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บทคัดย่อ
 

ตถุประสงค์หลักในการวิจัย	 ประการแรกเพื่อวัดระดับความรู้และความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอาชีพต่างๆ	 ได้แก่	 ประชาชนทั่วไป	 ประชาชนในภาค
เกษตร	ประชาชนในภาคบรกิาร	ประชาชนในภาคอุตสาหกรรม	และประชาชนในภาคราชการ	 

ในหลักการ	3	ห่วง	คือความพอประมาณ	ความมีเหตุมีผล	และการมีภูมิคุ้มกัน	และ	2	เงื่อนไข	คือ
การมคีวามรู้และคุณธรรม	ประการทีส่องเพือ่ศกึษาการนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์
ใช้ของประชาชน	 ในมิติด้านต่างๆ	5	 ด้าน	 คือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	 ด้าน 
สิง่แวดลอ้ม	และดา้นการเรยีนรูแ้บบมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	วิธกีารศกึษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม
สมัภาษณ์ประชาชน	จำานวน	5,111	คน	และใชก้ารสมัภาษณเ์ชงิลกึในประชาชนที่ใชป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการดำารงชีวิตเป็นกรณีศึกษา	 จำานวน	13	 ตัวอย่าง	 ผลการศึกษา	 ในด้านความรู้และ
ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า	ประชาชนในแทบทุกอาชีพมีความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากยกเว้นประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง	 
แต่มคีวามเขา้ใจผดิในหลกัการอยูห่ลายเรือ่ง	อาทเิชน่	คดิว่าเปน็ปรชัญาที่ใชก้บัคนยากจน	เปน็เรือ่ง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น	มิได้รวมด้านสังคม	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น	การศึกษาการนำา
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในมติิต่างๆกล่าวคอื	ด้านเศรษฐกิจคือการมีรายได้เพียงพอ
กับรายจ่ายและมีเหลือเก็บ	 ด้านสังคมคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและการปฏิบัติตนใน
การอยู่รว่มกนัในสงัคม	ดา้นวฒันธรรมคอืการปฏบิตัตินตามวัฒนธรรมไทยทีด่งีาม	ดา้นสิง่แวดลอ้ม
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คือการปฏิบัติตนในเรื่องการกำาจัดของเสียและด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 และด้านการเรียนรู้แบบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตนเอง	 ผลการ
ศึกษาพบว่า	ประชาชนทั่วไป	นำามาประยุกต์ใช้ในระดับมากในทุกมิติ	ประชาชนในภาคเกษตรและ
ภาคบรกิารนำามาประยกุตใ์ชใ้นระดบัปานกลาง	โดยนำามาใชม้ากในมติิดา้นสงัคม	เชน่เดยีวกนัสำาหรบั
เจ้าของ	หรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม	นำามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง	โดยนำามาใช้มากในมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม	ส่วนลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม	นำามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง	และประชาชน 
ในภาคราชการ	 นำามาประยุกต์ใช้ในระดับมาก	 โดยนำามาใช้มากในมิติด้านสังคมเช่นเดียวกัน 
นอกจากนัน้	ยงัพบวา่	การนำาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุต์ใชน้ัน้	มคีวามสมัพนัธร์ะดบัความรู ้
ความเขา้ใจในหลกัการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	โดยผูท้ีม่คีวามเขา้ใจมาก	จะนำามาประยกุตใ์ชม้าก	
ส่วนผู้ที่เข้าใจน้อยก็จะนำามาใช้น้อย	

คำ�สำ�คัญ :	ประเมินผล,	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,	การประยุกต์

ABSTRACT
 
This research has two main objectives. First is to measure the level of knowledge and 
understanding	about	sufficiency	economy	philosophy	of	people	 in	general	public, 
agricultural,	service,	industrial	and	government	sectors	particularly	in	the	three	principles	
of moderation reasonableness and self-immunity and the two conditions of knowledge 
and	moral	foundations.	Second	is	to	discern	the	effectiveness	and	efficiency	in	economic,	
social,	cultural,	environmental	and	knowledge	dimensions	of	people	who	apply	sufficiency	
economy	philosophy	in	their	real	life.	For	research	methodology,	a	total	5,111	persons	were	
interviewed through questionnaire format for information for this study. Thirteen samples 
of sufficiency economy followers were identified for in-depth interview as case study of 
good practices. This study found that most of all people had a high level of knowledge and 
understanding about sufficiency economy philosophy except people in agricultural sector 
who had a moderate level of knowledge. They misunderstood some concepts for example 
they though that this philosophy is suitable for poor people and concern only economic 
dimension not cultural or social dimensions. On the application of sufficiency economy 
philosophy	in	real	life,	this	study	digests	into	5	dimensions	of	economic,	social,	cultural,	
environmental	and	knowledge	dimensions.	Economic	dimension	concerns	about	income,	
expenditure,	and	saving.	Social	dimension	concerns	about	the	participation	in	community	
activities and the coexistence in the society. Cultural dimension concerns about doing 
daily live in Thai culture way. Environmental dimension concerns about waste product 
and energy saving. Knowledge dimension concerns about seeking for  new knowledge to 
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improve their productivity. It was found that the social dimension was followed to a large 
extent in the general public sector and to a moderate extent in agricultural and service 
sector,	the	environmental	aspect	was	applied	to	a	moderate	extent	among	the	owners	or	
administrators in industrial sector and the social aspect was used to a moderate extent 
among employees in industrial sector while to a large extent in the government sector. It 
thus becomes evident that the level of understanding and the extent of actualization of 
sufficiency economy principles vary in the same direction which implied that the greater 
the understanding the larger extent of application.

Keyword:	Evaluation,	Sufficiency	economy	philosophy,	Application

1. บทนำา
 
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ชมุชนพึง่พาตนเอง	เปน็ปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทาน
และชี้แนะแนวทางในการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภายหลังเกิดวิกฤติ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจในปี	2540	 พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนชาวไทย
รอดพ้นจากปัญหาดังกล่าว	 และสามารถดำารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน	 โดยทรงเน้นยำ้าเรื่องความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงประมาณตนตามฐานะ	 ตามอัตภาพ	 ทำากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง	 และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีความสุข	 โดยยึด
หลักทางสายกลาง	คำาว่า	ความพอเพียง	นั้น	หมายถึงความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากทั้งภายนอกและภายใน	 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงยังสามารถมองได้ว่าเป็นปรัชญาในการ
ดำารงชีวิตให้มีความสุขที่จำาเป็นต้องใช้ทั้ง	ความรู้	ความเข้าใจผนวกกับ	คุณธรรม	ในการดำาเนินชีวิต	
เศรษฐกจิพอเพยีงไม่ใช่เพียงการประหยัด	แต่เป็นการดำาเนนิชวิีตอยา่งชาญฉลาด	และสามารถอยูไ่ด้ 
แม้ในสภาพที่มีการแข่งขัน	 และการไหลบ่าของโลกาภิวัฒน์นำาสู่ความสมดุล	 มั่นคง	 และยั่งยืนของ
ชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคม

เศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็ปรชัญาของการดำารงชวีติและปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบั
ครอบครัว	 ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาและบริหารประเทศ	 ให้ดำาเนินไป
ในทางสายกลาง	 ท้ังนี้การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ในหลกัการของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งแทจ้รงิ	แตป่ญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อืประชาชนจะรูจ้กั
แต่คำาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นแต่ไม่ทราบในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการนำามา
ประยุกต์ใช้	ในชีวิตประจำาวัน		

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อวัดระดับความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใด	 และจากระดับความรู้และความเข้าใจนั้นประชาชน
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ได้นำาไปประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ	 ในชีวิตประจำาวันมากน้อยเพียงใดในมิติด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 
ด้านวัฒนธรรม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์
 
1)	 เพือ่วดัระดบัความรู	้ความเขา้ใจเรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในภาคอาชพีต่างๆ	
2)	 เพือ่ศกึษาถงึการนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใชข้องประชาชน	ในมติิดา้นต่างๆ 
	 คือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 และด้านการเรียนรู้อย่างมี 
	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3)	 เพื่อศึกษาจากกรณีศึกษาของผู้ที่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิต	

3. กรอบแนวคิด
 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัญาท่ีชีแ้นะแนวทางการดำารงอยูแ่ละปฏิบตัตินในทาง	ทีค่วรจะเปน็
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย	สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา	มองโลก
เชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัตร	 มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา				

คณะทำางานกลุ่มงานพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	ได้ให้ความหมายของความพอเพียง	ว่าจะต้องประกอบด้วย	3	คุณลักษณะ	คือ	ความพอ
ประมาณ	 ความมีเหตุผล	 และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	อันได้แก่
1) คว�มพอประม�ณ (Moderation)

หมายถึง	ความพอดี	(dynamic	optimum)	ที่ไมม่ากเกนิไปและไมน่อ้ยเกนิไป	ในมติติา่งๆ	ของ
การกระทำา	3	ตัวอย่างเช่น	กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	เช่น	การผลิตและการบริโภค	ที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ	เพื่อนำาไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

2) คว�มมีเหตุผล (Reasonableness)
หมายถงึ	การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอประมาณ	ในมติติา่งๆ	นัน้	จะตอ้งเปน็ไปอยา่ง
มีเหตุผล	โดยพิจารณาจากเหตุ	ปัจจัย	และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน	ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทำานั้นๆ	อย่างรอบคอบ

3) ก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self-immunity)
เพื่อเตรียมตัว	พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	เนื่องจาก	
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตรดังได้กล่าวแล้วข้างต้น	
การกระทำาที่จะสามารถเรียกได้ว่า	 พอเพียง	(systematic	and	dynamic	optimum)	 นั้น	 
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จึงมิใช่แต่จะคำานึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น	แต่จำาเป็นที่จะต้องคำานึงถึงความเป็น
ไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ

เงื่อนไข	การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น	ต้องอาศัยทั้ง
เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม	กล่าวคือ	
1) เงื่อนไขคว�มรู้ ประกอบด้วย	ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ	อย่างรอบด้าน	ความรอบที่จะ 
	 นำาความรู้เหล่านัน้มาพจิารณาให้เชือ่มโยงกันเพือ่ประกอบการวางแผนและความระมดัระวังใน 
	 การนำาแผนไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2) เงือ่นไขคณุธรรมท่ีจะตอ้งเสรมิสร�้ง	ประกอบดว้ย	ดา้นจติใจทีต่ระหนกัในคณุธรรมและความ 
	 ซ่ือสัตย์	 สุจริต	 และมีความอดทน	 มีความเพียร	 ใช้สติปัญญาและในระดับปฏิบัติรอบคอบ 
	 ในการดำาเนินชีวิต

ความพอเพียงตามความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันหมายถึงการที่จะให้เราดำารงชีวิต 
อยู่ด้วย	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
พอสมควรตอ่ผลกระทบใดๆ	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	เป็นปรัชญาที่สอน
ให้เราดำารงอยูด่ว้ยสติ	มเีหตุมผีล	รูจั้กตัวเอง	รูจั้กพอประมาณ	สรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัตวัเอง	ใหด้ำาเนนิ
ชีวติอยู่ในทางสายกลาง	ความพอเพียงไม่ใชเ่ป็นเรือ่งของเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งเดยีว	หากหมายถงึ		
ความพอเพียงในการนำาไปใช้ในทุกๆด้าน	ทุกๆเรื่อง	ทุกๆสายอาชีพ4

4	 เอกสารประกอบการปาฐกถาพเิศษ	เร่ือง	“หลักการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว”	โดย	ฯพณฯ	องคมนตร	ีศาสตราจารยเ์กียรติคุณ	นพ.เกษม		 
	 วัฒนชัย	วันที่	25	มิถุนายน	2551	ณ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปที่ 1 การดำาเนินชีว�ตอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำาเนินชีว�ตอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง
ในการดำาเนินชีวิต
และการทำาหน้าที่

ร่างกายสมบูรณ์	
แข็งแรง	
ไม่เป็นโรค	
ไม่พิการ

ความสมดุล	
คน	ครอบครัว	ชุมชน	
สิ่งแวดล้อม	การผลิต	
การบริโภค

อยู่ร่วมกันด้วยดี
ครอบครัวอบอุ่น	
สังคมยุติธรรม	
เสมอภาค	มีสิ่งแวดล้อม
เอื้อต่อสุขภาพ

พอประมาณ	
มีเหตุผล	
ไม่ฟุ่มเฟือย

ประหยัด	
มีเศรษฐกิจ
และปัจจัย
พอเพียง

ระบบภูมิคุ้มกัน	
มีทักษะ	แก้ปัญหา	
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบ

ดำาเนินชีวิต	พฤติกรรม
ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค	
ร่วมป้องกันอุบัติภัย	
เชื่อมโยงทุกส่วน
สู่สมดุล

รู้เท่าทันโลก	
มีความอดทน	มีสติ
ปัญญา	/ภูมิปัญญา	
มีคุณธรรม

คิดเชิงบวก	เมตตา	
ไม่เห็นแก่ตัว	
เสียสละ	มีความสุข
ในวิถีไทย	เป็นคนดี

สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งสมดุลต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

สุขภาวะสมบูรณ์	ทั้งทางกาย	ใจ	สังคม สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
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หากมองจากมมุของชมุชนคนรากหญา้สามารถสรปุไดว่้า	ความพอเพยีง	พอประมาณ	คอื	“มาตรฐาน
ชวีติ”	ของผู้คน	ไม่ใชเ่พียงรายได้ข้ันต่ำากวา่ขดีความยากจน	แตท่ำาใหค้น	“อยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์รแีละมกีนิ 
ตลอดชีวิต”	มีสิ่งตอบสนองความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน	พึ่งตนเองได้	พึ่งพาอาศัยกันได้	ความมีเหตุมีผล 
คือ	 การพัฒนาแบบที่ทำาให้เราอยู่ได้	 คนอ่ืนอยู่ได้	 การพัฒนาแบบน้ีไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยี	 
ไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพื่อขายในตลาดหรือการส่งออก	แต่ทำาอย่างมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันที่ดี	คือ	 
การสรา้งระบบเศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีพ่ึงตนเอง	เปน็ระบบทีเ่กดิจากการเรยีนรู	้จากขอ้มลูทอ้งถิน่	ขอ้มลู
ภายนอก	มแีผนแมบ่ทชมุชน	แผนยทุธศาสตร	์และแผนการทำางานทีส่รา้งระบบ	และเชือ่มระบบเลก็ๆ	
ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	ระบบการผลิต	ระบบการบริโภค	ระบบการออม	ระบบสวัสดิการ	ระบบสุขภาพ	
ระบบสิ่งแวดล้อม	ระบบวิสาหกิจชุมชน	(เสรี	พงศ์พิศ,	2549)					

หากกล่าวถึงความพอเพียงในฐานอาชีพเกษตรกรรม	 เสน่ห์	 จามริก	 ได้ให้ความเห็นว่า	 การทำา 
เกษตรกรรมสามารถทำาได้ที่ระดับให้พออยู่พอกิน	 โดยมีกระบวนการเรียนรู้ยกระดับสู่การทำา 
การเกษตรแบบยั่งยืน	 มีไร่นาระดับครัวเรือนเป็นหน่วยพื้นฐานที่กระจายออกไปเป็นเครือข่าย 
กว้างขวางยิ่งขึ้นตามลำาดับ	 และพัฒนาให้มีบทบาทรอบด้านมากขึ้น	 เป็นช่องทางส่งเสริมให้พัฒนา
ตนเองเป็นอิสระจากกลไกตลาดภายใต้อำานาจกำากับและควบคุมจากภายนอก	 เศรษฐกิจพอเพียง	 
จึงไม่ใช่ระบบที่แปลกแยกหรือสวนกระแสสัจธรรมแห่งความจริง	 หากแต่เป็นส่วนหน่ึงของความ
พยายามถ่วงดุลอำานาจตลาด	 ปลดเปลื้องทางจิตสำานึกและกระบวนทัศน์	 ฟื้นวัฒนธรรมการเรียนรู้	
เปลี่ยนแนวคิดและทิศทางการพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองของคนในชาติ	

สว่นการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานอาชพีภาคอตุสาหกรรม	สามารถทำาไดโ้ดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 นั่นคือ	 เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพง	 แต่ถูกหลักวิชาการใช้ทรัพยากร
ทุกชนิดอย่างประหยัด	 และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เน้นการจ้างงานเป็นหลัก	 โดยไม่นำาเทคโนโลยี 
มาทดแทนแรงงาน	ยกเวน้	ในกรณทีีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผ่ลติภัณฑ์	มขีนาดการผลติทีเ่หมาะสม 
สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ	 รวมทั้งบริหารจัดการด้วยความ	 ไม่โลภจนเกินไป	 
ไมเ่นน้กำาไรระยะสัน้เปน็หลกั	และตอ้งซือ่สตัยส์จุรติในการประกอบการ	ไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค		ไม่
เอารดัเอาเปรยีบแรงงานหรอืลกูคา้	ตลอดจนไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูจ้ำาหน่ายวัตถดุบิ	มุง่เน้นการบรหิาร 
จัดการที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดี	 โดยสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย	
พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตได้ง่าย	 ภายใต้ความเสี่ยงตำ่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหนี้ 
จนเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการ	เน้นการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นและ	การตอบสนอง
ตลาดภายในทอ้งถิน่	ภมูภิาค	ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ	ตามลำาดบั	(อภิชยั	พนัธเสน 
และคณะ,	2546)	ทั้งนี้	อาจกล่าวสรุปได้ว่า	การน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มาประยุกต์ใช้	
จักทำาใหม้นษุยส์ามารถดำารงอยู่และปฏบิติัตนอยู่ในสงัคมไทยไดอ้ยา่งกา้วทนัตอ่ยคุโลกาภวัิฒน	์เกดิ
ความกา้วหนา้ไปพรอ้มกบัความสมดลุและพรอ้มรบัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และกว้างขวาง	
เกิดความพอเพียงสำาหรับทุกคน	จิตใจพอเพียง	สิ่งแวดล้อมพอเพียง	ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง	ปัญญา
พอเพียง	อยูบ่นพืน้ฐานวฒันธรรมพอเพยีง	มคีวามมัน่คงพอเพยีงเมือ่ทกุอยา่งพอเพยีง	ยอ่มเกดิความ
สมดุลและความสมดุลจะนำาไปสู่ความปกติและยั่งยืน	(ประเวศ	วะสี,	2547)
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4. แบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา

ในการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในภาคต่างๆ	มีแบบจำาลองในการศึกษา	ดังนี้

จากแบบจำาลอง	ใชแ้นวคดิของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงวัดความเขา้ใจของประชาชนประกอบไปดว้ย	
ความรูจ้กัพอประมาณคอื	ความพอดีไมน่อ้ยเกนิไป		และไมม่ากเกนิไป		โดยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและ
ผู้อื่น	ความมีเหตุผลคือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำานั้นๆ	
อยา่งรอบคอบการมภีมูคิุม้กนัคอื	การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงดา้นตา่งๆ	
ที่จะเกิดขึ้น	 โดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล	ภายใต้เงื่อนไขของการมีความรู้	และมีหลักคุณธรรม	ส่วนปัจจัยกำาหนดทางตรงที่ใช้วัดว่า
ประชาชนไดน้ำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำาวันมากน้อยเพยีงใดน้ันประกอบ
ไปด้วยการใช้ชีวิตในมิติต่างๆ	 ได้แก่	 มิติด้านเศรษฐกิจ	 มิติด้านสังคม	มิติค้านวัฒนธรรม	มิติด้าน 

รูปที่ 2 แบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา

ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ	พอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	เงื่อนไข	ความรู้	คุณธรรม

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านวัฒนธรรมมิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านการเรียนรู้
แบบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ก�รนำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ของประช�ชนในมิติต่�งๆ

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเรื่องปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของประช�ชน 

มีการประยุกต์ใช้
ในระดับน้อย

มีการประยุกต์ใช้
ในระดับปานกลาง

มีการประยุกต์ใช้
ในระดับมาก

มีความรู้	ความเข้าใจ
ในระดับน้อย

มีความรู้	ความเข้าใจ
ในระดับปานกลาง

มีความรู้	ความเข้าใจ
ในระดับมาก

คว�มสุขในชีวิต
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สิ่งแวดล้อม	 และ	 มิติด้านการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผล 
ต่อความสุขในชีวิต	 ความอยู่เย็นเป็นสุข	 และความยั่งยืนของบุคคลน้ัน	 นอกจากน้ันแล้ว	 การที่
บุคคลนั้นจะมีการนำาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	ก็ขึ้นอยู่กับว่า	บุคคลผู้นั้นเป็นใคร	 
มีระดับการศึกษา	อย่างไร	ระดับอายุเท่าใด	ประกอบอาชีพอะไร	และมีรายได้เท่าใด	ปัจจัยต่างๆ	
เหล่านี้จะส่งผลต่อระดับความสุข	เช่น	หากบุคคลดำารงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	จะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน	เกิดการดำารงชีวิตอย่างสมดุล	และส่งผลต่อระดับรายได้ที่ทำาให้มี
ระดับความสุขมากกว่าบุคคลที่ดำารงชีวิตอย่างไม่รู้จักพอประมาณ	ไม่มีเหตุผล	ไม่ยึดหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีง	สง่ผลให้การดำารงชวีติไมม่คีวามสมดลุ	การทำางาน	ไมม่ปีระสทิธภิาพ	ระดบัความสมัพนัธใ์น
ครอบครัวตำ่า	สุขภาพกาย/ใจ	ตำ่า	ส่งผลให้มีระดับความสุขตำ่า	เป็นต้น

