓.๓ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่ 

๑ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดี วิทยาลัยเขต
นครสวรรค์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒ พระราชปรีชามุนี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดเลย ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๓ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๕ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
สังคมศาสตร์ มจร. 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๗ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๘ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙ พล.อ.ผศ.ดร.รุจ กสิวุฒ ิ กรรมการพิทักษ์คุณธรรม
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



๙๐ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๓ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (ต่อ) 
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่ 
๑๐ พล.อ.ปกิตน์ สันตินิยม  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑๑ พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 

ภาค ๒ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๒ อ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๓ อ.ดร.บวร ขมชุณศรี อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๔ นายบุญเลิศ ลันทนา ข้ า ร า ช ก า ร บ า น า ญ  ( อ ดี ต
นายอ าเภอ ท่าลี่)  

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๕ นายณัฐวัฒน์  
สัญหาธนานันท์ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  
 ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
    

 ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูล เชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ  การสังเกต และเครื่องมือการบันทึก  เพ่ือค้นหารูปแบบการสร้างความมั่นคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพผู้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ๓ วิธีการ ได้แก่ ๑.การร่วม
รวมข้อมูลเอกสาร  ๒.การรวบร่วมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ๓.การสนทนากลุ่มมีข้ันตอนดังนี ้
 ๑. กำรรวบรวมข้อมูลเอกสำร (Documentary Search) 
 ๑) ข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data)  โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ  และผู้วิจัยรวบร่วมตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายปี 
๖๐,๖๑,๖๒  ด้วยตนเองกับทีมงานช่วยด าเนินงานวิจัย 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  ได้แก่  การพัฒนารูปแบบการสร้างความม่ันคงแห่งชาติการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดย
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 ๒.กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นเป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 



๙๑ 

 

พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
 ๓. กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะผู้เชี่ยวชำญ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน าเสนอผล
การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๑) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานที่ 
วัน และเวลา ในการสนทนากลุ่ม 

 ๒) ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓) จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และเอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 ๔) ประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา สถานที่ กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จัดเตรียมสถานที่ 

ทีมงาน และด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง 
 ๕) ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของ

ผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
 

  ๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  

  ผู้ศึกษามีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยน าค าสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มา
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะ
ของข้อมูลจัดล าดับความส าคัญแล้วน ามาเปรียบเทียบกบข้อมูลทางเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็น
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของ
ข้อมูล 
 ๒. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการวิจัยต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูลได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูล
ตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่มี “รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้างถึงโดยตรงเกี่ยวกับ
ที่มาของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสารดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้
จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ และข้อมูลจากเอกสารต่างๆ จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาใน
ลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการวิจัยและสรุปตามหลักวิชาการ 
 ๓. น าผลการสรุปข้อมูลไปสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันองค์ความรู้จากการวิจัยประกอบการ
เขียนรายงานเพื่อชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 



 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา” ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ด้วย
การตั้งค าถามการวิจัยเชิงปริมาณ การตอบค าถามวิจัย และใช้การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ืออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา จากนั้นน ามาสังเคราะห์ การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ทั้งนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ๔.๒ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๔.๓ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
 ๔.๔ น าเสนอการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๔.๕ องค์ความรู้ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
   ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 
๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ที่รับการ
สนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ านวน ๒๓,๖๕๒ คน แจกแบบสอบถาม จ านวน        
๓๙๔ ฉบับ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  



๙๓ 

 ๔.๑.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = ๓๙๔) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย ๑๗๗ ๔๔.๙๒ 
 หญิง ๒๑๗ ๕๕.๐๘ 

รวม ๓๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ   
 ๑๖-๒๕ ป ี ๒๔ ๖.๐๙ 
 ๒๖-๓๕ ป ี   ๖๓ ๑๕.๙๙ 
 ๓๖-๔๕ ป ี ๑๐๔ ๒๖.๔๐ 
 ๔๖-๕๕ ป ี   ๑๑๓ ๒๘.๖๘ 
 ๕๖ ปีขึ้นไป  ๙๐ ๒๒.๘๔ 

รวม ๓๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา ๑๕๒ ๓๘.๕๘ 
 มัธยมศึกษา ๑๑๑ ๒๘.๑๗ 
 ปริญญาตรี ๑๐๓ ๒๖.๑๔ 
 ปริญญาโท ๒๐ ๕.๐๘ 
 ปริญญาเอก ๘ ๒.๐๓ 

รวม ๓๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
๔. อาชีพ   
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๑๙ ๓๐.๒๐ 
 พนักงานบริษัท ๓ ๐.๗๖ 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๓๒ ๘.๑๒ 
 รับจ้างทั่วไป ๓๖ ๙.๑๔ 
 เกษตรกรรม ๑๖๙ ๔๒.๘๙ 
 อ่ืน ๆ ๓๕ ๘.๘๘ 

รวม ๓๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
๕. รายได้   
 ต่ ากว่า ๕๐๐๐ บาท ๑๒๘ ๓๒.๔๙ 
 ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๑๕ ๒๙.๑๙ 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๑ ๑๒.๙๔ 
 ๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๑๐๐ ๒๕.๓๘ 

รวม ๓๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
 



๙๔ 

  จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จ านวน ๒๑๗ รายคิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๐๘ และเพศชาย จ านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๒ 
 อายุ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๔๖-๕๕ ปี จ านวน ๑๑๓ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๒๘.๖๘ รองลงมาคือ ๓๖-๔๕ ปี จ านวน ๑๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ และน้อยที่สุด
คือ ๑๖-๒๕ ปี จ านวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๙ 
 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ประถมศึกษา จ านวน ๑๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๘ รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จ านวน ๑๑๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๗ และน้อยที่สุดคือ ปริญญาเอก จ านวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓ 
 อาชีพ พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม จ านวน ๑๖๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๙ รองลงมาคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๒๐ และน้อยที่สุดคือ พนักงานบริษัท จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ 
 รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ต่ ากว่า
๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๙ รองลงมาคือ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๙ และน้อยที่สุดคือ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๕๑ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔ 
 
  ๔.๑.๒ วิเคราะหก์ารสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา ในภาพรวม (n = ๓๙๔) 
 การด าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดับความพึงพอใจ 

( x ) (S.D.) แปลผล 
๑. ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๔.๑๖ ๐.๗๗ มาก 
๒. ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๔.๐๔ ๐.๘๗ มาก 
๓. ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ๓.๙๔ ๐.๙๒ มาก 
๔. ด้านงานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ๔.๐๙ ๐.๙๐ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๔.๐๖ ๐.๘๗ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม มีระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๖) รองลงมาคือ ด้านงานเกษตรผสมผสาน ( x = ๔.๐๙) และต่ าที่สุด
คือ ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ( x = ๓.๙๔) 
 



๙๕ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา (n = ๓๙๔) 

 
 

การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม    
๑. สร้างเส้นทางมาตรฐาน ประชาชนใช้เดินทางไป-

มา สะดวก 
๔.๓๔ ๐.๗๓ มาก 

๒. ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง เพ่ิม
ปริมาณการใช้ถนน 

๔.๒๖ ๐.๖๙ มาก 

๓. สร้างถนนช่วยการเดินทางติดต่อชุมชนข้างเคียง
และเดินทางไปติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

๔.๓๑ ๐.๗๖ มาก 

๔. ที่ลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ  ๓.๙๓ ๐.๘๗ มาก 
๕. ใช้เป็นเส้นทางหลักการขนย้ายประชาชน ยามเกิด

ภัยพิบัติดินโคลนถล่ม และอ่ืนๆ 
๔.๐๗ ๐.๗๘ มาก 

๖. ด าเนินการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ๔.๐๘ ๐.๗๙ มาก 
๗. จัดท าป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายจราจร ๔.๐๙ ๐.๗๙ มาก 
 รวม ๔.๑๖ ๐.๗๗ มาก 
 ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้    

๑. สร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร ๔.๑๗ ๐.๘๒ มาก 
๒. จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรในช่วง

ฤดูแล้ง ปลูกพืชระยะสั้น  
๔.๐๙ ๐.๘๗ มาก 

๓. น้ าไว้ให้สัตว์เลี้ยงบริโภคเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์
น้ าตามธรรมชาติ 

๔.๐๓ ๐.๘๙ มาก 

๔. พัฒนาแหล่งน้ ารองรับการสร้างอาชีพ และแหล่ง
อาหารของประชาชน 

๔.๐๘ ๐.๘๕ มาก 

๕. จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าลดปัญหาน้ าท่วมขัง
พ้ืนที่ท าการเกษตร 

๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 

๖. สร้างแหล่งน้ าส าหรับท าประปาหมู่บ้าน ๔.๐๗ ๐.๘๘ มาก 
๗. แก้ปัญหาชะลอความรุนแรงการไหลของน้ า 

ปริมาณน้ ามากและเพ่ิมรวดเร็ว 
๓.๙๗ ๐.๘๕ มาก 

๘. ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.แบบน้ าล้นผ่าน รถข้ามได้ ๓.๙๓ ๐.๙๓ มาก 
 รวม ๔.๐๔ ๐.๘๗ มาก 

 
 
 
 



๙๖ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา (n = ๓๙๔)  (ต่อ) 

 
 

การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน    
๑. ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสร้างอาชีพในชุมชน ๔.๐๓ ๐.๘๖ มาก 
๒. ก่อสร้างลานประมูลยางพารา ๓.๖๖ ๑.๐๐ มาก 
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม  ๔.๐๕ ๐.๘๖ มาก 
๔. จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางการเกษตรแก่

ประชาชน 
๔.๐๖ ๐.๙๐ มาก 

๕. จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่ม
เพาะเห็ด 

๓.๘๕ ๐.๙๗ มาก 

๖. ด าเนินโครงการเกษตรผสมผสานฯรองรับความ
มั่นคงชุมชน มีอาหาร อาชีพ ฯลฯ 

๔.๐๑ ๐.๘๖ มาก 

๗. สนับสนุนกลุ่มแปรรูปพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน 

๓.๙๓ ๐.๙๔ มาก 

 รวม ๓.๙๔ ๐.๙๑ มาก 
 ด้านงานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน    

๑. ขุดสระเก็บน้ าในไร่นาสวนผสม ๔.๐๐ ๐.๘๓ มาก 
๒. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/ปลูกผักสวนครัว ๔.๑๙ ๐.๘๔ มาก 
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ ๓.๙๓ ๐.๙๘ มาก 
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ๔.๐๖ ๐.๘๘ มาก 
๕. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม ๓.๘๙ ๐.๙๗ มาก 
๖. ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ๔.๑๔ ๐.๘๙ มาก 
 รวม ๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 
 รวมทั้งหมด ๔.๐๖ ๐.๘๗ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๖) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า สร้างเส้นทางมาตรฐาน ประชาชนใช้เดินทางไป-มาสะดวก มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด ( x = ๔.๓๔) รองลงมาคือ สร้างถนนช่วยการเดินทางติดต่อชุมชนข้างเคียงและเดินทางไปติดต่อ
ได้สะดวกรวดเร็ว ( x = ๔.๓๑) และต่ าท่ีสุดคือ ที่ลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ ( x = ๓.๙๓) 
 ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า สร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๗) 



๙๗ 

รองลงมาคือ จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปลูกพืชระยะสั้น ( x = ๔.๐๙) 
และต่ าท่ีสุดคือ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.แบบน้ าล้นผ่าน รถข้ามได้ ( x = ๓.๙๓) 
 ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๔) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด      
( x = ๔.๐๖) รองลงมาคือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. ( x = ๔.๐๕) และต่ าที่สุดคือ 
ก่อสร้างลานประมูลยางพารา ( x = ๓.๖๖) 
 ด้านงานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่งเสริมการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/ปลูกผักสวนครัว มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = 
๔.๑๙) รองลงมาคือ ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ( x = ๔.๑๔) และต่ าที่สุดคือ ส่งเสริมการเลี้ยงหมู
หลุม ( x = ๓.๘๙) 
 
  ๔.๑.๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมในการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 
 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมในการสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม (n = ๓๙๔) 

 หลักอปริหานิยธรรม ๗ ระดับความพึงพอใจ 
 ( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง  ๔.๐๗ ๐.๗๖ มาก 
๒. ด้านการมีองค์ประชุมครบ  ๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 
๓. ด้านการจัดท ามติร่วมกัน ๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก 
๔. ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส  ๓.๙๙ ๐.๘๗ มาก 

๕. ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม  ๓.๙๘ ๐.๙๐ มาก 

๖. ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และ
ทรัพยากร 

๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 

๗. ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ๔.๐๖ ๐.๘๔ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๔.๐๗ ๐.๘๑ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรม
ในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = ๔.๐๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 
( x = ๔.๑๕) รองลงมาคือ ด้านการจัดท ามติร่วมกัน ( x = ๔.๑๒) และต่ าที่สุดคือ ด้านการไม่ใช้ก าลัง
ควบคุม ( x = ๓.๙๘) 
ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมในการสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (n = ๓๙๔)  



๙๘ 

 หลักอปริหานิยธรรม ๗  ระดับความพึงพอใจ 
  ( x ) (S.D.) แปลผล 
 ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง    

๑. ร่วมประชุมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก 
๒. ปรึกษาหารือกับบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 
๓. ประสานงานกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอยู่เป็นประจ า ๔.๑๔ ๐.๗๒ มาก 
๔. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้า

มาประชุมในพ้ืนที่ 
๔.๑๙ ๐.๗๗ มาก 

๕. พูดคุยสื่อสารกับบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๐๕ ๐.๗๓ มาก 

 รวม ๔.๐๗ ๐.๗๖ มาก 
 ด้านการมีองค์ประชุมครบ    

๑. เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม ๔.๐๖ ๐.๗๙ มาก 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามร่วมประชุม ๔.๐๑ ๐.๗๘ มาก 
๓. เชิญกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบร่วมประชุม ๔.๐๓ ๐.๗๕ มาก 
๔. กรรมการตรวจสอบหรือตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม ๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 
๕. มีส่วนร่วมในการประชุม/โครงการ/กิจกรรมกับหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา 
๔.๒๑ ๐.๗๔ มาก 

 รวม ๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 
 ด้านการจัดท ามติร่วมกัน    

๑. เชิญผู้มีส่วนได้เสียน าข้อมูลเข้าร่วมประชุม ๔.๐๙ ๐.๗๓ มาก 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานมีส่วนร่วมลงมติทุกครั้ง ๔.๑๒ ๐.๗๕ มาก 
๓. หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดท ามติ ๔.๑๐ ๐.๗๖ มาก 
๔. กรรมการตรวจสอบการด าเนินงานร่วมจัดท ามติ ๔.๑๔ ๐.๗๗ มาก 
๕. ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดท ามติ ๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 
 รวม ๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก 

 ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส     
๑. น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ือให้เกิดการยอมรับประธาน ๔.๐๕ ๐.๘๖ มาก 
๒. จัดให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสนอแนะแนวปฏิบัติต่อที่ประชุม ๓.๙๙ ๐.๘๔ มาก 
๓. รับฟังข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชน ๔.๐๖ ๐.๘๘ มาก 
๔. พระสงฆ์หรือผู้แทนศาสนาร่วมให้ข้อมูลและแนะน าแนว

ปฏิบัติ 
๓.๙๑ ๐.๙๓ มาก 

๕. ผู้แทนกลุ่มในชุมชุนร่วมให้ข้อมูลและแนะน าแนวปฏิบัติ ๓.๙๖ ๐.๘๖ มาก 
 รวม ๓.๙๙ ๐.๘๗ มาก 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมในการสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (n = ๓๙๔) (ต่อ) 



๙๙ 

 หลักอปริหานิยธรรม ๗  ระดับความพึงพอใจ 
  ( x ) (S.D.) แปลผล 
 ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม     

๑. ไม่แสดงอ านาจระหว่างด าเนินการประชุม ๔.๐๐ ๐.๘๗ มาก 
๒. เน้นการใช้ข้อมูล เหตุผลต่อที่ประชุมเมื่อเกิดความคิดเห็น

แตกต่าง 
๓.๙๗ ๐.๙๑ มาก 

๓. น าเสนอข้อเรียกร้องตามต้องการของประชาชนต่อที่ประชุม ๔.๐๖ ๐.๘๙ มาก 
๔. ชี้แจงข้อจ ากัดของหน่วยงานในพื้นที่และความต้องการ

ชุมชนต่อที่ประชุม 
๔.๐๓ ๐.๘๗ มาก 

๕. น าเสนอความพร้อมต่อการแก้ปัญหาที่สนองตอบความ
ต้องการชุมชน 

๓.๘๓ ๐.๙๗ มาก 

 รวม ๓.๙๘ ๐.๙๐ มาก 
 ด้านการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส สถานที่ และ

ทรัพยากร   
 

๑. น าเสนอวิธีปฏิบัติต่อสถานที่ ที่ชุมชนให้ความเคารพ  ๔.๓๓ ๐.๗๔ มาก 
๒. ก่อนการด าเนินงานน าเสนอข้อมูลการจัดการทรัพยากร

ชุมชนและประโยชน์ 
๔.๒๕ ๐.๗๐ มาก 

๓. หลังการด าเนินงานน าเสนอข้อมูลการจัดการทรัพยากร
ชุมชนและประโยชน์ 

๔.๒๘ ๐.๗๒ มาก 

๔. มีการจัดท าป้ายหรือข้อมูลสู่ชุมชน ๓.๙๑ ๐.๘๗ มาก 
๕. หลังด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลประโยชน์มีความรู้รักษา

สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างไว้ 
๓.๙๘ ๐.๗๙ มาก 

 รวม ๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 
 ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน    

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้และรักษาสิ่งปลูกสร้างหลังส่งมอบ ๔.๐๖ ๐.๘๐ มาก 
๒. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในโครงการเพ่ือสงเคราะห์

ประชาชน 
๔.๐๗ ๐.๘๐ มาก 

๓. ถวายอุปการะแก่สงฆ์หรือผู้แทนศาสนา ๔.๐๔ ๐.๘๘ มาก 
๔. ด าเนินงานเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชนในลักษณะพ่ึงพา

ตนเองได้ 
๔.๑๖ ๐.๘๓ มาก 

๕. ส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพสร้างความมั่งในการ
ด ารงชีวิต 

๓.๙๘ ๐.๘๙ มาก 

 รวม ๔.๐๖ ๐.๘๔ มาก 
 รวมเฉลี่ย ๔.๐๗ ๐.๘๑ มาก 
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 จากตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้ามาประชุมในพ้ืนที่  มีระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๙) รองลงมาคือ ประสานงานกับภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อยู่เป็นประจ า( x = ๔.๑๔) และต่ าที่สุดคือ ปรึกษาหารือ กับบุคลากรภายในหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาอยู่เป็นประจ า ( x = ๓.๙๙) 
 ด้านการมีองค์ประชุมครบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีส่วนร่วมในการประชุม/โครงการ/กิจกรรมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด( x = ๔.๒๑) รองลงมาคือ กรรมการตรวจสอบการด าเนินงานหรือตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมประชุม ( x = ๔.๑๕) และต่ าที่สุดคือ คณะกรรมการด าเนินงานไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเข้าร่วม
ประชุม ( x = ๔.๐๑) 
 ด้านการจัดท ามติร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดท ามติ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด  ( x = 
๔.๑๗) รองลงมาคือ กรรมการตรวจสอบการด าเนินงานร่วมจัดท ามติ  ( x = ๔.๑๔) และต่ าที่สุดคือ 
เชิญผู้มีส่วนได้เสียน าข้อมูลเข้าร่วมประชุม ( x = ๔.๐๙) 
 ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโสโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๙) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รับฟังข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = 
๔.๐๖) รองลงมาคือ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ือให้เกิดการยอมรับประธานและผู้อาวุโสที่ประชุม     
( x = ๔.๐๕) และต่ าที่สุดคือ พระสงฆ์หรือผู้แทนศาสนาร่วมให้ข้อมูลและแนะน าแนวปฏิบัติ ( x = 
๓.๙๑) 
 ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า น าเสนอข้อเรียกร้องตามต้องการของประชาชนต่อที่ประชุม  มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด          
( x = ๔.๐๖) รองลงมาคือ ชี้แจงข้อจ ากัดของหน่วยงานในพ้ืนที่และความต้องการชุมชนต่อที่ประชุม    
( x = ๔.๐๓) และต่ าที่สุดคือ น าเสนอความพร้อมต่อการแก้ปัญหาที่สนองตอบความต้องการชุมชน      
( x = ๓.๘๓) 
 ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก         
( x = ๔.๑๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า น าเสนอวิธีปฏิบัติต่อสถานที่  ที่ชุมชนให้ความเคารพ 
สักการะ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๓) รองลงมาคือ หลังการด าเนินงานน าเสนอข้อมูล
การจัดการทรัพยากรชุมชนและประโยชน์ ( x = ๔.๒๘) และต่ าที่สุดคือ มีการจัดท าป้ายหรือข้อมูลสู่
ชุมชน ( x = ๓.๙๑) 
 ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๖) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชนในลักษณะพ่ึงพาตนเองได้ มีระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๖) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในโครงการเพ่ือ
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สงเคราะห์ประชาชน ( x = ๔.๐๗) และต่ าที่สุดคือ ส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพสร้างความ
มั่งในการด ารงชีวิต ( x = ๓.๙๘) 
 
 ๔.๑.๔ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวม (n = ๓๙๔) 

 
 

การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านความพอประมาณ ๔.๐๔ ๐.๖๗ มาก 
๒. ด้านความมีเหตุผล ๔.๑๐ ๐.๗๕ มาก 
๓. ด้านภูมิคุ้มกัน ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๔.๐๙ ๐.๗๑ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความม่ันคงแห่งชาติที่มีผลต่อ
การด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๙) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภูมิคุ้มกัน มี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๔) รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล ( x = ๔.๑๐) และต่ าที่สุด
คือ ด้านความพอประมาณ   ( x = ๔.๐๔) 
 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา (n = ๓๙๔) 
 
 

การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านความพอประมาณ    
๑. วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีรับบริการแผนงานโครงการ ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 
๒. แผนงานโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างพลังพ่ึงพาตนเอง ๓.๙๘ ๐.๘๐ มาก 
๓. แผนงานและโครงการส่งเสริมใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 
๔. แผนงานและโครงการช่วยมีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับ

ฐาน 
๔.๐๐ ๐.๗๗ มาก 

๕. แผนงานและโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๔.๒๐ ๐.๑๙ มาก 
 รวม ๔.๐๔ ๐.๖๗ มาก 

 
 
 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา (ต่อ) (n = ๓๙๔) 
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การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านความมีเหตุผล    
๑. แผนงานและโครงการสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ต่อ

กองทัพไทย 
๔.๒๒ ๐.๗๕ มาก 

๒. แผนงานและโครงการส่งเสริมใช้เหตุผลในการ
พิจารณาและแก้ไขปัญหา 

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก 

๓. รายได้จากแผนงานและโครงการใช้จ่ายเงินอย่างมี
เหตุผล/คุ้มค่าและมีความจ าเป็น 

๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก 

๔. แผนงานและโครงการค านึงถึงผลกระทบจากการกระ
ท่าของตนเองต่อสังคมส่วนรวม 

๔.๑๐ ๐.๗๘ มาก 

๕. ประโยชน์จากแผนงานและโครงการช่วยวางแผนการ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน 

๔.๐๕ ๐.๗๔ มาก 

๖. แผนงานและโครงการส่งเสริมวางแผนต่อยอดการ
สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 

๔.๑๑ ๐.๗๕ มาก 

 รวม ๔.๑๐ ๐.๗๕ มาก 
 ด้านภูมิคุ้มกัน    

๑. แผนงานและโครงการช่วยให้ประชาชนป้องกันปัญหา
และผลกระทบในอนาคตได้ 

๔.๐๙ ๐.๗๔ มาก 

๒. แผนงานและโครงการช่วยให้สมาชิกชุมชนพึ่งพา
ตนเอง 

๔.๑๑ ๐.๗๒ มาก 

๓. แผนงานและโครงการช่วยปลูกฝังความคิดเรื่องความ
ขยัน อดทน อดออมให้กับสมาชิกชุมชน 

๔.๑๕ ๐.๗๔ มาก 

๔. แผนงานและโครงการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบและวินัยในตนเอง 

๔.๑๒ ๐.๗๕ มาก 

๕. แผนงานและโครงการสมาชิกน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนตนเองได้ 

๔.๑๖ ๐.๗๖ มาก 

๖. แผนงานและโครงการสมาชิกต่อยอดจนเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน 

๔.๑๘ ๐.๗๘ มาก 

 รวม ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก 
 รวมเฉลี่ย ๔.๐๙ ๐.๗๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างความมั่นคงแห่งชาติที่มีผล
ต่อการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๙) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
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 ด้านความพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า แผนงานและโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๒๐) รองลงมาคือ แผนงานและโครงการส่งเสริมใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นร่วมกัน ( x = ๔.๐๑) และต่ าที่สุดคือ แผนงานโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างพลังพ่ึงพา
ตนเอง ( x = ๓.๙๘) 
 ด้านความมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
แผนงานและโครงการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพไทย มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = 
๔.๒๒) รองลงมาคือ แผนงานและโครงการส่งเสริมวางแผนต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน (
x = ๔.๑๑) และต่ าที่สุดคือ รายได้จากแผนงานและโครงการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล/คุ้มค่าและมี
ความจ าเป็น ( x = ๔.๐๔) 
 ด้านภูมิคุ้มกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
แผนงานและโครงการสมาชิกต่อยอดจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน  มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด ( x = ๔.๑๘) รองลงมาคือ แผนงานและโครงการสมาชิกน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ตนเองได้ ( x = ๔.๑๖) และต่ าที่สุดคือ แผนงานและโครงการช่วยให้ประชาชนป้องกันปัญหาและ
ผลกระทบในอนาคตได้ ( x = ๔.๐๙) 
  



๑๐๔ 

๔.๒ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 
 ๑. พระครูกวีธรรมนิเทศก์ วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย 

๒. พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย 

๓. นางนันทนา เมืองก้อน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย 

๔. นายวิรัตน์ ขันทะคีรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย 
๕. นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย 
๖. นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย 
๗. นางสาวอภิชญา ชัยบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่        

จังหวัดเลย 
๘. นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย 
๙. เรืออากาศเอกสุนันท์ชัย ใจมั่น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ส านักงานพัฒนาภาค ๒ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๑๐. นายวัตร สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนนสว่าง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย 
๑๑. นายพนม นันทะค า ผู้ใหญ่บ้านบุฮม ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
๑๒. นางล าดวน หอมทรัพย์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๑๓. นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วย อ าเภอ

ท่าลี่ จังหวัดเลย 
๑๔. นายอุเทียง ประสมทรัพย์ ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๑๕. นายสายเสริฐ ตันแพง ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (คกมาด) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
๑๖. นายวาปี มีตา ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (โนนสว่าง) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
๑๗. นายนิคม พรมจักรประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
๑๘. นายสุทอง พลหอม ประธานกลุ่มปลูกผัก (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
๑๙. นายวิทยา วันทองสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๒๐. นายจัด ใจเย็น ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๒๑. นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย 



๑๐๕ 

๒๒. นายไพโรจน์ เชื้อค าเพ็ง รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๒๓. นายสรายุทธ ประวันทา ผู้ใหญ่บ้านวังเป่ง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๒๔. นายประดิษฐ์ ธุระงาน ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๒๕. นายบัวภา อาวุธ ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
 

 ๔.๒.๑ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงานก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคม 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ใช้ใน
การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่วนมากจะพบเห็นและเข้ามาด าเนินงานตามแนวชายแดน 
ต าบลน้ าทูนเป็นต าบลเล็กที่อยู่ในต าบลตามแนวชายแดน มีหมู่บ้านที่อยู่กลางดงพงป่าเขาล าเนาไพร
ไกลสังคม คือบ้านห้วยเดื่อ บ้านหนองบง บ้านน้ ามี การพัฒนาจากทางราชการยากท่ีจะเข้าถึง ปัญหา
ในพ้ืนที่มีหลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องชนเผ่า ความเชื้อ การนับถือผี เรื่องความไม่เข้าใจในระบบ
ราชการ เป็นต้น ที่รู้จักทหารพัฒนาเพราะเห็นเข้าไปช่วยแก้ปัญหาประชาชน ได้เปิดอกเปิดใจ 
ชาวบ้านห้วยเดื่อ บ้านหนองบง บ้านน้ ามี โครงการสร้างเส้นทางคมนาคมของหน่วยทหารพัฒนา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ได้ชัดเจน ในอดีตประชาชนยังไม่รู้ยังไม่มี
ถนนหนทาง ใช้วิธีเดินทางด้วยเท้า ชุมชนขาดการติดต่อกับชุมชนภายนอก และ ต่อมาประมาณ ปี 
๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๑ ปี๒๕๕๒ มีทหารหน่วยพัฒนาร่วมกับหน่วยทหารพราน ไปส ารวจประชากรต าบล
น้ าทูนอยู่กลางภูเขา และหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา สร้างเส้นทางที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชน
ใช้เดินทางไป-มา ได้อย่างสะดวก เป็นการเปิดโลกกทัศน์ให้กับุมชน สร้างการยอมรับความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานทหาร และหน่วยงานราชการ๑  
 ๒. ปัจจุบันชุมชมขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผลผลิตชุมชนไปจ าหน่าย ก็อาศัยถนนเส้นทาง
คมนาคมที่หน่วยทหารพัฒนามาสร้างให้เป็นเส้นทางหลักรองรับการเดินทาง รวมถึงการเดินทางไป
ท างานยังต่างถิ่นอ่ืน และ ชุมชนภายนอกใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับประชาชนในหมู่บ้านจนท าให้ ชุมชน
ได้รับความเจริญเพราะอาศัยประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างของหน่วยทหารพัฒนา นอกจากนี้หน่วย
ทหารพัฒนามีการจัดสร้างเส้นทางใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางประชาชนได้รับความสะดวก 
ซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพเส้นทางที่ช ารุด เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดมีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในช่วงฤดูแล้ง ประชนทั้งสองข้างทางได้รับความเดือดร้อน เมื่อขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามาช่วยซ่อมบ ารุง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ เนื่องจากหน่วยงานในพ้ืนที่แจ้งว่าไม่มีงบประมาณ ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาซ่อม
บ ารุงเส้นทางให้กับประชาชนได้ เมื่อหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาแก้ไขปัญหาและซ่อมบ ารุงเส้นทาง 
ช่วยท าให้เส้นทางพร้อมใช้งาน ช่วยลดอุบัติเหตุ การขนส่งสินค้าต่างๆ ท าได้สะดวก รวมถึงหน่วยงาน
                                                 

๑สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัด
เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๐๖ 

ในพ้ืนที่สามารถจัดงบประมาณเข้ามาสนับสนุนและเพ่ิมเติมสนับสนุนการท างานของหน่วยทหาร
พัฒนาได้อีกช่องทางหนึ่ง กล่าวได้ว่าการสร้างถนนของหน่วยทหารพัฒนาท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ต้องการติดต่อกับหมู่บ้าน ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด๒ 
 ๓. การด าเนินงานสร้างเส้นทางคมนาคมของหน่วยทหารพัฒนา นับได้ว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ต่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนตามแนวชายแดน สภาพถนนช ารุด เส้นทางสัญจรไม่
สะดวก บางเส้นทางมีลักษณะช ารุดทรุดโทรมเมื่อหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาด าเนินการสร้างเส้นทาง
ใหม่ ปรับถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ท าให้ถนนที่ประชาชนใช้มีความสะดวก เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 
ทั้งประชาชนในพื้น และประชาชนต่างพ้ืนที่ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย๓ 
 ๔. หน่วยทหารพัฒนาได้น าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาพ้ืนผิวจราจรมี
สภาพเส้นทางไม่สะดวกประชาชนได้รับความเดือดร้อน หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาซ่อมแซมผิว
จราจรให้เป็นผิวลาดยางอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา โดยเฉพาะประชาชนทั้ง ๒ 
หมู่บ้าน บ้านน้ าพานหมู่ ๓ กับบ้านชลประทานหมู่ ๗ ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตและลด
ความเสียหายที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรร่วงหล่นจนถึงอันตรายนอกจากนี้ หนทางสะดวกยัง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐใช้เป็นจุดตรวจเฝ้าระวังป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย 
เพราะมียานพาหนะใช้เส้นทางสัญจรไปมามากขึ้นรวมถึงรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้ใช้พ้ืนที่แห่ง
นี้สัญจรไปมา เชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีทางการเกษตรสามารถขนผลิตภัณฑ์และเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรได้
สะดวกสบายจากเดิมถนนหนทางไม่สะดวกช ารุดทรุดโทรมภายหลังพัฒนาขึ้นชาวบ้านได้รับความ
สะดวกมาก๔ 
 ๕. โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นถนนหนทางถนนลาดยางทางการเกษตรและการเกษตรผสมผสาน
เกี่ยวกับการขุดสระเก็บในไร่นาให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน
แล้วก็การท าน้ าดื่มในโรงเรียนการก่อสร้างถังเก็บกักน้ าฝน การต่อประปาภูเขาจากน้ าทูนเข้าพ้ืนที่
การเกษตร หน่วยงานนี้เข้าน่าชื่นชมมากครับโอกาสที่จะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพัฒนาในพ้ืนที่ ที่มี
เครื่องมือพร้อมก าลังพลพร้อมที่จะเข้ามาช่วยชาวบ้านที่ได้รับเดือดร้อนและพัฒนาแบบนี้คงไม่มี 
ทหารพัฒนาช่วยฉันได้มากท่ีสุดในการปัจจุบัน๕ 
 ๖. สภาพของหมู่บ้านเป็นภูเขาการสัญจรไปมาไม่สะดวกเมื่อหน่วยทหารพัฒนามาสร้าง
เส้นทางให้จึงท าให้เส้นทางสัญจรไปมานั้นมีความสะดวกและก็ปลอดภัยลดการสูญเสียระหว่างการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ 
ภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสู่หมู่บ้าน รูปแบบการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาจะมีการส่งหน่วย

                                                 
๒สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,         

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ,เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,          

