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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)ศึกษาระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3)
ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 4)ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 243 คน ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ได้แก่ 
ปัจจัยภายนอกชุมชน เช่น การสนับสนุน ช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสนับสนุน ช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือจากปัจจัยภายในชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมสมทบทุนเงินทุน เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายระหว่างคนในชุมชนในการท ากิจกรรมและพัฒนาอาชีพ โดย
ปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับความส าเร็จ 

2. ชุมชนบ้านน้ าซับประสบผลส าเร็จในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
และประชาชนในระดับมาก โดยระดับปัจเจกบุคคล/ครอบครัวได้ด าเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
บุคคลในครอบครัวมีความสุขและพอใจกับสภาพชีวิตในปัจจุบัน เป็นต้น และในระดับชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิก มีการรณรงค์ส่งเสริมการออม และมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตสินค้า
ที่เป็นของชุมชนบ้านน้ าซับ  เป็นต้น 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน พบว่า ประชาชน
ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง 

4. ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ระดับครัวเรือน/
ครอบครัว ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และขาดความ

1อาจารย์คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2อาจารย์คณะสารสนเทศศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

3(รองศาสตราจารย์) อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

https://www.facebook.com/KoratSwatCatFC


580 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 

 

 

กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และในระดับชุมชน พบว่า การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีไม่ต่อเนื่อง ขาดการจัดหาแหล่งตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน มีไม่หลากหลาย และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพรูปลักษณ์
ที่ทันสมัย สวยงาม และขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่เอื้อ การพัฒนาชุมชน แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract  

The purposes of this study were 1) to study enable factors in community development 
achievement based on the sufficiency economy philosophy 2) to study the achievement level in 
community development achievement based on the sufficiency economy philosophy 3) to study 
people’s knowledge and understanding about the sufficiency economy philosophy 4) to study 
problems and obstacles of Ban Namsab Community, Wangnamkheo Sub-district, Wangnamkheo 
District, Nakhonratchasima Province in community development achievement based on the 
sufficiency economy philosophy.  This is a quantitative research and the questionnaires were used 
as a tool for data collecting. The sample group is the 243 people living in Ban Namsab Community, 
Wangnamkheo Sub-district, Wangnamkheo District, Nakhonratchasima Province.  The results showed 
as follow; 

1. Enable factors in community development achievement based on the sufficiency 
economy philosophy of Ban Namsab Community are outside community factors such as 
government subsidizing and participation of inside community factors such as participation in capital 
funding to run the activities for community development, experience exchange, network creating 
between people in the community in activity participation and career development. These two 
factors are related to success.  

2. Ban Namsab Community succeed in using the sufficiency economy philosophy for the 
development community and the public at a high level. By individual/family level, they live 
sufficiently without encroachment the others. Family members are happy and satisfied with the 
current living conditions, etc. The community established the savings group to be used as working 
capital to the members, also saving supporting for the goods production of Ban Namsab 
Community, and so on. 

3. People’s knowledge and understanding about the sufficiency economy philosophy in 
Ban Namsab Community, Wangnamkheo Sub-district, Wangnamkheo District, Nakhonratchasima 
Province was mostly found at the high level. 
 4. The problems and obstacles of Ban Namsab Community, Wangnamkheo Sub-district, 
Wangnamkheo District, Nakhonratchasima Province were found that family level still missed 
knowledge and understanding about income and expense account preparing, debt problem, 
missing being enthusiastic for acquiring knowledge or innovations to apply for their way of life and 
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community development according to sufficiency economy philosophy. For the community level, it 
found that government subsidizing about community development according to sufficiency 
economy philosophy was still without continuation, without market providing for community 
products, without variety of community products and without product development in stylish 
appearance and good-looking, and also missing the budget to run the activities for community 
development according to sufficiency economy philosophy. 
Keywords : Enable Factors/ Community Development /the Sufficiency economy Philosophy 
 
