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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ดังนี้ 1) การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนบ้านหนองเผือก อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 244
คน และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal-PRA) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดาเนินงานพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองเผือก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
(Key informant: KI) จานวน 30 คน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ มั่งมี ศรีสุขโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient (r) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) การเลือกเป็นพื้นที่วิจัยเนื่องจากหมู่บ้านหนองเผือกมีความโดดเด่น โดยได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ 3 “มั่งมี ศรีสุข”ผลการวิจัยพบว่าครัวเรือนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีการนามาปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านความมีเหตุมีผล ( X = 4.22) ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีของชุมชน
การดาเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา การใช้สติปัญญาและเหตุผลไต่ตรองหาสาเหตุและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความสามารถไม่วู่วาม คิด
แบบรอบครอบมีเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอด้านการมีภูมิคุ้มกัน ( X = 4.13) ประชาชนในชุมชนมีความเชื่อที่ว่าการ “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ” และจะ
ทาความดีต่อไปเพื่อผลดีต่อตนเองและครอบครัว ประชาชนมีเงินประกันชีวิตหรือเงินฌาปนกิจหักด้วยหนี้สินปัจจุบันเป็นบวก การใช้หลักประชาธิปไตย
ในการอยู่ร่วมกัน การมีเงินเงินออมเพื่อเป็นทุนสารองยามฉุกเฉิน และด้านคุณธรรม ( X = 4.02) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและพยายาม
หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมี ศรีสุข สามารถแยกเป็นรายด้าน ผลการดาเนินงานด้านการออม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.06) โดยประชาชนมีช่องทางในการออม เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ กลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคาร รองลงมา คือ ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 4.05) การที่ประชาชนให้ความสาคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด
ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และด้านความเอื้ออาทร ( X = 4.04)
ประชาชนมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือกิจกรรมของเพื่อนบ้าน เช่น งานมงคลสมรส งานศพ ตลอดจนงานที่ราชการจัดขึ้นถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคี
อย่างหนึ่ง ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ชุมชนประสบความสาเร็จเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ มั่งมี ศรีสุขมี 8 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นาหมู่บ้าน ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านจิตใจ และด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมทั้ง 8 ปัจจัย มีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การนาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ด้านความรู้ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์และผลกระทบการ
ดาเนินงานทางบวก ดังนั้นเพื่อให้ผลการดาเนินงานของชุมชนดีขึ้น จึงควรให้ความสาคัญกับการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
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Abstract
This research of mixed methods research as the following 1) Quantitative research was conducted by using the questionnaire to
study the sufficiency economy philosophy of the household of Ban Nong Phueak, Wapi Pathum, Maha Sarakham, The sampling of about
224 persons and 2) Qualitative research using participatory rural appraisal (PRA) research, The purpose are study community development
in accordance with sufficiency economy philosophy, The targeted to 30 key informants (KI) with a study of the factors affecting the
sufficiency economy village of rich and happy. Statistics for analyzing data include Pearson correlation coefficient (r) and multiple regression
analysis. The selection is a research area because the Ban Nong Phueak is outstanding. The award of sufficiency economy village Level 3
"Rich and Happy”. The results followed; the community context and lifestyle following the philosophy of sufficiency economy, (3 Pillars - 2
conditions) and all aspects are in high level. The most practical aspect is the rationality ( X = 4.22). People are involved in the traditions of
the community, living and practicing the principles of religion, using intellect and reason to climb to find the cause and solve problems.
Think around, have compassion, and always help others. Immunity ( X = 4.13), people in the community have the belief that "What goes
around, comes around" and will continue to do good for themselves and their families. People have money, life insurance or money. Less
than current liabilities are positive. Democracy in coexistence, saving money for emergency and morale ( X = 4.02) to safety in life and
property. And try to avoid all the moves. The performance of sufficiency economy villages at happy can be separated into the savings
performance in high level ( X = 4.06) People have savings channels, such as members of the savings group. Group trust fund village or bank.
Secondly, the natural resources and environment ( X = 4.05). The people value the use of natural resources in a cost effective and
economical way. People participate in the conservation of natural resources and the environment, participation in waste management
properly. And the generosity ( X = 4.04), people participate in the activities of their neighbors, such as wedding ceremony, funeral service,
and the government service is considered to create a harmony. The important factor that makes the community successful is the
sufficiency economy village of rich and happy. There are 8 factors: the village leaders, society and culture, participation, economic, natural
resources, psychological and technology, The overall, 8 factors correlated with success in becoming efficient village economy statistically
significant at the 0.01 level. The analysis of relationships and impacts, it was found that the implementation of the 3-loop principle 2,
knowledge-based conditions, had a positive relationship and positive impact. So, to improve the performance of the community. Should
focus on educating people in the community.
Keywords: Community model and Sufficient economy