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,              

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๐๗ 

ทหารพัฒนาเข้าไปหาข้อมูลในหมู่บ้านและประสานประชาชนในหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้น าชุมชนจัดท า
โครงการและแนวทางพัฒนาเข้ามาเสนอต่อหน่วยเพ่ือสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยทหารพัฒนา
กับชุมชนให้เกิดการแก้ไขปัญหาของประชาชน ส าหรับปัญหาของประชาชน ในการสัญจรไปมาในอดีต
ก่อนทหารพัฒนาจะเข้ามาพัฒนาสภาพถนนเป็นถนนลูกรังเวลาสัญจรไปมาประชาชนจะได้รับความ
เดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนการเดินทางได้รับความล าบากมากภายหลังจากทหารพัฒนาได้เข้ามา
จัดเวที รับฟังความต้องการของประชาชนรับฟังปัญหาของประชาชนรวมถึงปัญหาของหน่วยงานที่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้หน่วยทหารพัฒนาได้จัดท าโครงการภายใต้การขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนที่ท าให้หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาปรับปรุงพ้ืนผิวถนนลูกรัง
ให้เป็นพ้ืนผิวถนน ค.ส.ล. ท าให้ประชาชนเดินทางสะดวกทุกฤดูกาลการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ก็
สามารถท าได้สะดวกการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรก็ด าเนินการได้สะดวก๖ 
 ๗. การด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนามีลักษณะการเข้ามาพัฒนาในพ้ืนที่มีการสร้าง
ถนนเข้าไปในพ้ืนที่ทางการเกษตรการปรับปรุงพ้ืนถนนให้ประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรม ได้ด้วย
ความสะดวก๗ 
 ๘. บ้านชลประทานได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนามีการสร้างเส้นทาง เส้นทาง
เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านเดิมเส้นทางมีความไม่สะดวกครับแทบจะเป็นหลุมเป็นบ่อต่อมาหน่วยทหาร
พัฒนาได้เข้ามาพัฒนาเส้นทางมีการขยายเส้นทางกว้าง ๖ เมตรและปรับปรุงผิวถนนให้สัญจรไปมา
สะดวกท าให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวกสบายถนนเอ้ืออ านวยให้สามารถขนผลผลิตได้
ง่าย และสามรถเพ่ิมปริมาณน้ าหนักได้มากขึ้น ส่วนมากได้แก่ข้าว ข้าวโพด กล้วย มันส าประหลัง เมื่อ
ผลผลิตที่น าไปจ าหน่ายได้รับความเสียหายน้อยขนส่งได้มากขึ้นจึงท าให้ประชาชนมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น
จากการพัฒนาเส้นทางสัญจรของชุมชน๘ 
 ๙. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาสร้างถนนหนทางสร้างแหล่งน้ าให้กับประชาชนสนับสนุนให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นตามอัตภาพ สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มเช่นกลุ่มเลี้ยง
โคเนื้อ๙ 
 ๑๐. มีการท าถนนมีการขุดสระและมอบปลาให้กับประชาชนเลี้ยง ส่งเสริมประชาชนให้
เลี้ยงวัว๑๐ 
 ๑๑. หน่วยทหารพัฒนามีการพัฒนาเส้นทางสร้างความสะดวกให้กับประชาชน ซ่อมถนน 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน๑๑ 
                                                 

๖สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ์ นายวัตร สุขสวัสดิ์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนสว่าง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ,               

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙สัมภาษณ์ นายบัวภา อาวุธ, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๑๑สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,            

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๐๘ 

 ๑๒. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้าไปพัฒนา ซ่อมแซมถนน ช่วยให้ประชาชนเดินทางสะดวก
และมีการเข้าไปสนับสนุนกลุ่มเช่นกลุ่มเลี้ยงหมู และจัดกิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆในชุมชนท าให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของหน่วยทหารปัจจุบันมีการพัฒนาเส้นทางให้ได้รับความสะดวกหลาย
เส้นทาง การพัฒนาที่เห็นชัดเจนและสัมผัสได้คือการพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาถนนให้เชื่อม
เส้นทางทางการเกษตร ช่วยประชาชน ผู้ประกอบการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรให้ได้รับความ
สะดวกและประชาชนได้รับประโยชน์ในวงกว้างส าหรับประชาชนที่ต้องการพัฒนาในรูปแบบกลุ่มก็
สามารถรวมกลุ่มกันแล้ว เข้ามาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาได้๑๒ 
 ๑๓. รูปแบบในการพัฒนาของหน่วยทหารพัฒนามีการพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านและการขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ าให้กับชุมชนรวมถึงการสร้างอาชีพ ให้กับชุมชน๑๓  
 ๑๔. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาถนนในพ้ืนที่ที่ไม่เจริญ โดยเฉพาะถนนตามหมู่บ้าน
ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาและ บางจุดมีการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรท าให้สามารถขน
ถ่ายสินค้าและท ากิจกรรมทางการเกษตรได้๑๔ 
 ๑๕. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาถนนหนทางเพ่ือการเกษตร๑๕ 
 ๑๖. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะถนนรวมถึงการจัดหาแหล่งน้ ากินน้ าใช้
สนับสนุนประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประสานกับ 
หน่วยงานในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดการสนับสนุน เพ่ิมเติมหลังจากท่ีหน่วยได้ส่งมอบงานให้กับชุมชน๑๖ 
 ๑๗. หน่วยทหารพัฒนามาสนับสนุนงาน อบต. ในการพัฒนาถนนหนทางให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก๑๗ 
 กล่าวโดยสรุป การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงาน
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมโดยเริ่มจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาด าเนินการสร้างเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง เพ่ิมปริมาณการใช้ถนน
ให้กว้างขึ้น สร้างถนนช่วยการเดินทางติดต่อชุมชนข้างเคียงให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางและ
ยังมีการด าเนินการจัดท าป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายจราจร เพ่ือลดและป้องกันอุบัติเหตุ ดังแผนภาพที่ 
๔.๑  
 
                                                 

๑๒สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 
๒๕๖๓. 

๑๓สัมภาษณ์ นายพนม นันทะค า, ผู้ใหญ่บ้านบุฮม ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 

๑๔สัมภาษณ์ นายสุทอง พลหอม, ประธานกลุ่มปลูกผัก (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,       
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๕สัมภาษณ์ นายสายเสริฐ ตันแพง, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (คกมาด) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,        
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๖สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 

๑๗สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,       
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๐๙ 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 
 ๔.๒.๒ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงานจัดหา
น้ ากินน้ าใช้ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ที่ใช้ในการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาการด าเนินงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ช่วยเหลือประชาชน 
เพราะบ้านห้วยเดื่อ หมู่ ๓ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พระสงฆ์และประชาชนบ้านห้วยเดื่อมี
น้ าสะอาดในการอุปโภคไม่เพียงพอ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย พระอริยะทั้งหลายก่อนจะอธิษฐานเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สุเมธดาบสก็ใช้ตนเองเป็น
ถนนให้พุทธเจ้าทีปังกร ในการเดินข้ามเป็นชาติแรก ที่อธิษฐานว่าข้าพเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า 
สมัยเกิดพระเวสสันดรก็ได้ให้ทาน ให้ข้าว ให้น้ า ให้อาหารให้แก่ประชาชนราษฎร การสร้างถนนขึ้น
ดอยสุเทพนั้นครูบาเบิ้มกับครูบาศรีวิชัยแบ่งการควบคุมงานกัน โดยครูบาเบิ้มมีหน้าที่ก ากับดูแล
ควบคุมเส้นทางหลักจากวัดพระธาตุดอยสุเทพลงมา ส่วนครูบาศริชัยควบคุมการท างานจากด้านล่าง
ขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพ และท าหน้าที่ “นั่งหนัก” เป็นประธานระดมทุนทรัพย์และรับไทยทานที่
บริเวณหน้าวัดศรีโสภา (ขณะนั้นเป็นวัดร้าง) ถนนครูบาศรีวิชัยน าพาชาวบ้านขุดถนนขึ้นดอยสุเทพจึง
ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระต านานของเมอืงเหนือ  
 การพัฒนาแหล่งน้ าตามหลวงปู่ฝั้น อาจาโร "ถ้าอยากให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ก็ควรจัด
สถานที่ให้สะอาดขึ้น ตัดถนนหนทางเรียบร้อย ถางป่าและหญ้าในบริเวณเสียให้เตียน อากาศจะได้
ปลอดโปร่งและถ่ายเทได้ดีขึ้น ส าหรับหนองหญ้าไซนั้นเล่า ก็ควรขุดลอกให้เป็นสระน้ าเสีย จะได้ดู
สวยงามและได้ประโยชน์ในการใช้สระน้ าด้วย "พระอาจารย์ฝั้นจึงหยิบยกปัญหาการขุดลอกหนอง
หญ้าไซขึ้นมาปรารภอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็บอกว่าไม่กล้า กลัวเจ้าพ่อหักคอเอา แต่หากท่านไปนั่งเป็น
ประธานดูพวกตนขุดแล้วจึงจะยอมท า พระอาจารย์ฝั้นก็ตอบตกลง การขุดลอกหนองหญ้าไซจึงได้เริ่ม
ขึ้นในโอกาสต่อมา ต่อหน้าพระอาจารย์ฝั้นจนกลายเป็นสระน้ าขึ้นมา อากาศก็ดีขึ้น ไข้มาเลเรียที่เคย
ชุกชุมก็ค่อยๆ ทุเลาลงจนเหือดหายไปในที่สุดพระอาจารย์ฝั้นได้ขึ้นไปพักอยู่บนถ้ าขาม พร้อมด้วย
พระภิกษุสามเณรผู้เป็นศิษย์เมื่อประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ท่านได้เป็นหัวหน้าคณะในการ
พัฒนาถ้ าขามให้เป็นที่พ านักปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยม มีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น 
แหล่งน้ าใช้ได้ตลอดปี มีอาคารศาลาโรงธรรม กุฏิที่พักอย่างเพียงพอ  

ด้านงานก่อสร้าง 
เส้นทางคมนาคม 

 

สร้างเส้นทางให้ได้มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงเส้นทาง 
 

จัดท าป้ายจราจร 
 



๑๑๐ 

 หลวงปู่คูณ ปริสุทโธ ขุดสระที่อ าเภอด่านขุนทดหล่อเลี้ยงชีวิต พ.ศ. ๒๕๐๘ อ าเภอด่านขุน
ทดเกิดความแห้งแล้ง ชาวบ้านได้รับความยากล าบาก ไม่มีงบประมาณจากราชการในการจัดหา
เครื่องกลเพ่ือขุดสระเหมือนปัจจุบัน หลวงพ่อคูณเห็นว่า ถ้าเราไม่ต่อสู้กับความแห้งแล้งพ่ีน้องเรา
เดือดร้อนแน่ จึงชักชวนญาติโยมช่วยกันขุดสระขนาดใหญ่ด้วยแรงงานญาติโยม ช่วยกันในที่ดินของวัด
บ้านไร่ หลวงพ่อคูณประกาศลั่นว่ากูจะขุดสระขนาดใหญ่ในที่ดินวัดพวง พอจะท าได้ กูจะสร้างทั้งทั้งที่
ไม่มีเงินนี่แหละ ก็ขุดมันเองเดี๋ยวก็คงส าเร็จสักวัน ตอบแทนข้าวน้ าที่เขาให้กูกินทุกวัน  

  จึงกล่าวได้ว่าการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนา มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวัตร
ปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นแบบอย่างที่ยกมาแสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนากับวัตรปฏิบัติที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติ
สืบกันมาเป็นแบบอย่างที่งดงามแนวทางพัฒนาเพ่ือให้ชุมชนมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต แล้ว
ย้อนกลับมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เช่นเดี่ยวกัน หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาสร้างถนน สร้างแหล่งน้ า
ช่วยให้ประชาชนมีรายได้ มีความม่ันคงก็จะย้อยกลับไปร่วมพัฒนาชาติไทยต่อไป 
 การด าเนินงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ของหน่วยทหารพัฒนา เกิดจากชาวบ้านมีปัญหาขาด
แคลนน้ าดื่ม ร่วมถึงโรงเรียนบ้านโพนมีความต้องการน้ าดื่ม เนื่องจากขาดแคลนน้ าสะอาด เพื่อบริโภค 
ส าหรับคณะครูและนักเรียนซึ่งต้องน าน้ ามาจากบ้านเพ่ือให้มีน้ าที่สะอาดบริโภค มีสุขภาพพลานามัยที่
ดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ครูและนักเรียนได้รับความล าบากจากการขาดน้ าดื่มที่สะอาด น้ าดื่มที่ขาด
แคลน ยังขยายผลไปสู่วัดและชุมชน น้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญทางชุมชนจึงต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ก่อสร้างสถานที่กักเก็บน้ าภายใน
วัด และ เปิดโอกาสให้ประชาชน รวมถึงพระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์จากน้ าที่สะอาดร่วมกัน ส าหรับ
โรงเรียนมีการก่อสร้างและจัดสถานที่ให้มีน้ าดื่มสะอาดบริการแก่ครูและนักเรียน ดังนั้นหน่วยทหาร
พัฒนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาสนับสนุนและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ าของชุมชนได้เป็นอย่างดี๑๘ 
 ๒. การพัฒนาของหน่วยทหารพัฒนาในการจัดหาน้ ากินน้ าใช้นั้นมีลักษณะของการพัฒนา 
พ้ืนที่ทางการเกษตรแหล่งน้ าส าหรับการท านาแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรมีการจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
บริการแก่ประชาชนทั้งภายในวัดและนอกวัดภายในวัดเมื่อถึงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าก็มีรถน้ าเข้ามา
บริการ ส ารับวัดเอราวัณพัฒนาก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาท าน้ าดื่มส าหรับ
พระภิกษุสงฆ์และนักเรียนประชาชนได้มีน้ าบริโภคสะอาดและปลอดภัยตลอดทั้งปี  จัดหาน้ าใช้ให้เกิด
ความสะดวกรวมถึงการปรับปรุงแหล่งน้ าที่ตื้นเขินก็มีการพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมกับเก็บน้ าบางแห่งมี
การสร้างสิ่งปลูกสร้างแท็งก์น้ าขนาดใหญ่ส าหรับกักเก็บน้ าเอาไปใช้ร่วมกันของชุมชน ท าให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการด าเนินงานด้านนี้ช่วยลดปัญหาต่างๆ เพราะน้ าคือทุกสิ่งทุก
อย่างในการด ารงชีพของประชาชน๑๙ 
 ๓. การจัดหาน้ ากินน้ าใช้หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาจัดหาน้ ากินน้ าใช้โดยเฉพาะได้เข้ามา
พัฒนาขุดลอกสระ ส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ทางการเกษตรท าให้สระน้ าจากเดิมที่ไม่เอ้ืออ านวย
                                                 

๑๘สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย,  ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๙สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย,  ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๑ 

ต่อการกักเก็บน้ าปัจจุบันสระน้ าทางการเกษตรที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมีปริมาณน้ ามาก
และเพียงพอต่อการท าเกษตร ท านารวมถึงการปลูกพืชตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้ได้ผลผลิตไปจ าหน่าย
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และยังเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของชุมชนในช่วงฤดูฝน ช่วงฤดูแล้งเป็น
สถานที่เพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าตามสภาพแวดล้อมที่มาอาศัยอยู่เพ่ิมเติมมากขึ้นท าให้ ประชาชน
สามารถน าสัตว์ที่เป็นอาหารเหล่านั้นมาบริโภคลดรายจ่ายเท่ากับการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน๒๐ 
 ๔. ปัญหาของชุมชนในต าบลท่าลี่บ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๑ ประชาชนและนักเรียนในโรงเรียน
ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าสะอาดมาดื่มทั้งบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประชาชน
เมื่อเข้ามาติดต่อและท ากิจกรรมภายในโรงเรียนส่วนมากต้องน าน้ าดื่มมาจากบ้าน เมื่อหน่วยทหาร
พัฒนาได้เข้ามาส ารวจและ จัดประชุมร่วมกับคณะครูและนักเรียนพร้อมกับผู้น าชุมชนท าให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าให้กับโรงเรียนมีการก่อสร้างระบบผลิตน้ าที่สะอาดคือ  การก่อสร้าง
อาคารบริการน้ าดื่ม ระบบ RO ท าให้นักเรียนและครูจ านวนมากมีน้ าสะอาดไว้ดื่มและท ากิจกรรม
ต่างๆ ท าให้ได้รับประโยชน์ และสร้างความสุขแก่ ประชาชน๒๑ 
 ๕. ส าหรับการขาดแคลนน้ าในต าบลท่าลี่บ้านกกก้านเหลืองหมู่ ๙ มีปัญหาระบบประปา
หมู่บ้านช ารุดทรุดโทรมน้ าไม่สะอาดประชาชนขาดน้ าดื่มน้ าบริโภคอุปโภคในครัวเรือนหน่วยทหาร
พัฒนาได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชน ไปจัดประชุมและระดมความคิดเห็น พร้อมกับ
จัดท าโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านช่วยให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าประปาใช้และประชาชนมีน้ า
ดื่มน้ าบริโภคอุปโภคในครัวเรือนตลอดจนท าให้ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาน้ าเข้าสู่
หมู่บ้านเป็นการช่วยลดรายจ่ายในภาคครัวเรือนให้กับราษฎร และราษฎรบางรายที่ได้รับการส่งเสริม
การขุดเก็บน้ าในไร่นา ส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสานภายในครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว 
ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ซึ่งทุกกิจกรรมจะสอดคล้องกัน ช่วยให้ลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ส่วนการด าเนินงานที่บ้านวังขามหมู่  ๖ ต าบลท่าลี่ สภาพแท็งค์น้ าเดิมมี
สภาพช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถจัดเก็บน้ าสะอาดไว้บริโภคอย่างเพียงพอชาวบ้านและผู้น าชุมชนจึง
ต้องการให้หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาด าเนินการและช่วยเหลือท าให้ได้สถานที่กักเก็บน้ าที่สะอาด
เพียงพอ๒๒  

 ๖. ชาวบ้านยังต้องการน้ าท าการเกษตรเพราะอาชีพทางการเกษตรช่วยให้ประชาชนด ารง
อยู่ได้ มีงานมีอาชีพสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากการจัดเวที
ประชาชนและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนรายได้การขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตรที่บ้านวังเป่งหมู่ ๕ ต าบลน้ าทูน หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาวางท่อส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรท าให้มีน้ า จากแหล่งน้ าธรรมชาติถูกวางอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ าประกอบ
อาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการท านาและปลูกพืชในช่วงหลังจากฤดูท านา ท าให้สามารถท า
การเกษตรแบบหมุนเวียนได้ตลอดปี ในพ้ืนที่ๆ มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

                                                 
๒๐สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,             

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

 ๒๒สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,         
๘ เมษายน ๒๕๖๓.  



๑๑๒ 

ลดการย้ายถิ่นฐาน การขายแรงงานในต่างถิ่น เนื่องจากสามารถท าการผลิตในภาคการเกษตรได้ตลอด
ปี “มีน้ ามีงาน มีอาชีพ มีเงิน มั่นคงยั่งยืน” ท าให้ราษฎรรักในถิ่นที่อยู่ของตนเอง สร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว เพราะไม่ต้องไปขายแรงงานในต่างถิ่น ท าให้ครอบครัวมีสุข สังคมอบอุ่น ช่วยลดปัญหา
สังคมต่างๆ ท าให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เกิดเป็นเป็น
ก าแพงที่มีชีวิตในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ประชาชนประมาณ ๙๐ 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการมีน้ าใช้ในการท าการเกษตรในชุมชน ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าได้ถูกด าเนินการอย่างยั่งยืนท าให้ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน๒๓ 
 ๗. หน่วยทหารพัฒนาได้ด าเนินการจัดหาน้ ากินน้ าใช้ในโครงการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับโดยตรง โครงการที่หน่วยทหารพัฒนาได้ด าเนินการนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ประชาชนได้มากมีการน าน้ าจากแหล่งน้ าในภูเขามาส่งให้ประชาชนได้ใช้เป็นระบบของประปาใน
หมู่บ้านรวมถึงระบบที่ใช้ในพ้ืนที่ทางการเกษตร ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการขุดสระเก็บ
น้ าในไร่นา ท าอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้โครงการจัดหาแหล่งน้ ากินน้ าใช้มีสถานที่กักเก็บ
น้ า มีน้ าสะอาดไว้บริโภคทั้งในโรงเรียนและในชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นภาพเชิงประจักษ์ที่ประชาชนสัมผัส
ได้กินได้รับรู้ถึงผลการพัฒนาของหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาพัฒนาในพื้นที่สร้างความเจริญสร้างความ
มั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนสนับสนุนการท างานของหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
เรา ซึ่งงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจ ากัดแต่หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาหนุนเสริมและพัฒนาน าทาง ให้
หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สานงานต่อและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆภาพของการ
พัฒนาการจัดหาน้ ากินน้ าใช้และองค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้าไปเสริมช่วยดูแลท าให้ประชาชนมี
ชีวิตที่ดีมีความม่ันคง๒๔ 
 ๘. น้ าเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตประชาชน ในต าบลน้ าทูนโดยเฉพาะบ้านวังเป่ง
ประกอบอาชีพทางการเกษตรท านาตามฤดูและปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูท านา แต่ขาดแคลนน้ าท าให้
พืชผลทางการเกษตร เสียหายหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ที่บ้าน
บางเป่งหมู่ ๕ ต าบล น้ าทูนภายใต้ความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยทหารพัฒนา ประชาชน
ได้รับประโยชน์มีน้ าส าหรับท าการเกษตรอย่างเพียงพอท าให้ครอบครัวมีรายได้จากการปลูกพืชอายุ
สั้นหลังฤดูท านา และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทางการเกษตร รวมถึงหน่วยทหารพัฒนาได้เข้าไป
จัดหาน้ าสะอาดส าหรับพระสงฆ์และประชาชนที่บ้านห้วยเดื่อให้มีน้ าสะอาดบริโภคเพราะสภาพพ้ืนที่
ของวัดไม่สามารถกักเก็บน้ าได้จึงมีการพัฒนาสร้างสถานที่กักเก็บน้ าไว้ในวัดเพ่ือให้ประชาชนและ
พระสงฆ์ได้มีน้ าสะอาดใช้ในการท ากิจวัตรประจ าวันของพระสงฆ์และประชาชน๒๕ 
 ๙. การจัดหาน้ ากินน้ าใช้มีการพัฒนาจัดหาน้ าให้แก่ประชาชนให้มีน้ าดื่มสะอาดมีการ
จัดการพัฒนาแหล่งน้ าให้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรการขุดบ่อเพ่ือให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงปลา
น ามาเป็นอาหาร นอกจากนี้หน่วยทหารพัฒนายังมาขุดบ่อบาดาลเพ่ือน าน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้กับภาค

                                                 
๒๓สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๔สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,            

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕สัมภาษณ์ นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๓ 

การเกษตรท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีพ้ืนที่การเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เมื่อประชาชนต่างพ้ืนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาเรียนรู้การด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงก็จะพบว่าในแต่ละบ้านของชุมชนนั้นมีน้ าบริโภคมีต้นไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได ้มีสัตว์เลี้ยงที่อ านวยให้ประชาชนมีรายได้มีเงินเก็บและน าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นมาประกอบเป็นอาหาร
ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข๒๖ 
 ๑๐. ด้านการจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาแหล่งน้ า
ในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งน้ าในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าประจ าถิ่นและมีแหล่งน้ าในการใช้เลี้ยงสัตว์  
และเป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง๒๗ 
 ๑๑. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาให้ชุมชนได้มีแหล่งน้ ากินน้ าใช้มีน้ าส าหรับท า
การเกษตร กลุ่มเลี้ยงโคสามารถน าน้ ามาประกอบอาชีพทางการเกษตรอ่ืนๆ ได้ ส่งผลให้มีน้ าเพียงพอ
ในฤดูแล้ง๒๘ 
 ๑๒. หน่วยทหารพัฒนาได้มีการขุดสระและมอบวัวให้กับประชาชนท าให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดทั้งปี และได้เลี้ยงวัว๒๙ 
 ๑๓. หน่วยทหารพัฒนามีการพัฒนาแหล่งน้ าจัดหาน้ ากินน้ าใช้ขุดเจาะสร้างแหล่งเก็บน้ าขุด
เจาะบาดาลให้กับชุมชนท าให้ชุมชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่ง
น้ าส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรช่วยให้ประชาชนมีอาหารมีพันธุ์ปลาและมีกลุ่มอาชีพที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร๓๐ 
 ๑๔. ปัญหาการขาดแคลนน้ าของประชาชนมีหน่วยงานของภาครัฐเข้าไปสนับสนุนบ้างแต่
ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนเมื่อมีหน่วยทหารพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือจะท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือนั้นทันท่วงทีเช่นช่วงหน้าแล้งการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคหน่วยทหารพัฒนาจากจัดหา
น้ าเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามที่ประชาชนร้องขอมารวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตรของ
ประชาชนโดยการขุดสระขุดบ่อน้ าบาดาลเพ่ือให้ประชาชนมี แหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภคและท า
กิจกรรมทางการเกษตร หากหน่วยทหารไม่เข้ามาสนับสนุนหรือพัฒนาประชาชนจะได้รับความ
เดือดร้อนบางครอบครัวอาจต้องมีการย้ายถิ่นฐานเพราะไม่สามารถด ารงชีวิตได้๓๑ 

                                                 
๒๖สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,                   

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๗สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,         

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๘สัมภาษณ์ นายบัวภา อาวุธ, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๒๙สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๓๐สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๑สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 



๑๑๔ 

 ๑๕. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาแหล่งน้ าแก้ปัญหาภัยแล้งรวมถึงการประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน และการใช้แหล่งน้ าเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติ๓๒ 
 ๑๖. หน่วยทหารพัฒนา ได้เข้ามาค้นหาความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้านโนนสว่าง
อ าเภอเชียงคานภายใต้การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายหลังจาก ด าเนินการประชุมแล้ว
ชาวบ้านแสดงความต้องการให้ขุดสระเพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์มีน้ าบริโภคและน าน้ า
มาท ากิจกรรมทางการเกษตร รวมถึงรับการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคเพ่ือประกอบอาชีพเสริมนอก
ภาคการเกษตร๓๓ 
 ๑๗. หน่วยทหารพัฒนา มาพัฒนาขุดสระในชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
เพ่ือใช้เป็นอาหารรวมถึงรายได้เสริมในระยะสั้นส่วนระยะยาวมีการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเลี้ยง
โค๓๔ 
 ๑๘. การขุดสระที่บ้านท่านาจันทร์ ภูช้างน้อยเป็นสระขนาดใหญ่ที่ท าให้วัดประชาชนและ
สมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านท่านาจันทร์ ได้ใช้ประโยชน์เป็นน้ าต้นทุนในการรดพืชผักอินทรีย์ของ
กลุ่ม รวมถึงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มเลี้ยงโคที่ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้และมีการท ากิจกรรม
ด้านการเกษตรอินทรีย์๓๕ 
 ๑๙. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาแหล่งน้ าเดิมของชุมชนให้มี ความกว้างและขนาด
ใหญ่ขึ้นท าให้ชุมชนมีน้ าท าการเกษตรและน้ าอุปโภคบริโภค๓๖  

กล่าวโดยสรุป การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงาน
จัดหาน้ ากินน้ าใช้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติด้วยการสร้างแหล่งน้ าใช้
บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปลูกพืชทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาแหล่งน้ าร่วมโดยการขุดสระร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ประชาชนเพ่ือรองรับการสร้างอาชีพ และแหล่งอาหารของประชาชน จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าลด
ปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ท าการเกษตร สร้างแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนส าหรับท าประปาหมู่บ้านแก้ปัญหา
ชะลอความรุนแรงการไหลของน้ า รวมทั้งสร้างฝายน้ าล้นเพื่อเชื่อมเส้นทางจราจร ดังแผนภาพที่ ๔.๒  
 
 
 
                                                 

๓๒สัมภาษณ์ นายพนม นันทะค า, ผู้ใหญ่บ้านบุฮม ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 

๓๓สัมภาษณ์ นายวาปี มีตา, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (โนนสว่าง) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 

๓๔สัมภาษณ์ นายสายเสริฐ ตันแพง, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (คกมาด) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,          
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๓๕สัมภาษณ์ นายนิคม พรมจักร, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,        
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๓๖สัมภาษณ์ นายสรายุทธ ประวันทา, ผู้ใหญ่บ้านวังเป่ง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,               
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
 
 ๔.๒.๓ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนที่ใช้
ในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การด าเนินงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน จะเห็นได้จากการสนับสนุนพัฒนาพ้ืนที่
แหล่งน้ าสาธารณะถนนหนทาง ตามที่ผู้น าชุมชน แจ้งความประสงค์หรือติดต่อไปยังหน่วยทหาร
พัฒนา บางครั้งหน่วยทหารพัฒนามีความสัมพันธ์กับประชาชน พูดคุยส่วนตัวการเข้ามาเยี่ยมเยียน
ชุมชน โดยเฉพาะที่วัดจะมีทหารพัฒนาเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์และท ากิจกรรมร่วมกับวัด พร้อมกับการ
มาท าบุญ น าทหารเข้าพัฒนาวัด จัดหาน้ าให้ช่วงเกิดภัยแล้ง ส่วนในชุมชนเท่าที่พบจะมีการเข้ามา
สนับสนุนช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่น ช่วงน้ าท่วมการขนย้ายสิ่งของการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาใหญ่ๆซึ่งชุมชนไม่สามารถจะด าเนินการได้จะมีหน่วยทหารเข้ามาช่วยเหลือ 
อย่างต่อเนื่องจนเป็นภาพที่ติดตาติดใจประชาชน๓๗ 
 ๒. การช่วยเหลือประชาชนหน่วยทหารพัฒนาได้มีการเข้าเหลือประชาชนในหลายๆ ด้าน 
ตอนนี้ถึงการช่วยเหลือแก่วัดและชุมชนในการให้การศึกษาและพัฒนา และหน่วยทหารพัฒนายั ง
ด าเนินการในรูปแบบของสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เช่น การเข้าไปสงเคราะห์วัดโรงเรียน
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเช่นโรงเรียนการขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่างๆ 
หน่วยทหารพัฒนาก็ด าเนินการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งในภาพของหน่วยงานและในภาพของ
การบริจาคส่วนตัวสิ่งเหล่านี้เป็นการด าเนินงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหารพัฒนาบางพ้ืนที่มี
การจัดท าโครงการเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนให้ได้รับการแก้ไขปัญหามีอาชีพและใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข๓๘ 
                                                 

๓๗สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๓๘สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านงานจัดหา 
น้ ากินน้ าใช ้

 

ขุดบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ ากินน้ าใช้ 

ขุดสระให้กับชุมชน 

สร้างฝายน้ าล้น 

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 



๑๑๖ 

 ๓. จากการประชุมและค้นหาปัญหาความต้องการของประชาชนร่วมกันในระหว่างที่หน่วย
ทหารพัฒนาได้เข้ามาประชุมร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ปัญหาและความต้องการ
อีกอย่างหนึ่ง ที่ประชาชนได้แจ้งแก่หน่วยทหารคือ ผู้สูงอายุและประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นขาด
รายได้ต้องการมีรายได้เสริมเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มทอผ้าโดย
สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านกกก้านเหลืองและได้เข้ามาอบรมแนะน าวิธีการบริหาร
จัดการกลุ่มท าให้เกิดการรวมกลุ่มและการระดมทุนใช้เป็นเงินออม พร้อมกับท าการทอผ้าตัดเย็บท าให้
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ช่วยเหลือครอบครัวการท างานอยู่ที่บ้านยังช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ดูแลบุตรหลานและ
ท างานควบคู่กับงานเกษตรผสมผสานภายในครอบครัว รวมถึงผลผลิตจากการผลิตและทอผ้ายังช่วย
ให้หน่วยงานราชการและโรงเรียนที่มาสั่งสินค้าจากกลุ่มลดรายจ่ายเพราะว่าสมาชิกกลุ่ม ผลิตและ
จ าหน่ายในราคาที่ไม่แพงเหมือนราคาของท้องตลาดปัจจุบันการด าเนินโครงการของกลุ่มมีการด าเนิน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโคลูกผสมโดยมีการระดมหุ้นหุ้นละ ๒,๐๐๐ กลุ่ม
ละ ๘ รายมีการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตร ขยายผลจากการพัฒนาแหล่งน้ าที่หน่วยทหารมาสร้างขึ้น
ท าให้มีแปลงหญ้ารองรับการพัฒนาของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาท าให้
เกิดผลผลิตและมีรายได้เสริมเข้าสู่ครอบครัวในลักษณะของเงินเก็บในระหว่างที่ด าเนินโครงการของ
กลุ่มกลุ่มสามารถไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ร่วมด้วยเช่นการประกอบอาชีพช่างก่อสร้างภายในชุมชน
ช่วยให้ชุมชน สามารถสร้างที่อยู่อาศัยและมีความมั่นคงในชีวิต ผลิตผลที่เกิดจากการเลี้ยงโคเนื้อท าให้
เกิดการสนับสนุนการด ารงชีวิตตามแนวทางเกษตรพอเพียงมีการน าวัตถุดิบจากกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อมาท า
เป็นปุ๋ยรดการซื้อปุ๋ยเคมีท าให้ประชาชนลดรายจ่ายและมีสุขภาพดีจากการบริโภคผักสะอาดปลอด
สารพิษและน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการท าเกษตรไร่นาสวนผสมลดการใช้สารเคมีเพ่ิมมูลค่าการผลิต
จากการผลิตข้าวปลอดสารพิษ๓๙ 
 ๔. หน่วยทหารพัฒนาได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนหลายประการที่มีลักษณะโดดเด่นก็
คือการเข้ามาส่งเสริมการด ารงชีวิตของวิถีชุมชนเข้าถึงครอบครัวที่ยากจนครอบครัวที่ขาดโอกาสใน
การประกอบอาชีพให้ได้มีอาชีพโดยหนุนเสริมจากสิ่งที่ประชาชนด าเนินการมาแล้วเช่นการท า
การเกษตรประชาชนมีทักษะมีแนวทางมีพ้ืนที่ท าการเกษตร หน่วยทหารพัฒนาก็ได้เข้ามาส่งเสริมต่อ
ยอดกับให้ประชาชน โดยการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา พัฒนาพ้ืนที่ให้มีแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร 
ปลูกผักสวนครัวตามขอบสระ ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในสระไร่นาซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถ
ยังชีพได้ลดรายจ่ายใน ครอบครัวมีการสนับสนุนการประกอบอาชีพให้เกิดการรวมกลุ่มการ
ปรึกษาหารือการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันบางครั้งผู้สูงอายุหรือแม่บ้านพ่อบ้านที่อยู่ในชุมชน เมื่อ
ว่างงานอาจจะเกิดการคิดมากและก่อให้เกิดปัญหามีความมั่นคงในชีวิตที่ขาดหายไป เมื่อทหารพัฒนา
ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกลุ่มเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว ส่งเสริมให้เกิดการปลูกพืชผักท าให้มี
กิจกรรมกลุ่มมีการปรึกษาหารือประชุมกันและปฏิบัติร่วมกันท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งปัญหา
รายได้และปัญหาการด ารงชีพ ท าให้ประชาชนหลายครอบครัวมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน๔๐ 

