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บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ๒. เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
และ ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ ๐.๘๔๑ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท จ านวน ๓๗๓ คน โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ๕,๓๘๗  คน 
ค านวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สดุ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง ส่วนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การบริหารการพฒันาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ

นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ส ารวจจากความคิดเห็นของประชาชน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๖๙๙) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความพอประมาณ ( = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๔๔) ด้านความมี
เหตุผล ( = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๕๘) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี ( = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๖๑) 
ด้านความรอบรู้ ( = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๒๒) และด้านความมีคุณธรรม ( = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๖๔) 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ และรายได้/ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท คือ ท าให้โครงการพัฒนาบางโครงการไม่

สามารถทั่วถึงประชาชนได้ ท าให้โครงการการบริหารการพัฒนาของเทศบาล ด าเนินการล่าช้า และ

ขาดความรู้ที่จะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์ให้เหมาะสมต่อพื้นที่ในชุมชนได้ จาก

ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลควร จัดโครงการให้ความรู้การประกอบของ

อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แกนน ากลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและช้ีแจงข้อมูลโครงการแต่ละโครงการอย่างละเอียดต่อคนในพื้นที่ก่อนลงมือปฏิบัติ  
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Abstract 

    

 Objectives of this research were: 1. to study community development 

Administrationt according to the sufficiency economy philosophy of Pho Nang Dam 

Oak Sub-district Municipality, Sapphaya District, Chai Nat Province, 2 . to compare 

the opinions of people towards community development Administration based on 

sufficiency economy philosophy of Pho Nang Dam Oak Sub-district Municipality, 

Sapphaya District, Chai Nat Province which classified by personal factor, and 3 .  to 

study problems, obstacles and suggestions to the guidelines for community 

development Administration according to the sufficiency economy philosophy of Pho 

Nang Dam Oak Subdistrict Municipality, Sapphaya District, Chai Nat Province. 

This research was undertaken under the mixed method.  The quantitative 

research, using questionnaires as a tool to collect data, gave overall confidence of 

0.841. The 393 samples were collected from 5,878 of the people who lived in the area 

of Pho Nang Dam Oak Sub-district Municipality, Sapphaya District, Chai Nat 

Province using Taro-Yamane’s Formula. Descriptive statistics were used in data 

analysis namely, frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 
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testing, t-test and F-test with one-way ANOVA were used. In case that the significant 

was occurred, the mean difference was compared in pairs by least significant 

difference method. The analysis of data from open-ended questionnaires were 

described by frequency distribution, consisting of tables. For the qualitative research, 

in-depth interviewing from 12 key informants was used. Data were analyzed using 

descriptive content analysis techniques. 

Research finding were as follows: 

1. Community development management according to the sufficiency 

economy philosophy of Pho Nang Dam Oak Sub-district Municipality, Sapphaya District, 

Chainat Province were investigated from the opinion of the samples people. It was found 

that the overview was a high level at 
 
= 3.84 and S.D. = 0.699. The average value is in 

terms of modesty ( = 3.86, SD = 0.744), reasonableness ( = 3.81, SD = 0.758), good self-

immunity ( = 3.82 , SD = 0.761), knowledge ( = 3.85, SD = 0.722), and morality ( = 3.89, 

SD = 0.764), respectively. 

2. The comparison of public opinion on community development 

management according to the sufficiency economy philosophy of Pho Nang Dam Ork 

Sub-district Municipality, Sapphaya District, Chai Nat Province were classified by 

personal factors found that, people with a career and income / per month have the 

significantly different on opinions about community development management 

according to the sufficiency economy philosophy at significant level of 0.05, 

therefore, accepting the research hypothesis. As for people with different gender, age, 

education levels have not the significantly different on opinions about community 

development management according to the sufficiency economy, therefore, rejecting 

the research hypothesis 

3. Problems and obstacles in the administration of community development 

according to the sufficiency economy philosophy of Pho Nang Dam Oak Sub-district 

Municipality, Sapphaya District, Chai Nat Province was, some development projects 

cannot cover all people thoroughly. It made the municipal development 

administration project delayed in action and lack of knowledge to apply sufficiency 

economy philosophy to the suitable areas in the community. From such obstacles, 

there is a suggestion that the municipality should organize a project to educate the 

occupation of the work according to the sufficiency economy philosophy for various 

group of leaders. Within the community and listen to public opinion and clarify each 

project information thoroughly to people in the area before taking action. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ส าเร็จด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย 
ผู้วิ จัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 
ผู้อ านวยการฝ่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ    
สุขเหลือง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ทุกๆ 
ท่านท่ีได้ช่วยให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยมาตลอดต้ังแต่ต้น จนวิทยานิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 

ขออนุโมทนา คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ท้ัง ๕ ท่าน คือ รศ.ดร.สุรินทร์    
นิยมางกูร ปรานกรรมการ ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ       
สุขเหลือง ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง ๕ ท่าน คือ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ผศ.ดร.อนุวัต 
กระสังข์ อาจารย์ ดร.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ และอาจารย์ ดร.สุริยา 
รักษาเมือง ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพื่อในการวิจัย พร้อมท้ังให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไขแบบเครื่องมือให้มึความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนุโมทนาขอบคุณ และท่านปทมา นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
ข้าราชการ ผู้บริการ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจและประชาชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ท่ีได้เมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ และความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่งและตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนท่ีมีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและ
ให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูชัยธรรมาภรณ์ เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก เจ้าอาวาสวัด
ไผ่ล้อม ท่ีท่านได้อุปการะและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ อนุโมทนาขอบคุณมารดาบิดาและญาติ
โยมท้ังหลายท่ีให้อุปการะท้ังให้ก าเนิดและส่งเสียเรียนจบส าเร็จการศึกษา  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณ 
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ มารดาบิดา พระ
อุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติโยมผู้ถวายปัจจัยส่ีและท่านผู้มีอุปการคุณทุกๆท่าน ท่ีมีส่วนร่วมช่วยเหลือใน
การท าสารนิพนธ์เล่มนี้จนเป็นส าเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ดังท่ีปรากฏอยู่นี้ 
 
 

พระนพพร  ญาณสมฺปนโน (แก้วคง) 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



  (๖) 
 

 
สารบัญ 

 

     เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญแผนภาพ                                                                                               (๑๓) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๔) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๗ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๗ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๘ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๙ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๙ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๑ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการบริหาร ๑๒ 
 ๒.๒ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ๒๐ 
 ๒.๓ แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๒ 
 ๒.๔ ข้อมูลพื้นท่ีวิจัย ๕๕ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๖๑ 
  ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหาร ๖๑ 
  ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ๖๔ 
  ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๖๖ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๒ 
    
 
 

 
 

 



  (๗) 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๔ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๗๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๘๒ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๔ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
 

๘๗ 
 ๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน  ๙๓ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
 

๑๑๑ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหาร

การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด า
ออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
 

๑๒๑ 
 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ๑๓๐ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๓๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๔๒ 
    
บรรณานุกรม  ๑๔๓ 
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๑๕๓ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๕๙ 

 
 

  

  
 



  (๘) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
 

 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ๑๖๑ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability  ๑๖๔ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๖๙ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๗๑ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๑๘๔ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๑๙๒ 
ประวัติผู้วิจัย ๑๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๙) 
 

สารบัญตาราง 

 ตารางท่ี  หน้า 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและอาศัยอยู่ใน

พื้นท่ีเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 

๗๔ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๔ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม 

 
 

๘๗ 
๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ด้านความพอประมาณ 

 
 

๘๘ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ด้านความมีเหตุผล 

 
 

๘๙ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 

๙๐ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรอบรู้ 

 
 

๙๑ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความมีคุณธรรม 

 
 

๙๒ 
๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามเพศ 

 
 

๙๓ 
๔.๙ การเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามอายุ 

 
 

๙๔ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามการศึกษา 

 
 

๙๖ 
 
 

  

   



  (๑๐) 
 

 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
หน้า 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๙๗ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทโดยจ าแนกตามแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใน ด้านความพอประมาณ 

 
 
 

๑๐๐ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบล   
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  โดยจ าแนกตามแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใน ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบล   
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใน ด้านความรอบรู้ 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบล    
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านความมี
คุณธรรม 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามรายได้/ต่อเดือน 

 
 

๑๐๔ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตาม ด้านความ
พอประมาณ 

 
 
 

๑๐๕ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกใน ด้านความมีเหตุผล 

 
 

๑๐๖ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านความมี
ภูมิคุ้มกันตัวที่ดี 

 
 
 

๑๐๗ 
   



  (๑๑) 
 

 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
หน้า 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใน ด้านความรอบรู้ 

 
 
 

๑๐๘ 
๔.๒๑ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

 
 

๑๐๙ 
๔.๒๒ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ด้านความพอประมาณ 

 
 

๑๑๑ 
๔.๒๓ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ด้าน
ความพอประมาณ 

 
 

๑๑๒ 
๔.๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ด้านความมีเหตุผล 

 
 

๑๑๓ 
๔.๒๕ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ด้าน
ความมีเหตุผล 

 
 

๑๑๔ 
๔.๒๖ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 

๑๑๕ 
๔.๒๗ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ด้าน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 

๑๑๖ 
๔.๒๘ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ด้านความรอบรู้ 
 

 
 

๑๑๗ 

  
 
 
 

 
 
 

 



  (๑๒) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 

๔.๒๙ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ด้าน
ความรอบรู้ 

 
 

๑๑๘ 
๔.๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ด้านความคุณธรรม 

 
 

๑๑๙ 
๔.๓๑ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ด้าน
ความมีคุณธรรม 

 
 

๑๒๐ 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๑๓) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หน้า 

๒.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕๒ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๓ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๑๔) 
 

ค าอธิบายสญัลักษณแ์ละค าย่อ 

 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาลีและภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลีและภาษาไทย ใช้ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอังษรย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี.(บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖
หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

ส่วนคัมภีร์อรรกถา จะระบุช่ือคัมภีร์ ล าดับเล่ม หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ 
หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ 
ฉบับมหาจุฬาอฎฺฐกา ตามล าดับดังนี้ 
๑. ค าอธิบายค ายอ่ในภาษาไทย 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตันตปิฎก 

ค าย่อ              ชื่อคัมภีร์     ภาษา 

องฺ. อฏฐก. (ไทย)   = อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต   ภาษาไทย 

องฺ.นวก. (ไทย)   = สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต   ภาษาไทย 

 

 

     

 

 



 
 

  
บทท่ี  ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มี
สาระส าคัญตอนหนึ่งได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง๑ เป็นปรัชญาท่ีช้ีให้เห็นแนวทางการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติตน ของคนในทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล เพื่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลางความพอเพียง  หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นต้องมีภูมิ คุ้มกันในตัวท่ีดี พอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันจะเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ด้วยความรอบรู้รอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างมีคุณธรรม 

ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับทุกระดับ ได้เป็นอย่างดีซึ่งการแก้ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นและส าเร็จลงได้ต้อง
มาจากจากความร่วมมือความสามัคคีและความเข้าใจในศักยภาพของชุมชน ในการรวมตัวกันท า
กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือค้ าจุนซึ่งกันและกันระหว่างกันระหว่างกลุ่มและระหว่างชุมชน อันจะท าให้การ
เอารัดเปรียบกันหรือความเหล่ือมล้ าในสังคมหมดไปได้และก่อให้เกิดความพอเพียง อันเป็นเกราะท่ี
เข้มแข็งให้เกิดข้ึนกับครอบครัวชุมชนและประเทศได้๒ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กล่าว การพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็น ๕ ปี แรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย ให้
มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี พร้อมท้ัง
ประเด็น ยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศท่ีได้ก าหนด
ไว้ โดยมี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญท่ีสุดท่ีถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกท่ีขับเคล่ือนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้
ในท่ีสุด โดยมีกลไกตามล าดับต่างๆ และกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ท้ังนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุใน ๕ ปี

                                                             
๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, จำกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง.

สู่กำรปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 
๒ สิริชัย วิชโรท, “การพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”, รำยงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิวิถีทรรศน์, ๒๕๒๕), หน้า ๒๔. 
 



๒ 
 

แรกอย่างชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ 
ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน
จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๕ ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์
ชาติ การพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทย เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ท่ี
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังในระดับภาพรวม
และรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
พัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ผ่านไป  

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ท่ีจะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยมี หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
เพื่อให้ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันและ การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืน
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบ
เศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่ง
ค่ังอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม  

 ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่าง
เกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม    

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน าความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก
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อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมี ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
โดยท่ีเป้าหมาย และตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ 
เป้าหมายประเทศไทยใน ปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและ
ลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและ
สังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทย
มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ียั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรมมีความ
เหล่ือมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น พลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจ
ต้ังอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น 
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการใน
ตลาดโลก  เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพท้ังด้านการเงิน ระบบโลจิ
สติกส์ บริการด้าน สุขภาพ และท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็น
ฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะ
สูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมี
ความเป็นอัจฉริยะ”  

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ มุ่งเน้น การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพื่อเพิ่มขยาย
ฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้ กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาส
ทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือน
การพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยท่ีเส้นทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายท้ังในด้านรายได้ ความเป็น ธรรม การลดความเหล่ือมล้ า
และขยายฐานคนช้ันกลาง การสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดับแรกท่ีจะ
ก ากับและ ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุก
ระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้
กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลัง ขับเคล่ือนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนด
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ประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับ ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการ
ส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมาย
ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ี
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงก าหนดประเด็น
บูรณาการ เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวม
และก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ๓ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น
ในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย ๔.๐  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ”   

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการ
เช่ือมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่
ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/
โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ

                                                             
๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐), หน้า ๓ – ๖. 
 



๕ 
 

ขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อก ากับให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย๔ 

จุดมุ่งหมายหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ในการท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน โดยส่ิงส าคัญของการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการใช้
ข้อมูล ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของชุมชนซึ่งกระบวนการดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีจะสามารถเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการท้ังในแนวดิ่งและแนวนอน
บนเงื่อนไขของการใช้ข้อมูลบริบทของแต่ละพื้นท่ีอย่างเหมาะสมเพราะการมีส่วนร่วมเป็นการท่ี
ประชาชนได้ใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างของตน เช่น ความคิดความรู้ความสามารถ
แรงงานเงินทุนวัสดุในกิจกรรมพัฒนานั้น การมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นผู้รับ
ผลจากการพัฒนาและเป็นผู้กระท าให้เกิดกระบวนการพัฒนา ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ท้ังวิธีการ
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและเป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วย๕ 

งานบริหารพัฒนาชุมชน เป็นงานบริหารท่ีต้องการเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมุ่งให้ข้าราชการ ปัญหาของชาติและผู้น าทาง
สังคมท่ัวไป ลงไปท างานในชุมชน เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชนบทและ
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนเมือง  จึงนับได้ว่างการบริหารการพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน เกิดความสามัคคีต่อกันระหว่างคนในชาติ การบริหารการพัฒนาชุมชนจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะ
น าพาซึ่งความเจริญ ความมั่นคง มั่งค่ัง ความเป็นอันเดียวของในสังคมไทย ในสถานการณ์ในปัจจุบัน
ต่างๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเพิ่มของ
ประชากร การเปล่ียนแปลงของอาชีพ การโยกย้ายถิ่นฐาน ความต้องการท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของรัฐ ความต้องการในการบริหารของรัฐท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น  แต่การท่ีรัฐจะ
ด าเนินการได้นั้นจะต้องอาศัยระบบการบริหารราชการซึ่งเป็นกลไกลหลักของรัฐท่ีเป็นพลังการ
ขับเคล่ือน การด าเนินการในด้านต่างๆของระบบราชการต้องมีประสิทธิภาพด้วย๖ 

ปัจจุบัน รัฐบาลให้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกขั้นตอนการ
พัฒนาเริ่มต้ังแต่การมีส่วนร่วม ในการค้นปัญหาการมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
                                                             

๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) (กรุงเทพมหานคร: (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐), หน้า ๑. 

๕ ปรัชญา เวสารัชช์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท”, รำยงำนวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๔. 

๖ สมาน รังสิ โยกฤษฎ์ , กำรบริหำรรำชกำรไทย อดีต ปัจจุบัน อนำคต , พิมพ์ครั้งที่  ๒ ,
(กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ ๒๕๔๖), หน้า ๒. 

 
 



๖ 
 

ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล และการมีส่วนรวมในการรับผลประโยชน์
ฯลฯ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็นกระแสท่ีได้รับความสนใจ จากหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีผ่านมา พบว่าอุปสรรคและปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการกระจายอ านาจท่ีส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีส่วนรวม
ทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายท่ีเป็นปัจจัยท่ีเป็นส่ิงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน ในลักษณะร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบน าไปสู่การพัฒนาท่ี
ตรงเป้าหมาย เกิดความชอบธรรมอันน ามาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังถือได้
ว่าเป็นการเริ่มต้นให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนท่ี
ส าคัญอีกด้วย๗ 

ด้วยเหตุดังกล่าว กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงได้น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาส่งเสริมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ตามนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานการพัฒนาพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีเกณฑ์การวัดประเมิน ๕ ด้าน ๑) ด้านความพอประมาณ ๒) ด้านความมี
เหตุผล ๓) ด้านการการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๔) ด้านความรอบรู้ ๕) ด้านความมีคุณธรรม ต่อมามีการ
ขยายผลการพัฒนาน าไปสู่ความยั่งยืน โดยให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง๘ในการขับเคล่ือน
กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านด้วยการสร้างความรู้ความสามารถของผู้นาชุมชน  ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านสร้างความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตและขับเคล่ือนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามบริบท
ของชุมชนนั้นๆ 

ชุมชนเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นชุมชนท่ีเกิด
ความเปล่ียนแปลงและได้รับก าลังพัฒนาไปอย่างท้ังทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะ
ต้ังอยู่ติดกับเขตเดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม ท าสวนผัก คนในชุมชนอยู่แบบต่างพึ่งพากันและกันเมื่อ
ความเจริญด้านการคมนาคม หรือ ทางเศรษฐกิจ มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในชุมชนหรือบริเวณ
ใกล้เคียงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอันส่งผลกระทบในด้านต่างๆแก่ชุมชนท้ังด้านเศรษฐกิจการเมือง
วัฒนธรรมประเพณีการด ารงชีวิตการประกอบอาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปประชาชนบางส่วนเลิกท า
การเกษตร หันมาเป็นลูกจ้างโรงงานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน เป็นธรรมดาว่าเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง
ก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมการเมืองปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆ อีกมากมายซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบใน
การด ารงชีวิตของคนในชุมชน ในท้องถิ่นเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ท้ังส้ินและจากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้น าชุมชนจึงได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาบูรณาการประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาชุมชนบน
ฐานของความพอเพี ยงอยู่ ดี กิน ดีและมีภู มิ คุ้มกั น ท่ี ดี  ตามนโยบายของกรมพัฒ นาชุมชน
                                                             

๗ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนของประชำชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร, รำยงำนวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๒), หน้า ๓. 

๘ ส านักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย , คู่มือกำร
ด ำเนินงำนอำสำพัฒนำรุ่นที่ ๖๕/ ๒, (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๗. 



๗ 
 

กระทรวงมหาดไทย  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามบริบทของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนรู้จักใช้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่อันจะเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนอย่างพอเพียงและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

ด้วยการนี้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพร้อมท้ังวางรากฐานสังคมให้มี
คุณภาพ มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส าหรับน าไปวางแผนนโยบายการ
พัฒนาด้านต่างภายในองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความพอเพียง เพื่อรองรับสถานการณ์ใน
อนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร แต่หากมีหลักพัฒนาอย่างว่าแล้ว   ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวรับมือ
ปัญหาในอนาคตเป็นอย่างดี 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบล       
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีอะไรบ้าง 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
 
 

 
 



๘ 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น

เทศบาล    ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดย
สังเคราะห์จากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช๙ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๓ ห่วง ได้แก่ ๑) ด้านความพอประมาณ ๒) ด้านความมีเหตุผล และ ๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี โดยมี ๒ เงื่อนไขก ากับอยู่ คือ (๑). ด้านความรู้ และ (๒). ด้านคุณธรรม และหลักธรรมใน
การบริหารการพัฒนา ท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ๔  สามารถช่วยให้นักบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ นักบริหารสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งต้ังบุคลากร อ านวยการ และควบคุมได้
ดีต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และท่ีส าคัญต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีอีกด้วย  ได้แก่ ๑. ฉันทะ  ความ
พอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๒. วิริยะ ความเพียนในส่ิงนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น ๔. วิมังสา 
ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
๑ ) ตัวแป รต้น  (Independent Variables) คื อปั จ จัย ส่วนบุ คคลของ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ๑.เพศ ๒.อายุ ๓.การศึกษา ๔.อาชีพ ๕.รายได้  
๒) ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  แบ่ง
ออกเป็น ๓ ห่วง และ ๒ เงื่อนไข ได้แก่ 

(๑) ด้านความพอประมาณ  
(๒) ด้านความมีเหตุผล   
(๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๒ เงื่อนไขก ากับอยู่ คือ 
(๑) ด้านความรู้   
(๒) ด้านคุณธรรม 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑.๔.๓.๑ ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพนางด าออก       

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีจ านวน ๕,๓๘๗ คน๑๐ 
๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ผู้ใช้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ คน โดยจัดกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ผู้บริหาร
เทศบาล จ านวน ๔ ท่าน ๒) นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๓ ท่าน ๓) ผู้น าชุมชน 
จ านวน  ๓ ท่าน  ๔) เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาจ านวน  ๒ ท่าน 

 
                                                             

๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 

๑๐ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๙ 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้ก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

๑.๕.๕ ขอบเขตดำนระยะเวลำ 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๕ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการ

พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน  

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๓ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๕ ประชาชนท่ีมี รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๖ ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาการเข้าอยู่อาศัยในชุมชน ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 

 
๑.๖. นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการพัฒนาในการน าทรัพยากรทางการ
บริหาร  ในทางวัตถุและบุคคลมาด าเนินการภายในในส่วนต่างๆ ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก          
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  เพื่อท่ีจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 



๑๐ 
 

ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานท่ีอยู่ ของกลุ่มคน มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการท ากิจกรรม
เรียนรู้ ติดต่อส่ือสาร ร่วมมือและพึ่งพากัน อาศัยกัน รวมถึงมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจ าถิ่น มีจิต
วิญญาณและ ความผูกพันอยู่กับพื้นท่ีแห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ซึ่งได้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

กำรพัฒนำชุมชน หมายถึง  การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบททุกแห่งทุกส่วนโดยการด าเนินการและการริเริ่มจากประชาชนเอง การ
พัฒนาชุมชน ต้องอาศัยความสามารถของรัฐบาลท่ีเป็นผู้แทนเข้าไปบริหารในด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ตลอดจนกระตุ้นและเร้งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง เป็นขบวนการท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงภาวะต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ให้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านกายภาพท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านการด าเนินชีวิตร่วมกัน เช่น ถนนหนทาง 
ไฟฟ้า ประปา วัด โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระท าร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่นนั้นเอง   

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ช้ีแนะถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ประกอบด้วยคุณลักษณะคือ ๑. ความมีเหตุผล ๒. ความพอประมาณ ๓. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ควำมพอประมำณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณา จากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปล่ียนแปลง
ด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ท้ังใกล้และไกล 

เงื่อนไขส าคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆต้อง
อาศัยท้ังเงื่อนไขคุณธรรมและเงื่อนไขความรู้เป็นพื้นฐาน 

เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
อดทน   มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

เง่ือนไขหลักวิชำควำมรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบด้านท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนความ
ระมัดระวังในช้ันปฏิบัติตลอดจนข่าวสารและเทคโนโลยี 

กำรพัฒนำชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท้ัง ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
พร้อมท้ัง ๒ เงื่อนไขก ากับ คือ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  

 



๑๑ 
 

เทศบำลต ำบล หมายถึง หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุด มีฐานะเป็นนิติ
บุคล โดนราษฎรเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและพัฒนางานในต าบลตามกฎหมายก าหนดไว้ ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ เทศบาลต าบล       
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ได้ทราบถึงระดับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

๑.๗.๒ ได้ทราบถึงผลเปรียบเทียบระดับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๗.๓ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท 

๑.๗.๔ ผลวิจัยสามารถน าไปพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 



 
 

 
บทที่  ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง " การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชน โดยมีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ
ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 
๒.๒ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
๒.๓ แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ ข้อมูลพื้นท่ีวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการบริหารการ 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ บริหาร มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย

การบริหาร ไว้หลากหลาย ในท่ีนี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างมาเฉพาะท่ีเห็นว่าน่าสนใจศึกษา ดังนี้ 
๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารการพัฒนา 
ค าว่า การบริหาร นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า ”Adminstration” ยังมีค าอีกค า

หนึ่งใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า “Administeation” ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรกเมื่อ
ไม่ต้องการใช้ค าว่า “ผู้จัดการ” ซึ่งมีความหมายจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่ง
หนึ่ง หรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารโดยท่ัวๆ ไปหรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใช้ค าว่า “Adminstration”๑ 

การบริหาร (Adminstration) เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช้ีให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ

                                                             
๑ สัมฤทธ์ิ ท่าเหล็กเจริญ, “ปัญญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษา

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศิปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖). 



๑๓ 
 

 
 

หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ทางสังคม การบริหารเป็นมรรควิธีส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้าการบริหารเป็นลักษณะการท างาน
ร่วมกันของกลุ่มบุคล  ในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยส่ังการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยส่ิงแวดต่างๆ 
การวินิจฉัยส่ังการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของ 
การบริหารชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การใด ย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่
เสมอ ดังนั้น  การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการท่ีจะด ารงชีวิต ของมนุษย์ในสังคม มี
นักบริหารนักวิชาการ และนักศึกษามากมายหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ
ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

การบริหารการ หมายถึง กระบวนการส่ังการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ
รูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จ๒ การบริหารเป็นท้ัง
ศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎหมาย และทฤษฎี ท่ี
พึงเช่ือถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าอย่างมีระบบ คือมีหลักการ และทฤษฎี ท่ีพึงเช่ือถือได้ อันเกิดจาก
การค้นคว้าวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์
(Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคม ท่ีอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้า
พิจารณาการบริหาร ในลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หลักการ
และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานก็เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่ิงแวดล้อมแล้วการ
บริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)๓ ได้ให้ความหมายของการบริหารตามแบบของ ยอร์ช (George) 
ไว้ว่า กระบวนการท่ีประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การด าเนินงานและการควบคุม เพื่อใช้
ให้กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและทรัพยากร๔ 

การบริหารการ จึงเป็นกระบวนท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตาม
ขั้นต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความ
ถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ
ควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๕ หรือการกระท าหรือกระบวนการทุก
อย่างท่ีต้องการท าให้นโยบายและวิธีการมีประสิทธิผล๖ กระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และน า
นโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจนั้น หมายถึง เกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ๗ 

                                                             
๒ กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๔ . 
๓ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ,

(ม.ท.ป. ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๔ ประดิษฐ์ บอดีจีน, “กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากลุ่มภาคเหนือ”

วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๘). 
๕ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒),

หน้า ๓๖. 
๖ ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: กรมศาสนา, ๒๕๒๗), หน้า ๗. 
๗ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๓๕), หน้า ๘. 



๑๔ 
 

 
 

กระบวนการส่ังการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์
ในการท่ีท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล๘ และเป็นภาระหน้าท่ีของผู้น าของกลุ่ม 
ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรท้ังท่ีเป็นตัวตน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันท างาน
เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์กรให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้อย่างท่ีสุด๙ และการด าเนินงานตามล าดับขั้นอันประกอยด้วยการวางแผน ( Planning) 
การจัดองค์การ (Organizing)การอ านวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยและทรัพยากรอื่น๑๐ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการ
ท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกลส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักรและวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๑๑ คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมาท างาน
ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างร่วมกันโดยประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้๑๒ 

๑. บุคคลต้ังแต่ ๒ คน ขึ้นไป 
๒. ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
๓. ต้วงองมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
๔. วัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่ วมกันด า เนินการ เพื่ อ ให้บรร ลุ

วัตถุประสงค์๑๓ การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่ง
เป็นหน้าท่ีของข้าราชการท่ีจะท างานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเท่ียงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักท่ีได้ก าหนดไว้๑๔ แนวทางหรือนโยบาย การส่ังการ การอ านวยการ การสนับสนุนและการ
ตรวจสอบ ให้ผู้ปฎิบัติได้ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการได้๑๕ กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้

                                                             
๘ ชาญชัย อาจิณสมาจาร , ศัพท์การบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 

๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
๙ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๙ , (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๗), หน้า ๒๖. 
๑๐ ธณจรส พูนสิทธ์ิ การจัดการองค์การและการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑),

หน้า ๒๐. 
๑๑ ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรปริทรรณ์, ๒๕๓๔), หน้า ๒๐. 
๑๒ บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 
๑๓ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๓. 
๑๔ พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี: ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖),

หน้า ๒. 
๑๕ มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็จ จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า 

๑๐. 



๑๕ 
 

 
 

งานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคัญ คือ การจัดการ
องค์การ การวางแผน การติดตาม รวมถึงการควบคุม๑๖ 

การท างานร่วมกัน เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ ๑๗ การ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุ ส่ิงของ (Material) และวิธีการปฏิบั ติงาน(Method) เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ๑๘ ขับเคล่ือนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อื่นด้วยการเป็นผู้น า 
(Leadership)การแนะแนว(Guiding)และการกระตุ้น(Motivtie)ความเพียรของผู้อื่นเพื่อเป้าหมาย
ขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ(Inspiring) การส่ือสาร(Communiction)การวางแผน
(Planning)และการจัดการ(Management)๑๙ โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ผ่านหน้าท่ีการบริหารต่างๆ 
ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์การ การน า และความคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๒๐ ท่ี
ได้รับการกระท าจนเป็นอันส าเร็จ โดยท่ีผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท า
ให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้วและกิจกรรมความร่วมมือ
ของกลุ่มต้องการประสบความส าเร็จต่อส่วนรวม๒๑ การน าไปสู่กระบวนการของการด าเนินกิจกรรมท่ี
มีการวางแผน  (Planning) การอ านวยการ (Directing) และความร่วมมือ (Coordinating )โดยเฉพาะ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ๒๒ 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง ระบบท่ีใช้การด าเนินการท่ีน าเอาทรัพยากรท้ังคนและ
วัตถุส่ิงของน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ในการบริหารมี
ลักษณะเป็นกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการความคิด การวางแผน  การบริหารงานบุคคล การ
จัดการองค์กร การบังคับ การรายงาน การอ านวยการ การประสานงานการควบคุม การงบประมาณ 
การนโยบาย และการตัดสินใจ โดยให้งานท่ีกระท านั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ต้ังไว้ เพื่อเป็น
การเปิดเปิดโอกาส  ให้ทุกคนสามารถแสดงทัศนคติท่ีมีความท้าท้ายต่อสภาพแวดล้อมท่ีอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังภายในและภายนอกองค์กรและมีจุดประสงค์ท่ีส าคัญ คือ ความสมดุล
ในการบริหารการพัฒนาชุมชน คือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

                                                             
๑๖ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: 

ทิพย์วิสุทธ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๑๗ ศจี อนันต์นพคุณ , กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธภาพ , (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก , 

๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 
๑๘ สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ. 

๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๑๙ E.N. Chpman, Supervisor Survival Kit, (Second edition, California: cience Research 

Associates Lnc., 1995), p.3. 
๒๐ Darin &  Ireland, Emest Dale Management,Theory and Practice, (  New York: 

McGraw-Hill Book co.1972), p.4. 
๒๑ Simon, Smithburg&Thompson, Public Administration, 14th ed. ( New York: 

AlfredA.Knope, 1971), p.3. 
๒๒ Dele Yoder, Personnel Principles and Policies, (Fouth printing, Englewood Cliffs : 

New Jersey pretice-Hell,lnc., 1956), p.7. 



๑๖ 
 

 
 

๒.๑.๒ ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา 
การบริหารในทางพระพุทธศาสนา เป็นความพยายามในการน าเอาหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา น ามาปรับประยุกต์ใช้กับวิชาสมัยใหม่ท้ังนี้ ก็เพราะพุทธธรรมเป็นนามธรรมสุงกว่า
ความรู้สมัยใหม่ใดๆ พุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมท้ังวิทยาสาสตร์ได้ท้ังหมด โดยมีนักวิชาการ
ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ ดังนี้ 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น และนักบริหารมี
หน้าท่ีท่ีวางแผนจัดองค์กร แต่งต้ังบุคคล อ านวยการ และการควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ ลักษณะ แต่ดีท่ีสุด คือ แบบถือธรรมหรือ
หลักการเป็นส าคัญโดยยึดเอาความส าเร็จเป็นพื้นท าให้งานส าเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมา
เกี่ยวข้อง และยินดีรับค าแนะน าจากทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีและพระคุณและพระเดช ๒๓ในการ
ปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินหรือการจัดการกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรต่างๆให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) ขององค์กรนั้นๆด้วยดี๒๔ ผู้บริหารท่ีดีจะต้องมีวิธีการบริหารท่ีท าให้
ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่น มั่นคงและสามารถเป็นเสา
หลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความ
ช านาญของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารท่ีดีจึงเป็นผู้คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลใน
องค์การ๒๕ 

การบริหารต้องใช้หลักธรรม ผู้บริหารต้องถือศีลธรรม อยู่ในหัวใจ มีความรู้ มีความกล้า
หาญ  มีความขยัน รู้จักละท่ีส่วนตัวบุคคล แล้วไปเพิ่มแก่ส่วนร่วมและสังคมให้เกิดประโยชน์สุข ๒๖

ความเห็นของนักวิชาการในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการบริหารการพัฒนานั้นเหมือนกับ
นักวิชาการท่ัวไปให้ไว้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการน าหลักธรรมมาใช้ร่วมและเสริมในการ
บริหารการพัฒนา 

สรุปได้ว่า การบริหาร ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะร่วมกันท ากิจการของ
องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากรท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดความส าเร็จ การบริหารแบบใหม่
ไม่ได้ยกเลิกการใช้ทฤษฎีหรือหลักการในยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ แต่กลับน าเอาหลักการและ
ทฤษฏีเหล่านั้นมาท าการทดลองและวิจัยเพิ่มเติม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดความรู้และความคิดท่ี
ชัดเจนขึ้น และในส่วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความเห็นในเรื่องการบริหารเหมือนกับ
นักวิชาการท่ัวไป ต่างกันท่ีว่าทางพระพุทธศาสนาจะเน้นไปน าธรรมะมาใช้ปรับร่วมละส่งเสริมในการ
บริหาร 

                                                             
๒๓ พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) , คุณธรรมส าหรับนักบริหาร , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๒ - ๓. 
๒๔ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) , การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์ , 

๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 
๒๕ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับซิ่ง จ ากัด (มหาชน ) ๒๕๕๐), หน้า ๒๕ - ๓๒. 
๒๖ พระพะยอม กลฺยาโณ, การบริหารเชิงพุทธในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ หน้า ๒๖ - ๒๘.  