5. ว�ธีการศึกษา

5.1 การวัดองค์ความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดองค์ความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในภาคประชาชน	 
ภาคเกษตร	ภาคบริการ	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคอุตสาหกรรม	และในหลักการ	3	ห่วง	คือ	ความพอ
ประมาณ	ความมีเหตุมีผล	การมีภูมิคุ้มกัน	และ	2	เงื่อนไข	คือ	การมีความรู้และคุณธรรม	วัดโดย 
ใช้คำาถามจำานวน	20	 คำาถาม	 ซึ่งเป็นคำาถามที่ให้ผู้ตอบตัดสินใจว่าเป็นคำาตอบที่ถูกหรือผิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 จากน้ัน	 นับจำานวนข้อที่ตอบถูกมาให้ระดับความรู้ความเข้าใจในแต่ละมิติ	 
ดังตารางที	่1	โดยวดัระดบัความเขา้ใจเปน็	3	ระดบั	คอื		ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ	มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ระดบัน้อย	มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัปานกลาง	มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมาก	และใหค้ะแนนแตล่ะ
ระดับเป็น	0,	1,	2	และ	3	คะแนน	ตามลำาดับ	จากนั้นนำาข้อมูลจากคำาตอบของกลุ่มตัวอย่างนำามาหา
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้
	 •	มีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย		 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	0.0	-	0.9	
	 •	มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	1.0	-	1.9
	 •	มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	2.0	-	3.0
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5.2 การนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของประชาชน

การศึกษาการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของประชาชน	 โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	ด้วยแบบสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก	ในมิติต่างๆ	5	มิติ	ได้แก่	
มติดิา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	สิง่แวดลอ้ม	และการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	
มีวิธีการศึกษาและประเมินผลการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	ตามตารางที่	2	ดังนี้
มิติด้านเศรษฐกิจ	 ตั้งคำาถามเกี่ยวกับรายได้	 รายจ่าย	 และหนี้สินของครัวเรือน	 แล้วนำามาคำานวณ
หาสัดส่วนเงินออมต่อรายได้	และกำาหนดระดับการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ไว้	3	
ระดับ	ได้แก่
	 •	ระดับน้อย			 คือ		 มีเงินออมน้อยกว่า	ร้อยละ	30	ของรายได้
	 •	ระดับปานกลาง	 คือ		 มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ	31	-	60	ของรายได้
	 •	ระดับมาก	 คือ	 มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ	61	-	100	ของรายได้

สว่นมติดิา้นสงัคม	วฒันธรรม	สิง่แวดลอ้ม	และการเรยีนรูแ้บบมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ไดต้ัง้
คำาถามในแต่ละมิติ	รวม	32	ตัวชี้วัด	โดยสอบถามประชาชนว่าได้มีการปฏิบัติในแต่ละตัวชี้วัดหรือไม่		
แล้วกำาหนดระดับการนำามาใช้เป็น	4	ระดับ	คือ	ระดับมาก	ระดับปานกลาง	ระดับน้อย	และไม่มีการ
ประยุกต์ใช้	และให้คะแนนในแต่ละระดับเท่ากับ	3,	2,	1	และ	0	ตามลำาดับ	จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มา
หาค่าเฉลี่ยเพื่อประเมินระดับการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์การวัดองค์ความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นก�รวัด จำ�นวนคำ�ถ�ม
ระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ไม่มี ระดับน้อย ระดับป�นกล�ง ระดับม�ก

1)	ความรู้เบื้องต้น 4	ข้อ ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
1	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
2-3	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
4	ข้อ

2)	ความพอประมาณ 5	ข้อ ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
1	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
2-3	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
4-5	ข้อ

3)	ความมีเหตุมีผล 4	ข้อ ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
1	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
2-3	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
4	ข้อ

4)	การมีภูมิคุ้มกัน 5	ข้อ ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
1	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
2-3	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
4-5	ข้อ

5)	ความรู้และคุณธรรม 2	ข้อ ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
1	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
2	ข้อ

รวม	3	ห่วง	2	เงื่อนไข 20	ข้อ ตอบคำาถามถูก	
0	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
1-6	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
7-13	ข้อ

ตอบคำาถามถูก	
14-20	ข้อ

ระดับคะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย	0.0-0.9 ค่าเฉลี่ย	1.0-1.9 ค่าเฉลี่ย	2.0-3.0
ระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ระดับน้อย ระดับป�นกล�ง ระดับม�ก
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	 •	มีการประยุกต์ใช้ระดับน้อย		 คือ		 มีค่าเฉลี่ย	0.0	-	0.9	
	 •	มีการประยุกต์ใช้ระดับปานกลาง	 คือ		 มีค่าเฉลี่ย	1.0	-	1.9
	 •	มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	2.0	-	3.0

ตารางที่ 2 เกณฑ์การวัดการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ประเด็นก�รวัด จำ�นวนคำ�ถ�ม
ก�รนำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้

ไม่มี ระดับน้อย ระดับป�นกล�ง ระดับม�ก
1)	มิติด้านเศรษฐกิจ 1	ข้อ ไม่มีเงินออม มีเงินออมน้อยกว่า

ร้อยละ	30	ของ
รายได้

มีเงินออม
ร้อยละ	31-60	
ของรายได้

มีเงินออม
ร้อยละ	61-100	
ของรายได้

2)	มิติด้านสังคม 7	ข้อ ประยุกต์ใช้	0	ข้อ ประยุกต์ใช้	
1-2	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
3-5	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
6-7	ข้อ

3)	มิติด้านวัฒนธรรม 5	ข้อ ประยุกต์ใช้	0	ข้อ ประยุกต์ใช้	
1	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
2-3	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
4-5	ข้อ

4)	มิติด้านสิ่งแวดล้อม 13	ข้อ ประยุกต์ใช้	0	ข้อ ประยุกต์ใช้	
1-4	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
5-9	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
10-13	ข้อ

5)	มิติด้านการเรียนรู้ฯ 7	ข้อ ประยุกต์ใช้	0	ข้อ ประยุกต์ใช้	
1-2	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
3-5	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
6-7	ข้อ

รวม	5	มิติ 33	ข้อ ประยุกต์ใช้	0	ข้อ ประยุกต์ใช้	
1-11	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
12-22	ข้อ

ประยุกต์ใช้	
23-33	ข้อ

ระดับคะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย	0.0-0.9 ค่าเฉลี่ย	1.0-1.9 ค่าเฉลี่ย	2.0-3.0
ระดับก�รประยุกต์ใช้ ระดับน้อย ระดับป�นกล�ง ระดับม�ก

5.3 ศึกษาจากกรณีศึกษาของผู้ที่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีว�ต

การศึกษาเชิงลึกของผู้ที่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	กรณีศึกษา	(Good	Practice)	ซึ่งจะทำาให้ทราบถึงรูปแบบ
และเครื่องมือสำาคัญต่อการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

6. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	ประกอบไปด้วย
1)	 	 ประชาชนภาคส่วนต่างๆ	 คือภาคประชาชนทั่วไป	 ภาคเกษตร	 ภาคบริการ	 ภาคอุตสาหกรรม	 
	 และภาคราชการในทุกภูมิภาคของประเทศ	 และกระจายสุ่มตัวอย่างในจังหวัดของภาคต่างๆ 
	 5	 ภาค	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคตะวันออก	 และภาคใต้	 
	 จำานวนภาคละ	2	จังหวัดๆ	ละ	500	ตัวอย่าง	ซึ่งเป็นตัวอย่างของจังหวัดขนาดใหญ่และขนาด 
	 เล็กของแต่ละภาค	รวมทั้งสิ้น	10	จังหวัด	จำานวน	5,000	ตัวอย่าง	
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2)	 กรณีศกึษาจากกรณศึีกษาท่ีประกอบอาชพีในภาคตา่งๆ	ทีม่กีารนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
	 มาประยุกต์ใช้	จำานวน	13	ตัวอย่าง	ทั่วประเทศ	โดยทำาการสัมภาษณ์เชิงลึก	

7. เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการว�จัย

1)	 ใช้แบบสัมภาษณ์สำาหรับกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชนภาคส่วนต่างๆ	 โดยจำาแนกตาม 
	 ภาคประชาชน	ภาคเกษตร	ภาคบริการ	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคอุตสาหกรรม	และภาคราชการ 
	 ในทุกภูมิภาคของประเทศ	จำานวน	5,000	ตัวอย่าง	
2)	 ใชแ้บบสมัภาษณเ์ชงิลกึสำาหรบักรณศีกึษาจากภาคสว่นตา่งๆ	ทีม่กีารนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
	 พอเพียงมาประยุกต์ใช้	จำานวน	13	กรณีศึกษา

8. การว�เคราะห์ข้อมูล

1)	 การวเิคราะหข์อ้มลูใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบการแปลผลโดยใชค้า่เฉลีย่	คา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 
2)	 การทดสอบความสัมพันธ์ของความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
	 ในชีวิตประจำาวันโดยใช้สถิติไคสแควร์	(Chi-square	:	λ2)

9. ผลการว�จัย

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ในการศึกษาความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จากการสัมภาษณ์ประชาชนภาค
ส่วนต่างๆ	คือ	ภาคประชาชนทั่วไป	ภาคเกษตร	ภาคบริการ	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคอุตสาหกรรม	
และภาคราชการ	ในทุกภูมิภาคของประเทศ	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ภาคตะวันออก	และภาคใต้	ภาคละ	2	จังหวัด	รวม	10	จังหวัด	จำานวน	5,111	ตัวอย่าง	(ตารางที่	3)
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ขอ้มลูพ้ืนฐานของกลุม่ตวัอยา่งจำาแนกตามภาคประชาชน	ภาคเกษตร	ภาคบรกิาร	ภาคอตุสาหกรรม	
ภาคอุตสาหกรรม	และภาคราชการ	สรุปได้ดังนี้	(ตารางผนวกที่	1-2)