                                                 
๓๙สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๐สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,            

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 

 ๕. การช่วยเหลือประชาชนมีประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการเข้าไปพัฒนา
ประชาชนถึงระดับครัวเรือนเพ่ือให้ประชาชนในระดับครัวเรือนมีรายได้มีกิจกรรมท าร่วมกันเช่นการ
รวมกลุ่มเพ่ือทอผ้าการรวมกลุ่มเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อรวมถึงการรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมทางการเกษตรการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะของการระดมปัญหา
ความต้องการของประชาชนและน าศักยภาพความรู้ความสามารถของประชาชนมาร่วมแก้ปัญหา
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจึงมีรายได้มีงานท าสามารถพ่ึงพาตนเองได้๔๑ 
 ๖. การส่งเสริมอาชีพระดับครัวเรือนมีการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงโคมีรายได้จากการท า
อาชีพที่เชื่อมโยงกับการเลี้ยงโคการผลิตปุ๋ยการจัดจ าหน่ายปุ๋ยชีวภาพการเลี้ยงไก่ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เลี้ยงไก่เป็นแหล่งอาหารของชุมชนรวมถึงการสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวัน๔๒ 
 ๗. การแก้ไขปัญหาประชาชนขาดรายได้และจ าเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนโดยทหาร
พัฒนาได้เข้ามาส่งเสริมและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนโดยการระดมสมองค้นหาปัญหาใน
ลักษณะของการประชุมกลุ่มย่อย ในครัวเรือนจึงเกิดแนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพจัดกลุ่มเลี้ยงโค
และการผลิตผ้าพื้นเมืองของกลุ่มแม่บ้านช่วยให้ประชาชนมีรายได้และมีอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มเลี้ยงโคมี
การระดมทุนพร้อมกับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ช่วยให้กลุ่มมีรายได้และมีความสุข กับการประกอบอาชีพ
ในชุมชนพร้อมกับการได้ดูแลสมาชิกของครอบครัว๔๓ 
 ๘. หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาส่งเสริมโดยการด าเนินการให้เกิดกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งกลุ่มมีวัว
ถึง ๖ ตัว ท าการผสมพันธุ์เพ่ิมอีก ๔ ตัว ผสมเทียมอีก ๑ ตัว ท าให้รู้สึกดีใจและภูมิใจว่าแม้เป็น
ผู้สูงอายุแต่ก็สามารถหารายได้พ่ึงพาตนเองได้๔๔  

  ๙. ส่งเสริมประชาชนให้เลี้ยงวัว การที่หน่วยทหารพัฒนาไม่เข้ามาพัฒนาเส้นทางและขุด
เจาะแหล่งน้ าให้ เนื่องจากประชาชนมีความล าบากโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งน้ าขาดแคลนจ านวนมาก
ปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นลดลงมีน้ าท าการเกษตรและประชาชนมีรายได้จากการท าการเกษตร๔๕ 
  ๑๐. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา ขุดสระน้ าให้ประชาชนได้มีแหล่งอาหารมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค มีน้ าใช้รอบสระปลูกผักสวนครัวบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
จัดตั้งกลุ่มทอผ้าเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้จากการประกอบอาชีพในระดับครัวเรือน๔๖ 

                                                 
๔๑สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๒สัมภาษณ์ นายวัตร สุขสวัสดิ์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนสว่าง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,            

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๓สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๔สัมภาษณ์ นายบัวภา อาวุธ, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง ) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๔๕สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๔๖สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 

 ๑๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา
พัฒนาช่วยเหลือประชาชนพัฒนาเส้นทางโดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เกิดการรวมกลุ่มใน
อดีตเคยสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหมูท าให้มีหมูไว้บริโภคในชุมชนปัจจุบันสนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยงเป็ด
เลี้ยงไก่เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมท าให้มีรายได้รวมถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ประชาชนมีอาหารสร้างแหล่งอาหารไว้ในชุมชน๔๗ 
 ๑๒. การช่วยเหลือประชาชนหน่วยทหารพัฒนาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้น าเสนอความ
ต้องการเข้ามายังหน่วยและได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีหลายชุมชนต่างรับทราบและ
มีแผนจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการน าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองไปต่อยอด๔๘ 
 ๑๓. หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาสนับสนุนประชาชนให้เกิดการรวมกลุ่มกลุ่มเลี้ยงโคเพ่ือสร้าง
งานสร้างอาชีพให้กับประชาชน๔๙  
 ๑๔. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพประชาชนในพ้ืนที่ อบต.ท่าลี่ โดยส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท าอาชีพทางด้านการเกษตรผสมผสานตามแนวทางการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงมีการ
ประสานกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้
ด าเนิน การ ทางด้านการเกษตรและมีอาชีพอยู่ในชุมชน เช่นการส่งเสริมการเลี้ยงวัวการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ๕๐ 
 ๑๕. ส่งเสริมประชาชนให้เลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคและเลี้ยงสัตว์เป็นเงินเก็บ ได้แก่กลุ่มเลี้ยงโค
กลุ่มเลี้ยงหมูรวมถึงกลุ่มเกษตรปลูกผักอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประชาชนมี
รายได๕้๑ 
 กล่าวโดยสรุป การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงาน
พัฒนาช่วยเหลือประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสร้างอาชีพใน
ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมอบรมความรู้
ทางการเกษตรแก่ประชาชน ช่วยให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหน่วยทหารได้เข้าไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ ขยายผลเป็นกลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่ม
เพาะเห็ด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทอผ้าให้ประชาชนมีรายได้เสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

                                                 
๔๗สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๔๘สัมภาษณ์ นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๙สัมภาษณ์ นายสุทอง พลหอม, ประธานกลุ่มปลูกผัก (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,      

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๐สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๕๑สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,         ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
 



๑๑๙ 

ควบคู่กับการด าเนินโครงการเกษตรผสมผสานฯ รองรับความมั่นคงชุมชน มีอาหาร อาชีพ มีรายได้ 
สนับสนุนกลุ่มแปรรูปพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
 

 ๔.๒.๔ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงานเกษตร
ผสมผสาน จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านงานเกษตรผสมผสานที่ใช้ในการสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินงานเกษตรผสมผสานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะแตกต่างกันกับ
งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพซึ่งงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จะด าเนินกิจกรรมในรูปแบบท าเป็นกลุ่มอย่างที่เห็นก็
คือกลุ่มทอผ้ากับกลุ่มเลี้ยงโค งานเกษตรผสมผสานเป็นการส่งเสริมรายบุคคลเป็นการส่งเสริมระดับ
ครัวเรือนในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะมีกิจกรรมการมอบพันธุ์พืชพันธุ์ผัก ต้นไม้ไม้ผล 
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู โดยเฉพาะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้ามา
ด าเนินการขุดสระเก็บน้ าในไร่นาของประชาชนก่อน จากนั้นเข้ามาส่งเสริมประชาชนที่มีความพร้อม 
การส่งเสริมให้มีการเกื้อกูลประโยชน์และการใช้ประโยชน์ระหว่างกิจกรรมต่า ง ๆ เช่น การใช้
ประโยชน์จากมูลสัตว์เป็นอาหารพืชและเศษพืชเป็นอาหารสัตว์ โดยการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยราษฎรที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีการจดบันทึก รายรับ-รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจากการท า
โครงการ และมีการท าบัญชีครัวเรือน๕๒ 

๒. การพัฒนาแหล่งน้ าที่หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาพ้ืนที่ทาง
การเกษตรการขุดสระน้ ามีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนประชาชนจัดท าโครงการ
เกษตรผสมผสานซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการเกษตรผสมผสาน มีอาชีพ มีอาหาร 
พ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่าย พัฒนาแหล่งน้ าเน้นกิจกรรมทางการเกษตร ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน  เห็นได้จาก
                                                 

๕๒สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านงานพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชน 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 

ส่งเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการแปรรูปการเกษตร 

ส่งเสริมอาชีพทอผ้า 

ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเลี้ยงโค 
 



๑๒๐ 

ช่วงโรคโควิด ๑๙ แพร่ระบาด ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่กับบ้านได้ เพราะประชาชนมีอาหาร มีน้ า
บริโภคมีน้ า ท าการเกษตรสามารถที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง กิจกรรมยังรองรับการ
ย้ายกลับถิ่นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพ ดังนั้นการด าเนินงานเกษตรผสมผสานหน่วยทหารพัฒนา 
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพ่ึงพาตนเองได้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของประชาชน๕๓ 

๓. การด าเนินงานด้านเกษตรผสมผสานของประชาชนในต าบลท่าลี่ เกิดจากการวางแผน
และการจัดระบบรูปแบบการสนับสนุนพัฒนาประชาชนทั้งนี้เพราะหน่วยทหารได้เข้ามาสร้างระบบน้ า
สร้างเส้นทางให้มีความสะดวกเข้าถึงไร่นาจากเดิมที่ถนนเข้าสู่ไร่นามีความไม่สะดวกเมื่อระบบน้ า
เส้นทางมีความสะดวกท าให้ประชาชนในต าบลท่าลี่สามารถด าเนินกิจกรรมทางด้านงานเกษตร
ผสมผสานน าทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่มาปรับเปลี่ยน และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการด าเนินงานสร้าง
มูลค่าและสร้างรายได้เช่นมีการขุดสระเก็บน้ าไว้ในไร่นามีการส่งเสริมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองซึ่งพันธุ์
เป็ดและไก่พ้ืนเมืองรวมจนถึงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
ทหารพัฒนาท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมน าทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยทหารพัฒนาทั้งในด้านทุน จนถึงองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการดูแลส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมทางด้านงานเกษตรผสมผสานกลายเป็นแหล่งทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับประชาชนมี
รายได้และมีเงินเก็บมีการต่อยอดและสร้างความร่วมมือระหว่างราษฎรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐใน
พ้ืนที่มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความมั่นคงในชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในต าบลท่าลี่ และต าบลน้ าทูนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน๕๔ 
 ๔. การด าเนินงานด้านเกษตรผสมผสานตามที่โครงการของหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา
สนับสนุนนั้นเป็นการน าน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติบนภูเขาการขุดสระให้ประชาชนการจัดกิจกรรม 
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านสามารถ
ปลูกและใช้ประโยชน์ได้ ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ประชาชนนั้นได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท าให้สามารถเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์ผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ในการด ารงชีวิตมาสนับสนุนให้เกิดเป็นเงินเก็บทั้งของ
ครอบครัวและของชุมชน เพราะถ้าหน่วยทหารพัฒนาไม่เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนได้ท าเกษตร
แบบผสมผสาน ประชาชนก็จะท าการเกษตร แบบเดิมๆเช่นการปลูกข้าวโพดหรือการท าเกษตรแบบ
เชิงเดี่ยว บางครอบครัวก็มีการย้ายถิ่นฐานไปท างานยังต่างถิ่นนานๆ ก็จะกลับมาเยี่ยมสมาชิกใน
ครอบครัวปีละครั้ง มอบรายได้ให้สมาชิกครอบครัวเก็บไว้ นั้นอาจจะไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะช่วง covid 
๑๙ ระบาด จะเห็นได้ว่าประชาชนในชุมชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข เกิดจากการด าเนินชีวิต

                                                 
๕๓สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๔สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 

พอเพียง มีกิจกรรมทางเกษตรผสมผสาน มีรายได้ไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้จากการท างานอาชีพอ่ืน 
แตพ่อเพียง สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข๕๕ 
 ๕. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมีการด าเนินกิจกรรมทางด้าน
การเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ าพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ พ้ืนที่ทาง
การเกษตรปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกสบายสามารถ ใช้ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้ นเข้าสู่พ้ืนที่
ทางการเกษตร และพัฒนาน้ าจากพ้ืนที่สูงบนภูเขาส่งน้ ามายังพ้ืนที่ทางการเกษตรช่วยให้เกิดกิจกรรม
ทางการเกษตรแบบผสมผสานประชาชนมีรายได้หลายๆ ทางพร้อมกันภายใต้วิถีชีวิตแบบเกษตร
ผสมผสาน รวมถึงการสนับสนุนพันธุ์ไม้พันธุ์ปลาให้ประชาชน ได้ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติที่หน่วยทหาร
พัฒนามาขุดให้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าและพัฒนาเป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตรแบบ
ผสมผสาน๕๖ 
 ๖. การส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานหน่วยทหารพัฒนาจากเข้ามาขุดสระน้ าการน าน้ า
เข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตรการพัฒนาถนนหนทางเพ่ือให้สามารถน ายานพาหนะที่ใช้ในภาคการเกษตร
เข้าถึงสวนไร่นาท าให้สามารถพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตรท าการเกษตรผสมผสานมีน้ ามีแหล่งอาหาร
ของครอบครัวมีผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล๕๗  
 ๗. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรแบบผสมผสานจากการสนับสนุน ของหน่วยทหารพัฒนามีการจัดหาน้ าพัฒนาแหล่งน้ า
และสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆช่วยให้สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานและกลุ่ม
เลี้ยงโคเนื้อได้น าปุ๋ยที่ผลิตจากมูลไปใช้ในภาคการเกษตรส่งเสริมและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตรช่วยให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาพดีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน๕๘ 
 ๘. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อมีความเป็นอยู่พอประมาณและมีอายุมากแต่ก็มีเงินเก็บท าให้รู้สึกดีใจ
และภูมิใจว่าแม้เป็นผู้สูงอายุแต่ก็สามารถหารายได้พ่ึงพาตนเองได้๕๙ 
 ๙. หน่วยทหารพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรปลูกผักสวนครัวมี
น้ าให้บริโภคน าไปเลี้ยงวัวและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการมอบน้ าตาให้กับกลุ่มเกษตรกร๖๐ 
 ๑๐. การขุดสระช่วยให้ประชาชนในบริเวณขุดลอกสระประกอบอาชีพทางการเกษตรปลูก
พืชผักสวนครัวและสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวันได้มาก หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาแหล่งน้ า
                                                 

๕๕สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,            
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๕๖สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๗สัมภาษณ์ นายวัตร สุขสวัสดิ์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนสว่าง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ,            

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๘สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๙สัมภาษณ์ นายบัวภา อาวุธ, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๖๐สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 



๑๒๒ 

เพราะหน่วยงานอ่ืนขาดแคลนงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาไม่เข้ามา
สนับสนุนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าและเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายงานการขน
น้ าจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค๖๑ 
 ๑๑. ความต้องการในการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาการจัดหาแหล่งน้ า เพ่ือให้ใช้แหล่งน้ าด าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร มีสถานที่กักเก็บน้ าไว้เลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงกบสร้างแหล่งอาหารไว้ในชุมชนจะท าให้
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พ่ึงพาตนเองได้๖๒ 
 ๑๒. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้าไปสนับสนุนประชาชน ใครท าเกษตร แผนใหม่โดยรวมกลุ่ม
การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่สนับสนุนน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มและจัดการ
วางแผนทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ อาศัยสร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่าง อบต.ต าบล น้ า
สวย กลุ่มผู้ใช้น้ า ร่วมท าเกษตรแปลงใหญ่ท าให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่าย ผลผลิตที่ได้ การท าเกษตรแปลงใหญ่
ท าให้ประชาชนมีอ านาจในการต่อรองและมีระบบการบริหารจัดจัดการมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
สนับสนุนและเชื่อมโยงเอกชน ท าให้ประชาชนด ารงอยู่ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีการ
จ้างงานเพ่ิมมากขึ้น อบต.ต าบล น้ าสวยเป็น อบต.ต าบล ที่มีขนาดไม่ใหญ่มีงบประมาณที่จ ากัดมี
ประชาชนประกอบอาชีพท าการเกษตรแต่ปัญหาด้านการเกษตรจะต้องอาศัยน้ ามาเป็นหลักในการ
เพ่ิมผลผลิตชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ าและการท าการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะต่างคนต่างท า
ท าให้ขาดพลังในการต่อรองและการวางแผนการจัดการทาง อบต.ต าบล ทราบปัญหาและความ
ต้องการของชาวบ้านดีแต่ไม่สามารถด าเนินการให้ชาวบ้านได้เนื่องจากมีงบประมาณและบุคลากรที่
จ ากัด จึงขอรับการสนับสนุนกับหน่วยทหารพัฒนา ๒๓ มาด าเนินการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ให้เกิด
การท าเกษตรผสมผสานและการรวมกลุ่มพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ าขุดน้ าบาดาลด้ว ย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับหลายชุมชนผลจากการด าเนินการท าให้ประชาชนเข้า
มารวมกลุ่มแล้วบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรและการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก๖๓ 
 ๑๓. การด าเนินงานของกลุ่มผักอินทรีย์ได้รับการ สนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยทหาร
พัฒนาที่เข้ามาสนับสนุนให้ท าเกษตรแบบผสมผสานและผลของการด าเนินงานท าให้เกิดกลุ่มปลูกผัก
อินทรีย์ขึ้นซึ่งผลจากการด าเนินงานท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีผักที่สะอาดปลอดภัยและการด าเนิน

                                                 
๖๑สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,             

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๒สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๖๓สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,          

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 

กิจกรรมกลุ่มยังก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนมีรายได้ ถึงระดับ
ครอบครัว๖๔ 

กล่าวโดยสรุป การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านงาน
เกษตรผสมผสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินโครงการเกษตรผสมผสานร่วมกับประชาชน 
สร้างระบบเส้นทาง น้ า ให้เข้าถึงไร่นา ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมน าทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่
สร้างเป็นแหล่งทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ท าเกษตรแบบแปลงใหญ่สนับสนุนน้ า
เพ่ือการเกษตรท าให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มและจัดการวางแผนทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
อาศัยสร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในส่งเสริมการด ารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดอาชีพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ดังแผนภาพที่ ๔.๔  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๔สัมภาษณ์ นายสุทอง พลหอม, ประธานกลุ่มปลูกผัก (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๒๒ 

เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านงานเกษตร
ผสมผสาน 

 

สร้างระบบเส้นทางน้ าให้เข้าถึงไร่นา 

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

สร้างเป็นแหล่งทุนและเพ่ิมมูลค่า 

พ่ึงพาตนเอง  มีรายได้ ลด
รายจ่าย 



๑๒๔ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ด้านงานจัดหาน้ ากิน
น้ าใช้ ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ด้านงานเกษตรผสมผสาน 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูล

ส าคัญ 
๑. ด้านงานก่อสร้ างเส้นทางคมนาคม  หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาด าเนินการสร้าง
เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงเส้นทาง
ที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง จัดท าป้าย
เตือนทางโค้ง ป้ายจราจร ลดและป้องกันอุบัติเหตุ 

๑๗ ๑, ๒, ๔, ๖, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๔, ๒๕  
 

๒ ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างความมั่นคง
แห่งชาติด้วยการสร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือ
ท าการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าร่วมโดยการขุดสระ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเพ่ือ
รองรับการสร้างอาชีพ และแหล่งอาหารของ
ประชาชน สร้างแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนส าหรับท า
ประปาหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือเชื่อม
เส้นทางจราจร 

๑๙ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, 
๑๑, ๑๓, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๙, 
๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, 
๒๔, ๒๕  

๓ ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน  หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปส่งเสริมกลุ่มแปร
รูปสร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโค
เนื้อลูกผสมช่วยให้ประชาชนให้พ่ึงพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับความมั่นคง
ชุมชน มีอาหาร มีอาชีพ และมีรายได้  

๑๔ ๑, ๒, ๔, ๗, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๔, 
๒๕  

๔ ด้านงานเกษตรผสมผสาน 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินโครงการ
เกษตรผสมผสานร่วมกับประชาชน สร้างระบบ
เส้นทางน้ าให้เข้าถึงไร่นา ท าให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมน าทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่สร้างเป็น
แหล่ งทุนและ เ พ่ิมมู ลค่ า ให้ กั บผลผลิ ตทา ง
การเกษตร สร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในส่งเสริม
การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิด
อาชีพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๑๐, ๑๒, 
๑๔, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๔, ๒๕  



๑๒๕ 

๔.๓  วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน ส าหรับการประยุกต์
หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยใช้หลักอป
ริหานิยธรรม ๗ จ าแนกออกเป็น ๑. ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง ๒. ด้านการมีองค์ประชุมครบ ๓. 
ด้านการจัดท ามติร่วมกัน ๔. ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส ๕. ด้านการไม่ใช้ก าลัง
ควบคุม ๖. ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร ๗. ด้านการให้ความร่วมมือ
สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดย
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
 ๔.๓.๑ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการประชุมอย่างต่อเนื่องที่ใช้ในการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

๑. หน่วยบัญชาการพัฒนาน าหลักอปริหานิยธรรมประยุกต์ใช้ จัดให้สมาชิกในองค์กรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือให้เกิดการ
จัดท าโครงการในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นและความร่วมมือในองค์กรที่หลากหลายหากเป็น
กลุ่มของประชาชนที่ทหารพัฒนาจัดขึ้น เท่าที่พบเห็นการเจริญ เติบโตของกลุ่มต่างๆก็อาศัยการ
ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าหากไม่มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องการทุจริตการท าผิดศีลธรรมก็
จะเกิดขึ้นได๖้๕ 
 ๒. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยการน า
หลักอปริหานิยธรรมมาปรับใช้กับการด าเนินงานพัฒนา มีความเหมาะสมอย่างยิ่งใช้ได้กับงานพัฒนา
ทุกอย่าง เช่น งานพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ประชาชนเห็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน จ าเป็นต้อง
เริ่มต้นด้วยการประชุมตามหลักอปริหานิยธรรมการด าเนินงานพัฒนาต่างๆ จะประสบความส าเร็จ๖๖  

๓. ส าหรับการประชุมอย่างต่อเนื่องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการสร้างความมั่นคง
ของชาติได้เพราะการประชุมจะท าให้เกิดการระดมความคิดความต้องการในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนของแต่ละชุมชนที่น าปัญหามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมล าดับ

                                                 
๖๕สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 

ความต้องการและปัญหาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันสิ่งไหนควรแก้ไขปัญหาก่อนสิ่งไหนควรแก้ไขปัญหา
หลังตามล าดับความเดือดร้อน๖๗ 
 ๔. การด าเนินงานภายใต้โครงการต่างๆของหน่วยทหารพัฒนา กิจกรรมเริ่มต้นคือการจัด
ให้มีการประชุม เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
แสวงหาโอกาสในการร่วมมือรวมถึงการขยายผลต่างๆเพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการของหน่วยทหารพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด๖๘ 
 ๕. ก่อนการด าเนินโครงการพัฒนาและสร้างสิ่งต่างๆไว้ในชุมชนหน่วยทหารพัฒนาจะเข้า
มาประสานและจัดประชุมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารประชาชนผู้น าชุมชนมีการ
กระท าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อหน่วยทหารพัฒนาการประชุมจึง
เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
สนับสนุนกิจกรรมที่หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาพัฒนาและปรับปรุง๖๙ 
 ๖. การจัดประชุมเป็นสิ่งส าคัญเพราะกลุ่มเลี้ยงโคจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและการ
จัดตั้งกลุ่มก็เริ่มจากการประชุมการน าข้อมูลเข้ามาสู่ที่ประชุมหน่วยทหารพัฒนาสนับสนุนให้เกิดการ
ประชุมรวมถึงการประชุมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกลุ่ม๗๐ 
 ๗. การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเริ่มต้นมีหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาจัดประชุมและ
สนับสนุน มีการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการผลของการประชุมท าให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยง
โคและการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามมา๗๑ 
 ๘. การเข้ารวมกลุ่มจะมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาก็
จะปรึกษาหารือร่วมกัน ในบางครั้งเมื่อทหารพัฒนาก็จะเข้ามาประชุมร่วมเพ่ือให้ความรู้และสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม๗๒ 
 ๙. การจัดประชุมของหน่วยทหารพัฒนาได้มีการประชาคมเชิญชวนให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
ได้เข้าร่วมน าเสนอข้อมูลและก าหนดแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนา

                                                 
๖๗สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,          

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๘สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๖๙สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๐สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,       

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๑สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,  ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๒สัมภาษณ์ นายบัวภา อาวุธ, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 



๑๒๗ 

แหล่งน้ าการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมช่วยให้
ประชาชนมีรายได้จนถึงระดับครัวเรือน๗๓ 
 ๑๐. ก่อนการด าเนินงานโครงการของหน่วยทหารในชุมชนมีการประชุมเตรียมความพร้อม
ความเข้าใจของชาวบ้านให้เกิดการมีส่วนร่วม ๒-๓ ครั้งก่อนการด าเนินงานต่างๆในหมู่บ้าน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะโครงการต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ๗๔ 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง หน่วยบัญชาการพัฒนายึดแนวทางการด าเนินงานตามหลัก
อปริหานิยธรรมโดยเน้นการประชุม หน่วยทหารพัฒนาจะเข้ามาประสานและ จัดประชุมเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารประชาชนผู้น าชุมชนเนื่องจากการประชุมจะท าให้เกิดการระดม
ความคิดความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนของแต่ละชุมชนที่น าปัญหามาร่วมประชุม 
และแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมล าดับความต้องการและปัญหาในการแก้ไข  จากการประชุม
นั้นเองท าให้ได้รับรู้ข้อมูลงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนงานเกษตรผสมผสาน และการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดังแผนภาพที่ ๔.๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ การประชุมอย่างต่อเนื่อง 
 

๔.๓.๒ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการมีองค์ประชุมครบ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการมีองค์ประชุมครบที่ใช้ในการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การประชุม ตามหลักอปริหานิยธรรมเน้นการประชุมให้ครบองค์ประชุมเพราะการที่ท า
ให้ครบองค์ประชุมจะท าให้เกิดความพร้อมเพียงการยอมรับในมติของที่ประชุม หากองค์ประชุมไม่

                                                 
๗๓สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
 ๗๔สัมภาษณ์ นายสรายุทธ ประวันทา, ผู้ใหญ่บ้านวังเป่ง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๓ 
เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านการประชุม 
อย่างต่อเนื่อง 

 

เกิดความร่วมมือ 

เกิดการแก้ปัญหา 

เกิดการระดมความคิด 



๑๒๘ 

ครบอาจเกิดปัญหาเกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งได้ในภายหลังรวมถึงอาจเกิดความขัดแย้งระหว่าง
การด าเนินงานได๗้๕ 
 ๒. การด าเนินการประชุมตามหลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักการและวิธีการที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนาเมื่อด าเนินการตามนี้แล้วจะเป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์กรทั้งนี้เพราะการประชุม
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือและเมื่อการประชุมมีความพร้อมเพียงครบองค์ประชุมการ
ระดมความคิดการด าเนินงานต่างๆ ภายใต้รูปแบบเดียวกันการประสานงานกันก็สามารถด าเนินการ
ไปได้ด้วยดี๗๖ 
 ๓. การประชุมที่มีการนัดประชุมเป็นการให้การยอมรับว่าการประชุมนั้นมีความโปร่งใสมี
ความสุจริตหากการประชุมไม่ครบองค์ประชุมอาจเกิดความคลางแคลงใจในการประชุมได้การประชุม
ที่ครบองค์ประชุมยังช่วยให้องค์ประชุมนั้นมีความหลากหลายมีความเห็นต่างและสนับสนุนท าให้เกิด
การระดมความคิดได้ การประชุมของหน่วยทหารพัฒนามีการเชิญชวนชาวบ้านและตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าร่วมด าเนินงานจัดท าโครงการท าให้กิจกรรมต่างๆมีเจ้าหน้าที่รัฐคณะครูนักเรียนตัวแทน
ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดท าโครงการของหน่วยทหารพัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้
กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากท้ังนี้เพราะอาศัยการจัดประชุมที่ครบองค์ประชุม๗๗ 
 ๔. การจัดให้มีการประชุมก่อนการด าเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยทหารพัฒนาท าให้
ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริงรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่จะเข้ามาประสานและสร้างความร่วมมือซึ่ งกันและกัน แต่หาก
ไม่มีการจัดประชุมการประสานและการสร้างความร่วมมืออาจจะด าเนินการได้แต่ไม่สะดวกนักรวมถึง
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาคประชาชนของประชาชนในพื้นที่จะด าเนิน
ต่อได้ยาก๗๘ 
 ๕. ในการประชุมแต่ละครั้งหน่วยทหารพัฒนาจะเชิญชวนให้หน่วยงานและประชาชนที่มี
ความหลากหลายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและน าเสนอข้อมูลรวมถึงปัญหาและข้อติดขัด แนว
ปฏิบัติร่วมกัน เมื่อครบองค์ประชุมจึงมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมและลงมติร่วมกัน๗๙ 
 ๖. การประชุมกลุ่มเลี้ยงโคก็จะมีการประชุมภายใต้ แกนน าที่ส าคัญคือประธานที่ประชุม
คณะกรรมการและสมาชิกอ่ืนๆ ในบางครั้งจะมีหน่วยทหารพัฒนาเข้าร่วมประชุมและน าเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้กลุ่มสามารถจัดกิจกรรมได้มีการพัฒนากลุ่มให้เติบโตการแก้ไขปัญหาในบางครั้ง
ก็จะอาศัยแนวทางการประชุมร่วมมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกลุ่มแต่การประชุมที่ไม่ครบองค์
                                                 

๗๕สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่  จังหวัด
เลย,        ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๗๖สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย,    ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๗๗สัมภาษณ์ เรืออากาศเอกสุนันชัย ใจหมั่น, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ส านักงานพัฒนาภาค ๒ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย, ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 

๗๘สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ ต าบลท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 

๗๙สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย,      ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 

ประชุมมติที่ออกไปปฏิบัติตามไม่ครบสมบูรณ์และเกิดข้อสงสัยในสมาชิกดังนั้น การจัดประชุมทุกครั้ง
จะต้องเน้นให้องค์ประชุมครบและลงมติร่วมกัน๘๐ 
 ๗. การประชุมทุกครั้งจะเน้นเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง
และรับทราบแนวทางที่หน่วยทหารพัฒนาจะเข้ามาสนับสนุนรวมถึงระเบียบแนวปฏิบัติของกลุ่มการ
แบ่งปันผลประโยชน์จึงต้องแจ้งให้ทราบในที่ประชุมหากผู้ที่ไม่มาประชุมอาจไม่มีความรู้หรือความ
เข้าใจและเกิดความสงสัยระแวงกันได้๘๑ 
 ๘. การประชุมเน้นให้มีครบองค์ประชุมในบางครั้งก็มาไม่ครบแต่ส่วนมากจะมาประชุมกัน
อย่างพร้อมเพียง๘๒ 
 ๙. การประชุมแต่ละครั้งบางเดือนมีการประชุมหลายครั้งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการเรียก
ประชุมของประธานกลุ่มบางเดือนอาจเว้นระยะจึงประชุมกันสักครั้ง แต่การประชุมแต่ละครั้งสมาชิก
ส่วนใหญ่จะมาประชุมกันอย่างพร้อมเพียง นอกจากนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังเข้ามาช่วยใน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือแบ่งปันหรือการจัดกิจกรรมกลุ่มจะเน้นที่การจัดประชุม๘๓ 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาด้านการมีองค์ประชุมครบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามุ่งเน้นให้เกิดการประชุมตาม
หลักอปริหานิยธรรมโดยเน้นการประชุมให้ครบองค์ประชุม เพราะการที่ท าให้ครบองค์ประชุมจะท าให้
เกิดความพร้อมเพียงการยอมรับในมติของที่ประชุม หากองค์ประชุมไม่ครบอาจเกิดปัญหาเกิดข้อ
พิพาทหรือความขัดแย้งได้ในภายหลัง ความพร้อมเพียงครบองค์ประชุมการระดมความคิดการ
ด าเนินงานต่างๆ ภายใต้รูปแบบเดียวกันการประสานงานกันก็สามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี  ในการ
ประชุมแต่ละครั้งหน่วยทหารพัฒนาจะเชิญชวนให้หน่วยงานและประชาชนที่มีความหลากหลายได้เข้า
มาแสดงความคิดเห็นและน าเสนอข้อมูลรวมถึงปัญหาและข้อติดขัด แนวปฏิบัติร่วมกัน เมื่อครบองค์
ประชุมจึงมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมและลงมติร่วมกันดังแผนภาพที่ ๔.๖ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘๐สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ ต าบลท่าลี่ จังหวัดเลย,      

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๑สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,         ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๒สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๓สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,         

