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บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อ

ศึกษาสภาพการดาํเนินงานและปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การดาํเนินงานด้านการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

และแนวทางการดาํเนินงานการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ของสถานีตาํรวจภูธรสังกดั

ตาํรวจภูธรจงัหวดัชุมพร เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง

ปริมาณจากประชาชนซ่ึงมาติดต่อราชการท่ี

สถานี ตํารวจภู ธร จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.98 ใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ สถิติท่ีใช ้

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่ า t-test และ ค่ า F-test (One Way 

ANOVA) และข้อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพ จากการ

สัมภาษณ์ เชิงลึก โดยการเลือกแบบเจาะจง 

จาํนวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา                    

              ผ ล ก ารวิ จั ยพ บ ว่ า   1) ส ภ าพ ก าร

ดาํเนินงานด้านการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตาม

พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ของสถานีตาํรวจภูธรสังกัดตํารวจภูธร

จงัหวดัชุมพร ใน 4 ประเด็นไดแ้ก่ สิทธิในการ

รับรู้ โอกาสในการรับรู้ ช่องทางในการรับรู้ 

และสมรรถนะของหน่วยงานท่ี ให้บริการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง  2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน

ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารประกอบด้วย 3 

ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นเจา้หน้าท่ี

ปฏิบติังาน และ ด้านงบประมาณและอุปกรณ์

ดําเนินงาน 3)แนวทางการดําเนินงานการ

เผ ยแพ ร่ ข้ อมู ล ข่ าวส าร ได้ แ ก่  ด้ าน ก าร

ปฏิบัติงาน  ควรกําหนดให้การดําเนินงาน

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเป็นนโยบายสําคญัของ

หน่วยงาน มีแผนงานและโครงการท่ีชัดเจน 

พร้อมกบัการจดัเก็บและให้บริการระบบขอ้มูล

โดยใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ ท่ี ทันสมัยและ

เช่ือมโยงระบบข้อมูลข่าวสารกับฐานข้อมูล

ของหน่ วยงานอ่ื นๆ  และควรมี เจ้าหน้ าท่ี

ผูรั้บผิดชอบงานดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เป็นการเฉพาะ ดา้นเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ควรมี

การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทุกด้าน
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ให้แก่เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานและเพิ่มอตัรากาํลงั

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล

ข่ าวส ารเป็ น การเฉ พ าะให้ เพี ยงพ อแล ะ

เหมาะสม และด้านงบประมาณและอุปกรณ์

ดําเนิ นงาน  ควรจัดสรรงบประมาณ  ว ัสดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบเทคโนโลยี ท่ี

ทนัสมยั มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหาร

จดัการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม   

 

คําสําคัญ : หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

การดาํเนินชีวติในชุมชน 

 

Abstract  

 The purposes of this research were to 

study: the lifestyle and the level of following 

the philosophy of sufficiency economy 

community of the Sub-District Administrative 

Organization in Thachang District  Suratthani 

Province classification parish and study the 

issue and propose guidelines to promote a 

lifestyle based. sufficiency in the community of 

the Sub-District Administrative Organization in 

Thachang District  Suratthani Province. 

Quantitative data collected from citizens in the 

Sub-District Administrative Organization in 

Thachang District of 400 people by 

questionnaire at 0.98 confidence level used to 

select a random sample statistics used were 

frequency, percentage, average, standard 

deviation. The variance and the t-test, ANOVA 

F-test (One Way ANOVA) and qualitative data 

from in-depth interviews. By selecting a 

specific number of people 10 and analyzed by 

content analysis (Content Analysis). 

              The results were as follows:  Levels 

following the philosophy of sufficiency 

economy community in the Sub-District 

Administrative Organization in Thachang 

District  Suratthani Province In the economic 

dimension Social dimension Psychological 

dimension And cultural dimensions Overall is 

moderate The comparison of results following 

the philosophy of sufficiency economy 

community in the Sub-District Administrative 

Organization in Thachang District  Suratthani 

Province. Events include the fourth dimension 

in the overall classification, the district found. 

Guidelines promote a lifestyle philosophy of 

sufficiency economy community is 1) creating 

strategic networks and partnerships to drive the 

concept of sufficiency economy. By linking 

individual or group action regarding the 

sufficiency economy. 2) create a strategic 

development group and development group. By 

creating and developing networks of 

cooperation between local and state 

government and three private) to agricultural 

extension theory. For the production of the 

agricultural value and benefits, and 4) the 

immunity of the economy. By encouraging 

savings at all levels. Has expanded its business 

based on their own life and wisdom.  
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บทนํา   

 เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  (Sufficiency 

Economy) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส ช้ีแนะแนว

ทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา

โดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวกิฤติ

เศรษฐกิจเม่ือปี 2540 เพื่อให้ประชาชนรอด

พน้ สามารถดาํรงอยู่ได้อย่ามัน่คงและย ัง่ยืน

ภายใต้ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ป ระ ส าน งาน โค รงก ารอัน เน่ื อ งม าจาก

พระราชดาํริ. 2555) ตลอดรวมถึงการพฒันา

และบริหารประเทศท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ

ทางสายกลาง คํานึงถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กันท่ีดีในตวั 

การใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการ

กระทาํ อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่

โดยเฉพาะครัวเรือนในชุมชนท้องถ่ินต่างๆ 

ยงัมีความเขา้ใจท่ีหลากหลายและไม่ชัดเจน

ถึงความหมายและหลกัแนวคิดท่ีแทจ้ริงของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งเน้นความ

มั่นคงและความย ัง่ยืนของการพฒันา อันมี

คุณลกัษณะท่ีสําคญั คือ สามารถประยุกต์ใช้

ได้ในบริหารจดัการและการปฏิบัติของทุก

ระดับ คาํนิยามของความพอเพียงคือความ

พอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี

ในตวั ภายใต้เง่ือนไขของการตดัสินใจและ

การดําเนิ น กิจกรรม ท่ี ต้องอาศัย เง่ือน ไข

ค วาม รู้แล ะเง่ือน ไข คุ ณ ธ รรม เศ รษ ฐกิ จ

พ อ เพี ย ง เป็ น ป รัช ญ าช้ี ให้ แ น วท างก าร

ดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในสังคมและ

ชุมชนทุกระดับ ไม่ว่าชุมชน สังคม ภาครัฐ 

ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กร หรือสถาบัน

ต่างๆ โดยเน้นการบริหารเดินทางสายกลาง 

ตั้ งอยู่บนความพอดี  ความมีเหตุผล  และมี

ภูมิคุ้มกันตวัเอง โดยผูท่ี้นําไปปฏิบัติต้องมี

ความ รู้  คู่ คุณ ธรรม  การพัฒ น าตาม หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพฒันาท่ีตั้งอยู่บน

พื้ นฐานของทางสายกลาง และความไม่

ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กันท่ีดีในตวั 

ตลอดจน ใช้ความ รู้ความ รอบ คอบ  และ

คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ 

และการกระทํา การนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นปรัชญาในการดาํเนินชีวิตและ

พฒันาอย่างมีสติ พอเหมาะพอสมควรในทุก

ด้าน สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ใน ชี วิต ข องแต่ ล ะค น  แต่ ล ะห น่ วย งาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกาํลงัพฒันา

ประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559) 

ซ่ึงยงัคงยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมุ่งให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและ 

“สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ เป็นไปใน

แนวทางท่ีย ัง่ยืนและสร้างความสุขให้กบัคน

ไทย องค์การบริหารส่วนตําบลในพื้ น ท่ี

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีจาํนวน 6 

แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าฉาง 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย องค์การ
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บริหารส่วนตาํบลคลองไทร องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเขาถ่าน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล            

เสวียด และองค์การบริหารส่วนตาํบลปาก

ฉลุย  ในการดาํเนินชีวิตส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม โดยการปลูก

ยางพารา ผลไม ้พืชผกัสวนครัวและเล่ียงสัตว ์

รายได้ของประชาชนโดยเฉล่ียต่อปีมีไม่สูง

มากเท่ากับประชาชนท่ีอยู่ในเขตเมืองหรือ

ชุมชน  สําหรับแนวทางด้านการส่งเสริมวิถี

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ได้ให้

การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และกสิกรรม 

โดยผลกัดนัให้สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

ในชุมชนรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

ต่างๆ เช่น กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มแปรรูป      

พืชสวน เป็นต้น โดยมีการจดทะเบียนเป็น

วสิาหกิจชุมชน แต่อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมายงัมี

ลักษณ ะการดําเนินการเป็ นธุรกิจชุมชน

มากกว่าท่ีจะเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีการ

จดัตั้งกลุ่มฯ ตามงบประมาณ หรือโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนของรัฐฯ หรือหน่วยงาน

ต่างๆ และมีสมาชิกส่วนน้อยของชุมชนเข้า

ร่วมคิดวางแผน และเป็นคณะกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารของธุรกิจชุมชนนั้นแต่กลบัมีสมาชิก

ของชุมชนส่วนใหญ่ ท่ี เป็นชาวบ้าน เป็ น

แรงงานรับจา้งผลิตเท่านั้นไม่มีส่วนร่วมใน

การคิด และวางแผนบริหารกลุ่มฯ ซ่ึงส่วน

ใหญ่แต่ละกลุ่มมีจุดมุ่งหมายของกลุ่ม คือ 

มุ่งเน้นทาํการผลิตสินค้าเพื่อจาํหน่าย หรือ

เป็นสินคา้ โอทอป (OTOP) ของชุมชน เพื่อ

เพิ่มรายไดใ้ห้กบัสมาชิกในชุมชน มากกวา่ท่ี

จะเน้นผลิตสินค้าเพื่อใช้ในชุมชนลดการ

พึ่งพาจากภายนอก และลดตน้ทุน ซ่ึงเป็นการ

เพิ่มรายได้ทางอ้อมให้กับสมาชิกในชุมชน 

โดยท่ีผ่านมามีเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ

ของรัฐเขา้มาช่วยสอนเทคนิคการผลิตสินคา้

เหล่านั้น ซ่ึงในการดาํเนินการในช่วงเร่ิมตน้ก็

ยงัดาํเนินการได้ แต่ในระยะยาวกลุ่มฯหรือ

วิสาหกิจชุมชนเหล่านั้ นไม่ได้มีการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง หรือดาํเนินการอย่างไม่ย ัง่ยืน 