๑๗ 
 

 
 

๒.๑.๓ หลักธรรมส าหรับการบริหาร 
ในการบริหารการพัฒนาจะมีประสิทธิภาพมาน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งนั้นก็ขึ้ นอยู่กับ

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด ดังนั้น ผู้ท าการวิจัยขอน าแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมส าหรับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไว้ให้การบริหาร
แบบธรรมาธิปไตย ควรยึดหลักธรรมในการบริหารการพัฒนา ท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ๔ ๒๗ คือ ธรรมท่ี
เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จ ได้แก่ 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้นๆ 
๒. วิริยะ ความพยายาม 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ส่ิงนั้น 
๔. วิมังสา ความไตรตรองสอบสวนพิจารณา 
อิทธิบาท ๔ คือ ทางแห่งความส าเร็จ จุดเริ่มต้นท่ีจะน าไปสู่ความลุล่วง ถ้าจะพัฒนาคน

ให้ถูกต้องอย่างท่ีมนุษย์ไม่แปลกแยกความเป็นจริงเป็นของธรรมชาติ ต้ังแต่ขั้นพื้นฐานทุกอย่าง
สอดคล้องไปกันหมด ไม่มีอะไรเสียหายเมื่อเราวางรากฐานได้ดีแล้วเราก็ใช้หลักต่างๆ ในการท างาน
พื้นฐานแห่งความถูกต้องนั้น เมื่อฐานถูกต้องแล้วการเอาธรรมะมาใช้ตอนนี้ก็เดินหน้าไปด้วยดี เช่น 
เอาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้แทบทุกวัน การท่ีเรารู้จักอิธิบาท ๔๒๘ คือ หลักแห่งความส าเร็จ คุณธรรมท่ี
จะน าผู้ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีตนประสงค์ คุณธรรมเหล่านี้เรียกว่า อิทธิบาล ๔๒๙ หลักธรรม
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ในการด าเนินกิจกรรมกรือกิจการอาชีพก็จะประสบผลส าเร็จด้วยดี๓๐ 

สรุปได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ เป็นเครื่องมือแห่งความส าเร็จของงานท้ังหลายภายนอกและ
ภายในขององค์กร  ซึ่งเป็นค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจส าหรับผู้ท่ีต้องการ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกๆด้านของระบบการบริหารและการพัฒนาชุมชนต่างๆ อันประกอบไปด้วย ฉันทะ 
ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา การไตร่ตรอง 

 

 

 

                                                             
๒๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 
๒๘ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันนทภิกขุ) , งานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุข ,

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๖๐ 
๒๙ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมกับการท างาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มูลนิธิพุทธธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๗๙. 
๓๐ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิ ตญาโณ) , อธิบายหลักธร รมตามหมวดจากนวโกวาท , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๖ 



๑๘ 
 

 
 

๒.๑.๔ ทฤษฎีการบริหาร 
การบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์พื้นฐานอยู่ในหลักการ 

ส าคัญ ๔ ประการ๓๑ 
๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่าง 

คือ ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดทีสามารถช่วยท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้  

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยจะต้องตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
การรู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน และจะต้องคัดเลือกคนงานมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ี
จะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. วิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้ 
คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีการท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็น
จริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้เกิดผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือ
ปฏิบัติงานควรท่ีจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น 

จะเห็นได้ว่า วิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการท่ีมีหลัดเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้
เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและ
ความส าเร็จของกลุ่มท่ีจะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาคิดวิเคราะห์และ
ปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดี 

ทฤษฎกีารบริหารของเฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) ได้เสนอทฤษฏี การบริหารโดยมีความ
เช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหาร
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร 
(Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร ๕ ประการ๓๒ คือ  

การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ี
จะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการก าหนดในอนาคต 

การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครง
ของงานต่างๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักร ส่ิงของและตัวตน อยู่ในส่วนประกอบท่ี
เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยงานขององค์การบรรลุส าเร็จได้ 

การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่างๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้อง
เข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การท่ีมีอยู่ 
                                                             

๓๑ เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 
ไทยวัฒนพานิช), หน้า ๔๗ - ๔๘. 

๓๒ ฟาโย,อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองคฺการ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร 
๒๕๔๕), หน้า ๖๘ - ๖๙. 



๑๙ 
 

 
 

การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้ และก ากับให้สู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากัลป์ให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้แล้วและบริหารระบบ
ราชการท่ีเรียกว่า POSDCoRB คือ หลักในการบริหารจัดการองค์กรท่ีใช้กันท้ังในภาครัฐและเอกชนท่ี
ผู้มีอ านาจบริหารมีหน้าท่ีและบทบาทการบริหารมีอยู่ ๗ ประการ๓๓ คือ 

P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่ การจัดวางโครงการและแผนงานต่างๆ ขึ้นมา
ไว้ล่วงหน้า 

O-Organizing หมายถึง การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การก าหนดส่วนงาน 
โครงสร้างขององค์การ การก าหนดต าแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับอ านาจหน้าท่ี 

S-Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ นับต้ังแต่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังบุคคล การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง เงินเดือน 
การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์การเรื่อยไปจนกระท่ังการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 

D-Directing หมายถึง การอ านวยงาน ได้แก่การท าหน้าท่ีในการตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ 
การออกค าส่ัง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็น
ผู้น าในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร 

Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ได้แก่ การท าหน้าท่ีในการประสาน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถท างาน
ประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

R- Reporting หมายถึง การรายงาน ได้แก่การท าหน้าท่ีในการรับฟังรายงานผลการ
ปฎิบัติงานของบุคคลและหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็น
มาตราการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย 

B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้แก่ หน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
การจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง 

สรุป การบริหารนั้น เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยถือว่าในสังคม
หนึ่งๆ ทุกคนมีความต้องการท างานเพื่อสังคมนั้นๆ จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดงานกันว่า ใครจะท าอะไร 
จะท าอย่างไร โดยตกลงกันว่าควรจะอยู่ในวงงานท่ีก าหนดไว้และควรจะใช้วิธีการใดจัดการด าเนินงาน
ให้งานขององค์กรนั้นๆ ด าเนินไปสู่จุดหมายท่ีต้องการ ดังนั้น การบริหารจะต้องประกอบด้วย แผนงาน 
การจัดการองค์กร การประสานงาน ผู้บริหารและอ านาจของผู้บริหาร เพื่อจัดการให้งานด าเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ 

 

                                                             
๓๓ ลูเธอร์ กูลิค และคณะ, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕),

หน้า ๘๖. 



๒๐ 
 

 
 

๒.๒.แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
๒.๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 
แนวคิดของการพัฒนาชุมชนนั้นมีแนวคิดครอบคลุมในประเด็น กล่าวคือ 
ค าว่า พัฒนา ในความหมายของภาษาไทย เป็นการให้ความหมายท่ีเข้าใจกันว่า การท า

ให้เจริญ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนามนุษย์ในด้านสังคม เพื่อให้สังคมนั้นเจริญเติบโตซึ่งในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง การท าให้เจริญการเปล่ียนแปลง
ในทางเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี การกระท าท่ีเป็นเหตุให้บางส่ิงบางอย่างเจริญเติบโตขึ้น 
หรือขยายออกเพื่อให้ดีขึ้นกว่าท่ีมีอยู่เดิมและการพัฒนานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมหรือมนุษย์
ก็ได้๓๔ 

“การพัฒนา” ในภาษาไทยมาจาก“วฑฺฒน” ในบาลีและ“วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต
แปลว่าความเจริญ๓๕ การพัฒนา” มาจากคาภาษาบาลีว่าวฑฺฒน (วัด-ทะ-นะ) แปลว่าเจริญซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือการพัฒนาคนเรียกว่าภาวนากับการพัฒนาส่ิงอื่นๆท่ีไม่ใช่คนเช่นวัตถุและ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆเรียกว่าพัฒนาหรือวัฒนาเช่นการก่อสร้างถนนบ่อน้ าอ่างเก็บน้ าสะพานโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นต้น๓๖ 

แนวคิดของนักวิชาการต่างๆท่ีกล่าวถึงความหมายของ “การพัฒนา” ไว้ดังนี้คือ 
๑) การท าให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยไม่หยุดนิ่ง 
๒) การเปล่ียนแปลงสภาพท่ีไม่พอใจไปสู่สภาพท่ีน าพอใจอย่างมีระบบ 
๓) การกระจายรายได้ของบุคคลไปสู่ชุมชน 
๔) กระบวนการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ 
๕) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชนบทท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๖) กระบวนการจัดการองค์การทางสังคมท่ีสามารถไปสู่สภาพท่ีดีกว่า 
๗) การปรับปรุงระบบสังคมให้ทันสมัย 
๘) การเพิ่มขีดความสามารถของสังคมอย่างสูงสุด 
๙) การเปล่ียนแปลงในระบบท้ังคุณภาพปริมาณและส่ิงแวดล้อม 
๑๐) การเปล่ียนแปลงท่ีมีทิศทางหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า 
๑๑) การสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและระหว่างชุมชนต่างๆ 
ท้ังนี้ ยังได้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆออกเป็น ๓ กลุ่ม มีลักษณะ 

ดังนี้ 

                                                             
๓๔ คณาจารย์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต , ความจริงของชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗๓. 
๓๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี

บุคส์พับลิเคชันส์จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙.  
๓๖ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๒.  



๒๑ 
 

 
 

กลุ่มท่ี ๑ มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาหมายถึงความเจริญเติบโต ( Growth) คือ เป็น
การเพิ่มผลผลิตซึ่งกระท าโดยระบบสังคมร่วมกับส่ิงแวดล้อมเช่นการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นการสร้างถนน
สะพานเข่ือนเป็นต้น 

กลุ่มท่ี ๒ มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาหมายถึงการเปล่ียนแปลงระบบกระท าการเช่น มี
การเปล่ียนแปลงระบบสังคมระบบการเมืองและระบบการบริหาร 

กลุ่มท่ี ๓ มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาเป็นการเน้นถึงวัตถุประสงค์หลักถ้าเป็นการ
บริหารก็ต้องบริหารด้วยวัตถุประสงค์คือการท างานท่ีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักกล่าวคือการพัฒนา
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการท่ีได้รับความเห็นชอบหรือการสนับสนุนจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง๓๗ 

การพัฒนาทุกอย่างต้องเป็นการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นก่อนแล้วจะต้องมีส่ิงอื่นหรือมี
ลักษณะอื่นเข้ามาผสมจึงจะเรียกว่าการเปล่ียนแปลงแบบนี้เรียกว่าการพัฒนาลักษณะท่ีเพิ่มเข้ามาท่ี
ส าคัญนั้นคือทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า๓๘ กลุ่มบุคคลต้ังอยู่เป็นท่ีเป็นทาง
มีขอบเขตเดียวกันและผู้คนเหล่านี้มีการพบประแลกเปล่ียนความคิดเห็นและติดต่อซึ่งกันและกันมี
ความสนใจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความรักชาติรักมาตุภูมิ  มีแนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน
เช่นการกินการอยู่ภาษาพูดเป็นต้น๓๙ กลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิตเกี่ยวกันและส่ือสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็น
ปกติต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นท่ีร่วมกันหรือการมีอาชีพร่วมกันหรือการประกอบกิจกรรม
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือการมีวัฒนธรรมความเช่ือหรือความสนใจร่วมกัน๔๐ 

ส่วนค าว่า ชุมชน ในภาษาอังกฤษว่า Community ซึ่งได้มีผู้ให้หลักนิยาม มากมาย
แตกต่างกันไปตามทัศนะความคิดเห็นจากการศึกษารวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ของการพัฒนา
ชุมชน ตามชุมชนต่างๆ จะพบเห็นได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้น มีแนวความคิดท่ีแตกต่างกันบ้าง ตามภูมิ
ประเทศ โดยมีบางประเด็นท่ีมีความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของชุมชนและปรัชญาของการพัฒนาชุมชน มีความ
เช่ือมั่นในพลังความสามารถของมนุษย์ การด ารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชน การพัฒนาชุมชนจะ
เจริญหรือเส่ือมถอยของชุมชน ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นส าคัญ การพัฒนาชุมชนจึงต้องให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา คือการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มี
มาตรฐานในการด ารงชีวิต หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา ชุมชนของตนเอง ในระดับ
หนึ่ง  

๒. การช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชน จากความเช่ือในปรัชญาเรื่องศักยภาพและพลัง
ความสามารถของชุมชนแล้ว การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน

                                                             
๓๗ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หน้า ๘.  
๓๘ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมีเทรด

ด้ิง, ๒๕๒๒), หน้า ๑๓. 
๓๙ ไพฑูรย์ เครือแก้ว, ลักษณะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิธการพิมพ์ , ๒๕๓๘), 

หน้า ๓. 
๔๐ ไพบูลย์ วัฒนสิริธรรม, ส านึกไทยที่พึงงานที่ปรารถนา , (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๔๔),  

หน้า ๕. 



๒๒ 
 

 
 

และชุมชนให้สามารถท่ีจะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเองการขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้อง
เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถของคนในชุมชนเท่านั้น เพื่อให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ท้ัง
ทางเศรษฐกิจ ศีลธรรมคุณธรรม และสุขภาพท่ีดี 

๓. การมีส่วนของประชาชน ท่ีจะมาช่วยกัยพัฒนาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชน ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบในทุกๆเรื่องทุกขั้นตอน ท้ังร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมการประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น อาจจะกล่าวได้ว่า การ
พัฒนาชุมชนเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
เป็นแนวคิดท่ีส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 

๔. การริเริ่มของประชาชนในชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเช่ือในสิทธิเสรีภาพ
ของ คนการพัมนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนเป็น
ผู้ริเริ่มในการจัดท าโครงการ ไม่ใช้ถูกก าหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกชุมชนการด าเนินงาน 
พัฒนาในขั้นตอนต่างๆ ต้องให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆควนเป็นหน่วยงาน 
ท่ีคอยส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น แนวความคิดดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้โดยวิธีให้การศึกษาแก่ประชาชน 
ชุมชนจนมีความสามารถในระดับท่ีเรียกว่า คิดเป็น ท าเป็น จนมีความสามารถท่ีจะค้นพบปัญหา และ
วิธีการแก้ไขปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตนเอง 

๕. การใช้ทรัพยากรในชุมชนการพัฒนาชุมชนใดผลประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นในชุมชนดังนั้น
นอกจากการพัฒนาด้วยการช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชนแล้วต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่นคนเงิน
วัสดุอุปกรณ์และรวมถึงทรัพยากรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีไม่หวังพึ่งพาจาก
ภายนอกชุมชนเพราะชุมชนอื่นๆก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทรัพยากรเพื่อน าไปพัฒนาชุมชนของตน
เช่นเดียวกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาชุมชนนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล
จะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีแต่รัฐจะให้การช่วยเหลือมักจะเป็นโครงการใหญ่ๆเท่านั้นท่ีจะต้อง
ใช่ทรัพยากรมากเป็นแผนและโครงการท่ีรัฐบาลด าเนินการผ่านหน่วยงานราชการไม่ใช้เป็นแผนและ
โครงการพัฒนาของประชาชนในชุมชน 

๖. ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้ด าเนินการโดยคน
และทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญเพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจ ากัดท้ังบุคลากรงบประมาณหรือ
ทรัพยากรระบบบริหารและด าเนินงานพัฒนาส่วนประชาชนในชุมชนเองก็มีขีดจ ากัดในเรื่องความไม j
พร้อมของคนและทรัพยากรท่ีใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอดังนี้จะด าเนินงานพัฒนาชุมชนในชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งจึงต้องค านึงถึงขีดความสามารถในชุมชนและรัฐบาลกล่าวคือชุมชนท่ีมีความพร้อมมากก็พึ่ง
ความสามารถของตนเองได้มากชุมชนท่ีมีความพร้อมน้อยก็พึ่งพาตนเองได้น้อยรัฐก็จะเข้าไปให้การ
สนับสนุนมากขึ้นขีดความสามารถของชุมชนและรัฐนี้จะต้องเป็นสัดส่วนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๗. การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชนการพัฒนาชุมชนจะประสบความสาเร็จได้ต้อง
เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเพียงฝ่าย
เดียวเพราะรัฐบาลและประชาชนในชุมชนต่างมีความสามารถท่ีจากัดไม่สามมารถด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้การร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนนี้ต้องต้ังอยู่บนปรัชญาและแนวคิด
ของการพัฒนาชุมชนคือลงมือช่วยเหลือตนเองการใช้ทรัพยากรในชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมนอกจากการร่วมมือของรัฐกับประชาชนในชุมชน



๒๓ 
 

 
 

แล้วยังสามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนและชุมชนภายนอกท่ีพร้อมจะได้การสนับสนับสนุนได้
อีกทางหนึ่งด้วย 

๘. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จการพัฒนาชุมชนต้องด าเนินการไปพร้อมๆกันหลายๆด้าน
จะมุ่งพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรมการด าเนิน
กิจกรรมต่างต้องสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดแรงงานงบประมาณและเวลาท่ีใช้การ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหน่วยงานและองค์การต่างๆ เป็นจ านวนมากต้องใช๎
การประสานงานท่ีดีจึงจะประสบความส าเร็จ 

๙. ความสมดุลในการพัฒนาการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการหลายด้านไม่ใช่
มีเพียงกิจกรรมเดียวต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันทุกด้านไม่มุ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะทุกกิจกรรมมี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดจึงต้องค านึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วยเช่น ความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาคนกับส่ิงแวดล้อมความสมดุลระหว่างการพัฒนาร่างกายกับจิตใจของคนความสมดุล
ระหว่างเพศและวัยเป็นต้น 

๑๐. การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชนมีลักษณะให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุก
วัยอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต๔๑ 

การพัฒนาชุมชนท่ีแท้จริงควร หมายถึง การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบ
สันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุ เพื่อสนองความต้องการของร่างกายแล้ว
ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา ส่ิงแวดล้อมท่ีดีการพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมและจิตใจด้านต่างๆ ด้วยความต้องการท้ังหมดนี้บางครั้งเรา เรียกกันว่าเป็นการพัฒนา 
“คุณภาพ” เพื่อท่ีให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณสินค้าหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้น 
หากอยู่ท่ีการเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๔๒ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตุ
ปรากฏการณ์การ เปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยสาเหตุต่างๆ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนามีอยู่สามส่วน คือ ผู้กระท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจตนารมณ์อุดมการณ์ วิธีการรวมท้ัง
กระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเป้าหมายของกระท าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

โดยสรุปการพัฒนา (Development) มีความหมายเป็นสองนัยก็ คือ 
ประการแรก ในความหมาย อย่างแคบการพัฒนาหมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่ม

ท าส่ิงใหม่ๆข้ึนมาและน ามาใช้เป็นครั้งแรกเช่นการคิดค้นกระแสไฟฟ้าการกระดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และประการสอง ในความหมาย อย่างกว้างการพัฒนาหมายถึง การเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นของระบบต่างๆ ในสังคมท่ีได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้น โดยมีหลักท่ีใช๎ในการ
พิจารณาโดยมีจุดเน้นอยู่ท่ีลักษณะของการพัฒนา คือ การเปล่ียนแปลงในด้านปริมาณคุณภาพและ
                                                             

๔๑ ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๘), หน้า ๙ - ๑๐. 
๔๒ วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

ฉับแกระ, ๒๕๒๗), หน้า ๑๗. 
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ส่ิงแวดล้อมทุกด้าน ให้ดีขึ้นหรือเหมาะสมกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่เดิมมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้น
อย่างมีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไปมีลักษณะเป็นพลวัตรซึ่งหมายความว่า เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยั้งมีลักษณะเป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปล่ียนแปลง
ใครด้านใดด้วยวิธีการใดเมื่อใดใช้งบประมาณและส่ิงสนับสนุนเท่าใด ใครรับผิดชอบมีลักษณะเป็น
วิชาการซึ่งหมายถึง การก าหนดขอบเขตและกลวิธีท่ีน ามาใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชนการ
พัฒนาการศึกษา มี ลักษณะท่ีให้น้ าหนักต่อการปฏิบัติการจริง  ท่ีท าให้เกิดผลจริงโดยท่ีการ
เปล่ียนแปลงนี้ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์หรืออาจจะเกิดขึ้นเองมีเกณฑ์ หรือ
เครื่องช้ีวัดซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพปริมาณและส่ิงแวดล้อมดี
ขึ้นมากหรือน้อยเดียงใดในระดับใด 

๒.๒.๒ หลักการการพัฒนาชุมชน 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยงข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้มีผู้อธิบายถึง

หลักการการพัฒนาชุมชน ไว้อย่างหลากหลายซึ่งผู้วิจยัได้ศึกษาและเรียบเรียงไว้ กล่าวคือ 
หลักในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ซึ่ งนักพัฒนาต้องยึดเป็นแนวทางปฏิบั ติ

ประกอบด้วย 
๑. ยึดหลักความมีศักด์ิศรีและศักยภาพของประชาชน โดยนักพัฒนาจะต้องเช่ือมั่นว่า

ประชาชนนั้น มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถท่ีแฝงเร้นอยู่ในตัว สามารถท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ได้จึงต้องให้โอกาสประชาชน ในการคิดวางแผนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควร
จะเป็นเพียงผู้กระตุ้น แนะน าส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด 

๒. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน โดยนักพัฒนาจะต้องยึดมั่นว่านโยบายการ
พัฒนาชนบทและวัตถุประสงค์ ของการพัฒนาชุมชนต้องการสนับสนุน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ซึ่ง
สามารถท่ีจะท ากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบางประเภท ได้โดยอาศัยการช่วยเหลือของตนเองของ
คนในชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นหลัก ส่วนรัฐบาลนั้นจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ เบื้องหลังและ
ช่วยเหลือในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน 

๓. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติตามแผนและติดตามประเมินผล
ในกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ท่ีจะท าในชุมชนเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านได้
ร่วมกิจกรรม ต้ังแต่เริ่มคิดจนกระท่ังถึงการติดตามประเมินผลของการท ากิจกรรม ท้ังนี้เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการด าเนินงานอันเป็นการปลูกจิตส านึกในเรื่องความเป็น
เจ้าของโครงการหรือกิจกรรม 

๔. ยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน จะต้องเริ่มด้วยการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันและร่วมกันคิดตัดสินใจว่าจะท าอะไร เมื่อตกลงกันแล้วก็ร่วมกันท าโดยมอบหมาย
ให้แต่ละคนได้รับผิดชอบร่วมกัน งานจะมาจากประชาชนในชุมชนเอง ไม่ได้มาจากการถูกส่ังให้ท า
นักพัฒนาจะไม่ใช้วิธีการออกค าส่ังแต่จะต้องให้การศึกษา ชักชวนเสนอความเห็นให้ประชาชนได้
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พิจารณาวิเคราะห์ ด้วยเหตุด้วยผลและหาข้อสรุปตัดสินใจแก้ปัญหาเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย๔๓ และได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาชุมชนไว้ ๑๐ ประการ คือ 

๑. ในการพัฒนาชุมชนถือว่าบรรดากิจการต่างๆ ท่ีด าเนินไปนั้นต้องเป็นไปเพื่อสนอง
ความต้องการของชุมชน โดยส่วนรวมโดยเฉพาะโครงการแรกเริ่มด าเนินการ 

๒. โครงการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์ คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชนหรือปรับปรุง ความสุขความเจริญในหลายๆด้านพร้อมกัน 

๓. การพัฒนาชุมชนจะต้องด าเนินการ เพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชนไปพร้อม
กับการด าเนินงานตามโครงการ 

๔. ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ในโครงการต่างๆ ท่ีจัดขึ้นเพื่อเป็นการ
สร้างพลังชุมชนและจัดรูปสถาบันหรือหน่วยงานปกครองหน่วยงานบริการของประชาชนนั้น 

๕. ต้องแสวงหาผู้น าในท้องถิ่นและพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าในท้องถิ่น ตามลักษณะ
ของกิจกรรมและความจ าเป็นของชุมชน 

๖. ต้องยอมรับและเปิดโอกาสให้สตรีเยาวชน ได้เข้ามามีบทบาทในโครงการพัฒนา
ชุมชนให้มากท่ีสุดเพราะสตรีมีบทบาทต่อการขยายตัว ของงานและแนวความคิดต่างๆ ส่วนเยาวชน
นั้นจะสามารถเป็นก าลังรับช่วงงานได้เป็นอย่างดี 

๗ . รัฐบาลจะต้องจัดบริการไว้ ให้พร้อม  เพื่อคอยเสริมงานของประชาชน เป็น
หลักประกันในประสิทธิภาพของงานและก าลังใจ 

๘. การวางแผนงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่
ระดับชาติ จนถึงระดับท้องถิ่น รวมท้ังการจัดการบริหารงาน ในทุกระดับต้องมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

๙. ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นต้องมีการวางแผนด าเนินงาน ให้เกิดความเจริญ
พร้อมๆกันไปท้ังระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

๑๐. ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้น ต้องมีการวางแผนด าเนินงานให้เกิดความ
เจริญพร้อมๆ กันไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วย ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้งความเจริญให้ได้ระดับ
กันทุกส่วนของประเทศ๔๔ 

การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นกระบวนการเรียนรู้ เเละเปล่ียนแปลงท่ีกว้างลึก เป็นพลวัตร 
(dynamic process) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างเสริมระบบการด าเนินงานของมนุษย์มีเหตุมีผล
เหมาะสมกับวิธีชีวิตท่ีมีเหตุผลอาศัย หลักการพัฒนาท่ียั่งยืนแบบองค์รวมและหลักการท่ีเป็นผลแห่ง
การบูรณาการทางแนวความคิดท่ีเน้นโครงสร้างและวัฒนธรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในสังคมมนุษย์ การพัฒนาโดยเน้นยึดหลักบูรณาการตามท่ีกล่าวมาข้างต้น
นั้น มีความสัมพันธ์กับหลักการจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม คือ พัฒนาเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนใน
ขณะเดียวกันหลักท่ีเป็นหัวใจของการพัฒนาอยู่ท่ีตัวของมนุษย์และประเทศชาติ โดยให้ความหมาย
                                                             

๔๓ ทะนงศักด์ิ คุ้มไข่น้ า, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท , (คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐), หน้า ๗- ๘.  

๔๔ องค์การสหประชาชาติ (United Nation), อ้างถึงในยุวัฒน์ วุฒิเมธี, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑ - 
๑๒. 



๒๖ 
 

 
 

ของการพัฒนาประเทศ คือ การแสวงหาลู่ทางแก้ไขปัญหาความอดอยากหรือทุพโภชนาการแก้ปัญหา
ความยากจนและปัญหาด้านการเจ็บป่วยของประชาชน การพัฒนามีความหมายกว้างครอบคลุมท้ัง
ด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมกล่าว คือ การพัฒนา
ควรจะเป็นการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

๑. ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีรายได้พอเพียง ส าหรับการแสวงหาปัจจัยยังชีพอันได้แก่
อาหารท่ีอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค 

๒. หัวหน้าครอบครัวมีงานท าเพราะการมีงานท า จะท าให้มีการกระจายรายได้อย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 

๓. ความเสมอภาคทางโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐบาล อย่างเท่าเทียม
กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาการสาธารณสุขและบริการอื่นๆ 

๔. การมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ในทางการเมืองการสมาคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐด้วย 

๕. ประเทศมีอิสรภาพในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร และพัฒนา
ประเทศของตนได้อย่างแท้จริง๔๕ 

หลักยึดในการพัฒนาชุมชน คือ หลักท่ีนักพัฒนาชุมชนควรยึดมั่นในการพัฒนาชุมชน คือ 
๑. ยึดหลักความมีศักด์ิศรีและศักยภาพ ของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้

ศักยภาพท่ีมีอยู่ ให้มากท่ีสุด นักพัฒนาต้องเช่ือมั่นว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใช้ความรู้
ความสามารถท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ จึงต้องให้โอกาสประชาชนในการคิดวางแผนเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเป็นผู้กระตุ้นแนะน าส่งเสริม 

๒. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน นักพัฒนาต้องยึดมั่นเป็นหลักการส าคัญว่าต้อง
สนับสนุนให้ประชาชน พึ่งตนเองได้โดยการสร้างพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนส่วนรัฐบาลจะช่วยเหลือ
สนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง และช่วยเหลือในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน 

๓. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดตัดสินใจ
วางแผนปฏิบัติตามแผนและติดตามประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ท่ีจะท าในชุมชนเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการด าเนินงานอันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความเป็น
เจ้าของโครงการหรือกิจกรรม 

๔. ยึดหลักประชาธิปไตยในการท างานพัฒนาชุมชน จะต้องเริ่มด้วยการพูดคุยประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและท าร่วมกันรวมถึงรับผิดชอบ ร่วมกันภายใต้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

หลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  คือ หลักการในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
๑๐ ประการ คือ 

๑. ต้องสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
๒. ต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์ท่ีช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน 
๓. ต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติไปพร้อมๆกับการด าเนินงาน 

                                                             
๔๕ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ , การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม , 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๒๗ 
 

 
 

๔. ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 
๕. ต้องแสวงหาและพัฒนาให้เกิดผู้น าในท้องถิ่น 
๖. ต้องยอมรับให้โอกาสสตรีและเยาวชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
๗. ต้องเตรียมจัดบริการให้การสนับสนุน 
๘. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
๙. ให้องค์กรเอกชนอาสาสมัครต่างๆเข้ามีส่วนร่วม 
๑๐. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนท่ีสอดคล้องกับความเจริญ 
๒.๒.๓ กระบวนการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการท างานพฒันาชุมชนการปฏิบัติงานพฒันาชุมชน เป็นงานท่ีต้องท าอย่าง

ต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ดังนี ้
๑. การศึกษาชุมชนเป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สังคมการเมืองการปกครองและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพื่อทราบปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนท่ีแท้จริงวิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกันท้ังการสัมภาษณ์การ
สังเกตการส ารวจและการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุดกลวิธีท่ีส าคัญท่ีนักพัฒนาต้องใช้ในขั้นตอนนี้คือการสร้างความสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชนเพราะถ้าหากปราศจากสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพัฒนากรกับชาวบ้านแล้วเป็นการยากท่ีจะได้รู้
และเข้าใจปัญหาความต้องการจริงๆ ของชาวบ้านความสัมพันธ์อันดีจนถึงขั้นความสนิทสนมรักใคร่
ศรัทธาจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน 

๒. การให้การศึกษาแก่ชุมชนเป็นการสนทนาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับประชาชนเป็นการ
น าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากขั้นตอนการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการและสภาพท่ีเป็น
จริงผลกระทบความรุนแรงและความเสียหายต่อชุมชนกลวิธีท่ีส าคัญในขั้นตอนนี้คือการกระตุ้นให้
ประชาชนได้รู้เข้าใจและตระหนักในปัญหาของชุมชนซึ่งในปัจจุบันก็คือการจัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหา
ปัญหาร่วมกันของชุมชน 

๓. การวางแผนโครงการเป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจและก าหนดโครงการเป็น
การน าเอาปัญหาท่ีประชาชนตระหนักและยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกันหาสาเหตุแนว
ทางแก้ไขและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท่ีจะแก้ไขภายใต้ขีด
ความสามารถของประชาชนและการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้
คือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาวิธีการวางแผนการเขียนโครงการโดยใช้เทคนิคการ
วางแผนแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔. การด าเนินงานตามแผนและโครงการโดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผน
และโครงการท่ีได้ตกลงกันไว้กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนใน ๒ ลักษณะ
คือ 

๑) เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น แนะน าการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาหารือในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 



๒๘ 
 

 
 

๕. การติดตามประเมินผลเป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานท่ีก าลังด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีพบได้อย่างทันท่วงที กลวิธีท่ีส าคัญในขั้นตอนนี้คือ
การติดตามดูแลการท างานของประชาชนท าเพื่อทราบผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคแล้วน าผล
การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ สามารถกระท าได้โดย 

๑) แนะน าใหผู้้น าท้องถิ่นหรือชาวบ้านติดตามผลและรายงานผลด้วยตนเองเช่นรายงาน
ด้วยวาจารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรการจัดนิทรรศการเป็นต้น 

๒) พัฒนากรเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง  เช่น รายงานด้วยวาจาต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องเสนอผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมท าบันทึกรายงานตามแบบฟอร์ม
ต่างๆของทางราชการ๔๖ การพัฒนาชุมชนไว้ว่าเป็นกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและกระจายอย่างเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนน้อยท่ีสุดท้ังนี้กระบวนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวสามารถท่ี
จะก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงมีโครงสร้างและระบบท่ีเหมาะสมตลอดจนควบคุมอัตราการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างเหมาะสม๔๗ ของการพัฒนาชุมชนว่าการพัฒนาชุมชนหมายถึงกระบวนการ
เปล่ียนแปลงให้ประชาชนสามารถด าเนินการโดยอาศัยศักยภาพด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ในทุกด้านท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้
อ านาจในการต่อรองและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน๔๘ 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ ชุมชนซึ่ ง ใน
กระบวนการให้การศึกษานั้นได้เกิดขึ้นบนสถานะแห่งความเท่าเทียมกันท้ังนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้เข้า
มาร่วมจัดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองให้มากท่ีสุด ท้ายท่ีสุด
แล้วประชาชนต้องสามารถตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ
สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งมีจ านวนน้อยลง การแย่งชิงทรัพยากร
เหล่านี้หากประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของตนเองแล้วย่อมไม่
อาจพัฒนาชุมชนของตนเองได้ อย่างไรก็ตามการจะต้ังความคาดหวังเฉพาะส่วนของชุมชนหมดก็ไม่ได้
เพราะชุมชนยังขาดการวิเคราะห์และข้อมูลท่ีเป็นระบบจึงจ าเป็นต้องอาศัยนักพัฒนาภายนอกอยู่ส่วน
หนึ่ง กระบวนการพัฒนาชุมชนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจึงจะประสบผลส าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒.๒.๔  จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของการพัฒนาชุมชน 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการท่ีต้องกระท า

อย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยหลักความต้องการและการริเริ่มจากประชาชนเป็นหลัก

                                                             
๔๖ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน , คู่มือการด าเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่๖๕/๒, 

(กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๕), หน้า๑-๕ . 
๔๗ ดิเรก  ฤกษ์หร่าย, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์ , ๒๕๔๗), หน้า ๒. 
๔๘ พรสวรรค์ เนลสันฮอดสัน, "บทบาทขององค์การบริหารส วนต าบลในการส งเสริมการพัฒนา

องค์กรชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส วนตาบลปลาฝาอ าเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด ", สารนิพนธ์
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๒๙ 
 

 
 

เพื่อว่าผลท่ีได้รับจะเป็นการแน่นอนและถาวรตลอดไป จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน
ไว้ ดังนี้ 

๑. มุ่งท่ีจะเปล่ียนทัศนคติของประชาชน ให้เป็นผู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์มีความคิดก้วหน้า 
๒. มุ่งให้ประชาชนมีความส านึกในการเป็นสมาชิกของชุมชน รู้จักร่วมแรงร่วมใจกัน

แก้ปัญหาและความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อความเจริญของตนเองและชุมชน 
๓. มุ่งจะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ รู้จักรับผิดชอบ ในการด าเนินงานรับผิดชอบต่อ

ตนเองชุมชนและประเทศชาติ 
๔. มุ่งท่ีจะให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองกระตือรือร้น  ในการแก้ปัญหาของชุมชนมี

ความคิดริเริ่มและปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม๔๙ 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ว่าเพื่อมุ่งท่ีจะขจัดโรคร้ายส าคัญของสังคม ๓ ได้แก่ 
๑. ความไม่รู้ 
๒. ความยากจน 
๓. โรคภัยไข้เจ็บ 
เมื่อได้พัฒนาชุมชนแล้วประชาชนในชุมชนจะได้มีความรู้มีสุขภาพพลานามัยดีและน า

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาสู่ชุมชนและประเทศชาติ๕๐ ประกอบด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาด้านการเมืองได้แก่การเปล่ียนแปลงความรู้ความคิดของสมาชิกในชุมชน

ตลอดจนแนวปฏิบัติกลไกและวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเมืองการปกครองในชุมชน 
๒. การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจได้แก่การเปล่ียนแปลงความรู้เกี่ยวกับการท ามาหากิน

การผลิตการแลกเปล่ียนหรือจ าหน่าย 
๓. การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาได้แก่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาท้ังใน

รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๔. การพัฒนาชุมชนด้านสังคมได้แก่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแสดงบทบาทตามสถานะ

ต่างๆ เช่น พ่อแม่ลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๕. การพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้ังด้านวัตถุและไม่ใช่วัตถุได้แก่

ศีลธรรมจรรยาภาษาวรรณคดีศิลปะและประเพณี 
๖. การพัฒนาชุมชนด้านครอบครัวและประชากรได้แก่ การลดขนาดของครอบครัวการ

มีวัฒนธรรมครอบครัวที่ดี 
๗. การพัฒนาด้านอนามัยและด้านสาธารณสุขได้แก่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงภาวะ

แวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 
๘. การพัฒนาชุมชนด้านนันทนาการเป็นเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์๕๑ 

                                                             
๔๙ จิตจ านง กิติกีรติ, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: คุณพิณอักษรกิจ, ๒๕๓๖), หน้า ๕๐. 
๕๐ อภิชัย พันธเสน, แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑.  
๕๑ ชินรัตน์ สมสืบ, การบริหารการพัฒนาชนบท, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนา

ชนบท, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๗. 