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การมีองค์ประชุมครบ 
 

 ๔.๓.๓ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการจัดท ามติร่วมกัน  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการจัดท ามติร่วมกัน ที่ใช้ในการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดท ามติร่วมกันเมื่อต้องด าเนินงานตามแนวทาง หรือการจัดท าโครงการของหน่วย
ทหารพัฒนา การประชุมและ ลงมติร่วมกันจะเป็นการยอมรับและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดความขัดแย้งในอนาคตได้๘๔ 
 ๒. การจัดท ามติร่วมกันเพ่ือสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยทหารพัฒนาภายใต้
หลักการและแนวคิดของการด าเนินงานตามหลักอปริหานิยธรรมนั่นหมายถึงการที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนได้รับข้อมูลค าชี้แจงจากหน่วยทหารพัฒนาแนวปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท ามติร่วมกันจะท าให้แนวทางการพัฒนาและการสร้างความ
มั่นคงของชาติร่วมกันด าเนินการไปได้ด้วยดี เมื่อเกิดมติร่วมกันแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็น ามตินั้นไป
ปฏิบัติก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการด าเนินโครงการ๘๕ 
 ๓. การจัดท ามติร่วมกันเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงแห่งชาติจะเห็นได้
ว่ามติต่างๆ ที่ประชุมร่วมจัดท าโครงการการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคเลี้ยงไก่ทอผ้าและพัฒนาพ้ืนที่ทาง
การเกษตรภายหลังจากลงมติแล้วสมาชิกในชุมชนหน่วยงานภาครัฐ๘๖  
 ๔. ในพ้ืนที่ได้ร่วมกับหน่วยทหารพัฒนามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเองได้และท ากิจกรรมได้ ไม่ขัดแย้งกับการด าเนินงานของหน่วยทหารที่ผ่านมา หากยังมีการสาน
ต่อและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สิ่งที่หน่วยทหารด าเนินงานมาแล้วมีความมั่นคงและยั่งยืนจนเกิด

                                                 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,        ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๕สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย,    ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๖สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านการมี 
องค์ประชุมครบ 

 

เกิดความพร้อมเพียง 

ลงมติร่วมกัน 

การยอมรับในมติของที่ประชุม 
 



๑๓๑ 

เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้เรียนรู้ให้ภายนอกชุมชนได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เกิดจาก
การลงมติและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน๘๗ 
 ๕. การจัดประชุมและการท ามติร่วมกัน ของประชาชนจะเห็นได้ว่าประชาชนนั้น เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการน าเสนอข้อมูลแก่หน่วยทหารพัฒนาและหน่วยงานต่างๆ  ที่
เข้าร่วมประชุมก็รับทราบและช่วยสนับสนุนหน่วยทหารพัฒนาได้ด าเนินการในลักษณะประสานงาน
ร่วมกันมติต่างๆ ที่จัดท าขึ้นภายใต้การประชุมจะท าให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยทหาร
พัฒนานั้นด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและได้รับความชื่นชมจากประชาชน๘๘ 
 ๖. การท ามติร่วมกันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและ มีการโยนค าถามไปยังประชาชนผู้ที่
เข้าร่วมประชุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรจากนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ 
รวมถึงการลงมติเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน๘๙ 
 ๗. การจัดท ามติร่วมกันของกลุ่มเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นเพราะมติที่ออกไปนั้นคือแนว
ปฏิบัติที่ทุกคนสามารถปฏิบัติและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้มติที่ออกไปจะท าให้เกิดการยอมรับ 
แนะน าไปสู่การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหน่วยทหาร
พัฒนาการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาภายในกลุ่มเกิดโรคหรือการป้องกันรักษาวัวการแบ่งปัน
ผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการจัดท ามติร่วมกันเมื่อมติที่เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่ม กลุ่มก็จะเติบโตและพัฒนาบนพื้นฐานของความโปร่งใสการยอมรับกันและกัน๙๐ 
 ๘. การประชุมจะมีการลงมติและแนวปฏิบัติร่วมกันเพ่ือท าให้กลุ่มได้ปฏิบัติและ
ประสานงานกันได้แต่บางครั้งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยทหารพัฒนา ก็จะมีการแจ้งให้
ทราบให้สมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติการและเข้าร่วมกิจกรรม๙๑ 
 ๙. การลงมติร่วมกันเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะบางครั้งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างท าอาจเกิด
ปัญหาความขัดแย้งได้ การยกมือลงมติร่วมกันจะแสดงถึงความสามัคคีและพร้อมใจกันท างานใน
กลุ่ม๙๒ 
 ๑๐. ผลของการประชุมแต่ละครั้งจะอาศัยการลงมติร่วมกันเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและท า
กิจกรรมร่วมกัน๙๓ 

                                                 
๘๗สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๘๘สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๙สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๐สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,         

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๑สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,         ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๒สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๓สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ 

เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 

 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาด้านการจัดท ามติร่วมกัน จากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับข้อมูล ค าชี้แจงจาก
หน่วยทหารพัฒนาแนวปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท ามติร่วมกันและน ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการด าเนิน
โครงการ การจัดท ามติร่วมกันเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะมติที่ออกไปนั้นคือแนวปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
ร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันได้มติที่ออกไปจะท าให้เกิดการยอมรับ น าไปสู่การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งผลของการประชุมแต่ละครั้งจะอาศัยการลงมติร่วมกันเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและท า
กิจกรรมร่วมกัน ดังแผนภาพที่ ๔.๗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ การจัดท ามติร่วมกัน  
 
 ๔.๓.๔ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการให้การยอมรับประธานและผู้
อาวุโส ที่ใช้ในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การประชุมเมื่อต้องด าเนินโครงการต่างๆภายใต้รูปแบบการประชุมประธานและผู้
อาวุโสมีส่วนส าคัญเพราะเมื่อเกิดความขัดแย้งประธานจะเป็นผู้ยุติความขัดแย้งความเห็นต่างหรือสรุป
ประเด็นส าคัญ ดังนั้นการแสดงความเคารพต่อประธานและผู้อาวุโสมีการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาตาม
สัมมาปฏิบัติก็จะได้รับความเคารพจากผู้เข้าร่วมประชุมในขณะเดียวกันการยอมรับหรือเคารพในตัว
ประธานให้เกียรติซึ่งกันและกันจะท าให้การประชุมการด าเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
แนวปฏิบัติที่ดี๙๔ 

                                                 

 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านการ 
จัดท ามติร่วมกัน 

น ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสามัคคี 

เป็นแนวปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 

มติที่ออกไปจะท าให้เกิดการยอมรับ 

น าไปสู่การประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 



๑๓๓ 

๒. การยอมรับในตัวประธานมาเป็นแนวทางในการประชุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความมั่นคงแก่ชาติของหน่วยทหารพัฒนานั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทั้ งนี้เพราะการประชุมต่างๆ อาจ
เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างประธานจะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงน าข้อหลักธรรมอ านาจหน้าที่ข้อกฎหมายมา
ชี้แนะให้ผู้ร่วมประชุมได้เข้าใจและจัดท าเป็นมติข้อตกลงร่วมกันหากเราไม่ยอมรับในตัวประธานความ
ขัดแย้งต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น การด าเนินงานพัฒนาต่างๆ ไม่สามารถด าเนินงานได้ดังนั้นการยอม
รับประทานในที่ประชุมยอมรับความคิดเห็นของผู้ที่มีอาวุโสผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจึงมีความจ าเป็น๙๕ 
 ๓. การยอมรับในตัวประธานเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะประธาน เป็นผู้ที่จะท าให้การประชุม
เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเชื่อมโยงความต้องการเพราะการด าเนินการต่างๆ อาจไม่สะดวกและ
ราบรื่นเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างกันวิธีการปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจเมื่อประธานเชื่อมโยงและน าเสนอ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและยุติธรรมจะท าให้ประธานได้รับการยอมรับน าไปสู่การประชุมร่วมที่เป็นไปด้วย
ความสมัครสมานสามัคคีของผู้ที่เข้าร่วมประชุม๙๖ 
 ๔. หน่วยทหารพัฒนาเป็นประธานในที่ประชุมประชาชนต่างให้การยอมรับเพราะว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนานั้นเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตให้แก่ประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นภาพที่แสดงออกจึงท าให้ประชาชนให้การยอมรับใน
การด าเนินงานระหว่างการประชุมของหน่วยทหารพัฒนา๙๗ 
 ๕. ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม จะให้การยอมรับในหน่วยทหารเพราะเคยด าเนินการต่างๆ
หลายประการร่วมกันควบคู่กับการยอมรับในเจ้าหน้าที่รัฐผู้น าซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆให้แก่หน่วยทหารพัฒนาการแสดงการยอมรับของประชาชนในลักษณะของการเข้าร่วม
ประชุมตลอดที่มีการจัดกิจกรรมประชุมการยกมือและภายหลังการเข้าร่วมประชุมซึ่งมีการนัดหมาย
ระดมทุนระดมก าลังประชาชนก็จะให้ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้แสดง
ถึงการยอมรับในประธานที่มาประชุมโดยเฉพาะยอมรับในการเป็นแกนน าของหน่วยทหารในการจัด
ประชุมเพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่ประชาชน๙๘ 
 ๖. การยอมรับในตัวประธานมีความส าคัญและจ าเป็นเพราะการรวมกลุ่มนั้นประธานจะถูก
คัดเลือกจากสมาชิกให้เป็นประธานในการประชุมและเป็นประธานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึง
การเป็นตัวแทนเข้าไปประสานกับหน่วยทหารพัฒนาการยอมรับในตัวประธานจะช่วยลดความขัดแย้ง
หรือความเห็นที่แตกต่างระหว่างด าเนินการประชุม๙๙ 

                                                 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย,   ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๖สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,         

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๗สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๘สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,       

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๙สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 

 ๗. ประธานกลุ่มจะปฏิบัติตามมติของที่ประชุมระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้สมาชิกได้ยอมรับ
และไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งประธานต่อไปและการเป็นประธานก็จะน าเสนอแนวปฏิบัติน าผลของ
การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยทหารพัฒนามาแจ้งให้สมาชิกทราบซึ่งสมาชิกก็จะยอมรับและเชื่อถือ 
ประธานในที่ประชุมท าให้เกิดการยอมรับและการปฏิบัติร่วมกันในลักษณะของการให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน๑๐๐ 
 ๘. สมาชิกทุกคนจะให้การยอมรับในตัวประธานเพราะประธานจะแบ่งปันผลประโยชน์และ
จัดสรรผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมในบางครั้งหน่วยทหารพัฒนาก็จะมาเป็นประธานในที่ประชุม
มอบพันธุ์ไม้พันธุ์ปลารวมถึงแนะน าแนวทางปฏิบัติให้แก่สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม๑๐๑ 
 ๙. ประธานของกลุ่มจะมีบทบาทส าคัญในการเลือกสมาชิกประชุม โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการ สมาชิกจะให้การยอมรับในตัวประธานตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ
คัดเลือกประธานหลังจากนั้นประธานจะเป็นตัวแทนของกลุ่มประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ประสานงานกับหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม๑๐๒ 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาด้านการให้การยอมรับประธาน การประชุมเมื่อต้องด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้รูปแบบ
การประชุมประธานมีส่วนส าคัญเพราะการรวมกลุ่มนั้นประธานจะถูกคัดเลือกจากสมาชิก ประธานจะ
เป็นตัวแทนของกลุ่ม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและประสานงานกับหน่วยทหารพัฒนาที่เข้า
มาสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของกลุ่ม การยอมรับในตัวประธานเป็นแนวทางในการประชุม
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพราะประธานเป็นผู้ที่จะท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
เชื่อมโยงความต้องการไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ การให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส  

                                                 
๑๐๐สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 

ด้านการให้การ 
ยอมรับประธาน 

และผู้อาวุโส    

ประธานจะถูกคัดเลือกจากสมาชิก 

ประธานจะเป็นตัวแทนของกลุ่ม 

ประธานเป็นผู้ท าให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เชื่อมโยงความต้องการไปสู่
จุดหมายเดียวกัน 



๑๓๕ 

 ๔.๓.๕ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุมที่ใช้ในการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังตอ่ไปนี้ 
  ๑. การด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นคงของหน่วยทหารพัฒนามีลักษณะที่
แตกต่างจากการด าเนินงานของหน่วยทหารทั่วไปกล่าวคือจะเน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือ
ทดแทนการควบคุมมีการใช้ ข้อมูลการให้เหตุผลการน าเสนอข้อมูลต่อชุมชน มากกว่าการบังคับให้
ประชาชนยอมรับในแผนงานและโครงการ มีการด าเนินงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอนตามกระบวนการ
ของหลักธรรมในอปริหานิยธรรมมีการประชุมรับฟังโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเคารพและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันระหว่างด าเนินการประชุม ส่งผลให้การประชุมเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานตาม
แผนงานของหน่วยทหารพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น ซึ่งผลของการด าเนินงานตาม
หลักอปริหานิยธรรมช่วยลดความขัดแย้งลดการใช้ก าลัง ส่งผลให้หน่วยทหารพัฒนาได้รับ การยอมรับ
จากชุมชน และไม่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน๑๐๓ 
  ๒. การใช้ก าลังควบคุมเพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามนั้นอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงตามมา การ
ด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาที่ผ่านมาจะเน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือ  การไม่ลุแก่
อ านาจของตนเองเข้ามาจัดการประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและสร้างความ
ร่วมมือร่วมกันแม้แต่ผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่ใช้อ านาจ เผด็จการเกินไปจะไม่ได้รับความร่วมมือ การ
ควบคุมตามกิเลสของตนเองก็จะก่อให้เกิดการต่อต้านไม่ได้รับความร่วมมือของทีมงานในหน่วยทหาร
เชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือระหว่างด าเนินการประชุมการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เข้า
ร่วมประชุม จุดนี้ “ไม่ใช้ก าลังควบคุม” จุดส าคัญ ใช้คุณธรรม ใช้หลักธรรม มาเป็นแนวทางในการ
จัดการประชุมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและปรองดองร่วมกัน ความมั่นคงของชาติก็เกิดข้ึน๑๐๔ 
 ๓. การไม่ใช้ก าลังควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยทหาร
พัฒนานั้นอาจเกิดจากการเรียนรู้และทหารเองก็มีความเข้าใจสภาพของพ้ืนที่จากการที่หน่วยทหาร
พัฒนาได้เข้ามาค้นหาปัญหาและจัดให้มีการประชุมและลงมติร่วมกันเป็นการแสดงออกถึงการไม่ใช้
ก าลังควบคุมพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยทหารและหน่วยทหารได้ใช้ก าลังที่มีอยู่เข้า
มา สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการพัฒนาพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมแสดงถึงการไม่ใช้ก าลังแต่ใช้
เป้าหมายของการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมท าให้ผลการพัฒนาเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะความเชื่อมั่ น
และศรัทธาในหน่วยทหาร เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วผู้น าชุมชนประชาชนยังมีส่วนที่ด าเนินการกับหน่วย
ทหารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๐๕ 

                                                 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,       ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 



๑๓๖ 

 ๔. การไม่ใช้ก าลังเข้ามาควบคุมเพ่ือให้ประชาชนนั้นได้ปฏิบัติตามเป็นลักษณะที่แตกต่าง
ของหน่วยทหารพัฒนาหน่วยทหารพัฒนาจะมีลักษณะของการเข้ามาประสานงานการน าเสนอข้อมูล
การค้นหาข้อมูลและจัดให้มีการประชุมลงมติร่วมกัน ทั้งฝ่ายประชาชนหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ และ
แนวทางที่หน่วยทหารพัฒนาก าหนดไว้ รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เป็นการแสดงออก
ซึ่งการใช้ปัญญาใช้ข้อมูลใช้เหตุผลมากกว่าการใช้ก าลัง ส่วนการใช้ก าลังของหน่วยทหารพัฒนานั้นเป็น
ลักษณะของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือก าลังทหารเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความเจริญ
เพ่ือสร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของชุมชน๑๐๖ 
 ๕. หน่วยทหารพัฒนาจะมีแนวทางในการจัดให้มีการประชุมแต่ยังไม่เคยพบเห็นการใช้
ก าลังเข้ามาควบคุมให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมหรือกดดันที่ประชุมให้ยอมรับในแนวทางที่หน่วย
ทหารพัฒนาก าหนดไว้แต่หน่วยทหารพัฒนาจะมีลักษณะของการให้ข้อมูลการน าเสนอข้อมูลการ
สอบถามข้อมูลจากประชาชนเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะการเข้าใช้พ้ืนที่
ของประชาชน การรับฟังผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น มากกว่าการใช้ก าลังในการควบคุม
ประชาชน๑๐๗ 
 ๖. การประชุมร่วมกันของกลุ่มหรือการประชุมที่มีหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาร่วมประชุมการ
ด าเนินการต่างๆ จะไม่มีการใช้ก าลังเข้ามาบังคับให้สมาชิกได้ท าตามแต่การประชุมจะมีลักษณะของ
การรับฟังข้อคิดเห็นการน าเสนอข้อมูลการแลกเปลี่ยนหรือการน าเสนอปัญหาเพ่ือหาแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน เน้นการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้ก าลัง๑๐๘ 
 ๗. การเข้ามาสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อทหารพัฒนาจะไม่ใช้ก าลังในการบังคับให้ท าแต่จะ
เน้นจัดประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนในชุมชนมากกว่าการใช้
อ านาจของการเป็นทหารเข้ามาบังคับให้ท า การไม่ใช่ก าลังการเป็นวิธีที่ดีที่ทหารแสดงออกท าให้
สมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกยินดีและเข้าร่วมโครงการที่หน่วยทหารพัฒนาน ามามอบให้และสนับสนุน
ประชาชน๑๐๙ 
 ๘. การประชุมในแต่ละครั้งจะไม่มีการใช้ก าลังเข้ามาควบคุมมีแต่การรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกและสมาชิกก็จะให้ข้อเสนอแนะและบอกถึงปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหา ในที่ประชุม๑๑๐ 

                                                 
๑๐๖สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,      

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน,นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๘สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,          

๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,           

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,          ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๗ 

 ๙. การประชุมในแต่ละครั้งไม่มีการใช้ก าลังเข้ามาควบคุมการประชุมแต่จะใช้การ
ปรึกษาหารือและการให้ข้อมูลบอกกล่าวถึงปัญหาที่ได้รับรวมถึงค าแนะน าที่หน่วยทหารพัฒนามาให้
ค าแนะน า เพ่ือแก้ไขปัญหาและบริหารกลุ่ม ให้เจริญรุ่งเรือง๑๑๑ 

กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม การด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นคงของหน่วย
ทหารพัฒนามีลักษณะที่แตกต่างจากการด าเนินงานของหน่วยทหารทั่วไปกล่าวคือจะเน้นการประชุม
การสร้างความร่วมมือทดแทนการควบคุม มีการใช้ข้อมูล การให้เหตุผลน าเสนอข้อมูล ต่อชุมชน ซึ่งที่
ผ่านมาจะเน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือ ประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
และสร้างความร่วมมือ จุดส าคัญ ใช้คุณธรรม ใช้หลักธรรม การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกมาเป็น
แนวทางในการจัดการประชุมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและปรองดองร่วมกันดังแผนภาพที่ ๔.๙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ การไม่ใช้ก าลังควบคุม  
 

 ๔.๓.๖ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ 
สถานที่ และทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบ
ได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินการตามหลักอปริหานิยธรรมเน้นการประชุมเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการเคารพต่อ
องค์ความรู้สถานที่และทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ แม้ว่ าการด าเนินงานต่างๆ ทหารพัฒนาสามารถ
ด าเนินการและสร้างความมั่นคงได้ด้วยก าลังของทหารเองแต่ทหารเลือกที่จะใช้การน าเสนอองค์
ความรู้ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับรวมถึงการจัดการทรัพยากรที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ

                                                 

 ๑๑๑สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม     

เน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือ 

มีการใช้ข้อมูล การให้เหตุผลน าเสนอ
ข้อมูลต่อชุมชน 

ประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางใน
การพัฒนา 

การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 



๑๓๘ 

ของประชาชนมาจัดประชุมเพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนาสร้างความมั่นคงของชาติเหล่านี้เป็น
รูปแบบและวิธีการที่หน่วยทหารพัฒนาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๑๑๒ 
 ๒. การพัฒนาตามหลักอปริหานิยธรรมการจัดประชุมหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทรัพยากรที่อยู่ในวัดทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนรวมถึงทรัพยากรของหน่วยทหารมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญการระดมความคิดการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาองค์ความรู้ของประชาชนองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อการ
น าเข้าสู่การประชุมการจัดท าแผนงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานต่างๆร่วมกันรวมถึงหน่วยทหารพัฒนา
ที่เข้ามาพัฒนาในพ้ืนที่ ส่วนต่างๆที่เข้าร่วมประชุมต้องให้การสนับสนุนบ ารุงรักษาดูแลเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดต่อไป๑๑๓ 

 ๓. แนวทางในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยทหารพัฒนาจะให้
ความส าคัญต่อองค์ความรู้สถานที่และทรัพยากรที่มีอยู่ผลจากการพัฒนาแหล่งน้ าการพัฒนาพ้ืนที่ขุด
สระน้ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หน่วยทหารพัฒนาจัดให้มีการประชุมและการแสดง
ความคิดข้อมูลที่หลากหลายรับฟังประชาชนรวมถึงการน าเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าใจถึง
ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับท าให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น๑๑๔ 
 ๔. การจัดประชุมของหน่วยทหารพัฒนาในแต่ละครั้ง หน่วยทหารพัฒนาจะให้ความส าคัญ
ต่อข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนจะรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเป็นการเคารพในองค์ความรู้
และการใช้ทรัพยากรต่างๆในชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนและการลงส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานราชการในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการใช้สถานที่และทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ลักษณะเหล่านี้
เป็นภาพที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้เห็นและสัมผัสได้ถึงการสร้างความมั่นคงของชาติในการเคารพต่อองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนของหน่วยทหารพัฒนา๑๑๕ 
 ๕. หน่วยทหารพัฒนาจะมีการเข้ามาส ารวจพ้ืนที่ก่อนด าเนินโครงการต่างๆมีการปรึกษา
ร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนที่ผู้น าชุมชนเพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรและลดความสูญเสียของพ้ืนที่
ทางการเกษตรที่ประชาชนครอบครองอยู่รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันแสดงถึงการให้
เกียรติซึ่งกันและกันของหน่วยทหารพัฒนาที่ต้องการเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง๑๑๖ 
 

                                                 

 ๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
 ๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย,       ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๑๔สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน,นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๑๕สัมภาษณ์ นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ 
เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๑๖สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
,          ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  



๑๓๙ 

๖. การพัฒนากลุ่มของหน่วยทหารพัฒนานั้นหน่วยทหารพัฒนาจะรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความรู้ที่สมาชิกกลุ่ม น าเสนอรวมถึงเก่ียวกับสถานที่ด าเนินการทรัพยากรที่ใช้ จะถูกน ามาประชุมเพ่ือ
สร้างแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มและสนับสนุนการท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน๑๑๗ 
 ๗. ประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มเลี้ยงโคส่วนมากเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยแต่ก็มีสถานที่สวนไร่นา
น ามาเป็นทุนเข้าร่วมด าเนินโครงการกับหน่วยทหารพัฒนาและหน่วยทหารพัฒนาก็ได้เข้ามาสนับสนุน 
น าวิทยากรมาให้ความรู้ช่วยให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้และมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการ
เลี้ยงโคช่วยให้มีเงินเก็บ๑๑๘ 
 ๘. สมาชิกในที่ประชุมบางท่านมีประสบการณ์จะให้ค าแนะน าแก่สมาชิกคนอ่ืนๆ มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู่เช่นหญ้า ยาสิ่งของที่จ าเป็นที่สามารถแบ่งปันกัน
ได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส าคัญทุกครั้งเพ่ือท ากิจกรรมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม๑๑๙ 
 ๙. การให้ความรู้ ของหน่วยทหารพัฒนาและวิทยากรที่เข้ามาให้ค าแนะน าสมาชิกจะ
เคารพและรับฟังควบคู่กับการปฏิบัติตามส่งผลให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดเป็นผลก าไรมี
ปริมาณของวัวเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี๑๒๐ 

กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชา 
การทหารพัฒนาด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาใช้วิธีการน าเสนอองค์ความรู้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาพ้ืนที่ขุดสระน้ า รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้า
ร่วมประชุมเป็นการเคารพในองค์ความรู้และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยน
ร่วมกับพ้ืนที่ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรและลดความ
สูญเสียของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ประชาชนครอบครองอยู่ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๑๗สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 

๒๕๖๓. 
 ๑๑๘สัมภาษณ์ นายพนม นันทะค า, ผู้ใหญ่บ้านบุฮม ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,  ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๑๙สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,          
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๒๐สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๔๐ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ การให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร  
 

 ๔.๓.๗ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกัน
ในชุมชนที่ใช้ในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าความร่วมมือมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน รูปแบบการ
สร้างความมั่นคง ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนลูกรังถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตตามที่ชุมชน
หน่วยงานในพื้นที่เสนอมา การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ น้ าอุปโภคและมีน้ าเพ่ือการเกษตรก็จะเป็นเรื่องการ
ขุดสระน้ า สร้างสถานที่กักเก็บน้ าครัวเรือน การท าประปาหมู่บ้าน แหล่งจัดเก็บน้ าฝน งานที่เก่ียวข้อง
กับงานส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทอผ้า,กับกลุ่มเลี้ยงโค ส่งเสริมรายบุคคลเป็นการส่งเสริมระดับครัวเรือนใน
เรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ได้มอบต้นไม้ แนะน าการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา การด าเนินงาน
ต่างๆเน้นประชุมชี้แจง สร้างความร่วมมือ เกิดเป็นภูมิความรู้ที่หน่วยทหารพัฒนาสร้างขึ้น เพ่ือพัฒนา
ประเทศพัฒนาชาติ พัฒนาครอบครัว หลักธรรมทั้ง ๗ ประการ ได้แก่ ๑. จัดประชุม และหารือกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นนิตย์ ๒. การประชุมต้องให้หมู่คณะมีพร้อมเพรียงกัน รวมถึงการเลิกประชุม 
และการท ากิจอันสมควรให้พร้อมเพรียง ๓. มีมติในสิ่งในเรื่องใหม่ และข้อบัญญัติไม่ขัดหรือตัดรอน
ข้อบัญญัติก่อน พร้อมยอมรับ ๔. ให้เคารพนับถือค ากล่าวของผู้อาวุโสหรือประธานที่ประชุม ๖. ไม่
ล่วงละเมิดทางใจ ใช้อ านาจข่มสมาชิกในที่ประชุม ๖. ให้ความเคารพ และสักการะ รวมถึงการบูรณะ
เจดีย์หรือพุทธสถานที่ปลูกสร้างไว้ ๗. ให้การสงเคราะห์ และอุปการะแก่สงฆ์ท้ังหลาย หลักธรรมและ

ด้านการให้ความ
เคารพต่อองค์ความรู้ 

สถานที่ และทรัพยากร   

การใช้สถานที่ท่ีตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 

แลกเปลี่ยนร่วมกับพ้ืนที่ 

เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร 

ลดความสูญเสียของพื้นที่ทาง
การเกษตร 



๑๔๑ 

หลักการทั้ง ๗ เป็นหลักธรรมและหลักการเพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เกิดความร่วมมือ
ด าเนินงานโครงการต่างๆร่วมกัน๑๒๑ 
 ๒. ความร่วมมือความสามัคคีจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของหน่วย
ทหารพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงหลังสิ้นสุดโครงการแล้วประชาชนให้
ความร่วมมือด าเนินกิจกรรมต่างๆต่อด้วยตนเอง สามารถใช้ชีวิตและด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ลดการย้ายถิ่นฐาน เกิดเป็นความมั่นคงของชุมชนและของชาติต่อไป๑๒๒ 
 ๓. หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักการที่น ามาซึ่งการสร้างความร่วมมือของหน่วยทหาร
พัฒนาและชุมชนจะท าให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชนประชาชนสามารถด ารงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได้
ภายใต้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมบางประการ ในสิ่งที่ชุมชนขาดหายไปภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเกิด
จากความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนมีการน าทรัพยากรในท้องถิ่นน าทรัพยากรของ
ชุมชนรวมถึงทรัพยากรของหน่วยงานมาน าเสนอต่อหน่วยทหารพัฒนาหน่วยทหารพัฒนาก็เข้ามา
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในชุมชนน าไปสู่ความมั่นคงของชาติจะเห็นได้ว่าความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนหน่วยงานหน่วยทหารพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขครอบครัวมี
ความสุขวัดได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะประชาชนมีความสุขมีรายได้มีอาชีพส่วนหนึ่งเกิด
จากการสนับสนุนของหน่วยทหารพัฒนาในการสร้างถนนหนทาง ท าให้การเดินไป–มาสะดวก 
สนับสนุนให้มีน้ าสะอาดบริโภคสนับสนุนให้มีแหล่งน้ าในการสร้างอาชีพสร้างรายได้พ่ึงพาตนเองได้ใน
ท้องถิ่นความร่วมมือนี้จึงเกิดเป็นภูมิคุ้มกันตนเองของชุมชนจะเห็นได้ว่าจากช่วงวิกฤตสถานการณ์ 
covid-๑๙ ชุมชนเมืองได้รับผลกระทบสิ่งที่ท าให้อยู่ไม่ได้คือการขาดอาหารขาดน้ า แต่ส าหรับชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าสร้างอาหารสามารถพ่ึงพาตนเองได้๑๒๓ 
 ๔. ความร่วมมือสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนจะเห็นได้ว่าหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา
พัฒนาพ้ืนที่ประชาชนต่างๆ ในชุมชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาพ้ืนที่และใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกันมีความร่วมมือระหว่างสมาชิกในครอบครัวท า
ให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างทรัพยากรอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการใช้น้ าและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ ารวมถึงระบบน้ าต่างๆ ที่หน่วยทหารพัฒนาได้มาสร้างไว้ ท าให้ความร่วมมือนั้นช่วย
ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่และขยายผลท าให้เกิดผลผลิตต่างๆ งอกงามขึ้นมีสวนพืชผักผลไม้ต่างๆ      
ที่หน่วยทหารได้เข้ามามอบให้ การพัฒนาแหล่งน้ าสามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์สร้างแหล่งอาหาร
สร้างมูลคา่ให้เกิดข้ึนท าให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง๑๒๔ 

                                                 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๒๔สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,          

๘ เมษายน ๒๕๖๓ 



๑๔๒ 

 ๕. โครงการต่างๆ ของหน่วยทหารพัฒนาที่สร้างขึ้นให้แก่ประชาชนการสร้างพัฒนาแหล่ง
น้ าการจัดท าระบบประปาการสร้างกลุ่มอาชีพ การท าให้โรงเรียนวัดชุมชนมีน้ าสะอาดไว้บริโภค
ประชาชนมีการช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งที่หน่วยทหารพัฒนามาสร้างไว้แสดงถึงความร่วมมือที่หน่วย
ทหารพัฒนาสร้างขึ้นเกิดเป็นภูมิคุ้มกัน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและต่อยอดกิจกรรม
ต่างๆเกิดเป็นภูมิป้องกันตนเองของประชาชนสร้างประชาชนให้มีความสุขเหมือนกับร่างกายเมื่อ
ร่างกายมีภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกัน ประชาชนสร้างความร่วมมือกับหน่วยทหารต่าง
คนต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ท าให้เกิดความมั่นคงในชุมชนมีความสุข มีความสบายใจประเทศชาติ
ก็เกิดความมั่นคงตามมา๑๒๕ 
 ๖. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาจะสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุขการเดินทางก็เดินทางด้วยความสะดวกเคยขาดแคลนแหล่งน้ าก็มีแหล่งน้ าให้ได้ใช้
ประโยชน์ขาดน้ าดื่มที่สะอาดก็มีน้ าดื่มท่ีสะอาดไว้บริโภคท าให้ความสุขเกิดข้ึนในชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันที่
ประชาชนสัมผัสได้ การด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและการสานต่อของหน่วยทหารพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีความมั่นคงมีการออมเงินไว้ในชุมชนนับเป็นผลการด าเนินการที่
แสดงถึงความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากภายใต้วิถีชีวิตแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง๑๒๖ 
 ๗. ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นกับชุมชนเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงของสมาชิกในชุมชน มี
อาชีพท าการเกษตรมีการเลี้ยงโคเป็นเงินเก็บ มีการเลี้ยงดูลูกหลาน ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท างานต่าง
ถิ่นสามารถท างานได้ตามอัตภาพโดยการร่วมมือร่วมแรงกับสมาชิกในชุมชน ท าให้รู้สึกว่าชีวิตมีความ
มั่นคง แม้นว่าจะมีอายุที่มากขึ้นแต่ก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี
ความสุข๑๒๗ 
 ๘. ความร่วมมือเป็นสิ่งส าคัญเมื่อต้องท างานร่วมกันภายในกลุ่มและท างานร่วมกับหน่วย
ทหารพัฒนาหากขาดความร่วมมือกันในชุมชนการท างานต่างๆ ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ๑๒๘ 
 ๙. ความร่วมมือความสามัคคีเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้กลุ่มเติบโต มีจ านวนวัวเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละ
ปี สร้างความมั่นใจแก่สมาชิก และหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาติดตามและสนับสนุน เป็นระยะ
ระยะ๑๒๙ 
 ๑๐. การพัฒนาของหน่วยทหารพัฒนามีบทบาทในการ พัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับ
งานของ องค์การบริหารส่วนต าบล แต่จะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การประสานงาน ทั้งนี้
                                                 

๑๒๕สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๒๖สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,           
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๒๗สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,           
๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๑๒๘สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
,          ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๒๙สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 



๑๔๓ 

เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในการพัฒนาหลายด้านรวมถึงการจัดหางบประมาณ การที่
หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนา สร้างถนนช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมีการจัดท าเวที
ประชาชนเพ่ือค้นหา ความต้องการของประชาชนรวมถึงการเข้ามาสนับสนุน พัฒนาแหล่งน้ าสร้าง
อาชีพ เป็นการหนุนเสริมหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถเข้าไปสนับสนุนและประสานงานต่อหน่วยทหารพัฒนาได้๑๓๐ 