ก. ข้อมูลพื้นฐ�นของประช�ชนในภ�คประช�ชน (ทั่วไป) 
ในกลุ่มประชาชนทั่วไปพบว่า	ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน	(ทั่วไป)	เป็นนักเรียนและ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ	21-40	ปี	รองลงมา	คือ	ผู้ว่างงาน	และผู้สูงอายุ	ซึ่งมีอายุตั้งแต่	60	
ปีขึ้นไป	คิดเป็น	 ร้อยละ	50.9,	29.6	และ	19.5	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	คิดเป็น 
ร้อยละ	60.7	ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	
รองลงมา	คือ	ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และระดับประถมศึกษา	
คิดเป็นร้อยละ	40.8,	31.1	และ	21.9	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่	มีรายได้น้อยกว่า	10,000	บาท 
ต่อเดือน	ส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่า	10,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	72.0	

ข. ข้อมูลพื้นฐ�นของประช�ชนในภ�คเกษตร
ในกลุม่ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีทางการเกษตร	พบว่า	สว่นใหญท่ำานา	รองลงมา	คอื	ทำาสวน	 
และรับจ้างทางการเกษตร	ซึ่งไม่มีแปลงเกษตรเป็นของตนเอง	คิดเป็นร้อยละ	42.9,	29.7	และ	
9.2	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ	55.2	มีอายุ	41-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	52.4	
สว่นใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา	รองลงมา	คอืระดบัมธัยมศกึษาหรอืประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ	(ปวช.)	และไม่ได้เรียนหนังสือเลย	คิดเป็นร้อยละ	65.2,	22.9	และ	6.3	ตามลำาดับ	 
ส่วนใหญ่	 มีรายได้	 น้อยกว่า10,000	 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ	52.4	 ส่วนใหญ่มีรายจ่าย 
น้อยกว่า	10,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	77.2

ตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง
หน่วย	:	คน

ภ�ค จังหวัด ประช�ชน
ในภ�ค

ประช�ชน
ทั่วไป

ประช�ชน
ในภ�ค
เกษตร

ประช�ชน
ในภ�ค
บริก�ร

ประช�ชน
ในภ�ค

อุตส�หกรรม

ประช�ชน
ในภ�ค
ร�ชก�ร

รวม

เจ้�ของ ลูกจ้�ง
เหนือ เชียงใหม่ 91 85 88 21 72 97 454

แพร่ 109 106 106 31 73 101 526
กลาง อยุธยา 109 110 110 30 80 98 550

อ่างทอง 109 112 90 29 59 72 501
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

อุดรธานี 110 110 110 30 80 110 537
เลย 110 110 110 30 80 103 513

ตะวันออก จันทบุรี 47 84 89 31 71 104 426
ฉะเชิงเทรา 110 110 96 31 66 105 518

ใต้ สุราษฎร์ธานี 110 110 105 30 80 110 545
พัทลุง 110 110 110 30 72 109 541

รวม 1,015 1,047 1,014 293 733 1,009 5,111
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ค. ข้อมูลพื้นฐ�นของประช�ชนในภ�คบริก�ร
ประชาชนในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพในภาคบริการ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายอาหารและ
เครื่องดื่มคิดเป็นร้อยละ	30.1	 เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	50.5	 และเพศชาย	 ร้อยละ	
49.5	ส่วนใหญ่มีอายุ	21-40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	66.5	ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี	(ปวช.)	รองลงมาคอื	ระดบัปรญิญาตรหีรอืประกาศนยีบตัรวิชาชพี
ชั้นสูง	(ปวส.)	และประถมศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	40.4,	33.6	และ	21.8	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่	
มีรายได้	 น้อยกว่า	10,000	 บาทต่อเดือน	 คิดเป็นร้อยละ	36.5	 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่า	
10,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	45.3

ง. ข้อมูลพื้นฐ�นของประช�ชนในภ�คอุตส�หกรรม
1)	 ประชาชนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นเจ้าของกิจการพบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร	 
	 ในอตุสาหกรรมครอบครวั	รองลงมาคอื	อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม	และอตุสาหกรรมขนาดกลาง 
	 กับขนาดใหญ่	เท่ากัน	คิดเป็นร้อยละ	53.9,	33.1	และ	6.5	เท่ากัน	ตามลำาดับ	เป็นเพศหญิง	 
	 คิดเป็นร้อยละ	60.4	ส่วนใหญ่มีอายุ	41-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	51.9	ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ 
	 ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	คิดเป็นร้อยละ	36.9
2)	 ประชาชนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นลกูจ้าง	พบวา่	สว่นใหญเ่ปน็ลกูจา้งในอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 
	 รองลงมาคือ	อุตสาหกรรมครอบครัว	และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	คิดเป็นร้อยละ	47.1,	20.2	 
	 และ	18.7	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่มีอายุ	21-40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	73.9	ส่วนใหญ่มีการศึกษา 
	 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	คิดเป็นร้อยละ	41.6	ส่วนใหญ่	มีรายได้	 
	 น้อยกว่า	10,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	59.1	ส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่า	10,000	บาท 
	 ต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	78.8	

จ. ข้อมูลพื้นฐ�นของประช�ชนในภ�คร�ชก�ร
ในกลุ่มประชาชนที่ทำางานในหน่วยงานราชการ	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นภาคราชการในหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น	รองลงมา	คือ	สถานศึกษา	และสำานักงานจังหวัดกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	เท่ากัน	
คิดเป็นร้อยละ	34.8,	30.1และ	10.2	เท่ากัน	ตามลำาดับ	เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	58.0	และ
เพศชาย	ร้อยละ	42.0	ส่วนใหญ่มีอายุ	21-40	ปี	รองลงมาคือ	อายุ	41-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	
53.5	และ	46.1	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง	(ปวส.)	คิดเป็นร้อยละ	77.8	ส่วนใหญ่	มีรายได้	10,001-20,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็น
ร้อยละ	27.0	ส่วนใหญ่มีรายจ่าย	10,001-20,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	40.4	

9.2 ความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

การวัดองค์ความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน	วัดโดยใช้คำาถามจำานวน	
20	คำาถาม	ซึ่งเป็นคำาถามที่ให้ผู้ตอบตัดสินใจว่าเป็นคำาตอบที่ถูกหรือผิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
โดยให้ผู้ตอบตอบว่าใช่	ไม่ใช่	ดังนี้
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คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ใช้คำ�ถ�มจำ�นวน 4 คำ�ถ�ม ดังนี้
1)	 เศรษฐกิจพอเพียง	เหมาะกับคนจน	รายได้น้อย	และเกษตรกร	ใช่หรือไม่
2)	 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง	สามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้ัง้ในระดบัครอบครวั	ชมุชน	ประเทศ	ใชห่รอืไม ่
3)	 ความพอเพียงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น	 มิได้รวมถึงสังคม	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อมและ 
	 ความรู้	ใช่หรือไม่
4)	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่มีรูปแบบการนำาไปใช้	/	หลักปฏิบัติที่แน่นอน	ตายตัว	ใช่หรือไม่

คว�มพอประม�ณ ใช้คำ�ถ�มจำ�นวน 5 คำ�ถ�ม ดังนี้
1)	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำาเนินไปในทางสายกลาง	ใช่หรือไม่
2)	 เศรษฐกิจพอเพียง	สามารถมีของหรูหราได้	มีมากได้	แต่ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ใช่หรือไม่
3)	 เศรษฐกิจพอเพียง	ต้องพอดีพอเหมาะตามอัตภาพ	ไม่มาก	/	น้อยเกินไป	ใช่หรือไม่
4)	 การนำาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตให้ได้สินค้ามากที่สุด	 เพื่อจำาหน่าย	 ให้มีรายได้สูงสุด 
	 เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ใช่หรือไม่
5)	 การเพ่ิมการใชจ่้ายเพ่ือให้ชวีติสะดวกสบาย	เปน็แนวทางตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ใชห่รอืไม ่

คว�มมีเหตุมีผล ใช้คำ�ถ�มจำ�นวน 4 คำ�ถ�ม ดังนี้
1)	 ทฤษฎีใหม่	เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ใช่หรือไม่
2)	 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถกู้เงินเพื่อลงทุนได้	 หากวิเคราะห์เหตุและผลแล้ว	 มีความคุ้มค่ากับ 
	 การลงทุน	ใช่หรือไม่
3)	 การแกไ้ขปญัหาโดยรูป้จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาจะชว่ยลดความเสีย่ง	ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ 
	 พอเพียง	ใช่หรือไม่
4)	 การแก้ไขปัญหาโดยคำานึงถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาแบบก้าวกระโดด	 โดยคิดถึงผลกระทบ 
	 เฉพาะที่จะเกิดกับตนเอง	เป็นแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ใช่หรือไม่

ก�รมีภูมิคุ้มกัน ใช้คำ�ถ�มจำ�นวน 5 คำ�ถ�ม ดังนี้
1)	 การวางแผนระยะยาวถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ใช่หรือไม่
2)	 ต่างคนต่างอยู่	เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ใช่หรือไม่
3)	 การมีเงินออม	 ประกันความเสี่ยงในอนาคต	 ถือเป็นภูมิคุ้มกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 
	 ใช่หรือไม่
4)	 การทำาลายทรัพยากรธรรมชาติถือว่าเป็นการทำาให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ใช่หรือไม่
5)	 ความมั่นคงในวัฒนธรรมไทย	และเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น	ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม 
	 ที่แข็งแรง	ใช่หรือไม่
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คว�มรู้และคุณธรรม ใช้คำ�ถ�มจำ�นวน 2 คำ�ถ�ม ดังนี้
1)	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีการดำาเนินชีวิตที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้	ใช่หรือไม่
2)	 การทีท่กุคนตา่งคนตา่งพยายามทำาความคดิเหน็ของตนให้ถกูต้องเทีย่งธรรม	มัน่คงในเหตุในผล 
	 และพัฒนาองค์ความรู้	เป็นแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ใช่หรือไม่