เพราะมีปัญหาในหลายๆด้าน  ทั้ งด้านการ

ผลิตและการตลาด รวมถึงสินคา้ของกลุ่ม ไม่

มี จุดขาย หรืออัตลักษณ์  และไม่สามารถ

จาํหน่ายผลผลิตหรือสินคา้ได้ในราคาท่ีเป็น

ธรรมเพราะต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้

ราคาท่ีไม่คุ ้มกับต้นทุน  จึงทําให้วิสาหกิจ

ชุมชนส่วนใหญ่ ไม่สามารถดาํเนินการต่อไป

ได ้เน่ืองจากทั้งขาดความรู้ความเขา้ใจในการ

จัดการเก่ียวกับตลาดในระดับต่างๆ  ตาม

แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเร่ิมตน้จาก

การทําการตลาดภายในท้องถ่ิน  ตลาดใน

อําเภอ ตลาดในจังหวัด  ตลาดในภูมิภาค 

ตลาดในประเทศ  และตลาดต่างประเทศ

ตามลําดับ  และจากการท่ีสมาชิกของกลุ่ม

วิสาหกิจต่างๆ  ในชุมชนไม่มีความเข้าใจ

เก่ียวกบัการตลาดในระดบัต่างๆ ตามแนวทาง

การตลาดของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกบั

ขาดความรู้ในการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และปัจจยัประกอบอ่ืนๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ทาํให้มกัมีการช้ีตวัปัญหาว่า การไม่มีตลาด

รองรับผลผลิตของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็น
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ปัญหาปลายเหตุจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา 

อาคารหรือส่ิงก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ 

ท่ีแต่ละกลุ่ม มีแต่กลบัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เพื่อ

พัฒนาชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพจาก

สภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาถึงการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขตอาํเภอท่าฉาง จงัหวดั  

สุราษฎร์ธานี เพื่อไดน้าํผลการวิจยัไปใช้เป็น

แนวทางในการน้อมนําแนวปรัชญาตาม

พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

ไปใช้ในการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นตน้แบบ

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ 

นาํไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของ

แต่ละทอ้งถ่ินต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตพื้ น ท่ี

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการดาํเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเขต

พื้ น ท่ีอําเภอท่ าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จาํแนกตามรายตาํบล 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการ

ส่งเสริมวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

1. แบบของการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ี 

เป็ น ก ารศึ ก ษ าวิ จัย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantity 

Research) แล ะ เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Quality Survey 

Research) มุ่งศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขต

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่า

ฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ประชาชนในครัวเรือนเขตความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่ วนตําบลในพื้ นท่ี อําเภอ       

ท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี จ ํานวน 11,772 

ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบังเอิญจากประชาชนในครัวเรือนเขต

ความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในพื้ นท่ีอําเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

จาํนวน 400 คน 

       ผูใ้ห้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(in-depth interview) เพื่ อ ใ ห้ ค ว า ม คิ ด เห็ น

เพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและการนาํเสนอ

แนวทางทางการส่งเสริมวิถี ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคก์าร

บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขตพื้ นท่ี

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 10 

คน  โดยใช้ วิ ธี การเลื อกแบ บ เจาะจงตาม

คุณสมบัติท่ีกําหนดคือ ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริมวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

นายอาํเภอท่าฉาง  ทอ้งถ่ินอาํเภอท่าฉาง เกษตร

 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.10  No.1  January – June  2016               . 162 

อําเภอท่าฉาง ประมงอําเภอท่าฉาง องค์การ

บริหารส่วนตาํบลท่าฉาง นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าเคย นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลคลองไทร นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขาถ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล               

เสวียด และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ปากฉลุย   

3. เคร่ืองมือที่ใช่ในการเก็บข้อมูล 

3.1 แบบสอบถามสําหรับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของสถานีตํารวจภูธรท่ีมาติดต่อราชการ ซ่ึง

ผ่านการตรวจสอบของเคร่ืองคุณภาพจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน 

3.2 แบบสัมภาษณ์สําหรับผู ้ให้

ข้อมูล ซ่ึ งผ่านการตรวจสอบและปรับปรุง

แกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ 

2 ท่าน 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

4.1 ผู ้วิจ ัยขอหนังสื อขอความ

ร่วมมือในการทาํวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภฏั 

สุราษฎร์ธานี ถึงนายอาํเภอท่าฉาง และนายก

องค์การบริหารส่ วนตําบลในพื้ นท่ี อําเภอ       

ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจํานวน 6 แห่ง   

เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบล

ทั้ง 6 แห่ง 

4.2 เม่ื อได้ รับ อนุ ญ าตให้ เก็ บ

ขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยัจึงติดต่อประสานงานกบันายก

องค์การบริหารส่ วนตําบลในพื้ นท่ี อําเภอ       

ท่าฉางทั้ง 6 แห่งด้วยตนเอง โดยได้แนะนาํตวั

ช้ี แจงว ัตถุ ประสงค์ของการวิจัยการแจก

แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัให้แบบสอบถามกับ

ตัวแทนประธานชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลทั้ง 6 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือช่วย

แ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ เก็ บ ร ว ม ร ว ม

แบบสอบถามกลับคืนให้ผู ้วิจ ัยโดยกําหนด

ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามคืนภายใน 2 

สัปดาห์ 

4.3 เก็ บรวบรวมข้อมู ลตั้ งแต่

เดื อน พ ฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 รวม

ระยะเวลา 2 เดือน  

4.4 หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบ บสอบ ถามแล้ว ผู ้วิ จ ัยได้กําหนด