* Corresponding author: E-mail: aui.Thanyachanok@gmail.com

102 วารสารเกษตรพระวรุณ

ปีที่ 15ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

Prawarun Agr. J. Volume 15(1) 2018, Pages 101-111

บทนา
ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์
และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาคีทุก ภาคส่ว น ทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุก
ขั้น ตอนของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ เ พื่ อ
ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 จึงเป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ
ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Office of the National Economics
and Social Development Board, 2011)
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ในแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ที่พระราชทาน
เป็นปรัชญาในการดารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะ พอดีมี
เหตุ มี ผ ลและไม่ ป ระมาท ให้ ค นไทยน าไปปฏิ บั ติ ตั้ งแต่ ปี
2517 จากนั้ น ความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ มี
นักวิชาการและหน่วยงานนามาอธิบายและขยายความหมาย
เพื่ อ ให้ เ กิด ความชัด เจนและเข้า ใจง่ า ยมากขึ้ น ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์
เชิ ง ความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไว้ ว่ า ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะการดารงอยู่และการ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของคนในสังคมไทยที่มองโลกเชิงระบบที่มีลกั ษณะพล
วัตร และมุ่งเน้น การรอดพ้นจากภั ยและวิก ฤติ เพื่อ ความ
มั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาโดยมีแนวคิดทางสายกลาง
เป็ น หลั ก แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ นอกจากนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงให้ นิ ย ามความ
พอเพียงไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้นกันในตัวที่ดี
หากกิจกรรมใดขาดคุณลักษณะใดก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น
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ความพอเพียง แต่ทว่า คุณลักษณะ 3 ประการนี้ (3 ห่วง) จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเงื่อนไขหลัก 2 ประการ (2 เงื่อนไข)
นั่นคือเงื่อนไขความรอบรู้หลักวิชาการต่าง ๆ มาเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กับแนวทางการดาเนินชีวิตที่พอเพียง โดยเน้น
ความอดทน ความพากเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ
(Ministry of the Interior, 2007)
จากข้ อ มู ล การประชุ ม เชิงปฏิ บั ติ ก าร การก าหนด
แนวทางขยายผลการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์
โรงแรมวสุ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ คือ ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เชื่อมั่น
ในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่นาสู่การปฏิบัติ ผู้นา
ชุ ม ชนไม่ เ ข้ ม แข็ ง ไม่ จ ริ งจั งในการขั บ เคลื่ อ น คนเห็ น แก่
ประโยชน์ส่ วนตัว ขาดการรวมกลุ่ม ช่ว ยเหลือ กัน ไม่ มีจิ ต
อาสา ไม่เสียสละ ขาดต้น แบบที่ชัดเจน ไม่มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงเครือข่าย (Provincial Community Development
Office of Maha Sarakham, 2014)
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ
การดาเนินชีวิตของประชาชน โดยประชาชนมีความสมัครใจ
ในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้ น าชุ ม ชนเล็ งเห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน และ
สามารถน ามาเป็ น ชุ ม ชนต้ นแบบด้ า นการน าปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น จนประสบ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ แ ล ะ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี 3 ระดับ คือ พออยู่พอกิน อยู่ดีกิน
ดี และมั่งมีศรีสุข เพื่อให้ชุ มชนอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเผือก อาเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นอีกชุมชนที่มีการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการน้อมนาแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชื่อมโยงการทางานกับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน ทาให้ที่บ้านหนองเผือก เป็นหมู่บ้านที่มีหน้าบ้าน
สวย หลังบ้านสวนสะอาด ปราศจากถังขยะ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมกลุ่มเกิดขึ้น ทั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน ร้านค้าชุมชน กลุ่มปลู ก
พืชผักปลอดสารพิษ เลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ กลุ่มเลี้ยง
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หมูหลุม กลุ่มจักรสาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มอื่น ๆ
อีกมากมาย ทาให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจน
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข เป็นชุมชนต้นแบบที่
มีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
ประสบผลสาเร็ จในระดับ มั่งมี ศรีสุข (ผ่านการประเมินตัว
บ่ ง ชี้ ห มู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 6x2) สามารถพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ลดรายจ่ า ยและเพิ่ ม รายได้ จนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้ง
นี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้น คือ