ผลก�รศึกษ�คว�มรู้และคว�มเข้�ใจปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง พบว่� (ต�ร�งที่ 4) 
1) ประช�ชนในภ�คประช�ชนทั่วไป	นั้น	พบว่า	ส่วนใหญ่	มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
	 พอเพียงในระดับมากโดยเฉพาะในดา้นหลกัการมภูีมคิุม้กนัมากทีส่ดุ	แต่เขา้ใจในหลกัดา้นความ 
	 มีเหตุมีผลน้อยที่สุด
2) ประช�ชนในภ�คเกษตร	 พบว่า	 ส่วนใหญ่	 มีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในระดับ 
	 ปานกลาง	 โดยมีความเข้าใจด้านหลักการมีภูมิคุ้มกันและเงื่อนไขการมีความรู้และคุณธรรม 
	 มากที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำาสวน	 ในพื้นที่ภาคใต้	 มีอายุตำ่ากว่า	 
	 20	 ปี	 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 ในทางตรงกันข้ามประชาชนในภาคเกษตรมีความ 
	 เข้าใจด้านความรู้เบื้องต้นน้อยท่ีสุด	 โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำานากุ้งในพื้นที่ 
	 ภาคกลางมีอายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป	และไม่ได้เรียนหนังสือ
3) ประช�ชนในภ�คบรกิ�ร	พบวา่	สว่นใหญ	่มคีวามเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ในระดบัมาก 
	 โดยมีความเข้าใจด้านหลักการมีภูมิคุ้มกันมากที่สุด	โดยเฉพาะในกลุ่มที่ประกอบอาชีพบริการ 
	 ด้านการเงิน	 ในพื้นที่ภาคเหนือ	 มีอายุระหว่าง	21-40	ปี	 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 
	 ในทางตรงกันข้ามประชาชนในกลุ่มนี้มีความเข้าใจด้านการมีเหตุมีผลน้อยที่สุด	 โดยเป็นกลุ่ม 
	 ประชาชนที่ประกอบอาชีพบริการด้านความบันเทิง	ในพื้นที่ภาคใต้	มีอายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป	 
	 และไม่ได้เรียนหนังสือ
4) ประช�ชนในภ�คอุตส�หกรรม	ซึ่งแบ่งการศึกษาเป็น	2	กลุ่ม	คือ	เจ้าของหรือผู้บริหาร	และ 
	 ลูกจ้าง	 พบว่าเจ้าของหรือผู้บริหารมี	 ส่วนใหญ่	 มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
	 ในระดับมากโดย	มีความเข้าใจด้านหลักการมีภูมิคุ้มกันมากที่สุด	 โดยเฉพาะเป็นกลุ่มเจ้าของ 
	 หรอืผูบ้รหิารในพืน้ท่ีภาคใต้	และมกีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร	ีในทางตรงกนัขา้มเจา้ของหรอื 
	 ผู้บริหาร	 มีความเข้าใจด้านความรู้เบื้องต้นและหลักการมีเหตุมีผลน้อยที่สุด	 โดยเฉพาะเป็น 
	 กลุ่มเจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม	ในพื้นที่ภาคเหนือ	และไม่ได้เรียนหนังสือ	ส่วนใน 
	 กลุม่ลกูจา้งภาคอุตสาหกรรม	พบวา่	สว่นใหญ่มคีวามเขา้ใจในระดบัมาก	โดยมคีวามเขา้ใจดา้น 
	 หลักการมีภูมิคุ้มกันมากท่ีสุด	 โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมครอบครัว	 ในพื้นที่ 
	 ภาคตะวนัออก	มอีายรุะหวา่ง	21-40	ป	ีการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืประกาศนยีบตัรวิชาชพี 
	 ชั้นสูง	(ปวส.)	 ในทางตรงข้าม	ลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจด้านการมีเหตุมีผลน้อย 
	 ที่สุด	ซึ่งเป็นลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม	ในพื้นที่ภาคเหนือ	อายุตั้งแต่	41	ปี	ขึ้นไป	และ 
	 ไม่ได้เรียนหนังสือ
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5) ประช�ชนในภ�คร�ชก�ร	พบว่า	ส่วนใหญ่	มีความเข้าใจในระดับมากโดยมีความเข้าใจด้านหลักการ 
	 มภีมูคิุม้กนัมากทีส่ดุ	โดยเฉพาะในหนว่ยงานประเภทสำานักงานจังหวัดและหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ	 
	 ในพื้นที่ภาคตะวันออก	

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย:	คะแนน

ร�ยก�ร ประช�ชน
ในภ�ค

ประช�ชน
ทั่วไป

ประช�ชน
ในภ�ค
เกษตร

ประช�ชน
ในภ�ค
บริก�ร

ประช�ชน
ในภ�ค

อุตส�หกรรม

ประช�ชน
ในภ�ค
ร�ชก�ร

ค่�เฉลี่ย แปลผล

เจ้�ของ ลูกจ้�ง
ความรู้เบื้องต้น 1.8 1.5 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 ปานกลาง
พอประมาณ 2.1 1.8 2.3 2.2 2.1 2.3 2.1 มาก
มีเหตุผล 1.7 1.7 1.9 2.0 1.8 2.0 1.9 ปานกลาง
มีภูมิคุ้มกัน 2.3 2.1 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 มาก
ความรู้และคุณธรรม 2.2 2.1 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 มาก
รวมทั้งหลัก	3	ห่วง	
2	เงื่อนไข

2.0 1.8 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 มาก

แปลผลตามกลุ่มอาชีพ มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก
ที่มา:	จากการศึกษา

หมายเหตุ:	 กำาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายไว้	3	ระดับ	ดังนี้
	 มีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	0.0	-	0.9
	 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	1.0	-	1.9
	 มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	2.0	-	3.0

กราฟที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
ประชาชน

	ความรู้เบื้องต้น			 	พอประมาณ			 	มีเหตผล			 	มีภูมิคุ้มกัน			 	ความรู้และคุณธรรม			 	3	ห่วง	2	เงื่อนไข

เกษตร บริการ เจ้าของอุตสาหกรรม ลูกจ้างอุตสาหกรรม ราชการ เฉลี่ย
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9.3 การนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

การวัดการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของประชาชน	ตามมิติการประยุกต์ใช้	5	มิติ	
ได้แก่	 มิติด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 และด้านการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	วัดโดยใช้คำาถาม	ดังนี้	
1) มติดิ�้นเศรษฐกจิ	ตัง้คำาถามเกีย่วกบัรายได	้รายจ่าย	และหน้ีสนิของครวัเรอืน	แลว้นำามาคำานวณ 
	 หาสดัส่วนเงนิออมต่อรายได	้และกำาหนดระดบัการนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้
	 ไว้	4	ระดับตามวิธีการศึกษาที่กำาหนดไว้

2) มิติด้�นสังคม	ตั้งคำาถามในมิติด้านสังคมจำานวน	7	คำาถาม	เพื่อให้ผู้ตอบตอบว่าได้มีการปฏิบัต ิ
	 ในแต่ละคำาถามมากน้อยอย่างไร	ดังนี้
	 2.1)	 การปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของสังคม	4	คำาถาม	
	 	 	 1)	การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ที่ชุมชน	/	สังคม	/	ที่ทำางาน	จัดขึ้นตามโอกาส
	 	 	 2)	การร่วมลงแรงในการจัดกิจกรรที่ชุมชน	/	 สังคม	/	ที่ทำางาน	 จัดขึ้นทั้งที่ไม่มีส่วน 
	 	 	 	 เกี่ยวข้องด้วยความสมัครใจ	
	 	 	 3)	การรว่มลงแรงในการจดักจิกรรมของชมุชน	/	สงัคม	/	ทีท่ำางาน	เนือ่งจากมสีถานภาพ 
	 	 	 	 เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ	ในชุมชน	/	สังคม	/	ที่ทำางาน
	 	 	 4)	การบริจาคเงิน	และ/หรือ	สิ่งของ	เพื่อการกุศล
	 2.2)	 การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันทางสังคม	3	คำาถาม	
	 	 	 1)	การมีวิถีประชาธิปไตย	 เช่น	 การใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น 
	 	 	 	 และประเทศ
	 	 	 2)	การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบทางจราจร	เช่น	ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง	การสวมหมวกนิรภัย
	 	 	 3)	การเข้าแถวเรียงลำาดับก่อน	–	หลัง	ในการเข้ารับบริการต่างๆ

3) มิติด้�นวัฒนธรรม	ตั้งคำาถามในมิติด้านวัฒนธรรมจำานวน	5	คำาถาม	เพื่อให้ผู้ตอบตอบว่าได้ม ี
	 การปฏิบัติในแต่ละคำาถามมากน้อยอย่างไร	ดังนี้
	 1)	ประกอบอาหารรับประทานเอง
	 2)	การทำางานฝีมือ	เช่น	เย็บปักถักร้อย	การร้อยมาลัย	การจักสาน	การทอผ้า
	 3)	เข้าร่วมทำาบุญในวันสำาคัญทางศาสนา
	 4)	แต่งกายตามประเพณีท้องถิ่น
	 5)	ร่วมการละเล่นพื้นบ้านไทยในโอกาสต่างๆ	 	

4) มิติด้�นสิ่งแวดล้อม	ตั้งคำาถามในมิติด้านสิ่งแวดล้อมจำานวน	13	คำาถาม	เพื่อให้ผู้ตอบตอบว่า 
	 ได้มีการปฏิบัติในแต่ละคำาถามมากน้อยอย่างไร	ดังนี้
 ด้�นก�รจัดก�รของเสีย จำ�นวน 5 คำ�ถ�ม 
	 1)	การบำาบัดของเสียในครัวเรือน	เพื่อกรองของเสียก่อนปล่อยทิ้งจากครัวเรือน
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	 2)	คัดแยกขยะ	เช่น	ขยะเปียก	ขยะแห้ง	ขยะรีไซเคิล
	 3)	นำาขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปจำาหน่ายหรือนำากลับมาใช้ใหม่
	 4)	ไม่เผาขยะจากครัวเรือนหรือใบไม้	หญ้า
	 5)	นำาวัสดุที่ชำารุดมาซ่อมแซมเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	เช่น	โต๊ะ	เก้าอี้
 ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น จำ�นวน 8 คำ�ถ�ม 
	 1)	ไม่เสียบปลั๊กโทรทัศน์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้
	 2)	ไม่ปลูกต้นไม้หรือนำากระถางปลูกต้นไม้มาไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
	 3)	ไม่นำากระติกน้ำาร้อนตั้งไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
	 4)	ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่	25	องศาเซลเซียส
	 5)	ปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเมื่อต้องออกจากห้องเกินกว่า	1	ชั่วโมง
	 6)	วางโทรทัศน์ไวใ้นจุดท่ีมกีารถ่ายเทอากาศไดด้แีละตัง้หา่งจากผนงัหรอืมูล่ีอ่ยา่งนอ้ย	10	ซม.
	 7)	ใช้บริการรถสาธารณะ
	 8)	เมื่อเสียบปลั๊กเตารีด	จะรีดผ้าเสร็จในคราวเดียว