ประเด็นเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหาและข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมวิถี

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีอาํเภอท่า

ฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี  เพื่ อใช้ ในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

4.5 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล 

แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ

ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) ค่ า เบ่ี ย ง เบ น ม าต ร ฐ า น 

(Standard deviation) ค่า t-test และ ค่า F-test 

(One Way ANOVA) แ ล ะ แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์

วิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยการวิ เคราะห์ เน้ื อหา 

(Content Analysis) 

  

สรุปผลการวจัิย   

1. ผลการศึกษาระดบัการดาํเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอ

ท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ในมิติ 4 ด้าน 

ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม มิติดา้น
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จิตใจ และมิติดา้นวฒันธรรม โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมิติดา้นวฒันธรรมอยู่

ในระดบัมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียมมากท่ีสุด 

รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ มิติด้าน

จิตใจ  มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ 

ตามลาํดบั 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ในมิติ 4 ดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติ

ด้ าน สั งค ม  มิ ติ ด้ าน จิ ต ใจ  แ ล ะ มิ ติ ด้ าน

วฒันธรรม จาํแนกรายตําบลโดยรวมพบว่า  

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 มี เพียงตําบลเขาถ่าน

ตาํบลเดียวเม่ือจบัคู่เปรียบเทียบกบัตาํบลต่างๆ 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัแต่อย่างใด ส่วน

การศึกษาการเปรียบเทียบระดับการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ี

อาํเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี ระหว่าง

ตําบล จาํแนกตามด้านของแต่ละมิติ พบว่า  

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมิติด้านวฒันธรรม   

มีจาํนวนรายคู่ต ําบลมากท่ีสุดท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รองลงมา คือ มิติ

ดา้นจิตใจ และมิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้าน

สังคม ซ่ึงมีระดับการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ตามลาํดบั  

3. การศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ต่อการส่ งเส ริมวิ ถี ชี วิตตามหลักปรัชญ า

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลเขตพื้ นท่ีอําเภอท่ าฉาง จังหวัด        

สุราษฎร์ธานี มีปัญหาอุปสรรค คือ กลุ่มต่างๆ 

ขาดก ารยอม รับ ซ่ึ งกัน แล ะกัน  ข าดก าร

รวมกลุ่มขาดความเขม้แข็ง ขาดความรู้ในการ

ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างแท้จริง ขาดการพัฒนาความรู้ในการ

ประกอบอาชีพเสริมท่ีมั่นคง แหล่งนํ้ าไม่

เพี ยงพอต่อการเกษตร ขาดความรู้ระบบ

เศรษฐกิจแนวใหม่และระบบเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมัย และการเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีให้กับ

ชุมชน ขอ้เสนอแนะคือ ควรจดัให้แกนนาํกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้การดาํเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้

สมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนตามคิดเห็นของสภา

ประชาคมกลุ่ม จัดให้มีการประยุกต์ใช้แนว

ทางการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ เหมาะสมกับพื้ นท่ี ชุมชน และ

จดัการเรียนรู้ให้สมาชิกและแกนนาํชุมชนโดย

หน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง จัดงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหรืออําเภอหรือ

จงัหวดัหรือส่วนกลางเพื่อสร้างแหล่งนํ้ าให้

เพียงพอกบัพื้นท่ีการเกษตร จดัฝึกอบรมเรียนรู้

อาชีพเสริมจากพื้นบ้าน จัดให้ มีการเรียนรู้

พฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

กับบริบทของท้องถ่ิน  ควรจัดงบประมาณ

จดัสร้างศูนยเ์รียนรู้ การดาํเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนยส์าธิตให้เห็น

เป็นรูปธรรม จดัให้มีศูนยเ์รียนรู้การรวมกลุ่ม
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ทุน และหาแหล่งทุนในการทาํอุตสาหกรรมใน

ชุมชน จดัให้มีการให้ความรู้กระจายข่าวสาร 

เทคโนโลยีให้ชุมชน แต่ละชุมชนเรียนรู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก และจดั

กิจกรรมปลูกฝังให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่า มี

ความรักสามคัคี พึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

มีคุณธรรมจริยธรรม จดักิจกรรมทางศาสนามี

การเขา้วดัปฏิบติัธรรมเพิ่มข้ึน และจดักิจกรรม

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีใน

ทอ้งถ่ินใหก้บัประชาชนทุกหมู่เหล่า  

4. ผลการศึกษาแนวทางทางการ

ส่งเสริมวิถี ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขตพื้ น ท่ี อําเภอท่ าฉาง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม มิติ 4 ด้าน 

พบวา่  1) ดา้นการสร้างกลยทุธ์พฒันาเครือข่าย

และความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเช่ือมโยงบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลดาํเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) ด้านการสร้างกลยุทธ์พฒันากลุ่ม

และพฒันาการรวมกลุ่ม โดยมีการสร้างและ

พฒันาเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ิน

ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้

สามารถดาํเนินการแบบบูรณาการในลกัษณะ

การรวมกลุ่ม 3) ด้านการส่งเสริมการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ คือมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติใน

ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นฐานการผลิตทางดา้นการเกษตร

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้

แนวคิดการเกษตรทฤษฏีใหม่ และ 4) ดา้นการ

สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการ

ส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ มีการ

ขยายธุรกิจบนพื้นฐานชีวิตของตนเอง และให้

หลีกเล่ียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะเก็ง

กาํไรซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจ

อยา่งแทจ้ริง  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาระดบัการดาํเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอ

ท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ในมิติ 4 ด้าน 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่า มิติด้านวฒันธรรมอยู่

ในระดบัมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียมมากท่ีสุด 

รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ มิติด้าน

จิตใจ  มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ 

ตามลําดับ  ในขณะท่ี ตวงพร ศรีวิชัย (2550) 

ได้ทําการศึ กษาการนําปรัชญาเศรษฐกิ จ

พอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนัของ

นั ก เรียน เตรียม ท ห าร  ผล การวิ จัยพ บ ว่ า 

นักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยรวมไปปฏิบติัมาก โดยเรียงลาํดบั

การปฏิบัติ ดังน้ี  ด้านวฒันธรรม ด้านสังคม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่า มิ ติด้านว ัฒนธรรมเป็ นส่ิ งสํ าคัญ ท่ี

ประชาชนทัว่ไปสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่าง

จริงจงั และเม่ือพิจารณาระดบัการดาํเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอ

ท่ าฉางตามรายตําบล พบว่า ส่วนใหญ่ ค่ า

คะแนนเฉล่ียมิติด้านวฒันธรรมอยู่ในระดับ

ม าก ท่ี สุ ด  ซ่ึ งแส ดงให้ เห็ น ว่ าส่ วน ให ญ่
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ครัวเรือนในชุมชนขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ยงัคงให้ความสําคญัในการดําเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติด้าน

วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัยท่ี

พ บ ว่า ค รัวเรือน มี ก ารเข้ าร่วม ก ารฟ้ื น ฟู

ว ัฒนธรรม  ประเพณี ดั้ งเดิมท่ี มี คุณค่าของ

ชุมชนท่ีสูญหายหรือถูกลืมเลือนและครัวเรือน

มีการส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีวิถีชีวิตท่ี

เรียบง่าย ประหยดัไม่ฟุ้งเฟ้ออยู่ในระดับมาก 

ส่วนมิติดา้นเศรษฐกิจซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด พบว่า ครัวเรือนมีความรู้ ความเข้าใจท่ี

ถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้กับครัวเรือนและครัวเรือนมีการรณรงค์

ประหยัดนํ้ า ประหยัดไฟ  ประหยัดนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก  แต่ส่วนครัวเรือน

มีการผลิตเคร่ืองอุปโภคไวใ้ช้เองในครัวเรือน

และจาํหน่าย เช่น นํ้ ายาลา้งจาน แชมพู ภาชนะ 

จกัสาน เป็นตน้ อยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่า

คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จาํเป็นจาํตอ้งมีแนวทาง

ในการส่ งเส ริมกําหนดเป็ นมาตรการให้

ครัวเรือนครัวเรือนรู้จกัประหยดั มีการใช้และ

กินอยา่งมีไม่เหตุผลฟุ่มเฟือย มีการใชพ้ลงังาน

ตามความจาํเป็น และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 

มีการนําของเหลือใช้ มาทาํให้เกิดประโยชน์ 

สามารถพึ่ งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต 

หรือสร้างรายได้ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม    

ภู มิ ปั ญญาท้องถ่ินและทรัพยากรท้องถ่ิน     

เน้นการผลิตเพื่ อพึ่ งตนเองให้พอเพียงกับ    

การบริโภค และการผลิตท่ีหลากหลายจาก

ท้องถ่ิน และมีการจดัอบรมพัฒนาอาชีพใน

ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ ศกัด์ิชัย คํ้ าชู (2550)   

ท่ี ได้ท ําการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร :ศึกษากรณีศูนย์

ฝึ ก แ ล ะ อ บ รม เด็ ก แ ล ะ เยาวช น บ้ าน บึ ง            

ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีและเยาวชนใน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 

ส่ วนใหญ่ มี ความ รู้ความเข้าใจท่ี ถู กต้อง

เก่ี ย ว กั บ แ น ว คิ ด เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ว่ า            

เป็นแนวทางการดาํเนินชีวิตโดยคาํนึงถึงความ

พอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็นแนวคิด

พึ่ งตน เอง  ไม่ ประมาท  รู้ จ ัก เก็ บ ออม  ไม่

ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด มีการวางแผน ใช้ความรู้คู่ คุณธรรม 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู ้อ่ืน ซ่ึงตรงกันกับ

ลกัษณะการดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ขอ้คน้พบว่าในการดาํเนิน

โครงการต่างๆ ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนบา้นบึงท่ีเป็นการนาํแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทาํให้เจ้าหน้าท่ีและ

เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน และสามารถเป็น

แนวทางในการพฒันาเยาวชนได้ สําหรับมิติ

ดา้นสังคม ส่วนใหญ่ครัวเรือนยงัให้ความร่วม

เข้าร่วมในการจดับริการสาธารณะในชุมชน

ทุกคร้ังเม่ือได้รับทราบจากองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล และเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้

ชุมชนและการเพิ่มพื้นท่ีป่าไมอ้ย่างจริงจงัและ

ต่อเน่ื อง คงมี เพี ยงการส่ งเสริมและจูงใจ       

ใ ห้ ค รั ว เรื อ น เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม บํ า เพ็ ญ

สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีอยา่งสมํ่าเสมอเพิ่ม

มากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุมาลี จนัทร์
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ชลอ และคณะ (2551) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความ

เขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาส่วนหน่ึง 

พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ

บ่อยคร้ัง ถึงนานๆ คร้ัง ด้านการช่วยเหลือ

สังคมและ ดา้นการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ส่วนมิติ

ดา้นจิตใจ ครัวเรือนมีการร่วมสร้างค่านิยมใน

การพึ่งตนเอง มีการส่งเสริมยกย่องบุคคลท่ีมี

ผลงานดีเด่นในการประกอบอาชีพตามโอกาส

สําคญัต่างๆ มีการพฒันาคุณภาพจิตใจของคน

ในครัวเรือนด้วยกิจกรรมในวนัสําคัญทาง

ศาสนาและวนัสําคญัอ่ืนๆ และมีการส่งเสริม

ให้คนในครัวเรือนมีการนาํหลกัธรรมทางพุทธ

ศาสนามาปฏิ บั ติ ในชี วิตประจําว ัน  ทั้ ง น้ี 

จะต้องส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการสริมสร้าง

ทศันคติยึดแนวทางสายกลางในการดาํรงชีวิต

เพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สหัทยา 

พลปัถนี (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษาการนาํเสนอ

แนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาส่วน

หน่ึงพบวา่ แนวทางการพฒันาคนในชุมชนให้

มี คุ ณ ลักษณ ะตามป รัชญ าของเศรษฐกิ จ

พอเพียงแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ การพัฒนา

ความรู้และคุณธรรมในตวับุคคลผา่นการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบ อย่างไรก็ตามการ

พฒันาครัวเรือนในชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลเขตพื้ นท่ีอําเภอท่ าฉาง จังหวัด        

สุราษฎร์ธานี ในมิติ 4 ด้าน ได้แก่ มิ ติด้าน

เศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม มิติดา้นจิตใจ และมิติ

ดา้นวฒันธรรม จาํเป็นจะตอ้งพฒันาไปพร้อมๆ 

กนัอย่างสมดุล เพื่อนําไปสู่การพฒันาชุมชน

ให้ มี ความ เข้มแข็ งและย ั่งยืน ใน อน าคต         

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประเสริฐ ยงัปากนํ้ า (2551) 

ซ่ึงได้ทําการศึกษาแนวคิดทางสังคมว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย ผลการศึกษา

พบว่า การพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งการเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนัให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ประเทศให้มีความเขม้แข็งพึ่งตนเองได ้โดยให้

ความสําคัญกับการนําทุนของประเทศท่ีมี

ศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์

และคุณค่าของชาติ  ทั้ งทุนทางสังคมด้าน

วฒันธรรม ทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ทุนทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการพฒันาอย่าง

บูรณาการและเก้ือกูลกนัและกนั โดยมุ่งให้เกิด

ความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนใน

สังคมอย่างเป็นธรรม และเพื่อพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงจากภายนอกในโลกยุคโลกาภิวตัน์

ไดอ้ยา่งมัน่คง 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ในมิติ 4 ดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติ

ด้ าน สั งค ม  มิ ติ ด้ าน จิ ต ใจ  แ ล ะ มิ ติ ด้ าน

วฒันธรรม จาํแนกรายตําบลโดยรวมพบว่า  

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 มี เพียงตําบลเขาถ่าน

ตาํบลเดียวเม่ือจบัคู่เปรียบเทียบกบัตาํบลต่างๆ 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัแต่อย่างใด ส่วน

การศึกษาการเปรียบเทียบระดับการดําเนิน
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ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ี

อาํเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี ระหว่าง

ตําบล จาํแนกตามด้านของแต่ละมิติ พบว่า  

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมิติด้านวฒันธรรม      

มีจาํนวนรายคู่ต ําบลมากท่ีสุดท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รองลงมา คือ มิติ

ดา้นจิตใจ และมิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้าน

สังคม ซ่ึงมีระดับการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ตามลาํดบั ท่ีเป็น

เช่ นน้ี เพราะ บริบทในการดํารงชี วิตของ

ประชานในพื้นท่ีต่างๆ มีความแตกต่างกนัไป

ตามสภาพทางภู มิ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

ค่านิยม วฒันธรรมประเพณี เช้ือชาติ ศาสนา

และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันไป จึงส่งผลให้

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ในมิติ 4 ด้าน แตกต่างกันไปตามสภาพ

ของบริบทแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุมาลี 

จนัทร์ชลอ และคณะ (2551) ซ่ึงไดท้าํการศึกษา

ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการ

เปรียบเทียบระหวา่งประชาชนเพศชายและเพศ

หญิง และระหว่างประชาชนผูป้ระกอบอาชีพ

พบว่าแตกต่างกนัของความเขา้ใจหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ผล

การศึกษาพฤติกรรมของประชาชน 5 กลุ่มยอ่ย 

คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชน นกัเรียนโรงเรียน

รัฐบาล  พ นักงานในภาคอุตสาหกรรม  ผู ้

ให้บริการ และผูป้ระกอบการคา้รายยอ่ย พบวา่

มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ดา้น

ความมี เหตุผล  การดูแลส่ิ งแวดล้อม  การ

ช่วยเหลือครอบครัว การช่วยเหลือสังคมและ

ดา้นความรอบคอบ  

3. การศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ต่อการส่ งเส ริมวิ ถี ชี วิตตามหลักปรัชญ า