1. เพื่อศึกษาการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนบ้านหนองเผือก
2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองเผือก
3.เพื่อศึกษาปัจจัยของครัวเรือนและชุมชน ที่ส่งผล
ต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ มั่งมี ศรีสุข
ในการศึ ก ษาและถอดบทเรี ย นหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงบ้านหนองเผือก เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาชุมชน
บ้านกาพี้ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามและชุมชนที่
สนใจไปประยุกต์ใช้ในชุมชนให้บรรลุผลสาเร็จต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้น
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง 2 เงื่อนไข (ระดับครัวเรือน)
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ความรู้
คุณธรรม
การดาเนินงานการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ระดับชุมชน)
เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จิตใจ
สังคมวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม
ผู้นาหมู่บ้าน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ตัวแปรตาม

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(ผ่านเกณฑ์ 6x2)
ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
การออม
การดารงชีวิต
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ความเอื้ออาทร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม

Source: Sufficiency Economy movement committee office of the national Economic and Social Development
Board (2007)

104 วารสารเกษตรพระวรุณ

ปีที่ 15ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

Prawarun Agr. J. Volume 15(1) 2018, Pages 101-111

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตและกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาบริบทของชุมชน การดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน การ
ด าเนิ น งานการพั ฒ นาชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของชุม ชน และปัจจัยที่ ส่งผลต่อ การเป็ นหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ มั่งมี ศรีสุข
1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัยครั้งนี้ เจาะจงเลือก
พื้นที่ชุมชนบ้านหนองเผือก เพราะเป็นชุมชนที่โดดเด่นและ
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552 เป็นหมู่บ้าน
ระดับ 3 “มั่งมี ศรีสุข” ชนะเลิศหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข”
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
หมู่บ้านชีววิถี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
1.3 ขอบเขตด้า นระยะเวลา เริ่มดาเนินการศึกษา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 รวม
เป็นระยะ เวลา 12 เดือน
1.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างศึกษา
ข้อมู ลเชิ งปริมาณจากประชากรในชุม ชนบ้านหนองเผือ ก
อ าเภอวาปี ป ทุ ม จั งหวั ด มหาสารคาม จ านวนประชากร
ทั้ ง หมด 327 คน โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยสู ต ร Yamane
(Ritcharoon, 2005) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 244 คน และ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความเชี่ยวชาญ (Key informant: KI) ที่ใช้
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 30 คน
1.5 ขอบเขตด้านตัวแปรประกอบด้วย
1) ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
คือครัวเรือนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ความรู้ และคุณธรรม
2) ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ
ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมี ศรี
สุข (ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 6x2) ด้าน
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การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การออมการดารงชีวิตการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความเอื้ออาทร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 1
ฉบั บมี ลั กษณะแบบปลายปิด และปลายเปิ ดเพื่ อสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
บ้ า นหนองเผื อ ก โดยเนื้ อ หาของแบบสอบถามจะแบ่ ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ครั ว เรื อ นน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) มี 5
ระดั บ ได้ แ ก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด
จัดเป็นการวัดข้อมูลแบบอัตราภาคชั้น (Interval scale)
ตอนที่ 3 ผลการด าเนิ น งานหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ระดั บ มั่ งมี ศรี สุ ข (ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น หมู่ บ้ า น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 6x2) ด้ า นการลดรายจ่ า ยเพิ่ ม รายได้
การออม การดารงชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความเอื้ออาทร โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบ Likert
scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(Taweerat, 1997) ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น และหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ
โดยท าการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาผ่ า นการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบอานาจการจาแนก
โดยใช้เ ทคนิ ค Item-total correlation ซึ่งมีค่า ระหว่า ง
0.421 – 0.818 สอดคล้องกับ Nunnally and Bernstein
(1994) นาเสนอว่าการทดสอบค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ
เกิ น 0.40 เป็ น ค่า ที่ ย อมรั บ ได้ ว่ า แบบสอบถามมี คุ ณ ภาพ