บทน า          

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน  โดยเฉพาะ กระแสของ โลกาภิวัตน์และการ
แข่งขันในระบบทุนนิยม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากรอบด้าน ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกให้ไดอย่างเข้มแข็ง และไมสูญเสีย ความเป็นตัวของตัวเอง ในกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) จึงไดมุ่งเน้น และให้ความส าคัญกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น แนวทางหลักในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลยั่งยืน และมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี  โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก 
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์อีกท้ัง เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึง
ความพอประมาณมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรมการ ใช้ความรูอย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคไูปกับ
การกระท าที่ไม เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใย 
เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน และการพรอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสิงคมแห่งชาติ, 2549: 2)  
         ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไป ประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้ม แข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และ สามารถปรับตัวรับกับ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66 - 68 มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท าความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสขุอย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์
ในสังคม สภาพแวดล้อมและ ระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของ
คนไทย ลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมี
คุณภาพการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.8  ในปี2553 หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.1 ในปี2549 และ
หดตัวลงร้อยละ 2.3 ในปี 2552 คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
หลากหลาย และ ความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความ 
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่ 
เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสงัคมไทย (สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559, 2557 ระบบออนไลน์) 
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           การที่ภาครัฐไดนอมรับน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารประเทศและ  บรรจุไวในแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ท าให้ประชาชนไดรูจักหลักของความพอเพียง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จากการส่งเสริมของทุกภาคส่วนและทุกจังหวัดจึงเริ่มมีการ  ด าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดขึ้น จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่หนึ่งที่น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาส่งเสริมเริ่มปรับใช้ในท้องถิ่นต่าง ๆ 
และไดให้ความส าคัญในการน าแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ า
เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชน
บ้านน้ าซับประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหลืออีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ประกอบอาชีพส่วนตัวตัว และเลี้ยงสัตว์ และอดีตที่ผ่าน มาชุมชนบ้านน้ าซับมีปัญหาการท าการเกษตรเป็นอย่าง
มาก โดยผลผลิตทางการเกษตร ของชาวบ้านที่ผลิตออกมาสวนใหญ่มีแต่พอกินแต่ไมพอใช้ หรือบางครั้งไมพอกินด้วย
ซ้ าไปเพราะ การผลิตในช่วงที่ผ่านเป็นการผลิตที่มุ่งเป้าไปที่การขายเป็นหลกั ด้วยเหตุผลที่ต้องการตอบสนอง กิเลสและ
ตัณหาของตนเอง ตองการมี ตองการอยากในสิ่งที่ตนเองยังไมเคยมีโดยขาดสติในการ ไตร่ตรองอย่างรอบครอบ หรือ
ความไมรู ไมเข้าใจจึงเดินตามกระแสนิยม หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ นานัปการเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวใน
สังคม ขณะเดียวกันชาวบ้านก็สรรหาวิธีต่างๆ ในการน ามาปรับใช้ ในการท าการเกษตรแต่ก็ไมเคยประสบผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม แต่กลับสร้างภาระ หนี้สินและปัญหาให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น   

จากปัญหาดังกล่าวนี้ชาวบ้านเริ่มเกิดความตระหนัก และต้องการหาแนวทางการแกไข ปัญหาที่เห็นผลในเชิง
รูปธรรม จึงไดรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวบ้านขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อรวมตัวกัน แสวงหาความรูต่าง ๆ ในการท า
การเกษตรจากองค์กร เครือข่ายภายนอกชุมชน ตลอดจนร้องขอความ ช่วยเหลือ การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในระยะแรกกลุ่มชาวบ้านต่างก็เรียนรูใน การปรับแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จนมาระยะหนึ่งกลุ่ม
แกนน าเกษตรกรของชุมชนบ้านน้ าซับได เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตหลักสูตรสัจธรรม
ชีวิตของ ธกส. โดยมีการ ให้ความรูเรื่องของการท าปุ๋ยหมัก การท าน้ ายาล้างจาน ท าแชมพู น้ ายาซักผ้า และปุ๋ยน้ า หลัง
จบการ ฝกอบรม ไดน าความรูที่ไดมาถ่ายทอดให้คนในหมูบ้าน และมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมูบ้าน  ซึ่งต่อมา
ภายหลังไดมีการรวบรวมกลุ่มต่างๆ มาไวที่เดียวกัน และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรูชุมชนบ้านน้ าซับขึ้น เพื่อความสะดวกใน
การบริการจัดการ และด าเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของคนทั้งใน และนอกหมู
บ้าน ด้วยความกระตือรือร้นและความพรอมของ ชาวบ้านที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง อาจจะ
ต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา ในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยกรมพัฒนาชุมชน  มี
การด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมโดยสอนให้ชุมชนไดน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต อีกทั้งให้ความรูและร่วมด าเนินการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แกชุมชนในการจัดการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางชุมชน เช่น มีการ
รณรงค์ลดการเผาขยะ การแยกขยะเปียก แหง ก่อนทิ้ง และ การปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็น
ต้น  