๓๐ 
 

 
 

ขอบข่ายของการพัฒนาชุมชนว่าส่ิงท่ีจะต้องพัฒนาในชุมชนได้แก่ การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม๕๒ 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
และพัฒนาเพื่อสร้างความสุขของท้ังคนท้ังชุมชนท้ังทางด้านจิตวิสัยและวัตถุวิสัยอีกอย่างหนึ่งการ
พัฒนาชุมชนคือการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนท่ีมีคุณภาพดีเป็นคนท่ีมีคุณธรรมและเป็นคนท่ีมีความ
สันติสุข เมื่อชุมชนเกิดการพัฒนาเพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชนให้มีความรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของสังคมสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนอันจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมส่ิงแวดล้อมการเมืองและวัฒนธรรม
อันดีงามในชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาคนหรือประชาชนในชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ด้านต่างๆ ในชุมชนและการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาแต่ในการท างานกับคน
นั้นเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนต้องอาศัยเวลาและความอดทน ซึ่งต้องเข้าใจหลักการและปรัชญาในการ
พัฒนาชุมชนด้วย 

การพัฒนา จึงเป็นการพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนให้เกิดความเช่ือมั่น 
ช่วยเหลือตนเอง เพื่อนบ้านและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีมารตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
โดยความร่วมมือของราษฎรและภาครัฐ๕๓ เป็นการท าให้คนอื่นอยู่ในพื้นท่ีบริเวณท่ีมีความแตกต่างกัน
ท้ังด้านเช้ือชาติศาสนาความเป็นอยู่การศึกษาศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยมความเช่ือและอื่นๆ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างราบรื่นมีความสุข รู้รักสามัคคีและร่วมมือกัน
ท างานได้๕๔ พร้อมท้ังมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น มีรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มข้ึน การ
เพิ่มผลผลิตต่อไร การเพิ่มปริมาณการส่งออกของประเทศหรือรายได้เฉล่ียของประชากรสูงขึ้นแล้วส่ิง
ท่ีน่าจะรวมเข้าไปด้วย ได้แก่ สวัสดิการทางสังคมท่ีมีมากขึ้น เช่น ให้ความเสมอภาคทางสังคม ลด
ปัญหาการว่างงาน ตลอดจนลดปัญหาความยากจนในชนบท อีกท้ังประชาชนมีความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น มีจริยธรรมท่ีสูงขึ้นตามไปด้วยนั้น หมายถึง นอกจากจะพัฒนาเทคโนโลยี
หรือทางวัตถุมากขึ้นแล้วการพัฒนาทางด้านจิตใจมนุษย์น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาท่ี
สมบูรณ์๕๕ 

อีกท้ังการพัฒนชุมชน นับว่าเป็นการประสานความรู้ท่ีมีอยู่แล้วภายในชุมชนและความรู้
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกชุมชนเข้าด้วยกันแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การพัฒนาเป้นเพียงผู้มีบทบาทในการ

                                                             
๕๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีการพัฒนาสังคม, หน้า ๒๑. 
๕๓ การพัฒนาชุมชน,กรม, คู่มือการด าเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามปฏิบัติการกรมการ

พัฒนาชุมชน, ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย,๒๕๔๘), หน้า ๑๐. 
๕๔ เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 
๕๕ วรทัศ น์ อินทรั คคัมพร , การส่ง เสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท , ( เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๙. 



๓๑ 
 

 
 

ประสานและผลักดัน กระบวนการมีส่วนร่วมน่าจะเป็นทางออกท่ีส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาวและ
ยั่งยืน หลักของการประสานความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ไม่เพียงแต่เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อการของชุมชนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ควรจะเป็นไปในลักษณะของการบูรณาการท่ีมีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการเรียนรู้ และค่านิยมอันดีงาม การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชน ท่ี
อยู่อาศัยมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จะต้อง
สอดคล้องและเกื้อกูลกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชาวบ้านท่ีแทรกอยู่ในวิธีการด าเนินชีวิต เป็นการ
พัฒนาจากภายในชุมชน และเป็นการพัฒนาจากเบื้องล่าง ท้ังเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีใกล้หลักการ
พึ่งตนเอง อาทิเช่น๕๖ 

๑. การสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนแลพพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการผลิต/ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ชุมชน การ เพิ่ม
ความสามารถในการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาส/ทางเลือกในการท าอาชีพเสริม ส่งเสริมการรวบ
กลุ่มเกษตรรายย่อยของชุมชนในรูปแบบกลุ่มองค์กรเกษตร/วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาและการ
เสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ รวมท้ังหลักการบริหารจัดการท่ีดี กลุ่มท่ีมีศักยภาพและความ
พร้อมในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อน าไปสู่การขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมระดับสากล ตลอดจนการ
เช่ือมโยงต่อยอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  (Valued 
Added) โดยราคาต่อหน่วยสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และหรือรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง 

๒. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อ
เพิ่มทักษะและความสามารถของสมาชิกชุมชน ลดช่องว่างความรู้ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
และให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการใช้ชุมชน
เป็นฐานของการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้ในทางตรงได้โดยง่าย ฝึกให้คิดเป็นท าเป็น รวมท้ัง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ ต้ังแต่การวิเคราะห์ ปัญหา การ
แนะน า การทดสอบ การสาธิต การตัดสินใจ การยอมรับและการประเมินผล โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ร่วมกันในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดจิตส านึกร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

๓. การสร้างสมดุลของการใช้ปะโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายใน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างถูกวิธี ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ชุมชนมีทางเลือกท าการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

๔. การรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยุ่ในชุมชน เน้นการ
ถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ท้ังต่อการวิจัยพัฒนาต่อยอด และการปลิตแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหา พัฒนาระบบการจักการเพื่อรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทางความรู้
ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคมให้ปราชญ์ชาวบ้าน อาทิ การสนับสนุนเงินทุนในการรักษาและ
                                                             

๕๖  Heim, How to Development the Small Farming Sector, ( Bangkok: 
Departmmment of Communicaty Development Faculty of Social Administration Thmmasat 
University, 1986), p.76 



๓๒ 
 

 
 

ถ่ายทอดภูมิปัญญา สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยท้ังท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษา เรียนรู้ ฟื้นฟู พัฒนา
ถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

๕. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเช่ือมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนพันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชนแล้ว การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเป็นไปโดยสมบูรณ์ไม่ได้ หากสมาชิกชุมชนเหล่านั้นไม่ฝึกฝนตนเองให้มีหลัก
คิดโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหา 
สร้างและพัฒนา จัดการและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมี
บทบาทส าคัญท่ีจะต้องกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ด้วยการช้ีให้เห็นถึง
ความส าคัญ ในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ได้หลากหลาย ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมท่ีเหมาะสม มุ่งให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีสัมพันธ์กับการด ารงชีวิต แบบค่อยเป็นค่อย
ไป รวมท้ังสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ความสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมอื่นอย่างเข้าใจ๕๗ เพราะหลักการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญประการหนึ่ง
คือ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Partipation) หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมวางแผน ร่วมในการ
แก้ไขปัญหาร่วมประเมินผลร่วมรับผิดชอบและร่วมในการรับผลของพัฒนาท้ังในรูปของปัจเจกบุคคล
กลุ่มองค์กร๕๘ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปแนวคิดของค าว่า การพัฒนาชุมชน ว่าเป็นการ
ประสานความรู้ ท่ีมีอยู่แล้วภายในชุมชนและความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอกชุมชนเข้า
ด้วยกัน เพื่อพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนให้เกิดความเช่ือมั่น ช่วยเหลือตนเอง เพื่อน
บ้านและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นมา ให้คนในชุมชนซึ่ง
อยู่ ในพื้นท่ีบริเวรท่ีมีความแตกต่างกันท้ังทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ความเป็นอยู่  การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยม ความเช่ือและอื่นๆ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างราบรื่น
มีความสุขร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมประเมินร่วมรับผิดชอบ 
 

๒.๓ แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓.๑ ความหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความหมายครอบคลุมในประเด็นกล่าวคือ 
๑. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาลสมเด็จพระปรมินภูมิพลอดุลเดช ได้ทรง

ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี ต้ังแต่ก่อน

                                                             
๕๗ ครรชิต พุทธโกษา, คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
๕๘ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), 

หน้า ๖๒. 



๓๓ 
 

 
 

การเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ๕๙ 

๒. เศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้โดยมี
คุณลักษณะท่ีส าคัญดังนี้ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะตนเอง
สังคมส่ิงแวดล้อมรวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินในด าเนินการต่างๆอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาหลัก
กฏหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามคิดถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่โดยค านึงถึง
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

เงื่อนไขส าคัญ เพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆต้องอาศัย
ท้ังเงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา แลพเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 

เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการ
ต่างๆมาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 

เงื่อนไขชีวิต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติและปัญญา บริหารจัดการใช้
ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน๖๐ 

๓. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นต้องมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 
ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนด าเนินงานทุกขั้นตอนและในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรู้ ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความ
รอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้าน
วัตถุสังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี๖๑ 

                                                             
๕๙ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 

๖๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓ - ๑๖. 

๖๑ สุขสรรค์ กันตะบุตร , การศึกษาการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ,
(กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 



๓๔ 
 

 
 

๔. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตการมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถเล้ียงดู
อุ้มตนเองโดยให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ ท้ังนี้ไม่ได้มีความหมายว่า
ครอบครัวจะต้องท าการผลิตอาหารถักทอเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายด้วยตนเอง  แต่หมายถึงในหมู่บ้าน
จะต้องมีความพอเพียงในระดับหนึ่ง๖๒ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาให้ช้ีถึงแนวทางในการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับคือ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ท้ังในการพัฒนาและในการบริหารประเทศโดยด าเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งเป็นการด ารงชีวิตใน
ความพอดีต่อการปฏิบัติตนเพื่อให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมไปถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอีกด้วย เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักปรัชญาท่ีต้อง
ปรับจิตใจและสภาพของตัวเราเองเสียก่อน ถ้าหากยังหลงในกิเลสตัณหาความมีเหตุผลก็หายไป ให้จ า
ค าหลักๆไว้ ๓ ค า คือ ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระองค์ท่านตรัสไว้ยึด
ค าว่า พอประมาณ มีเหตุผลและให้มีภูมิคุ้มกัน๖๓ 

๓.๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรเห็นความเส่ียงของ

เศรษฐกิจสังคมไทยท่ีพึ่งพิงปัจจัยภายนอกสูงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ
อย่างรวดเร็วจึงทรงเตือนให้พสกนิกรตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืนและทรงเน้นย้ าว่าการพัฒนาต้องเริ่มจากการ  “พึ่งตนเอง” สร้างพื้นฐานให้
พอมีพอกินพอใช้ด้วยวิธีการประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการให้ได้ก่อนโดยต้องรู้จักประมาณตน
และด าเนินการด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังและ“ท าตามล าดับขั้นตอน” สู่การ “ร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ” เมื่อพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งแล้วจะได้ “พัฒนาเครือข่ายเช่ือมสู่
สังคมภายนอกอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน” ต่อไป 

โดยท่ีองค์ประกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติน าสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบส าคัญ
ดังนี้ 

๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเองสังคมส่ิงแวดล้อมรวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

                                                             
๖๒ กรมการปกครอง , เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่ ง ต้น เอง แนวคิดและยุทธศาสตร์ ,

(กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง, ๒๕๔๖), หน้า ๔ - ๕. 
๖๓ ไพเราะ เลิศวิราม, Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยเดย์

ด็อทคอม, ๒๕๕๐), หน้า ๔๓. 
 
 



๓๕ 
 

 
 

๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการอย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมายหลักคุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยค านึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ “รู้
จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรค”และคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่งรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จัก เลือกน า
ส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ” 

๓) การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม จากท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถ
บริหารความเส่ียงปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้นจะต้อง
เสริมสร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังนี้ 

๑) มีคุณธรรม ท้ังนี้ บุคคลครอบครัวองค์กรและชุมชนท่ีจะน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ ต้องน าระบบคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน โดยเริ่มจากการ
อบรมเล้ียงดูในครอบครัวการศึกษาอบรมในโรงเรียน การส่ังสอนศีลธรรมจากศาสนาตลอดจนการฝึก
จิตขม่ใจของตนเอง 

๒) ใช้หลักวิชาความรู้ โดยน าหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาใช้ท้ังในขั้น
การวางแผนและปฏิบัติด้วยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง 

๓) ด าเนินชีวิตด้วยความเพียรความอดทน มีสติปัญญาและความรอบคอบ๖๔ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ียึดหลักทางสายกลาง เป็นหัวใจส าคัญกรอบแนวคิดโดย

ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี เตรียมพร้อมท่ีจะจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากท้ังภายนอกและภายใน เงื่อนไขใน
การด าเนินกิจกรรมใดๆให้อยู่ในความพอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ังความรู้ (รอบรู้รอบคอบระมัดระวัง) 
ผนวกกับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและเพียรอดทนปัญญา) เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดล้อมและความรู้/เทคโนโลยี๖๕ 

ซึ่งเป็นหลักวิธีทางตรรกศาสตร์ เพื่อท าความเข้าใจสร้างความเช่ือมโยงองค์ประกอบ
ต่างๆจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบ
อย่างสมบูรณ์ท่ีจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา กรอบทางเศรษฐศาสตร์ได้ ซึ่งสามารถจ าแนก
ได้เป็น ๕ ส่วนกล่าว คือ 

                                                             
๖๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, พิมพ์

ครั้งที่ ๒, (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้าท่ี ๘ - ๑๐.  
๖๕ กาญจนา บุญยังและคณะ, “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล”, รายงาน

วิจัย, (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔. 



๓๖ 
 

 
 

๑. กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะการด ารงอยู่และปฏิบัติตน ในทางท่ีควรจะเป็นโดย
มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิม ของสังคมไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัยและวิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา๖๖ 

๒. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเป็นปรัชญาท่ีมองโลกเชิง
ระบบเน้นการรอดพ้นจากวิกฤต ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาท้ังใน
มิติทางธรรมชาติทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์และความ
เปล่ียนแปลง รวมท้ังนโยบายวิธีการพัฒนาและผลท่ีเกิดขึ้นอย่างเช่ือมโยง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม 

๓. ค่านิยามความพอเพียง ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานไปสู่ความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภายนอก ได้ซึ่งความพอเพียงหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าซึ่ง
ประกอบด้วย๓คุณลักษณะพร้อมๆ กันได้แก่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว
ดังนี้ 

๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปในมิติ
ต่างๆ ของการกระท าเช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ เพื่อน าไปสู่ความสมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงและ หมายความ รวมถึงการพึ่งตนเองและการมีชีวิตท่ีเรียบ
ง่าย 

๓.๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอประมาณ นั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบและยังรวมถึงการสะสมความรู้ และประสบการณ์
ความสามารถในการวิเคราะห์ การรู้จักตนเองการมองการณ์ไกล ตลอดจนมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

๓.๓ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ท้ังใกล้และไกลมาจากความสามารถในการพึ่งตนเองและความมีวินัยในตนเอง
ภายใต้ข้อจ ากัดของความรู้ท่ีมีอยู่และสร้างภูมิคุ้มกัน ในตัวให้พอเพียงท่ีจะสามารถพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ได้กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระดับของความพอประมาณ ต้องครอบคลุมมิติการจัดการ
ความเส่ียงเชิงพลวัตรจึงจะนับได้วา่เป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ 

๔. เงื่อนไขการตัดสินใจการกระท าและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง
ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
                                                             

๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐพอเพียง 
ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , 
กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 

 



๓๗ 
 

 
 

ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิต ด้วยความอดทน
ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบกล่าว คือ 

๔.๑ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

๔.๒ เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย การพัฒนาคนให้เป็นท้ังคนเก่ง
และคนดีมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีเข้มแข็ง พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอันจะต้องเสริมสร้างใน
๒ ด้านได้แก่ ๑) ด้านจิตใจและปัญญาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรมตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ๒) ด้านการกระท าหรือแนวทางการด าเนินชีวิตเน้นความอดทน
ความเพียรสติปัญญาและความรอบคอบ 

๕. แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างกว้างขวาง ท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมความรู้เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะ
ท าใหเ้กิดท้ังวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาท่ีสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงกล่าวคือ 

๕.๑ ความพอเพียงเป็นวิธีการท่ีค านึงถึงความสมดุลพอประมาณ อย่างมีเหตุผลและการ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็น าไปสู่การกระท าท่ีก่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลง 

๕.๒ ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงหมายถึง ความสมดุลในทุกด้านท้ัง
ด้านเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมและความรู้และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระท า
ท้ังเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในมิติของเวลาก็จะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาของทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางส่ิงแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญา รวมท้ังความพร้อม
รองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่อผลกระทบในด้านต่างๆ๖๗ 

แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ท่านได้กล่าว
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ เอาไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถ
ของชุมชน เมืองรัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งในการผลิต และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ ได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ท่ีตนไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ
ความสามารถในการด ารงได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ 
และท่ีส าคัญ ไม่หลงใหลไปตามกระของวัตถุ มีอิสรภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กัลป์ส่ิงใด โดยสรุปคือหัน
กลับมายึดเส้นทางกลางในการด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงคือการวางรากฐานอันมั่นคงและยังยืนของ
ชีวิต๖๘ 

 

                                                             
๖๗ กาญจนา บุญยังและคณะ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส วนต าบล, หน้า ๑๐-

๑๔. 
๖๘ สุเมธ ตันติเวชกุล, เบื้องพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), หน้า 

๒๘๕. 
 



๓๘ 
 

 
 

๑. ยึดแนวพระด าริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้ันทฤษฎีใหม ่
๒. สร้างพลังงานสังคม โดยการประสานพลังสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายในลักษณะพหุภาคี 

อาทิ ภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อให้ขับเคล่ือน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

๓. ยึดพื่นท่ีเป็นหลักและใช้องค์กรชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอื่นๆท า
หน้าท่ีช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนันสนุน 

๔. ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการร่วมกัน พร้อม
พัฒนาอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก ของคนในชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกันท้ังด้าน เพศ วัย 
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 

๕. ส่งเสริมการการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อสร้างคุณธรรมและ
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างรอบด้านอาทิ การศึกษา สาธารณสุขการฟื้นฟูวัฒนธรรม การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมฯลฯ 

๖. วิจัยและการพัฒนา ธุรกิจชุมชนชนครบวงจร (ผลิต-แปรรูป-ขาย-บริโภค) โดยให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น ควรเริ่มพัฒนาจากวงจร
วงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้นระดับประเทศและระดับต่างประเทศ 

๗. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพของแต่ละเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจ
ชุมชน ท่ีมีข้อมูลข่าวสารกิจนั้นๆ อย่างครบวงจร พร้อมท้ังใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรม๖๙ 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชให้ แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแนะ
แนวทางในการด ารงชีวิตของปนะชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีทรงช้ีแนะถึงแนวทางการปฏิบัติโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบและระมัดระวังในการใช้
ความรู้อย่างถูกหลักพลังทางบวก ควบคู่ไปกับการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกัน สร้างสรรค์พลังทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืนและพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ อีกท้ังยังเป็นแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับชาวไทย
เป็นอย่างมาก เพราะลดความเห็นแก่ตัว เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางค าสอน
ของพระพุทธศาสนาท่ีว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือการเดินทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง การ
ใช้ชีวิตตามวิถีมัชฌิมาปฏิปทา ก็คือใช้ชีวิตบนความพอเพียงนั้นเอง 

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพื้นฐานและเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า ถ้าสังคมไทยท า
ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพื้นฐานกันอย่างท่ัวถึงเราสามารถขจัดความยากจนของคนท่ัวประเทศ
พร้อมๆ กับสร้างฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อม ให้ฟื้นฟูบูรณะเพิ่มพูนขึ้นเต็มประเทศความ
เข้มแข็ง ท่ีเป็นพื้นฐานท้ังทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจใน
                                                             

๖๙ สุเมธ ตันติเวช, ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ 
๘๑ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๙ - ๒๕๑. 



๓๙ 
 

 
 

ระดับบนมั่นคงและยั่ งยืนเศรษฐกิจ  พื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสถึงเมื่อวันท่ี  ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความ
คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีค านึงถึงการทะนุบ ารุงพื้นฐานของ
ตัว ให้เข้มแข็งท้ังทางสังคมวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ พื้นฐานของสังคมก็คือชุมชน 
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจพื้นฐานก็อย่างเดียวกัน เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียง
ส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียง เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิด
ความสมดุลจะเรียกว่าเศรษฐกิจสมดุลก็ได้ เมื่อสมดุลเป็นปกติสบายไม่เจ็บไข้ ไม่วิกฤตเศรษฐกิจ
พื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชน ล้วนมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ข้อส าคัญเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพื้นฐานต้องไม่
มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีอยู่บนความเข้มแข็งของสังคมหรือชุมชนอาศัย 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการลักษณะพื้นฐาน ๕ ประการของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑) เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนท้ังมวล ไม่ใช่เศรษฐกิจท่ีสร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่
ท้ิงคนส่วนใหญ่ให้ยากจน 

๒) มีพื้นฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชน 
๓) มีบูรณาการคือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แต่เช่ือมโยงกับสังคมวัฒนธรรม

ส่ิงแวดล้อมพร้อมกันไป 
๔) อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของตนเอง 
๕) การจัดการและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมความก้าวหน้า ให้แก่เรื่องพื้นฐานท าให้มี

พลวัตอย่างไม่หยุดนิ่ง๗๐ 
แนวทางการบริหารประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๔

พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ช้ีให้ประชาชนได้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตน ท่ีควรจะเป็นเพื่อให้สามารถด ารง
ชีพ ได้โดยไม่เดือดร้อนซึ่งท่ีจริงแล้วก็เป็นแนวทางท่ีมีพื้นฐาน มาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนไทยและ
สามารถน าไปใช้ได้ในทุกระดับ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ การพัฒนา
ต้องเริ่มจากการพึ่งตนเองให้ได้ก่อน การท่ีจะสามารถพึ่งตนเอง ได้เราก็ต้องรู้จักประมาณตนและท า
ทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังไม่ประมาทส่ิงเหล่านี้ จะสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับเราต่อไป ด้วย
หลักการส าคัญของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นหลักการพึ่งตนเองเป็นหลัก ท่ีจะท าอะไร
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่รีบร้อนไม่ก้าวกระโดดไม่ประมาท รู้จักการเลือกสรรและการใช้อย่าง
เหมาะสม ระมัดระวังมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ซึ่งใช้ค าสรุปรวมว่า “พอเพียง”๗๑ 

ในทัศนะ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ท่ีได้อธิบายถึงเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการสัมมนาเรื่องเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ท่ี“ทางสายกลาง”ไม่สุดโต่งซึ่งมีอยู่ในค าสอนของทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ 
                                                             

๗๐ ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ , พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นต้ิงเซนเตอร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๐ - ๒๒. 

๗๑ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, อ้างอิงในส าคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...สู่การปฏิบัติ, หน้า ๑๒ - ๑๓. 



๔๐ 
 

 
 

คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู อิสลามและศาสนาซิกข์ การใช้ชีวิตนั้นอย่าสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่ง แต่ให้อยู่
ในทางสายกลาง เช่น การใช้เงินระดับบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือครูก็ดี ใช้ให้พอเพียง
พอประมาณ หากสุดโต่งข้างหนึ่ง คือตระหนี่หรือขี้เหนียวตระหนี่ก็คือ ไม่ใช้เงินแม้ว่าจ าเป็นต้องใช้เงิน
ก็ไม่ยอมใช้แล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง คนในครอบครัวหรือคนในโรงเรียน ส่วนสุดโต่งอีก
ด้านคือ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยใช้เงินในส่ิงท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้และไม่มีเหตุผลความจ าเป็นต้องใช้เห็นเขามีก็
อยากมีตามเขาเขามีเงินเป็นแสนเป็นล้าน เราจะไปมีตามเขาได้อย่างไรในเมื่อเงินเดือนเราหมื่นสอง
หมื่น ซึ่งปรัชญาฯ นี้ต้องการสอนเรา การท่ีจะใช้ชีวิตใช้เงินทองหรือตัดสินใจบริหารโรงเรียนต้องวาง
อยู่บนความพอเพียง๗๒ 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในประเทศจะต้องมีการใช้อย่างสมดุลหมายถึงการขุด
ค้นทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิตจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน เช่น ควรหลีกเล่ียงการ
สร้างมลภาวะน้ าเน่าเสียหรืออากาศเป็นฝุ่นละอองในชุมชนเป็นต้น ควรใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ
ป้องกันรักษามิให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเชิงลบ ดร.จิรายุ อิศรางกูรณอยุธยา ยังได้กล่าว
สรุปหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

๑) ให้เดินทางสายกลางประชาชนควรบริโภคสินค้าหรือบริการเท่าท่ีทรัพยากรใน
ประเทศจะเอื้ออ านวยหรือผลิตได้ 

๒) ภายในประเทศจะต้องป้องกันตัวและปรับตัวให้อยู่รอดจากภาวะไม่สมดุลซึ่งเกิด
จากปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น สินค้าขาดตลาดท่ัวโลกหรือเศรษฐกิจในยุโรปอ่อนแอเป็นต้น 

๓) ธุรกิจจะต้องช่วยรักษาทรัพยากรและไม่ท าลายสภาพแวดล้อมของโลก เช่น การ
ปล่อยภาวะเรือนกระจกควรใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังพึงระลึกไว้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้
หมายถึงการอยู่อย่างปลีกวิเวกโดยไม่ท าการค้าขายกับต่างประเทศเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เหลือไว้คู่กับโลกอย่างยั่งยืน๗๓ 

โดยความคิดเห็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี๑๘กรกฎาคม๒๕๑๗มีความตอนหนึ่งว่า 

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความ
พอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้
รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและประชาชนโดย

                                                             
๗๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย, อ้างอิงในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...สู่การปฏิบัติ, หน้า ๑๒ - ๑๓. 
๗๓ ChirayuIsarangkun Na Ayuthaya, His Majesty the King and the Royal Initiatives 

towards Balancing Thailand’s Development, Translated by SawaneeNivasabutr, 
(DevawongseVaropakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, n.d.), pp. 4 - 5. 



๔๑ 
 

 
 

สอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในท่ีสุดดัง
เห็นได้ท่ีอารยประเทศหลายประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย างรุนแรงอยู่ในเวลานี้ …”๗๔ 

ท้ังนี้ อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้อธิบายถึงคาว่า“พอ”ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้
๓ ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี ๑ พอมีพอกิน ขั้นแรก เป็นการผลิตเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเป็นอันดับแรก ดัง
ข้อความท่ีว่า “กินทุกอย่างท่ีปลูกและปลูกทุกอย่างท่ีกิน” พึ่งเงินให้น้อยท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงหายากโดย
เริ่มจากการท าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อจะได้เห็นส่วนท่ีเป็นรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือยเกินความพอดีเกิน
ความต้องการ จะได้หาทางแก้ไขด้วยการลดในส่วนนั้นๆ และอะไรท่ีสามารถผลิตได้เองก็ลองผลิตดู
เช่น การปลูกผักสวนครัวในบ้าน การเล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ไว้กินไข่ การท าปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ใน
บ้านแทนการซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์และการท าสบู่เหลวไว้ใช้เอง เป็นต้น ซึ่งบุคคลทุกกลุ่มอาชีพสามารถ
ท าได้ ถ้าเป็นเกษตรกรก็หาทางบริหารจัดการพื้นท่ีตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นหลัก คนเราถ้าไม่โลภมาก
ชีวิตก็มีความสุขย่ิง ปลดหนี้ได้ความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

ขั้นท่ี ๒ อยู่ดีกินดี เป็นขั้นของการรวมกลุ่มสมาชิก ในชุมชนและในสังคมใกล้เคียงเข้า
ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดพลังก่อให้เกิดการผลิต เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจชุมชนด้วยการรวบรวมข้อมูลด้าน
การตลาดการแปรรูป วัตถุดิบของชุมชนให้เป็นสินค้าของชุมชนให้เป็นสินค้าและบริการ เพื่อหารายได้
เพิ่มขึ้น เช่น ผลผลิตของข้าวแปรรูปเป็นโจ๊กซองส าเร็จรูป การน าสมุนไพรท่ีปลูกได้มาอบแห้งบรรจุ
แคปซูล การท าปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพปุ๋ยน้ าและสารไล่แมลงบรรจุขวดเป็นต้น ซึ่งการจะท าเช่นนี้ได้
จ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งมีการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้สูงขึ้น 

ขั้นท่ี ๓ มั่งมีศรีสุข ขั้นนี้เป็นการด าเนินธุรกิจชุมชนท่ีเกิดจากพลังสร้างสรรค์จาก
เครือข่ายสหกรณ์ท่ีมีกิจกรรมคล้ายคลึงกันร่วมมือกันท ากิจกรรมผลิตและการจ าหน่ายเพื่อก่อให้เกิด
อ านาจในการต่อรองในทุกๆ เรื่องโดยประชาชนในชุมชนและในสังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเอง
เช่น เป็นเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ โรงสีกลาง กิจการขนส่งและเจ้าของตลาดกลางการเกษตร
เป็นต้น จะได้สามารถก าหนดราคาสินค้าและบริการได้เองอันจะน าไปสู่ความมั่งมีศรีสุขในท่ีสุดและ
เป็นความมั่งมีความสุขท่ียั่งยืนด้วยเพราะใช้หลักการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนฐานของ
ความไม่มีหนี้สิน๗๕ และการมองอย่างวัตถุวิสัยด้านภายนอกต้องมีกินมีใช้มีปัจจัยส่ีเพียงพอตาม
อัตภาพหมายถึงการพึ่งตนเอง มองอย่างจิตวิสัยด้านภายในจิตใจคนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่ท ากัน
บางคนมีเงินเป็นล้านๆ ก็ไม่เพียงพอบางคนมีนิดเดียวก็พอเป็นการเพียงพอทางจิต 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ มีความสอดคล้องกับธัมมิกสังคมของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเน้นในเรื่องของจิตใจมากกว่ารูปธรรมด้านเศรษฐกิจและสอดคล้องกับหลัก
เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธของ อี.เอฟ. ซูเมกเกอร์ ท่ีเน้นเรื่องความพอเพียงทางเทคโนโลยีในระบบการ
ผลิตท่ีให้ความส าคัญของคนมากกว่าผลผลิตเป้าหมายท่ีส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องการให้
                                                             

๗๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ , อ้างอิงในส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ, หน้า ๑๒๕ 

๗๕ อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา, “ศาสตร์แห่งธรรมิกราชาสร้างคุณค่าแห่งชีวิต”, นิตยสารข่าว
ทางเดิน, ปีที ่๓๕ ฉบับที่ ๑๔๙ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓ ), หน้า ๕๑ - ๕๒ .  



๔๒ 
 

 
 

ประชาชนหรือชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้สร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งและมั่นคงด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่แค่สร้างความมั่นคงทางวัตถุหรือทางกายให้คนพอมีพอกิน
เท่านั้นหากแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกท่ีควรน าไป
เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอย่างมีนัยท่ีส าคัญ๗๖ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ 

แนวทางการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหา
ทองคือ ท ามาหากินก่อนท ามาค้าขายโดยการส่งเสริมการท าไร่นาสวนผสมและการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย
การท าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบ ารุงดินการเพาะ
เห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกไม้ผล สวนพืชหลังบ้านและมาใช้สอยในครัวเรือนการปลูก
พืชสมุนไพรช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย.การเล้ียงปลาในร่องสวนในนาข้าวและแหล่งน้ าเพื่อเป็นอาหาร
โปรตีนและรายได้เสริมการเล้ียงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ประมาณ ๑๐-๑๕ ตัวต่อครัวเรือนเพื่อเป็นอาหาร
ในครัวเรือนโดยใช้เศษอาหารร าและปลายข้าวจากผลผลิตการท านาข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากการปลูกพืช
ไร่เป็นต้น๗๗ 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงคือการเดินสายกลาง
ความพอเพียงการพอดีความพอประมาณหรือมัชฌิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลางฯลฯ ซึ่งหลายท่าน
ใช้ต่างกันแต่มุ่งไปในความหมายเดียวโดยกล่าวเป็นประเด็นหลักๆ ของความพอดีได้แก่ 

พอดีด้านจิตใจหากทุกคนมีจิตใจท่ีเข้มแข็งส านึกดีต่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมส านึกต่อ
ความเป็นมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมบนผืนแผ่นดินเดียวกันก็จะน าไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันได้พอดีด้านสังคม
วัฒนธรรมถึงแม้ว่าสังคมหรือวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติจะต่างกันก็ตาม หากแต่ต่างคนต่างดูแลและ
อนุรักษ์รวมถึงการผนึกก าลังเกื้อกูลต่อกันในสังคมและวัฒนธรรมภาพท่ีแตกต่างกันก็สามารถสร้าง
ความงดงามให้แก่สังคมและวัฒนธรรมได้โดยยั่งยืน 

พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความไม่พอดีในทรัพยากรธรรมชาติก็จะ
น าไปสู่สภาพแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียนอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดแต่การเอาชนะทรัพยากรธรรมชาติสุดท้าย
ธรรมชาติก็กลับมาชนะเราดังเช่นภัยธรรมชาติท่ีเคยปรากฏมาแล้ว การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ด ารงชีวิตอย่างพอควรพออยู่พอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตน ความพอดีจึงเป็นกุญแจไปสู่
ความส าเร็จเพราะทุกส่ิงท่ีเขาท าไม่พลาดเลยทะลุเป้าพอดีและได้ประโยชน์สู งสุดความพอดีจึงเป็น
ภารกิจท่ีประณีตละเอียดอ่อนต้องใช้สติท่ีสมบูรณ์ปัญญาท่ีแจ่มใสจึงจะบริหารให้เกิดความพอดีได้
ความพอดีหรือความเป็นกลางจะบริหารให้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือการท่ีจะท าให้เกิดความรู้ท่ีเท่ียงตรง
                                                             

๗๖ ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, “เศรษฐกิจพอเพียงแนวพุทธศาสตร์”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์, ปีที ่๑ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๐), หน้า ๑๘. 

๗๗ อรุณี ปิ่นประยงค์ , “เศรษฐกิจพอเพียง”, กองส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรมวิชาการเกษตร , 
(กรุงเทพมหานคร: ๒๕๔๙), หน้า ๕. 



๔๓ 
 

 
 

ได้นั้นต้องฝึกจิตให้มีระเบียบนิ่งมีสมาธิจิตท่ีนิ่งและมีสมาธิ จะเป็นบ่อเกิดความรู้ท่ีเท่ียงตรงเพราะการ
นิ่งสงบเกิดความว่างเปล่าท าให้เห็นภาวะบวกและภาวะลบอย่างเท่ียงตรงตามความจริง  ปัญญาก็จะ
เกิดปัญญาคือความรู้เท่ียงตรงรู้แจ่มชัดรู้รอบและรู้ประโยชน์สูงสุดปัญญาจึงวัดจากความส าเร็จโดย
สมควรและสังคมต้องมีความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยสังคมท่ีพอเพียงคือ สังคมท่ีพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเอง
รวมกันเป็นกลุ่มเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสประหยัดอดออมและแบ่งปันสังคมแห่งคุณธรรมคือ
สังคมท่ีต้องมีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมครอบครัวอบอุ่นเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันสังคมท่ีสามารถคือสอนให้คนฉลาดพอท่ียืดหยุ่นเลือกสรรเอาวิทยาการใหม่ๆ มาต่อยอด
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์ความรู้เพื่อให้เท่าทันสามารถแข่งขันกับโลกภายนอกได้ 

สังคมท่ีสมดุล คือ ในอดีตพบว่า แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคม
เกิดความไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคมความไม่สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบทความ
ยากจนของคนในประเทศสูงขึ้นความไม่สมดุลของเศรษฐกิจภายในประเทศกับภายนอกประเทศความ
สมดุลทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมเป็นต้น๗๘ 

สรุปได้ว่า ความหมาย ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความพอประมาณความมีเหตุผล
รวมถึงความมีระบบภูมิ คุ้มกันในตัวท่ีดีท่ี เพียงพอต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการในทุกขั้นตอนและ
ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับซึ่งเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบมีความพอเพียงพอเหมาะพอดี เพื่อเป็นแบบอย่างการ
ด ารงชีวิตแก่ประชาชนในชาติอันจะก่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมธรรมชาติส่ิงแวดล้อมการเมืองและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

๒.๓.๓ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
ทุกคนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนิน

ชีวิตได้โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส านึกมีความศรัทธาเช่ือมั่นเห็นคุณค่าและน าไป
ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวชุมชนองค์กรสังคมและประเทศชาติต่อไป แนวทาง
ปฏิบัติโดยเริ่มจากตัวเองก่อนด้วยการฝึกจิตข่มใจตนเองและอบรมเล้ียงดูคนในครอบครัวให้มีคุณธรรม
กินอยู่ตามอัตภาพพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ท าอะไรเกินตัวไม่ลงทุนเกินขนาดด าเนินชีวิต
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงใน
อนาคตและเป็นท่ีพึ่งให้ผู้อื่นได้ในท่ีสุดเช่นการหาปัจจัยส่ีมาเล้ียงตนเองและครอบครัว๗๙ 

                                                             

 ๗๘ ณัฐวุฒิ บ ารุงแจ่ม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” รายงานวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐), หน้า 
๙. 