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลเขตพื้นท่ีอําเภอท่าฉาง จังหวดัสุ

ราษฎร์ธานี พบว่า กลุ่มต่างๆ ขาดการยอมรับ

ซ่ึงกันและกัน ขาดการรวมกลุ่มขาดความ

เข้มแข็ง ขาดความรู้ในการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 

ขาดการพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ

เส ริ ม ท่ี มั่ น ค ง  แ ห ล่ งนํ้ าไม่ เพี ย งพ อ ต่ อ

การเกษตร ขาดความรู้ระบบเศรษฐกิจแนว

ให ม่ แ ล ะ ระ บ บ เท ค โ น โล ยี ท่ี ทั น ส มั ย            

และการเป็นแบบอย่างท่ีไม่ ดีให้กับชุมชน 

ข้อเสนอแนะคื อ ควรจัดให้ แกนนํากลุ่ ม 

สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้การดาํเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้

สมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนตามคิดเห็นของสภา

ประชาคมกลุ่ม จัดให้มีการประยุกต์ใช้แนว

ทางการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ เหมาะสมกับพื้ นท่ี ชุมชน และ

จดัการเรียนรู้ให้สมาชิกและแกนนาํชุมชนโดย

หน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง จัดงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหรืออําเภอหรือ

จงัหวดัหรือส่วนกลางเพื่อสร้างแหล่งนํ้ าให้

เพียงพอกบัพื้นท่ีการเกษตร จดัฝึกอบรมเรียนรู้
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อาชีพเสริมจากพื้นบ้าน จัดให้ มีการเรียนรู้

พฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

กับบริบทของท้องถ่ิน  ควรจัดงบประมาณ

จดัสร้างศูนยเ์รียนรู้ การดาํเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนยส์าธิตให้เห็น

เป็นรูปธรรม จดัให้มีศูนยเ์รียนรู้การรวมกลุ่ม

ทุน และหาแหล่งทุนในการทาํอุตสาหกรรมใน

ชุมชน จดัให้มีการให้ความรู้กระจายข่าวสาร 

เทคโนโลยีให้ชุมชน แต่ละชุมชนเรียนรู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก และจดั

กิจกรรมปลูกฝังให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่า มี

ความรักสามคัคี พึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

มีคุณธรรมจริยธรรม จดักิจกรรมทางศาสนามี

การเขา้วดัปฏิบติัธรรมเพิ่มข้ึน และจดักิจกรรม

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีใน

ท้องถ่ินให้ กับประชาชนทุ กหมู่ เหล่ า ซ่ึ ง

สอดคล้องกับ สหัทยา พลปัถนี (2548) ท่ีได้

ทาํการศึกษาการนําเสนอแนวทางการพฒันา

คนให้มี คุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีดาํเนินการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแบ่งได ้

4 ดา้น คือ กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงดา้น

เศรษฐกิจ กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงดา้น

สังคม กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงด้าน

ส่ิงแวดล้อม  และกิจกรรมเพื่ อสร้างความ

พ อ เพี ย งด้ าน จิ ต ใจ  ซ่ึ ง กิ จก รรม เห ล่ า น้ี 

จําเป็นต้องมีการดําเนินไปพร้อมกันอย่าง

สมดุล จึงจะสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนใน

ชุมชนได ้การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพฒันาคน

ไปสู่คุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาคนโดยตรง และการเรียนรู้เพื่ อ

พฒันาระบบท่ีช่วยสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง

และแนวทางการพัฒนาคนในชุมชนให้ มี

คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัคือ การพฒันาความรู้และ

คุณธรรมในตัวบุคคลผ่านการศึกษาทั้ งใน

ระบบและนอกระบบ และการพฒันาชุมชนให้

มีการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 

4 ดา้น อยา่งสมดุล เพื่อนาํไปสู่ความย ัง่ยืนและ

พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

4. ผลการศึกษาแนวทางทางการ

ส่งเสริมวิถี ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขตพื้ น ท่ี อําเภอท่ าฉาง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม มิติ 4 ด้าน 

พบว่า 1) ดา้นการสร้างกลยุทธ์พฒันาเครือข่าย

และความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเช่ือมโยงบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลดาํเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพี ยง  เพื่ อ ร่วมสร้างกระแสเศรษฐกิ จ

พอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกนั พฒันากิจกรรม

ตัวอย่างท่ี เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ และ 

กระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่การ

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการดาํเนินชีวิต

และดําเนิ น ธุ รกิ จ  โดยมี กิ จกรรมคื อการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ

ส่งเสริมปลูกพืชผกั สมุนไพรปลอดสารพิษ 

โค รง ก ารส่ ง เส ริ ม ก าร แ ป รรู ป ผ ล ผ ลิ ต

การเกษตรไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และการ

ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง
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ประชาชนห่วงใยรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) ดา้นการ

สร้างกลยุท ธ์พัฒ นากลุ่ มและพัฒ นาการ

รวมกลุ่ม โดยมีการสร้างและพฒันาเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินต่างๆ ตลอดจน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้สามารถดาํเนินการ

แบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุ่ม เพื่อ

ร่วมกนัพฒันายกระดบัสินคา้หรือการบริการ

ตามศกัยภาพของพื้นท่ี โดยมีกิจกรรมคือ การ

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเร่ืองขยะ มีการรณรงค์

สร้างจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาขยะใน

ชุมชน  และการจัดโครงการเยาวชนรักษ์

ทอ้งถ่ิน รักษส่ิ์งแวดลอ้ม การให้กลุ่มรวมพลงั

กนัในรูปสหกรณ์ หรือธุรกิจต่างๆ รวมกนัใน

ลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ 3) ดา้นการส่งเสริม

การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือมีการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติในท้องถ่ินเพื่อ เป็นฐานการผลิต

ท างด้ าน ก ารเก ษ ตรอย่ างคุ้ม ค่ าแล ะเกิ ด

ประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิดการเกษตร 

ทฤษฏีใหม่ โดยมีกิจกรรมคือ ควรมีการจัด

ศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ

พอเพียง และ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

อย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อ

ส่งเสริมรายได้ และการจัด  ฝึกอบรมการ

ป้ อ งกัน กําจัด โรค แม ล งศัต รู พื ช ให้ กั บ

ประชาชน  4) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของ

ระบบเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้เกิดการ

ออมในทุกระดบั มีการขยายธุรกิจบนพื้นฐาน

ชีวิตของตนเอง และให้หลีกเล่ียงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะเก็งกาํไรซ่ึงไม่ก่อให้เกิด

ผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยมี

กิจกรรมคือ ควรมีการดาํเนินโครงการจดัตลาด

นดัเพื่อสุขภาพในชุมชน และให้ประชาชนได้

ฝากเงินออมทุกรูปแบบ ควรจดักิจกรรมฝึกอม

รมอาชีพให้กบักลุ่มต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น กลุ่ม

สตรี กลุ่มแม่บา้น กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็กและ

เยาวชน เป็ นต้น  และการจัดนิ ท รรศการ

เก่ียวกบัการตลาดโดยการจดัจาํหน่ายผลผลิต

สินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สินคา้หน่ึงผลิตภณัฑ์

หน่ึงตาํบล (OTOP)  

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัการดาํเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญ าเศรษ ฐกิจพ อเพี ยงในชุมชนของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขตพื้นท่ีอาํเภอท่า

ฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีขอ้คน้พบท่ีผูว้ิจยั

นาํมาเป็นขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  

1.1 องค์การบริหารส่วนตาํบล

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริม

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับบุคคลและระดับครัวเรือน 

โดยเฉพาะเกษตรกรซ่ึงรายได้จากการขาย

ส่วนท่ีเหลือเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้

เกิดข้ึนในระดบัครอบครัว 

1.2 องค์การบริหารส่วนตาํบล

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริม

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร 

สนบัสนุนให้กลุ่มรวมพลงักนัในรูปสหกรณ์ 

หรือธุรกิจต่างๆ รวมกนัในลกัษณะเครือข่าย

วิสาหกิจ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัอย่าง

แทจ้ริง 
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1.3 องค์การบริหารส่วนตาํบล 

ควรมีการร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นท่ีเพื่อ

เสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการ

ดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

เป็นการปลูกฝังและซึมซับเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งแต่เด็ก  

1.4 องค์การบริหารส่วนตาํบล

ควรจดัทาํแผนส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน 

จริงจงัและต่อเน่ืองและมีความชัดเจน โดย

จดัสรรงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ มีระบบการติดตามผลและแนะนํา

จ า ก เจ้ า ห น้ า ท่ี  ร ว ม ถึ ง มี ก า ร ป ร ะ เมิ น

ความก้าวหน้าแต่ละหมู่บ้าน โดยมีตัวช้ีวดั

ความสาํเร็จและมีการรายงานผลทุกเดือน 

1.5 องค์การบริหารส่วนตาํบล 

ควรมีการจัดตั้ งศูนย์ส าธิตหรือถ่ายทอด

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ

เรี ย น รู้ร วม ถึ ง ค ว ร มี ก ารจัด ทําห มู่ บ้ าน

เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบให้เป็นแบบอย่าง

ในการปฏิบติัของคนในหมู่บา้นและให้ครบ

ทุกหมู่บ้านทั้ งตาํบลโดยมีผูรั้บผิดชอบเป็น

ผูอ้าํนวยการศูนย ์มีผูน้าํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็น

ท่ีปรึกษา มีข้าราชการแกนนําชุมชนทุกคน

เป็นผูร่้วมปฏิบติั 

1.6 องค์การบริหารส่วนตาํบล 

ควรมีแผนการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงดีเด่นในระดบัตาํบล โดยมีรางวลัให้

เป็นกาํลงัในการดาํเนินงาน 

2. ข้อ เส น อ แน ะใน ก ารวิ จั ยค ร้ัง

ต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเร่ือง

ประสิทธิภาพของผู ้บริหารท้องถ่ินต่อการ

ส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ควรมีการศึกษาเร่ือง การ

พฒันาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีจังหวดัใน

ภาคใตต้อนบน 

2.3 ควรมี การศึกษ าเร่ืองการ

ดําเนินวิถีชีวิตของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินอย่าง

สมดุลและย ัง่ยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
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