ในด้านเศรษฐกิจของชุมชน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านมีกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
การใช้จ่ายให้เกิดประโยชนแกสมาชิก เช่น การน าเงินไปลงทุนในการท ามาหากิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายเล่าเรียนของบุตร
หลาน มีกองทุนหมูบ้าน ส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมชาวบ้านปลูก และบริโภคผักปลอดสารพิษ การท า
ปุ๋ยหมักใช้เองในชุมชน การท าน้ ายาล้างจาน/แชมพ ูเพื่อลดรายจ่ายของคนในชุมชน เป็นต้น  

จากการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550– 2557 อย่างจริงจัง จนชาวบ้านในชุมชนเกิด การเรียนรูร่วมกันในการน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหมูบ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบ
ผลส าเร็จ โดยยึดหลักการด าเนินชีวิตแบบท่ีชาวบ้านร่วมคิด และตั้งข้ึนมาเอง ดังนี ้ 
           1. การลดรายจ่าย มีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ผักพื้นบ้านในทุกครัวเรือน การท าแชมพูและ
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น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือนและจ าหน่ายให้กับคนในหมูบ้าน การท าปุ๋ยหมักใช้เองในหมูบ้านเพื่อลดรายจ่ายค่าปุ๋ย/
ยาฆ่าแมลง นอกจากน้ียังมีผักปลอดสารพิษไวบริโภคในหมูบ้าน  
           2.  ลดละเลิกอบายมุข หมูบ้านจะมีการณรงค์การงดเหล้า/การพนันในงานศพ/ยาเสพติด/ ออกก าลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา  
           3. การเพิ่มรายได ในบ้านน้ าซับการจัดตั้งกลุ่มด้านอาชีพและกองทุนที่สนับสนุน ด้านอาชีพแกคนในหมูบ้าน 
หลายกลุม เช่น กองทุนหมูบ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้ าซับ กลุ่มน้ ายาล้างจาน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มปุ๋ย
หมัก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผักและผลไม และมีการ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ  
           4. การประหยัด มีการรณรงค์ส่งเสริมการออม มีการส่งเสริมการออม โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม ออมทรัพย์ฯบ้าน
น้ าซับ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2550 สมาชิกเริ่มต้น 100 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 259 ราย มีคณะกรรมการ 10 คน  
           5. การเรียนรู มีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ด้านจักสาน ดนตรีพื้นเมือง การท าบายศรี ฯลฯ 
และมีการเรียนรูภูมิปัญญาจากผู้เฒ่าผู้แกในหมูบ้าน เช่น การสอนการท าบายศรี  
           6. การอนุรักษ์ มีการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน  เช่นใช้ปุย หมักในการท า
การเกษตร การปลูกต้นกล้วยเพิ่มทดแทนส่วนที่น าไปใช้ มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่อง ในวันส าคัญต่างๆ เป็น ประจ า 
เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ  
           7. การเอื้ออารีย์ การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมูบ้าน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายไดน้อย ผู้ที่ไดรับ
ความเดือดร้อนต่าง ๆ รูรักสามัคคี หมูบ้านจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพื่อรวมให้คนในหมูบ้านมีโอกาสได
พบปะ พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบ ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีแกกันของ
คนในหมูบ้าน  
           จากการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว  อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา นอกจากเกิดผลส าเร็จในเชิงรูปธรรมดังกล่าวแลว ยังส่งผลให้ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรางวัลประกวดกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ดีเดน นอกจากนี้ชุมชน บ้านน้ าซับไดรับการยอมรับจากกลุม องค์กรเครือข่ายประชาชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาชุมชนบ้านน้ าซับ ในฐานะที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงที่ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกชุมชนหนึ่ง  
           จากความส าเร็จที่ชุมชนบ้านน้ าซับไดรบัมิใช่เพียงแต่มีหน่วยงานภาครฐัเท่านั้นที่มี สวนส าคัญในการผลักดนัให้
ชาวบ้านน้อมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปัจจัยที่ส าคัญคือ ตัวกลุ่มชาวบ้านเอง ที่ตระหนักในปัญหา และร่วม
เรียนรูแนวทางแกไขปัญหามาด้วยกัน ท าให้พบหนทางที่ เหมาะสมกับการแกไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
จากประเด็นปัญหาส าคัญ ผู้ศึกษาจึงเกิด ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการ พัฒนาชุมชนอื่นของจังหวัดนครราชสีมาในการน้อมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไป 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
บ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
             2. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จ ในการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
น้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
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             3. เพื่อศึกษาถึงความรูความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน
บ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
             4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของชุมชนบ้านน้ าซับ  ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวนทั้งสิน้ 502 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาใช้วิธีหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ
ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจนแน่นอน โดยการแทนค่าในสูตรของ Yamane ดังนี ้ 
                                     n        =      N   