๗๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, หน้าที่
๑๑ . 



๔๔ 
 

 
 

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว แนวทางปฏิบัติโดยเริ่มจากตัวเองก่อนด้วย
การฝึกจิตข่มใจตนเองและอบรมเล้ียงดูคนในครอบครัว ให้มีคุณธรรมกินอยู่ตามอัตภาพพึ่งพาตนเอง
อย่างเต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตัวไม่ลงทุนเกินขนาด ด าเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่นใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคตและเป็นท่ีพึ่งให้ผู้อื่น
ได้ในท่ีสุด เช่น การหาปัจจัยส่ีมาเล้ียงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ การจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช้ตระหนี่ลดละเลิกอบายมุขรู้จักคุณค่ารู้จักใช้รู้จักออมเงินและส่ิงของ
เครื่องใช้ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีการแบ่งปันภายในครอบครัวชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมถึง
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีและการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งบริหารความเส่ียงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านวัตถุสังคมส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม 

ตัวอย่าง ความพอเพียงเช่นถ้ามีกระเป๋าถืออยู่ ๔ ใบ แต่อยากซื้อใบท่ี ๕ ต้องค านึงถึง
หลักส าคัญในองค์ประกอบของปรัชญาฯ คือ พอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันหากซื้อแล้วต้อง
พิจารณาว่ามีเงินพอใช้ถึงส้ินเดือนหรือไม่ หากไม่พอแสดงว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงไม่ควรซื้อกระเป๋าแต่
หากมีเงินเดือนมากพอ ไม่เดือดร้อนและจ าเป็นต้องใช้ก็สามารถซื้อได้ แต่ราคาต้องเหมาะสมด้วยหรือ
หากครอบครัวมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้ต้องไปดูเหตุปัจจัยของการเป็นหนี้ท้ังท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
โดยลงบัญชีแบ่งประเภทรายรับรายจ่ายหากรายจ่ายใดสามารถควบคุมได้และเป็นรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น
ก็ให้ลดหรือยกเลิกไป เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หรือส่ิงของท่ีเป็นอบายมุขท้ังปวง๘๐ 

ความพอเพียงในชุมชน แนวทางปฏิบัติคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยง
กันในชุมชนและนอกชุมชนท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การ
รวมกลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงินชุมชนสวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ
ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์สุขได้อยา่งเหมาะสม 

ตัวอย่าง ความพอเพียงในชุมชนคนในชุมชนร่วมกันศึกษาข้อมูลในชุมชน เพื่อให้รู้จัก
ตัวเองชุมชนทรัพยากรในชุมชนโลกภายนอกและรู้สาเหตุปัญหาท่ีมาของผลกระทบต่างๆ แล้วร่วมกัน
หาวิธีแก้ปัญหาและวางแผนป้องกันปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงพัฒนาส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ เช่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติแล้วน ามาต่อยอด เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงในชุมชน
ในทางท่ีดีขึ้นขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนให้มีความ  “รู้รักสามัคคี” มี
ความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน รอบคอบ มีความเพียรมีสติปัญญาและท่ีส าคัญ คือ
มีความสุขบนความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยไม่โลภไม่ติดการพนัน ไม่เป็นหนี้ไม่ลุ่มหลงอบายมุขดังตัวอย่าง
ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ชุมชนท่ีไม่ปฏิบัติเช่นนี้ก็ไปไม่รอดตรงข้ามกับชุมชนท่ีปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถคงความเข้มแข็งและยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง๘๑ 

ความพอเพียงระดับประเทศ แนวทางปฏิบัติเน้นการบริหารจัดการประเทศโดยเริ่มจาก
การวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่ อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้มีความรู้และคุณธรรมใน
การด าเนินชีวิตมีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อแลกเปล่ียนความรู้สืบทอดภูมิปัญญาและ
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ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่าง
ชุมชนให้เกิดความพอเพียงน าสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” อย่งเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

ตัวอย่างความพอเพียง เช่น การก าหนดนโยบายพัฒนาประเทศและการเปิดเสรีควร
กระท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเน้นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนสังคม
ทุนวัฒนธรรมทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคี ความรู้ความเพียร
ความอดทนเกื้อกูลแบ่งปันความซื่อสัตย์และความกตัญญูให้กว้างขวาง การด าเนินนโยบายการเงินการ
คลังและการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนต้องดาเนินการอย่างรอบรู้รอบคอบระมัดระวังค านึงถึงความพอประมาณ คุ้มค่ามีเหตุผล
โปร่งใส สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและพอดีกับทรัพยากรรวมท้ังก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างแท้จริงมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะท่ีจะเป็นประโยชน์ ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและบทเรียนจากการพัฒนาหรือร่วมมือกันพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชนองค์กรและ
ธุรกิจต่างๆท่ีด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันด้วยหลักการ
แห่งความพอเพียงรู้รักสามัคคีไม่เบียดเบียนแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในท่ีสุด๘๒ 

๒.๓.๔ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง กับ หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เปรียบเทียบหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา หมวดสัปปุริสธรรม ๗ จะเห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสอดคล้อง
กับหลักสัปปุริสธรรม ๗ อย่างยิ่งคุณสมบัติส าคัญ ๓ ประการ ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

๑. ความพอประมาณ ความพอดีท่ีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนท้ังตนเอง
และผู้อื่น 

๒. ความมีเหตุมีผล การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมี
ผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจโดยรอบด้าน ตลอดจนค านึงถึงผลท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านั้นๆอย่างมีสติและรอบคอบ 

๓. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี การรู้จักตนเอง การรู้ จักสังคมท่ีตนอยู่ การรู้จักประเมิน
สถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ ซึ่งท าให้สามารถเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี 

หลักส าคัญ ๓ ประการนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักธรรมในหมวดสัปปุริสธรรม 7 อัน
หมายถึงธรรมของคนดี ธรรมของผู้สงบ จะเห็นว่าคุณสมบัติข้อของความมีเหตุมีผล จะตรงกับ
หลักธรรม ธัมมัญญุตา และ อัตถัญญุตา ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ รู้จักหลักการต่างๆ รู้หลักความจริง 
รู้ว่าเหตุอันใดท าแล้วจะเกิดผลท่ีเราต้องการนั้นๆ ในขณะท่ี อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล รู้จักความมุ่ง
หมาย รู้ถึงจุดประสงค์ของการกระท าใดๆ รู้เป้าหมายในการกระท า รู้ว่าหลักการนี้ท าแล้วย่อม
ปรากฏผลอย่างไร การมีเหตุมีผลในการด าเนินชีวิตย่อมท าให้เรามีหลักยึดไม่เดินหลงทาง แม้ระหว่าง
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ทางอาจเกิดปัญหา ผลท่ีได้อาจไม่ตรงกับท่ีคาดการณ์ไปบ้าง แต่เพราะมีหลักการในการด าเนินชีวิต 
ย่อมสามารถหาต้นตอของปัญหาและแก้ไขได้ 

ในข้อ  ของความพอประมาณ จะสอดคล้องกับห ลัก  มัตตัญญุตา , อัตตัญญุ
ตา และ กาลัญญุตา มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ ความรู้จักพอดี รู้จักประมาณในการบริโภค 
รู้จักประมาณในการกระท าทุกอย่าง การรู้จักประมาณจะท าให้เราลดการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตนเอง การรู้จักลักษณะทางกายภาพ เพศ วัย ท าให้มีการบริโภคท่ีเหมาะสม 
ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม การรู้จักความสามารถของตนเอง ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ย่อมท าให้
รู้จักประมาณในการต้ังเป้าหมายในชีวิตไม่ให้สูงเกินกว่าขีดความสามารถของตนเองจนเกินไป ซึ่งจะ
ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างเคร่งเครียด บีบค้ัน และกาลัญญุตา คือ การรู้จักกาลเวลาอัน
เหมาะสม และรู้จักระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการกระท าใดๆ เช่น รู้ว่าเวลานี้ควรท างาน เวลานี้ควร
พักผ่อนร่างกาย เวลานี้ควรผ่อนคลายจิตใจ รู้ว่าควรท างานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผล เพื่อ
ไม่ให้ช้าเกินจนไม่ทันการณ์ หรือเร็วเกินไปจนไม่รอบคอบ  

หลักสุดท้าย คือ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตนเอง จะสอดคล้องกับหลัก  อัตตัญญุตา , 
ปริสัญญุตา, ปุคคลัญญุตา และ กาลัญญุตา อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตนเอง รู้ถึงความสามารถ ข้อดี
ข้อด้อยของตนเอง ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน รู้จักสังคม รู้ว่าสังคมรอบตัวเป็นอย่างไร รู้
ว่าจุดไหนคือโอกาส รู้ว่าสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร รู้จักธรรมชาติของคนในสังคมนั้นๆว่ามี
พฤติกรรมอย่าง มีธรรมนิยมอย่างไร ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล รู้จักความแตกต่างของนิสัยของ
คนแต่ละคน รู้จักความสามารถของคนแต่ละคน รู้ข้อดีข้อด้อยของคนแต่ละคน รู้ว่าคนประเภทใดควร
คบหาสมาคมหรือคนประเภทใดควรอยู่ให้ห่าง และ กาลัญญุตา คือ การรู้จักกาละเทศะ รู้ว่าเวลาไหน
ควรพูดเวลาไหนควรฟัง เวลาไหนควรกระท าการใดๆ คาดการณ์ได้ว่าในกาลข้างหน้าสังคมจะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร เพื่อหาทางในการปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น การรู้จักตนเอง 
การรู้จักผู้อื่น การรู้จักสังคมท่ีเราอาศัยอยู่ อาศัยความรู้เหล่านี้ประเมินพร้อมกับกาลเวลาจะท าให้เรา
สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างใกล้เคียง ท าให้เราเป็นคนท่ีทันต่อโลก 
ทันต่อยุคสมัย ยากต่อการหลอกลวง ยากต่อการล้มเหลว หลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักด าเนิน
ชีวิตท่ีมีจุดประสงค์เดียวกันกับหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ คือหลักด าเนินชีวิตท่ีเป็นไปเพื่อให้มีชีวิตอัน
สงบและดีงาม๘๓ 

๒.๓.๕ ทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้
จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

                                                             
๘๓ องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๓๘๕/๑๐๖ 
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โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติและความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงท าการศึกษาและวิจัยเชิง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลานานต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ในพื้นท่ีส่วนพระองค์ขนาด ๑๖ ไร่ ๒ 
งาน ๒๓ ตารางวา ใกล้วัดมงคล ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีและทรงมอบให้มูลนิธิชัย
พัฒนา ท่ีทรงจัดต้ังขึ้นมาเพื่อเสริมโครงการของรัฐ ท้ังนี้ก่อนท่ีจะทรงน าเอกสารออกเผยแพร่อย่าง
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.๒๕๓๗ นั้น ทรงให้จัดต้ัง “ศูนย์บริหารพัฒนา” ตามแนวพระราชด าริ อยู่
ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรโดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างวัด ราษฎรและรัฐ ท าการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชนใน
ชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความส าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องท่ีอื่นๆ ท้ังนี้ในส่วนของ
การพัฒนาด้านการเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีท่ีรู้จักกันในนาม “เกษตรทฤษฎีใหม่”๘๔

แนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีหลักการส าคัญ คือ 
๑. เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได้ 
๒. เป็นแนวคิดท่ียึดหลึกความสามัคคีในชุมชน มีการให้ความร่วมมือร่วมใจกัน ท าให้ลด

ค่าใช้จ่าย 
๓. เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นพื้นฐาน 
ทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๑ เกษตรจะต้องสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการเพาะปลูกเพื่อบริโภค

ในครัวเรือนเป็นหลัก ท่ีเหลือจึงออกจ าหน่าย โดยมีการบริหารจัดการท่ีดินออกเป็น ๔ ส่วน คือสระน้ า 
พื้นท่ีนาข้าว พื้นท่ีปลูกพืชอื่นๆ ท่ีอยู่อาศัยและส่ิงก่อสร้างโดยมีสัดส่วนคือ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ อย่างไรก็
ตามการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีดังกล่าวไม่ใช่สูตรตายตัว สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อม 

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี ๒ หลังจากเกษตรกรด าเนินการทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๑ การผลิตอาหารเพื่อ
การบริโภคจนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง สามารถช่วยตนเองได้ จะมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบ
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ คือการผลิตมีการร่วมมือกันในด้าน
พันธุ์พืช การให้ความร่วมมือกันในการเตรียมดิน การร่วมมือกันท างานดังกรณี ประเพณีการลงแขกท่ี
มีมาในอดีต การตลาด การจัดเก็บ และการจัดจ าหน่ายผลผลิต การแลกเปล่ียนสินค้าในชุมชน การจัด
สวัสดิการร่วมกันในชุมชน 

ทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๓ การติดต่อประสานงานกับแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถขยายกิจการ
ด้วยเทคโนโลยีการเกษตร ท าให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรกรรมได้ในราคาท่ีต่ าลงทฤษฎีใหม่ท่ีสมบูรณ์
การด าเนินการตามธรรมชาติโดยอาศัย แหล่งน้ าจากน้ าฝนประสิทธิภาพยังไม่ดีนักเพราะหากปีใดฝน
ตกน้อยมีน้ าไม่เพียงพอ ฉะนั้นการท่ีจะท าให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั่นคือ สระเก็บน้ าจะต้องท าหน้าท่ี

                                                             
๘๔ อ าพล กิตติอ าพล, ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก, (กรุงเทพมหานคร: วีพีกราฟฟิค

แอนด์พริ้นต้ิง, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถโดยมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ท่ีสามารถเพิ่มเติมน้ าในสระน้ า
เพื่อเก็บกักน้ าให้เต็มอยู่เสมอ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยท่ีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ีแนว
พระราชด าริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้น เป็น
ตัวอย่างการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีเหมาะสม
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริอาจเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ 
คือแบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า ดังนี้ 

๑. ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพื้นฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๑ ท่ีมุ่งเน้นแก้ปัญหาของเกษตรท่ีมีแหล่งน้ าไม่เพียงพอเพื่อ
แก้ปัญหาให้มีน้ าเพียงพอในการท าเกษตรและใช้ท่ีดินส่วนอื่นๆสนองความต้องการพื้นฐานของ
ครอบครัวรวมท้ังขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมีรายได้ เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นระดับ
ครอบครัว 

๒. ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ซึ่งครอบคลุมทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี ๒ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกรรมรวมพลังกันใน
รูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์หรือการท่ีธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ เกิดความ
พอเพียงในวิถีปฏบัติอย่างแท้จริง 

๓. ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพิเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี ๓ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ใน
ประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานวางแผนของประเทศไทยได้ศึกษาและเรียนรู้การทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่า เป็นการด าเนินงานในลักษณะของทางสายกลางท่ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีอยู่
รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง ทุกคนควรเรียนรู้และน้อมน ามาเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคคลบาทน ามาปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ประการแรก การพัฒนาต้องเอา “คน”เป็นตัวต้ังยึดหลักประโยชน์สุขของประชาชน 
และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน โดยในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุก
โครงการ ทรงยึดหลักประชาชนทุกคนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการและคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละ
ดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย ยึดหลักคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุนหรือขาดทุนคือก าไร เน้นการให้และการ
เสียสละเพื่อผลแห่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและต้องให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจดครงการต้ังแต่ตอนก่อนเริ่มโครงการ แล้วจึงให้ข้าราชการท่ีเกี่ยงข้องด าเนินการร่วมกัน
ต่อไป 

ประการที่สอง ยึดหลักภูมิสังคม ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น ดัง
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตามแนวพระราชด าริจะเน้นกระบวนการศึกษาและวางแผนท่ีสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ สภาพธรรมชาติแวดล้อมรอบๆ ตัวคน ค านึงถึงการ
ด าเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมท่ีจะเข้าไปพัฒนา ตามลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ
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และศาสนา ประเพณีท่ีต่างกันนอกจากนี้ยังทรงให้ความส าคัญกับการใช้หลักวิชาในการศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบและพัฒนาคน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจของคนในพื้นท่ีต่อหลักการและประโยชน์
จากการพัฒนา ก่อนส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา คือต้องมีความรู้
ความเข้าใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพื้นท่ีนั้นๆ ว่ามีปัญหาเช่นไรและมีความต้องการอะไร ท้ังนี้ก็
เพื่อให้การวางแผนและด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริช่วยแก้ปัญหาและตรงกับความ
ต้องการของคนในพื้นท่ีมากท่ีสุด 

ประการที่สาม การพัฒนาต้องเริ่มต้นจากการพึงตนเองให้ได้ก่อน รู้จักประมาณตนรู้
ศักยภาพของตนเอง และด าเนินกการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และท าตามล าดับขั้น สร้าง
พื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและครอบครัวให้พอมี พอกิน พอใช้ก่อน โดยวิธีการท่ีประหยัดและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองให้เข็มแข็งแล้ว จึงค่อยพัฒนาขันมาเป็นการแลกเปล่ียน 
การรวมกลุ่มพึ่งพากันและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้แล้วขยายเครือข่าย
เช่ือมสู่สังคมภายนอก ดังท่ีทรงใช้ค าว่า ระเบิดจากข้างใน 

จากการทรงงานข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดย
ทรงให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกในศีลธรรมแก่ประชาชน ให้รู้จักประมาณตน ไม่โลภ เสียสละ
มีคุณธรรมและความเพียรและซื่สัตย์สุจริตอยู่เสมอ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาคนตาม
แนวพระราชด ารินั้นจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนในทุกมิติ อันจะเป็นการขยายโอกาสและ
ทางเลือกให้แก่ประชาชนในการด าเนินวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้
ยั่งยืน ตามไปด้วย๘๕ การปฏิบัติตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง 

๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านท่ีไม่จ าเป็น ลดละความฟุ่มเฟือยใน
การด ารงชีวิตอย่างจริงจัง 

๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริตแม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนใน
การด ารงชีวิต 

๓. ละเลิกแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้า ประกอบอาชีพแบบต่อสู้อย่าง
รุนแรงดังในอดีต 

๔. ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาแนวทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์อยากครั้งนี้ โดยขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 

๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละเลิกส่ิงช่ัวให้หมดส้ินไป ท้ังนี้ด้วยสังคมไทยท่ีล่มสลาย
ลงในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจ านวนไม่น้อยท่ีด าเนินการโดยปราศจากความละอายต่อแผ่นดิน 

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิถีชีวิตท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ท่ัวไป ท้ังชีวิตคนเมือง
และคนในชนนบท หากชีวิตดังกล่าวมีความสอดคล้องสมดุลกับธรรมชาติให้รู้เอื้อเฟื้อ แบ่งปันระหว่าง

                                                             
๘๕ อ าพน  กิตติอ าพน, “พระมหากรุณาธิคุณด้านสังคม : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

สังคมไทย”, สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , 
(ฉบับที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  - วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐), หน้า ๙-๑๐ 
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เพื่อนมนุย์ด้วยกัน รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างกายกับจิตใจให้เกิดขึ้น ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึง
เป็นวิถีท่ีมีความหลากหลายและสามารถยืดยุ่นความเป็นอยู่ชีวิตได้๘๖ 

อาจกล่าวสรุปว่า หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงนั้น เป็นหลักการพัฒนาท่ีผู้ปฏิบัติต้อง
พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก การท่ีจะพัฒนาตนเองให้สามารถด าเนินชีวิตไปตามแนวทางเศรษกิจพอเพียงนั้น 
ต้องปลูกฝังคุณค่าของความเป็นคน การคิดถูก ปฏิบัติถูก มีสติ และใช้ปัญญาไปในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อ
เพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ให้สามารถอยู่อย่างพออยู่พอกิน อู้มชูตัวเองและ
ครอบครัวได้ไม่เบียดท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ท้ังสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒.๓.๕ แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับแนวคิดยุทธศาสตร์การสร้างความแข็มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานท่ี

มั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์ชุมชน ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
๑.แนวทางการสร้างความเข็แข็งของชุมชน นอกจากจะเน้นการกระจายการพัฒนาท่ี

ระดับฐานรากคงไม่เพียงพอ ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ท่ีรุ่นแรกจะต้องมีมาตรการเชิงรุกท่ีมีพลังต้อง
กระท าและกระท าโดยใคร เพื่อให้ชุมชนมความคุ้มกันสอดคล้องกับภาวะคุกคามทางสังคมท่ีจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนและท้องถิ่น 

๒. กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างสุขภาวะนั้น จะต้องใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ัง 
ประสานบูรณาการกันทุกระดับ โดยมีกลไกทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนและให้ชุมชนและท้องถิ่นมี
บทบาทในการจัดการตัวเอง รวมทั้งผลักดันให้เกิดกระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนาต่อไป 

๓. การสร้างการเรียนรู้ในชุมชนต้องเปิดกว้าง ให้ชุมชนก าหนดรูปแบบของชุมชนได้เอง
เพราะในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างท้ังในมิติของประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ขณะเดียวกันก็จะต้องน านวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ มาใช้ควบคู่กับการจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน รวมท้ังต้องไม่ก าหนดจ านวนเป้าหมายท่ีจะด าเนินการ เนื่องจากการสร้าง
การเรียนรู้ของชุมชนต้องใช้ระยะเวลา 

๔. การใช้พลังชุมชนในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จะต้องมีความชัดเจนใน
ค าจ ากัดความหมายยากจน เพื่อก าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ขณะเดียวกันก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนด้านการศึกษาและการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

๕. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์การ ผู้น าภาครัฐ รวมถึงเด็ก
และเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชัวิตประจ าวันเพื่อเป็น
การสร้างต้นแบบท่ีดีต่อไป 

๖. แนวทางการพัฒนาให้ชุมชนยึดตามความเป็นจริง ความถูกต้อง และความเป็นธรรม
โดยใช้แผนชุมชนเป็นกลไกลในการเรียนรู้แกชุมชน 

๗. พัฒนาตัวช้ีวัดความเข็มแข็งของชุมชนและตัวช้ีวัดสังคมเป็นสุข เพื่อให้เป็นเกณฑ์
ความส าเร็จ ท่ีชัดเจนและผลักดันให้มีการอ้างอิงเพื่อเป็นกรอบให้เกิดการเช่ือมไปสู่การปฏบัติ เช่น 
การวัดจากเงินออมท่ีวัดท้ังระดับครัวเรือน ชุมชน วัดจากมีทรัพย์ มีปัจจัยส่ี ใช่จ่ายเหมาะสม ไม่มี

                                                             
๘๖ สุเมธ ตันติเวชกุล, การด าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ , 

นิตยสารเทศาภิบาล, ฉบับที่ ๔ (มกราคม ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
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หนี้สิน และท างานอย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นการสะท้อนท้ังเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงของครัวเรือน
และชุมชน 

๘. การใช้พลังของทุนต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้เป็นเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมน่าจะมุ่งการ
อนุรักษ์มากกว่าไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ๘๗ 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ พอสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นหลัก
ปรัชญาท่ีคนไทยควรน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างยิ่ง สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้มา
ว่าจะเป็นด้านการเมืองสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจนั้น มีเป้าหมายอย่างมากมาย เช่น
ผลผลิตไม่ดี สภาพอาการไม่ดี ต้นทุนสูงราคาผลผลิตตกต่ า เป็นต้น เหล่านี้ล้วนสร้างปัญหาความ
ล าบากยากจนให้กับประชาชนของประเทศซึ่งส่วนใหญ่นั้น ท าอาชีพการเกษตร ส่ิงท่ีประชากรควร
น ามาเป็นท่ีพึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน ซึ่งแบ่งออกมาเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับจิตส านึก ระดับปฏิบัติ และระดับปฏิเวธ คือผลท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

ระดับจิตส านึก เกิดขึ้นจากการท่ีสมาชิกในชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละครอบครัวตระหนัก
ถึงความสุขและความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี มีความสันโดษ และมีความรู้สึกถึงความพอเพียง 
คือการด าเนินชีวิต อย่างสมถะ ประกอบสัมมาอาชีพเล้ียงตนเอง ได้อย่างถูกต้องไม่ให้อดอยาก หรือ
โลภแล้วตักตวงหรือเบียดเบียนผู้อื่น เกินความจ าเป็นแต่คิดเผ่ือแผ่แบ่งปันไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ชุมชนด้วย โดยยึดมั่นหลัก ๓ ประการ คือ ๑) การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง ๒) การคิดพึ่ง
พอตนเองและพึ่งพอตนเองซึ่งกันและกัน และ ๓) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

ระดับปฏิบัติ คือ ในการน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับปฏิบัติ แบ่งได้เป็น  
๔ ขั้นตอน คือ ๑) พึ่งตนเองได้ ๒) อยู่ได้อย่างเพียงพอ ๓)อยู่รวมกันอย่างเอื้ออาทร ๔) อยู่ดียิ่งขึ้นด้วย
การเรียนรู้ 

ระดับปฏิเวธ คือ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เป็นการให้สมาชิกแต่ละชุมชนได้พัฒนา
ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาจิตใจให้เกิดขั้นความพอเพียงในทุกระดับ  ของการ
ด าเนินชีวิตท้ังในระดับครอบครัว ชุมชนและขยายผลไปจนถึงระดับสังคม๘๘ 

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ท้องถิ่นและการพัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงสู่นอกชุมชน เพื่อสร้างความสมดุลในประโยชน์ของการ
พัฒนา แก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เป็นการพัฒนา “เศรษฐกิจประชาชนและ
สังคมชนบท ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มและความร่วมมือของประชาชนในการสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”เพราะการพัมนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเป็นรูปแบบการพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายระบบชีววิทยา ระบบเศรษฐกิจและระบบสังคม โดยแต่ละระบบสามารถ

                                                             
๘๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (๓๕๕๐ - ๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๕ -
๗๖. 

๘๘ กรมการพัฒนาชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบีทีเอสเพลส จ ากัด , 
๒๕๔๘),หน้า ๓๙. 



๕๒ 
 

 
 

พัฒนาไปสู่เป้าหมายของตนเองได้ ท้ังนี้ เป้าหมายระบบชีววิทยาเน้นถึงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม (Genetic Diversity) ระบบเศรษฐกิจเน้นถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน ให้เกิดความเท่า
เทียมกัน (Equity) และรักษาระบบสังคมเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CulturalDiversity) มี
สถาบันที่ยั่งยืนยาวนาน มีส่วนร่วมจากผู้คนต่างๆในสังคม๘๙เพราะฉะนั้น การน าเอาหลักปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้นั้น ควรท่ีจะเริ่มต้ังแต่ระดับตัวบุคคลเองไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งท า
ให้การเป็นอยู่ของประชาชน มีคุณภาพ มีความสุข เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๙๐ 
จากแผนภาพ จึงประมวลอธิบายความหมายหลักๆ ในกรอบแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงข้างต้น ไว้ดังต่อไปนี้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ 

๓. มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พรอ้มรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ
จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และ
ไกลในการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยท้ังความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน คือ เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
                                                             

๘๙ SuthasupaPaiboon,Territory and Rural Development in Thailand,( Republic 
ofSingapore:Regionallnstitute of Higher Education,1982), p. 53 

๙๐ กาญจนา บุญยังและคณะ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล, หน้า ๑๐ 



๕๓ 
 

 
 

อย่างรอบด้านความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีหลักส าคัญได้แก่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันภายใต้
เงื่อนไขความรู้ คุณธรรม เพื่อจะน าไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมโดยความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนนั้น 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้แสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมได้ โดยการด าเนินการเกษตรทฤษฏีใหม่ดังท่ีสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ใหแ้ก่ปวงชนชาวไทย๙๑ 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท าโดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 

๑. กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและยัง
เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อ
ความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา 

๒. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

๓. ค่านิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อมๆ กันดังนี้ 
๑) ความพอประมาณหมายถึงความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจของระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆอย่างรอบคอบ 

๓) การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิด
เกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

๔. เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าว คือ 

๑) เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

                                                             
๙๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, หน้าที่

๑๐. 
. 
 



๕๔ 
 

 
 

๒) เงื่อนไขคุณธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต๙๒ 

๕. แนวทางปฏิบัติท่ีจะให้เกิดผลในการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมพัฒนาในการด าเนินชีวิตของประชาชน

ไว้ว่า “ความพอเพียง” ในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ระดับต่างๆ นั้นต้องมีพื้นฐานคือการพึ่งตนเองได้โดยพิจารณาถึงความพอเพียงในการด าเนินชีวิตทุก
ย่างก้าวได้แก ่

๑) ด้านเศรษฐกิจไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่ลงทุนเกินขนาดคิดและวางแผนอย่างมีเหตุผลและ
คุณธรรมรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมสัมฤทธิ์
ผลและทันต่อเหตุการณ์ 

๒) ด้านจิตใจเข้มแข็งกตัญญูมีความเพียรมีจิตส านึกท่ีถูกต้องมีคุณธรรมอันมั่นคงสุจริต
จริงใจคิดดีท าดีแจ่มใสเอื้ออาทรแบ่งปันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานสัมพันธ์รู้รักสามัคคีเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งใหค้รอบครัวและชุมชนรักษาเอกลักษณ์ภาษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดประหยัดและ
รอบคอบฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ช่ัวลูกหลาน 

๕) ด้านเทคโนโลยีรู้ จักใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมตามภูมิสังคมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน๙๓ 

สรุปได้ว่า จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมความรู้และ
เทคโนโลยีผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นแนวคิดท่ีเรื่มขึ้นจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีนักวิชาการหลายท่านใหค้วามคิดเห็นสนับสนุนพร้อมท้ังได้อธิบาย
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงสู่ภายนอกชุมชน เพื่อสร้างความสมดุลในประโยชน์ของ
การพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมเป็นการพัฒนา โดยการพัฒนาแบบองค์
รวม ท่ียึดความเหมาะสมของพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง เพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาและความยั่งยืน
ของการใช้ทุน ท้ังทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันสอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ี ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นโดยยึด
มั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็น “ภูมิคุ้มกัน ” ต่อผลกระทบท่ีชุมชนท้องถิ่นอาจได้รับจาก

                                                             
๙๒ บ ารุง สุขพรรณ์ และบัว พลรัมย์, “กลยุทธ์ความส าเร็จในการเผยแผ่ธรรมะที่แฝงอยู่ในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระสังฆาธิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย, (คณะนิเทศศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐ - ๑๑. 

๙๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, "เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร", พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้าท่ี ๒๒- ๒๓.  

 



๕๕ 
 

 
 

ภายนอกและกระแสโลกาภิวัตน์คือ“ การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเองการคิดพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน” และ “การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” รู้จักลดกิเลสและความต้องการของตนเอง
และท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมแก่ชุมชน แก่สังคมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นควรเป็นไปตามล าดับข้ันตอนเริ่มจาก “การพึ่งตนเอง ” ในระดับครอบครัวในเรื่องปัจจัยส่ีแล้ว
จึงพัฒนาตนเองให้ “สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง” ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และอดออมให้พอมี 
พอกิน พอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แก้ไขปัญหาตามเหตุและปัจจัยด้วยความสามารถและ
ศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ ก่อนคิดพึ่งผู้อื่นเมื่อมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว จึงพัฒนาขึ้นมาเป็นการ
แลกเปล่ียนในขั้นพึ่งพากันและกัน น าไปสู่การรวมกลุ่มกันในระดับชุมชนและท้องถิ่นและท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวมโดยมี“การจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนร่วมกันของคนในชุมชน ” 
เพื่อใหพ้ัฒนาศักยภาพของชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
๒.๔ ข้อมูลพ้ืนท่ีวิจัย 

๒.๔.๑ สภาพทั่วไป 
เดิมต าบลโพนางด าออก เป็นเขตการปกครองของอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมา

ได้แบ่งแยกเขตการปกครองขึ้นมาใหม่ ท าให้ต าบลโพนางด าออกมาขึ้นกับเขตการปกครองของอ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท แต่สมัยก่อนจะไม่มีช่ือต าบลท่ีจะใช้เรียกกันเป็นทางการ ท าให้ต้องมีการต้ัง
ช่ือต าบลกันขึ้นมาใหม่ ซึ่งก านันคนแรกเป็นผู้ริเริ่มต้ังขึ้นมาโดยใช้ “ต้นโพธิ์ใหญ่” ท่ีขึ้นอยู่ในหมู่บ้าน
ท่าไทร หมู่ท่ี ๑ ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และมีความสวยงามเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวบ้าน ซึ่งต้นโพธิ์นี้
แตกกิ่งออกเป็น ๒ กิ่ง กิ่งท่ีหนึ่งช้ีไปทางทิศตะวันตกมีลักษณะสีด า  

และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ 
รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพนางด าออก เป็นเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ที่ต้ัง 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก ต้ังอยู่เลขท่ี ๕๙/๖ หมู่ท่ี ๖ ต าบลโพนางด าออก อ าเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ห่างจากอ าเภอสรรพยาไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๖ 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด ๒๘.๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๗,๕๑๐ ไร่ 

อาณาเขต 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นท่ีราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทาน มีแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองมหาราชไหลผ่าน พื้นท่ี

เหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวนผลไม้ ปลูกผัก ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนริม
แม่น้ าเจ้าพระยา มีส่วนท่ีต้ังบ้านเรือนเรียงรายตามริมถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒)๙๔ 

๒.๔.๒ สภาพสังคม 
การปกครอง 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเขตการปกครองท้ังหมด 

๘ หมู่บ้าน คือ 
หมู่ท่ี ๑ บ้านท่าไทร มีจ านวน ๓๔๕ ครัวเรือนและมีจ านวนประชากรท้ังหมด ๙๙๐ คน 

แยกชาย ๔๘๒ คน หญิง ๔๑๘ คน 
หมู่ท่ี ๒ บ้านโพนางด าออก มีจ านวน ๒๐๖ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด   

๒๙๘ คน แยกชาย ๒๔๗ คน หญิง ๒๗๗ คน 
หมู่ท่ี ๓ บ้านสวนมะม่วง มีจ านวน ๒๖๒ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด 

๔๗๒ คน แยกชาย ๓๗๓ คน หญิง ๓๘๒ คน 
หมู่ท่ี ๔ บ้านท้องคุ้งมีจ านวน ๓๕๖ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด ๕๗๒ คน 

แยกชาย ๔๘๒ คน หญิง ๕๒๐ คน 
หมู่ท่ี ๕ บ้านงิ้วมีจ านวน ๑๕๙ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด ๔๓๒ คน แยก 

ชาย ๒๐๐ คน หญิง ๒๓๒ คน 
หมู่ท่ี ๖ บ้านตาช้างมีจ านวน ๒๗๑ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด ๖๒๙ คน 

แยกชาย ๒๘๔ คน หญิง ๓๔๕ คน 
หมู่ท่ี ๗ บ้านบางยายลามีจ านวน ๑๓๔ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด ๔๒๒ 

คน  แยกชาย ๒๐๗ คน หญิง ๒๑๕ คน 
หมู่ท่ี ๘ บ้านบ่อพัฒนามีจ านวน ๒๘๑ ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรท้ังหมด ๗๒๓ 

คน แยกชาย ๓๖๘ คน หญิง ๓๕๕ คน 
โดยมีประชากรท้ังหมด ๕,๓๘๗ คน โดยแยกเป็นชาย จ านวน ๕,๓๗๘ คน หญิง จ านวน 

๒,๘๐๘ คน จ านวนบ้านเรือน ๑,๙๕๖ ครัวเรือน๙๕ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แม่น้ าเจ้าพระยา 
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยชีวิต (ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน) 
โรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 
โรงเรียนประเภทประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ โรงเรียนวัดสมอ และโรงเรียนวัดมะปราง 

                                                             
๙๔ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑ (ส าเนา) 
๙๕ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท, (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓ (ส าเนา) 



๕๗ 
 

 
 

กศน.ต าบลโพนางด าออก ๑ แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลโพนางด าออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง คือ ศพด.บ้านท่าไทร ศพด.บ้านสวนมะม่วง ศพด.บ้านงิ้ว 
ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๘ แห่ง 
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๒ แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๘ แห่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ๑๕๖ คน 
คมนาคม 
ท่ารถตู้สายวัดสิงห์-กรุงเทพฯ 
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (สายเอเชีย)๙๖ 
๒.๓.๓ สภาพเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพรอง คือ รับจ้าง 

และเล้ียงสัตว์ การเกษตร มีการปลูกผัก เล้ียงสัตว์ 
การเกษตร 
ท านา ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน 
อุตสาหกรรม 
โรงงานโนเบล 
โรงงานไพเบอร์เบอร์แพค 
โรงสีข้าวกู้เกียรติ 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มจักสาน หมู่ท่ี ๑ 
กลุ่มสานพัด หมู่ ๓๙๗ 
การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพนางด า

ออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเมื่อประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนจะส่งเสริมและมีการสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนท าให้
ชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีมีลักษณะน าอยู่อาศัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ในทุกมิติครบถ้วนไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพทางกายและจิตใจภายใต้สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนท่ีสะดวกสะอาด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท มีความสมดุลและประสบผลส าเร็จอย่างดีมีประสิทธิภาพ 
                                                             

๙๖ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๔ (ส าเนา) 

๙๗ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๕ (ส าเนา) 



๕๘ 
 

 
 

เทศบาลต าบลโพนางด าออกได้ยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นพันธกิจ
หลักในการพัฒนาชุมชนดังนี้ คือ 

๑. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีการบริหารจัดการท่ีดี 
โดยในพันธกิจต่างๆนั้นมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
๑. เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
๕. เพื่อบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. เพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุขกีฬาสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้

อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
จากการท่ีประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออกได้มีการจัดท าเวที

ประชาคมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของหมูบ้่านขอ้มูลท่ีได้ คือ 
๑ . พื้นท่ีต้ังของหมู่ บ้านเป็นท่ีราบลุ่มมีคลองธรรมชาติและคลองท่ีขุดขึ้นมาเพื่อ

การเกษตรซึ่งเหมาะแก่การท าการเกษตรคือ การท านาท าสวนโดยใช้ภูมิปัญญาท่ีส่ังสมกันมาต้ังแต่
บรรพบรุษร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๒. มีศูนย์การเรียนรู้การผลิตจักสานจากไม้ไผ่ 
๓. มีกองทุนหมู่บ้านและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารกองทุนชุมชน 
๔. มีภูมิปัญญาด้านจักสาน แพทย์แผนไทยสมุนไพรหมอพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นการเกษตร เช่น การเพาะปลูกขยายพันธุ์การปรับใช้เทคโนโลยี การถนอมอาหาร 
ความเช่ือ โหราศาสตร์ไสยศาสตร์ การบริหารจัดการกลุ่ม 

๕. เป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
๗. คนในชุมชนมีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนชุมชนภาคกลางท่ัวไปจาก

ข้อมูลท่ีได้ประชาชนในชุมชนจึงได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และอัตลักษณ๙๘ 
                                                             

๙๘ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๔๖. 



