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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตของชุมชนบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดย
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีที่
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนทั่วไปใน
ชุมชน จานวน 119 ครัวเรือน และทาการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffé) สาหรับการ
วิจั ย เชิงคุณภาพทาการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ กจากครัว เรือนพัฒ นาต้นแบบในชุมชน จานวน 30
ครัวเรือน โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การประยุ กต์ ใช้ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในการดาเนิน ชีวิต ของชุมชนบ้า นวัง นกไข่
จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด โดยมีเรื่องท่านได้ร่วมกันคิดหาวิธีการที่เหมาะสมกับการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
หมู่บ้ านมีค่าเฉลี่ ย มากที่สุ ด รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านความมีคุณธรรม โดยมีเรื่องท่านเห็ นว่า
หมู่บ้ านมีแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด ด้าน
ความรู้ โดยมีเ รื่ องท่า นได้รั บ การสนั บสนุนให้ มีความรู้ใหม่ ๆ ที่ช่ว ยให้ การประยุ กต์ใช้เ ศรษฐกิ จ
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พอเพี ย งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมีค่า เฉลี่ ย มากที่สุ ด ด้า นความมี เหตุ ผ ล โดยมี เรื่อ งท่า นเห็ นว่า ควรมีการ
ปรับปรุงแนวทางการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีเรื่องหมู่บ้านมีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงไว้ในแผนชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ครัวเรือนพัฒนา
ต้นแบบของหมูบ่ ้านปฏิบัติตามหลักความพอประมาณในการดารงชีวิต โดยครัวเรือนใช้เวทีประชาคม
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน และร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการทา
กิจกรรม
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เพศต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
การศึกษาต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ อายุต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่รายได้ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ สถานภาพ
ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ ประสบการณ์การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ การรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารจากแหล่ งที่ต่างกัน มีระดับการประยุกต์ใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แต่สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ถิ่นที่อยู่ต่างกัน คือ อาศัยอยู่ในพื้นที่
กับอาศัยอยู่นอกพื้นที่ มีระดับการประยุก ต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
3. แนวทางการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม
พบว่า หมู่บ้านมีการจั ดตั้งสถาบันการเงิน บ้านวังนกไข่เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมประกอบอาชีพ
และกู้ยืมในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน รวมถึงใช้เป็นแหล่งเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
Abstract
The objectives of this research were to; 1) study the application levels of the
principles of sufficiency economy philosophy for living by using a case of Ban Wang
Nokhai community, Samut Sakhon province; 2) compare the application levels of the
principles of sufficiency economy philosophy based on the classification of individual
traits; and 3) investigate life styles of the community on sufficiency economy
philosophy. This mixed design research employed a questionnaire and an interviews
as research tools. For a quantitative research method, the data were collected from
119 households and analyzed by using a statistical package program to determine
frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test, and paired variables by
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Scheffé method. For a qualitative research method, an in-depth interview was
administered to 30 prototype households.
The research results revealed as followed;
1. Overall, the application of the sufficiency economy philosophy for living in the
community exhibited a high mean level, while the moderation showed the highest
mean. On separate domains, the question on how to brainstorm and applied the
sufficiency economy philosophy to the community demonstrated the highest mean
among questions in this group, while the next lower levels concerned virtuousness,
knowledge, reasonableness, and self-immunity. In virtuousness, the question on a
good role model of the community in sufficiency economy application showed the
highest mean among questions in this group. The question on the support of new
knowledge to the application of sufficiency economy in the community had the
highest mean among questions in this group. In reasonableness, the question on an
improvement of the application of the sufficiency economy relevant to the context
of the community exhibited the highest mean among questions in this group. Finally,
in self-immunity, the least level mean, the question on risk management planning of
the community reported the highest mean among questions in this group. The
findings of the qualitative research method showed that the prototype households
employed the Civil Society Forum to formulate paths of the community
development and to brainstorm feasibility of activities for the moderation of living.
2. The results of the analysis on difference of individual traits with the application
levels of sufficiency economy revealed that the sample groups with different sex,
different occupations, different educational levels, different ages, different incomes,
different marital status, different awareness of sufficiency economy, and different
sources of information awareness had no significance level in the application of the
sufficiency economy at the .05 level, while the sample group who resided out of the
community had a significance level in the application of the sufficiency economy at
the .05 level.
3. The findings from life styles relevant to the application of the sufficiency economy
in the community showed that the village had established the financial bureau for
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loaning and funding supports in careers and in case of emergency, as well as a
solution to the informal debt.