        2)(1 eN  
               โดยที่    n =        จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
                          N       =        จ านวนประชากร  

                          2e     =        ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)  
           โดยยอมให้มีความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ค านวณ ไดดังนี ้ 
               จ านวนกลุ่มตัวอย่าง        =        502  

         2)05.0(5021   
               จ านวนกลุ่มตัวอย่าง    =   222    คน   
           ดงันั้น จ านวนกลุ่มตัวอยา่งประ ชาชนท่ีอยู่อาศัยใน เขตชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนท้ังสิน้ 502 คน หลังจากผูศ้ึกษาไดด าเนินการ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่จะเก็บข้อมูลกับ
หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครวัเรือน ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสมีา จน
ไดจ านวนครบทั้งสิ้น 222 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็น แบบปลายปิดและ ปลายเปิด แบ่ง
ออกเป็น 6 สวนดังนี ้ 
           ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลีก การเป็นสมาชิกของชุมชน รายไดรวมของครอบครัว รายจ่าย ของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
บทบาทในครัวเรือน และภาระหนี้สินของครอบครัว  
        ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เอื้อ ต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชน
บ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัย
ภายนอกชุมชน ผู้ศึกษาไดการก าหนดระดับการสนับสนุน/ช่วยเหลือ/ให้ความร่วมมือ ออกเป็น 5 ระดับดังนี ้ 
            5  หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับมากท่ีสุด  
            4   หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับมาก  
            3    หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับปานกลาง  
            2    หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับน้อย  
            1    หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับน้อยท่ีสุด  
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           เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้ 
           4.21 – 5.00  หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับมากท่ีสุด  
           3.41 – 4.20  หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับมาก  
           2.61 – 3.40 หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับปานกลาง  
           1.81 – 2.60  หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับน้อย  
           1.00 – 1.80  หมายถึง ไดรับการสนับสนุน/การช่วยเหลือ/การให้ความร่วมมือในระดับน้อยท่ีสุด  
ส่วนที่ 3 ความรูความเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ศึกษาไดก าหนดข้อค าถามไว โดย
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และผู้ศึกษาไดก าหนดคะแนน ระดับความรูความเข้าใจของประชาชนต่อ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้ 
           จ านวนข้อค าถามมี 15 ขอ คะแนนสูงสุดเท่ากับ 15 คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 0 คะแนนและผู้ศึกษา
ไดมาก าหนดระดับความรูความเข้าใจฯ ตามเกณฑ์ดังนี้  
                 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =      0-15    = 5.00  
                         จ านวนช่วงช้ัน                       3 
             ได้   0 – 5   คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับน้อย/ต่ า 
             ได้ – 10 คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับปานกลาง  
             ได้ 11 – 15 คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับสูง  
           ส่วนที่  4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยความส าเร็จ ในระดับปัจเจกบุคคล/ครอบครัว และ
ระดับชุมชน โดยระดับความส าเร็จวัดจากระดับการปฏิบัติตนของชุมชนและประชาชนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้ 
 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก  
   4  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับค่อนขางมาก 
            3  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับพอสมควร  
            2  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับค่อนข้างน้อย  
            1  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับน้อย  
          เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาดังนี้  
            4.21 – 5.00   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับมาก/ประสบความส าเร็จสูง/มาก  
            3.41 – 4.20   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับค่อนข้างมาก/ประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก  
            2.61 – 3.40   หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับพอสมควร/ประสบความส าเร็จพอสมควร  
            1.81 – 2.60   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับค่อนข้างน้อย/ประสบความส าเร็จค่อนข้างน้อย  
            1.00 – 1.80   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับน้อย/ประสบความส าเร็จน้อย  
           ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           ส่วนท่ี 6 ขอเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดท าการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี ้ 
           1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ า
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เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
           2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยไดด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร สื่อออนไลน์ตลอดจน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การนอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ทางสังคม เป็นต้น  
 