เพียงพอที่จะนาไปใช้เก็บข้อมูลได้และการหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ (Reliability test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.6740.892 ซึ่งสอดคล้องกับ Hair et al. (2010) ได้เสนอว่า
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เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามค่ า
0.60 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพ
2.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Structured
interview) และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) ผู้วิจัยใช้วิธีการนี้ในการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
เพื่ อ เก็บ ข้ อ มู ลกลุ่ ม และเป็ น การตรวจสอบข้ อ มู ล โดยการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชี่ยวชาญ (Key informant:
KI) ที่ใ ช้ ศึก ษาข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ ได้ แ ก่ ผู้น าท้อ งถิ่ น ผู้ น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) ใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structure interview:
SSI) ที่จะไปสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน กลุ่มผู้รู้ (Key informant:
KI) โดยใช้กรอบประเด็นคาถาม (Sub - topic) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคมวั ฒนธรรม ผู้นาหมู่บ้า น
และการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานรั ฐ โดยผู้ วิ จั ย ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและละเอียดที่สุด
ตรวจสอบความเชื่อถือและความครบถ้วนของข้อมูล
โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทาการตรวจสอบ
ด้านข้อมูล (Data triangulation) การตรวจสอบด้านวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ล งมื อ เก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ด้ ว ย
ตนเองเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานงานกั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น บ้ า นหนองเผื อ ก
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในการดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งในบ้ า นหนองเผื อ ก อ าเภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีตอบ
แบบสอบถาม และการรับคืนแบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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4. น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น ทุ ก ฉบั บ มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation
coefficient (r)) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple regression analysis) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
หมดแล้วจะนาเสนอผลงานวิจัยในรูปของตารางพร้อมทั้ง
การบรรยายใต้ ต ารางตามเนื้ อ หาในแต่ ล ะข้ อ โดยแบ่ ง
ออกเป็นตอนๆตามแบบสอบถาม
1. ข้อ มูลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม วิ เคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ครั ว เรื อ นที่ น าปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหมูบ่ ้านเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ระดั บ มั่ งมี ศรี สุ ข (ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น หมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง 6x2) ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การ
ออม การด ารงชี วิ ต การอนุรั กษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม และความเอื้ออาทรวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. ข้อมูลด้านการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิต (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ของครัวเรือนที่มี
ผลต่อการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์
โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
correlation coefficient (r)) และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple regression analysis)
5. ปัจจัยของครัวเรือนและชุมชน ที่ส่งผลต่อการเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ มั่งมี ศรีสุข
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ในการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองเผือก อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามตาม
ทรรศนะของกลุ่มเป้า หมายใช้วิธี การวิเ คราะห์ เชิ งเนื้ อหา
(Content analysis) (Tirakanan, 2008) โดยรวบรวม
ปั จ จั ย ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ น ามาจั ด เป็ น
หมวดหมู่ นาเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ระดั บ มั่ ง มี ศรี สุ ข :
กรณี ศึ ก ษาบ้ า นหนองเผื อ ก อ าเภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด
มหาสารคาม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้
กลุ่ม ตัวอย่า งเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 60.25 อยู่ใ น
สถานภาพสมรสร้อยละ 50.84 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
จะมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ อายุ 41–45 ปี
ส าหรั บ การศึ ก ษา ประชาชนในหมู่ บ้ า นหนองเผื อ ก จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. อาชีพส่วนใหญ่ คื อ
เกษตรกรรม รองลงมา คือ การรับจ้างทั่วไป และข้าราชการ
ตามลาดับ รายได้เฉลี่ยของคนในชุมชนอยู่ ระหว่าง 5,001–
10,000 บาท
2. ครัวเรือนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) บ้านหนองเผือก อาเภอ
วาปีป ทุม จังหวัดมหาสารคาม สามารถแยกเป็นรายด้าน
ได้ดัง Table 1
Table 1 Applying sufficiency economy philosophy
to everyday life based on 3 loops 2 conditions
List
1. Moderation
2. Reasonableness
3. Self-Immunity
4. Knowledge
5. Morality



S.D.