 ๑๑. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนา ในพ้ืนที่ต าบลอาฮีอ าเภอท่าลี่หลายรูปแบบทั้งใน
รูปแบบการสร้างถนนหนทางเพ่ือให้ประชาชนเดินทางสะดวกรวมถึงการเข้ามาส่งเสริมประชาชนใน
ลักษณะของกลุ่มอาชีพให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ ที่ส่งเสริมจากพ้ืนฐานการด ารงชีวิตของ
ประชาชนเช่นส่งเสริมกลุ่มทอผ้าส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานท าให้ประชาชนมีรายได้เสริมและลด
รายจ่ายจากการปลูกผักสวนครัวการรับมอบพันธุ์ปลาเพ่ือขยายปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติที่หน่วย
ทหารพัฒนาได้เข้ามาขุดสระท าให้เกิดการต่อยอดในหลายๆรูปแบบ๑๓๑ 

 ๑๒. การด าเนินโครงการเกษตรผสมผสานของหน่วยทหารพัฒนาและองค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลยนั้นมีลักษณะของการท างานประสานซึ่งกันและกันแต่ว่ากลุ่มที่เข้า
ไปสนับสนุนนั้นจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่การสนับสนุนจะแตกต่างกันในรูปแบบและเทคนิค องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะใกล้ชิดกับประชาชนแต่เงินงบประมาณสนับสนุนหรือการสนับสนุนทางด้านการ
ขุดสระหรือการสนับสนุนการท างานในลักษณะของภาพรวม องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้จ าเป็นจะต้องอาศัยหน่วยทหารพัฒนาเข้าร่วมด าเนินการก่อนจากนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะเข้าไปติดตามดูแลและส่งเสริมเป็นระยะ เช่นหน่วยทหารพัฒนาจะเข้าไปด าเนินการขุด
สระและส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับ ประชาชนที่มีความต้องการในบางประการเช่นต้องการเงินสนับสนุนในการแปรรูปหรือการท า
เกษตรส าหรับการด ารงชีพเพ่ือให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีก็สามารถรวมกลุ่มกันและน าโครงการมาขอต่อ
ยอดกับองค์การบริหารส่วนต าบลได้ แต่การขุดสระหรือการสนับสนุนเส้นทางขนส่งสินค้าสิ่งเหล่านี้
เกินขีดความสามารถของหน่วยงาน อบต. จึงจ าเป็นจะต้องให้หน่วยทหารพัฒนาได้ด าเนินการก่อน๑๓๒ 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าความ
ร่วมมือมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน รูปแบบการสร้างความมั่นคง ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคม ถนน
ลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตตามที่ชุมชนหน่วยงานในพ้ืนที่เสนอมา การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ น้ า
อุปโภค และมีน้ าเพ่ือการเกษตรก็จะเป็นเรื่องการขุดสระน้ า สร้างสถานที่กักเก็บน้ าสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเวที
ประชาชนเพ่ือค้นหาความต้องการของประชาชนรวมถึงการเข้ามาสนับสนุนพัฒนาอาชีพ ดังแผนภาพ
ที่ ๔.๑๑ 
 
                                                 

๑๓๐สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

 ๑๓๒สัมภาษณ์ นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ, ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๔๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 
 

ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของวิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการ
สร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง เน้น
การประสานและจัดประชุมเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วย
ทหาร ประชาชน ผู้น าชุมชนท าให้
เกิดการระดมความคิดความต้องการ
ในการแก้ไขของประชาชน 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๒๑, ๒๓, 
๒๕  

๒ ด้านการมีองค์ประชุมครบ  
เน้นให้เกิดการประชุมด้วยความ
พร้อมเพียง เมื่อครบองค์ประชุมจึงมี
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการ
ประชุม และลงมติร่วมกนั 

๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ 

๓ ด้านการจัดท ามติร่วมกัน  
แนวปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท ามติร่วมกันและน า
มติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีในการด าเนินโครงการ 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๒๐, 
๒๒ 

 
 

สร้างเส้นทางคมนาคม 

ด้านการให้ความ
ร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกัน

ในชุมชน 

จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

ส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิต
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนพัฒนาอาชีพ 



๑๔๕ 

ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของวิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการ
สร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๔ ด้านการให้การยอมรับประธาน
และผู้อาวุโส ประธานมีส่วนส าคัญ
เพราะการรวมกลุ่มนั้นประธานจะ
ถูกคัดเลือกจากสมาชิก ประธาน
จ ะ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง ก ลุ่ ม
ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกที่ เข้ามาสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการ ยอมรับ 
ในตัวประธานเป็นแนวทางในการ
ประชุม เ พ่ือให้ เกิดการ พัฒนา
เ ชื่ อ ม โ ย งคว า มต้ อ ง ก า ร ไป สู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๙ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๓, ๑๔, 
๒๔ 

๕ ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม  
จะเน้นการประชุมการสร้างความ
ร่วมมือ ประชุมเ พ่ือให้ เกิดการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนา และ
สร้างความร่วมมือ จุดส าคัญ ใช้
คุณธรรม ใช้หลักธรรม การรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกมาเป็น
แนวทางในการจัดการประชุม
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม ส ามั ค คี แ ล ะ
ปรองดองร่วมกัน  

๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๒๐ 

๖ ด้านการให้ความเคารพต่อองค์
ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร 
น าเสนอองค์ความรู้  รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ที่
ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่ง
น้ า รับฟังข้อเสนอแนะจาก 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๒๒ 

 
 



๑๔๖ 

ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของวิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการ
สร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ชุมชนที่เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 

  

๗ ด้านการให้ความร่วมมือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในชุมชน  สร้างความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชน
ส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิต
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดท าเวทีประชาชนเพ่ือค้นหา
ความต้ องการของประชาชน
รวมถึงการเข้ามาสนับสนุนพัฒนา
อาชีพ 

๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗, ๕, ๘, ๑๓, ๑๔, 
๒๐, ๒๑, ๒๒ 

 
๔.๔ น าเสนอการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 
 

  การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน ส าหรับการพัฒนาการสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบาย
สนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
  ๔.๔.๑ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ด้านความพอประมาณ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านความพอประมาณในการ
พัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  ๑. หน่วยทหารพัฒนาได้น าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปพัฒนาประชาชนตามแนวชายแดนช่วยเปิดจิตใจให้ประชาชนมีความรู้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา การด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สมัยก่อนในพื้นท่ีแห่งนี้ อาตมา
ได้เข้ามาอยู่ช่วงแรกๆ ประชาชนยังไม่มีความรู้ ไม่มีถนนหนทาง ปัจจุบันหน่วยทหารพัฒนาด าเนินงาน
พัฒนามากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์การพัฒนาลงสู่ระดับครัวเรือนหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนามีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงแห่งชาติแก่ประชาชนในลักษณะช่วยส่งเสริมการด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพประชาชนเน้นท าเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้า,กลุ่มเลี้ยงโคเพ่ือ



๑๔๗ 

ส่งเสริมประชาชนมีรายได้เสริม ตามความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมใน
ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีเงินเก็บในรูปแบบตัววัว มูลค่าของเงินเก็บจะมากขึ้น ขึ้นอยู่กับการดูแล
เลี้ยงวัวให้เติบโตเมื่อประชาชนที่เลี้ยงวัวมีเงินเก็บก็นับเป็นหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ มีอาชีพ
เสริม ความคู่กับความมั่นคงทางอาหารจากการส่งเสริมระดับครัวเรือนในเรื่องของการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบพันธุ์พืชโดยการมอบต้นไม้ แนะน าการเลี้ยงไก่
เลี้ยงปลา มีอาหารเลี้ยงครอบครัว๑๓๓ 
  ๒. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอาหาร มีน้ า มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ือการด ารงชีพ ช่วยลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรบูรณาการกิจกรรมการจัดหาแหล่งน้ ากับ
การท ากิจกรรมด้านเกษตรผสมผสานของหน่วยทหารพัฒนา ลักษณะความมั่นคง คือ ประชาชนมีน้ า
บริโภค มีน้ าท าการเกษตรและประกอบอาชีพ มีอาหารบริโภค ลดรายจ่าย ลดการย้ายถิ่น มีเงินเก็บใน
รูปแบบเงินทุนสะสมตามธรรมชาติ สวน ไร่นา ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ชีวิตที่มั่นคงก็เกิดขึ้น
พออยู่ได้ตามวิถีชนบท๑๓๔ 
  ๓. การด าเนินงานสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาพัฒนา
ประชาชนในต าบลท่าลี่ และต าบลน้ าทูน จากการพูดคุยและสนทนากับหน่วยทหารรวมถึงผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เข้ามาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เห็นวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตตามหลักความพอประมาณทั้งนี้เกิดจากการสนับสนุนให้ชุมชนมี
แหล่งน้ ามีเส้นทางไปมาสะดวกรวมถึงเข้ามาส่งเสริมในระดับครัวเรือนให้มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ท าให้ประชาชนในระดับครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้โดยเฉพาะมีน้ ามีอาหารไว้บริโภค 
เมื่อกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปด้วยดีหน่วยทหารได้มีการขุดสระให้กับประชาชนผลของการขุดสระท าให้
ระบบนิเวศมีน้ ามีปลามีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆช่วยให้ประชาชนด ารงอยู่ได้ในรูปแบบของความ
พอประมาณสอดคล้องกับวิถีชีวิตรวมจนถึงได้มอบพันธุ์ไม้ สัตว์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้
ประชาชนได้เลี้ยงและจัดจ าหน่ายท าให้มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องจนเกิดการจัดการเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนมีการน าประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานปฏิบัติตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอประมาณพอใจกับความสุขที่ได้รับ๑๓๕ 
  ๔. หน่วยทหารพัฒนาเน้นการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศโดยเข้ามาสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เช่นการสร้างเส้นทางที่อ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา
เส้นทางเข้าสู่ทุ่งนาเพ่ือให้สามารถขนผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกปรับปรุงสภาพถนนให้มี
ความปลอดภัยเหมาะแก่การใช้และอ านวยความสะดวกให้กลุ่มพ่อค้าภายนอกได้เข้าสู่พ้ืนที่การติดต่อ
ราชการต่างๆก็เป็นไปด้วยความสะดวก สนับสนุนให้ชุมชนมีแหล่งน้ าส าหรับบริโภคมีสถานที่กักเก็บ
น้ ามีการจัดหาน้ าที่สะอาดไว้ส าหรับดื่มและบริโภคในชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนมีน้ าที่มีคุณภาพให้

                                                 

 ๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย,        ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๓๕สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

นักเรียนและคณะครูรวมถึงประชาชนที่เดินทางไปท ากิจกรรมที่โรงเรียนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มกิน สิ่ง
เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างพอเพียงด ารงชีวิตได้ไม่ขัดสนแม้ว่า
ค่าแรงในชุมชนอาจจะมีน้อยแต่รายจ่ายก็น้อยด้วยสามารถที่จะด ารงชีวิตได้รวมถึงในแต่ละครอบครัว
จะมี ผักในสวนครัวบริโภคซึ่งผักเหล่านั้นสะอาดและปลอดภัย ใช้เป็นวัตถุดิบในการดูแลสุขภาพใน
ลักษณะของโภชนบ าบัดได้ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท าให้ กายก็มี
ความสุขใจก็มีความสุข๑๓๖ 
  ๕. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตได้ เหมาะสมกับวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพทางการ
เกษตรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรมีน้ าส าหรับบริโภค มีพันธุ์ไม้พันธุ์ปลา ในการใช้เป็นแหล่งอาหารใน
ชุมชนมีรายได้พอประมาณที่จะเลี้ยงดูตนเองและชุมชนมีกิจกรรมท าให้เกิดเงินเก็บในชุมชนได้แก่การ
จัดให้มีกลุ่มทางอาชีพกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงโครวมถึงการให้ค าแนะน าในด้านการบริหารจัดการและการ
ต่อยอดทางกิจกรรมต่างๆ๑๓๗ 
  ๖. ความพอประมาณที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งหน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาสนับสนุนให้
ประชาชนได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพอ่ืนๆตามความรู้ความสามารถตามฐานะของแต่
ละครอบครัวรายได้ที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันบ้างแต่ก็พออยู่ได้ที่เหมาะสมกับฐานะโดยเฉพาะการมี
อาหารมีทรัพยากรทางการเกษตรที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตการท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน๑๓๘ 
  ๗. การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในชุมชน มีรายได้พอประมาณมี
อาหารบริโภคที่เหลือสามารถแบ่งปันและจ าหน่ายในชุมชนชุมชนใกล้เคียงท าให้เกิดความมั่นคง ใน
อาชีพและความมั่นคงในการด ารงชีวิต ประชาชนส่วนมากไม่ก่อหนี้ มีเงินเหลือเก็บในรูปแบบของ
ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบของการรวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ เมื่อโคมีจ านวนมากข้ึนก็เท่ากับมีรายได้ 
มากขึ้นพอที่จะเลี้ยงตัวและส่ง เสริมลูกหลานให้มีความมั่นคงในอนาคต รายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
จ าหน่ายสินค้าประมาณวันละ ๖๐๐ ถึง ๙๐๐ บาทต่อวัน เพียงพอต่อการส่งหลานไปโรงเรียน๑๓๙ 
  ๘. การส่งเสริมของหน่วยทหารพัฒนาช่วยให้ด ารงชีวิตได้พอประมาณพออยู่พอกินไม่
ร่ ารวยมากแต่ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้๑๔๐ 
  ๙. การด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีรายจ่ายที่ลดลงจากการบริโภคผักและ
ปลาที่หาได้จากแหล่งน้ าในพ้ืนที่ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของประชาชนมีจ านวนไม่มาก

                                                 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ เช้ือค าเพ็ง, รอง นายก อบต.อาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๗สัมภาษณ์ นายอุเทียง ประสมทรัพย์, ก านันต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นายวัตร สุขสวัสดิ์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนสว่าง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,            

๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ 

เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

ท าให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง โดยผู้น าชุมชนเป็นแกนน าในการประยุกต์ใช้การด ารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวด ารงชีวิตอย่างพออยู่พอกินไม่ก่อหนี้จึงท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามฐานะ และมีรายได้มีเงินเก็บจากการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เล็ก ๆ น้อย 
ๆ เช่นการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีหน่วยทหารพัฒนาเข้ามามอบต้นไม้ พันธุ์พืชที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้
ประชาชนได้ปลูกเพ่ือบริโภค๑๔๑ 
  ๑๐. ความมั่นคงในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักความพอประมาณ
เพราะชุมชนที่ตั้งอยู่ในบนพ้ืนที่สูงการประกอบอาชีพอ่ืนๆท าด้วยความล าบากแต่การด ารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งอาหารสามารถปลูกข้าวมีน้ าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแม้ไม่มีเงินแต่ก็มี
อาหารส าหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวพ่ึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสม๑๔๒ 
  ๑๑. ภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๖ กิจกรรม มี เลี้ยงไก่
ไข่ เลี้ยงหมูพ้ืนเมือง มีการท าประมงเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การท าปุ๋ย
หมัก ปลูกผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษบริโภค วิธีการแปรรูปสมุนไพรเมี่ยงสมุนไพร ท าน้ าเมี่ยงปลาร้า 
ผลผลิตจากการท าน้ าเมี่ยงได้รางวัล ๕ ดาว จากการเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หน่วยทหารพัฒนาท า
ให้ได้รู้ถึงแนวทางการพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาเพาะพันธุ์กบเพ่ือไปต่อยอดการด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง๑๔๓ 
  ๑๒. หน่วยทหารพัฒนาได้น า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้หลักอปริ
หานิยธรรม มาใช้กับโครงการศึกษาการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้กรอบ
งบประมาณฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายในจังหวัดเลย บ.สะอาด ม.๖ ต าบลน้ าสวย 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล น้ าสวย (อบต.น้ าสวย) 
ประชาชนในพ้ืนที่บ้านสะอาดได้รับประโยชน์จากเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ใช้หลักเหตุผลจัดการด้านการตลาด เพ่ือการลดต้นทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ส่วนขนาดพ้ืนที่เหมาะสมตามหลักการของเกษตรแปลงใหญ่๑๔๔ 
  ๑๓. หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม ลักษณะการเข้าพ้ืนที่ของ
หน่วยทหารพัฒนาจะเป็นการจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดและปัญหาความต้องการและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับประชาชนท าให้ประชาชนมีความร่วมมือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนรวมถึง
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชาคมท าให้ผลของการพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มต่าง  ๆ ได้รับการ

                                                 
๑๔๑สัมภาษณ์ นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล, ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

,         ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๓ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ,ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย,๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๔๔สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

,          ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 



๑๕๐ 

ตอบสนองจากชาวบ้าน และ อบต. ก็ได้เข้าไปสนับสนุนต่อยอดในบางแห่งมีการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตมีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง๑๔๕ 
  กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา       
ด้านความพอประมาณ หน่วยทหารพัฒนาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคง
แห่งชาติแก่ประชาชนพัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้ง
การหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้โดยส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนรวมกลุ่มท างานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ซึ่งประชาชนในชุมชนก็ท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ส าหรับความพอประมาณในการใช้จ่ายหน่วยทหารพัฒนาก็จะส่งเสริมองค์ความรู้ใน 
การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็
ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ดังแผนภาพที่ ๔.๑๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ ความพอประมาณ 

 
 ๔.๔.๒ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ด้านความมีเหตุผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านความมีเหตุผลในการพัฒนาการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชนก็เท่ากับการสร้างความมั่นคงแก่
ประเทศชาติ เพราะประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึงพาตนเองได้ ไม่ย้ายถิ่นฐาน ไม่ผิดศีล ๕ ชุมชนก็
มั่นคง ประเทศก็มั่นคง เช่น หน่วยทหารเข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังท าการเกษตร 
ร่วมกลุ่มทอผ้ามีอาชีพอยู่ที่บ้าน เลี้ยงบุตรหลาน เฝ้าบ้าน หากเป็นผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน  ก็เปิดโอกาสให้
สมาชิกครอบครัวไปหารายได้นอกบ้าน ผู้สูงอายุอยู่บ้านทอผ้าเป็นการสร้างรายได้เป็นเงินสะสมช่วย
สมาชิกครอบครัว การทอผ้าของผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย ใช้สมองสร้าง
สุขภาพจิต เป็นต้น ส่วนการร่วมกลุ่มเลี้ยงโคเป็นการสร้างเสริมให้ประชาชนมีเงินเก็บในรูปแบบสัตว์

                                                 
๑๔๕สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ด้านความพอประมาณ 

ท างานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต 

ท างานให้เต็มความสามารถ 

ส่งเสริมองค์ความรู้ 

ใช้จ่ายให้เหมาะสม 



๑๕๑ 

เลี้ยง วัวโตขึ้นก็เท่ากับเงินกลุ่มมากขึ้น วัวเพ่ิมขึ้นก็เท่ากับเงินกลุ่มเพ่ิมขึ้น คนส่วนมากชอบออกไป
ท างานสิ้นเดือนเงินเหลือก็น าไปฝากเป็นเงินเก็บ ไม่ออกไปท างานก็ไม่ได้มีเงินเก็บ กลุ่มเลี้ยงวัวปล่อย
วัวออกไปกินหญ้า เรานอนอยู่บ้านวัวก็โต เราก็มีเงินเก็บ หากต้องการมีเงินเก็บมากก็ใส่ใจดูแลวัว 
บริหารจัดการกิจกรรมกลุ่มแปรรูปมูลวัว ขยายพันธุ์เพ่ิมเงินก็เพ่ิมมากขึ้น เหล่านี้คือ ความมีเหตุ มีผล
จากการส่งเสริมอาชีพประชาชนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ใน
ชุมชน ไม่ต้องย้ายถิ่น ควบคุมรายจ่ายได้ รายจ่ายน้อยแม้รายได้น้อยก็อยู่ได้ ไม่ย้ายถิ่นชีวิตก็มั่นคง 
ประชาชนมั่นคง ประเทศชาติก็มั่นคง๑๔๖ 
  ๒. การพัฒนาแหล่งน้ า การส่งเสริมอาชีพที่หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาพัฒนาประชาชนใน
พ้ืนที่เน้นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ลงมือปฏิบัติสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรการขุดสระน้ า 
มอบพันธุ์ ไม้ พันธุ์ปลา สัตว์เลี้ยง มีผลต่อการสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ ค าตอบ ความมีเหตุ มีผล ท าการเกษตรสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับตนเองแก้ไขปัญหาได๑้๔๗ 
  ๓. หน่วยทหารพัฒนาได้มีการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักความมีเหตุมีผลซึ่งดูได้จากการที่หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา
สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ให้สามารถพ่ึงพาตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมซึ่ง
หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือเพียงบางส่วนแต่สิ่งที่จ าเป็นนั้นเกิดจากการใช้จ่าย
ทรัพยากรที่มีอยู่และสร้างความร่วมมือกับหน่วยทหาร รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆที่มี ในชุมชนๆประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแม้ว่าหน่วยทหารพัฒนาจากเคลื่อนย้ายก าลังออกไปแต่ประชาชนยังคงด ารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการใช้ทรัพยากรแหล่งน้ าที่ทหารได้มาสร้างให้และพัฒนาให้เกิดกิจกรรม
ทางการเกษตรสร้างรายได้และสร้างอาหารท าให้ประชาชนในชุมชนหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์เป็นเหตุผลที่มีความเชื่อมโยงกันและกัน๑๔๘   
 ๔. ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือดูจากผลงานแล้วมีลักษณะเชื่อมโยงกันคือ
หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามา ให้ข้อมูลและจัดประชุมค้นหาความต้องการในชุมชนศักยภาพของ
ประชาชน จากนั้นก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะน้ าและส่งเสริมให้เกิดมีอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนท าให้เกิดวงจรหมุนเวียนความเชื่อมโยงเชื่อมเชิงเหตุและผลที่จะสร้างชีวิตให้ประชาชนนั้นมี
ความสุขมีความพอเพียงตามอัตภาพความพอเพียงนั้นเป็นการด ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมคือมีอาหาร
บริโภคมีที่อยู่อาศัยที่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยได้สามารถที่จะเดินทางไปติดต่อหรือท า
กิจกรรมได้สะดวกบนเส้นทางสาธารณะที่หน่วยทหารเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าสระน้ าที่

                                                 
๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,       ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๕๒ 

เป็นทรัพยากรที่ส าคัญท าให้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ ารวมถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยปู
ปลาเหล่านั้นใช้เป็นแหล่งพักฟ้ืนท าให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์๑๔๙ 
  ๕. หน่วยทหารพัฒนามีวิธีการสร้างความม่ันคงแห่งชาติภายใต้การช่วยเหลือให้ประชาชน
สามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมการให้เหตุผลการน าเสนอข้อมูลของชุมชนการ
รวบรวมข้อมูลจากชุมชนไปจัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ชุมชน
สามารถด ารงชีวิตได้เช่นการพัฒนาแหล่งน้ าการจัดหาน้ าสะอาดให้ประชาชนได้บริโภคมีสุขภาพดี
รวมถึงการจัดให้มีการท าการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือให้เกิดรายได้หลายๆทางมีการรวมกลุ่ม และ
การระดมความคิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการปรึกษาหารือในการวางแผนเพ่ือพัฒนาต่อยอดจาก
กิจกรรมที่หน่วยพัฒนาน ามาให้ ลักษณะเส้นทางที่อ านวยต่อการเดินทางและการเข้าถึง ของพ่อค้าใน
ต่างถ่ินที่เข้ามารับซื้อและขนผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนภายใต้ความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุมีผลและเป็น
ระบบ ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนภายใต้การด ารงชีวิตแบบพอเพียงของประชาชน๑๕๐ 
  ๖. การด ารงชีวิตและการสนับสนุนโครงการของหน่วยทหารพัฒนาในการส่งเสริมให้
ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรน าไปสู่การแปรรูปและท า
กิจกรรมอ่ืนๆตามความรู้ความสามารถของตนเองเช่นการทอผ้าการรวมกลุ่มเลี้ยงโคการน ามูลโคมา
แปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุและมี
ผลเพราะผลที่เกิดข้ึนประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงพออยู่พอกิน๑๕๑ 
  ๗. การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการเลี้ยงดูบุตรหลาน ให้ใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
เหมาะสมปลูกผักเลี้ยงวัวท าให้มีรายได้ดูแลตนเองไม่ล าบากต้องไปท างานต่างถิ่นรู้สึกมีความสุขกับ
การใช้ชีวิตในท้องถิ่นแม่ไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่ก็มีความสุข๑๕๒ 
  ๘. การเข้ากลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมช่วยให้มีรายได้มีเงินเก็บและมองเห็นอนาคตของตนเอง           
มีรายได้เพียงพอที่จะช่วยเหลือลูกหลานเมื่อลูกหลานขัดสนเงินทองก็สามารถน าโคที่มีอยู่น าไปขาย
ช่วยเหลือลูกหลานได้๑๕๓ 
  ๙. หน่วยทหารพัฒนาจะเข้ามาอธิบายและให้เหตุผลแนะน าให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ให้สร้างความเดือดร้อนหรือก่อปัญหาให้กับชุมชน๑๕๔ 

                                                 
๑๔๙สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,     ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๕๐สัมภาษณ์ เรืออากาศเอกสุนันชัย ใจหมั่น, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ส านักงานพัฒนาภาค ๒ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย, ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๕๑สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๕๒สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์,ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,  ๒ 

เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๕๓สัมภาษณ์ นายบัวภา อาวุธ, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวั ดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 
๑๕๔สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓. 



๑๕๓ 

  ๑๐. ความมีเหตุผล เมื่อชุมชนไม่มีอาชีพต้องเดินทางเข้าไปใช้แรงงานและไปรับจ้างยัง
หมู่บ้านอ่ืนแต่เมื่อมีการพัฒนาชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพในชุมชนมีแหล่งอาหารลดค่าใช้จ่ายก็จะ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้๑๕๕ 
  ๑๑. การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยทหารพัฒนาได้ส่งเสริมประชาชน บ้าน
สะอาดต าบลน้ าสวย รวมกลุ่มท าเกษตรแปลงใหญ่และพัฒนาระบบน้ าบาดาลภายใต้การบริหาร
จัดการ การน าข้อมูลของชุมชนและรูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมาใช้ในการวางแผนการ
ให้เหตุและผลซึ่งกันและกันท าให้การพัฒนามีการขับเคลื่อนสนองตอบความต้องการของประชาชน
และการลงทุนของภาครัฐเกิดการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้๑๕๖ 

 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ด้านความมีเหตุผล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชนก็เท่ากับการสร้างความม่ันคง
แก่ประเทศชาติ เพราะประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึงพาตนเองได้ ไม่ย้ายถิ่นฐาน สร้างกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดประชุมค้นหาความต้องการในชุมชน จัดท า
แผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน และการลงทุนของภาครัฐก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ ความมีเหตุผล 
 

  ๔.๔.๓ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการมีภูมิคุ้มกันในการพัฒนาการ
สร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
                                                 

๑๕๕สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,               
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๕๖สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,          
๘ เมษายน ๒๕๖๓.  

 

ด้านความมีเหตุผล 

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึงพาตนเองได้   

สร้างกิจกรรมอบรมให้ความรู้   

ค้นหาความต้องการในชุมชน 

จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 



๑๕๔ 

  ๑. ภูมิคุ้มกันในตัวของประชาชนจากงานส่งเสริมอาชีพ ยกตัวอย่าง กลุ่มเลี้ยงโค ผลการ
พัฒนาประชาชนมีภูมิคุ้มกันเกิดจากการมีรายได้ มีอาชีพ มีความสุขที่ได้ท างานทุกวัน ไม่ต้องกลัวตก
งานหรือกังวนว่าจะถูกเลิกจ้างจากพิษการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพราะเกษตรกรมีอาชีพเสริม 
สามารถเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน มีกิจกรรมได้ปรึกษาแรกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค 
ส่งผลต่อการเพ่ิมประชากรโคเนื้อและมีเนื้อโคเพียงพอต่อการบริโภคภายในชุมชนและในประเทศ มี
พ่อค้าจากภายนอกชุมชนเข้ามาซื้อ อีกทั้งมีการด าเนินการเลี้ยงโคพร้อมน ามูลโคมาผลิตปุ๋ยคอกไว้ใช้
ในครัวเรือน เกิดเป็นภูมิขยายผลลดและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ สร้างระบบการดูแลสุขภาพชุมชม 
ขยายผลสู่กิจกรรมทางการเกษตรชุมชน สร้างรายได้ สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษสร้างสุขภาพ
ที่ด๑ี๕๗  
  ๒. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาแหล่งน้ าเข้ามาจัดหาแหล่งน้ า พัฒนา
แหล่งน้ า สนับสนุนให้เกิดการใช้ การรักษา ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลดความโกรธ ความหลง ความงมงาย ลงมือท างานพัฒนาชีวิตตนเอง หน่วยทหารพัฒนา
จัดโครงการสนับสนุนต่อยอดการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นภูมิคุ้มกันจากการมี
อาหารมีน้ ามีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ือการด ารงชีพ ภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้ การ
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ภูมิคุ้มกันพัฒนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลดการย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชน ร่วมถึงไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น สอดคล้องกับหลักธรรมะ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
พอเพียง สังคมจะมีความสุข มีความม่ันคง๑๕๘ 
  ๓. ผลของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหาร
พัฒนาท าให้ชุมชนส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีการติดต่อกับหน่วยทหารอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงหน่วยงานราชการอ่ืนๆ เช่นโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชน
มีความม่ันคงตามวิถีชีวิตของชุมชนสามารถด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ท าให้มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวเองประชาชน มีอาหารบริโภคตลอดทั้งปีลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าน้ าและค่าอาหารมีการสร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้นทั้งการท าการเกษตรในชุมชนตลอดจนรวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการออกไป
ท างานนอกชุมชนได้อย่างสบายใจเพราะมีสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวแทนดูแลครอบครัว สิ่งเหล่านี้
เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างรายได้และด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม๑๕๙ 
  ๔. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาช่วย
ประชาชนให้มีชีวิตที่มีความสุขความสุขในการที่ได้อยู่กับครอบครัวความสุขที่ได้มีอาชีพมีงานท า
ความสุขท่ีได้เกิดจากการท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ที่หน่วยทหารพัฒนาได้เข้ามาสร้างเสริมท า
ให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้ในหมู่บ้านมีกิจกรรมส่งเสริมการด ารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยทหารเข้ามาอบรมหน่วยงานราชการเข้าไปหนุนเสริมประชาชน

                                                 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ, เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศก์, วัดเอราวัณพัฒนาราม ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย ,๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๕๙สัมภาษณ์ นายจัด ใจเย็น, ก านันต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 



๑๕๕ 

สามารถท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ ประชาชนในชุมชนและประชาชนในชุมชน
ได้มาเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนการ
จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไม่ต้องสร้างความขัดแย้งใน
ลักษณะที่ประชาชนต่างให้ความร่วมมือพ่ึงพาซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถที่จะ
สร้างงานสร้างอาชีพได้ในชุมชน๑๖๐ 
  ๕. ภูมิคุ้มกันในตัวของชุมชนเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆมีรายได้มีอาชีพและการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้และอาชีพนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายไปท างานยังต่างถิ่นแต่น าทรัพยากรที่มีอยู่ 
สวนไร่นาแหล่งน้ าความร่วมมือในชุมชน มาด าเนินการจนเกิดเป็นแหล่งอาหารที่หาได้ในชุมชนน้ า
สะอาดบริสุทธิ์ที่มีอยู่ อย่างพอเพียงให้ชุมชนได้บริโภคหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได้รวมถึง รายได้และความผาสุกของการอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ชุมชน ได้
ด าเนินการร่วมกับการสนับสนุนของหน่วยทหารพัฒนา๑๖๑ 
  ๖. ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังการเข้ามาพัฒนาของหน่วยทหารพัฒนาท าให้ประชาชนมีอาชีพ
มีกิจกรรมตามวิถีชีวิตโดยเฉพาะการประกอบอาชีพ ทางการเกษตรการท าไร่นาสวนผสมการมี
ทรัพยากรไว้บริโภคไม่เดือดร้อนมีแหล่งน้ าแหล่งอาหารและสามารถส่งให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนมี
สุขภาพที่แข็งแรง สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายในชุมชนชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี
ภายใต้กิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มเลี้ยงโคจะมีการระดมความคิดมีการปรึกษาหารือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็
แบ่งปันด้วยความยุติธรรมการเลี้ยงโคมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องผลที่ออกมากลายเป็นเงินเก็บและ
เป็นมรดก๑๖๒ 
  ๗. ที่ส่งต่อไปถึงลูกหลานแม้ว่าจะมีอายุมากแต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงโคสร้างรายได้เก็บไว้ให้
ลูกหลานไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือเดินทางไปท างานต่างถ่ิน๑๖๓ 
  ๘. ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยทหารพัฒนาเข้ามาสนับสนุนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้เลี้ยงลูกหลานได้เวลามีงานบุญก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญวัน
พระ๑๖๔ 

                                                 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๖๑สัมภาษณ์ นางสาวอภิชญา ชัยบุตร, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย,      ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ขันทะคีรี, นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 

๒๕๖๓ 
๑๖๓สัมภาษณ์ นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,          

๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๖๔สัมภาษณ์ นางล าดวน หอมทรัพย์, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,         

๒ เมษายน ๒๕๖๓ 



๑๕๖ 

  ๙. การมีอาชีพและมีรายได้เก็บที่เกิดจากการเลี้ยงวัววัวเพ่ิมมากขึ้นเป็นหลักค้ าประกันได้
ว่าจะมีเงินฉุกเฉินน าไปค้ าประกันกับ ธกส. หรือน าไปขายเพ่ือ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในยามขาด
แคลนในอนาคต๑๖๕ 
  ๑๐. การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านสามารถที่จะท ากิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างครบวงจรมีการปลูกผักเลี้ยงปลารวมกลุ่มหรือจัดกิจกรรมกลุ่มในการเลี้ยงวัว
เลี้ยงหมูก็จะช่วยให้เกิดรายได้เสริมสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้๑๖๖ 