สรุปผลการวิจัย 
           1. ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพยีงของชุมชนบ้านน้ าซับ 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
           ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  ชุมชนบ้านน้ าซับ 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งปัจจัยภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เมื่อพิจารณาแต่ละ
ปัจจัยพบว่า 
           ปัจจัยภายนอกชุมชน พบว่า ในภาพรวมชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ไดรับกาสนับสนุนช่วยเหลือ และความร่วมมือจากปัจจัยภายนอกชุมชนอยู่ ในระดับปานกลาง โดย 3 
ล าดับแรก ที่ไดรับการช่วยเหลือ สนับสนุนในระ ดับปานกลาง ไดแก่ หน่วยงานรัฐเข้ามาจัดประชุม อบรมให้ความรูแก
ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้บริโภค รูจักและเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ เอกสาร ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น และการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ความรูเพิม่เติม
ในการท าการเกษตร การแปรรูปสินคาทางการเกษตร  
           ปัจจัยภายในชุมชน พบว่า ในภาพรวมชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได
รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และความร่วมมือจากปัจจัยภายในชุมชนอยู่ในระดับ ปานกลาง โด ย 3 ล าดับแรก ที่ไดรับ
การช่วยเหลือ สนับสนุนในระดับปานกลาง ไดแก  ประชาชนใน ชุมชนไดมีส่วนร่วมสบทุนเงินทุ น เพื่อน ามาใช้ใน การ
ด าเนินการ กิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ชุมชนมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับ กิจกรรมที่ตนเองไดท ามา เพื่อสร้างเป็นชุดความรูส าหรับเป็นแนวปฏิบัติของชุมชน และมีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างคนในชุมชนที่มีความคิดและความต้องการคล้ายกัน  เพื่อให้ก าลังใจซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรม หรือ
ประกอบอาชีพ  
           2. ความรูความเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
           ระดับความรูความเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน 
ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญ่มีความรูความเข้าใจในระดับสูง  
           3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบล
วังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
           ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวัง
น้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า   
           ระดับความส าเร็จในระดับปัจเจกบุคคล/ครอบครัว พบ วา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย 3 ล าดับแรกของ
ความส าเร็จในระดับปัจเจกบุคคล/ครอบครัว ไดแก ไดด าเนินอย่างพอกินพอใช้ ไมเบียดเบียนผูอืน่ รองลงมาคือบุคคล
ในครอบครัวมีความสุขและพอใจกับสภาพชีวิตในปัจจุบันใน  ระดับมาก ประพฤติตนเองมุ่งมั่นและไมยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข ไมว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง  
           ระดับความส าเร็จในระดับชุมชน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย 3 ล าดับแรก ของความส าเร็จใน
ระดับชุมชน ไดแก มีการจัดตั้งกลุ่มออกทรัพย์ขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิก มีการรณรงค์ส่งเสริมการออม โดย
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จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น และมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่การผลิตในชุมชนระดับมากท่ีสุด  
           4. ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในการ
พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           ในระดับครัวเรือน/ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างประชาชนชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า ยังขาดความรู ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท า บัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว มีปัญหาหนี้สิน รายรับมีไมเพียงพอกับรายจ่าย และประชาชนบางคน/ครัวเรือนยังขาดความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรูหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ ในการดด าเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
           ในระดับชุมชน กลุ่มตัวอย่างประชาชนชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐท่ีเกี่ยวของและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการอบรม ประชุมให้ความรูความเข้าใจที่ถูกต้องในการท า การเกษตรแบบพอเพียง การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีไมต่อเนื่อง การจัดหาแหล่งตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การจัดงานแสดง 
นิทรรศการแสดงสินคาของชุมชนยังมีใน ระดับน้อย สินคาหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน มีไมหลากหลาย และขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคณุภาพ รูปลักษณ์ให้ทันสมัย สวยงาม และขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม  
          5. ขอเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
           ในระดับครัวเรือน/ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างประชาชนชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เสนอแนะว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรมีการจัดกิจกรรม อบรม ประชุมให้ความรู ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้แกประชาชน ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้
ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชนในการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้น ทุนในการประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมให้ความรูแก ประ ชาชนในการท าพืชผักสวนครัว เพื่อให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง และ 
ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว และจัดให้มีกิจกรรม ที่ส่งเสริม พัฒนาประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรูทีต่อ่เนื่อง และ
เกิดความตระหนักในการแสวงหาความรูหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           ในระดับชุมชน กลุ่มตัวอย่างประชาชนชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เสนอแนะว่า  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรจัดให้มีร้านค้าชุมชนธงฟ้า ที่ขายสินคาราคาถูกกว่า
ท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้แกประชาชน ควรให้ความส าคัญ และผลักดันให้เกิดโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างความรูความเข้าใจที่ถูกต้องในการท าการเกษตรแบบพอเพียง การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกชุมชน ควรประสานงานกับหอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ตลอดจนหน่วยงานเอกชน ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไดเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินคา/ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
ควรให้การสนับสนุน จัดหานักวิชาการที่มีความรู ความช านาญเฉพาะด้านเข้ามาอบรมให้ความรูแกชุมชน ตลอดจนมี
การศึกษาวิจัยเป็นต้น  
           6. การทดสอบสมมติฐาน  
           สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนในชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประสบ
ความส าเร็จในการนอมรับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตในระดับมาก พบว่า ยอมรับ
สมมติฐาน  
           สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความ
รูความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง พบวา่ ยอมรับสมมติฐาน  
           สมมติฐานที่ 3 ปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกชุมชนมีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อ ความส าเร็จในการพัฒนา
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ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ยอมรับสมมติฐาน  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการ พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ค้นพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดรับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยว ของ อาทิเช่น การจัดประชุม อบรมให้ความรู้แกชาวบ้านใน
ชุมชน  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรูจักและเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมให้ประชาชนมี  อาชีพ
เสริม ความรูเพิ่มเติมในการท าการเกษตร การแปรรูปสินคาทางการเกษตร เป็นต้น ในระดับ ปานกลางเท่านั้น  
นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดรับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และความร่วมมือจากปัจจัยภายในชุมชนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การให้ความร่วมมือของประชาชน ในชุมชน
สบทุนเงินทุน บริจาคเงิน เพื่อน ามาใช้ในการ ด าเนินการกิจกร รมพัฒนาชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชน  การให้ก าลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรม หรือประกอบอาชีพ เป็นต้น   
           ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชน ชุมชนบ้านน้ าซับ 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความรูความเข้าใจ ในระดับสูงเกี่ยวกับแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือไดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจาก จากข้อมูลปัจจัยการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท้ังใน ด้านการให้ ความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดให้มีกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องอยูในระดับปานกลาง เท่านั้น ซึ่งการที่ประชาชนชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา มีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง ผู้ศึกษามีความคิดเห็น 
วา อาจเนื่องจากหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่สามารถน ามาปฏิบัติไดง่าย ไมมีอะไรซับซ้อนไมตองลง 
ทุน สามารถเรียนรู้ไดด้วยตนเอง และปฏิบัติไดด้วยตนเอง ดังนั้นจึงส่งผลให้ประชาชนสามารถท าความเข้าใจไดง่าย 
และทุกคนก็สามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจได  
             ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ า
เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับความส าเร็จในระดับทั้ง ปัจเจกบุคคล/ครอบครัวและปัจจัย
ระดับชุมชน ในภาพรวมประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยระดับปัจเจกบุคคล /ครอบครัว ประชาชนสามารถ
ด าเนินอย่างพอกินพอใช้ ไมเบียดเบียนผู้อื่น บุคคลในครอบครัวมีความสุข พอใจกับสภาพชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนไมยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุข ไมว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด และระดับความส าเร็จในระดับชุมชน พบว่า มีการจัดตั้ง
กลุ่มออกทรัพย์ มีการรณรงค์ส่งเสริมการออม เป็นต้น จากข้อมูลความส าเร็จของชุมชน กล่าวไดวาการนอมรับ แนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาประชาชนและชุมชนได และถือไดวา สอดคลองกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสรรเสริญ วงศ์ชะอุม (2544) ไดกล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้นการสร้าง
รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและมีความสมดุล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดกับในทุกระดับ
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจกบุคคล/ครอบครัว จะช่วยให้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง สามารถ 
พึ่งตนเองได และด าเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ ไมเบียดเบียนผู้อื่น ท าให้เกิดความสุขและความ พอใจในการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง และระดับชุมชนช่วยพัฒนาชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มท าประโยชนเพื่อส่วนรวม มีการช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
มีการรวมกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกัน จนน าไปสคูวามเป็นอยู่ที่พอเพียงของชุมชนโดยรวม   
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           จากความส าเร็จของการนอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอ
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในระดับมากไดนั้น สวนหนึ่งล้วนมาจากการ ไดรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และประชาชนใน ชุมชนด้วย ถึงแม้ว่าจะมีระดับการสนับสนุน ช่วยเหลือ
และความร่วมมือก็ตาม แต่ก็ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจากข้อมูล การทดสอบสมมติฐานระหว่าง ปัจจัยภายนอกชุมชน และปัจจัยภายในที่เอื้อต่อความส าเร็จใน
การ พัฒนาชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ทั้งปัจจัยภายนอกชุมชนและปัจจัยภายในชุมชนมีความสัมพันธ์ใน  ระดับ ค่อนข้างสูงต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
           ดังนั้นจึงกล่าวไดวา ปัจจัยภายนอกชุมชน อาทิ การไดรับการช่วยเหลือ สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภาครัฐที่
เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้ความรู การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยภายใน
ชุมชน อาทิ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ คนในชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายของคนในชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพ และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของ ชุมชน เป็นต้น มีความส าคัญที่จะท าให้การ พัฒนาชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจ พอเพียงประสบผลส าเร็จได ดังแนวคิดของคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ที่ได้สรุป
ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการนอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตนั้น ชุมชนและคนใน
ชุมชนควรมีการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ คนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
ทบทวนกิจกรรมที่ตนเองไดท ามา มีการสืบทอดและเรียนรู เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น              
           ดังนั้นจากผลการศึกษา และผลการทดสอบสมมตฐิานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จใน
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย ปัจจัย ภายนอกชุมชน และปัจจัยภายในชุมชน 
มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของชุมชนบ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ใน
การนอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด ารงชีวิต เป็นการยืนยันได้ว่า การที่จะน้อมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล/ครอบครัวและในระดับชุมชน ไดประสบผลส าเร็จนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไดรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน   
 ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
น้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
และข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน ดังนี ้            