Keywords: sufficiency economy philosophy application, sufficiency economy, three
rings and two conditions
บทนา
เศรษฐกิจพอเพีย งเป็ น ปรั ช ญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว พระราชทานพระราชดาริ
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 40 ปี โดยได้พระราชทาน
พระราชดาริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ความว่า
“การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพออยู่ พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543)
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เป็นปรัช ญาที่ถือแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ร ะดั บ ครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึง ระดับ รัฐ ให้ ค วามส าคัญกั บการมี
ส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว นในสั ง คมในการพั ฒ นาประเทศ โดยในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่มุ่งเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” และได้อัญเชิญปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่เน้นขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในทุกภาคส่วน และ
ในทุกระดับ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
ชุมชนบ้านวังนกไข่ ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนหนึ่ง
ที่มีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
ประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ และ 3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่
ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผนและความระมั ด ระวั ง ในการปฏิ บั ติ และ 2) เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
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สติปัญญาในการดาเนินชีวิต โดยกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการ
ลดรายจ่ าย ชุมชนมีการส่ งเสริมให้ครัว เรือนมีการปลู กผักสวนครัว รวมทั้งรณรงค์การลด ละเลิ ก
อบายมุขต่าง ๆ ด้านการเพิ่มรายได้ ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค และหากเหลือจากการ
บริโภคก็นาไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว มีการรวมกลุ่มกันทาอาชีพเสริม เช่น กลุ่มทอผ้า
กลุ่มทาขนมไทย เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว ด้านการประหยัด มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้
สมาชิกในชุมชนออมเงิน เพื่อใช้ในเวลาจาเป็น และมีการจัดทาบัญชีครัว เรือน ด้านการเรียนรู้ มี
ครัวเรือนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการตี
กลองยาว การทาขนมไทย และการทอผ้า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน ทาไร่นาสวนผสม และใช้สารชีวภาพในการกาจัดแมลงศัตรูพืช และด้าน
เอื้ออารี มีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ คนจน คนด้อยโอกาสในชุมชน เช่น การมอบทุนการศึกษา
ให้เด็กที่ยากจน การมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้พิการ เป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตของ
ชุมชนบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิต โดยจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต แบบพอเพี ย งตามวิ ถี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชนบ้ านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
สมมติฐานการวิจัย
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชน
บ้านวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก
2. เพศ อาชีพ ระดับ การศึกษา อายุ รายได้ สถานภาพ ประสบการณ์การรับรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกันส่งผลให้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน
3. แนวทางการดาเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการดาเนินงาน
ตามนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ได้กรอบแนวคิดในการ
วิจัย แสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีระบบภูมิคมุ้ กันที่ดีในตัว
4. เงื่อนไขความรู้
5. เงื่อนไขคุณธรรม

1. เพศ
2. อาชีพ
3. ระดับการศึกษา
4. ช่วงอายุ
5. รายได้
6. สถานภาพสมรส
7. ถิ่นที่อยู่
8. ประสบการณ์การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียง
9. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครัวเรือนพัฒนาต้นแบบใน
ชุมชน จานวน 30 ครัวเรือน และครัวเรือนทั่วไปในชุมชน จานวน 119 ครัวเรือน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ
3. ขอบเขตด้านพื้น ที่ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.78 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ
65.55 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 63.03 มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 27.73 มี
สถานภาพ สมรส ร้อยละ 53.78 พักอาศัยในพื้นที่ ร้อยละ 81.51 มีประสบการณ์การรับรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งแต่ 2 - 5 ปี ร้อยละ 36.97 และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ ร้อยละ 36.97
2. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชน
บ้านวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, SD = 0.62) โดยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อยมีด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.23, SD = 0.58) โดยการนา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.34, SD = 0.88) รองลงมา ด้าน
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ความมีคุณธรรม ( = 4.08, SD = 0.52) ครัวเรือนมีแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.18, SD = 0.65) ด้านความรู้ ( = 4.06, SD = 0.47)
ครั ว เรื อ นได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี
ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.12, SD = 0.87) ด้านความมีเหตุผล ( = 4.10, SD= 0.69)
ครัวเรือนควรมีการปรับปรุงแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว ( = 3.91, SD= 0.93) หมู่บ้านมีการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.07, SD= 0.74)
3. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ครัวเรือนพัฒนาต้นแบบของหมู่บ้านปฏิบัติตามหลักความ
พอประมาณในการดารงชีวิต โดยครัวเรือนใช้เวทีประชาคมเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกัน และร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการทากิจกรรม
4. การวิเคราะห์ ความแตกต่างของคุณลั กษณะส่ ว นบุคคลกับระดั บการประยุกต์ใช้ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ครัวเรือนที่ กลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน (เกษตรกร รับจ้าง รับราชการ
และธุรกิจส่วนตัว ) กลุ่มตัวอย่างที่ ระดับการศึกษาต่างกัน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี) กลุม่ ตัวอย่างที่อายุต่างกัน (ระหว่าง 20 - 30 ปี ระหว่าง 31 - 40
ปี, ระหว่าง 41 - 50 ปี ระหว่าง 51 - 60 ปี และตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) กลุ่มตัวอย่างที่รายได้ต่างกัน (ต่า
กว่ า 10,000 บาท ตั้ ง แต่ 10,001 - 15,000 บาท ตั้ ง แต่ 15,001 - 20,000 บาท และสู ง กว่ า
20,001 บาท) กลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพต่างกัน (โสด สมรส หย่า หม้ าย และไม่ประสงค์จะระบุ )
กลุ่มตัวอย่างที่ ประสบการณ์การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน (น้อยกว่า 2 ปี ตั้งแต่ 2 - 5 ปี และ
มากกว่า 5 ปี) และกลุ่มตัวอย่างที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่ต่างกัน (ผู้นาชุมชน ส่วนราชการ
เสียงตามสายในชุมชน และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ) มีระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แต่สาหรับครัวเรือนที่ถิ่นที่อยู่ต่างกัน คือ อาศัยอยู่
ในพื้นที่กับอาศัยอยู่นอกพื้นที่ มีระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5. แนวทางการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม
พบว่า หมู่บ้านมีการจัดตั้งสถาบันการเงิน บ้านวังนกไข่เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมประกอบอาชีพ
และกู้ยืมในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน รวมถึงใช้เป็นแหล่งเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยโดยการนามาสู่การวิเคราะห์ประเด็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาให้
อภิปรายผลได้ดังนี้
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1. ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตของชุมชนบ้าน
วังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยพร สงแก้ว (2555: 54 - 56) ที่พบว่าความสาเร็จของ
การน านโยบายเศรษฐกิจ พอเพีย งไปปฏิบั ติใ นระดับ พื้นที่ ของครอบครัว พัฒ นา อาเภอบ้านแพ้ ว
จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน และเมื่อพิจารณารายด้านสามารถ
นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้านความพอประมาณ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความพอประมาณเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ และเมื่อพิจารณาข้อคาถาม พบว่า เรื่องท่านได้ร่วมกันคิดหา
วิธีการที่เหมาะสมกับการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่ม
คาถามนี้ ผลวิจัยได้บ่งชี้ ให้เห็นว่า คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการคิด และหาวิธีการทา
เพื่อให้เกิดความสาเร็จ ทั้งนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่า ครัวเรือนมีการใช้เวทีประชาคมเพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน รวมถึงมีการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึง
ความเป็นไปได้ในการผลิ ตสินค้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม ซึ่งจะช่วยให้เกิดรายได้เพิ่มในระยะยาวมากกว่า
การจัดตั้งกลุ่มเพียงชั่วคราว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2550) ที่ได้กล่าวว่า การจะทาอะไรนั้นจาเป็นต้องรู้จักความพอเหมาะพอควร
และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ให้รู้ว่าต้องทาอย่างไรถึงจะพอเพียงกับตนเอง และ
สอดคล้องกับสานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555: 3) ได้ให้
ความเห็นว่า การคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองเป็นเรื่องสาคัญที่จะช่วยให้เกิดความ
เพียงพอ ที่จะดาเนินการได้ และผลการวิจัยครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพรรณ
วงค์มณี (2553) ที่ได้ศึกษาถึงการนาแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สอดคล้องกันพบว่า ระดับการนาแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
พอประมาณของประชาชนในชุมชนทรายทองมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้านเช่นกัน
1.2 ด้านความมีเหตุผล ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความมีเหตุผลเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาข้อคาถามพบว่าเรื่องท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มคาถามนี้ ผล
วิจั ย ได้บ่ งชี้ถึงแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยที่ครัว เรือนได้ให้ ความส าคัญกับการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า หมู่บ้าน
มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้ าน
มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหา/พัฒนาให้ดีกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนาไปสู่การจัดทา/
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับที่ สมบัติ กุสุมาวลี
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(2551: 88 - 90) ได้ให้ความเห็นว่า ความมีเหตุผลเป็นการรู้จักตนเอง และรู้ จักสภาพแวดล้อมแห่ง
การเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้สามารถประเมินความพอดี พอเหมาะ พอสมควร และหลีกเลี่ยงการ
กระทาในบางเรื่องได้ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ยัง
ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเพื่อดาเนินการนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิ จารณาอย่างรอบด้าน
เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบมากที่สุด ซึ่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 3) ให้ความเห็นว่า ความมีเหตุผลจะช่วยให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อผิดพลาดน้อย
1.3 ด้านการมีภูมิคมุ้ กันในตัว ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การมีภูมิคุ้มกันในตัวเป็นด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาข้อคาถามพบว่าเรื่องหมู่บ้านมีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงไว้ในแผนชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มคาถามนี้ ผลวิจัยได้บ่งชี้ถึงการให้ความสาคัญกับ
การวางแผนล่วงหน้าของหมู่บ้านเพื่อป้องกันปัญหา และหาทางเลือกที่ดีสาหรับการแก้ไขปัญหาหาก
เกิดขึ้น ซึ่งความสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มการ
ออมและสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมประกอบอาชีพ และกรณีฉุกเฉิน รวมถึงแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ยังมีการทาประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกกลุ่มการออมในหมู่บ้านอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(2551: 3) ที่ได้ให้ความเห็นว่า การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้ทันที และ ชัยวัฒน์ วิบูลย์
สวัสดิ์ และคณะ (2546: 41 - 42) ที่เห็นว่าการมีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี เป็นการเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในลักษณะของการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นพลวัตร นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน (2552: 5) ยังได้กล่าวไว้ว่า การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็น การเตรีย มตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
คือการเตรียมพร้อมรับมือกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
1.4 ด้านความรู้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความรู้เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจ ารณาข้อคาถาม พบว่า เรื่องท่านได้รับการสนับสนุนให้ มีความรู้ใหม่ ๆ ที่ช่ว ยให้ การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มคาถามนี้ ผลวิจัยยังสอดคล้อง
กับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า หมู่บ้านมีการสนับสนุนให้มีครัวเรือนได้มีความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะผู้นา
ที่มีการน าหน่ วยงานภาครั ฐเข้ามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภายในหมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่ ม
เกษตรชีวภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกของกลุ่มในการทาเกษตรปลอดสาร
นอกจากนี้ปราชญ์ชาวบ้าน ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ เด็ก และเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวทางของบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 15 ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ที่
หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ ด้านการบริหารจัดการเงินทุน
และยังสนับสนุนให้สมาชิก ครัวเรือนในหมู่บ้านได้เข้าอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น จึงทาให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์
วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ (2546: 41 - 42) ที่เห็นว่า เงื่อนไขความรู้เป็นพื้นฐานสาหรับการนาความรู้และ
หลักวิชาต่าง ๆ มาเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์กันในการปฏิบัติทุกขั้นตอน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
(2552: 5) ได้กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า เงื่อนไขความรู้จะช่วยให้เกิดการนาความรู้ที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนในขั้นปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ด้านความมีคุณธรรม ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความมีคุณธรรมเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาข้อคาถามพบว่าเรื่องท่านเห็นว่าหมู่บ้านมีแบบอย่างที่ดีใน
การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มคาถามนี้ ผลวิจัยสอดคล้อง
กับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้นาชุมชนทาให้ครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดการ
ยอมรับ และช่ว ยให้ ครัว เรื อนเกิดการมีส่ว นร่ว มเพื่อทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อปลู กฝั ง
คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เช่น การเก็บขยะริมถนนสายหลักเดือนละครั้ง การ
เก็บผักตบชวา กวาดถนน ตัดหญ้าริมถนน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 3) ได้ให้ความเห็นว่า เงื่อนไขคุณธรรมถือเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการดาเนิน ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง รังสรรค์ อินทน์จันทน์ (2558: 25) ได้
กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า เงื่อนไขคุณธรรมจะช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างดีงาม มีความ
ประพฤติชอบ และการกระทาที่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
2) การวิเคราะห์ ความแตกต่างของคุณลั กษณะส่ ว นบุคคลกับระดั บการประยุกต์ใช้ห ลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ พศ อาชี พ ระดั บ การศึ ก ษา อายุ รายได้
สถานภาพต่างกัน ประสบการณ์การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และถิ่นที่อยู่ต่างกัน
คือ อาศัยอยู่ในพื้นที่กับอาศัยอยู่นอกพื้นที่ มีระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล เนาวะวาทอง (2551) ที่
ได้ทาการศึกษาการจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา: หมู่บ้านคาปลาหลายตาบลบ้านดง
อาเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทาให้การจัดการชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านคาปลาหลายประสบความสาเร็จมีหลาย ปัจจัย และปัจจัยต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อ
การเกิดความเข้มแข็งของชุมชนแตกต่างกัน เช่น ผู้นาที่เข้มแข็ง การได้ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3) แนวทางการดาเนินชีวิตตามวิถี ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
พบว่า หมู่บ้านมีการจัดตั้งสถาบันการเงินบ้านวังนกไข่เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมประกอบอาชีพ
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และกู้ยื มในกรณีฉุกเฉินเร่งด่ว น รวมถึงใช้เป็นแหล่งเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งทาให้
ครัวเรือนเห็นถึงประโยชน์ของการออมเงินในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบ้านวังกุ่ม หมู่ที่
15 ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ที่หมู่บ้านมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการออม
เงินสัจจะเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการรณรงค์ ลด ละเลิก อบายมุข เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น และเกิดนิสัย
ประหยัด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของบ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง
พะเยา จั งหวัดพะเยา ที่ส่งเสริมให้ทุกครัว เรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน และมีการรวมกลุ่มกัน
นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า แนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมี
ความเรียบง่าย และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครัวเรือนในชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะการปลูก
พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออารี และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยพร สงแก้ว (2555: 54 - 56) ที่ได้
ศึกษาเรื่องความสาเร็จของการนานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ของครอบครัว
พัฒนา อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบว่าการนานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ระดับ ครัวเรือน มีความสาเร็จมากกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงในระดั บ
ครัวเรือนเป็นเรื่องใกล้ตัว อีกทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านแพ้วมีความสอดคล้องกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน
และแบ่งปันให้กับญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน และบางครอบครัวอาจนาไปจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้
เสริ มให้กับ ครอบครั ว และผลการวิจัยยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สายสมร สั งข์เมฆ
(2559:26-35) ที่ได้ศึกษาการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
มีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นพื้นฐานความเป็นอยู่เดิม
ของผู้คนในชุมชนแห่งนี้พร้อมที่จะเปิดรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือนอันเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินชีวิตให้มีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่ใน
สังคมไทยอีกทั้งยังต้องการให้มีการปลูกฝังสู่ลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่สังคมไทยก็จะมีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนได้ร่วมคิด
ร่วมแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตประจาวัน โดย
เน้ นการทากิจ กรรมที่ทาได้จริ ง ทาได้โ ดยง่าย สอดคล้ องกับวิถีชุมชน และไม่เป็นภาระยุ่งยากใน
อนาคต
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1.2 หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง และผู้ นาชุมชนต้อ งส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ครัว เรือนได้ มี
โอกาสไปศึกษาดูงานในชุมชนต้นแบบอื่น ๆ รวมถึงมีการเรียนรู้จากสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจได้โดยง่าย
1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการ
รวมตัวกัน และมีแกนนาในการหา รวบรวมรับส่งงานจากโรงงานหรือสถานประกอบการมาทาที่บ้าน
1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการใช้
ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าในการทางาน
1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนต้นแบบ มี
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ครัวเรือนอื่น ๆ ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
2.1 หมู่บ้านควรมีกิจกรรมร่วมคิด ร่วมแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง
2.2 หมู่บ้านควรมีสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ครัวเรือ นได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการดารงชีวิตประจาวัน
2.3 หมู่บ้านควรมีการรวมตัวกัน เพื่อรับงานมาทาที่บ้าน และขายสินค้าในครัวเรือนใน
ตลาดชุมชน
2.4 หมู่ บ้ า นควรมี ก ารอบรมการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร เพื่ อเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่
ทรัพยากรในท้องถิ่น
2.5 หมู่บ้านควรมีศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมเพื่อให้
ปราชญ์ชาวบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ช่วยให้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.2 ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสาเร็จตามตัวชี้วัดระหว่างหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้านอื่น ๆ ในอนาคต
3.3 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จ ของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ของหมู่บ้านนอกเหนือจาก ตัวชี้วัด 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน
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