  ๑๑. จากการที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยส่งเสริมการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งมีประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ จากการ พัฒนา น้ า
บาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านสะอาด ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๙๙ ราย มีพ้ืนที่ ได้รับประโยชน์สามารถจัดท าเกษตรแปลงใหญ่ได้ ๗๙๑ ไร่ 
ผลของการด าเนินการของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ รายได้ของปีที่แล้ว ๑๕ ล้าน แสดงถึง ผลของการ
พัฒนา ประชาชนให้มีความมั่นคง ทางด้านอาหารและการสร้างอาชีพที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัว
ของชุมชนเอง ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับ การ ย้ายแรงงานกลับคืนถิ่นได้๑๖๗ 
  กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาจัดโครงการสนับสนุนต่อยอด การ
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นภูมิคุ้มกันจากการมีอาหารมีน้ าใช้เพ่ือการด ารงชีพ มี
ภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้ การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนเกิดเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างรายได้และด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ดังแผนภาพที่ ๔.๑๔ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ การมีภูมิคุ้มกัน 
 

                                                 
๑๖๕สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ธุระงาน, ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 

๒๕๖๓ 
๑๖๖สัมภาษณ์ นายวิทยา วันทองสุข, ผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,              

๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๖๗สัมภาษณ์ นางนันทนา เมืองก้อน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย,         

๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 
 

พัฒนาจัดโครงการสนับสนุนต่อยอด 

ภูมิคุ้มกันจากการมีอาหารมีน้ าใช้ 

ภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้   

การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 



๑๕๗ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการพัฒนาการสร้างความมั่นคง
แห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. ด้านความพอประมาณ  ประชาชน
พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ใ ห้
เ ห ม า ะสม  ซึ่ ง เ ร า ค ว ร จ ะมี ค ว าม
พอประมาณท้ังการหารายได ้
และใช้ จ่ าย  ส่ ง เสริ มสนั บสนุน ให้
ประชาชนรวมกลุ่มท างานหารายได้ 
การใช้จ่ายให้ เหมาะกับฐานะความ
เป็นอยู่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่าย
เกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายใน
การดูแลตนเอง และครอบครัวอย่าง
เหมาะสม 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๔  

๒ ด้านความมีเหตุผล  
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด จัดประชุมค้นหาความต้องการใน
ชุมชน จัดท าแผนพัฒนาและจัดท า
โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ชุมชนสามารถด ารงชีวิตสนองตอบ
ความต้องการ และการลงทุนของ
ภาครัฐก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าท าให้
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๙, ๒๐, 
๒๔, ๒๕  

๓ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  
จัดโครงการสนับสนุนต่อยอด การ
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดเป็นภูมิคุ้มกันจากการ มีอาหารมีน้ า
ใช้เพ่ือการด ารงชีพ มีภูมิคุ้มกันจากการ
สร้ า งรายได้  การจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกัน
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วย
ทหารพัฒนาที่ เ ข้ ามาสนับสนุน ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๙, 
๒๐, ๒๔ 

  



๑๕๘ 

  ๔.๔.๔ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
  จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
ความคิดเห็นของแนวทางการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จากประเด็น การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ได้แก่ ๑. งานก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคม ๒. งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ๓. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน  ๔. งานเกษตร
ผสมผสาน การวิเคราะห์หลักธรรมที่ใช้ส าหรับในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่ว่าด้วย ๑. การประชุมอย่างต่อเนื่อง ๒.องค์ประชุมครบ 
๓. การจัดท ามติร่วมกัน ๔.การให้การยอมรับประธาน ๕. การไม่ใช้ก าลังควบคุม ๗. ให้ความเคารพต่อ
องค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร และ การพัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาที่สังคมน าไปประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงในชาติ  ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑.รูปแบบความ
พอประมาณ ๒. รูปแบบมีเหตุผล ๓. รูปแบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รวมถึงผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกค้นพบรูปการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือให้เกิด
การยืนยันรูปแบบจ าลองที่ได้จากการศึกษาวิจัย ยืนยันรูปแบบจ าลองโดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๕ รูปหรือคน ส าหรับรายนามผู้เชี่ยวชาญที่
เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็น ประกอบด้วย 
 ๑. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดี วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ 
 ๒. พระราชปรีชามุนี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดเลย 
 ๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
 ๔. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๕. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มจร 
 ๖. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ๗. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๙. ผศ.พล.อ.ดร.รุจ กสิวุฒิ กรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ๑๐. พล.อ.ปกิตน ์สันตินิยม  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก  
 ๑๑. พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค ๒  
 ๑๒. อ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑๓. อ.ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑๔. นายบุญเลิศ ลันทนา ข้าราชการบ านาญ (อดีตนายอ าเภอท่าลี่)  
 ๑๕. นายณัฐวัฒน์ สัญหาธนานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
 ๑. การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านงานก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคม ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และด้านงาน
เกษตรผสมผสาน 



๑๕๙ 

  การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. งานพัฒนาทุกประเภทจะส าเร็จได้ นอกจากนี้ยังต้องมีใจ ใช้ปัญญา เสียสละ อดทน 
กตัญญู และยึดมั่นในองค์กรโดยเริ่มต้นด้วยการให้ภายใต้จิตส านึก จิตสาธารณะ และจิตอาสา๑๖๘ 
 ๒. เป็นมโนทัศน์ของรัฐบาลที่จะต้องพิทักษ์รัฐ พิทักษ์พลเมืองของรัฐต่อวิกฤตการต่าง ๆ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม ภัยคุกคาม ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้องมี
ความพร้อมทั้งก าลังพลและเครื่องมือ๑๖๙ 
 ๓. การพัฒนาเริ่มต้นจากการเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเส้นทางคมนาคม ปัญหาน้ ากิน
น้ าใช้ หรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นท่ี การพัฒนาต่อไปก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ด าเนินงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งาน
จัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน๑๗๐ 
 ๔. จากการมุ่งมั่นแก้ปัญหาเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้
และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
จึงได้ด าเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นตาม ๘ แผนงานหลัก ๑.แผนงานสร้างเส้นทาง
คมนาคม ๒.แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ๓. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า ๔.แผนงานพัฒนา
ชุมชนและสาธารณูปการ ๕.แผนงานการสาธารณสุข ๖.แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗.
แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา และ ๘.แผนงานสังคมสงเคราะห์และอ่ืนๆ ทั้ง ๘ แผนงาน 
อันเป็นแผนงานหลักในการปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาถือว่าได้ก าหนดไว้ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุม๑๗๑ 
 ๕. นอกจากการสร้างความมั่นคงทั้ง ๔ แผนงานแล้ว แผนงานอีกหนึ่งแผนงานที่ช่วย
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรคือมิติทางด้านการตลาดและมิติทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งให้ประชาชน
อยู่ดีมีสุขเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 ๖. การสร้างความมั่นคงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งผลโดยตรงต่อพ้ืนที่ ควรน าไป
เป็นแผนงานในการพัฒนาในหน่วยอื่น ๆ๑๗๒  

                                                 

 ๑๖๘การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร., รองอธิการบดี วิทยาลัยเขตนครสวรรค์,          
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๙การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชปรีชามุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดเลย, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๗๐การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พล.อ.ดร.รุจ กสิวุฒิ ,  กรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้ารา ชการ
กรุงเทพมหานคร,      ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๗๑การสนทนากลุ่มเฉพาะ พล.อ.ดร.ปกิตน์ สันตินิยม, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก, ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓.  

๑๗๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร, รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค ๒,            
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 

 ๗. นักรบสีน้ าเงินจะมีความรวดเร็วในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มีความเข็มแข็ง จริงใจ ฉับไว 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดความซ้ าซ้อนของระเบียบและข้อกฎหมายของหน่วยงาน
ภาครัฐ๑๗๓ 
 ๘. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
และงานเกษตรผสมผสานเป็นงานตอบโจทย์ประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้การ
ยอมรับนักรบสีน้ าเงินอยู่ในใจของประชาชนในพื้นท่ี๑๗๔ 
 ๙. การสร้างเส้นทางคมนาคม การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาอาชีพ การ
สนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เป็นงานที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต้องเข้าไปร่วมคิด ร่วมท ากับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จากการเข้าไปพัฒนานั่นเองส่งผลให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน๑๗๕ 
 ๒. หลักธรรมที่ใช้ส าหรับในการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง ด้านองค์ประชุมครบ ด้านการจัดท ามติร่วมกัน ด้านการให้
การยอมรับประธานและผู้อาวุโส ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม ด้านให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ 
สถานที่ และทรัพยากร และด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 หลักธรรมที่ใช้ส าหรับในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครองเพ่ือป้องกันมิให้การบริหารหมู่
คณะเสื่อมถอย ส าหรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบน าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองในพ้ืนที่ที่เข้าไปพัฒนา๑๗๖ 

 ๒. ก่อนเข้าไปด าเนินงานร่วมกับประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปประชุม
ประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาของประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อทราบปัญหาแล้วก็จะน ามา
วิเคราะห์ว่างแผนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของ
ประชาชน๑๗๗  
 ๓. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค านึงถึงความต้องการที่หลากหลาย การมีส่วนร่วม และ 
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ เลือกใช้ปัญญาวุฒิ และคุณธรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                                                 
๑๗๓การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญเลิศ ลันทนา, ข้าราชการบ านาญ (อดีตนายอ าเภอท่าลี่ ) ,              

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๗๔การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายณัฐวัฒน์ สัญหาธนานันท์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอ

ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๕การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๖การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร., รองอธิการบดี วิทยาลัยเขตนครสวรรค์,          

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๗การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายณัฐวัฒน์ สัญหาธนานันท์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอ

ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๑ 

ตามหลักอปริหานิยธรรม ใช้กิจกรรมการประชุม การลงมติ การสร้างศรัทธา การเปิดโอกาสให้
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการประชุมสร้างความร่วมมือและการแก้ไขปัญหา๑๗๘  
 ๔. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดให้บุคลากรลงพ้ืนที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอท าให้เกิดความเชื่อม่ันต่อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา๑๗๙ 
 ๕. การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถน ามาเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา๑๘๐  
 ๖. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างควรมีส่วนร่วมโดยเน้นการประชุมส่งผลให้หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาได้รับการยอมรับจากชุมชน๑๘๑ 
 ๗. การปกป้องรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการพร้อมกับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยทหารพัฒนาด าเนินการ ให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดสร้างความม่ันคงชุมชน๑๘๒ 
 ๓. การพัฒนาสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่สังคมน าไป
ประยุกต์ใช้สร้างความม่ันคงในชาติ ด้านรูปแบบความพอประมาณ ด้านรูปแบบมีเหตุผลและด้าน
รูปแบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
 การพัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่สังคมน าไป
ประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงในชาติจากการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความพอประมาณ ต้องพอประมาณในทุกอย่าง โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อ่ืน
ให้เดือดร้อน มีเหตุผล ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นอย่างมีเหตุผล ตลอดจนค านึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ต้องเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ หากประชาชนในพื้นท่ีปฏิบัติตามย่อมส่งผลให้
เกิดความเจริญ๑๘๓ 

                                                 
๑๗๘การสนทนากลุ่มเฉพาะ พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร, รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค ๒, ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๗๙การสนทนากลุ่มเฉพาะ พล.อ.ดร.ปกิตน์ สันตินิยม, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก, ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๖๓.  
๑๘๐การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พล.อ.ดร.รุจ กสิวุฒิ ,  กรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร,      ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๑การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๘๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญเลิศ ลันทนา, ข้าราชการบ านาญ (อดีตนายอ าเภอท่าลี่), ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๓.  

๑๘๓การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร., รองอธิการบดี วิทยาลัยเขตนครสวรรค์,          
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๒ 

 ๒. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้ามาช่วยแนะน าให้ประชาชนเข้าใจหลักการ พออยู่ 
พอกินพอประมาณ หลักการด าเนินชีวิต การสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ ก็จะเกิดความมั่นคงให้กับ
ชีวิต๑๘๔ 

 ๓. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ให้รู้จักพ่ึงพา
ตนเอง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ ในการประกอบ
อาชีพ ในการด าเนินชีวิต โดยใช้หลักกิจกรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมและใช้ปัญญาในการ
ตัดสินใจ๑๘๕ 
 ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีภูมิคุ้มกัน ด้วยการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง มีความ
ขยัน อดทน ประหยัด อดออม ด้วยการพึงพาตนเองเป็นหลัก๑๘๖ 
 ๕. การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
โดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง ให้ราษฎร และเศรษฐกิจฐานราก๑๘๗ 
 ๖. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเปิดโอกาส
ทางด้านการตลาด มีแรงงานที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยการน าเทคโนโลยี สมัยใหม่ มาพัฒนาผลผลิต 
ตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือเกิดการพัฒนาชนบทอย่าง มั่นคง ไปสู่การน าแนวทางประชารัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน๑๘๘ 
 ๗. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูง
สูดแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล๑๘๙   
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จะส าเร็จได้ต้องมีใจใช้ปัญญา เสียสละ อดทน กตัญญู และยึดมั่นในองค์กรโดยเริ่มต้นด้วยการให้
ภายใต้จิตส านึก จิตสาธารณะ และจิตอาสา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้องมีความพร้อมทั้ง
งบประมาณ ก าลังพล และเครื่องมือยึดมั่น หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนามีการประชุมอย่างต่อเนื่อง มี
องค์ประชุมครบ มีการจัดท ามติร่วมกัน มีการให้การยอมรับประธาน ไม่ใช้ก าลังควบคุม ให้ความ
เคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร และให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน พัฒนา
สังคมโดยน าไปประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงในชาติในรูปแบบความพอประมาณ รูปแบบมีเหตุผลและ
                                                 

๑๘๔การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายณัฐวัฒน์ สัญหาธนานันท์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอ
ท่าลี่ จงัหวัดเลย, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๘๕การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญเลิศ ลันทนา, ข้าราชการบ านาญ (อดีตนายอ าเภอท่าลี่ ) ,              
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๘๖การสนทนากลุ่มเฉพาะ พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร, รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค ๒,              
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๘๗การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พล.อ.ดร.รุจ กสิวุฒิ ,  กรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๘๘การสนทนากลุ่มเฉพาะ พล.อ.ดร.ปกิตน์ สันตินิยม, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก, ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓.  
 ๑๘๙การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 

รูปแบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากปฏิบัติได้ย่อมส่งผลให้เกิดความมั่นคง
แห่งชาติ 
 
๔.๕ องค์ความรู้ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” 
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายปี ๒๕๖๐, 
ปี ๒๕๖๑,ปี ๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ที่รับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา จ านวน ๓๙๔ คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย และ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน และสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา และน าเสนอการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจ เอกสารที่เก่ียวข้องการสัมภาษณ์ เชิง
ลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
  

ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 
๑. สร้างเส้นทางมาตรฐาน  
๒. สร้างถนนช่วยการเดินทางติดต่อ
ชุมชนข้างเคียง 
๓. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง   
๔. เพิ่มปริมาณการใช้ถนน 
๕. จัดท าป้ายจราจร 

ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช ้
๑. สร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและ       
เพื่อท าการเกษตร 
๒. จัดหาหรอืพัฒนาแหล่งน้ า 
๓. ขุดบ่อบาดาลให้มีน้ ากินน้ าใช ้
๔. พัฒนาระบบประปาหมูบ่้าน 
๕. สร้างฝายน้ าล้น 
ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 

๑. จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางการ
เกษตรแก่ประชาชน 
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม  
๓. ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสร้างอาชีพใน
ชุมชน 
๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มปุ๋ยชวีภาพ 
๕. ส่งเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมอาชีพทอผ้า 
๗. ส่งเสริมการแปรรูปการเกษตร 
๘. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเลี้ยงโค 

ด้านงานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 
๑. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล/              
ไม้ยืนต้น/ปลูกผักสวนครัว 
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช 
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
๔. สร้างระบบเส้นทางน้ าให้เข้าถึงไร่นา 
๕. ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วม 
๖. สร้างเป็นแหล่งทุนและเพิ่มมูลค่า 
ท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
พึ่งพาตนเอง  มีรายได้ ลดรายจา่ย 

ด้านการประชุมอยา่งต่อเนื่อง 
๑. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๒. ประสานงานกับภายใน  
๓. ร่วมประชุมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๔. ก่อให้เกิดความร่วมมือ 

ด้านการมีองค์ประชุมครบ 
๑. มีส่วนร่วมในการประชุม/โครงการ/กจิกรรม  
๒. กรรมการด าเนินงานเข้าร่วมประชุม 
๓. เชิญกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบร่วมประชมุ   
๔. ลงมติร่วมกัน 

ด้านการจัดท ามติร่วมกัน 
๑. ตัวแทนเข้ารว่มแสดงความคิดเห็นและจัดท ามต ิ 
๒. คณะกรรมมีส่วนร่วมลงมติทุกครั้ง 
๓. น ามติไปปฏิบัตกิ็จะเกิดความสามัคคี 
๔. เป็นแนวปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติรว่มกัน 

ด้านการให้การยอมรบัประธานและผู้อาวุโส   
๑. รับฟังข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชน 
๒. น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมให้เกิดการยอมรับ 
๓. ร่วมเสนอแนะแนวปฏิบัติต่อที่ประชมุ 
๔. ประธานจะถกูคัดเลือกจากสมาชิก 

ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม 
๑. น าเสนอข้อเรียกรอ้งต่อที่ประชุม 
๒. ชี้แจงข้อจ ากัดและความต้องการชุมชนต่อที่ประชุม 
๓. ไม่แสดงอ านาจระหว่างด าเนินการประชุม 
๔. เน้นการประชุมการสร้างความร่วมมอื 

ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู ้ 
สถานที่ และทรัพยากร 

๑. น าเสนอวธิีปฏิบัติตอ่สถานที่   
๒. หลังการด าเนินงานน าเสนอข้อมูล  
๓. การใช้สถานที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
๔. แลกเปลี่ยนร่วมกับพื้นที่เพือ่ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร 

ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภมูิคุ้มกนัในชุมชน 
๑. ด าเนินงานเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชนในลักษณะพึ่งพาตนเอง 
๒. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสงเคราะห์ประชาชน 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้และรักษาหลงัส่งมอบ 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  

สร้างงาน 

 

เสริมหลักธรรม 

 

  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ด้านความพอประมาณ 
๑. แผนงานและโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
๒. แผนงานและโครงการส่งเสริมใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน 
๓. แผนงานและโครงการช่วยมีความ
เป็นอยู่อยา่งเหมาะสมกบัฐาน 
๔. ส่งเสริมองค์ความรู้ 

ด้านความมเีหตุผล 
๑. แผนงานและโครงการสร้างความ
เช่ือมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพไทย 
๒. แผนงานและโครงการส่งเสริมวางแผน
ต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 
๓. แผนงานและโครงการส่งเสริมใช้
เหตุผลในการพิจารณาและแก้ไขปัญหา 
๔. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพา
ตนเองได้   
๕. สร้างกิจกรรมอบรมให้ความรู้   
ค้นหาความต้องการในชุมชน 
๖. จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการ
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

ด้านภูมิคุ้มกัน 
๑. แผนงานและโครงการสมาชกิต่อยอด
จนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน 
๒. แผนงานและโครงการสมาชกิน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตนเองได้ 
๓. แผนงานและโครงการช่วยปลูกฝัง
ความคิดเรื่องความขยัน อดทน อดออม
ให้กับสมาชิกชุมชน 
๓. พัฒนาจัดโครงการสนับสนุนต่อยอด 
๔. ภูมิคุ้มกันจากการมีอาหารมีน้ าใช ้
๕. ภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้   
๖. การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 



๑๖๕ 

  จากแผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ ๓ เสาหลัก สร้างงาน เสริม
หลักธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ด าเนินการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนา
ชาติป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนปฏิบัติภารกิจอ่ืนใด
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ด าเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ ทั้งงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
งานเกษตรผสมผสาน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนโดยน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งเป็น
หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาประยุกต์ใช้ 
โดยการประชุมอย่างต่อเนื่อง การมีองค์ประชุมครบ การจัดท ามติ การให้การยอมรับประธาน การไม่
ใช้ก าลังควบคุม การให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร การให้ความร่วมมือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในชุมชน ซึ่งการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ดังกล่าว จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วย 
 ๔.๕.๑.๑ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
 การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีผลต่อการสร้างงานให้แก่
ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยทหารพัฒนาเน้นการหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ สร้างการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นองค์ความรู้การสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
ดังนี้ 
 ๑. ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ความ
ต้องการสร้างงาน สร้างอนาคต การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคมการ
จัดท าป้ายจราจร ป้ายบอกเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ลดผลกระทบอันตราย
ที่เกิดจากเส้นทางช ารุด ผลการปรับปรุงด้านเส้นทางคมนาคม ประชาชนสามารถเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรจากพ้ืนที่กระจายไปสู่ภายนอกชุมชน ส่งผลต่อการจ้างงาน การประกอบอาชีพในชุมชน มี
รายได้มากข้ึน  
 ๒. ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งบุคลากรเข้าส ารวจค้นหาปัญหาความต้องการของชุมชน
รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่น าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมระดม
ความคิด ความต้องการสร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือ
ท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปลูกพืชระยะสั้น พัฒนาแหล่งน้ ารองรับการสร้างอาชีพ และแหล่งอาหาร 
ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพในวิถีการเกษตรที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการขุดบ่อบาดาลเพ่ือให้มีน้ ากินน้ าใช้ ขุดสระให้กับชุมชน 
พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และการสร้างฝายน้ าล้น ช่วยให้ประชาชนท ากิจกรรมเกษตรผสมผสานมี
อาหารบริโภคตลอดปี ส่วนที่เหลือก็จะแบ่งปัน และจ าหน่ายให้กับสมาชิกในชุมชน ลดรายจ่ายให้กับ
สมาชิกในชุมชน มีผลต่อการจ้างงานที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร การแปรรูปจาก
ผลิตผลทางการเกษตร 



๑๖๖ 

 ๓. ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเวทีค้นหาปัญหาความต้องการของประชาชนรวมถึง
ประสานกับผู้น าชุมชนและหน่วยงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการช่วยเหลือประชาชนให้
สามารถด ารงชีวิตได้เหมาะสมกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ได้แก่ การสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม กลุ่มทอ
ผ้า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนากลุ่มให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยจัด
อบรมให้ความรู้ เมื่อกลุ่มมีความเจริญเติมโตและมั่นคงสามารถเป็นแกนน าขยายผลในการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน มีความม่ันคงในชีวิตในลักษณะของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 ๔. ด้านงานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าแผนงานและโครงการมาจัดเวทีระดมความคิดให้เกิด
แผนงานด้านการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/ปลูกผักสวนครัว ส่งเสริม
การเลี้ยงปลากินพืช ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สร้างระบบเส้นทางน้ าให้เข้าถึงไร่นา ควบคู่กับการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตร เพ่ิมมูลค่าท า
เกษตรแบบแปลงใหญ่ พ่ึงพาตนเอง มีรายได้ ลดรายจ่าย เพ่ิมศักยภาพของชุมชน ขยายผลให้เกิด การ
จ้างงานที่หลากหลายรวมถึงการสร้างรายได้ในภาคการเกษตร เกิดเป็นวิธีการผสมผสานระหว่างการ
ระดมความคิดของชุมชนกับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อมโยงกับการ
สนับสนุนและส่งเสริมของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๔.๕.๑.๒ หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา  
 ๑. ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค านึงถึงความต้องการที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมและการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ เลือกใช้ปัญญาวุฒิ และคุณธรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
หลักอปริหานิยธรรม ใช้กิจกรรมการประชุม การลงมติ การสร้างศรัทธา กา รเปิดโอกาสให้
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการประชุมสร้างความร่วมมือและการแก้ไขปัญหา  โดย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะจัดให้บุคลากรลงพ้ืนที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอท า
ให้เกิดความเชื่อม่ันต่อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
 ๒. ด้านการมีองค์ประชุมครบ 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประสานประชาชนพ้ืนที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม/โครงการ/กิจกรรมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กรรมการตรวจสอบการด าเนินงานหรือตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม  เกิดความพร้อมเพียงในการ
แสดงความคิดเห็นร่วมลงมติครบองค์ประชุม 
 ๓. ด้านการจัดท ามติร่วมกัน 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าเสนอข้อมูลการด าเนินโครงการในมิติต่าง ๆ รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพ้ืนที่และแกนน าชุมชน ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ
จัดท ามติ กรรมการตรวจสอบการด าเนินงานร่วมจัดท ามติ คณะกรรมการด าเนินงานมีส่วนร่วมลงมติ
ทุกครั้ง น ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสามัคคี เป็นแนวปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน มติที่ออกไปจะท าให้
เกิดการยอมรับ น าไปสู่การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  
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 ๔. ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส  
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค้นหาความต้องการของประชาชนโดยการส่งบุคลากรส ารวจ
ข้อมูลรับฟังข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชน จัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมส่งผลให้
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับการยอมรับจากชุมชนเมื่อได้รับโอกาสเป็นประธานด าเนินการ
ประชุม และประธานในที่ประชุม มีการน าผู้เชี่ยวชาญ ประธานชุมชน แกนน าชุมชนมาเป็นประธาน
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๕. ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม 
 การใช้ก าลังเป็นคุณลักษณะของทหาร แต่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาใช้วิธีการเสนอ ข้อ
เรียกร้องตามต้องการของประชาชนต่อที่ประชุม มีการชี้แจงข้อจ ากัดของหน่วยงานในพื้นที่และความ
ต้องการชุมชนต่อที่ประชุม ไม่แสดงอ านาจระหว่างด าเนินการประชุม เน้นการประชุมการสร้างความ
ร่วมมือ มีข้อมูลที่ชัดเจน มีการให้เหตุผลน าเสนอข้อมูลต่อชุมชน ประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนด
แนวทางในการพัฒนา การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเป็นก าลังศรัทธา ความเชื่อมั่นต่อหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาของประชาชนท าให้เกิดการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๖. ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ความส าคัญต่อทรัพยากรที่มีอยู่และน าองค์ความรู้ในชุมชน
มาจัดท าเป็นแนวทางการปฏิบัติและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนและเป้าหมาของหน่วย
ด าเนินงานตรงกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการปกป้องรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นพัฒนาสู่
ความยั่งยืน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพร้อมกับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่
หน่วยทหารพัฒนาด าเนินการ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างความมั่นคงชุมชน 
 ๗. ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินงานเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชนในลักษณะพ่ึงพาตนเอง
ได้ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในโครงการเพ่ือสงเคราะห์ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้และ
รักษาสิ่งปลูกสร้างหลังส่งมอบ สร้างเส้นทางคมนาคม จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ส่งเสริมให้
ประชาชาชนด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนพัฒนาอาชีพ มีผลต่อภูมิคุ้มกันที่
เกิดข้ึนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
 ๔.๕.๑.๓ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๑. ด้านความพอประมาณ 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดท าแผนงานและโครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการส่งเสริมใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น โครงการช่วยมีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับฐานะ การท างานหารายได้ด้วย
ความสุจริต ท างานให้เต็มความสามารถ ส่งเสริมองค์ความรู้ ใช้จ่ายให้เหมาะสมบนพ้ืนฐานความคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีรายได้พอประมาณ ให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาสามารถด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านความมีเหตุผล 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือสร้างความมั่นคงแก่
ประชาชนในระดับฐานราก ให้สามารถด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งอาหาร แหล่ง
น้ า สร้างอาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล ส่งผลต่อเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพไทย
ทั้งนี้เพราะการด าเนินโครงการต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
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 ๓. ด้านภูมิคุ้มกัน 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดท าแผนงานและโครงการสมาชิกต่อยอดจนเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในครัวเรือน สมาชิกน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตนเองได้ ปลูกฝังความคิดเรื่องความ
ขยัน อดทน อดออมให้กับสมาชิกชุมชน ชุมชนพัฒนาต่อยอดโครงการของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา เกิดเป็นภูมิคุ้มกันประชาชนมีอาหาร มีอาชีพ มีรายได้และพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรให้
เกิดความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของชุมชน ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การสัมภาษณ์       
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือศึกษาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาเพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา และ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 

 

  น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง เสริมหลักธรรม 
 

งานก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม 

-ประชาชนสัญจรไปมา 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกมากขึ้น 

งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
-ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค กักเก็บไว้ใช้ใน
การเกษตร 

งานพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชน 

-ประชาชนเกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และมีรายได้ 

งานส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน 

-ประชาชนมีแหล่งอาหาร 
เหลือกิน น าไปขายสร้าง
รายได้ 
 

การประชุมอย่างต่อเนื่อง 
-เกิดความชื่อมั่นและศรัทธาในการท างาน 

การมีองค์ประชุมครบ 
-เกิดความพร้อมเพียง มีความเป็นเอกภาพ และความสามัคคี 

การมีมติร่วมกัน 
-เกิดการแสดงความคิดเห็นพร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกัน 

การให้การยอมรับประธาน 
และผู้อาวุโส 

-สร้างความเชื่อมันในภาวะผู้น า 
การไม่ใช้ก าลังควบคุม 

-เป็นการสร้างหลักประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน 
การให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร 

-สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน 
การให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

-เกิดการสร้างภูมิคุ้นกันให้กับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 

 

 
การพัฒนาบนฐานความยั่งยืนก่อให้เกดิความสมดุลจากงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าไปสู่ความมั่นคง 

 

ความพอประมาณ 
-ประชาชนเข้าใจหลักการ      
พออยู่ พอกิน พอประมาณ  

ความมีเหตุผล 
-การส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
เหตุผลในการตัดสินใจโดยใช้
หลักจริยธรรม  

ภูมิคุ้มกัน 
-ส่งเสริมให้ประชาชนน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
ท้ังทางด้านการพัฒนาอาชี  
การสร้างรายได้  

 

สร้างงาน 

การค้นหาความต้องการพัฒนาตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 



๑๖๙ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๖ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  การค้นหาความ
ต้องการพัฒนา แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
โดยหน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓  น าหลักการ ๓ เสาหลัก คือ สร้างงาน เสริมหลักธรรม น า
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนงานก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน งานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน มีการใช้
หลักธรรมควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเกิดความสมดุลจาก
งานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าไปสู่ความม่ันคงแห่งชาติสอดคล้องกับการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีความเหมาะสม ส่งผลท าให้หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานความมั่นคง ในด้านการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงและเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชายแดนและทุรกันดารเพ่ือตอบสนองงานการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนจะท าให้หน่วยสามารถด าเนินการได้ในทุกรูปแบบสามารถเผชิญต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๕.๒.๑ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 การสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกิดเป็นองค์ความรู้ดังนี้ 
 ๑. ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 
 แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเป็นการก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงเส้นทางประเภทต่างๆ 
เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรรวมทั้งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือการประกอบ
อาชีพอ่ืนส่งผลให้ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และได้รับความสะดวกในการเดินทาง  
 ๒. ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ 
 เป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ทั้งน้ าเพ่ือการเกษตร
และการอุปโภคบริโภค โครงการปรับปรุงประปาน้ าทรัพย์ ระบบประปาหมู่บ้าน การกักเก็บน้ าประจ า
หมู่บ้านและการขุดเจาะน้ าบาดาล โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
 ๓. ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 
 เป็นแผนงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในการสร้างงานในท้องถิ่นจากการด าเนินการ
เกษตรแปลงใหญ่ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท าการเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ เป็นการ
สนับสนุนให้ประชนได้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน  
 ๔. ด้านงานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 
 เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรการปศุ
สัตว์และการประมงที่ถูกต้องรวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มตามสาขาอาชีพโดยเน้นให้เกิดวงจรการด าเนินงาน
ทีร่าษฎรสามารถนาไปขยายผลต่อไปได้ เช่น การผลิตและจัดหาสุกร, เป็ด, ไก่และพืชผักสวนครัวเพ่ือ
แจกจ่ายแก่ราษฎรและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสมุนไพรไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับ การสร้างทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การสนับสนุนพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจ 
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 ๔.๕.๒.๒ หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
 หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกิด
เป็นองค์ความรู้ดังนี้ 
 ๑. ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
 เป็นหลักการประชุมที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการท างานเพราะการประชุมเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปรุชุมเสนอแนะความคิดแบบมีส่วนร่วม สร้างความ
ร่วมมือ และร่วมกันแก้ไขปัญหาท าให้เราทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
 ๒. ด้านการมีองค์ประชุมครบ 
 เป็นการประชุมด้วยความพร้อมเพียงมีความเป็นเอกภาพ เกิดความสามัคคี เนื่องจากเป็น
เสียงส่วนใหญ่ของทุกคนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกิดความพร้อมเพียงในการแสดงความ
คิดเห็นในการลงประชามติให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ จัดท าโครงการความต้องการของ
ประชาชน 
 ๓. ด้านการจัดท ามติร่วมกัน 
 เป็นการจัดท าสิ่งใดหรือจะท าโครงการใด ๆ จะต้องใช้มติเสียงส่วนมากในการด าเนินงาน 
และ    ทุกคนก็จะยอมรับในเสียงมตินั้นซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทิศทาง
เดียวกัน         ซึ่งสมาชิกในชุมชนเข้าใจถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการพัฒนา 
 ๔. ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส  
 เป็นการสร้างความเชื่อมั่น เพราะประธานเป็นผู้ที่ด าเนินการในการประชุม มีการควบคุม
การประชุมมีการให้ผู้รู้มาชี้แจง หากประธานเป็นที่ยอมรับก็จะท าให้การด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
หรือน า         ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้มีความเชี่ยวชาญมาเข้าร่วมประชุมสนับสนุนประธานในฐานะเป็น
ผู้อาวุโสของชุมชน 
 ๕. ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม 
 เป็นการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ท าให้เกิดความเชื่อม่ัน 
ศรัทธาในการท างาน การเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในที่ประชุม จะต้องเป็นการสะท้อนออกมาจากความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 ๖. ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร  
 องค์ความรู้ จะท าให้ประชาชนเข้าใจในแนวทางและสามารถเสนอแนะแนวทางความ
ต้องการของตนเอง ท าให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้าร่วม
ประชุมเป็นการเคารพในองค์ความรู้และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกับ
พ้ืน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
 ๗. ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 เป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เพราะหากมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วไม่เกิดปัญหา ดังเช่น  การจัดหา
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การสร้างเส้นทางคมนาคม และการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ   เป็นต้น ความ
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ร่วมมือในการจัดหาแหล่งน้ าสร้างเส้นทางและการรวมกลุ่มก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการเป็นภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างข้ึนด้วยตัวของสมาชิกในชุมชน  
 ๔.๕.๑.๓ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกิดเป็นองค์
ความรู้ดังนี้ 
 ๑. ด้านความพอประมาณ 
 เป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้พ่ึงพาตนเองใช้จ่ายอย่างเหมาะสมให้เข้าใจหลักการ
ที่ว่าด้วย พออยู่ พอกิน และพอประมาณ มีการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  สามารถประกอบ
อาชีพตามวิถีชีวิตมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