5) มิติด้�นก�รเรียนรู้แบบมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	 ตั้งคำาถามในมิติด้านการเรียนรู้แบบมี 
	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จำานวน	7	คำาถาม	เพื่อให้ผู้ตอบตอบว่าได้มีการปฏิบัติในแต่ละ 
	 คำาถามมากน้อยอย่างไร	ดังนี้
	 1)	การอบรมหลักสูตรต่างๆ	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
	 2)	ใช้บริการห้องสมุด	เพื่ออ่านหนังสือวิชาการที่สนใจ
	 3)	ซื้อหนังสือวิชาการ	ตามร้านหนังสือ
	 4)	สืบค้นข้อมูลวิชาการที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต
	 5)	เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและประเมินผลของการปฏิบัติ	
	 6)	แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ	ระหว่างชุมชน	/	พื้นที่	/	หน่วยงาน
	 7)	ขอคำาปรึกษา	คำาแนะนำา	ด้านต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ	ในเรื่องที่สนใจ

ผลก�รศึกษ�สรุปได้ว่� (ต�ร�งที่ 5)
1) ประช�ชนทั่วไป	 พบว่า	 ส่วนใหญ่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับมาก	 
	 โดยนำามาประยุกต์ใช้ในมิติด้านสังคมมากที่สุด	โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง 
	 มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 ในทางตรงกันข้ามภาคประชาชนมีการประยุกต์ใช้ในมิติด้าน 
	 การเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 
	 ภาคเหนือ	มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	
2) ประช�ชนในภ�คเกษตร	พบว่า	ส่วนใหญ่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับ 
	 ปานกลาง	 โดยนำามาประยุกต์ใช้ในมิติด้านสังคมมากที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ 
	 ประกอบอาชีพทำาสวน	ในพื้นที่ภาคเหนือ	ในทางตรงกันข้าม	เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ในมิต ิ
	 ด้านการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ 
	 ประกอบอาชีพรับจ้างทางการเกษตรและไม่มีแปลงเกษตรเป็นของตนเอง	ในพื้นที่ภาคใต้	
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3) ประช�ชนในภ�คบริก�ร	 พบว่าส่วนใหญ่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับ 
	 ปานกลาง	 โดยนำามาประยุกต์ใช้ในมิติด้านสังคมมากที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มกลุ่มที่ประกอบ 
	 อาชีพบริการด้านความบันเทิง	 ในพื้นที่ภาคเหนือ	 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 ในทาง 
	 ตรงกนัขา้ม	มกีารประยกุตใ์ชใ้นมติดิา้นการเรยีนรูแ้บบมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลน้อยทีส่ดุ	 
	 โดยเปน็กลุม่ภาคบรกิารทีป่ระกอบอาชพีบรกิารคมนาคม	ในพืน้ทีภ่าคใต้	และไมไ่ดเ้รยีนหนังสอื	
4) ประช�ชนในภ�คอุตส�หกรรม	พบว่า	เจ้าของหรือผู้บริหารภาคส่วนใหญ่นำาปรัชญาเศรษฐกิจ 
	 พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นระดบัปานกลาง	โดย	นำามาประยกุต์ใชใ้นมติดิา้นสิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ	 
	 โดยเฉพาะในกลุม่เจา้ของหรอืผู้บรหิารภาคอตุสาหกรรมขนาดกลาง	ในพืน้ทีภ่าคเหนอื	ในทาง 
	 ตรงกันข้ามเจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม	 มีการประยุกต์ใช้ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
	 น้อยที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง	 ในพื้นที่ภาค 
	 ตะวันออก	 ส่วนลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม	 พบว่า	 ส่วนใหญ่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
	 มาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง	โดย	นำามาประยุกต์ใช้ในมิติด้านสังคมมากที่สุด	โดยเฉพาะ 
	 ในกลุ่มลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง	ในพื้นที่ภาคเหนือ	อายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป	มีการ 
	 ศึกษาระดับประถมศึกษา	 ในทางตรงข้าม	 ลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม	 มีการประยุกต์ใช้ในมิต ิ
	 ด้านการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด	 โดยเป็นกลุ่มลูกจ้างภาค 
	 อุตสาหกรรมขนาดย่อม	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุต่ำากว่า	20	ปี	และมีการศึกษา 
	 สูงกว่าปริญญาตรี
5) ประช�ชนในภ�คร�ชก�ร	 พบว่า	 ส่วนใหญ่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน 
	 ระดับมาก	โดยนำามาประยุกต์ใช้ในมิติด้านสังคมมากที่สุด	โดยเฉพาะข้าราชการในหน่วยงาน 
	 ประเภทสถานศึกษา	 ในพื้นที่ภาคเหนือ	 ในทางตรงกันข้ามข้าราชการมีการประยุกต์ใช้ในมิติ 
	 ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด	โดยเฉพาะข้าราชการในหน่วยงานประเภทสำานักงานจังหวัด	ในพื้นที่ 
	 ภาคเหนือ
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ตารางที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จำาแนกตามมิติ
หน่วย:	คะแนน

มิติ ประช�ชน
ในภ�ค

ประช�ชน
ทั่วไป

ประช�ชน
ในภ�ค
เกษตร

ประช�ชน
ในภ�ค
บริก�ร

ประช�ชน
ในภ�ค

อุตส�หกรรม

ประช�ชน
ในภ�ค
ร�ชก�ร

ค่�เฉลี่ย แปลผล

เจ้�ของ ลูกจ้�ง
เศรษฐกิจ 2.0 1.9 1.7 1.4 1.8 2.0 2.0 มาก
สังคม 2.4 2.4 2.4 2.2 2.3 2.6 2.6 มาก
วัฒนธรรม 2.0 2.1 1.9 1.5 1.8 2.1 2.1 มาก
สิ่งแวดล้อม 1.9 1.8 2.1 2.3 1.9 2.2 2.0 มาก
การเรียนรู้ 1.7 1.3 1.5 1.8 1.5 2.1 1.7 ปานกลาง
รวม	5	มิติ 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 2.2 2.0 มาก

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก
ที่มา:	จากการศึกษา

หมายเหตุ:	 กำาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายไว้	3	ระดับ	ดังนี้
	 มีการประยุกต์ใช้ระดับน้อย	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	0.0	-	0.9	
	 มีการประยุกต์ใช้ระดับปานกลาง	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	1.0	-	1.9
	 มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก	 คือ	 มีค่าเฉลี่ย	2.0	-	3.0

กราพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยระดับการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จำาแนกตามมิติ

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
ประชาชน

	เศรษฐกิจ			 	สังคม			 	วัฒนธรรม			 	สิ่งแวดล้อม			 	การเรียนรู้			 	รวม	5	มิติ

เกษตร บริการ เจ้าของอุตสาหกรรม ลูกจ้างอุตสาหกรรม ราชการ เฉลี่ย
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9.4 ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีว�ต 

 ประจำาวัน

จากการทดสอบความสัมพันธ์ของความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต
ประจำาวนัโดยใชส้ถติไิคสแควร	์(Chi-square	:	λ2)	ดว้ยวธีิสเปยีรส์นั	พบว่า	ในประชากร	(ทกุภาคสว่น) 
ผู้ที่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 จะมีความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง	อยู่ในระดับมาก	และผู้ท่ีนำาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำา
วันน้อย	จะมีความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย		โดยความสัมพันธ์จะมีนัย
สำาคญัทางสถติมิากท่ีสดุในกลุม่ตัวอยา่งภาคเกษตร	รองลงมาคอื	ภาคบรกิาร	ภาคประชาชน	ลกูจา้ง
ภาคอุตสาหกรรม	นายจ้างภาคอุตสาหกรรม	และภาคราชการ	ตามลำาดับ	(ตารางที่	6)

ตารางที่ 6 จำานวนตัวอย่างจำาแนกตามระดับความเข้าใจ และการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีว�ตประจำาวัน (ต่อ)

หน่วย:	คน

อ�ชีพ ระดับก�รนำ�ม� 
ประยุกต์ใช้

ระดับคว�มเข้�ใจ รวม λ2
(Sig.)น้อย ป�นกล�ง ม�ก

ภาคประชาชน น้อย 53 66 37 156 26.246
(34.0) (42.3) (23.7) (100.0) (0.000)

ปานกลาง 106 215 244 565
(18.8) (38.1) (43.2) (100.0)

มาก 42 72 86 200
(21.0) (36.0) (43.0) (100.0)

รวม 201 353 367 921
(21.8) (38.3) (39.8) (100.0)

ภาคเกษตร น้อย 122 77 25 224 100.094
(54.5) (34.4) (11.2) (100.0) (0.000)

ปานกลาง 196 286 191 673
(29.1) (42.5) (28.4) (100.0)

มาก 17 55 67 139
(12.2) (39.6) (48.2) (100.0)

รวม 335 418 283 1,036
(32.3) (40.3) (27.3) (100.0)

ภาคบริการ น้อย 30 52 41 123 55.618
(24.4) (42.3) (33.3) (100.0) (0.00)

ปานกลาง 103 228 382 713
(14.4) (32.0) (53.6) (100.0)

มาก 1 43 115 159
(0.6) (27.0) (72.3) (100.0)

รวม 134 323 538 995
(13.5) (32.5) (54.1) (100.0)
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9.5 กรณีศึกษา ที่มีการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มกรณีศึกษา	 จำานวน	13	 ท่าน	 ถึงการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้	สรุปได้ว่า
ครูชบ ยอดแก้ว	ปราชญ์ด้านเศรษฐศาสตร์ชุมชน	บ้านนำ้าขาว	จังหวัดสงขลา	ผู้ริเริ่มแนวคิดการออม 
	 ทรัพย์ที่ต้องมีสวัสดิการชุมชน	เพื่อนำามาช่วยสังคม	จนเกิดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาท	
คุณพ่อประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน	ชุมชนไม้เรียง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ผู้จัดตั้งศูนย์ศึกษา 
	 และพัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้น	เพื่อถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์ชีวิตและการพลิกผันมาดำาเนิน 
	 ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้านในชุมชน	
คุณแม่ทองดี โพธิยอง	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 สตรีนักพัฒนาคนแรกของหมู่บ้านดอนแก้ว	 อำาเภอสารภี	 
	 จังหวัดเชียงใหม่	 และแกนนำาจัดต้ังศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	 
	 เพื่อถ่ายทอดความรู้โดยการเรียนรู้และปฏิบัติจริง	