3.99
4.22
4.13
4.01
4.02

0.62
0.52
0.45
0.33
0.94

Level of
operation
Good
Good
Good
Good
Good
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จาก Table 1 ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนใน
หมู่บ้านหนองเผือก มีการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีการนามา
ปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ า นความมี เ หตุ มี ผ ล ( X = 4.22)
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีของชุมชน การ
ด าเนิ น ชี วิ ต และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทางศาสนา การใช้
สติปัญญาและเหตุผลไตร่ ตรองหาสาเหตุและแก้ปัญหาต่าง
ๆ ด้วยความสามารถไม่วู่วาม คิดแบบรอบคอบ มีเมตตาและ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น เสมอ ด้ า นการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ( X = 4.13)
ประชาชนในชุมชนมีความเชื่อเกี่ยวกับการ “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้
ชั่ ว ” และจะท าความดี ต่ อ ไปเพื่ อ ผลดี ต่ อ ตนเองและ
ครอบครัว ประชาชนมีเงินประกันชีวิตหรือเงินฌาปนกิจ หัก
ด้วยหนี้สินปัจจุบันเป็นบวก การใช้หลักประชาธิปไตยในการ
อยู่ร่วมกัน การมีเงินเงินออมเพื่อเป็นทุนสารองยามฉุกเฉิน
และด้านคุณธรรม ( X = 4.02) สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและพยายามหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง
3. ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมี
ศรีสุข สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดัง Table 2
Table 2 The operation about sufficiency economy
Ban Nong phueak, Wapi Pathum, Maha Sarakham
Operation
1. Reduction of expenses
2. Increase income
3. Savings
4. Live a life
5. Conservation of nature
resources and environment
6. The generosity



S.D.

3.76
3.82
4.06
4.00
4.05

0.60
0.87
0.66
0.58
0.63

Level of
Operation
Good
Good
Good
Good
Good

4.04

0.68

Good

จาก Table 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลการดาเนินงาน
ด้านการออม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) โดยประชาชนมี
ช่องทางในการออม เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ กลุ่ม
สัจจะกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคาร รองลงมา คือ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ( X = 4.05) การ
ที่ป ระชาชนให้ ค วามส าคั ญ ในการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
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อย่ า งคุ้ ม ค่ า และประหยั ด ประชาชนเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และด้านความเอื้ออาทร ( X =

4.04) ประชาชนมีส่ ว นร่ว มให้ ก ารช่ วยเหลือ กิ จกรรมของ
เพื่ อ นบ้ าน เช่ น งานมงคลสมรส งานศพ ตลอดจนงานที่
ราชการจัดขึ้น ถือเป็นการสร้างความสามัคคีอย่างหนึ่ง

Table 3 The correlation of 3 loops 2 conditions and acceptance of operation

Acceptance of operation
1. Moderation
2. Reasonableness
3. Self-Immunity
4. Knowledge
5. Morality
Mean
S.D.
**p<0.01, *p<0.05

Moderation Reasonableness

Self-Immunity

Knowledge Morality

0.384**
1
0.266**
0.658*
0.540*
0.384**
3.986
0.621

0.362**

0.222**

0.945**

0.388**

1
0.246**
0.593*
0.362**
4.223
0.529

1
0.400**
0.222**
4.132
0.456

1
0.359**
4.010
0.336

k
1
4.028
0.948

จาก Table 3 พบว่านาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ของ
ครัวเรือนบ้านหนองเผือกด้านความรู้ มีความสัมพันธ์สูงมาก
0.945 ด้ า นความพอประมาณ ด้ า นความมี เ หตุ ผ ล มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบ
ปัญหา Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า
VIFs ของตั ว แปรอิ ส ระ คื อ หลั ก 3 ห่ ว ง 2 เงื่ อ นไข ที่

Acceptance VIF
of operation
1
1.506
1.468
1.204
2.512
1.187
3.958
0.389

ประกอบไปด้ ว ย 5 ด้ า นนั้ น มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
1.187-2.512 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสาคัญในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหา
Multicollinearity (Black, 2006)
4. ปัจจัยการนา 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตของครัวเรือนผลต่อการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงดัง Table 4

Table 4 Multiple Regression of affecting success in sufficiency economy village
Independent variable
constant
1. Moderation
2. Reasonableness
3. Self-Immunity
4. Knowledge
5. Morality