๕๙ 
 

 
 

วิสัยทัศน์ คือ เทศบาลโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต 
อัตตลักษณ์ของชุมชน คือ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแปลงนาเป็นสถานท่ีต้ังของสถานศึกษา

หลายแห่งมีวัดในแต่ละชุมชน บางแห่งเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนประชาชนมีอัธยาศัยน้ าใจดี 
จากการเรียนรู้แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มการเรียนรู้และวิเคราะห์ว่า

อะไรคือสาเหตุของความยากจนมีการก าหนดกิจกรรมร่วมกันและได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้แก้ปัญหาการพัฒนาหมู่ชุมชน คือโอกาสท่ีเปิดให้ประชาชนได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพลังของ
ชุมชนในชุมชนเริ่มจากการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานจากหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างน ามาบูรณา
การพัฒนาชุมชนโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก เริ่มการพัฒนาจากกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ของชุมชนเองและการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเช่นการให้ความรู้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกท้ังมีถึงปัจจัยท่ีจะส่งผล
ใหก้ารพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้แนวคิด ๔ พ .กล่าวคือ 

๑. พัฒนาคนประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้มีส่วนรวมในการ
สร้ างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการมี ส่วนร่ วมในการค้นหาปัญหาของคนในชุมชนโดยใช้
กระบวนการพัฒนาแผนชุมชนและศูนย์เรียนรู้ชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้
ร่วมกันด าเนินงานได้ร่วมกันจัดท ากิจกรรมเพื่อส่งผลใหชุ้มชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก เป็น
หมูบ้่านเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาพื้นท่ีชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้มีการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง
ให้เป็นชุมชนน่าอยู่มีความปลอดภัยและคนในชุมชนมีความตระหนักรักและหวงแหนชุมชนของตน
และร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจนกลายเป็นหมู่บ้าน 
“อยู่เย็นเป็นสุข” หมายความว่าอยู่เย็นในพื้นท่ีชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก มีอากาศดี
สบายร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศไม่มีความเดือดร้อนไม่มีปัญหายาเสพติดไม่มี
โจรผู้ร้าย “ เป็นสุข” หมายถึงความสุขสดช่ืนความสุขในครอบครัวชุมชนมีความรักความสามัคคีมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันซึ่งชาวบ้านได้ร่วมด าเนินกิจกรรมส าหรับการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วม
ในชุมชนนั้นชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก สามารถแก๎ไขปัญหาของตนเองได้ด้วยตนเอง
โดยท่ีส่วนใหญ่จะไม่รอให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลืออีกท้ังยังมีสวนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ของชุมชนย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดท าเวทีประชาคมหรือการประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนของทุกส่วนราชการ 

๓. พัฒนาแหล่งรายได้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้สนับสนุนให้คนใน
ชุมชนได้เห็นศักยภาพและความโดดเด่นของหมู่บ้านตนเองคือการก าหนดต าแหน่งพัฒนารายได้ซึ่ง
จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลใหชุ้มชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก มีรายได้เพิ่มข้ึนด้วยโดย
การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยให้การบริการรับฝากเงินกับสมาชิกรวมไปถึงการปล่อย
สินเช่ือแก่ผู้ท่ีเดือดร้อน การด าเนินกลุ่มอาชีพการท าพิมเสนน้ า การท าผ้าพวงหรีดดอกไม้จันทน์ สาน
พัดจากไม้ไผ่ซึ่งประชาชนท่ีว่างจากการท างานก็จะร่วมตัวกันท าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รายได้จากการ
จ าหน่ายจะปันผลให้สมาชิกและการด าเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก 



๖๐ 
 

 
 

๔. พัฒนาแผนชุมชนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดพลังของคนในชุมชนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อยา่งมั่นคงโดยการให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมน าศักยภาพปัญหาของชุมชน
มาวิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยพึ่งพาทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นหลัก 

ด้ังนั้นประชาชนในชุมชนชุในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก จึงได้ร่วมกันด าเนินการ
จัดท าแผนชุมชนโดยมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 

๑. เตรียมทีมปฏิบัติการระดับชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการแผน
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทบทวนแผนชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหมู่บ้าน
ต าบลอาเภอจังหวัดและประเทศ 

๒. ปรับแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน 
๓. ก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชนก าหนดต าแหน่งการพัฒนาหมู่บ้านและต าแหน่งอาชีพ

รายได้ของชุมชน 
๔ . จัดท าร่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยยึดกรอบแผนงานโครงการตาม

ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ 
๕. ประชาคม/ประชาวิจารณ์แผนชุมชน โดยจะต้องมีคนในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ เข้าร่วมประชาวิจารณ์ 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก ต้ังท่ีอยู่ เขตพื้นท่ีการปกครองของเทศบาล

ต าบลโพนางด าออก โอกาสในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาชุมชน มีการขยายผลและ
ต่อยอดกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนาไปถึงประชากรในชุมชนอย่างท่ัวถึง เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก ยังเป็นชุมชนขนาดกลางมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท่ีทุกภาคส่วนจะเข้าไปดูแล
สนับสนุน คือ กลุ่มท าพวงหรีดดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่และกลุ่มท าขนมไทย ซึ่งเป็นอาชีพ
เสริมท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน ทางหมู่บ้านเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีสนใจจากชุมชน
อื่นเข้ามาเรียนรู้วิธีการท า อีกท้ังชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจและมี
ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีน่าสนใจประชาชนอยากให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก เป็นชุมชน
ท่องเท่ียวด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเกษตร อยากใหป้ระชาชนเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมและการใช้
ภูมิปัญญาของหมู่บ้านและได้จัดท าเป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นท่ีอนุรักษ์ของเก่าให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
โดยชาวบ้านได้เสียสละแรงกายและส่ิงของและเงิน เพื่อช่วยกันสร้างศูนย์วัฒนธรรม 

ดังนั้น ชุมชนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก ต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท จึงได้ว่าเป็น "ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ" จากกรมพัฒนาชุมชนด้วย
เป็นหมู่บ้านท่ีผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพ้นจากความยากจนโดยประชาชนมี
ความ “อยู่ดีมีสุข” การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทางสังคมการครองชีพครองตนศีลธรรมจรรยาเพื่อ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม
เกี่ยวการพัฒนาชุมชนของตนในด้านต่างๆ๙๙ 

 
                                                             

๙๙ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๔๗. 



๖๑ 
 

 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา อันเป็นแนวทางท่ีส าคัญ เพื่อการศึกษาและผู้วิจัยได้น า
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเสนอ มีดังต่อไปนี้ 

สมเด็จ ปินทะยา ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารเทศบาล ต าบล
จอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า “ทัศนะคติของประชาชนต่อการบริหารงานใน
ภาพรวมมีผลงานดี แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เทศบาลจอมทอง จะต้องมีภาระตามอ านาจหน้าท่ีท่ีเพิ่มข้ึน
ตามพระราชบัญญัติท่ีได้ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ฉะนั้น คณะผู้บริหารท่ีมีนายกเทศศมนตรีและเทศมนตรี จะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติและการบริหารงาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนบริการสาธารณะและการจัดสรรงบประมาณ
ท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการหรือบริการของเทศบาลจะต้องสนองงานถึงความต้องการของคนทุก
ระดับและจะต้องจัดท าโครงการหรือวิธีการบริหารท่ีจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับคนท่ีมีการศึกษา
สูง โดยคณะผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงการบริหารจัดการเทศบาลท่ีสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
ชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการรับฟังข่าวสารข้อเสนอแนะของประชาชนและยอมรับการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจท้ังจากประชาชนและสภาเทศบาล ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนา
ท่ีดียิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในเขตเทศบาลจอมทอง”๑๐๐ 

นภดล จริยะกุล ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา”ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงกับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสมรสแล้วมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนสูงกว่าคณะกรรมการบริหารองค์การส่วนต าบลท่ีมีสภาพโสดและคณะ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสูงกว่า
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้าง๑๐๑ 

รัชนา ศาสติยานนท์ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการท่ีดีในมหาวิทยาลัย 
โดยได้ให้สรุปในภาพรวมรวมว่า การบริหารการจัดการท่ีดีเป็นแนวทางปฏิบัติท่ียอมรับในหมู่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบัน จะเน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติและความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็คงให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่ วมการ

                                                             
๑๐๐ สมเด็จ ปินทะยา, “ทัศนะคติของประชาชนต่อการบริหารเทศบาล ต าบลจอมทอง อ าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘). 
๑๐๑ นภดล จริยะกุล, “การมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองส่วนท้องถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัญฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒). 



๖๒ 
 

 
 

กระจายอ านาจและความยุติธรรม นอกจากข้อมูลท่ีได้รับการศึกษาในเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัก
การมหาลัยในส่วนต่างๆ ของการบริหารท่ีดี๑๐๒ 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิ
บาล พบว่า เทศบาลต าบลบ้านฉาง มีความเสมอภาคและมีการกระจายการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติและได้จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้าง กระบวนการต่างๆ ส่วนใหญ่มรการปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่า มีปัญหาในเรื่องข อง
คณะกรรมการชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้ามาบางคนไม่เห็นแกประโยชน์ของชุมชน แต่กับเข้ามาเพื่อ
หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง๑๐๓ 

สยุมพร ปุญญาคม ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance) กับ
หลักพุทธรรมศาสนา” ได้กล่าวว่า บทพิสูจน์ท่ีส าคัญของการสร้างระบบปกครองท่ีดี ไม่อาจอาศัย
คุณสมบัติเป็นคนดีอย่างเดียวมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองได้อีกต่อไป หากคนดีไม่ยึดหลักปกครองโดย
ธรรมอย่างเต็มท่ีด้วยความศรัทธาและมั่นคง การปกครองท่ีดีไม่ได้อยู่ท่ีกลไกการปกครอง หากแต่เน้น
ท่ีวัตถุหรือเป้าหมายท่ีจะบรรจุนั้น คือความเป็นธรรมในแผ่นดิน การมีจิตนึกของผู้น ามีอ านาจทาง
คุณธรรม รูปแบบหรือกลไกปกครองจะเป็นอย่างไรก็ได้ แต่กลไกลนั้นจ าต้องใช้อ านาจมีธรรมะเป็น
สรณะ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับตะวันตกท่ีเป็นระบบการปกครองท่ีดีโดยเป็นระบบประชาธิปไตยด้วย
วิธีการเน้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นหลัก๑๐๔ 

ภูสิทธิ์ ขันติกุล ได้วิจัยเรื่อง กรรมการชุมชนกับบทบาทการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนในพื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 
๔๖ ปี ระดับการศึกษา ม.๖ หรือ ปวช. มีอาชีพรับจ้าง รายได้ต่อเดือน ๓,๐๐๐ –๖,๐๐๐ บาท เกือบ
ท้ังหมดอาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนจาก
เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ทราบมากท่ีสุด รองลงมา คือโทรทัศน์และวิทยุส่วนความรู้ความเข้าใจกรรมการชุมชน
อยู่ระดับมาก ในเรื่องบทบาทหน้าท่ีของกรรมการชุมชน และการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านท่ีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ด้านการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การพัฒนาชุมชน ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนนั้นได้แก่
อายุอาชีพ รายได้ต่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะไว้ว่า 
กรรมการชุมชนควรเสียสละทุ่มเทให้กับชุมชนและประชาชน ในด้านทุนทรัพย์และเวลาในการพัฒนา

                                                             
๑๐๒ รั ชนา  ศ าส ติยานนท์ , รูปแบบใหม่ของการบริหา ร จัดการที่ ดี ในมหาวิทยาลั ย , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
๑๐๓ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา, “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา

เทศบาลต าบลบ้านฉาง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต , (บัญฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๗). 

๑๐๔ สยุมพร ปุญญาคม,“การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) กับหลักพุทธรรมศาสนา”
สารนิพนธ์นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต, (บัญฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑). 



๖๓ 
 

 
 

ชุมชน ตามก าลังความสามารถมากขึ้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะท้อนความเป็นผู้น าท่ีคุณภาพย่อม เป็นท่ียอมรับ
นับถือของประชาชนในชุมชน๑๐๕ 

ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้วิจัยเรื่อง“คุณภาพการบริหารงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นท่ีต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี”ผลวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตตามความเป็นจริงของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลสัตหีบ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม ๑๐ ด้าน อยู่ในระดับจริงมาก โดยด้านชีวิตครอบครัวมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนามรค่าเฉล่ียต่ าสุด คุณภาพในการบริหารงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตพื้นท่ีต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 
๑๐ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการพัฒนาจิตใจมีค่าเฉล่ียในระดับสูงสุด รองลงมาด้านรายได้
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลสัตหีบ       
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณภาพการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี๑๐๖ 

บุญมี บัวรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านๆ พบว่า ด้านพัฒนาสังคมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวัง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มอายุ ๕๔ ปีขึ้นไปมีความคาดหวังมากกว่ากลุ่มอายุ ๑๘-
๒๔ ปี ๒๕-๓๔ ปี และอายุ ๔๕-๕๔ ปี อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถทราบความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีแท้จริงได้ ส าหรับการ
วิจัยในครั้งต่อไป ควรใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบซึ่งะท าให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น๑๐๗ 

 

                                                             
๑๐๕ ภูสิทธ์ิ ขันติกุล “กรรมการชุมชนกับบทบาทการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในพ้ืนที่เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, ๒๕๕๒) 

๑๐๖ ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา, “คุณภาพการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริการงานท้องถ่ิน, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๐). 

๑๐๗ บุญมี บัวรุ่ง, “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , 
(สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔). 
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สรุป การบริการพัฒนาชุมชนมีความส าคั  ไม่เป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาใช้ในการบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนา รวมท้ัง
พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีนัก
บริหารการพัฒนาเป็นผู้ประสานงานผู้ให้บริการ เน้นกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหรือปรับปรุงมากกว่าหรือควบคู่ไปกับการบริหาร 
และมีลักษณะท่ีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่ีน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติและการเพิ่มคุณภาพชีวิตของของประชาชน 

๒.๕.๒ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อันเป็นแนวทางท่ีส าคัญ เพื่อการศึกษาและผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาเสนอ มีดังต่อไปนี้ 

กัญญารัตน์ ก่ิงก้ า ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง”ผลวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ได้แก่ปัจจัยภายนอกชุมชน เช่น การสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนงบประมาณ
การจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน การสนับสนุนช่วยเหลือและความร่วมมือจากปัจจัยภายใน
ชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมสมทบทุนเงินทุน เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชน การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนในการท ากิจกรรมและการพัฒนาอาชีพ 
โดยปัจจัยท้ังสองมีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับความส าเร็จ ๒) ชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ประสบ
ความส าเร็จในการน้อมน าปัจเจกบุคคลและครอบครัว ได้ด าเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น บุคคลในครอบครัว มีความสุขและพอใจกับสภาพชีวิตในปัจจุบัน เป็นต้น และในระดับชุมชนมี
การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิก มีการรณรงค์ส่งเสริมการออมและมี
การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว เป็นต้น ๓) ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน พบว่า ประชาชนชุมชนบ้าน
ม่อนหินแก้ว ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง ๔) 
ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน ในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าระดับครัวเรือน/
หรือครอบครัว ยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน
และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในระดับชุมชน  พบว่า ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยังมีไม่ต่อเนื่องขาดการจัดหาแหล่งตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีไม่หลากหลายและขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังในด้านคุณภาพรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย 
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สวยงาม และขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น๑๐๘ 

ธนพงษ์  ปัญญากาญจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง.การน าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ไป
ใช้ในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคในจังหวัด
ราชบุรี:จากผลการวิจัย พบว่า ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการน าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ปัญหาการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ถึงการใช้ข้อความจ าเป็นพื้นฐานเป็นตัวช้ีวัดการ
พัฒนาชุมชน ปัญหาการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานมาเป็นข้อมูล
ประกอบพิจารณาจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงาน ปัญหาการน าข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐานมาใช้เป้นข้อมูลก าหนดพื้นท่ี ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและปัญหาการจัดแสดงผลการ
รายงานข้อมูลจ าเป็นพื้นไว้ในหน่วยงาน๑๐๙ 

นภดล  มหกรรมโกลา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระดับความคิดเห็นบุคลากรเทศบาลต่อ
การใชกระบวนการพัฒนาชุมชนในการบริหารงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี จากผลวิจัยพบว่า ควร
พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรของเทศบาลในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จังหวัดราชบุรีควร
จัดการฝึกอบรมบุคลากรให้เรียนรูถึงการใช้กระบวนการ พัฒนาชุมชนในการปฎิบัติงานเนื่องจาก
แนวโน้มเรื่องการกระจายอ านาจให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
ช่วยส่งเสริม ให้การปฎิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเทศบาลต าบลดีขึ้นเพราะได้รับฟังปัญหาของประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนซึ่งจะท าให้การบริหารงานเทศบาลต าบล            
มีประสิทธิภาพสามารถใช้แก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพท่ีดีและมีความสุข๑๑๐ 

ยุทธพงษ์ สมร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านร่องกาศใต้ ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากผลการวิจัย พบว่า 
การศึกษาปัจจัยในการสร้างทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ดังนี้ ๑) ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการสร้างทุนทางสังคม พบ ๔ ปัจจัยหลัก 
ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตรย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสภาพเศรษกิจ ๒)ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อทุน
สังคม พบ ๖ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ครอบครัว ศาสนา วัฒนธรรม กระบวนการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาสังคม ๓)ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อดารสร้างทุนทางทรัพยากรและ

                                                             
๑๐๘ กัญญารัตน์ กิ่งก้ า, “ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง”วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕ ). 

๑๐๙ ธนพงษ์ ปัญญากาญจน์, “การน าข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๕๑)  

๑๑๐ นภดล มหกรรมโกลา, “ระดับความคิดเห็นบุคลากรเทศบาลต่อการใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน
ในการบริหารงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคาระห์ศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๗)  
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ส่ิงแวดล้อม พบ ๓ ปัจจัยหลัก ได้แก่ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพิเพียง การค้าผลิตผลทาง
การเกษตร การส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ ๔) ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการสร้างทุนทางทรัพยากร
แลพส่ิงแวดล้อม ๕ ปัจจัยหลัก ได้แก่การมีส่วนร่วมทางสังคม วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญา ความมั่นคง 
ความสงบสุข๑๑๑ 

เสาวภา เดชาภิมณฑ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง การณีศึกษา
ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุมชนได้ใช้หลักการพัฒนา
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง ในทางปฏิบัติได้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยเฉพาะในสังคมชนบทไทยท้ังในระดับ
ปัจเจกบุคคลและระดับชุมชนและความพยายามพึ่งพาตนเองในระดับต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
บุคคลมีความพยายามพึ่งตนเอง และนอกจากนั้นยังประกอบด้วยปัจจัยในหลายๆ ด้านท่ีเป็นตัวช่วย
ให้การพึ่งตนเองนั้นประสบผลส าเร็จ เช่นลักษณะภูมิศาสตร์ ความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากระรรม
ชาติ ประเพณี วิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ย่อมหล่อหลอมให้โครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชนนั้นเข็มแข็งขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้๑๑๒ 

สิริกร เอกธีรธรรม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติในส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี จากผลการวิจัยพบว่า การแลกเปล่ียนเรียนแบบชุมชนแนวปฏิบัติเป็นการ
สร้างพลังในการพัฒนาและช่วยท าให้ความรู้ท่ีแฝงอยู่ในคนถูกดึงออกมาเป็นความรู้ขององค์กร เป็น
ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การท างาน เมื่อน าความรู้ของคนหลายๆ คนมารวมกันจึงเกิดเป็นพลัง
แห่งปัญญา สามารถน าไปพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายได้๑๑๓ 

สรุปว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีมุ่งเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีประชาชน
ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนแนวคิดเห็นร่วมกันก าหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาและจัดท า
แผนงานโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและได้เรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนาความคิด
ความสามารถของประชาชนในชุมชนให้เกิดความเช่ือมั่น ช่วยเหลือตนเองเพื่อนบ้านและชุมชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นมีความสุข 

๒.๕.๓ งานวิจัยเก่ียวกับปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวทางท่ีส าคัญ เพื่อการศึกษาและผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาเสนอ มีดังต่อไปนี้ 

จารุวรรณ บัวทุม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพิเพียง : กรณีศึกษาส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร”
                                                             

๑๑๑ ยุทธพงศ์ สมร, “การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านล่อง
ใต้ ต าบลร่องอากาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ,” วิทยานิพลนธ์ศิลปะศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 

๑๑๒ เสาวภา เดชาภิมณฑ์,”การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ศิปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔). 

๑๑๓ สิริกร เอกธีรธรรม, “การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติในส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี”,
วิทยานิพนธ์ศิปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร, ๒๕๕๐), หน้า ๘๔. 



๖๗ 
 

 
 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดการพัฒนาคุณภาพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน๑๑๔ 

ธัญญา รัตนนันติกา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้น าชุมชนต่อโครงการตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”
ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนเป็นผู้แบบประสาน มีหน้าท่ีกระตุ้นและผลักดันให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน โดยมีปัจจัยท่ีส่งเสริมคือ เงื่อนไขชุมชนท่ีมีศักยภาพโดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ
ท่ีเหมาะสมท้ังภูมิประเทศและภูมิอากาศ สังคม เครือญาติ เศรษฐกิจการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตลอดจนความสามารถ ตลอดจนความสามารถของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงท าให้เกิดกรรมเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นรูปธรรมในชุมชน ด้านการลดรายจ่าย การ
เพิ่มรายได้ การออม การเอื้ออาทร การด ารงชีวิต การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามธรรมของชุมชนและชุมชนร่วมกันก าหนดโดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วม ส่งผลให้บ้านป่าไม้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาบางท่ีซ่อนอยู่ในความส าเร็จของผู้น าชุมชน เนื่องจากกลุ่มผู้น า
ชุมชนเป็นผู้น าชุมชนเป็นผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมดีและมีความสัมพันธ์เครือญาติ สะท้อนให้
เห็นถึงฐานอ านาจของชุมชนตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้น าชุมชนเท่านั้นอีกท้ัง ชาวบ้านให้ความไว้วางใจ
และมีความเช่ือถือในตัวผู้น าชุมชนสูง ส่งผลให้การส่วนร่วมของชุมชนเกิดการช้ีน าโดยผู้น าชุมชน
ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้น าชุมชนมีอ านาจช้ีน าในการตัดสินใจ ชุมชนต้องเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มและการ
ท างานมี ส่วนร่วมของคนทุกคนในชุมชน เป็นหัวใจหลักการบริหารงานในชุมชนและปรับเปล่ียน
ทัศนคติ ความคิดของคนในชุมชนให้ยกย่องคนดี มีคุณธรรม ไม่เป็นสังคมท่ียกย่องคนรวย คนเก่ง เพื่อ
ไม่ให้อ านาจการตัดสินใจและผลประโยชน์ของชุมชนตกอยู่ในมือของกลุ่มใดกล่มหนึ่งนอกจากนั้น เพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของผู้น าชุมชนบ้านป่าไผ่ในอนาคต ให้สามารถพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดช่องว่างเมื่อมีการเปล่ียนผ่านจากผู้น าชุมชนชุดเดิมผู้น าชุมชนต้องเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อแนวทางการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและต้องให้ความส าคัญการ
ปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงการด ารงชีวิตตามวิถีธรรมชาติของชุมชน ทุนทางสังคมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยให้หลัก บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการเรียนรู้และส่ังสอนซึ่ งเป็นกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมและส าหรับผู้น าชุมชนอื่น การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ผู้น าชุมชนต้อง
เข้าใจบทบาทของตนเองและเรียนรู้การน าศักยภาพของชุมชนมาเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมใน
หมู่บ้านของตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก๑๑๕ 

                                                             
๑๑๔ จารุวรรณ บัวทุม, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :

กรณีศึกษาส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๑๕ ธัญญารัตน์ นันติกา, “บทบาทของผู้น าชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 



๖๘ 
 

 
 

พิมพ์ แสนมะโน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่าในพื้นท่ี
ของเทศบาลสันทราย องค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวและองค์การบริหารส่วนต าบลแซ่ช้างพบว่า ใน
ภาพรวมมีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในรูปแบบท่ีเน้นหนักไปทางส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและการส่งเสริมการท าบัญชีออมทรัพย์ในครัวเรือน 

ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
คือ ๑) งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๒) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ๓) การบริหารจัดการภายในองค์กร
ปกครองส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น๑๑๖ 

อินทิรา สุภาแสน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปง ได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมเกษตร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพทางการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน โดยส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขึ้นมี
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท ากินประกอบด้อบด้วยอาชีพเกษตรกรรมและปรับเปล่ียน
ทัศนคติแนวคิดและวิธีการผลิตโดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบท่ีหาได้ใน
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกซื้อของใช้ภายในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวเท่าท่ีจ าเป็น
เท่านั้นมีการอบรมส้ังสอนสมาชิกในครอบครัวให้มีการวางแผนใช้จ่ายให้เพียงพอรายได้จากการท างาน
ได้สม่ าเสมอ ผู้บริหารยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัมนาชุมชน งบประมาณส าหรับการส่งเสริมและด าเนินกิจมีไม่เพียงพอและอัตราก าลังบุคลากรมี
น้อยตลอดจนระบบการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องล่าช้า เป็นต้น๑๑๗ 

อุดมศักด์ิ วงศ์พันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของชุมชน ชนบทในเรื่องพึ่งตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ”ผลวิจัยพบว่า การพึ่งตนเองมีกลไกล ๓ ประการ ท่ีส่งผลต่อศักยภาพชุมชนได้แก่กล
ไกลทางสังคมซึ่งประกอบด้วย เครือญาติ กลุ่มต่างๆ เพื่อนบ้าน ผู้น าและกลไกลทางวัฒนธรรม
ประกอบคุณค่าความเช่ือและภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ ท่ีสามารถท าให้ตนเองพึ่งได้ ประการ
สุดท้ายได้แก่ กลไกลทางการศึกษา ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้อาวุโส ครูและเพื่อนท่ีท าให้มีการสืบทอด
และแลกเปล่ียนความรู้ คุณค่าความเช่ือในด้านประกอบอาชีพและการักษาพยาบาล ส่วนเงื่อนไข
ประกอบด้วย ความเป็นเครือญาติ ความเป็นเพื่อนบ้าน ความเช่ือในผู้อาวุโสและการเห็นคุณค่าของ

                                                             
๑๑๖ พิมพ์ แสนมะโน, “บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยา:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑). 

๑๑๗ อินทรา  สุภาแสน, “บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 



๖๙ 
 

 
 

ภูมิปัญญา เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพึ่งตนเอง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในด้านเศรษฐกิจได้ในระดับ
หลัง เช่น ในด้านการผลิต การรวมกลุ่มเพื่อระดมทุน มีการแลกเปล่ียนแรงงานและยังมรการน าเอส
ภูมิปัญญา ท่ีมีอยู่มาใช่ในการผลิต การตลาด มีการสร้างตลาด สร้างเครือข่ายตลาด ตลอดจน
สามารถส้รางอ านาจต่อรองกับภายนอกได้การบริโภคภายในชุมชนนั้นในด้านอาหารสามารถผลิตได้
อย่างเพียงพอ และบางส่วนได้จากการป่ารวมท้ังสมุนไพรในการรักษาโรค ชุมชนมรการน าเอาความรู้
สมัยใหม่และภูมิปัญญาด้ังเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ท าให้มีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี๑๑๘ 

ณัฏฐ์ฎาพร แสงสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง ความส าเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ ผบการวิจัยพบว่า ผลส าเร็จการขีง
เคล่ือนการพัฒนา วิธีการ และขั้นตอนการพัฒนาท่ีส่งผลถึงความส าเร็จในการขัยเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของสามหมู่บ้าน พบได้ว่าประชาชนตระหนักและเน้นการพึ่งพาตนเอง การ
สร้างพลังชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้าน พร้อมดัวยพลังของภาคีการพัฒนา พลังของ
ครอบครัวพัฒนา และพลังของประชาชาชนหมู่บ้าน และพลังของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไก
ในทางสังคมและส้างความเข็มแข็งในชุมชนนั้นๆ มีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่หมู่บ้านบนพื้นฐานระบบเครือญาติ วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาอย่าง
เหนียวแน่น๑๑๙ 

เอื้องทิพย์ เกตุกราย ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงในชีวิตประจ าวัน
ของประชาชนต าบลคลองอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”ผลวิจัยพบว่า ๑)การประยุกต์ใช้
ปรัชญาพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชน ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ท้ัง 
๓ องค์ประกอบ คือการมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผล ส่วนการ
ประยุกต์ใช้เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และเงื่อนไขความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง ๒)การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนใน
ต าบลคลองพระอุดม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เมื่อจ าแนกตามระดับ
การศึกษาอายุอาชีพ แหล่งความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและระดับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง๑๒๐ 

ดาหวัน หุตางกูร ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานพื้นท่ีการศึกษานครพนมเขต ๒ ” ผลการวิจัยพบว่า ๑)
                                                             

๑๑๘ อุดมศักด์ิ วงศ์พันธ์, “ศักยภาพของชุมชนชนบทในเรื่องพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑). 

๑๑๙ ณัฏฐ์ฎาพร แสงสุวรรณ, “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕). 

๑๒๐ เอื้องทิพย์ เกตุกราย, “การประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบล
คลองอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โครงการและการประเมินโครงการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑).  



๗๐ 
 

 
 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ๒) ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ๓) ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนท่ีมีช่วงช้ันท่ีท าการเปิด
สอนแตกต่างกัน โดยรวมและรายได้ทุกด้านไม่แตกต่าง๑๒๑ 

อรรถพล อุทุมพร ได้วิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า ผลการศึกษาพบว่าผู้น า
ชุมชนทุกคนรู้จักและรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน์วิทยุ 
เสียงตามสายของหมู่บ้านส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังส่ือพิมพ์เอกสารของราชการและจากอินเตอร์เน็ต 
และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ส่วนใหญ่
ได้รับการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ียคนละ ๑ ครั้ง หากประชาชนทุก
ครัวเรือนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงก็จะท าให้สามารถแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ ได้องค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว ให้การสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
กิจกรรมส่งเสริมแบบผสมผสาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีประชาสัมพันธ์การใจความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนท่ีมีแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปประธรรมในต าบลหารแก้ว สร้างศูนย์สาธิต
การท าเกษตรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลและน าประชาชนท่ีสนใจไปดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นท่ีอื่น
ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ ว มี
อุปสรรคทางด้านบุคลากร เนื่องจากพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
อีกหลายต าแหน่ง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง และอุปสรรคด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งมาสอดคล้องกับภารกิจท่ีหลากหลายตาม
อ านาจหน้าท่ี ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนกว่าการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน๑๒๒ 

สุวกิจ ศรีปัดถา ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักการจัดการธุระกิจตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน”ผลการวิจัยพบว่า ๑)ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์
                                                             

๑๒๑ ดาหวัน หุตางกูร, “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษานครพนมเขต ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๑) 

๑๒๒ อรรถพล อุทุมพร, “การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลหาร
แก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 
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หลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนท้ังโดยรวมและจ าแนกตามลักษณะของกิจการอยู่
ในระดับมาก แนวปฏิบัติท่ีเป็นไปได้สูงและควรปฏิบัติอย่างมาก คือต้องประกอบการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า แรงงาน และผู้ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ๒)หลักการ
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์กับวิสาหกิจ
ชุมชนได้ทุกประเภทและทุกลักษณะกิจการมาแตกต่างกัน ๓)ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญในการประยุกต์
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือ ต้องให้ผู้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการ
อย่างจริงจังและควรประกอบโดยยึดหลักปฏิบัติคือต้องมีความคุณธรรมท ากิจการโดยความมีเหตุผล
พอประมาณและสามารถคุ้มกันตนเองได้ อุ้มชูตนเองได้ให้ยืนด้วยขอตัวเองได้๑๒๓ 

ชาติชาย เขียวงามดี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาโครงการ การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการรวมกลุ่ม ของชุมชนอ าเภอเมือง พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก แต่การรวมกลุ่มมีการกระจุกตัวในชุมชน ปัญหา คือ ประชาชนขาดความรู้
ทางด้านบัญชี ด้านการวางแผนทางการเงิน จึงท าให้การรวมกลุ่มขาดสภาพคล่อง แต่ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ๑๒๔ 

สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์ ได้วิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชน อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช่จ่าย ประชาชนจึงได้ไปท างานต่างถิ่น แต่มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ คือ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า การว่างงาน ต้นทุนการเกษตรสูง เศรษฐกิจตกต่ าและ
ความยากจน ประชาชนจึงต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล๑๒๕ 

สรุป เศรษฐกิจพอเพียง ได้ช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
เป็นการพัฒนาประเทศให้ก าเนินไปในทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน
ในระดับชุมชนได้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นทุกวัน 
ส่งผลให้ประชาชนจ านวนมากต้องมีความเป็นอยู่ท่ีล าบากมากขึ้น เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ เช่น 
สินค้าราคาแพง ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า เป็นต้นท าให้ประชาชนมรแต่ระดับรายได้ลดลง 
ส่งผลให้มีจ านวนคนยากจนมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบด้วย 
ความพอประมาณ คือ พอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะตนเองและความมีเหตุผล การ
ตัดสินใจในการด าเนินเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการและหลักกฎหมายอย่างรอบคอบ มี

                                                             
๑๒๓ สุวกิจ ศรีปัดถา, “การประยุกต์หลักการจัดการธุระกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

กับวิสาหกิจชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๙). 