ตารางที่ 6 จำานวนตัวอย่างจำาแนกตามระดับความเข้าใจ และการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีว�ตประจำาวัน (ต่อ)

หน่วย:	คน

อ�ชีพ ระดับก�รนำ�ม� 
ประยุกต์ใช้

ระดับคว�มเข้�ใจ รวม λ2
(Sig.)น้อย ป�นกล�ง ม�ก

เจ้าของ/ผู้บริหาร
ภาคอุตสาหกรรม

น้อย 30 83 56 169 16.362
(17.8) (49.1) (33.1) (100.0) (0.003)

ปานกลาง 51 187 185 423
(12.1) (44.2) (43.7) (100.0)

มาก 24 36 58 118
(20.3) (30.5) (49.2) (100.0)

รวม 105 306 299 710
(14.8) (43.1) (42.1) (100.0)

ลูกจ้าง
ภาคอุตสาหกรรม

น้อย 9 30 15 54 19.045
(16.7) (55.6) (27.8) (100.0) (0.001)

ปานกลาง 9 54 94 157
(5.7) (34.4) (59.9) (100.0)

มาก 5 33 44 82
(6.1) (40.2) (53.7) (100.0)

รวม 23 117 153 293
(7.8) (39.9) (52.2) (100.0)

ภาคราชการ น้อย 1 16 19 36 9.354
(2.8) (44.4) (52.8) (100.0) (0.053)

ปานกลาง 48 273 198 519
(9.2) (52.6) (38.2) (100.0)

มาก 21 229 156 406
(5.2) (56.4) (38.4) (100.0)

รวม 70 518 373 961
(7.3) (53.9) (38.8) (100.0)

ที่มา:	จากการศึกษา
หมายเหตุ:	λ2	0.05	(4)	=	0.711



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.01 มกราคม-มิถุนายน 255436

คุณพ่อคำ�เดื่อง ภ�ษี ปราชญ์ชาวบ้านผู้นำาโรงเรียนชุมชนอีสาน	จังหวัดบุรีรัมย์	
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ�ชีพท�งเลือกบ้�นทัพไทย	 หมู่บ้านทมอ	 อำาเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	 
	 เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน	เพื่อทำาการเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก	
อ�จ�รย์วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร	ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ	มาบเอื้อง	จังหวัดชลบุรี	ผู้ซึ่งพลิกผัน 
	 ชวีติตนเองจากอาชพีรบัราชการ	มาเปน็เกษตรกร	โดยการนำาแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
	 มาใช้ในการเกษตร	และจัดตั้งศูนย์	มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	ซึ่งเป็นการเกษตรแบบ 
	 ครบวงจร	ศูนย์ฝึกอบรมความรู้เรื่องเกษตรกรไร้สารพิษ	และ	เศรษฐกิจพอเพียง	
รศ.นพ.สภ� ลิมพ�ณชิยก์�ร	อดตีอาจารยป์ระจำาของคณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลศริริาช	ปจัจบุนั 
	 เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย	เจ้าของสมญานาม	“คุณหมอ	5	บาท”	
ฟ�ร์มโชคชัย	ธุรกิจฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
วิส�หกิจชุมชน	โครงการบ้านทอฝัน	บ้านแม่ตำ๋า	ตำาบลนำ้าแวน	อำาเภอเชียงคำา	จังหวัดพะเยา	เส้นทาง 
	 อาชีพ	สร้างรายได้อย่างมีคุณธรรม
โรงเรียนบ้�นนำ้�เที่ยงล�นเต	 หนองเม็ก	 อำาเภอประจักษ์ศิลปาคม	 จังหวัดอุดรธานี	 เป็นโรงเรียน 
	 อนุรักษ์กระบือ	(ควายไทย)	และโรงเรียนสอนไถนาแห่งแรกในประเทศไทย							
สถ�บันก�รเงินชุมชนและกองทุนสวัสดิก�รชุมชนตำ�บลหนองส�หร่�ย	 สถาบันการเงินชุมชน	 
	 ท่ีสามารถแกไ้ขปญัหาหนีส้นิและจดัสวสัดกิารชมุชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	และสง่เสรมิใหค้นทำาความด ี
	 เป็นหลักคำ้าประกันตนเอง	
ศนูยบ์รกิ�รวชิ�ก�รด�้นพชืและปจัจยัก�รผลติสรุนิทร ์เปน็หนว่ยงานระดบัจงัหวัด	ทีเ่ปน็ตวัอยา่งดา้น 
	 การใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบ
คลังจังหวัดสุรินทร์	 เป็นหน่วยงานภาคราชการที่นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร 
	 จัดการหน่วยงานอย่างรอบด้าน	ทั้งด้านพนักงาน	และสำานักงาน

9.6 เครื่องมือสำาคัญต่อการต่อการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการศึกษา	พบเครื่องมือสำาคัญต่อการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดังนี้

ด้�นวัฒนธรรม 
•	ส่งเสริมการอนุรักษ์	ฟื้นฟูวัฒนธรรม
•	ปรับพื้นฐานจิตใจโดยมีกิจกรรมสร้าง	จิตสาธารณะ
•	มีกระบวนการส่งเสริมให้คนทำา	ความดี

ด้�นก�รเรียนรู้
•	ถ่ายทอดความรู้โดยปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น		
•	ชาวบ้านสู่ชาวบ้าน	และสถานศึกษา

ด้�นเศรษฐกิจ 
•	ทำาบัญชีครัวเรือน
•	วางแผนการใช้จ่าย
•	มีสวัสดิการเพื่อการดำารงชีพเหมาะสม
•	สร้างค่านิยมในการดำาเนินชีวิต

ด้�นสังคม 
•	มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย
•	มีกระบวนการสร้างความ
	 เข้มแข็งให้ชุมชน
•	มีผู้นำาที่มีศักยภาพ	
	 มีตัวอย่างความสำาเร็จ	

ด้�นสิ่งแวดล้อม 
•	มีแนวคิด	“ชุมชนพึ่งตนเอง”
•	มีมาตรการหรือนโยบาย
	 การปฏิบัติของชุมชนจริงจัง
•	สนับสนุนแนวคิด	
	 “เกษตรทฤษฎีใหม่”	



การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน
ในการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
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10. บทสรุปสิ่งค้นพบจากงานว�จัย

1)	 ด้านความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่า	ประชาชนในทุกอาชีพ	มีความเข้าใจในหลัก 
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากยกเว้นประชาชนในกลุ่มอาชีพเกษตรกร	 ที่มีระดับ 
	 ความเข้าใจในระดับปานกลาง

2)	 ประชาชนส่วนใหญ่	ยังมีความเข้าใจผิดในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กล่าวคือมักจะเข้าใจว่า
	 •	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาที่เหมาะกับคนยากจน	มีรายได้น้อยและเกษตรกร	
	 •	 ความพอเพยีงเปน็เรือ่งของเศรษฐกจิเทา่นัน้	มไิดร้วมถงึสงัคม	วัฒนธรรม	สิง่แวดลอ้มและ 
	 	 ความรู้	
	 •	 แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็ปรชัญาทีม่แีนวทางการแกไ้ขปญัหาโดยคำานงึถงึสาเหตแุละ 
	 	 แก้ไขปัญหาแบบก้าวกระโดด	โดยคิดถึงผลกระทบเฉพาะที่จะเกิดกับตัวเอง	
	 •	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรูปแบบการนำาไปใช้	หรือหลักปฏิบัติที่แน่นอนตายตัว	
	 •	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่สามารถให้มีของหรูหราหรือมีมากได้	
	 •	 การเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อให้ชีวิตสะดวกสบาย	เป็นแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
	 •	 การนำาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตให้ได้สินค้ามากที่สุด	 เพื่อจำาหน่ายให้มีรายได้สูงสุดเป็น 
	 	 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3)	 ด้านความเขา้ใจและการนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช	้พบวา่	ประชาชนในภาคกลาง 
	 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	เป็นภมูภิาคทีเ่ขา้ใจและนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้
	 น้อยทีส่ดุ	และกลุม่ประชาชนทีเ่ป็นเจา้ของหรอืผูบ้รหิารภาคอตุสาหกรรม	กบัทีท่ำางานดา้นการ 
	 ปกครอง	เชน่	ศาล	ทหาร	ตำารวจ	เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจและนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช้ 
	 น้อยที่สุด

4)	 ด้านการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ	
	 •	 มติิ	“ดา้นวฒันธรรม”	พบวา่ประชาชนสว่นใหญม่กีารประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำาวันนอ้ยทีส่ดุ	 
	 	 ในประเด็น	การธำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม	ประเพณีอันดีงาม	เช่น	การเข้าวัด	ฟังเทศน์-ธรรม	 
	 	 ทำาบุญใส่บาตร	และการแต่งกายตามประเพณีท้องถ่ินและการละเล่นพ้ืนบ้านไทย	ในโอกาสต่างๆ
	 •	 มิติ	“ด้านสิ่งแวดล้อม”	มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันน้อยที่สุด	ในประเด็นการอนุรักษ์ 
	 	 พลังงาน	 เช่น	การเปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม	 เช่นตำ่ากว่า	25	องศา 
	 	 เซลเซียส	และการไม่ใช้บริการรถสาธารณะ
	 •	 มติ	ิ“ดา้นการเรยีนรูแ้บบมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล”	มกีารประยกุต์ใชใ้นชวิีตประจำาวัน 
	 	 นอ้ยทีส่ดุในดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	อาทเิชน่		การอบรมหลกัสตูรต่างๆ	เพือ่พฒันาความรู ้
	 	 ความสามารถ	การใชบ้รกิารหอ้งสมดุ	เพือ่อา่นหนงัสอืวชิาการทีส่นใจ	การซือ้หนงัสอืวชิาการ 
	 	 ตามร้านหนังสือ	การสืบค้นข้อมูลวิชาการท่ีสนใจทางอินเทอร์เน็ต	การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
	 	 และประเมินผลของการปฏิบัติ	ฯลฯ
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11. ข้อเสนอแนะ

การสง่เสรมิและขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจำาเปน็ตอ้งพฒันาทกุๆ	ดา้นไปพรอ้มกนั	ทัง้การ
สร้างความเขา้ใจและการสง่เสรมิการนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นระดบัครอบครวั	
ชุมชน	และประเทศ	โดยมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับทุกภาคส่วน	ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้