Success in sufficiency economy village
Coefficient
Standard error
-0.005
0.004
-0.166
0.001
-0.167
0.001
-0.167
0.001
1.501
0.002
0.000
0.000

t

p-value

-1.250
-250.910**
-217.256**
-206.621**
951.552**
0.521

0.212
0.000
0.000
0.000
0.000
0.603

F= 269966.337, p = 0.00, AdjR2= 1.000, Durbin-Watson = 1.958, **p< 0.01, *p < 0.05
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จาก Table 4 พบว่า การนา 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้
ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของครั ว เรื อ นส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิ ง บวกกั บ การด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียง (= 1.501, p< 0.00) โดยด้านความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน ส่งผลกระทบเชิงลบกับการ
ดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (=-0.166, p< 0.00,
= -0.167, p< 0.00, = -0.167, p< 0.00)
5. ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ ชุ ม ชนประสบความส าเร็ จ เป็ น
หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ มั่ ง มี ศรี สุ ข โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure interview: SSI) สัมภาษณ์
ผู้นาชุม ชน กลุ่ มผู้ รู้ (Key informant: KI) โดยใช้ก รอบ
ประเด็นคาถาม (Sub-topic) เกี่ยวกับ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ชุม ชนประสบความส าเร็ จ เป็น หมู่บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ระดั บ มั่ งมี ศรี สุ ข ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย 6 ด้ า น คื อ
เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ จิ ต ใจ สั งคม
วัฒนธรรม ผู้นาหมู่บ้าน และการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ด้านผู้นาหมู่บ้าน เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นาหมู่บ้านผลักดันให้สมาชิกใน
หมู่บ้านดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหมู่บ้า นโดยยึด แนวทางหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านสังคม วัฒนธรรม สมาชิกในหมู่บ้านมีความ
สามัคคี อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน
และมีความห่วงใย ความเอื้ออาทรสมาชิกในหมู่ บ้านด้ว ย
ความจริงใจ
3. ด้า นจิ ต ใจ สมาชิ กในหมู่บ้ า นยึ ดมั่ นในแนวทาง
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต มีความภูมิใจในชีวิต
ของตนเอง และมักเสี ยสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
และผู้อื่น
4. ด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนมีการออมและสามารถ
พึ่งตนเองได้ รองลงมา คือ ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอกับครอบครัว
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม สนับสนุน
ให้นาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาใช้
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ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มีความสมบูรณ์
6. ด้านการมีส่วนร่วม สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลงานพัฒนาหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการวางแผน
งานพัฒนาหมู่บ้าน
7. ด้ า นการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานงานกับหมู่บ้านเพื่อ
หาทางพั ฒนาหมู่บ้ านตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่
สมาชิกในหมู่บ้าน
8. ด้านเทคโนโลยี มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒ นาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญา
พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดรายจ่ายหรือลดเวลา
ทางาน มีการนาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 เป็นการทางานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ทาให้ชุมชนมีความ
เข้ ม แข็ ง สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง จากผล
การศึกษาพบว่า ชาวบ้านเห็นว่าปัจจัยที่ทาให้ชุมชนประสบ
ความสาเร็จในการเป็นชุมชนต้นแบบนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้นาหมู่บ้านด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า นการ
สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และด้ า นเทคโนโลยี
ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Thamsuan
(2007) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านป่าไผ่
ต าบลแม่ โ ป่ ง อ าเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดย
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเป็ น
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ด้านจิตใจ และ
วารสารเกษตรพระวรุณ
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ด้านสังคม สอดคล้องกับ Kerdkhum (2009) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง ความสาเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ลาหลวง อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันติสุข คือ
ผู้นาชุมชน/กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่มีความสาคัญใน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Wantaya (2007) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพียงในจังหวั ด