๑๒๔ ชาติชาย เขียวงามดี, “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, แบบฝึกหัด
การวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 

๑๒๕ สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์, “เศรษฐกิจชุมชน อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร”, แบบฝึกหัด
การวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔). 
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ภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องมีความรอบรู้ รอบคิดและรอบท า 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จัยท่ี เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิ จัย  (Conceptual 
Framework) มีความสอดคล้องกันจึงได้น ามาประยุกต์ให้เข้ากับหัวข้องานวิจัยนี้ได้ก าหนดกรอบไว้ดัง
ภาพท่ี ๒.๒ (Conceptual Frmework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัว
แปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

๑.ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

๒.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากพระราชด าริของพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความประมาณ ๒) ด้านความมีเหตุผล ๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
โดย ๒ เงื่อนไขก ากับอยู่ คือ ๑) ด้านความรู้ ๒) ด้านคุณธรรม๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๒๖ ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า ๖ 
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            ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม  
   (Independent Variables)                            (Dependent Variables)                     
  
      
 

 

 

 

 

 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

   ๑. เพศ 
   ๒. อายุ 
   ๓. การศึกษา 
   ๔. อาชีพ 
   ๕. รายได้ 

 
 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

     เศรษฐกิจแบ่งออกเป็น ๓ ห่วง ได้แก ่
๑. ด้านความประมาณ 
๒. ด้านความีเหตุผล   
๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

     ๒ เงื่อนไขก ากับอยู่  
           ๑. ด้านความรู้   
           ๒. ด้านคุณธรรม  
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บทที่ ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การศึกษาเรื่อง  การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใช้วิธีการวิ จัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง และอาศัยอยู่ในพื้นท่ี

เขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ท่ีจ านวน ๕,๓๘๗ คน๑ 
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง และอาศัยอยู่ในพื้นท่ี

เขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้  

 
 

                                                             
๑ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔, หน้า ๓  
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๑)  ขนาดก ลุ่ม ตัวอย่ า ง  (Sample Size)  ก ลุ่ ม ตัวอย่ า ไ ด้มาจาก สูตรยามา เน่ 
(Taro Yamane)๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคล่ือนท่ี ๐.๐๕  

 
 

  สูตร              n =
N

1+Ν (e)2 

 
 

โดย      N   =   จ านวนประชาชน 
e =   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 
n =   ขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

ประชากรท้ังหมด 5,387 คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ ดังนี้ 
  

     n =  
5,387

1+5,387(0.05)2  

 
 

    n = 
5,387

1+13.46
  

 
 

    n = 
5,387

14.46
  

 
 

    n = 372.54  

 
 

    n = 373  

 
 

เพราะฉะนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง และอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เท่ากับ ๓๗๓ คน แต่เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓๗๓ คน รายละเอียดดัง
ตารางท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 

                                                             
๒ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญโญ, ดร., ระเบียบวิธีวิจัยสังคมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(เชียงใหม่: ประชากรธุรกิจพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้าท่ี ๑๗๑. 



๗๖ 
 

๒) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Random Sampling) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้๓ 

(๑) ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling ) โดยการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน พิจารณาจากจ านวนประชากรเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีลักษณะกระจายให้
สัมพันธ์กับสัดส่วนประชากร โดยใช้จ านวนหมู่บ้านในต าบลเป็นระดับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน 
โดยใช้สูตร ดังนี้  

 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน = จ านวนตัวอย่างท้ังหมด x จ านวนประชากรในแต่ละช้ัน 

จ านวนประชากรท้ังหมด 
  

จากสูตรจะได้ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละช้ันของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รวม ๓๗๓ คน 
รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑ 

(๒) จากนั้นท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling ) ด้วยวิธีการจับฉลากใน
แต่ล าหมู่บ้านจนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้  

 
ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
๑. บ้านท่าไทร ๙๙๐ ๖๒ 
๒. บ้านโพนางด าออก ๒๙๘ ๓๖ 
๓. บ้านสวนมะม่วง ๔๗๒ ๕๒ 
๔. บ้านท้องคุ้ง ๕๗๒ ๖๙ 
๕. บ้านงิ้ว ๑๖๘ ๓๐ 
๖. บ้านบางตาช้าง ๓๓๗ ๔๔ 
๗. บ้านบางยายลา ๒๔๘ ๒๙ 
๘. บ้านบ่อพัฒนา ๔๓๔ ๕๐ 

 รวม ๕,๓๘๗ ๓๗๓ 
 
 
 
 

                                                             
๓ สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวธิีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 



๗๗ 
 

 
๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ผู้วิ จัยไ ด้ท าการ สัมภาษณ์เ ชิง ลึก  (In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลส า คัญ  (Key 

Informants) เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล              
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย 
จ านวน ๑๒ คน (ภาคผนวก ข) 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลโพนางด าออก จ านวน ๔ ท่าน 
๑. นางสาวปทมา  นุ่นประสิทธิ์   นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
๒. นายจ านง  สกุลรัง  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
๓. นายพีรเดช  พิมพ์พรรค์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
๔. นายเจษฏา  เกตุตระกูล   ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
ผู้น าชุมชน จ านวน ๓ ท่าน 
๕. นางพัชรินทร์  ทองเอื้อ  พัฒนาการอ าเภอสรรพยา 
๖. นายบุญเลิศ  ปั้นโห้  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๗. นายนพดล  พรหมแก้ว  ก านันต าบลโพนางด าออก๓.นักวิชาการ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๓ ท่าน 
๘. นายเอกอมร  มากละเอียด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙. นายอนันต์  ข านาท  ข้าราชการบ านาญ 
๑๐. นางธนวรรณ  จารุไพบูรณ์ อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง 
ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๒ ท่าน 
๑๑. พระครูวิธูรชัยกิจ ดร,  เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา 
๑๒. พระครูชัยธรรมาภรณ์  เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๔ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๓  



๗๘ 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีรายละเอียดการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

๓.๓.๑ แบบสอบถำม (Questionnaire) 
ผู้วิจยัด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำม ดงันี ้
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณา ถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้  
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
๕. น าเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ  เพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
๖. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  
๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์  
๑) ลักษณะของเคร่ืองมือ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของ “การบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล              
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ซึ่งแบ่งออกเป็น 
๕ ด้าน คือ ๑) ด้านความพอประมาณ ๒) ด้านความมีเหตุผล ๓) ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ๔) 
ด้านความรอบรู้ ๕) ด้านความมีคุณธรรม  

โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
 
 



๗๙ 
 
   ๕  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
   ๔  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ๓  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ๒  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ๑  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้าง เกี่ยวกับการบริหาร
การพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

๒) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม  
ผู้วิ จัยได้น าเสนอแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเท่ียงตรง

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีสร้างไว้  
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ประกอบไปด้วย  

๑) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.ดร .อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ) ดร .ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔) ดร.พงษ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) ดร .สุริยา รักษาเมือง  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ  (Index of Item - 
Objective Congruence : IOC)๕ ได้ค่าความเช่ือมั่น  อยู่ระหว่าง ๐.๖ – ๑.๐ แสดงให้เห็นว่า 
แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) แก่ประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบล
โพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่า

                                                             
๕ สมนึก ภัททิยธนี, กำรวัดผลกำรศึกษำ , พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๒๐.  



๘๐ 
 
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๖ ได้ค่าความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ ๐.๘๔๑ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถ
น าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๔. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข แล้วน ามาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ในการน าไปใช้แจกกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
๑) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
(๑) ศึกษาวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
(๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการ

พัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 

(๓) ขอค าแนะน าจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 

(๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant)  

(๕) น าแบบสัมภาษณ์ให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้าง
ของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ เพื่อขอความเห็นชอบ 

(๖) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
แล้ว มาปรับแก้ไขเพื่อจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant) ต่อไป 

๒) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Intertie)      

มีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้    
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ปัญหา อุปสรรคในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้แก่ ๕ 
ด้าน คือ ๑) ด้านความพอประมาณ ๒) ด้านความมีเหตุผล ๓) ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๔) ด้าน
ความรอบรู้ ๕) ด้านความมีคุณธรรม  

                                                             
๖ สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด,๒๕๔๗), 

หน้า ๑๙๑.   



๘๑ 
 

(๒) ข้อเสนอแนะ ในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้แก่ ๑) ด้าน
ความพอประมาณ ๒) ด้านความมีเหตุผล ๓) ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ๔) ด้านความรอบรู้ ๕) 
ด้านความมีคุณธรรม 

(๓) สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักธรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท คือ หลัก
อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑) ฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสนศาสตร์        

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกเทศบาลเทศมนตรีต าบล       
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลโพนางด า
ออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและอาศัยอยู่
ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๓๗๓ ชุด โดยแต่งต้ังก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับมาแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจ านวน ๓๗๓ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 

๓) น าข้อมูลดิบท่ีไ ด้ไปวิ เคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการวิ จัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informant)  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) เพื่อสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 

 

 



๘๒ 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์

และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
๑) สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างและพรรณนาการบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบล
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มคีวามคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มคีวามคิดเห็นน้อย 
   ค่าเฉล่ีย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มคีวามคิดเห็นปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง มคีวามคิดเห็นมาก 
   ค่าเฉล่ีย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง มคีวามคิดเห็นมากท่ีสุด๗ 

๒)  สถิ ติอนุมำน  ( Inferential Statistics) ใ ช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-
Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่
สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) 

๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกค ำถำมปลำยเปิด (Open ended Question) ท่ีแสดง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผู้ตอบค าถามปลายเปิด  

 
 
 
 
   
 

 

                                                             
๗ Best, John W, Research in Education, (New Jersey: Pretice-Hall, Inc., 1981),  

pp.179 -182. 



๘๓ 
 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ตามวัตถุประสงค์

การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context) 

๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 

 
 



 
 

๑๒๕
 

 

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท”ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๓ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

๓๗๓ คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แสดงด้วยความถี่และร้อยละ มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๗๓) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
จ านวน ร้อยละ  

เพศ      
 ชาย  ๑๙๑ ๕๑.๒๐  
 หญิง  ๑๘๒ ๔๘.๘๐  
 รวม  ๓๗๓ ๑๐๐.๐๐  

 



๘๕ 
 
ตารางที่ ๔.๑ (ต่อ) 

(n=๓๗๓) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อายุ     
 ไม่เกิน ๒๐ ปี   ๒๘ ๗.๕๐ 
 ๒๑ – ๓๐  ปี  ๕๗ ๑๕.๓๐ 
 ๓๑ – ๔๐ ปี  ๙๖ ๒๕.๗๐ 
 ๔๑ – ๕๐ ปี  ๙๓ ๒๔.๙๐ 
 ๕๑ – ๖๐  ปี  ๕๔ ๑๔.๕๐ 
 ๖๑ ปี ขึ้นไป  ๔๕ ๑๒.๑๐ 
 รวม  ๓๗๓ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา ๑๐๓ ๒๗.๖๐ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ๕๖ ๑๕.๐๐ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๗ ๒๓.๓๐ 
 อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๓๒ ๘.๖๐ 
 ปริญญาตรี ๘๕ ๒๒.๘๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๑๐ ๒.๗๐ 
 รวม  ๓๗๓ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ     
 เกษตรกร ๑๐๐ ๒๖.๘๐ 
 ท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ๔๖ ๑๒.๓๐ 
 รับจ้างท่ัวไป ๑๑๓ ๓๐.๓๐ 
 ข้าราชการ ๔๖ ๑๒.๓๐ 
 รัฐวิสาหกิจ  ๓๕   ๙.๔๐ 
 อื่นๆ ๓๓ ๘.๘๐ 
 รวม  ๓๗๓ ๑๐๐.๐๐ 
รายได้/ต่อเดือน    
 ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๙๙ ๒๖.๕๐ 
 ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๓๔ ๓๕.๙๐ 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  ๘๖ ๒๓.๑๐ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๙ ๗.๘๐ 
 ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๔ ๓.๘๐ 
 ๒๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๑๑ ๒.๙๐ 
 รวม  ๓๗๓ ๑๐๐.๐๐ 

 



๘๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร
การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท” จ าแนกได้ ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๑.๒ ส่วนเพศหญิงมีจ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๗ มีอายุระหว่าง ๔๑– ๕๐ ปี มีจ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ มีอายุระหว่าง ๒๑– ๓๐ปี 
มีจ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓  มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีจ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ มี
อายุระหว่าง ๖๑ ปีข้ึนไป มีจ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี จ านวน ๒๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จ านวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๘๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๓ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน ๑๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๓ มีอาชีพเกษตรกร จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย มีจ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ มีอาชีพข้าราชการ จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๓  มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔ มีอาชีพอื่นๆ จ านวน ๓๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๘ ตามล าดับ 

รายได้/ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่างไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
บาท มีจ านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๑– ๑๕,๐๐๐ บาท 
มีจ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท มี
จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท มี
จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๒๕,๐๐๑ บาทขึ้นไปมีจ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ๒.๙ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ 
ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล  ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ด้านความรอบรู้  และด้านความ
มีคุณธรรม แสดงด้วยค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา          
   ชุ ม ชน ต าม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐกิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง เ ทศ บ าลต า บ ล โ พ น า ง ด า อ อ ก                     
   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม 

(n=๓๗๓) 
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก  

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านความพอประมาณ ๓.๘๖ ๐.๗๔๔ มาก 
๒. ด้านความมีเหตุผล ๓.๘๑ ๐.๗๕๘ มาก 
๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี ๓.๘๒ ๐.๗๖๑ มาก 
๔. ด้านความรอบรู้ ๓.๘๕ ๐.๗๒๒ มาก 
๕. ด้านความมีคุณธรรม ๓.๘๙ ๐.๗๖๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๖๙๙ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๔, S.D. = ๐.๖๙๙)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อยู่
ในระดับมากทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา        
   ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา                 
   จังหวัดชัยนาท ด้านความพอประมาณ 

(n=๓๗๓) 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความพอประมาณ  

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาล มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยค านึ งถึ งประโยชน์ของประชาชนและ
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรร 

 
 

๓.๙๑ 

 
 

๐.๘๔๑ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาลได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการ
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับส่ิงท่ีผิดกฎหมาย 

 
 

๓.๘๙ 

 
 

๐.๘๗๓ 

 
 

มาก 
๓. เทศบาลได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการเก็บ
ออมรายได้ไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

 
๓.๘๖ 

 
๐.๘๙๘ 

 
มาก 

๔. เทศบาลมีการบริหารจัดการให้คนในชุมชน
ตอบสนองและความอยากมีอยากได้สินค้าและ
การบริการอย่างพอเพียง 

 
 

๓.๘๔ 

 
 

๐.๘๘๗ 

 
 

มาก 
๕. เทศบาลมีการบริหารในการจัดการชุมชนโดย
ให้คนในชุมชนได้มีการด ารงชีวิตด้วยปัจจัยส่ีให้
พอด ี

 
 

๓.๘๔ 

 
 

๐.๘๙๘ 

 
 

มาก 
๖. เทศบาลได้ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
อินทรีย์ ให้แก่ชุมชนโดยได้น าเอาหลักความ
พอประมาณมาใช้ 

 
 

๓.๘๒ 

 
 

๐.๘๘๐ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๗๔๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความ
พอประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๖, S.D. =๐.๗๔๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้าน
ความพอประมาณ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

 

 



๘๙ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา         
   ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ                
   สรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีเหตุผล 

(n=๓๗๓) 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมีเหตุผล 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
อย่างตรงไปตรงมา 

 
 

๓.๗๔ 

 
 

๐.๙๐๐ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาลได้น าพาประชาชนในชุมชนใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาพัฒนาชุมชนได้อย่าง
คุ้มค่า ประหยัดและได้คุณภาพ 

 
 

๓.๘๑ 

 
 

๐.๘๕๔ 

 
 

มาก 
๓. เทศบาล ได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของท้องถิ่น โดยยึด
หลักความมีเหตุผล 

 
 

๓.๘๗ 

 
 

๐.๙๐๘ 

 
 

มาก 
๔. เทศบาลได้น าหลักความมีเหตุผลในการ
พิจารณาการจัดต้ังโครงการแต่ละโครงการขึ้นใน
ชุมชนโดยได้ค านึงถึงเหตุผล/ความคุ้มค่าและ
ความจ าเป็น 

 
 
 

๓.๘๕ 

 
 
 

๐.๙๐๙ 

 
 
 

มาก 
๕. เทศบาลแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้
หลักประชาสังคม 

 
๓.๘๐ 

 
๐.๘๗๕ 

 
มาก 

๖.เทศบาล ได้จัดประชุมและให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีการปรึกษาและทบทวนร่วมกันอย่าง
รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติ 

 
 

๓.๗๗ 

 
 

๐.๙๑๘ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๘๑ ๐.๗๕๘ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อกับการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้าน
ความมีเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๔๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อกับการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 



๙๐ 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา          
  จังหวัดชัยนาท ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

(n=๓๗๓) 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลใน
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีทันสมัยอยู่
เสมอ 

 
 

๓.๘๔ 

 
 

๐.๘๙๗ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาลมีคณะผู้น าท่ีดี มีคุณธรรม และการ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
๓.๘๔ 

 
๐.๘๗๖ 

 
มาก 

๓. เทศบาลไ ด้ จัดมี การประ ชุมร่ วมกันกั บ
ประชาชนในชุมชมเพื่อหาทางรับมือและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

 
 

๓.๗๗ 

 
 

๐.๙๕๑ 

 
 

มาก 
๔. เทศบาลจัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รู้จักพึ่งพาตนเองโดยต้องปลูกฝังในเรื่อง
ความคิด ขยัน อดทน และอดออมเพื่อความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของประชาชนในชุมชน 

 
 
 

๓.๘๐ 

 
 
 

๐.๙๐๐ 

 
 
 

มาก 
๕.เทศบาล ได้มีการจัดการการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ใน
ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

๓.๘๕ 

 
 

๐.๘๒๙ 

 
 

มาก 
๖. เทศบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักในการ
รักษาสภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนในชุมชน 

 
 

๓.๘๐ 

 
 

๐.๘๙๐ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๘๒ ๐.๗๖๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๖๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท         
ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 



๙๑ 
 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา           
  จังหวัดชัยนาท ด้านความรอบรู้ 

(n=๓๗๓) 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความรอบรู้ 

ระดับความคิดเห็น  
x̅ S.D. แปลผล  

๑. เทศบาลได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือจัดเวทีการเรียนรู้ในเรื่อง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๓.๘๖ 

 
 

๐.๘๐๔ 

 
 

มาก 

 

๒. เทศบาลได้มีการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาและน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 
๓.๘๓ 

 
๐.๘๑๙ 

 
มาก 

 

๓. เทศบาลได้น าหลักความรอบรู้เข้ามา
จัดท าแผนการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

๓.๘๖ 

 
 

๐.๘๗๔ 

 
 

มาก 

 

๔. เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และ เสริมสร้ า งผลผลิตด้านต่างๆจาก
ทรัพยากร ท่ีมี อยู่ ใน ชุมชน เพื่ อ ให้ เกิ ด
มูลค่าเพิ่ม คุ้มค่า ประหยัด 

 
 
 

๓.๘๖ 

 
 
 

๐.๘๗๔ 

 
 
 

มาก 

 

๕. เทศบาล ได้จัดส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่นการจักสาน และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 
 
 

๓.๘๘ 

 
 
 

๐.๘๕๑ 

 
 
 

มาก 

 

๖. เมื่ อมีปัญหา เกิ ดขึ้นแก่ คนในชุมชน
เทศบาลสามารถเข้าให้การช่วยเหลือและ
แนะน าหรือให้ค าปรึกษาและหาทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 

 
 
 

๓.๘๔ 

 
 
 

๐.๘๔๓ 

 
 
 

มาก 

 

ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๗๒๒ มาก  
 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความ
รอบรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๒๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้าน
ความรอบรู้ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 



๙๒ 
 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา               
  จังหวัดชัยนาท ด้านความมีคุณธรรม 

(n=๓๗๓) 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมีคุณธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาล ไ ด้ จั ดท าแผนการบริ หา รก าร 
พัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบ 
ได้ 

 
 

๓.๘๒ 

 
 

๐.๘๘๑ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาล ส่งเสริมให้ชุมชนมีการลด ละ เลิก 
อบายมุข และลดการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยในการจัด
งานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 

 
 

๓.๘๕ 

 
 

๐.๙๐๔ 

 
 

มาก 
๓. เทศบาล ได้จัดให้มีการส่งเสริมประชาชนใน
ชุมชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 

 
 

๓.๙๘ 

 
 

๐.๘๔๒ 

 
 

มาก 
๔. เทศบาลมีการบริหารจัดการการพัฒนาโดยน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
 

๓.๙๐ 

 
 

๐.๘๖๖ 

 
 

มาก 
๕.เทศบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การรักษาของชุมชน 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๘๖๓ 

 
มาก 

๖. เทศบาล ได้ส่งเสริมในการบริหารการพัฒนา
ประชาชนในชุมชนให้ยึดหลักคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน 

 
 

๓.๘๖ 

 
 

๐.๘๗๗ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๗๖๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมี
คุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๙, S.D. =๐.๗๖๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้าน
ความมีคุณธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 



๙๓ 
 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่  ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน            
       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ          
       สรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม            
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา             
   จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๗๓) 
การบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก   
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

เพศ   
ชาย (๑๙๑ คน) หญิง(๑๘๒ คน)   

    t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D   

๑.ด้านความพอประมาณ ๓.๘๘ ๐.๗๖๔ ๓.๘๓ ๐.๗๒๔ ๐.๖๕๖ ๐.๕๑๒ 
๒.ด้านความมีเหตุผล ๓.๘๗ ๐.๗๔๙ ๓.๗๔ ๐.๗๖๔ ๑.๖๗๑ ๐.๐๙๖ 
๓.ด้านการมีความคุ้มกัน 
   ในตัวที่ดี 

 
๓.๘๖ 

 
๐.๗๗๔ 

 
๓.๗๗ 

 
๐.๗๔๖ 

 
๑.๐๓๒ 

 
๐.๓๐๓ 

๔.ด้านความรอบรู้ ๓.๘๘ ๐.๗๓๑ ๓.๘๒ ๐.๗๑๒ ๐.๗๗๖ ๐.๔๓๘ 
๕.ด้านความมีคุณธรรม ๓.๙๖ ๐.๗๔๘  ๓.๘๑ ๐.๗๗๖  ๑.๘๖๐  ๐.๐๖๔ 

รวม ๓.๘๙ ๐.๗๐๕ ๓.๘๐ ๐.๖๙๒ ๑.๒๙๒ ๐.๑๙๗ 
 

 จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t=๑.๒๙๒, Sig.=๐.๑๙๗)  
 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม          
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
 จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม               
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา             
    จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๗๓) 
การบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง
ของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก   อ าเภอ
สรรพยา จังหวัด
ชัยนาท 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
 
 

SS 
 

 
 
 

df 

 
 
 

MS 

 
 
 
F 

 
 
 

Sig. 

ด้านความพอประมาณ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๘๑ 
๒๐๒.๖๑๘ 
๒๐๕.๘๙๙ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๖๕๖ 
๐.๕๕๒ 

๑.๑๘๘ ๐.๓๑๔ 

ด้านความมีเหตุผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๔๙๒ 
๒๑๐.๑๘๓ 
๒๑๓.๖๗๕ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๖๙๘ 
๐.๕๗๓ 

๑.๒๑๙ ๐.๒๙๙ 

ด้านการมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๕๙๑ 
๒๑๒.๖๕๙ 
๒๑๕.๒๕๐ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๕๑๘ 
๐.๕๗๙ 

๐.๘๙๔ ๐.๔๘๕ 

 
ด้านความรอบรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๗๖๔ 
๑๘๙.๙๑๒ 
๑๙๓.๖๗๖ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๗๕๓ 
๐.๕๑๗ 

๑.๔๕๕ ๐.๒๐๔ 

ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๕๖๙ 
๒๑๒.๖๒๖ 
๒๑๗.๑๙๕ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๙๑๔ 
๐.๕๗๙ 

๑.๕๗๗ ๐.๑๖๖ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๑๒๗ 
๑๗๘.๘๓๗ 
๑๘๑.๙๖๔ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๖๒๕ 
๐.๔๘๗ 

๑.๒๘๓ ๐.๒๗๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ

พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๒๘๓, Sig.=๐.๒๗๐)  



๙๕ 
 

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมี  
อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๖ 
 
สมติฐานที่ ๓ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุม            
   ชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ         
   สรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๐  การเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม        
      ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เ พี ย ง ข อ ง เ ท ศ บ าล ต า บ ล โ พ น า ง ด า อ อ ก                         
       อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามการศึกษา 

(n=๓๗๓) 
บริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS 
 

F Sig. 

ด้านความพอประมาณ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๗๘๖ 
๒๐๑.๑๑๓ 
๒๐๕.๘๙๙ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๙๕๗ 
๐.๕๔๘ 

๑.๗๔๗ ๐.๑๒๓ 

ด้านความมีเหตุผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๗๖๑ 
๒๑๐.๙๑๔ 
๒๑๓.๖๗๕ 

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๕๕๒ 
๐.๕๗๕ 

๐.๙๖๑ ๐.๔๔๒ 

ด้านการมีความคุ้มกัน
ในตัวที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๒๗๓ 
๒๐๙.๙๗๗ 
๒๑๕.๒๕๐ 

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๐๕๕ 
๐.๕๗๒ 

๑.๘๔๓ ๐.๑๐๔ 

 
ด้านความรอบรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๓๗๐ 
๑๘๙.๓๐๕ 
๑๙๓.๖๗๖ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๘๗๔ 
๐.๕๑๖ 

๑.๖๙๕ ๐.๑๓๕ 

ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๗๗๕ 
๒๑๕.๔๒๑ 
๒๑๗.๑๙๕ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๓๕๕ 
๐.๕๘๗ 

๐.๖๐๕ ๐.๖๙๖ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๑๕ 
๑๗๘.๗๔๙ 
๑๘๑.๙๖๔ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๖๔๓ 
๐.๔๘๗ 

๑.๓๒๐ ๐.๒๕๕ 



๙๗ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านการศึกษา 
โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๓๒๐,Sig.=๐.๒๕๕)  
 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมี  
การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ทุก
ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 
 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก 
                       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
                    แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม         
      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา          
     จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๗๓) 
การบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของ
เทศบาลต าบลโพ
นางด าออก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

dfs MS F Sig. 

ด้านความพอประมาณ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๖.๖๑๘ 
๑๙๙.๒๘๑ 
๒๐๕.๘๙๙ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๓๒๔ 
๐.๕๔๓ 

๒.๔๓๘* ๐.๐๓๔ 

ด้านความมีเหตุผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๘๓๓ 
๒๐๗.๘๔๒ 
๒๑๓.๖๗๕   

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๑๖๗ 
๐.๕๖๖ 

๒.๐๖๐ ๐.๐๗๐ 

ด้านการมีความคุ้มกันใน
ตัวที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๗.๓๒๑ 
๒๐๗.๙๒๙ 
๒๑๕.๒๕๐ 

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๔๖๔ 
๐.๕๖๗ 

๒.๕๘๔* 
 

๐.๐๒๖ 

ด้านความรอบรู้ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๕.๘๗๓ 
๑๘๗.๘๐๓ 
๑๙๓.๖๗๖ 

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๑๗๕ 
๐.๕๑๒ 

๒.๒๙๕* ๐.๐๔๕ 

ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๔๘๓ 
๒๑๐.๗๑๓ 
๒๑๗.๑๙๕ 

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๒๙๗ 
๐.๕๗๔ 

๒.๒๕๘* ๐.๐๔๘ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๐๐๘ 
๑๗๕.๙๕๖ 
๑๘๑.๙๖๔ 

 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๒๐๒ 
๐.๔๗๙ 

๒.๕๐๖* ๐.๐๓๐ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๙๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๒.๕๐๖, Sig.=๐.๑๓๐)  

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพ ต่างกันมี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน ในด้านความพอประมาณ 
(F=๒.๔๓๘, Sig.=๐.๐๓๔) ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี (F=๒๕๘๔, Sig.=๐.๐๒๖) ด้านความรอบรู้ (F=
๒.๒๙๕, Sig.=๐.๐๔๕) และด้านความมีคุณธรรม (F=๒.๒๕๘, Sig.=๐.๐๔๘) ส่วนด้านความมีเหตุผล  
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง อย่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference:LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๒ – 
๔.๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
    การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก    

  อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านความพอประมาณ 
(n=๓๗๓) 

 
อาชีพ 

 
 
 

อาชีพ   
เกษตรกร ท าธุรกิจ

ส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง
ท่ัวไป 

ข้าราชการ รัฐวิสา
หกิจ 

อื่นๆ 

 ๓.๘๑ ๔.๐๗ ๓.๘๔ ๓.๘๕ ๓.๕๙ ๔.๐๙ 
เกษตรกร ๓.๘๑ - -๐.๒๖* -๐.๐๓ -๐.๐๔ ๐.๒๒ -๐.๒๘ 
ท าธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย 

 
๔.๐๗ 

- -  
๐.๒๓ 

 
๐.๒๒ 

 
๐.๔๘* 

 
-๐.๐๒ 

รับจ้างท่ัวไป ๓.๘๔ - - - -๐.๐๑ ๐.๒๕ -๐.๒๕ 
ข้าราชการ ๓.๘๕ - - - - ๐.๒๖ -๐.๒๔ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๕๙ - - - - - -๐.๕๐* 
อื่นๆ ๔.๐๙ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณน้อยกว่า อาชีพท าธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย 

อาชีพท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่า อาชีพรัฐวิสาหกิจ 

อาชีพรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น้อยกว่า อาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
    การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก   
                   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านการมีภมิูคุ้มกันในตัวที่ดี 

(n=๓๗๓) 
 

อาชีพ 
 
 
 

อาชีพ   
เกษตรกร ท าธุรกิจ

ส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง
ท่ัวไป 

ข้าราชการ รัฐวิสา
หกิจ 

อื่นๆ 

 ๓.๗๒ ๔.๐๐ ๓.๘๓ ๓.๖๙ ๓.๖๖ ๔.๑๓ 
เกษตรกร ๓.๗๒ - -๐.๒๘* -๐.๑๑ ๐.๐๓ ๐.๐๖ -๐.๔๑* 
ท าธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย 

 
๔.๐๐ 

- -  
๐.๑๗ 

 
๐.๓๑* 

 
๐.๓๔* 

 
-๐.๑๓ 

รับจ้างท่ัวไป ๓.๘๓ - - - ๐.๑๔ ๐.๑๗ -๐.๓๐* 
ข้าราชการ ๓.๖๙ - - - - ๐.๐๓ -๐.๔๔* 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๖๖ - - - - - -๐.๔๗* 
อื่นๆ ๔.๑๓ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ เกษตรกร รับจ้างท่ัวไป ข้าราชการและ

รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี น้อยกว่า อาชีพท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและ อาชีพอื่นๆ 

อาชีพท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่า อาชีพข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๒ 
 
ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
    การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก    
                   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านความรอบรู้ 

(n=๓๗๓) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ   
เกษตรกร ท าธุรกิจ

ส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง
ท่ัวไป 

ข้าราชการ รัฐวิสา
หกิจ 

อื่นๆ 

 ๓.๘๑ ๔.๐๑ ๓.๘๕ ๓.๘๐ ๓.๖๑ ๔.๑๒ 
เกษตรกร ๓.๘๑ - -๐.๒๐ -๐.๐๔ -๐.๐๑ ๐.๒๐ -๐.๓๑* 
ท าธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย 

๔.๐๑ - - ๐.๑๖ ๐.๒๑ ๐.๔๐* -๐.๑๑ 

รับจ้างท่ัวไป ๓.๘๕ - - - -๐.๐๕ ๐.๒๔ ๐.๒๗ 
ข้าราชการ ๓.๘๐ - - - - ๐.๑๙ -๐.๓๒ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๖๑ - - - - - -๐.๕๑* 
อื่นๆ ๔.๑๒ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ เกษตรกร และรัฐวิสาหกิจ มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรอบรู้ น้อยกว่า 
อาชีพอื่นๆ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพ ท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรอบรู้ มากกว่า อาชีพรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





๑๐๓ 
 
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
    การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก   
                   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านความมีคุณธรรม 

(n=๓๗๓) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ   
เกษตรกร ท าธุรกิจ

ส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง
ท่ัวไป 

ข้าราชการ รัฐวิสา
หกิจ 

อื่นๆ 

 ๓.๘๐ ๔.๙๗ ๓.๘๘ ๓.๙๓ ๓.๖๘ ๔.๒๒ 
เกษตรกร ๓.๘๐ - -๐.๑๗ -๐.๐๘ ๐.๑๓ ๐.๑๒ -๐.๔๒* 
ท าธุรกิจ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

๔.๙๗ - - ๐.๐๙ ๐.๐๔ ๐.๒๙ -๐.๒๕ 

รับจ้างท่ัวไป ๓.๘๘ - - - ๐.๐๕ ๐.๒๐ -๐.๓๔* 
ข้าราชการ ๓.๙๓ - - - - ๐.๒๕ -๐.๒๙ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๖๘ - - - - - -๐.๕๔* 
อื่นๆ ๔.๒๒ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนทีมีอาชีพเกษตรกร รับจ้างท่ัวไป และรัฐวิสาหกิจ 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมี
คุณธรรม น้อยกว่า อาชีพอื่นๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





๑๐๔ 
 
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมี รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก 
                       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท         
                    แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก    
                         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
                   จ าแนกตามรายได้/ต่อเดือน 

(n=๓๗๓) 
การบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS 
 

F Sig. 