1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
           1. ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างน้อมรับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ แต่ยังขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง ตลอดจนผู้บริหารยังให้ความส าคัญใน
การส่งเสริม และพัฒนาชุมชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในระดับน้อยอยู่ดังนั้น ควรผู้บริหารหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ องค์กรปกครองส่วน ทองถิ่น ควรให้ความส าคัญและผลักดันให้มีกิจกรรม โครงการที่เกี่ยว กับการ
พัฒนาชุมชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  
           2. ควรจัดหาวิทยากรหรือพี่เลี้ยงส าหรับให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตลอดจนให้ความรู้ในการน าหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่น การท าการเกษตรพอเพียง การออม การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
           3. ควรส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท ากิจกรรมของชุมชนในการนอมรับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น การทัศนศึกษา ดูงานชุมชนที่ประสบผล ส าเร็จในการ
ด ารงชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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2. ขอเสนอแนะส าหรับชุมชน  
         1. การนอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตในครอบครัวนั้น เป็นสิ่งที่ท าไดไมยาก ไม
ตองลงทุน และสามารถท าความเข้าใจไดง่าย ดังนั้นประชาชนควรให้ความส าคัญ ใสใจ และตั้งใจ จริงในการเรียนรู ซึ่ง
หากท าได หรือ น ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตได ยอมส่งผลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  
         2. ควรให้ความ ส าคัญกับการท ากิจกรรม ร่วมกับชุมชน อาทิเช่น การประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบ
การณในการประกอบอาชีพ การคิดค้นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งจะท าให้เกิดความรูและประสบการณใหม่ ๆ ใน การประกอบอาชีพ อีกทั้งสามารถน ามาปรับใช้ในครอบครัวของ
ตนเองได  
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