เชี ย งใหม่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพึ่ ง ตนเองตามหลั ก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ ปั จ จั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี ปั จ จั ย
ทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านจิตใจ
และปัจจัยทางด้านสังคม
ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ด้ า นผู้ น าหมู่ บ้ า น ซึ่ ง จะเป็ น บุ ค คลที่
สามารถโน้ ม น้ า ว จู ง ใจ และปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งให้
ชาวบ้านปฏิบัติตาม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมชน
บ้า นหนองเผื อกมี ผู้ใ หญ่บ้ า นที่ เ ป็น นั กพั ฒ นา จึงเป็น ส่ ว น
ส าคั ญ ที่ ส ามารถพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ให้กั บชุ มชน ที่ เห็น ผลได้อ ย่า งเป็นรู ปธรรมและเกิ ดความ
ยั่งยืน ปัจจัยที่ทาให้ชุมชนต้นแบบประสบความสาเร็จระดับ
มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบไปขยายผลให้ชุมชนอื่นปฏิบั ติตามเพื่อให้สามารถ
พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. บริบทของชุมชนบ้านหนองเผือกและรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพ
หลัก คือ การทานา ชุมชนประสบปัญหาเล่นการพนันปัญหา
ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลเข้ามาครอบงา และเกิดหนี้นอกระบบ
ผู้นาชุมชนและสมาชิกในชุมชน ได้ริเริ่มแก้ไขปัญหาโดยการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันวางแผน
พั ฒ นาชุ ม ชน โดยได้ น าเงิ น กองทุ น หมู่ บ้ า นมาใช้ ห นี้ น อก
ระบบ จัดให้ชาวบ้านทาอาชีพเสริม มีการกาหนดธรรมนูญ
หมู่บ้านหนองเผือก เพื่อให้ชาวบ้านถือปฏิบัติร่วมกัน ลด ละ เลิก
อบายมุขครัวเรือน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ทุก
ครอบครัวไม่ให้มีถังขยะ นาขยะ เศษใบไม้ต่าง ๆ ไปทาปุ๋ยหมัก
2. ผลการดาเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้ น แบบบ้ า นหนองเผื อ ก อ าเภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด
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มหาสารคามทั้ง 6 ด้าน (6x2) คื อ ด้า นการลดรายจ่า ย
ครัวเรือนมีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ด้านการเพิ่ม
รายได้ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการออม
เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านการดารงชีวิต มีการตาม
กฎระเบียบของชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด ด้านความเอื้ออาทร มีการเข้าร่วมงานมงคลสมรส
และงานศพ ตลอดจนงานที่ร าชการจั ดขึ้น ถือว่ าเป็ นการ
สร้างความสามัคคีอย่างหนึ่ง
ผลการดาเนินงานการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ด้านความพอประมาณ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลจากอบายมุข ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักสายกลาง รู้จัก
พอประมาณ และมี การจัดท าบัญชีครัว เรือน ด้ านความมี
เหตุ ผ ลประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสื บ ทอดประเพณี ข อง
ชุมชน ดาเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา การ
ใช้สติ ปัญญาและเหตุผลไตร่ ตรองหาสาเหตุและแก้ปัญหา
ต่ า ง ๆ ด้ ว ยความสามารถ ไม่ วู่ ว าม คิ ด แบบรอบครอบมี
เมตตาเอื้ออาทรและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ มีการดาเนินชีวิต
และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทางศาสนา ด้ า นการมี ค วาม
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวประชาชนเชื่อว่าการ “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว”
และจะทาความดีต่อไป มีเงินประกันชีวิตหรือเงินฌาปนกิจ
หักด้วยหนี้สินปัจจุบันเป็นบวก
3. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ชุมชนประสบความสาเร็จเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ มั่งมี ศรีสุข มี 8 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นาหมู่บ้าน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การมีส่วนร่วม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
จิต ใจ และด้า นเทคโนโลยี โดยภาพรวมทั้ ง 8 ปั จ จั ย มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
จาก รองศาสตราจารย์ ดร. วี ระกิ ตติ์ เสาร่ ม และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. วรายุทธ พลาศรี ซึ่งได้ ตรวจสอบและให้
ค าแนะน าเกี่ ยวกั บระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย และขอขอบคุ ณ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและเสนอ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยตรวจแก้ไขงานวิจัยให้
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ความสมบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ข อขอบคุ ณ อาจารย์ แ ละ
เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ในการประสานงานทุกด้าน

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้า
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ด้วยคุณความดี และประโยชน์อันพึงมีจากการทาวิจัย
ผู้วิจัยขอมอบให้ทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้นด้วยความขอบคุณยิ่ง
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