ด้านความพอประมาณ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๐๑๙ 
๑๙๖.๘๘๐ 
๒๐๕.๘๙๙ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๘๐๔ 
๐.๕๓๖ 

๓.๓๖๒** ๐.๐๐๖ 

ด้านความมีเหตุผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๒๐๔ 
๒๐๓.๔๗๐ 
๒๑๓.๖๗๕ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๒.๐๔๑ 
๐.๕๕๔ 

๓.๖๘๑** ๐.๐๐๓ 

ด้านการมีความคุ้มกัน
ในตัวที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๓๒๔ 
๒๐๖.๙๐๘ 
๒๑๕.๒๕๐ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๖๖๘ 
๐.๕๖๔ 

๒.๙๕๙* ๐.๐๑๒ 

ด้านความรอบรู้ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๒๓๕ 
๑๘๗.๔๔๑ 
๑๙๓.๖๗๖ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๔๔๑ 
๐.๕๑๑ 
 

๒.๔๔๑* ๐.๐๓๔ 

ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๑๗๐ 
๒๑๓.๐๒๕ 
๒๑๗.๑๙๕ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๐.๘๓๔ 
๐.๕๘๐ 

๑.๔๓๗ ๐.๒๑๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๑๔๘ 
๑๗๔.๘๑๖ 
๑๘๑.๙๖๔ 

๕ 
๓๖๗ 
๓๗๒ 

๑.๔๓๐ 
๐.๔๗๖ 

๓.๐๐๑* ๐.๐๑๑ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 
ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
    การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก    
                   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตาม ด้านความพอประมาณ 

(n=๓๗๓) 
 

รายได้/ 
ต่อเดือน 

 

 
 
 

รายได้/ต่อเดือน 
 

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๑ 
– 
๑๕,๐๐๐  
บาท 

๑๕,๐๐๑ 
– 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
– 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
บาทขึ้น
ไป 

 ๓.๘๑ ๓.๙๙ ๓.๖๕ ๓.๘๐ ๔.๒๖ ๔.๐๐ 
ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

๓.๘๑ - -๐.๑๘ ๐.๑๖ -๐.๐๑ -๐.๔๕* -๐.๑๙ 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.๙๙ - - ๐.๓๔* ๐.๑๙ -๐.๒๗ -๐.๐๑ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๖๕ - - - -๐.๑๕ -๐.๖๑* -๐.๓๕ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๘๐ - - - - -๐.๔๖ -๐.๒๐ 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐ บาท 

๔.๒๖ - - - - - ๐.๒๖ 

๒๕,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

๔.๐๐ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๑ – 

๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ความพอประมาณ น้อยกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 





๑๐๖ 
 
ตารางที่ ๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 

 การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านความมีเหตุผล 

(n=๓๗๓) 
 

รายได้/ 
ต่อเดือน 

 

 
 
 

รายได้/ต่อเดือน 
 

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๑ 
– 
๑๕,๐๐๐  
บาท 

๑๕,๐๐๑ 
– 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
– 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
บาทขึ้น
ไป 

 ๓.๗๙ ๓.๙๐ ๓.๕๕ ๓.๙๐ ๔.๑๗ ๔.๑๕ 
ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

๓.๗๙ - -๐.๑๑ ๐.๒๔* -๐.๑๑ -๐.๓๘ -๐.๓๖ 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.๙๐ - - ๐.๓๕* ๐ -๐.๒๗ -๐.๒๕ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๕๕ - - - -๐.๓๕* -๐.๖๒* -๐.๖ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๙๐ - - - - -๐.๒๗ -๐.๒๕ 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐ บาท 

๔.๑๗ - - - - - ๐.๐๒ 

๒๕,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

๔.๑๕ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ด้านความมีเหตุผล มากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อยกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ 
บาท และ ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

 
 





๑๐๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
                   การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก   
                   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามใน ด้านความมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี 

(n=๓๗๓) 
 

รายได้/ 
ต่อเดือน 

 
 

 
 
 

รายได้/ต่อเดือน 
 

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๑ 
– 
๑๕,๐๐๐  
บาท 

๑๕,๐๐๑ 
– 
๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
– 
๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
บาทขึ้น
ไป 

 ๓.๘๐ ๓.๙๑ ๓.๕๗ ๓.๙๔ ๔.๑๑ ๓.๙๗ 
ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

๓.๘๐ - -๐.๑๑ ๐.๒๓* -๐.๑๔ -๐.๓๑ -๐.๑๗ 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.๙๑ - - ๐.๓๔* -๐.๐๓ -๐.๒๐ -๐.๐๖ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๕๗ - - - -๐.๓๗* -๐.๕๔* -๐.๔๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๙๔ - - - - -๐.๑๗ -๐.๐๓ 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐ บาท 

๔.๑๑ - - - - - ๐.๑๔ 

๒๕,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

๓.๙๗ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ ๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ความมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี มากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ 
บาท และ ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

 
 





๑๐๘ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
                   การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก   
                   อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน  
    ด้านความรอบรู้ 

(n=๓๗๓) 
 

รายได้/ 
ต่อเดือน 

 

 
 
 

รายได้/ต่อเดือน 
 

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๑ 
– 
๑๕,๐๐๐  
บาท 

๑๕,๐๐๑ 
– 
๒๐,๐๐
๐ บาท 

๒๐,๐๐๑ 
– 
๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐
๑ บาท
ขึ้นไป 

 ๓.๘๕ ๓.๙๓ ๓.๖๕ ๓.๘๘ ๔.๑๙ ๔.๐๒ 
ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

๓.๘๕ - -๐.๐๘ ๐.๒๐ -๐.๐๓ -๐.๓๔ -๐.๑๗ 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.๙๓ - - ๐.๒๘* ๐.๐๕ -๐.๒๖ -๐.๐๙ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๖๕ - - - -๐.๒๓ -๐.๕๔* -๐.๓๗ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๘๘ - - - - -๐.๓๑ -๐.๑๔ 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐ บาท 

๔.๑๙ - - - - - ๐.๑๗ 

๒๕,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

๔.๐๒ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรอบรู้ มากกว่า 
ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 





๑๐๙ 
 
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลสรุปโดยรวม การเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา 
                     เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
                     โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

(n=๓๗๓) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การบริหารการ
พัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของ 

 
๑.๒๙๒ 

 
- 

 
๐.๑๙๗ 

 
- 

 
 

๒. อายุ การบริหารการ
พัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของ 

 
- 

 
๑.๒๘๓ 

 
๐.๒๗๐ 

 
- 

 
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

การบริหารการ
พัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของ 

 
- 

 
๑.๓๒๐ 

 
๐.๒๕๕ 

 
- 

 
 

๔. อาชีพ การบริหารการ
พัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของ 

 
- 

 
๒.๕๐๖ 

 
๐.๐๓๐ 

 
 

 
- 

๕. รายได้/ต่อ
เดือน 

การบริหารการ
พัฒนาชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของ 

 
- 

 
๓.๐๐๑ 

 
๐.๐๑๑ 

 
 

 
- 

 
จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลสรุปโดยรวม การเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดังนี้ 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๑๐ 
 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จ าแนกตามราย
ด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๒– ๔.๓๑ 

 
ตารางที่ ๔.๒๒ ปัญหา  และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   

   ด้านความพอประมาณ 
 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ในปัจจุบัน ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลโพนางด าออก มีการขยายท่ีอยู่
อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเยอะขึ้น ท าให้โครงการพัฒนาบางโครงการไม่
สามารถท่ัวถึงประชาชนได้ 

 
 

๕ 
๒. 
 

ไม่มีผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายหรือ ท า
ผลผลิตให้ได้มากขึ้น 

 
๓ 

๓. ขาดการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ปัญหาต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 

 
๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อ
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความพอประมาณ คือ ในปัจจุบัน ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก มีการขยายท่ีอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเยอะขึ้น ท าให้โครงการพัฒนาบาง
โครงการไม่สามารถท่ัวถึงประชาชนได้ จ านวน ๕ คน รองลงมา คือ ขาดการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
ในชุมชน ปัญหาต้นทุนการผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า จ านวน ๕ คน และไม่
มีผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายหรือ ท าผลผลิตให้ได้มากขึ้น 
จ านวน ๓ คน 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 
ตารางที่ ๔.๒๓ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   

   ด้านความพอประมาณ 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. ควรมีการจัดอบรมอาชีพ และเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนด้านการตลอด เพื่อให้
ชุมชนมีรายได้ท่ียั่งยืนและมั่นคง 

 
๕ 

๒. ควรให้บุคลากรผู้มีความเพื่อวางแผน และเป็นผู้น าในการด าเนินการ เพื่อพัฒนา
ท่ีดีขึ้น 

 
๕ 

๓. พัฒนาปรับปรุงให้ผลผลิตทางกรเกษตรมีคุณภาพ และสามารถจ าหน่ายได้ 
ราคาสูง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

 
๖ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความพอประมาณ มากท่ีสุด คือ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ผลผลิตทาง
กรเกษตรมีคุณภาพ และสามารถจ าหน่ายได้ ราคาสูง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง จ านวน ๖ คน รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมอาชีพ และเงินทุนสนับสนุน ตลอดจน
ด้านการตลอด เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ท่ียั่งยืนและมั่นคง จ านวน ๕ คน และควรให้บุคลากรผู้ มีความ
เพื่อวางแผน และเป็นผู้น าในการด าเนินการ เพื่อพฒันาท่ีดีขึน้ จ านวน ๕ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๓ 
 
ตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
                   พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
                   ด้านความมีเหตุผล 
 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เทศบาล ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ท้ังหมด  ยังไม่มี
หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาได้อย่างเต็มท่ี 

 
๓ 

๒. ประชาชนในชุมชนไม่มีกิจกรรมร่วมกัน ขาดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ๔ 
๓. ขาดการปลูกฝังให้กับเยาวชน เยาวชนท าให้ไม่ค่อยเห็นความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา 
 

๔ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อ
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีเหตุผล คือ ขาดการปลูกฝังให้กับเยาวชนเยาวชนท าให้ไม่
ค่อยเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวน ๔ คน รองลงมาประชาชนในชุมชนไม่มีกิจกรรม
ร่วมกัน ขาดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจ านวน ๔ คน และเทศบาล ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนได้ท้ังหมด ยังไม่มีหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาได้อย่างเต็มท่ี จ านวน  ๓ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 
 
ตารางที่ ๔.๒๕ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีเหตุผล 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชาชนใน
ท้องถิน่ 

 
๒ 

๒. จัดให้มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดปัญหาขัดแย้ง ๔ 
๓. ควรให้การสนับสนุนจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี จัดกิจกรรมให้

เยาวชนเข้าวัดมากขึ้น 
 

๔ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความพอประมาณ มากท่ีสุด คือ ควรให้การสนับสนุนจัดต้ังแหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี จัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าวัดมากขึ้น จ านวน ๔ คน รองลงมาคือ ควรจัดให้มี
การประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดปัญหาขัดแย้ง จ านวน ๔ คน และ สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชาชนในท้องถิ่น จ านวน ๒ คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                    พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
                    ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าแสดง ความคิดเห็นของตน เกี่ยวกับวิธีการ 
ด าเนินงานต่างๆ เป็นแต่เพียง สนับสนุนความเห็น หรือแนวทางการ ด าเนินงาน
ของผู้น า 

 
 

๖ 
๒. ประชาชนในชุมชนส่วนมาก ขาดความเข้าใจในการมี ส่วนร่วม  และใน 

รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานใน กิจกรรมหรือโครงการ 
 

๔ 
๓. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อ
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มากท่ีสุด คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
กล้าแสดง ความคิดเห็นของตน เกี่ยวกับวิธีการ ด าเนินงานต่างๆ เป็นแต่เพียง สนับสนุนความเห็น 
หรือแนวทางการ ด าเนินงานของผู้น า จ านวน ๓ คน รองลงมา ประชาชนในชุมชนส่วนมาก ขาดความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วม และใน รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานใน กิจกรรมหรือโครงการจ านวน  
๔ คน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 
ตารางที่ ๔.๒๗ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
                   ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. ควรมีการสนับสนุน หรือส่งเสริมการรวมกลุ่มท ากิจกรรม เพื่อด าเนินการพัฒนา
ท้องถิ่นถิ่นให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น 

 
๖ 

๒. ควรมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ หรือมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการกล้าแสดงออก 
ตลอดถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างด าเนิน 

 
 

๕ 
๓. .ควรให้ความยกย่อง ปราชญ์ชาวบ้าน และส่งเสริม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต่างๆในชุมชนให้ประชาชนได้รับ รู้และน าไปปฏิบัติ 
 

๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มากท่ีสุด ควรมีการสนับสนุน หรือส่งเสริมการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม เพื่อด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นถิ่นให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น จ านวน ๖ คน 
รองลงมา คือ ควรมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ หรือมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการกล้าแสดงออก ตลอด
ถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างด าเนิน
จ านวน ๕ คน และควรให้ความยกย่อง ปราชญ์ชาวบ้าน และส่งเสริม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ
ในชุมชนให้ประชาชนได้รับ รู้และน าไปปฏิบัติ จ านวน ๕ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 
ตารางที่ ๔.๒๘ ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   
                   ด้านความรอบรู้ 
 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เทศบาล ขาดความรู้ท่ีจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบางด้านมาใช้ ๖ 
๒. ประชาชนส่วนมากขาดความรู้ความ เข้าใจในการประเมินผลของกิจกรรม ต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ ระเบียบท่ีชัดเจน 
 

๕ 
๓. ขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ท าให้ไม่ทันเห็นผลท่ีเกิดขึ้นใน

ระยะยาว 
 

๓ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อ
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความรอบรู้ มากท่ีสุด คือ เทศบาท ขาดความรู้ ท่ีจะน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบางด้านมาใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อพื้นท่ีในชุมชน ๕ คน รองลงมา 
ประชาชนส่วนมากขาดความรู้ความ เข้าใจในการประเมินผลของกิจกรรม ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ระเบียบท่ีชัดเจน จ านวน  ๒ คน และขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ท าให้ไม่ทันเห็น
ผลท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว จ านวน ๓ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 
ตารางที่ ๔.๒๙  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                      พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   
                     ด้านความรอบรู้ 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. เทศบาลควรศึกษาข้อมูลชุมชนโดยละเอียดก่อนท่ีจะท าโครงการแต่ละโครงการ ๗  
๒. ให้ความรู้ความเข้าใจ ของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ๕ 
๓. ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงผล

ของการพัฒนาท่ีตามมา 
 

๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความรอบรู้  คือ เทศบาลควรศึกษาข้อมูลชุมชนโดยละเอียดก่อนท่ีจะท า
โครงการแต่ละโครงการ จ านวน ๗ คน รองลงคือมาให้ความรู้ความเข้าใจ ของการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ จ านวน ๕ คน และควรมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงผลของการพัฒนาท่ีตามมา จ านวน ๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   
                   ด้านความคุณธรรม 
 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. 
 

โครงการการบริหารการพัฒนาชุมชนบางโครงการ เทศบาล ไม่สามารถท าให้
ประชาชนรู้รายละเอียดการด าเนินงานด้านงบประมาณได้อย่างชัดเจน 

 
๕ 

๒. ปัญหาการเมืองท้องถิ่นท าให้ประชาชนคิดว่าเทศบาลมีอคติต่อชุมชนบางชุมชน ๔ 
๓. การอิจฉาริษยาและเห็นแก่ตัว ท าให้การ พัฒนาชุมชนล่าช้า ๔ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อ
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีคุณธรรม มากท่ีสุด คือ โครงการการบริหารการพัฒนา
ชุมชนบางโครงการ เทศบาล ไม่สามารถท าให้ประชาชนรู้รายละเอียดการด าเนินงานด้านงบประมาณ
ได้อย่างชัดเจนจ านวน  ๕ คน รองลงมา ปัญหาการเมืองท้องถิ่นท าให้ประชาชนคิดว่าเทศบาลมีอคติ
ต่อชุมชนบางชุมชน ๔ คน และการอิจฉาริษยาและเห็นแก่ตัว ท าให้การ พัฒนาชุมชนล่าช้า จ านวน ๔ 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
ตารางที่ ๔.๓๑  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   
                    ด้านความมีคุณธรรม 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. เทศบาลควรมีการบริหารการพัฒนาชุมชนทุกชุมชนอย่างเท่าเทียบกันและท่ัวถึง 
ไม่ควรมีอคติต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

 
๗   

๒. หมั่นพบปะ ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อ
ลดอคติต่อปัญหาบ้านเมือง 

 
๕ 

๓. จัดให้มีการอบรมธรรมะ และสร้างเสริมความ สามัคคีรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีคุณธรรม  คือ เทศบาลควรมีการบริหารการพัฒนาชุมชนทุก
ชุมชนอย่างเท่าเทียบกันและท่ัวถึง ไม่ควรมีอคติต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จ านวน ๗ คน รองลงมา คือ 
หมั่นพบปะ ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อลดอคติต่อปัญหา
บ้านเมือง จ านวน ๔ คน และจัดให้มีการอบรมธรรมะ และสร้างเสริมความ สามัคคีรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม จ านวน ๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท  

การสัมภาษณ์ นี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ใน ๕ ด้าน คือ ๑.ด้านความพอประมาณ ๒.ด้านความมีเหตุผล ๓.ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ๔.ด้านความรอบรู้ และ ๕.ด้านความมีคุณธรรม และสัมภาษณ์ถึงหลักธรรมท่ี
น ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบ
ไปด้วย ๑) ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  ๒) ด้านวิริยะ(ความเพียรพยายาม) ๓) ด้านจิตตะ (ความคิด
ฝักใฝ่) ๔) ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) จ านวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความพอประมาณ 
ในการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักความพอประมาณ ท าให้การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่

มาใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพท่ีสุด๑ ไม่ฟุ่มเฟือยจนมากเกินไป และ
ไม่สุดโต่ง๒ และเป็นความพอดีต่อชุมชน๓อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนจัดกิจกรรมและวางแผนการ
บริหารและการพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียง๔ เรียบง่าย สบายตา สบายใจ๕โดยมีความพอประมาณใน
ส่วนของการส่งเสริม แก้ไข การด าเนินชีวิตและสังคม๖ และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น๗และท าให้รู้
แนวทางในการใช้ชีวิตประจ าวันได้๘โดยรู้จักวิธีการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่เบียนเบียด
ตนเองและผู้อื่น๙ยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือย สามารถท าให้ชุมชนเข็มแข็งเป็นพื้นฐานกิจใน

                                                             
๑ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายจ านง สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๓ สัมภาษณ์.พีรเดช พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๒ 
 
ปัจจุบัน๑๐และการใช้จ่ายด้วยความเหมาะสมต่อต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม๑๑และต้องมีความ
พอดี พอประมาณ เดินรอยตามของพ่อ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง๑๒  

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านความพอประมาณ สรุปได้ว่า การพัฒนาโดยยึดหลักความ
พอประมาณนั้น ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและคุ้มค่า พัฒนาท้ังในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ของชุมชนให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า และส่ิงท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นก็
คือ ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

๒. ด้านความมีเหตุผล 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้ด าเนินการตัดสินใจในการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการท่ีจะท าโครงการต่างๆ ท่ีระบุไว้ในแผนและงบประมาณท่ีต้ังไว้
และไม่ขัดต่อระเบียบราชการ๑๓และมีการพิจาณาปัจจัยท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอย่าง
รอบคอบ๑๔และส่วนใหญ่จะบริหารและพัฒนาตามความคิดของประชาชนในเทศบาล โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการท าประชาคมเป็นหลัก๑๕และต้องมีปัจจัยในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรับฟัง
ความคิดเห็น๑๖ โดยใช้ข้อมูล วิเคราะห์ และการประเมินผล๑๗มกีารเข้าช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน๑๘เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น๑๙มีการคิดพิจารณาไตร่ตรอง
เหตุผล๒๐และค านึงถึงปัจจัยท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรอบครอบ๒๑รวมท้ังยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือ

                                                             
๑๐ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ จารุไพบูรณ์, อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง, วันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร,.เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายจ านง สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ พีรเดช พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๙ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๓ 
 
การครองชีพ๒๒ควรใช้หลักเหตุผลน ามาประกอบในการด าเนินชีวิต๒๓ และผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้นๆ๒๔ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านความมีเหตุผล สรุปได้ว่า การบริหารการพัฒนาแต่ละอย่าง
นั้นต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก มีการสอบถามความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อีกท้ังยังสนับสนุนให้ประชาชน
สร้างรายได้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และส่งเสริมให้เกิด
ความมีคุณค่าทางจิตใจแประชาชน 

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ในการแผนรับมือต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้

ค านึงถึงการท างานโดยยึดหลัก ต้องท างานตามอ านาจหน้าท่ี๒๕ แต่ถ้างานนั้นเป็นความต้องการของ
ประชาชน แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ๒๖อีกท้ังต้องมีความ
พร้อมรับฟังในปัญหาและผลกระทบ และส่งเสริมทางด้านการให้ความรู้ให้รอบด้าน๒๗ ต้องมีแผนใน
การแก้ปัญหาในงานท่ีท า โดยน าหลักการต่างๆท่ีได้เรียนรู้มาใช้ในการด ารงชีพ๒๘และน ามาแก้ไขให้
เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน๒๙โดยค านึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ต่างๆ๓๐และ
เข้าใจในสังคมยุคปัจจุบันเรียนรู้ท่ีจะด ารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง๓๑ เตรียมพร้อมตัวให้อยู่เสมอ๓๒

กับความเปล่ียนแปลงเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน๓๓การด ารงชีวิตจ าเป็นต้องมีความรู้เพื่อช่วยสร้างความ

                                                             
๒๒ สัมภาษณ์  นางธนวรรณ  จารุไพบูรณ์, อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง , ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์  พระครูวิธูรชัยกิจ ดร., เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๔ สัมภาษณ์  พระครูชัยธรรมาภรณ์ , เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก . เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์  นางสาวปทมา  นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์  นายจ านง  สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์  นายพีรเดช  พิมพรรค์ , รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์  นายเจษฎา  เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์  นางพัชรินทร์  ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ  ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
 
๓๑ สัมภาษณ์  นายนพดล  พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๒ สัมภาษณ์  นายเอกอมร  มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์  นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.     



๑๒๔ 
 
คุ้มกัน๓๔และต้องต้ังอยู่ในความไม่ประมาทวางแผนด าเนินชีวิต๓๕แต่ละสถานการณ์ยึดมั่นอยู่ในหลัก
คุณธรรมก็จะท าให้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข๓๖ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สรุปได้ว่า เทศบาลต าบลโพนางด า
ออก ได้มีการวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตระหนักถึงการพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการศึกษา
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ในด้านการมีความคุ้มกันในตัวท่ี
ดี เทศบาลต าบลโพนางด าออก มีการบริหารการพัฒนาด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นปัญหาท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมองเห็นหนทางการแก้ไขได้เป็นอย่างดีเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

๔. ด้านความรอบรู้ 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก น าความรอบรู้เกี่ยววิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบ

ครอบน ามาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการบริหารการ
พัฒนาชุมชน๓๗เพราะความรอบรู้เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องน ามาประกอบกับปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งทาง
เทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมน าความรู้ท่ีมีมาปฏิบัติงาน๓๘การรู้ถึงปัญหาสภาวะ
แวดล้อมของชุมชนอย่างแท้จริง๓๙ ท าให้เทศบาลต าบลโพนางด าออกสามารถแก้ไขปัญหาน าความรู้ท่ี
มีอยู่มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม๔๐ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้ังมีการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี๔๑

อีกท้ังยังมีการอบรมประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๔๒โดยการเลือกให้บุคคลท่ี
เหมาะสมเป็นต้นแบบในการท าโครงการต่างๆ๔๓เทศบาลต าบลโพนางด าออกให้ความรอบรู้ผสมกับ
สภาวะแวดล้อมของชุมชนท าให้เกิดในโครงการต่างๆ๔๔อย่างรอบครอบด้วยความระมัดระวัง๔๕ อดทน 

                                                             
๓๔ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ จารุไพบูรณ์, อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายจ านง  สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายพีรเดช  พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๕ 
 
เพียรพยายาม และสติปัญญา๔๖โดยน าความรู้ ท่ีได้ มาวางแผนมาบริหารการพัฒนา๔๗มาปรับ
ประยุกต์ใช้เหมาะสมต่อสถานการณ์และสถานท่ี๔๘ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านความรู้ สรุปได้ว่า ความรอบรู้ด้านวิชาการต่างๆ เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญเพราะต้องน าความรู้เหล่านั้นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานท่ีนั้นๆ ซึ้ง เทศบาลก็ก็ได้
น าความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบครอบน ามาพิจารณาให้เช่ือมโยง
กัน เพื่อมาประกอบ วางแผน และความระมัดระวังในการพัฒนาชุมชน สร้างบุคลากรขององค์กรให้มี
คุณภาพมีความสามารถพร้อมน าความรู้ท่ีมีมาปฏิบัติงาน 

๕. ด้านความมีคุณธรรม 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการพัฒนาเป็นหลัก 

ไม่ว่าจะท าโครงการอะไร พัฒนาอะไร ก็ต้องมีความโปร่งใส๔๙ มีความยุติธรรมต่อประชาชนการ
บริหารการพัฒนาชุมชน ๕๐ต้องอาศัยความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก ๕๑ได้ส่งเสริมให้เทศบาลให้มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต๕๒ มีความรับผิดชอบให้
เท่าเทียบและความยุติธรรมต่อทุกๆชุมชนไม่มีอคติต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง๕๓ ในด้านปลูกฝังคุณธรรม 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก๕๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโคร่งการเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมแก่เยาวชนในชุมชน๕๕ โครงการพัฒนาด้านต่างๆทางเทศบาลได้เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมกัน
ปรึกษาหารือ๕๖รับฟังความคิดเห็นด้านต่างโดยยึดหลักประชาธิปไตย๕๗มีหลักคุณธรรมน าชีวิตรู้จักผิด
ชอบช่ัวดี ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งท าให้เกิดวัฒนธรรม มีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่ตกเป็นทาส

                                                             
๔๖ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ จารุไพบูรณ์, อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายจ านง สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายพีรเดช พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 
 
ของวัตถุนิยม๕๘ความมีคุณธรรมเป็นส่ิงท่ีคนในชุมชนอยากให้เทศบาลต าบลโพนางด าออก น ามาใช้
มากท่ีสุด๕๙และเทศบาลต าบลโพนางด าออกก็ท าให้ประชาชนไว้เนื้อเช่ือใจได้เป้นอย่างดี๖๐ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านมีคุณธรรม สรุปได้ว่า เทศบาลต าบลโพนางด าออก ได้ยึดหลัก
ความมีคุณธรรมเป็นส าคัญ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านต่างๆสร้างปฏิบัติท่ีดีกับ
ประชาชน สนับสนุนและปลูกฝังให้ประชาชนใช้อยู่อย่างมคุณธรรม โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองนโยบายเทศบาล คือ ต าบลน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง 
 

หลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงหลักธรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คือ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบไปด้วย ๑) ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  ๒) ด้านวิริยะ
(ความเพียรพยายาม) ๓) ด้านจิตตะ (ความคิดฝักใฝ่) ๔) ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งสรุปบท
สัมภาษณ์เชิง ลึก ( In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)  จ านวน ๑๒ ท่าน 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
เทศบาลต าบลโพนางด าออก เน้นความพอใจ โดยเลือกท าโครงการตามอันดับประชาคม

ต าบล ท่ีหน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการได้๖๑ มีความมุ่งมั่นทุมเท เพื่อใช้ทุกอย่าง
ส าเร็จลุล่วงและได้ผลดีต่อชุมชน๖๒น ามาปรับใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชน๖๓ท าให้มีความรู้สึก
หรือทัศนคติท่ีดีต่อกันไปในทางท่ีบวกเสมอ๖๔และส่งเสริมทีมงานประชาชนให้มีความพอใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๖๕และเป็นแนวทางช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้แบบยังยืน๖๖พอใจใน

                                                             
๕๘ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ จารุไพบูรณ์, อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ นายจ านง สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายพีรเดช  พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 
 
ส่ิงท่ีตัวเรามีและท าได้๖๗ไม่เอารัดเอาเปรียบรู้จักการประมาณตน๖๘ใช้คุณธรรมในการด าเนินชีวิต๖๙เรา
ต้องมีใจรักในส่ิงท่ีท าและเกิดจากการศรัทธา๗๐ด้วยความมุ่งมั่นส่งผลให้ชุมชนมีพลังในการท ากิจกรรม
นั้นๆ๗๑และใช้หลักด้านความพอใจความพอมีในส่ิงท่ีท า๗๒ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านฉันทะ สรุปว่า มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะท าให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนเกิดมีความพอใจในส่ิงท่ี
ตนเองก าลังปฏิบัติอยู่ เพื่อน าองค์ความรู้มาใช้ในหน้าท่ีท่ีตน มีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะพัฒนา
ตนเอง  และบุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะมีการบริหารการพัฒนาชุมชนอยู่สม่ าเสมอ 

๒.ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) 
ในบางโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แต่หน่วยงานไม่สามารถ

ด าเนินการได้โดยล าพังก็ต้องหาทางประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีมีศักยภาพมากว่ามาอย่างต่อเนื่อง
และเพียรพยายาม๗๓มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างไม่ย่อท้อ๗๔และพร้อมท่ีจะรับฟัง
ปัญหาต่างๆ๗๕ในการด าเนินการนั้นๆต้องมีแผนในการปฏิบัติในการท างานท่ีต้องเตรียมพร้อม๗๖ให้กับ
บุคลากรของในหน่วยงาน๗๗และส่งเสริมพยายามให้ประชาชนได้เกิดความคิดในการใช้วิธีการแบบ
พอเพียง๗๘ให้เข้าใจชัดเจนท าตามท่ีเราท าได้อย่างดีท่ีสุด๗๙ถึงจะรู้รับผิดชอบในหน้าท่ี มีความกล้าท่ีจะ
ท า๘๐โดยใช้คุณธรรมในการประยุกต์ใช้ในความเพียรพยายาม๘๑ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทท้ังกายใจเพื่อคนใน

                                                             
๖๗ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ  จารุไพบูรณ์ , อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง , ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร., เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์  นางสาวปทมา  นุ่นประสิทธ์ิ , นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ์  นายจ านง  สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์  นายพีรเดช  พิมพรรค์ , รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์  นายเจษฎา  เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์  นางพัชรินทร์  ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ  ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติกา,ร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์  นายนพดล  พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ์  นายเอกอมร  มากละเอียด , หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์  นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 
 
ท้องถิ่น๘๒ศึกษาและใส่ใจการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน๘๓มีความขยันหมั่นเพียรในงานท่ีท า 
ซื่อสัตย์สุจริต เอาชนะใจตนเอง๘๔ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านวิริยะ สรุปว่า เน้นให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักประกบ
ความเพียรชอบบุคคลากรท่ีมีความต่ืนตัวพร้อมท่ีจะช่วยกันผลักดันในการพัฒนาการท างานอยู่
ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าท่ีด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓.ด้านจิตตะ (ความคิดฝักใฝ่) 
ต้องท าความเข้าใจกับประชาชน ในการท างานของเทศบาลโดยการบริหารการพัฒนา

ชุมชนว่าต้องเริ่มจากความต้องการของประชาชน๘๕มีความมุ่งมั่นและมีใจจดจ่อในการบริหารการ
พัฒนา๘๖เพื่อให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยท่ีสุด๘๗ร่วมทั้งรอบรู้เกี่ยวกับงานและแผนงานท่ีต้ังไว้ท าให้ได้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๘๘ให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๘๙และน ามาเป็นแบบอย่าง
แนวทางใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี๙๐เพิ่มทักษะ ความคิด นวัตกรรมมาใช้ประกอบการพิจารณา๙๑

สามารถเลือกใช้ความรู้อย่างเหมาะสม๙๒หลีกเล่ียงอบายมุขท้ังปวง เพื่อด าเนินชีวิตต่อไป๙๓ประชาชน
ในชุมชนมีจิตใจท่ีมุ่งมั่นในการท าส่ิงอันดีงาม๙๔เพื่อฝึกจิตไม่ให้ลุ่มหลงไปในทางทีผิดศีลธรรม๙๕และ
ต้องการรู้จักรับและการให้ คิดดี ท าดี พูดดี เพื่อสังคม๙๖และส่วนร่วม 

                                                             
๘๒ สัมภาษณ์  นางธนวรรณ  จารุไพบูรณ์ , อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง , ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์  พระครูวิธูรชัยกิจ ดร., เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ์  พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. โพนางด าตก,เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

,  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๕ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๖ สัมภาษณ์ นายจ านง สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณ์ นายพีรเดช  พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๘๘ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๙ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๓ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๔ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ จารุไพบูรณ์, อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๒๙ 
 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านจิตตะ สรุปว่า เป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ 
เทศบาลควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
มีระบบท่ีตรวจสอบให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนทีการเอาใจใส่ในการพัฒนาอยู่เสมอ เมื่อเกิด
ปัญหาก็สามารถหาข้อบกพร่องของตนเอง โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ น ามาพัฒนา
อย่างเต็มก าลังสามารถ 

๔.ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) 
 ในความคิดความไตร่ตรองอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนบางกลุ่มหรือส่ิงแวดล้อม
ก่อนตัดสินใจ ต้องมีการประชุมระดมความคิด๙๗ทบทวนในส่ิงท่ีได้ท าเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น๙๘

วิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาหลีกเล่ียงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชน๙๙ตรวจสอบความผิดพลาดและ
วางแผนค้นหาวิธีท่ีต้องด าเนินการ๑๐๐และปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการให้เหมาะสมกับคนท่ีเรา
สามารถส่ือสารด้วยเพื่อให้ความคิดเห็นตรงตามกัน๑๐๑และเป็นวิธีการในการประยุกต์ให้ให้เกิดบริบท
นั้นๆ๑๐๒พิจารณาความเป็นไปได้กับเหตุและผล๑๐๓กับหลักคุณธรรมและโปร่งใส่ตรวจสอบได้๑๐๔ท าใน
ส่ิงท่ีได้คิดได้ท าว่าผลดีและผลเสียอย่างไร๑๐๕เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่ี๑๐๖โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากท่ีสุด๑๐๗คิดก่อนท าไตร่ตรองความพอดีและอย่างพอเพียง๑๐๘ 

จากข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ด้านวิมังสา สรุปว่า เป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ 
เทศบาลควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
มีระบบท่ีตรวจสอบให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนทีการเอาใจใส่ในการพัฒนาอยู่เสมอ เมื่อเกิด
ปัญหาก็สามารถหาข้อบกพร่องของตนเอง โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ น ามาพัฒนา
อย่างเต็มก าลังสามารถ 
 
                                                             

๙๗ สัมภาษณ์ นางสาวปทมา นุ่นประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๙๘ สัมภาษณ์ นายจ านง สกุลรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒. 

๙๙ สัมภาษณ์ นายพีรเดช พิมพรรค์, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒. 