1)	 สรา้งความเขา้ใจในหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง	ปจัจบุนั	คนไทยสว่นใหญม่วิีถชีวิีตแบบทนุนยิม	 
	 และยังไม่ตระหนักถึงการนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากนัก	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจใน 
	 แนวคิด	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่ถูกต้อง	วิธีการหนึ่งที่จะทำาให้ประชาชนได้เข้าใจถึง 
	 แนวคิดนี้	คือ	การสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง	ให้ตรงกัน	โดยมีวิธีการส่งเสริมความเข้าใจ 
	 ท่ีขึน้อยูก่บับรบิทของแตล่ะบคุคล	แตล่ะสถานที	่และสถานการณ	์โดยเริม่ตน้จากการกระตุ้นให้ 
	 แต่ละคน/กลุ่ม/ชุมชน/องค์กร	ได้รู้จักตนเอง	ใส่ใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น	คำานึงถึงความสมดุลทั้ง 
	 ระบบ	(กำาลังคน	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และศักยภาพที่ตนมีอยู่)	กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
	 สามารถนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้จริง	

2)	 แนวทางการสง่เสริมการนำาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ช	้ซึง่ถอืว่า	เปน็แนวทางทีจ่กั 
	 ทำาให้เกิดความสมดุลได้	 ทั้งในแง่ของมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง 
	 กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ซึ่งวิธีการสร้างความสมดุล 
	 การสร้างภูมิคุ้มกัน	เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย	สรุปได้ว่า	
	 •	 การสร้างตัวชี้วัด	 ต้องมีการวิจัยเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
	 	 พอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันสำาหรับประชาชนในแต่ละสาขาอาชีพ
	 •	 การสร้างความสมดุล	ต้องศึกษาเป็นกรณี	เพราะความสมดุลของแต่ละคน	แต่ละสถานที่	 
	 	 แต่ละสถานการณ์	 ย่อมมีความแตกต่างกัน	 การสร้างความสมดุล	 สามารถทำาได้โดยการ 
	 	 ศกึษาเมตรกิซข์องชมุชน	เพือ่จกัไดท้ราบถงึสิง่ทีส่งัคม	ชมุชน	ยงัไมม่	ีหรอืขาดตกบกพรอ่ง	 
	 	 และนำามาพัฒนาวิธีการสร้างความสมดุล	รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงสาเหตุ	
	 •	 การสร้างความพอเพียงและภูมิคุ้มกัน	 จักต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล	 เช่นเดียวกับการ 
	 	 สร้างความสมดุล	ยกตัวอย่างเช่น	
	 	 ก.	ความพอเพียง	“สำาหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ”	หมายถึง	“การลงทุนที่ไม่เกินตัว”	โดย 
	 	 	 พิจารณาได้จากอัตราส่วนประสิทธิภาพ	 ของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม	 อย่างเหมาะ 
	 	 	 สมกับแต่ละธุรกิจ
	 	 ข.	ความพอเพียง	“สำาหรบัชมุชน	หรอืครอบครวั”	คอื	หาวิธกีารสง่เสรมิใหป้ระชาชนเรยีนรู ้
	 	 	 เร่ืองการมรีายไดท้ีส่มดลุกบัรายจา่ย	และออมเงนิ	ซึง่เปน็วิธกีารหนึง่ในการบรหิารความ 
	 	 	 เสี่ยงที่ดี	
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	 	 ค.	ความพอเพียง	 “ระดับประเทศ”	 เป็นหน้าที่ของรัฐบาล	 ที่ต้องตระหนักและพยายาม 
	 	 	 ค้นหาหนทางที่จักนำาพาประเทศให้ดำารงอยู่ได้และทนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น	 อย่างมี 
	 	 	 ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง	มีนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	รวมถึง 
	 	 	 การมีกฎหมายที่เป็นธรรมมาสนับสนุนนโยบายเหล่านั้นอย่างจริงจัง

3)	 การพฒันาองคค์วามรู	้แกป่ระชากร	(ทกุภาคสว่น)	นัน้	ภาครฐัควรมนีโยบาย	แผนการสง่เสรมิ 
	 และพัฒนาการเรียนรู้ที่เข้าถึงประชากร	(ทุกภาคส่วน)	ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.01 มกราคม-มิถุนายน 255440

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.	2546.	กรอบแนวคิด 
 ท�งทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์ ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง.	(ม.ป.ท.)
เกษม	วฒันชยั.	2551.	สรปุก�รป�ฐกถ�พเิศษ เรือ่งหลกัก�รทรงง�นในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั. 
 เชียงใหม่:	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทรงศักดิ์	 ศรีบุญจิตต์	 และคณะ.	2550.	 ก�รประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่�งๆ ของประช�ชน 
 ในก�รนำ�ปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงม�ประยกุต์ใช:้ ร�ยง�นฉบบัสมบรูณ์.	กรงุเทพฯ:	สำานกังาน 
	 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
	 เศรษฐกิจพอเพียง.	2548.	เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	สำานักงาน.
อภิชัย	พันธเสน.	2550.	สังเคร�ะห์องค์คว�มรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง.	พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ:	 
	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตารางผนวกที่ 1 ข้อมูลสถานภาพ / อาชีพ / ขนาดอุตสาหกรรม ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน

สถ�นภ�พ / อ�ชีพ / ขน�ดอุตส�หกรรม ร้อยละ
ประช�ชนในภ�คประช�ชนทั่วไป

นักเรียน/นักศึกษา 50.9
ผู้สูงอายุ	(อายุ	60	ปี	ขึ้นไป) 19.5
ผู้ว่างงาน 29.6
รวม 100.0

ประช�ชนในภ�คเกษตร

ทำานา 42.9
ทำาสวน 29.7
ทำาไร่ 6.0
เลี้ยงสัตว์ 5.5
ทำานากุ้ง 3.6
รับจ้างทางการเกษตรและมีแปลงเกษตรของตนเอง 3.1
รับจ้างทางการเกษตรและไม่มีแปลงเกษตรของตนเอง 9.2
รวม 100.0

ประช�ชนในภ�คบริก�ร

ธุรกิจท่องเที่ยว 15.7
บริการให้คำาแนะนำา/ปรึกษา 16.7
บริการคมนาคม 17.5
บริการด้านการเงิน 7.8
บริการด้านสุขภาพ 9.2
บริการเครื่องดื่ม/อาหาร 30.1
บริการด้านความบันเทิง 3.2
รวม 100.0

ประช�ชนในภ�คอุตส�หกรรม
เจ้�ของ

อุตสาหกรรมในครอบครัว 53.9
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 33.1
อุตสาหกรรมขนาดกลาง 6.5
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 6.5
รวม 100.0
ลูกจ้�ง

อุตสาหกรรมในครอบครัว 20.2
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 47.1
อุตสาหกรรมขนาดกลาง 14.1
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 18.7
รวม 100.0

ภาคผนวก
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ตารางผนวกที่ 1 ข้อมูลสถานภาพ / อาชีพ / ขนาดอุตสาหกรรม ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน (ต่อ)

สถ�นภ�พ / อ�ชีพ / ขน�ดอุตส�หกรรม ร้อยละ
ประช�ชนในภ�คร�ชก�ร

สำานักงานจังหวัด 10.2
สถานศึกษา 30.1
ปกครอง	ได้แก่	ศาล	ทหาร	ตำารวจ 7.8
ส่วนท้องถิ่น 34.8
รัฐวิสาหกิจ 10.2
กรมทางหลวง	ที่ดินจังหวัด	ขนส่งจังหวัด 6.8
รวม 100.0

ที่มา:	จากการศึกษา
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ตารางผนวกที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชน

ข้อมูลทั่วไป ประช�ชน
ในภ�ค

ประช�ชนทั่วไป

ประช�ชน
ในภ�ค
เกษตร

ประช�ชน
ในภ�ค
บริก�ร

ประช�ชน
ในภ�ค

อุตส�หกรรม

ประช�ชน
ในภ�ค
ร�ชก�ร

เจ้�ของ ลูกจ้�ง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เพศ
หญิง 60.7 44.8 50.5 60.4 52.4 58.0
ชาย 39.3 55.2 49.5 39.6 47.6 42.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

อ�ยุ
ตำ่ากว่า	20	ปี 31.7 0.3 1.2 0.7 4.8 0.0
21-40	ปี 40.0 31.4 66.5 41.3 73.9 53.5
41-60	ปี 10.6 52.4 30.4 51.9 19.5 46.1
มากกว่า	60	ปีขึ้นไป 17.6 15.9 2.0 6.1 1.8 0.4
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ก�รศึกษ�
ไม่ได้เรียนหนังสือ 5.4 6.3 1.8 0.7 1.9 0.0
ประถมศึกษา 21.9 65.2 21.8 34.1 23.3 1.2
มัธยมศึกษา	/	ปวช. 31.1 22.9 40.4 25.9 41.6 8.9
ปริญญาตรี	/	ปวส. 40.8 5.4 33.6 36.9 32.9 77.8
สูงกว่าปริญญาตรี 0.8 0.1 2.4 2.4 0.3 12.1
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ร�ยได้ต่อเดือนของครัวเรือน
น้อยกว่า	10,000	บาท 46.1 52.4 35.9 0.0 59.1 11.4
10,001-20,000	บาท 22.9 21.1 26.0 0.0 25.4 27.0
20,001-30,000	บาท 14.5 7.6 17.4 0.0 7.7 24.6
30,001-40,000	บาท 5.9 3.7 9.5 0.0 3.0 13.6
40,001-50,000	บาท 4.5 4.0 4.7 0.0 2.1 8.6
มากกว่า	50,000	บาท	ขึ้นไป 6.1 11.3 6.6 0.0 2.6 14.9
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ร�ยจ่�ยต่อเดือนของครัวเรือน
น้อยกว่า	10,000	บาท 72.0 77.2 45.3 0.0 78.8 32.1
10,001-20,000	บาท 18.8 17.4 35.0 0.0 14.8 40.4
20,001-30,000	บาท 6.2 1.8 13.3 0.0 3.5 16.0
30,001-40,000	บาท 1.7 1.5 3.7 0.0 1.4 5.6
40,001-50,000	บาท 0.9 0.8 1.0 0.0 0.7 2.2
มากกว่า	50,000	บาท	ขึ้นไป 0.4 1.2 1.8 0.0 0.8 3.7
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่มา:	จากการศึกษา