๒. ด้านความมีเหตุผล 
ส่งเสริมให้ประชุมชนได้ใช้ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพในการด ารงชีวิต 

โดยใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ใช้ปัญญาในการตัดสินใจและการเข้าไปสนับสนุนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

๓. ด้านภูมิคุ้มกัน 
 ส่งเสริมให้ประชมชนได้มีภูมิคุ้มกันด้วยการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคนเอง มีความขยัน
อดทน ประหยัด อดออม ด้วยการพึงตนเองเป็นหลัก น าประชาชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความ
มั่นคงให้กับชีวิตจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังด าเนินโครงการพัฒนา  มีการต่อยอดจากโครงการ เช่น 
การท าอาชีพผักปลอดสารพิษ  การปลูกผักสวนครัวจ าหน่ายในชุมชนหลังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ 
ได้พัฒนาแหล่งน้ าในชุมชนเป็นต้น 

 ๔.๕.๑.๔ การพัฒนาบนฐานความย่ังยืนก่อใหเ้กิดความสมดุลจากงานของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาน าไปสู่ความม่ันคง  
 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาความต้องการพัฒนาตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและด าเนินการสร้างงาน เสริมหลักธรรมเมื่อด าเนิน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์
ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติ อันเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดี มีสุขคือ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อคนใน
รุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นอนาคต ร่วมกันพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเสนอเป็นนโยบายในการพัฒนาผ่าน
เป็นงบประมาณเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมศักยภาพหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้มียุทโธปกรณ์ให้
ตอบสนองความต้องการด้านพัฒนาให้กับประชาชนและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและ
ท้องถิ่น  ส่งต่อโครงการพัฒนาที่แล้วเสร็จให้หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนได้ร่วมกันต่อยอดให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่ความมั่นคงของชาติ 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เพ่ือวิเคราะห์
หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเพ่ือ
น าเสนอการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมีวิธีด าเนินการ
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ที่มีเนื้อหาสนับสนุน
ผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
(Documentary survey) การสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group 
discussion) และการว ิจ ัย เช ิงปร ิมาณ (Quantitative research) โดยการแจกแบบสอบถาม 
(Survey Research) ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

 ๕.๑.๑ ศึกษาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 

 ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมโดยเริ่มจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามา
ด าเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง 
เพ่ิมปริมาณการใช้ถนนให้กว้างขึ้น สร้างถนนช่วยการเดินทางติดต่อชุมชนข้างเคียงให้ได้รับความ
สะดวกในการเดินทางและยังมีการด าเนินการจัดท าป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายจราจร เพ่ือลดและป้องกัน
อุบัติเหตุ 
 ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างความม่ันคงแห่งชาติด้วยการ
สร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรในช่วงฤดู
แล้งปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาแหล่งน้ าโดยการขุดสระร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชนเพ่ือรองรับการสร้างอาชีพ และแหล่งอาหารของประชาชน จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ า
ลดปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ท าการเกษตร สร้างแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนส าหรับท าประปาหมู่บ้านแก้ปัญหา
ชะลอความรุนแรงการไหลของน้ า รวมทั้งสร้างฝายน้ าล้นเพื่อเชื่อมเส้นทางจราจร 
 ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้าไปส่งเสริมกลุ่ม
แปรรูปสร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับจัด
กิจกรรมอบรมความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน ช่วยให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยทหารได้เข้าไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ ขยายผลเป็น
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กลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มเพาะเห็ด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทอผ้าให้ประชาชนมีรายได้เสริม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพควบคู่กับการด าเนินโครงการเกษตรผสมผสานฯ รองรับความมั่นคงชุมชน มี
อาหาร อาชีพ มีรายได ้สนับสนุนกลุ่มแปรรูปพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 
 ด้านงานเกษตรผสมผสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินโครงการเกษตรผสมผสาน
ร่วมกับประชาชน สร้างระบบเส้นทาง น้ า ให้เข้าถึงไร่นา ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมน า
ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่สร้างเป็นแหล่งทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ท าเกษตรแบบ
แปลงใหญ่สนับสนุนน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มและจัดการวางแผนทางการ
เกษตรอย่างเป็นระบบ อาศัยสร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ในการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดอาชีพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย 
 ๕.๑.๒ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 
 ส าหรับการประยุกต์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ จ าแนกออกเป็น  
 ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง หน่วยบัญชาการพัฒนายึดแนวทางการด าเนินงานตามหลัก
อปริหานิยธรรมโดยเน้นการประชุม หน่วยทหารพัฒนาจะเข้ามาประสานและ จัดประชุมเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารประชาชนผู้น าชุมชนเนื่องจากการประชุมจะท าให้เกิดการระดม
ความคิดความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนของแต่ละชุมชนที่น าปัญหามาร่วมประชุม 
และแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมล าดับความต้องการในการแก้ไขปัญหา จากการประชุม
นั้นเองท าให้ได้รับรู้ข้อมูลงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ ากินน้ าใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนงานเกษตรผสมผสาน และการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการมีองค์ประชุมครบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามุ่งเน้นให้เกิด การประชุมตามหลัก
อปริหานิยธรรมโดยเน้นการประชุมให้ครบองค์ประชุมเพราะการที่ท าให้ครบองค์ประชุมจะท าให้เกิด
ความพร้อมเพียงการยอมรับในมติของที่ประชุม หากองค์ประชุมไม่ครบอาจเกิดปัญหาเกิดข้อพิพาท
หรือความขัดแย้งได้ในภายหลัง ความพร้อมเพียงครบองค์ประชุมการระดมความคิดการด าเนินงาน
ต่างๆ ภายใต้รูปแบบเดียวกันการประสานงานกันก็สามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี ในการประชุมแต่ละ
ครั้งหน่วยทหารพัฒนาจะเชิญชวนให้หน่วยงานและประชาชนที่มีความหลากหลายได้เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นและน าเสนอข้อมูลรวมถึงปัญหาและข้อติดขัด แนวปฏิบัติร่วมกัน เมื่อครบองค์ประชุมจึง
มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมและลงมติ 
 ด้านการจัดท ามติร่วมกัน จากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับข้อมูล ค าชี้แจงจากหน่วย
ทหารพฒันาแนวปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท า
มติร่วมกันและน ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการด าเนินโครงการ การจัดท ามติ
ร่วมกันเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะมติที่ออกไปนั้นคือแนวปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกัน และสนับสนุนซึ่ง
กันและกันได้มติที่ออกไปจะท าให้เกิดการยอมรับ น าไปสู่การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งผล
ของการประชุมแต่ละครั้งจะอาศัยการลงมติร่วมกันเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและท ากิจกรรมร่วมกัน 
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 ด้านการให้การยอมรับประธาน การประชุมเมื่อต้องด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้รูปแบบ
การประชุมประธานมีส่วนส าคัญเพราะการรวมกลุ่มนั้นประธานจะถูกคัดเลือกจากสมาชิก ประธานจะ
เป็นตัวแทนของกลุ่ม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและประสานงานกับหน่วยทหารพัฒนาที่เข้า
มาสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของกลุ่ม การยอมรับในตัวประธานเป็นแนวทางในการประชุม
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพราะประธานเป็นผู้ที่จะท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
เชื่อมโยงความต้องการไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม การด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นคงของหน่วย
ทหารพัฒนามีลักษณะที่แตกต่างจากการด าเนินงานของหน่วยทหารทั่วไปกล่าวคือจะเน้นการประชุม
การสร้างความร่วมมือทดแทนการควบคุม มีการใช้ข้อมูล การให้เหตุผลน าเสนอข้อมูลต่อชุมชน ซึ่งที่
ผ่านมาจะเน้นการประชุมการสร้างความร่วมมือ ประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
และสร้างความร่วมมือ จุดส าคัญ ใช้คุณธรรม ใช้หลักธรรม การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกมาเป็น
แนวทางในการจัดการประชุมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและปรองดองร่วมกัน 
 ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาใช้วิธีการน าเสนอองค์ความรู้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาพ้ืนที่ขุดสระน้ า รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้า
ร่วมประชุมเป็นการเคารพในองค์ความรู้และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยน
ร่วมกับพ้ืน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรและลดความ
สูญเสียของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ประชาชนครอบครองอยู่ 
 ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน าความ
ร่วมมือมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน รูปแบบการสร้างความมั่นคง ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคม ถนน
ลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตตามที่ชุมชนหน่วยงานในพ้ืนที่เสนอมา การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ น้ า
อุปโภค และมีน้ าเพ่ือการเกษตรก็จะเป็นเรื่องการขุดสระน้ า สร้างสถานที่กักเก็บน้ าสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเวที
ประชาชนเพื่อค้นหาความต้องการของประชาชนรวมถึงการเข้ามาสนับสนุนพัฒนาอาชีพ 

 
 ๕.๑.๓ น าเสนอการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 
 ด้านความพอประมาณ หน่วยทหารพัฒนาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติแก่ประชาชนพัฒนาต่อยอดการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความ
พอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มท างานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ซึ่งประชาชนในชุมชนก็
ท างานอย่างเต็มความสามารถ ส าหรับความพอประมาณในการใช้จ่ายหน่วยทหารพัฒนาก็จะส่งเสริม
องค์ความรู้ใน การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และใน
ขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม 
 ด้านความมีเหตุผล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชนก็เท่ากับการสร้าง
ความมั่นคงแก่ประเทศชาติ เพราะประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึงพาตนเองได้ ไม่ย้ายถิ่นฐาน สร้าง



๑๗๕ 

 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดประชุมค้นหาความต้องการใน
ชุมชน จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิต
สนองตอบความต้องการของประชาชน และการลงทุนของภาครัฐก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 ด้านการมีภูมิคุ้มกัน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาพัฒนาจัดโครงการสนับสนุนต่อ
ยอด การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นภูมิคุ้มกันจากการมีอาหารมีน้ าใช้เพ่ือการด ารง
ชีพ มีภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้ การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาที่เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจน
เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างรายได้และด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 

 ๕.๒.๑ ศึกษาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 

 ด้านงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาด าเนินการสร้าง
เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง จัดท าป้าย
เตือนทางโค้ง ป้ายจราจร ลดและป้องกันอุบัติเหตุ ด้านงานจัดหาน้ ากินน้ าใช้หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาสร้างความมั่นคงแห่งชาติด้วยการสร้างแหล่งน้ าใช้บริโภคและเพ่ือท าการเกษตร พัฒนาแหล่ง
น้ าร่วมโดยการขุดสระร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเพ่ือรองรับการสร้างอาชีพ และ
แหล่งอาหารของประชาชน สร้างแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนส าหรับท าประปาหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างฝายน้ า
ล้นเพ่ือเชื่อมเส้นทางจราจร ด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะเข้า
ไปส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ช่วยให้ประชาชนให้
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับความม่ันคงชุมชน มีอาหาร มีอาชีพ และมี
รายได้ ด้านงานเกษตรผสมผสาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด าเนินโครงการเกษตรผสมผสาน
ร่วมกับประชาชน สร้างระบบเส้นทางน้ าให้เข้าถึงไร่นา สร้างเป็นแหล่งทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต
ทางการเกษตร สร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในส่งเสริม
การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดอาชีพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับ กิตติพงศ์ กาญจนาคม ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๗๙) ผลการวิจัยพบว่า ด้านภารกิจของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาโดยก าหนดภารกิจดังนี้  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุมชนพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของ
ประเทศให้มีความพร้อมต่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร น้ า และพลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
พัฒนาพ้ืนที่ขอบชายแดนของประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสนับสนุนเกื้อกูลและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและนอกประเทศ๑ 
สอดคล้องกับ ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปิงของหน่วย
                                                 

 ๑กิตติพงศ์ กาญจนาคม, “แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบญัชาการทหารพัฒนาระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐– ๒๕๗๙)”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๕๙, ๒๕๖๐). 



๑๗๖ 

 

บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา ผลการวิจัยพบว่า ควรปรับปรุงให้ชุด
ปฏิบัติการ มีชุดมวลชนสัมพันธ์ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมด้วย การปฏิบัติงานของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาควรสนับสนุนตามลักษณะปัญหาได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ าปัญหาอุทกภัย 
และปัญหาคุณภาพน้ า โดยก าหนด ข้อเน้นย้ าและเงื่อนไข ให้ชัดเจนโดยเฉพาะเน้นในการสร้างมวลชน 
การจัดท าโครงการให้หน่วยน าเสนอข้อมูลแหล่งน้ าและเสนอแนวความคิดในการบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบเพ่ือให้ราษฎรมีน้ ากินน้ าใช้ และการป้องกันน้ าท่วมเน้นในการตรวจสอบโครงการได้อย่าง
โปร่งใส๒ และสอดคล้องกับ ภัสนันท์ รัดกลาง และนิเทศ ตินณะกุล ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
น านโยบายการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผลการวิจัย
พบว่า นายทหารของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการน านโยบาย
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยที่ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงในพื้นที่เป้าหมายเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการอยู่ดีกินดีและความพึงพอใจของประชาชนและด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด๓ และยังสอดคล้องกับ ปยะนุช ปบัว ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงานความมั่นคง” ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ
กองทัพไทยโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัยและภัยพิบัติ และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติ
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย๔ 
 

 ๕.๒.๒ วิเคราะห์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา  
 

 การประยุกต์หลักธรรมในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง เน้นการประสานและจัด
ประชุมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร ประชาชน ผู้น าชุมชนท าให้เกิดการระดมความคิด
ความต้องการในการแก้ไขของประชาชน ด้านการมีองค์ประชุมครบ เน้นให้เกิดการประชุมด้วยความ
พร้อมเพียง เมื่อครบองค์ประชุมจึงมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุม และลงมติร่วมกัน ด้าน
การจัดท ามติร่วมกัน แนวปฏิบัติที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท ามติร่วมกันและน ามติไปปฏิบัติก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการด าเนิน

                                                 

 ๒ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์, “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปิงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กรณีศึกษาแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๖๐, ๒๕๖๑). 
 ๓ภัสนันท์ รัดกลาง และนิเทศ ตินณะกุล, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนไปปฏิบัติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา”, วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, ปีท่ี 
๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๙): ๘๐-๙๑. 
 ๔ปยะนุช ปบัว,“บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง”, รายงานวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ”, ๒๕๖๑). 



๑๗๗ 

 

โครงการ ด้านการให้การยอมรับประธาน ประธานมีส่วนส าคัญเพราะการรวมกลุ่มนั้นประธานจะถูก
คัดเลือกจากสมาชิก ประธานจะเป็นตัวแทนของกลุ่ม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายที่เข้า
มาสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของกลุ่ม ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม จะเน้นการประชุมการสร้าง
ความร่วมมือ ประชุมเพ่ือให้เกิดการก าหนดแนวทางในการพัฒนา และสร้างความร่วมมือ จุดส าคัญ ใช้
คุณธรรม ใช้หลักธรรม การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกมาเป็นแนวทางในการจัดการประชุมเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีและปรองดองร่วมกัน ด้านการให้ความเคารพต่อองค์ความรู้ สถานที่ และทรัพยากร 
น าเสนอองค์ความรู้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การใช้สถานที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่เข้าร่วมประชุม ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชาชนด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเวที
ประชาชนเพ่ือค้นหาความต้องการของประชาชนรวมถึงการเข้ามาสนับสนุนพัฒนาอาชีพ  สอดคล้อง
กับ ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรร
มาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ ๑) หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ๓) ไม่
บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัช
ชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารี
ทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ๗) จัดให้ความอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดแนวทางอันดีงาม ในการบริหารงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร๕ สอดคล้องกับปกรณ์ มหากันธา ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบ
และกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เซิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารองค์กรตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ อปริหานิยธรรม ๗๖ สอดคล้องกับ พระ
ครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอป
ริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขัน
ในพระวินัย ตลอดทั้งกฎ ระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผันอนุโลม อาศัยหลักพรหมวิหารธรรม และพระวินัย
เป็นที่ตั้ง มิให้มีการตัดสินด้วยอ านาจแห่งอคติ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธ

                                                 

 ๕ภาส ภาสสัทธา , “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปรงใส ในการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๖ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เซิงพุทธบูรณาการ”, 
วิทยาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๗๘ 

 

บัญญัติโดยใช้วิธีการ“เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ๗ และ
สอดคล้องกับ เสนอ อัศวมันตา ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการน าหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณา
การเพ่ือการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็น
แนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้การท างานเป็นระบบ ระเบียบ ค าสั่งสามารถน าไปปฏิบัติเป็น
รูปธรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีองค์ประกอบด้วย การ
วางแผนยุทธศาสตร์การจัดองค์กรการบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบ
ควบคุมและงบประมาณเข้าไปก ากับดูแล โดยยึดหลักค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบ
คุณธรรม ให้มีการท างานเป็นทีมความสมัครสมานสามัคคี เคารพผู้ใหญ่อาวุโส ไม่รื้อทิ้งกฎเกณฑ์
ระเบียบที่ถูกต้องชอบธรรม ธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามองค์กร และร่วมรับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน๘ 
 

 ๕.๒.๓ น าเสนอการพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา  
 

 โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ ประชาชนพัฒนาต่อยอดการ
ด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้และใช้จ่าย ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนรวมกลุ่มท างานหารายได้ การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
หรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ด้าน
ความมีเหตุผล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดประชุมค้นหาความต้องการในชุมชน 
จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตสนองตอบ
ความต้องการ และการลงทุนของภาครัฐก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน จัดโครงการสนับสนุนต่อยอด การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิด
เป็นภูมิคุ้มกันจากการมีอาหารมีน้ าใช้เพ่ือการด ารงชีพ มีภูมิคุ้มกันจากการสร้างรายได้ การจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยทหารพัฒนาที่
เข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างรายได้และ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กันต์ อินทุวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักการจัดการ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน พบว่า การรับรู้ข่าวสารเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ มีความเข้าใจในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความ

                                                 

 ๗พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิย
ธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๘เสนอ อัศวมันตา “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๗๙ 

 

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ
ราคาถูกและจุดอ่อนยังมีลักษณะด้านการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เห็นด้วยแต่เป็นส่วนน้อยโดยมี
ความคิดเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและราคา
ถูกคิดแต่ปัญหายังมีลักษณะของความคิดเห็นว่าในหลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ครอบคลุม
กับการจัดการธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น๙ สอดคล้องกับ วิทยา จันทร์แดง 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ  การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการ
พัฒนาองค์กรในชุมชน๑๐ สอดคล้องกับ นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ การจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และด้านการมี
คุณธรรม อยู่ในระดับมากส่วนด้านการมีความรู้มีการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
ปานกลาง๑๑ และสอดคล้องกับ สุวกิจ ศรีปัดถา ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือ ต้องให้ผู้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการอย่างจริงจังและ
ควรประกอบการโดยยึดหลักปฏิบัติคือต้องมีความรู้ ต้องมีคุณธรรมท ากิจการโดยมีเหตุผลพอประมาณ
และสามารถคุ้มกันตนเองได้อุ้มชูตนเองได้ให้ยืนบนขาตนเองได้๑๒ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

 จากศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 ๕.๓.๑.๑ ควรมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยรวมถึงเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

                                                 

 ๙กันต์ อินทุวงศ์, “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน”, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๖). 
 ๑๐วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๖). 
 ๑๑นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์, “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ การจัดการธุรกิจของวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธาน”ี, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑). 
 ๑๒สุวกิจ ศรีปัดถา, “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน”, รายงานวิจัย, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙). 



๑๘๐ 

 

 ๕.๓.๑.๒ ควรมีการส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาคน ชุมชนรวมถึงก าลังพลของหน่วย ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาร่วมกัน โดยจัดให้มีสถานที่อบรมและศึกษาเฉพาะงานของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 
 ๕.๓.๑.๓ ควรมีนโยบายในการขยายพ้ืนที่การท างานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาใน
ส่วนของพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
 ๕.๓.๑.๔ ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนให้ถึงระดับครอบครัวสามารถจัดท ากิจกรรมภาคการเกษตรให้มีรายได้และความมั่นคงทาง
อาชีพตลอดปี  
 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

 ๕.๓.๒.๑ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เนื่องจาก
ประชาชนยังมีความต้องการไดร้ับการพัฒนาจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอีกมาก 
 ๕.๓.๒.๒ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่บูรณาการแบบมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาที่สนองตอบความต้องการของประชาชนกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ๕.๓.๒.๓ ควรมีการปรับโครงสร้างการจัดองค์กรเพ่ือตอบสนองงานการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนจะท าให้หน่วยสามารถด าเนินการได้ในทุกรูปแบบสามารถเผชิญต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนฐานรากอย่างยั่งยืน 
 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาสหปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 
 ๕.๓.๓.๓ ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 



๑๘๑ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย  
 ก. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

   

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ :  
 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากัด, ๒๕๕๐.  
กรมวิชาการ. แนวการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 

๒๕๔๒.  
กรมวิชาการ. แนวทางการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง . กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒.  
กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .  กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๖.  

เกษม วัฒนชัย. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่ายการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
ประกอบกิจ, ๒๕๕๑.  

เกื้อ วงศ์บุญสิน . ประชากรกับการพัฒนา . พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  

คณะท างานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท า
ดรรชนี วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . 
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๐.  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ. 
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร : กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๔๘.  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ. 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : กลุ่ม
งานเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๐.  

จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  

  



๑๘๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

_________. ประวัติ แนวความคิดทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕.  
เจษฎา มีบุญลือ. ความม่ันคงแห่งชาติ : การสร้างชาติไทยให้ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๕๓.  
ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, ๒๕๖๒. 
ฑิตยา สุวรรณชฏ. “สังคมวิทยา” ในวิทยาศาสตร์สังคม. กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗.  
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กาฬสินธุ์ : 

ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑.  
ธานินทร์  ศิลป์จารุ .  วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS.  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๓ . 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕. 
นเรศน์ วงศ์สุวรรณ. การบริหารจัดการความม่ันคงไม่ตามแบบร่วมกันระหว่างภาคความม่ันคง 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๕๔.  

นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕.  
บุญทัน ดอกไธสง. ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

ปัญญาชน, ๒๕๕๓.  
ประเวศ วะสี .  ยุทธศาสตร์  ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกคีมทอง, ๒๕๔๑.  
ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒.  
ปรีชา เปี่ยมพงศสานต์ และคณะ. วิถีใหม่แหงการพัฒนาวิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. กรุงเทพมหา 

นคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ). วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร : การแสวงหาเส้นทางการ พัฒนา

ชนบทของพระสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : การประชุมพระสังฆาธิการ กรมการศาสนา, 
๒๕๕๖.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๙.  

_________. การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑.  

_________. สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๔๙.  

 



๑๘๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ,  พลเอก.  แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๖๐.  

พัชรินทร์ สิรสุนทร. แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

พิชิต ปุริมาตร. รัฐศาสตร์กับการเมืองการปกครองของไทย. นครราชสีมา : หจก.ทัศน์ทองการพิมพ์, 
๒๕๕๙.  

ไพศาล หวังพานิช. การวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑.  
ยุทธ ไกยวรรณ์. วิจัยการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๘.  
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี . หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท . กรุงเทพมหานคร : ส.ส.น.ไทย 

อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๕๖.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖.  

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐.  

วิทยา อธิปอนันต์. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง. กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๔๒. 
(อัดส าเนา). 

วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ฉับ
แกระ, ๒๕๕๗.  

ส่งศรี ชมภูวงศ์. การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๗.  

สมพจน์ กรรณนุช. เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๑.  
สมพร เทพสิทธา. การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ชวยแกปญหาความยากจน

และการทุจริต. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสารจ ากัด, ๒๕๔๙.  
________. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร, 

๒๕๔๘.  
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓.  
สันติ บางอ้อและคณะ. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๒.  
ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. คูมือน าทางชีวิต “รักพ่อเพื่อพ่อขอด าเนินชีวิตด้วย หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง”. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๔๙.  
สุเทพ เชาวลิต. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก่น : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔.  
 



๑๘๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุพรรณี ไชยอาพร. “ความม่ันคงทางอาหาร : สิ่งบ่งชี้ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร 
: คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓.  

สุมิตร สุวรรณ. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔.  
สุเมธ ตันติเวชกุล. การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๐.  
_________. โครงการพัฒนากรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
๒๕๔๒.  

เสรี พงศ์พิศ. เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา, ๒๕๔๙.  
โสภณ ศิริงาม. “การปฏิรูปความม่ันคงของไทยในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๖๐.  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๔๖๒. เลย : 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓, ๒๕๖๒.  
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ . กรุงเทพมหานคร : องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน, 
๒๕๕๒.  

อภิชัย พันธเสน. การประยุกต์พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยอม. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖.  

อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสูต. ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ. พิมพ์ครั้ง ที่ 
๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การขายและซื้อแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕.  

 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 
 
ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ. “การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วิทยานิพนธ์        

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
ดลพัฒน์ ยศธร . “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนแนวพุทธศาสตร์ ”. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒ 
เตือนใจ รักษาพงศ์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารงานวาการของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานด้วยกรบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”. ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย บูรพา, ๒๕๕๑. 

นงลักษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐.  

 
 



๑๘๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นภัสรพี เทพคุ้มกัน. “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในประเทศไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๖.  

บรรจง เจริญสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 

ปรีชา กันธิยะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”. ดุษฎี
นิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
สยาม, ๒๕๕๑. 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พิรมาลย์ บุญธรรม. “ความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพ้ืนเมืองไทยครั่งบ้านนาตาโพ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔. 

พิสิฐ เทพไกรวัล. “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔. 

วิทยา จันทร์แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. ดุษฎีนิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ , 
๒๕๕๖. 

สมหวัง บุญสิทธิ์. “การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการทดสอบ และวัดผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. 

เสริมศรี สุทธิสงค์. “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสาหกิจชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ดุษฎี
นิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๖. 

 
 
 
 



๑๘๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

 

(๓) รายงานการวิจัย : 
 

กันต์ อินทุวงศ์. “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบและยั่ งยืน”. รายงานการวิจัย .  กรุง เทพมหานคร  : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 

เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ. “การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 
เขตปฏิรูปที่ดิน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๒๕๕๕. 

คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี . “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”. รายงาน
การวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖.  

ฉันทนา กล่อมจิต. “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา  : 
กรณีศึกษา  วั ดป่ าบ้ านค้ อ  อ า เภอเมื อ งผิ ง  จั งหวั ด อุดรธานี”. รายงาน วิจั ย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖. 

ชาญชัย สุขสกุล. “รูปแบบการจัดการการตลาดธุรกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพ่ือการค้าจังหวัด
เพชรบูรณ์”. รายงานวิจัย. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๔. 

ธนาวุฒิ พิมพ์กิ และจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์. “การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”. รายงานวิจัย. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก, ๒๕๕๓. 

นรินทร์ สังข์รักษาและคณะ. “ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณี
จังหวัดราชบุรี”. รายงานวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๒.  

นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์. “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ การจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑. 

ปิยะวัน เพชรหมี. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์”. รายงานวิจัย. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒. 

สุวกิจ ศรีปัดถา. “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน”. รายงานการวิจัย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙. 

อภิชัย พันธเสน และคณะ. “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๕๐.  



๑๘๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๔) วารสาร : 
 

ชยากร พันธหลาและคณะ. “การน านโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลไปปฏิบัติ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –
มิถุนายน ๒๕๕๗): ๘๒-๙๒.  

นิตยา กมลวัทนนิศา. “บริบทไทยว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ ๑๓
ฉบับที่ ๒๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖): ๑๔-๒๐. 

นิเพาซาน วาบา.“รูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและ
สังคมศาสตร์. ปีที ่๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๐๒-๑๑๕.  

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์. “การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอยูบนฐานทรัพยากรของตนเอง”. วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ ๗ ฉบับที ่๒๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน, ๒๕๔๖): ๙-๑๓. 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ.“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูความยงยื่น”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน, ๒๕๔๖): ๔-๘. 

อมราวรรณ ทิวถนอม. “ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : มิติใหม่ของการพัฒนา
ประเทศ”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ ๙ ฉบับที ่๑๒ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๘): 
๔๙-๕๔. 

 
(๔) ออนไลน์ : 
 

วสุธร ตันวัฒนกุล. การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
www.ph.buu.ac.th/pdf/vasutorn/develop_old.pdf [๒๖ กันยายน ๒๕๕๗].  

โรงเรียน เสนาธิการทหารบก .  ภารกิจของกองทัพบก .  [ออนไลน์ ] . แหล่ งที่ มา  :  https 
://www.rtarf.mi.th/index.php/th [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒]. 

ฉัตรชัย ศรีเมองกาญจนา. การบริหารจดการด้านความม่ันคงพื้นทื่ชายแดนของประเทศไทย. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https ://www.parliament.go.th [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒] 

จิ ตรกร  โพธิ์ ง าม . ทฤษฎี  และหลั กการพัฒนาชุ มชน . [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า  :  http 
://www.lecture.cs.buu.ac.th. [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 

 
(๕) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ พระครูกวีธรรมนิเทศ. วัดเอราวัณพัฒนารามต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัด

เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
              พระครูภาวนาวีรวัตร ภูริปฺญโญ. เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัด

เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
 



๑๘๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นางนันทนา เมืองก้อน. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวยอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, 
๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายวิรัตน์ ขันทะคีรี. นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 
นางสาวศิริวรรณ แก้วกงพาน. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,           
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.ท่าลี่ จังหวัดเลย,      
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นางสาวอภิชญา ชัยบุตร. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน. นักวิชาการเกษตรช านาญการ อบต.อาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
เรืออากาศเอกสุนันท์ชัย ใจมั่น. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ส านักงานพัฒนาภาค           
๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย, ๘ เมษายน 
๒๕๖๓. 
นายวัตร สุขสวัสดิ์. ประธานกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนสว่างต าบลท่าลี่  อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,        
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายพนม นันทะค า. ผู้ใหญ่บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จังหวัดเลย, ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 
นางล าดวน หอมทรัพย์. ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพาน), อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,         
๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ. ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายอุเทียง ประสมทรัพย์. ก านันต าบลน้ าทูนอ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายสายเสริฐ ตันแพง. ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (คกมาด) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,      
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายวาปี มีตา. ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (โนนสว่าง) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,๒๒ เมษายน 
๒๕๖๓. 
นายนิคม พรมจักร. ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,     
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายสุทอง พลหอม. ประธานกลุ่มปลูกผัก (ท่านาจันทร์) อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,    
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายวิทยา วันทองสุข. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่งม่วงต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย,       
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายจัด ใจเย็น. ก านันต าบลท่าลี่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๘๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นายประพาล ศิริพรวงศ์สกุล.ผู้ใหญ่บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, 
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายไพโรจน์ เชื้อค าเพ็ง. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย, ๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายสรายุทธ ประวันทา . ผู้ ใหญ่บ้านวังเป่งต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย,             
๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายประดิษฐ์ ธุระงาน. ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 
๒๕๖๓. 
นายบัวภา อาวุธ. ประธานกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๓ เมษายน 
๒๕๖๓. 