๑๐๐ สัมภาษณ์ นายเจษฎา เกตุตระกูล, ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นางพัชรินทร์ ทองเอ้ือ, พัฒนาการอ าเภอสรรพยา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ ปั้นโห้, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายนพดล พรหมแก้ว, ก านันต าบลโพนางด าออก, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นายเอกอมร มากละเอียด, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก , ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ข านาท, ข้าราชการบ านาญ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นางธนวรรณ จารุไพบูรณ์ , อาจารย์ประจ าห้องเรียนวัดพิกุลทอง , ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ ดร., เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก. เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม , ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 
 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง“การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๓๑
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

๓  ห่วง  

๑.ความพอประมาณ 
- น าหลักความพอประมาณมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
- ใช้งบประมาณในการบริหารการพัฒนาอย่างคุ้มค่าและ  
  ประหยัด 
-ส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออมรายได้ไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
-ยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือย สามารถท าให้ชุมชนเข็มแข็ง 
-ต้องมีความพอดี พอประมาณ เดินรอยตามของพ่อ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ความมีเหตุผล 
- น าพาประชาชนในชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มา
พัฒนาชุมชนได้อย่างคุ้มค่า 
- ส่งเสริมพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกอง
ท้องถิ่น โดยยึดหลักความมีเหตุผล 
- น าหลักความมีเหตุผลในการพิจารณาจัดต้ังโครงการขึ้นใน
ชุมชนโดยค านึงถึงเหตุผล/ความคุ้มค่าและความจ าเป็น 
-ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการท าประชาคมเป็นหลัก 
-เข้าช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลในการสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับงานที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
- มีคณะผู้น าที่ ดีมีคุณธรรม และการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
-จัดการพัฒนาและส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
-เข้าใจในสังคมยุคปัจจุบันเรียนรู้ที่จะด ารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพา
ตนเอง 
-ต้ังอยู่ในคุณธรรม ความไม่ประมาทวางแผนด าเนินชีวิต 

 

๔.ความรู้ 
- น าความรู้ด้านวิชาการมาสร้างผลผลิตด้านต่างๆจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
- น าเทคโนโลยีน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนอย่าง
เหมาะสม 
-อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
-น าความรู้ที่ได้ มาวางแผนมาบริหารการพัฒนา 
-สร้างบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพมีความสามารถพร้อม
น าความรู้ที่มีมาปฏิบัติงาน 
๕.ความมีคุณธรรม 
- จัดท าแผนพัฒนาได้อย่างชัดเจน โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
- พัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมที่มี
ต่อชุมชนอย่างคุ้มค่า 
-พัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีอคติต่อ
ชุมชนใดชุมชนหน่ึง 
-ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการพัฒนาเป็นหลัก ไม่ว่า
จะท าโครงการอะไร พัฒนาอะไร ก็ต้องมีความโปร่งใส 
-อาศัยความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 

 

 

 

อิทธิบาท ๔ 
๑.ฉันทะ 
  จุดเร่ิมต้นที่จะท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดมีความ
พอใจในสิ่งที่ตนเองก าลังปฏิบัติอยู่ เพื่อน าองค์ความรู้มา
ใช้ในหน้าที่ที่ตน มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเอง   
๒.วิริยะ 
  เน้นให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักประกอบความ
เพียรชอบที่มีความต่ืนตัวพร้อมที่จะช่วยกันผลักดันใน
การพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายาม
พัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้ 
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
๓.จิตตะ 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีระบบที่ตรวจสอบให้
บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนทีการเอาใจใส่ในการ
พัฒนาอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถหาข้อบกพร่อง
ของตนเอง โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
น ามาพัฒนาอย่างเต็มก าลังสามารถ 
๔.วิมังสา 
  ให้ความส าคัญการท างานด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม มาพัฒนาท าให้สามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ก าลังสติปัญญา
แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานย่ิงขึ้นไป  

 

 ๒ เงื่อนไข 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 



๑๓๒ 
 

 

๑๓๑
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งน าไปสู่ “การบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท”ให้ดียิ่งขึ้น สรุปได้ว่า   

๑. ความพอประมาณ 
น าหลักความพอประมาณมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ควรใช้งบประมาณในการ

บริหารการพัฒนาอย่างคุ้มค่าและประหยัด ท้ังยังส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออมรายได้ไว้ใช้ในยาม
จ าเป็น ยึดหลักความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือย ซึ่งจะสามารถท าให้ชุมชนเข็มแข็ง ต้องท าให้มีความ
พอดี พอประมาณ เดินรอยตามของพ่อและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ความมีเหตุผล 
น าพาประชาชนในชุมชนใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีน ามาพัฒนาชุมชนได้อย่างคุ้มค่า

และส่งเสริมพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกองท้องถิ่น โดยยึดหลักความมีเหตุผลน าหลัก
ความมีเหตุผลในการพิจารณาจัดต้ังโครงการขึ้นในชุมชนโดยค านึงถึงเหตุผล/ความคุ้มค่าและความ
จ าเป็นให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการท าประชาคมเป็นหลัก เข้าช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๓. การมีภูมิกันในตัวที่ดี 
จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลในการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับงานท่ีทันสมัยอยู่เสมอ

โดยมีคณะผู้น าท่ีดีมีคุณธรรม และการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และเข้าร่วมตรวจสอบได้และร่วมไป
ถึงจัดการพัฒนาและส่งเสริมให้คนในชุมชน ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้
เข้าใจในสังคมยุคปัจจุบันและเรียนรู้ท่ีจะด ารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ต้ังตนอยู่ในคุณธรรม และ
ความไม่ประมาทวางแผนด าเนินชีวิต 

๔. ความรอบรู้ 
น าความรู้ด้านวิชาการมาสร้างผลผลิตด้านต่างๆ จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และน า

เทคโนโลยีน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า อีกท้ังยังอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกและวัฒนธรรมของชุมชน น าความรู้ท่ีได้ มาวางแผนมาบริหาร
การพัฒนา ในการสร้างบุคลากรขององค์กร ให้มีคุณภาพมีความสามารถพร้อมน าความรู้ ท่ีมีมา
ปฏิบัติงาน 

๕. ความมีคุณธรรม 
จัดท าแผนพัฒนาได้อย่างชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้พัฒนาส่งเสริมและ

ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมท่ีมีต่อชุมชนอย่างคุ้มค่า พัฒนาชุมชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีอคติต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการพัฒนาเป็นหลัก ไม่ว่า
จะท าโครงการอะไร พัฒนาอะไร ก็ต้องมีความโปร่งใสและอาศัยความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชน 

 



๑๓๓ 

นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ยังพบว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คือ หลักอิทธิบาท ๔ สามารถน ามาเป็นหลักการหรือแนวทางในการการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดังนี้ 

๑. ฉันทะ 
จุดเริ่มต้นท่ีจะท าให้การบริหารในการพัฒนาชุมชน เกิดมีความพอใจในหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเองรักและพอใจ ท่ีจะได้รับการ
พัฒนาตนเองส่ิงท่ีตนเอง เพื่อน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง มีความกระตือรือร้น
พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา
ชุมชน อีกท้ังได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ  

๒. วิริยะ 
  เน้นให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักประกอบความเพียรชอบท่ีมีความต่ืนตัวพร้อมท่ี
จะช่วยกันผลักดันในการพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความ
ช านาญ ในหน้าท่ีด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติงาน อย่างมีความมุ่งมั่น
เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นผู้มีจิตใจท่ีดี เพราะความเพียรในการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จท่ีตนเองกระท าอยู่ จ าท าให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ๓. จิตตะ 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีระบบท่ีตรวจสอบให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชน
ทีการเอาใจใส่ในการพัฒนาอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถหาข้อบกพร่องของตนเอง โดยศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ น ามาพัฒนาอย่างเต็มก าลังสามารถ และมีความรับผิดชอบเมื่อกระท าส่ิง
ใดด้วยจิตจดจ่อแล้วต้องรับผิดชอบในส่ิงท่ีท าด้วย จึงเรียกว่าเป็นผลส าเร็จดีงามตามแบบอย่างของ
คุณธรรม ตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคมหรือในชุมชนนั้นๆ 

๔. วิมังสา 
ให้ความส าคัญการท างานด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีความเหมาะสม มี

การแก้ไขปัญหาส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม มาพัฒนาท าให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ก าลังสติปัญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานยิ่งขึ้นไป โดยใช้วิจารณญาณอย่าง
รอบรู้และรอบคอบ จะต้องมีกระบวนการสุดท้าย คือ การทบทวนตัวเอง หรือองค์กรหน่วยงาน ว่าส่ิง
ท่ีได้คิดได้ท าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ท้ังท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องท่ีร่วมกันคิดท ากับ
คนอื่น เพื่อท่ีจะได้ปรับแก้ไขให้ดี 

 
 



 
 

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

๑) เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๓ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)  และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒ มี

อายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 
๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ มีอาชีพรับจ้างจ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓  
มีรายได้/เดือนอยู่ระหว่าง ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙ 

 



๑๓๕ 

 

๕.๑.๒ ข้อมูลการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบล      
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๔, S.D. = 
๐.๖๙๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านความพอประมาณ การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๔๔) 

๒. ด้านความมีเหตุผล การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๕๘) 

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๖๑) 

๔. ด้านความรอบรู้ การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๒๒) 

๕. ด้านความมีคุณธรรมการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๖๔) 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และเงินเดือน เพื่อน าไปสู่การตอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไม่
แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๑๙๗) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๒๗๐) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๒๕๕) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๓๖ 

 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๓๐) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนท่ีมีรายได้/เดือน ต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๑๑) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ครั้งนี้ ท าให้ทราบ
ถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑.ด้านความพอประมาณ ในการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักความพอประมาณ ท าให้
การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่มาใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพท่ีสุด ไม่
ฟุ่มเฟือยจนมากเกินไป และไม่สุดโต่งและเป็นความพอดีต่อชุมชนอีกท้ังส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนจัด
กิจกรรมและวางแผนการบริหารและการพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียง เรียบง่าย สบายตา สบายใจโดยมี
ความพอประมาณในส่วนของการส่งเสริม แก้ไข การด าเนินชีวิตและสังคมและปฏิบัติตนในทางท่ีควร
จะเป็นและท าให้รู้แนวทางในการใช้ชีวิตประจ าวันได้โดยรู้จักวิธีการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ไม่เบียนเบียดตนเองและผู้อื่นยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือย สามารถท าให้ชุมชนเข็มแข็งเป็น
พื้นฐานกิจในปัจจุบัน การพัฒนาโดยยึดหลักความพอประมาณนั้น ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
และคุ้มค่า พัฒนาท้ังในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของชุมชนให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า 

๒.ด้านความมีเหตุผล การบริหารการพัฒนาแต่ละอย่างนั้นต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก มีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี
เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อีกท้ังยังสนับสนุนให้ประชาชนสร้างรายได้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน เช่น ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดความมีคุณค่าทางจิตใจแประชาชน 

๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว ออก ได้มีการวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตระหนักถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและสังคมได้ ในด้านการมีความคุ้มกันในตัวที่ดี เทศบาลต าบลโพนางด าออก มีการบริหารการ
พัฒนาด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และมองเห็นหนทางการ
แก้ไขได้เป็นอย่างดีเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

๔.ด้านความรอบรู้ ความรอบรู้ด้านวิชาการต่างๆ เป็นส่ิงท่ีส าคัญเพราะต้องน าความรู้
เหล่านั้นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานท่ีนั้นๆ ซึ้ง เทศบาลก็ก็ได้น าความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบครอบน ามาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อมาประกอบ 
วางแผน และความระมัดระวังในการพัฒนาชุมชน สร้างบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพมี
ความสามารถพร้อมน าความรู้ท่ีมีมาปฏิบัติงาน 

๕.ด้านความมีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการพัฒนาเป็นหลัก ไม่ว่าจะ
ท าโครงการอะไร พัฒนาอะไร ก็ต้องมีความโปร่งใส มีความยุติธรรมต่อประชาชนการบริหารการ



๑๓๗ 

 

พัฒนาชุมชน ต้องอาศัยความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนเทศบาลต าบลโพนางด าออกได้
ส่งเสริมให้เทศบาลให้มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบให้เท่าเทียบและความ
ยุติธรรมต่อทุกๆชุมชนไม่มีอคติต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่งในด้านปลูกฝังคุณธรรม เทศบาลต าบลโพนางด า
ออกให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโคร่งการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนในชุมชน 
โครงการพัฒนาด้านต่างๆทางเทศบาลได้เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมกันปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างโดยยึดหลักประชาธิปไตยมีหลักคุณธรรมน าชีวิตรู้ จักผิดชอบช่ัวดี ในการด าเนินชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งท าให้เกิดวัฒนธรรม มีชีวิตท่ีเรียบง่าย 

 
หลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท หลักอิทธิบาท ๔ 
ดังนี้ 

๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน 
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะท าให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนเกิดมีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองก าลัง
ปฏิบัติอยู่ เพื่อน าองค์ความรู้มาใช้ในหน้าท่ีท่ีตน มีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง  และ
บุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะมีการบริหารการพัฒนาชุมชนอยู่สม่ าเสมอ 

๒. ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) เน้นให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักประกอบ
ความเพียรชอบบุคคลากรท่ีมีความต่ืนตัวพร้อมท่ีจะช่วยกันผลักดันในการพัฒนาการท างานอยู่
ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าท่ีด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓. ด้านจิตตะ (ความคิดฝักใฝ่) เป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เทศบาลควร
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีระบบท่ี
ตรวจสอบให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนทีการเอาใจใส่ในการพัฒนาอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็
สามารถหาข้อบกพร่องของตนเอง โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ น ามาพัฒนาอย่างเต็ม
ก าลังสามารถ 

๔. ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) เป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เทศบาลควร
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีระบบท่ี
ตรวจสอบให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนทีการเอาใจใส่ในการพัฒนาอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็
สามารถหาข้อบกพร่องของตนเอง โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ น ามาพัฒนาอย่างเต็ม
ก าลังสามารถ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๓๘ 

 

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
๑. ด้านความพอประมาณ พบว่า ในปัจจุบัน ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลโพ

นางด าออก มีการขยายท่ีอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเยอะขึ้น ท าให้โครงการพัฒนาบางโครงการ
ไม่สามารถท่ัวถึงประชาชนได้ 
 ๒. ด้านความมีเหตุผล คือ ไม่ฟังเหตุผลของคนส่วนน้อยในพื้นท่ี และประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยยอมรับเหตุผลประชาชนส่วนน้อยท าให้โครงการการบริหารการพัฒนาของเทศบาล ด าเนินการ
ล่าช้า  
 ๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พบว่า ระบบการประปามีระบบในการจัดการยังไม่ดีพอ 

บางพื้นท่ียังขาดแคลนน้ าใช้ ถนนในหมู่บ้านบางหมู่บ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม  

๔.  ด้านความรอบรู้ พบว่า เทศบาลขาดความรอบรู้ท่ีจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบางด้านมาประยุกต์ให้เหมาะสมต่อพื้นท่ีในชุมชน อีกท้ังยังท าโครงการพัฒนาโดยศึกษา
ข้อมูลพื้นท่ีไม่ละเอียดเท่าท่ีควร 
 ๕. ด้านความมีคณุธรรม พบวา่ โครงการการบริหารการพัฒนาชุมชนบางโครงการ 

เทศบาล ไม่สามารถท าให้ประชาชนรู้รายละเอียดการด าเนินงานด้านงบประมาณได้อย่างชัดเจน 
ปัญหาการเมืองท้องถิ่นท าให้ประชาชนคิดว่าเทศบาลมีอคติต่อชุมชนบางชุมชน  

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
๑. ด้านความพอประมาณ พบว่า เทศบาลควรบริการการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

จัดโครงการให้ความรู้การประกอบของอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แกนน ากลุ่มต่างๆ
ภายในชุมชน 

๒. ด้านความพอประมาณ พบว่า เทศบาลควรรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนน้อย 
พร้อมช้ีแจงข้อมูลโครงการแต่ละโครงการอย่างละเอียดต่อคนในพื้นท่ีก่อนลงมือปฏิบัติ 

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี พบว่า เทศบาลควรจัดสรรระบบสาธารณูปโภคให้
เพียงพอในทุกชุมชนและปรับปรุงให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพ 

๔. ด้านความรอบรู้ พบว่า เทศบาล ควรศึกษาข้อมูลชุมชนในแต่ละพื้นท่ีโดยละเอียด
ก่อนท่ีจ าท าโครงการแต่ละโครงการ 



๑๓๙ 

 

๕. ด้านความมีคุณธรรม พบว่า เทศบาล ควรบริหารการพัฒนาชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีอคติต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่งและจัดกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มขึ้น 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” โดยรวมท้ัง ๕ ด้าน 
สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ ความคิดเห็นของการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม 

พบว่า การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมท้ัง ๕  ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก (x̅= ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ (x̅= ๓.๘๖) ด้านความมี
เหตุผล (x̅= ๓.๘๑) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (x̅= ๓.๘๒) ด้านความรอบรู้ (x̅= ๓.๘๕) ด้านความ
มีคุณธรรม (x̅= ๓.๘๙)๑ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านความพอประมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการ
พัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ด้านความพอประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความพอประมาณ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ฎพร แสงสุวรรณ ท่ีได้วิจัยเรื่อง “ความส าเร็จ
ในกาขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”พบว่า 
ผลส าเร็จการขับเคล่ือนการพัฒนา วิธีและขั้นตอนการพัฒนาท่ีส่งผลถึงความส าเร็จในการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของสามหมู่บ้าน ด้านความพอประมาณ ในภาพร่วมอยู่ในระดับ
มาก๒ 
 ๒. ด้านความมีเหตุผล พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ด้านความมีเหตุผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาหวัน หุตางกูร ท่ีได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
                                                             

๑ กัญญารัตน์ กิ่งก้ า, “ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จั งหวัดล าปาง ”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕). 

๒ ณัฏฐ์ฎพร แสงสุวรรณ, “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕). 



๑๔๐ 

 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒”
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านความมีเหตุผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ 
 ๓. ด้านการมีความคุ้มกันในตัวที่ดี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร
การพัฒนาชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท ด้านการมีความคุ้มกันในตัวที่ดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๒) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านการมีความคุ้ม
กันในตัวที่ดี อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา ท่ีได้
วิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในเขตพื้นท่ีต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ”ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นท่ี
ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านการมีความคุ้มกันในตัวที่ดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๔ 
 ๔. ด้านความรอบรู้ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ด้านความรอบรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความรอบรู้ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวกิจ ศรีปัดถา ท่ีได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน” พบว่า ระดับความเป็นไปได้ในการประยุกต์
หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยรวมและจ าแนก
ตามลักษณะของ กิจการด้านความรอบรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๕ 
 ๕. ด้านความมีคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ด้านความมีคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๘๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

                                                             
๓ดาหวัน หุตางกูร,“ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการ
บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๑). 

๔ ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา, “คุณภาพการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนตรมหาบัณฑิต, ( สาขาบริหารงานท้องถ่ิน, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 

๕ สุวกิจ ศรีปัดถา, “การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สาขาเศรษฐศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๙). 



๑๔๑ 

 

เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้านความมีคุณธรรม อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้องทิพย์ เกตุกราย ท่ีได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี”พบว่า การประยุกต์ใช้เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมีคุณธรรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก๖ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่าง
กัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ท้ังนี้การบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่ง
จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูสิทธิ์ ขันติกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“กรรมการชุมชนกับบทบาทการ
พัฒนาชุมชนกรณีศึกษาชุมชนในพื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร " ผลการวิจัยพบว่าประชาชนท่ีมีเพศ
ต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมติฐานท่ีต้ังไว้๗ 

ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ แสดงว่าประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรรถพล อุทุมพร ท่ีได้วิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ”พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ัง๘ 

 ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ แสดงว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

                                                             
๖ เอ้ืองทิพย์ เกตุกราย, “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชน

ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การจัดการโครงการและการประเมินโครงการ, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑). 

๗ ภูสิทธ์ิ ขันติกุล, “กรรมการชุมชนกับบทบาทการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาชุมชนในพ้ืนที่เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 

๘ อรรถพล อุทุมพร, “การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการเมืองและการปกครอง, บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 



๑๔๒ 

 

งานวิจัยของ ชาติชาย เขียวงามดี ท่ีได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ”พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้๙ 

ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ แสดงว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์ ท่ีได้วิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชน อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร” 
พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นของต่อเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้๑๐ 

ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ แสดงว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง ท่ีได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดต่อความคาดหวังของประชาชนท่ีมี
ต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้๑๑ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ี
ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. เทศบาลควรจะบริการการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนร่วมถึง
ระดับองค์กร สนับสนุนกลุ่มรวมพลังกันในรูปแบบสหกรณ์ หรือธุรกิจต่างๆ รวมกันในลักษณะครือ
ข่ายวิสาหกิจ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 

                                                             
๙ ชาติชาย เขียวงามดี, “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, แบบฝึกหัดการ

วิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 
๑๐ สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์, “เศรษฐกิจชุมชน อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร”, แบบฝึกหัด

การวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔). 
๑๑ บุญมี บัวรุ่ง, “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , 
(สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔). 



๑๔๓ 

 

 ๒. ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เป็นคนดีมี
คุณธรรม เพื่อเป็นชุมชนท่ีเข็มแข็ง 

๓. บริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่คุ้มค่าและประหยัด พร้อมท านุ
บ ารุงรักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ท่ียั่งยืน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ี
ควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความพอประมาณ บริหารการพัฒนาโดยใช้ต้นทุนของชุมชนเป็นหลัก มี
งบประมาณส่งเสริมสนับสนุนอย่างพอเพียง มีการติดตามผล แนะน าเจ้าหน้าท่ี รวมถึงการประเมิน
ความก้าวหน้าแต่ละหมู่บ้าน โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จโดยมีการรายงานผล 

๒. ด้านความมีเหตุผล ในการจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนทุกครั้ง ต้องลงพื้นท่ีท าวิจัย
สอบถามคนในชุมชนนั้นๆ และหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนอนุมัติโครงการ 

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี การบริหารการพัฒนาในแต่ละด้าน ต้องวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย อุปสรรค และโอกาส ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมหาวิธีรับมือส่ิง ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๔.ด้านความรอบรู้ น าความรู้ทางวิชาการท่ีมีอยู่ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการ
บริหารการพัฒนาด้านๆและต้องมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

๕.ด้านความมีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็นหลัก รับฟังความ
คิดเห็นของคนในชุมชนแล้วน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้
น าไปศึกษาวิจยัครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ควรท าการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ควรศึกษาศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหาร

การพัฒนาท่ียังยืน 
๔. ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา

ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
 



 
 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ: 
 
กรมการพัฒนาชุมชน. เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: บริษทั บี ที เอส เพลส จ ากัด, ๒๕๔๘. 
__________.คู่มือการด าเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน๒๕๔๙. 

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๘. 
กาญจนา บุญยังและคณะ . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล . กรมการปกครอง

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งต้นเอง แนวคิดและยุทธศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ปกครอง, ๒๕๔๖. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์กร. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง . เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งท่ี ๒, ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 
__________. ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๐.  

คณาจารย์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. ความจริงของชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎสวน
ดุสิต, ๒๕๔๗. 

ครรชิต พุทธโกษา. คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
จิตจ านง กิติกีรติ. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: คุณพิณอักษรกิจ, ๒๕๓๖. 
เฉลียว บุรีภักดีและคณะ. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภา

สถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕. 
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กรมศาสนา, ๒๕๒๗. 
__________. ศัพท์การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ชินรัตน์ สมสืบ. การบริหารการพัฒนาชนบท. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. พิมพ์ครั้ง

ท่ี ๑๔. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘. 
ดิเรก ฤกษ์หร่าย. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๔๗. 



๑๔๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ . ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๓๕. 

ทะนงศักด์ิ คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท . คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐. 

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
___________. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนพานิช, ๒๕๔๓. 
ธณจรส พูนสิทธิ์. การจัดการองค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑. 
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: อักษรปริทรรณ์, 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์, 
บรรจบ เนียมมณี. หลักการบริหาร, กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
ประคอง กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย, ๒๕๔๒ 
ประเวศ วะสี. ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ . พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นต้ิงเซนเตอร์, ๒๕๔๑. 
__________. ประชาคมต าบล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๘. 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญโญ. ดร.ระเบียบวิธีวิจัยสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. เชียงใหม่: ประชากร

ธุรกิจพิมพ์, ๒๕๕๘. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมิมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงการณราช 
พระพรหมคุณาภรณ์. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. คนส าราญงานส าเร็จ.พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์

พลับซิ่ง จ ากัด มหาชน, ๒๕๕๐. 
พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) . คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี: ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
ไพฑูรย์ เครือแก้ว. ลักษณะสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิธการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
ไพบูลย์ วัฒนสิริธรรม. ส านึกไทยที่พึงงานที่ปรารถนา. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๔๔. 
ไพเราะ เลิศวิราม. Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพมหานคร: ไทยเดย์ด็อทคอม, ๒๕๕๐. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐. 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็จ จ ากัด, ๒๕๔๔. 
รัชนา ศาสติยานนท์. รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:  
 



๑๔๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส์พับลิเคชันส์
จ ากัด, ๒๕๔๖.  

ลูเธอร์ กูลิค และคณะ. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท . เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

๒๕๔๖. 
วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ฉับแกระ , 

๒๕๒๗ 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธ์, 

๒๕๔๒. 
ศจี อนันต์นพคุณ. กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ. สงขลา: ชลบุตรกราฟฟิก, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองคก์าร: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
__________.ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์. การบริหารราชการไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต . พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :  

บรรณกิจ, ๒๕๔๖. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. เอมีเทรดด้ิง, ๒๕๒๒. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔.  
__________. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐. 
__________. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเพชรรุ่ง

การพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๑. 
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. คู่มือการด าเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๕/๒. กรมการพัฒนา

ชุมชนกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๕. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พับลิชช่ิง จ ากัด. 
สุขสรรค์ กันตะบุตร. การศึกษาการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 
สุธี สุทธิสมบูรณ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ. ๒๕๓๖. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๑ 

พรรษา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
__________. เบื้องพระยุคคลบาล. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔ 
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์: บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม,กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. สรส., ๒๕๔๘. 
 
 



๑๔๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อภิชัย พันธเสน. แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิช

ช่ิง, ๒๕๓๙.  
อรุณี ปิ่นประยงค์. “เศรษฐกิจพอเพียง”. กองส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรมวิชาการเกษตร . กรุงเทพมหานคร: 

๒๕๔๙. 
อ าพล กิตติอ าพล. “ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก”. กรุงเทพมหานคร: วีพีกราฟฟิคแอนด์พริ้นต้ิง, 

๒๕๔๗. 
อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา. “ศาสตร์แห่งธรรมิกราชาสร้างคุณค่าแห่งชีวิต”. นิตยสารข่าวทางเดิน. ปีท่ี 

๓๕ ฉบับท่ี ๑๔๙, ๒๕๕๓.  
 
(๒) วิทยานิพนธ์และงานวิจัย: 
 
กัญญารัตน์  กิ่งก้ า.“ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยา: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕ . 

กาญจนา บุญยังและคณะ. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล”. รายงานวิจัย ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๒. 

จารุวรรณ บัวทุม. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ณัฏฐ์ฎาพร แสงสุวรรณ. “ความส าเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ปริญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕. 

ณัฐวุฒิ บ ารุงแจ่ม. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. รายงานวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๐. 

ธนพงษ์  ปัญญากาญจน์. “การน าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ. ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๕๑.  

ธัญญารัตน์  นันติกา. “บทบาทของผู้น าชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษบกิจ
พอเพียงบ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 

 
 

 



๑๔๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นภดล  มหกรรมโกลา. “ระดับความคิดเห็นบุคลากรเทศบาลต่อการใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนในการ

บริหารงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคาระห์ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗. 

นภดล จริยะกุล . “การมี ส่วนร่วมในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัญฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๒. 

บ ารุง สุขพรรณ์ และบัว พลรัมย์. “กลยุทธ์ความส าเร็จในการเผยแผ่ธรรมะท่ีแฝงอยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสังฆาธิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานวิจัย. คณะนิเทศศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒. 

ประดิษฐ์ บอดีจีน. “กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากลุ่มภาคเหนือ”. วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๘. 

ปรัชญา เวสารัชช์ . “การมี ส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนบท”. รายงานวิจัย . 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘. 

พรสวรรค์ เนลสันฮอดสัน. “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรชุมชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลปลาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”. สารนิพนธ์
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พิมพ์ แสนมะโน. “บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 

ยุทธพงศ์  สมร. “การพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านล่องใต้ ต าบลร่อง
อากาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ . “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร”.รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒. 

สมเด็จ ปินทะยา. “ทัศนะคติของประชาชนต่อการบริหารเทศบาล ต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
๒๕๔๘. 

สยุมพร ปุญญาคม. “การบริหารจัดการท่ีดี  Good Governance กับหลักพุทธรรมศาสนา”. สารนิพนธ์นิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. บัญฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

 
 
 



๑๔๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ. “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษากรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์ศิปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖. 

สิริกร เอกธีรธรรม. “การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติในส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี”. วิทยานิพนธ์
ศิปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร, ๒๕๕๐. 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา . “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล         
ต าบลบ้านฉาง”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. บัญฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๗. 

เสาวภา  เดชาภิมณฑ์. “การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช”.
วิทยานิพนธ์ศิปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔. 

อินทรา  สุภาแสน. “บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบ
อิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

อุดมศักดิ์  วงศ์พันธ์. “ศักยภาพของชุมชนชนบทในเรื่องพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 

 
(๓) วารสาร และบทความวิชาการ: 

 
ประสิทธิ์ ทองอุ่น. “เศรษฐกิจพอเพียงแนวพุทธศาสตร์”. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร,์ ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๐). 
สุเมธ ตันติเวชกุล. “การด าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ”. นิตยสาร

เทศาภิบาล, ฉบับท่ี ๔ มกราคม ๒๕๔๒. 
อ าพน  กิตติอ าพน. “พระมหากรุณาธิคุณด้านสังคม: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย”. สยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 
ฉบับท่ี ๑๐ วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐. 

 
(๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอื่นๆ 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ. อ้างอิงในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...สู่การปฏิบัติ. 
พระพะยอม กลฺยาโณ. การริหารเชิงพุทธในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ. 
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ณ วันท่ี 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
 



๑๕๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
จันทรานี สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง . ม.ท.ป.

๒๕๓๖. 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์. อ้างอิงในส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. จากปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ. 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐.  

___________.แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐. 

ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี่ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักการพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๐. 

ส านักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย . คู่มือการด าเนินงานอาสา
พัฒนารุ่นที่ ๖๕/ ๒. กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๕. 

 
(๕) สัมภาษณ์ 
 
สัมภาษณ์  นางสาวปทมา  นุ่นประสิทธิ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 นายจ านง  สกุลรัง. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 นายพีรเดช  พิมพรรค์.รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 นายเจษฎา  เกตุตระกูล. ปลัดเทศบาลต าบลโพนางด าออก, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 



๑๕๕ 
 

 



๑๕๖ 
 

 



๑๕๗ 
 

 



๑๕๘ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 



๑๖๑ 
 

 



๑๖๒ 
 

 



๑๖๓ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

 



๑๖๘ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 
 
 
 



๑๗๔ 
 

 
 
 
 



๑๗๕ 
 

 
 
 
 



๑๗๖ 
 

 
 
 
                                                                                              



๑๗๗ 
 

 

 
 
 



๑๗๘ 
 

 

 
 
 



๑๗๙ 
 

 

 
 
 



๑๘๐ 
 

 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 

 
 
 



๑๘๓ 
 

 

 
                            



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๕ 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
 อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในทางการเสริมสร้างการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

ผลของการวิจัยจะแปลผลในภาพรวมผู้ท าวิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 
 ผู้ท าวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

พระนพพร  ญาณสมฺปนฺโน (แก้วคง) 
นิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๘๖ 
 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน □ หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเก่ียวกับ 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. เพศ 

 ชาย       หญิง 
๒. อายุ   

 ไม่เกิน ๒๐ ปี     ๒๑– ๓๐ปี 
 ๓๑– ๔๐ปี      ๔๑ – ๕๐ปี   
 ๕๑ – ๖๐ปี      ๖๑ปีข้ึนไป 

๓.  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น   
  มัธยมศึกษาตอนปลาย   อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

๔.  อาชีพ 
 เกษตรกร     ท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 รับจ้างท่ัวไป     ข้าราชการ 
 รัฐวิสาหกิจ     อื่นๆระบุ…………………….. 

๕.  รายได้/ต่อเดือน 
 ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท    ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท   ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท   ๒๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายในช่องระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงโดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี ้

๕ หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถ่ินเทศบาลต าบล 
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านความพอประมาณ  

๑ 
เทศบาล มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยค านึ ง ถึ งประโยชน์ ของประชาชนและ
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรร      

๒ 
เทศบาล ได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการประกอบ
อาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิง
ท่ีผิดกฎหมาย      

๓ 
เทศบาล ได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการเก็บออม
รายได้ไว้ใช้ในยามจ าเป็น      

๔ 
เทศบาลมีการบริหารจัดการให้คนในชุมชน
ตอบสนองและความอยากมีอยากได้สินค้าและ
การบริการอย่างพอเพียง      

๕ เทศบาลมีการบริหารในการจัดการชุมชนโดยให้
คนในชุมชนได้มีการด ารงชีวิตด้วยปัจจัยส่ีให้พอดี      

๖ 
เทศบาล ได้ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์
ให้แก่ชุมชน โดยได้น าเอาหลักความพอประมาณ
มาใช้      

ด้านความมีเหตุผล  
๑ เทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
อย่างตรงไปตรงมา      

๒ 
เทศบาล ได้น าพาประชาชนในชุมชนใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ ในพื้น ท่ีมาพัฒนาชุมชนได้อย่างคุ้มค่า 
ประหยัดและได้คุณภาพ      



๑๘๘ 
 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถ่ินเทศบาลต าบล 
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓ 
เทศบาล ได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของท้องถิ่น โดยยึด
หลักความมีเหตุผล      

๔ 
เทศบาลได้น าหลักความมีเหตุผลในการพิจารณา
การจัดต้ังโครงการแต่ละโครงการขึ้นในชุมชนโดย
ได้ค านึงถึงเหตุผล/ความคุ้มค่าและความจ าเป็น      

๕ เทศบาล แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้
หลักประชาสังคม      

๖ 
เทศบาล ได้จัดประชุมและให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีการปรึกษาและทบทวนร่วมกันอย่างรอบคอบ
ก่อนลงมือปฏิบัติ      

ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี  

๑ 
เทศบาลได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลในการ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีทันสมัยอยู่เสมอ      

๒ 
เทศบาลมีคณะผู้น า ท่ีดี มี คุณธรรม และการ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้      

 
๓ 

เทศบาลได้จัดมีการประชุมร่วมกันกับประชาชน
ในชุมชมเพื่อหาทางรับมือและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง      

 
๔ 

เทศบาลจัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ได้รู้ จักพึ่ งพาตนเองโดยต้องปลูกฝังในเรื่อง
ความคิด ขยัน อดทน และอดออมเพื่อความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของประชาชนในชุมชน      

๕ เทศบาล ได้มีการจัดการการพัฒนาและส่งเสริม
ให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด      

๖ เทศบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักในการ
รักษาสภาพส่ิงแวดล้อมเพื่ อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนในชุมชน      

ด้านความรอบรู้ 
 

๑ 
เทศบาลได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นหรื อ จัด เว ทีการเรียนรู้ ใน เรื่ อ งหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง      

๒ เทศบาลได้มีการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน      



๑๘๙ 
 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถ่ินเทศบาลต าบล 
โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓ 
เทศบาลไ ด้น าหลักความรอบรู้ เข้ ามาจัดท า
แผนการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น      

๔ 
เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
เสริมสร้างผลผลิตด้านต่างๆจากทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในชุมชนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม คุ้มค่า ประหยัด      

๕ 
เทศบาล ได้จัดส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการจัก
สาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ      

๖ 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเทศบาล
สามารถเข้าให้การช่วยเหลือและแนะน าหรือให้
ค าปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้      

ด้านความมีคุณธรรม  

๑ เทศบาล ได้จัดท าแผนการบริหารการพัฒนา
ชุมชนอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้      

๒ 
เทศบาล ส่งเสริมให้ชุมชนมีการลด ละ เลิก 
อบายมุข และลดการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยในการจัด
งานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ      

๓ 
เทศบาล ได้จัดให้มีการส่งเสริมประชาชนในชุมชน
ใช้ชีวิตพอเพียงและสอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต      

๔ 
เทศบาลมีการบริหารจัดการการพัฒนาโดยน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม      

๕ เทศบาล ได้ส่งเสริมการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การรักษาของชุมชน      

๖ 
เทศบาล ได้ส่งเสริมในการบริหารการพัฒนา
ประชาชนในชุมชนให้ยึดหลักคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน      

 
 
ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
๑. ด้านความพอประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 



๑๙๐ 
 
๒.ด้านความมีเหตุผล 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
๔. ด้านความรอบรู้ 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
๕. ด้านความมีคุณธรรม 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 

-- ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม -- 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

............................................................. 
 

ค าแนะน า : แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์ จ านวน ๒ ตอน 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

 ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................................... 
 อายุ............ปี      วุฒิการศึกษา..................................อาชีพ............................... 
 ต าแหน่งงาน....................................................................................................................... 
 หน่วยงานท่ีสังกัด............................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีให้สัมภาษณ์.............................................................................................. 
 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ ์
 เก่ียวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล       
ต าบลโพนางด าออกอ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
 

 ๑. ด้านความพอประมาณ ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อย่างไร 

 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 ๒. ด้านความมีเหตุผล ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นอย่างไร 

 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

  



๑๙๓ 
 

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็น
อย่างไร 

 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 ๔. ด้านความความรอบรู้ ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก  อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็น
อย่างไร
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 ๕. ด้านความมีคุณธรรม ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นอย่างไร 

 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
หลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาพอเพียงของเทศบาล

ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 
๑.ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจ) เพื่อน ามาใช้ใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาพอเพียง 
 .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
๒.ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) เพื่อ

น ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาพอเพียง 
 .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 
 



๑๙๔ 
 

 
๓.ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความคิดฝักใฝ่) เพื่อน ามาใช้

ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาพอเพียง 
 .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๔.ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) เพื่อน ามาใช้

ในการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาพอเพียง 
 .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
 

พระนพพร  ญาณสฺมปนฺโน  (แก้วคง) 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 



๑๙๕ 
 

                                                                        
 
 
 
 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ ฉายา นามสกุล : พระนพพร  ญาณสมฺปนฺโน (แก้วคง) 

วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันอังคาร ที ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  

สถานที่เกิด : บ้านเลขท่ี ๑๙๕ หมู่ท่ี ๒ บ้านโพนางด า ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรยา       

  จังหวัดชัยนาท 

การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท  : พระนพพร  ญาณสมฺปนฺโน ( แก้วคง) เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  

             ณ วัดไผ่ล้อม ต าบลโพนางด าออกอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

เข้าศึกษา                   : เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส าเร็จการศึกษา           : เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน                : วัดไผ่ล้อม ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ติดต่อ                        : โทร ๐๘๕-๗๒๖๕-๓๒๙ 

 

 