 
(๖) สนทนากลุ่มเฉพาะ : 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพปริยัติเมธี . รศ.ดร.. รองอธิการบดี วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ ,           
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
พระราชปรีชามุนี. ดร. เจ้าคณะจังหวัดเลย, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์,     
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ,         
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มจร., ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ,      
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ,      
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ,       
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.พล.อ.ดร.รุจ กสิวุฒิ . กรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร ,            
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
พล.อ.ปกิตน์ สันตินิยม. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร. รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา ภาค ๒. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
อ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ,     
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

อ.ดร.บวร ขมชุณศรี . อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ,            
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นายบุญเลิศ ลันทนา. ข้าราชการบ านาญ (อดีตนายอ าเภอท่าลี่), ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นายณัฐวัฒน์ สัญหาธนานันท์. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
 2. Secondary Sources 
(I) Books: 
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๑๙๑ 
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๑๙๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  



 

๑๙๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 



 

๑๙๔ 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

๑. ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๒. รศ.ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๓. รศ.ดร.ธัชชนันท ์อิศรเดช อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๔. รศ.เนตรชนก บัวนำค อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
๕. ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครรำชสีมำ 
  



 

๑๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๖ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่า  IOC 

  



 

๑๙๙ 

 

ตารางผนวกท่ี ๑  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเก่ียวกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของ
หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 

ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๙ ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๗ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

 
 
 



 

๒๐๐ 

 

ตารางผนวกท่ี ๒ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเก่ียวกับหลักอปริหำนิยธรรม ๗ หลักธรรม 
       ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 

ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๗ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๒๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๐ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 



 

๒๐๑ 

 

ตารางผนวกท่ี ๒ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเก่ียวกับหลักอปริหำนิยธรรม ๗ หลักธรรม 
       ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ (ต่อ) 

 
ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๓๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
  



 

๒๐๒ 

 

ตารางผนวกท่ี ๓ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 

ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
  



 

๒๐๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การหาค่าความเชื่อมั่น 

  



 

๒๐๔ 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.๙๓๔ ๘๐ 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a๑ ๓๒๖.๖๗ ๕๒๓.๐๕๗ .๕๐๖ .๙๓๓ 
a๒ ๓๒๖.๗๓ ๕๑๗.๖๕๑ .๖๔๔ .๙๓๒ 
a๓ ๓๒๖.๗๓ ๕๒๔.๙๖๑ .๕๕๙ .๙๓๓ 
a๔ ๓๒๗.๐๗ ๕๒๕.๗๒๐ .๔๓๔ .๙๓๔ 
a๕ ๓๒๗.๐๗ ๕๒๒.๗๕๔ .๔๐๑ .๙๓๓ 
a๖ ๓๒๗.๑๓ ๕๒๑.๒๙๒ .๔๘๐ .๙๓๓ 
a๗ ๓๒๖.๙๗ ๕๒๓.๔๑๓ .๓๕๗ .๙๓๓ 
a๘ ๓๒๖.๘๓ ๕๒๐.๕๕๗ .๔๐๖ .๙๓๓ 
a๙ ๓๒๖.๘๗ ๕๑๘.๓๙๕ .๔๔๔ .๙๓๓ 
a๑๐ ๓๒๖.๖๗ ๕๒๕.๘๘๕ .๔๗๑ .๙๓๓ 
a๑๑ ๓๒๖.๖๗ ๕๒๗.๑๒๖ .๔๕๒ .๙๓๓ 
a๑๒ ๓๒๖.๘๗ ๕๒๑.๒๒๓ .๕๔๑ .๙๓๓ 
a๑๓ ๓๒๗.๐๗ ๕๒๔.๐๖๔ .๔๘๑ .๙๓๓ 
a๑๔ ๓๒๗.๑๐ ๕๒๓.๖๗๙ .๓๔๖ .๙๓๓ 
a๑๕ ๓๒๗.๕๐ ๕๑๗.๗๐๗ .๔๒๑ .๙๓๓ 
a๑๖ ๓๒๖.๙๓ ๕๑๑.๙๒๖ .๖๐๓ .๙๓๒ 
a๑๗ ๓๒๗.๔๓ ๕๒๒.๔๖๑ .๓๒๖ .๙๓๓ 
a๑๘ ๓๒๗.๐๗ ๕๑๖.๔๗๘ .๔๒๕ .๙๓๓ 
a๑๙ ๓๒๖.๗๗ ๕๑๔.๙๔๔ .๖๒๒ .๙๓๒ 
a๒๐ ๓๒๗.๒๐ ๕๒๕.๗๕๒ .๔๕๖ .๙๓๔ 
a๒๑ ๓๒๗.๐๓ ๕๒๒.๓๗๘ .๕๗๓ .๙๓๓ 
a๒๒ ๓๒๗.๑๐ ๕๑๕.๑๒๘ .๔๖๕ .๙๓๒ 
a๒๓ ๓๒๖.๙๐ ๕๑๖.๕๗๖ .๕๓๓ .๙๓๒ 
a๒๔ ๓๒๖.๗๓ ๕๑๗.๐๙๙ .๕๕๓ .๙๓๒ 
a๒๕ ๓๒๖.๘๓ ๕๑๒.๑๔๔ .๖๒๓ .๙๓๒ 
a๒๖ ๓๒๖.๘๓ ๕๑๑.๗๓๐ .๖๓๕ .๙๓๒ 
a๒๗ ๓๒๖.๘๓ ๕๐๔.๔๘๙ .๗๒๖ .๙๓๑ 
a๒๘ ๓๒๖.๗๓ ๕๐๙.๙๙๕ .๗๓๓ .๙๓๑ 
a๒๙ ๓๒๖.๘๗ ๕๒๐.๘๐๙ .๕๒๐ .๙๓๒ 
a๓๐ ๓๒๗.๐๐ ๕๑๙.๒๔๑ .๕๐๔ .๙๓๒ 
a๓๑ ๓๒๖.๙๐ ๕๐๘.๘๕๒ .๖๘๔ .๙๓๑ 
a๓๒ ๓๒๖.๘๐ ๕๑๖.๓๐๓ .๖๒๗ .๙๓๒ 
a๓๓ ๓๒๗.๑๓ ๕๒๔.๓๒๖ .๔๘๕ .๙๓๓ 
a๓๔ ๓๒๖.๙๓ ๕๑๗.๙๙๕ .๕๓๒ .๙๓๒ 
a๓๕ ๓๒๗.๒๗ ๕๒๕.๓๗๕ .๕๕๑ .๙๓๓ 
a๓๖ ๓๒๗.๒๗ ๕๒๓.๐๙๙ .๕๓๕ .๙๓๓ 
a๓๗ ๓๒๗.๑๐ ๕๓๐.๓๐๐ .๔๔๑ .๙๓๔ 
a๓๘ ๓๒๗.๒๗ ๕๒๕.๕๑๓ .๓๔๖ .๙๓๓ 
a๓๙ ๓๒๗.๒๓ ๕๒๓.๔๙๕ .๔๕๖ .๙๓๓ 
a๔๐ ๓๒๗.๓๓ ๕๑๓.๙๕๔ .๖๑๙ .๙๓๒ 
a๔๑ ๓๒๗.๒๓ ๕๑๙.๖๓๓ .๕๐๐ .๙๓๒ 
a๔๒ ๓๒๗.๑๓ ๕๒๖.๔๖๔ .๓๒๔ .๙๓๓ 
a๔๓ ๓๒๗.๓๐ ๕๒๔.๐๗๙ .๔๒๗ .๙๓๓ 
a๔๔ ๓๒๖.๙๓ ๕๑๔.๔๗๘ .๕๖๔ .๙๓๒ 
a๔๕ ๓๒๖.๘๗ ๕๑๔.๗๔๐ .๕๔๙ .๙๓๒ 
a๔๖ ๓๒๗.๑๐ ๕๒๐.๕๐๗ .๔๑๘ .๙๓๓ 
a๔๗ ๓๒๗.๒๗ ๕๒๔.๓๔๐ .๓๕๒ .๙๓๓ 
a๔๘ ๓๒๗.๑๗ ๕๒๒.๐๗๕ .๔๒๓ .๙๓๓ 
a๔๙ ๓๒๗.๔๐ ๕๒๙.๐๗๖ .๔๘๖ .๙๓๔ 
a๕๐ ๓๒๗.๓๓ ๕๒๕.๔๗๑ .๔๐๕ .๙๓๔ 
a๕๑ ๓๒๗.๑๓ ๕๒๕.๒๒๓ .๔๕๙ .๙๓๔ 
a๕๒ ๓๒๗.๒๗ ๕๑๗.๗๒๐ .๔๖๙ .๙๓๒ 
a๕๓ ๓๒๗.๕๓ ๕๒๒.๓๒๖ .๕๕๔ .๙๓๓ 



 

๒๐๕ 

 

a๕๔ ๓๒๗.๕๓ ๕๒๗.๔๓๐ .๔๘๖ .๙๓๔ 
a๕๕ ๓๒๗.๖๗ ๕๒๔.๗๑๓ .๕๘๖ .๙๓๓ 
a๕๖ ๓๒๗.๕๗ ๕๓๐.๖๖๘ .๔๒๑ .๙๓๔ 
a๕๗ ๓๒๗.๔๓ ๕๓๑.๖๓๓ .๔๕๗ .๙๓๕ 
a๕๘ ๓๒๗.๖๐ ๕๒๓.๔๒๑ .๕๑๐ .๙๓๓ 
a๕๙ ๓๒๗.๓๐ ๕๑๘.๖๓๑ .๕๕๐ .๙๓๓ 
a๖๐ ๓๒๗.๖๐ ๕๑๙.๘๓๔ .๔๑๖ .๙๓๓ 
a๖๑ ๓๒๗.๓๓ ๕๒๐.๒๓๐ .๔๒๔ .๙๓๓ 
a๖๒ ๓๒๗.๒๓ ๕๑๘.๘๐๖ .๔๘๗ .๙๓๒ 
a๖๓ ๓๒๗.๓๐ ๕๒๖.๐๗๙ .๔๕๓ .๙๓๔ 
a๖๔ ๓๒๗.๒๓ ๕๒๘.๘๐๖ .๓๘๔ .๙๓๔ 
a๖๕ ๓๒๗.๑๐ ๕๒๐.๙๙๐ .๔๗๖ .๙๓๓ 
a๖๖ ๓๒๗.๒๗ ๕๑๙.๓๐๖ .๔๘๘ .๙๓๒ 
a๖๗ ๓๒๗.๒๐ ๕๒๓.๑๓๑ .๔๗๙ .๙๓๔ 
a๖๘ ๓๒๗.๔๗ ๕๓๐.๑๘๙ .๓๔๕ .๙๓๔ 
a๖๙ ๓๒๗.๓๗ ๕๓๔.๓๐๙ .๕๑๘ .๙๓๕ 
a๗๐ ๓๒๗.๔๗ ๕๒๕.๙๑๓ .๕๒๓ .๙๓๔ 
a๗๑ ๓๒๗.๔๓ ๕๒๒.๑๑๖ .๔๙๙ .๙๓๓ 
a๗๒ ๓๒๗.๕๓ ๕๒๒.๔๖๔ .๓๒๗ .๙๓๓ 
a๗๓ ๓๒๗.๔๓ ๕๒๐.๕๓๐ .๓๒๔ .๙๓๓ 
a๗๔ ๓๒๗.๒๓ ๕๒๒.๒๕๔ .๓๒๘ .๙๓๓ 
a๗๕ ๓๒๗.๓๗ ๕๑๗.๘๙๕ .๕๖๑ .๙๓๒ 
a๗๖ ๓๒๗.๔๐ ๕๓๓.๒๘๓ .๔๒๒ .๙๓๕ 
a๗๗ ๓๒๗.๓๓ ๕๒๙.๒๖๔ .๔๔๗ .๙๓๔ 
a๗๘ ๓๒๗.๔๗ ๕๒๔.๗๔๐ .๕๙๔ .๙๓๓ 
a๗๙ ๓๒๗.๔๐ ๕๒๙.๓๕๒ .๕๓๕ .๙๓๔ 
a๘๐ ๓๒๗.๓๓ ๕๒๒.๙๒๐ .๔๔๑ .๙๓๓ 

 

  



 

๒๐๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 

  



 

๒๐๗ 

 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง  การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
............................................................................................ 

 
ค าชี้แจง 

 ๑.  แบบสอบถำมชุดนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือศึกษำ เรื่อง “กำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ
ของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ” โปรดตอบแบบสอบถำมตำมควำมเห็นอย่ำงแท้จริงให้ครบถ้วนทุก
ข้อค ำถำม ค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะรักษำไว้เป็นควำมลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๒. แบบสอบถำมชุดนี้ประกอบด้วย ๕ ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำร

ทหำรพัฒนำ 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับหลักอปริหำนิยธรรม ๗ หลักธรรมในกำรพัฒนำกำร

สร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 
 ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของหน่วย

บัญชำกำรทหำรพัฒนำ 
 ตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถำมลักษณะปลำยเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำม

คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค  
 ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้เป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้ 
 

 
พ.อ.ภำณุรัตน์ ดีเสมอ 

นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์  

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
  



 

๒๐๘ 

 

 
 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงกรุณำใส่เครื่องหมำยลงในช่องว่ำงตำมข้อควำมให้ตรงกับควำมเป็นจริง 
 

๑. เพศ  ๑. ชำย   ๒. หญิง 
๒. อำยุ  ๒. ๑๖-๒๕ ป ี  ๓. ๒๖-๓๕ ป ี  

   ๔. ๓๖-๔๕ ป ี  ๕. ๔๖-๕๕ ป ี   
๖. ๕๖ ปีขึ้นไป 

๓. ระดับกำรศึกษำ 
๑. ประถมศึกษำ  ๒. มัธยมศึกษำ 
๓. ปริญญำตรี  ๔. ปริญญำโท 
๕. ปริญญำเอก 

๔. อำชีพ 
๑. ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ๒. พนักงำนบริษัท  
๓. ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว ๔. รับจ้ำงทั่วไป 
๕. เกษตรกรรม  ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

๕. รำยได้ต่อเดือน 
๑. ต่ ำกว่ำ ๕๐๐๐ บำท 
๒. ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บำท 
๓. ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บำท 
๔. ๑๕,๐๐๑ บำทข้ึนไป 
 



 

๒๐๙ 

 

ตอนที่ ๒ การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจ 

การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม      
๑. สร้ำงเส้นทำงมำตรฐำน ประชำชนใช้เดินทำงไป-มำ สะดวก      
๒. ปรับปรุงทำงลูกรังเป็นทำงผิวจรำจรลำดยำง  เพ่ิมปริมำณกำร

ใช้ถนน 
     

๓. สร้ำงถนนช่วยกำรเดินทำงติดต่อชุมชนข้ำงเคียงและเดินทำงไป
ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

     

๔. ที่ลดมลภำวะฝุ่นละอองในอำกำศ         
๕. ใช้เป็นเส้นทำงหลักกำรขนย้ำยประชำชน ยำมเกิดภัยพิบัติดิน

โคลนถล่ม และอ่ืนๆ 
     

๖. ด ำเนินกำรซ่อมทำงผิวจรำจรลูกรัง      
๗. จัดท ำป้ำยเตือนทำงโค้ง  ป้ำยจรำจร      
๒. งานจัดหาน้ ากินน้ าใช ้      
๘. สร้ำงแหล่งน้ ำใช้บริโภคและเพ่ือท ำกำรเกษตร      
๙. จัดหำหรือพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้งปลูก

พืชระยะสั้น  
     

๑๐. น้ ำไว้ให้สัตว์เลี้ยงบริโภคเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ สัตว์น้ ำตำม
ธรรมชำติ 

     

๑๑. พัฒนำแหล่งน้ ำรองรับกำรสร้ำงอำชีพ และแหล่งอำหำรของ
ประชำชน 

     

๑๒. จัดหำหรือพัฒนำแหล่งน้ ำลดปัญหำน้ ำท่วมขังพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร      
๑๓. สร้ำงแหล่งน้ ำส ำหรับท ำประปำหมู่บ้ำน       
๑๔. แก้ปัญหำชะลอควำมรุนแรงกำรไหลของน้ ำ ปริมำณน้ ำมำก

และเพ่ิมรวดเร็ว 
     

๑๕. ก่อสร้ำงฝำย ค.ส.ล.แบบน้ ำล้นผ่ำน รถข้ำมได้      
๓. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน      
๑๖. ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสร้ำงอำชีพในชุมชน      
๑๗. ก่อสร้ำงลำนประมูลยำงพำรำ      
๑๘. ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ.      
๑๙. จัดกิจกรรมอบรมควำมรู้ทำงกำรเกษตรแก่ประชำชน      
๒๐. จัดหำอุปกรณ์ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มเพำะเห็ด      



 

๒๑๐ 

 

 

 

การสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒๑. ด ำเนินโครงกำรเกษตรผสมผสำนฯรองรับควำมมั่นคงชุมชน มี

อำหำร อำชีพ ฯลฯ 
     

๒๒. สนับสนุนกลุ่มแปรรูปพัฒนำสู่กำรเป็นวิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์      
๔. งานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน      
๒๒. ขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำสวนผสม      
๒๓. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/ปลูกผักสวนครัว      
๒๔. ส่งเสริมกำรเลี้ยงเป็ดเทศ      
๒๕. ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง      
๒๖. ส่งเสริมกำรเลี้ยงหมูหลุม        
๒๗. ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำกินพืช      



 

๒๑๑ 

 

ตอนที่ ๓ หลักอปริหำนิยธรรม ๗ หลักธรรมในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของหน่วย
บัญชำกำรทหำรพัฒนำ 
 

ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจ 

 ระดับความพึงพอใจ 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 

ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการประชุมอย่างต่อเนื่อง        
๑ ร่วมประชุมกับหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำเป็นประจ ำ      
๒ ปรึกษำหำรือ กับบุคลำกรภำยในหน่วยบัญชำกำรทหำร

พัฒนำอยู่เป็นประจ ำ 
     

๓ ประสำนงำนกับภำยในหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำอยู่เป็น
ประจ ำ 

     

๔ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเมื่อหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำเข้ำ
มำประชุมในพ้ืนที่ 

     

๕ พูดคุยสื่อสำรกับบุคลำกรภำยในหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

     

ด้านการมีองค์ประชุมครบ        
๖ เชิญหน่วยงำนภำยนอกเข้ำร่วมประชุม      
๗ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมเข้ำร่วม

ประชุม 
     

๘ เชิญกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบร่วมประชุม      
๙ กรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือตัวแทนชุมชนเข้ำร่วม

ประชุม 
     

๑๐ มีส่วนร่วมในกำรประชุม/โครงกำร/กิจกรรมกับหน่วย
บัญชำกำรทหำรพัฒนำ 

     

ด้านการจัดท ามติร่วมกัน       
๑๑ เชิญผู้มีส่วนได้เสียน ำข้อมูลเข้ำร่วมประชุม      
๑๒ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมีส่วนร่วมลงมติทุกครั้ง      
๑๓ หน่วยงำนภำยนอกเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นและจัดท ำมติ      
๑๔ กรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนร่วมจัดท ำมติ      
๑๕ ตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นและจัดท ำมติ 

 
     



 

๒๑๒ 

 

ด้านการให้การยอมรับประธานและผู้อาวุโส          
๑๖ น ำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ือให้เกิดกำรยอมรับประธำนที่

ประชุม 
     

๑๗ จัดให้ผู้เชี่ยวชำญเข้ำร่วมเสนอแนะแนวปฏิบัติต่อที่ประชุม      
๑๘ รับฟังข้อเสนอแนะของผู้น ำชุมชน      
๑๙ พระสงฆ์หรือผู้แทนศำสนำร่วมให้ข้อมูลและแนะน ำแนว

ปฏิบัติ 
     

๒๐ ผู้แทนกลุ่มในชุมชุนร่วมให้ข้อมูลและแนะน ำแนวปฏิบัติ      
ด้านการไม่ใช้ก าลังควบคุม        
๒๑ ไม่แสดงอ ำนำจระหว่ำงด ำเนินกำรประชุม      
๒๒ เน้นกำรใช้ข้อมูล  เหตุผลต่อที่ประชุมเมื่อเกิดควำมคิดเห็น

แตกต่ำง 
     

๒๓ น ำเสนอข้อเรียกร้องตำมต้องกำรของประชำชนต่อที่ประชุม      
๒๔ ชี้แจงข้อจ ำกัดของหน่วยงำนในพื้นที่และควำมต้องกำรชุมชน

ต่อที่ประชุม 
     

๒๕ น ำเสนอควำมพร้อมต่อกำรแก้ปัญหำที่สนองตอบควำม
ต้องกำรชุมชน 

     

ด้านการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส สถานที่ และทรัพยากร      
๒๖ น ำเสนอวิธีปฏิบัติต่อสถำนที่  ที่ชุมชนให้ควำมเคำรพ  

สักกำระ 
     

๒๗ ก่อนกำรด ำเนินงำนน ำเสนอข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน
และประโยชน์ 

     

๒๘ หลังกำรด ำเนินงำนน ำเสนอข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน
และประโยชน์ 

     

๒๙ มีกำรจัดท ำป้ำยหรือข้อมูลสู่ชุมชน      
๓๐ หลังด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลประโยชน์มีควำมรู้รักษำ

สถำนที่หรือสิ่งปลูกสร้ำงไว้ 
     

ด้านการให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน      
๓๑ ส่งเสริมให้ประชำชนใช้และรักษำสิ่งปลูกสร้ำงหลังส่งมอบ      
๓๒ ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรในโครงกำรเพ่ือสงเครำะห์

ประชำชน 
     

๓๓ ถวำยอุปกำระแก่สงฆ์หรือผู้แทนศำสนำ      
๓๔ ด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชนในลักษณะพ่ึงพำตนเองได้      
๓๕ ส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มพัฒนำอำชีพสร้ำงควำมมั่งในกำร

ด ำรงชีวิต 
     



 

๒๑๓ 

 

ตอนที่ ๔ การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจ 

 ระดับความพึงพอใจ 
การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านความพอประมาณ      
๑. วิสำหกิจชุมชนในพื้นท่ีรับบริกำรแผนงำนโครงกำร      
๒. แผนงำนโครงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มสร้ำงพลังพ่ึงพำ

ตนเอง 
     

๓. แผนงำนและโครงกำรส่งเสริมใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่น
ร่วมกัน 

     

๔. แผนงำนและโครงกำรช่วยมีควำมเป็นอยู่อย่ำงเหมำะสมกับ
ฐำน 

     

๕. แผนงำนและโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต      
ด้านความมีเหตุผล      
๖. แผนงำนและโครงกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ศรัทธำ ต่อกองทัพ

ไทย 
     

๗. แผนงำนและโครงกำรส่งเสริมใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำและ
แก้ไขปัญหำ 

     

๘. รำยได้จำกแผนงำนและโครงกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีเหตุผล/
คุ้มค่ำและมีควำมจ ำเป็น 

     

๙. แผนงำนและโครงกำรส่งเสริมกำรยอมรับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลในแต่ละคนได้เมื่อรวมกลุ่มหรือได้รับ
ประโยชน์ 

     

๑๐. แผนงำนและโครงกำรค ำนึงถึงผลกระทบจำกกำรกระท่ำ
ของตนเองต่อสังคมส่วนรวม 

     

๑๑. ประโยชน์จำกแผนงำนและโครงกำรช่วยวำงแผนกำรด ำเนิน
ชีวิตอย่ำงเป็นขั้นตอน 

     

๑๒. แผนงำนและโครงกำรส่งเสริมวำงแผนต่อยอดกำรสร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพในชุมชน 

     

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน      
๑๓. แผนงำนและโครงกำรช่วยให้ประชำชนป้องกันปัญหำและ

ผลกระทบในอนำคตได้ 
     



 

๒๑๔ 

 

 
  

 ระดับความพึงพอใจ 
การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๔. แผนงำนและโครงกำรช่วยให้สมำชิกชุมชนพึงพำตนเอง      
๑๕. แผนงำนและโครงกำรช่วยปลูกฝังควำมคิดเรื่องควำมขยัน 

อดทน อดออมให้กับสมำชิกชุมชน 
     

๑๖. แผนงำนและโครงกำรช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบและวินัยในตนเอง 

     

๑๗. แผนงำนและโครงกำรสมำชิกน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนตนเองได้ 

     

๑๘. แผนงำนและโครงกำรสมำชิกต่อยอดจนเกิดกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในครัวเรือน 

     



 

๒๑๕ 

 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง โปรดระบุปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ปัญหำและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
  

ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ได้รับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้เป็นอย่ำงดี และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
  



 

๒๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 

  



 

๒๑๗ 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
---------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัยชุดนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือกำรศึกษำเรื่อง “กำรพัฒนำกำรสร้ำงควำม
มั่นคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ” ซึ่งท่ำนเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้
ถูกสัมภำษณ์แบบสอบถำม โปรดตอบแบบสัมภำษณ์ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนอย่ำงแท้จริงได้
ครบถ้วนทุกข้อค ำถำม 
 ๒.  แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัยนี้จัดท ำข้ึน  จ ำนวน ๑ ชุด 
 เพ่ือใช้สัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ๓ กลุ่ม คือ 
 ๑. กลุ่มเจ้ำหน้ำที่รัฐ  
 ๒. กลุ่มเจ้ำหน้ำที่หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 
 ๓. กลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยรัฐที่เหมำะต่อกำรพัฒนำชุมชน 

ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมเมตตำอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรให้สัมภำษณ์แบบสัมภำษณ์ใน
ครั้งนี้เป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณ/เจริญพรมำ ณ โอกำสนี้     

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณำให้ควำมร่วมมือด้วยดี 
พ.อ.ภำณุรัตน์ ดีเสมอ 

นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์   

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 



 

๒๑๘ 

 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การพัฒนาการสร้างความม่ันคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
************ 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth Interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์...................................................................ฉำยำ/นำมสกุล..........................................  
ต ำแหน่งหน้ำที่/กำรงำนปัจจุบัน................................................................................................ ............. 
สถำนที่สัมภำษณ์.............................................................................................................. ...................... 
วัน เดือน ปี................................................................................................ ............................................. 
ตอนที่ ๒ ค ำถำมเก่ียวกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำมีดังนี้ 
๑. กำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำด้วยกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงเส้นทำง
คมนำคมอย่ำงไรตำมโครงกำรที่ท่ำนพบหรือได้รับประโยชน์ 
..............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ..........  
๒. กำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำด้วยกำรด ำเนินงำนจัดหำน้ ำกินน้ ำใช้
อย่ำงไรตำมโครงกำรที่ท่ำนพบหรือได้รับประโยชน์ 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๓. กำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำด้วยกำรด ำเนินงำนพัฒนำช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงไรตำมโครงกำรที่ท่ำนพบหรือได้รับประโยชน์ 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๔. กำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำด้วยกำรด ำเนินงำนเกษตรผสมผสำน
อย่ำงไรตำมโครงกำรที่ท่ำนพบหรือได้รับประโยชน์ 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  

 



 

๒๑๙ 

 

๕. หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำมีสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติแก่ประชำชนช่วยส่งเสริมกำรด ำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำมหลักควำมพอประมำณอย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๖. หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำมีสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติแก่ประชำชนช่วยส่งเสริมกำรด ำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำมหลักควำมมีเหตุผลอย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๗. หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำมีสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติแก่ประชำชนช่วยส่งเสริมกำรด ำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำมหลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๘. ท่ำนคิดว่ำกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ
ของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................  
๙. ท่ำนคิดว่ำกำรมีองค์ประชุมครบน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของ
หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๑๐.ท่ำนคิดว่ำกำรจัดท ำมติร่วมกันน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติของ
หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
 
 



 

๒๒๐ 

 

๑๑. ท่ำนคิดว่ำกำรให้กำรยอมรับประธำนน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมม่ันคง
แห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .....  
...............................................................................................................................................................  
๑๒. ท่ำนคิดว่ำกำรไม่ใช้ก ำลังควบคุมน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ
ของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๑๓. ท่ำนคิดว่ำกำรให้ควำมเคำรพต่อผู้อำวุโส สถำนที่ และทรัพยำกร น ำมำเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
๑๔. ท่ำนคิดว่ำกำรให้ควำมร่วมมือสร้ำงภูมิคุ้มกันในชุมชนน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติของหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำได้หรือไม่อย่ำงไร  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  

 
 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
  



 

๒๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

  



 

๒๒๒ 

 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) จ ำนวน  ๒๕  รูปหรือคน 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
๑ พระครูกวีธรรมนิเทศ 

 
วัดเอรำวัณพัฒนำรำมต ำบลผำอินทร์
แปลง อ ำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒ พระครูภำวนำวีรวัตร 
ภูริปฺญโญ 

เจ้ำอำวำสวัดโพนทอง ต.น้ ำทูน  
อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๓ นำงนันทนำ เมืองก้อน 
 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำสวย
อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

๘ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๔ นำยวิรัตน์ ขันทะคีรี 
 

นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร  
อบต.ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๕ นำงสำวศิริวรรณ  
แก้วกงพำน 

นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร  
อบต.ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๖ นำงสำวอนุสรำ 
ชำวเชียงตุง 

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร อบต.
ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๗ นำงสำวอภิชญำ 
ชัยบุตร 

ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม อบต.
อำฮี อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๘ นำยเศรษฐกรณ์ 
ชวกิจจ์โคทำลิน 

 นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
อบต.อำฮี อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๙ เรืออำกำศเอกสุนันชัย 
ใจมั่น 
 
 

หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ ๒๓ 
ส ำนักงำนพัฒนำภำค ๒ หน่วย
บัญชำกำรทหำรพัฒนำ ต.ท่ำสวรรค์      
อ.นำด้วง จ.เลย 

๘ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๑๐ นำยวัตร  สุขสวัสดิ์ 
 

ประธำนกลุ่มเลี้ยงโคบ้ำนโนสว่ำงต ำบล
ท่ำลี่อ ำเภอท่ำลี่จังหวัดเลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๑๑ 
นำยพนม  นันทะค ำ 

ผู้ใหญ่บ้ำนบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคำน    
จ.เลย 

๒๒ เมษำยน 
๒๕๖๓. 

๑๒ นำงล ำดวน หอมทรัพย์ 
 

ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค (ชลประพำน)  
อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๑๓ นำยสงกรำนต์ จ ำรูญศิริ 
 

ประธำนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนปำกห้วย อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๑๔ นำยอุเทียง ประสมทรัพย์ ก ำนันต ำบลน้ ำทูนอ.ท่ำลี่ จ.เลย ๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 
๑๕ นำยสำยเสริฐ  ตันแพง 

 
ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค (คกมำด)  
อ.เชียงคำน จ.เลย 

๒๒ เมษำยน 
๒๕๖๓. 

๑๖ นำยวำปี  มีตำ 
 

ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค (โนนสวำ่ง)  
อ.เชียงคำน จ.เลย 

๒๒ เมษำยน 
๒๕๖๓. 



 

๒๒๓ 

 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
๑๗ นำยนิคม  พรมจักร 

 
ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค (ท่ำนำจันทร์)  
อ.เชียงคำน จ.เลย 

๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๑๘ นำยสุทอง  พลหอม 
 

ประธำนกลุ่มปลูกผัก (ท่ำนำจันทร์)  
อ.เชียงคำน จ.เลย 

๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๑๙ 
นำยวิทยำ  วันทองสุข 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนแม่งม่วง ต.น้ ำทูน        
อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒๐ นำยจัด  ใจเย็น ก ำนันต ำบลท่ำลี่ อ.ท่ำลี่ จ.เลย ๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒๑ นำยประพำล   
ศิริพรวงศ์สกุล 

ผู้ใหญ่บ้ำนกกก้ำนเหลืองต.ท่ำลี่  
อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒๒ 
นำยไพโรจน์ เชื้อค ำเพ็ง 

รองนำยก อบต.อำฮี ต.อำฮี อ.ท่ำลี่        
จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒๓ 
นำยสรำยุทธ ประวันทำ 

ผู้ใหญ่บ้ำนวังเป่งต.น้ ำทูน อ.ท่ำลี่        
จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒๔ นำยประดิษฐ์  ธุระงำน 
 

ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ.ท่ำลี่  
จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

๒๕ นำยบัวภำ  อำวุธ 
 

ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค (วังเป่ง) อ.ท่ำลี่  
จ.เลย 

๓ เมษำยน ๒๕๖๓. 

 
  



 

๒๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๕ 

 

  



 

๒๒๖ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๗ 

 

  



 

๒๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๒๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (การสนทนากลุ่มเฉพาะ) 



 

๒๓๓ 

 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน      
๑๕ รูปหรือคน   

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.   รองอธิกำรบดี วิทยำลัยเขตนครสวรรค์ 
๒ พระรำชปรีชำมุนี, ดร. เจ้ำคณะจังหวัดเลย 
๓ พระปลัดระพิน  พุทธิสำโร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์   
๔ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ 
๕ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ มจร. 
๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๗ รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ 
๘ ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ 
๙ ผศ.พล.อ.ดร.รุจ  กสิวุฒิ กรรมกำรพิทักษ์คุณธรรมข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

๑๐ พล.อ.ปกิตน์  สันตินิยม       ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
๑๑ พ.อ.ณัฐพงศ์  พรหมศร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำภำค ๒ 
๑๒ อ.ดร.อภิญญำ  ฉัตรช่อฟ้ำ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ 
๑๓ อ.ดร.บวร  ขมชุณศรี อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ 
๑๔ นำยบุญเลิศ  ลันทนำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (อดีตนำยอ ำเภอท่ำลี่)                  
๑๕ นำยณัฐวัฒน์  สัญหำธนำนันท์   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำฮี อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

 
  



 

๒๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (การสนทนากลุ่มเฉพาะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาพการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๐ 

 

  



 

๒๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ  
ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
  



 

๒๔๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล : พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ  
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ 
ภูมิล าเนา : กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๓๖ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๕๓ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
การศึกษาทางทหาร   
พ.ศ. ๒๕๔๕ : สธ.ทบ.สบส. รุ่นที่ ๘๐ รร.เสนาธิการทหารบก 
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ. ๒๕๓๖ : ผบ.มว.ร้อย ช.สนาม ช.พัน ๒๐๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ : ผบ.ร้อย ช.สนาม ช.พัน ๒๐๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ :  ผบ.ช.พัฒนา นพค.๕๑ สนศ.นทพ. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ : หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ : ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 
ผลงานวิชาการ  :   ภาณุรัตน์ ดีเสมอ. “ผลกระทบการด ารงต าแหนงของผู้บริหารต่อเสถียรภาพ 

  องค์กร”. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และนานาชาติครั้งที่ ๒  
“นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก” ณ วิทยาลัย
สงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
หน้า ๖๐๒-๖๑๓. 

:   ภาณุรัตน์ ดีเสมอ และพิชิต ปุริมาตร. “การเมืองภาคประชาชนตามวิถี  
   ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”. การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU  
  Congress ๓ “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์  
 ๔.๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒.  
 หน้า ๔๙๑-๕๐๔. 
:   ภาณุรัตน์ ดีเสมอ.“การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์ ในอ าเภอ       

นาด้วง จังหวัดเลย”. วารสาร มจร. นม. สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ . ปีที่      
๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๓๘-๔๖. 

:   ภาณุรัตน์ ดีเสมอ. “การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วย   
บัญชาการทหารพัฒนา”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๙     
ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓).   

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน     :     ๒๕๗/๓๖ หมู่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
            โทร. ๐๘๖-๒๔๖-๙๗๒๙  E-mail: panu2940@hotmail.com 
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