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บทคัดยอ
กกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แสวงหาแนวทางหรือยุทธศาสตร และประเมินแนวทางหรือยุทธศาสตรที่คนพบในการเสริมสรางความสามารถ
ในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกกวิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 ระยะคือ
กกกกกกกระยะที่ 1 เปนการศึกษาปญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบัติ ประชากรไดแก หัวหนาครัวเรือนจํานวน 11
หมูบาน 1,053 ครัวเรือน โดยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง หมูบา นละ 5
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 55 ครัวเรือน จํานวน 55 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามหาสาเหตุของปญหาจากการปฏิบัติในกิจกรรมตัวชี้วัด 6 ดาน คือ การลดรายจาย การเพิ่มรายได
การประหยัด การเรียนรู การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเอือ้ อารีโดยใหครอบคลุมทั้ง
3 ดาน คือดานความรูความเขาใจ เจตคติและดานการปฏิบัติ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความสามารถในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนทั้งในดานความรูความเขาใจ เจตคติและดานการปฏิบัติ
มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 3.50 ซึ่งถือวายังมีปญหาในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*

มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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กกกกกกกระยะที่ 2 เปนการแสวงหาแนวทางหรือยุทธศาสตร กลุมเปาหมายในการวิจัยคือผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน
13 คน ดําเนินการวิจยั โดยประชุมกลุมระดมสมองเพื่อรวมกันวิเคราะห สังเคราะหและหาขอสรุปนําไปกําหนด
เปนแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางการปฏิบัติของประชาชน ผลการประชุมพบวา แนวทางหรือ
ยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 แนวทาง หรือยุทธศาสตร
ไดแก การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือแบบเขม การสรางศูนยการเรียนรู การรวมกลุมหรือสรางเครือขาย การมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม การรณรงคเพือ่ สรางจิตสํานึก การทําบัญชีครัวเรือน การกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน
และการเสริมสรางภาวะผูนาํ ของหัวหนาครัวเรือน
กกกกกกกระยะที่ 3 เปนการประเมินความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรที่คนพบในระยะที่ 2 เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและความเปนไปไดในการนํายุทธศาสตรดังกลาวไปปฏิบัติ ของ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 13 คน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาแนวทางหรือยุทธศาสตรการเสริมสรางความสามารถ
ในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และความเปนไปไดในการนํา
ยุทธศาสตรดังกลาวไปปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน

ABSTRACT
The objectives of this study are to examine the operational problems based on sufficient economic
philosophy, to seek and formulate the strategy for solving these problems and to evaluate the strategic
approach within Tambon NongKomKor Amphur Muang Changwat Nongkai.
This research methodology has divided into three phases as followings.
The first phase is the identifying the operational problems. The 55 samples are purposively drawn from a
1,053 households, that are located in 11 Mubans of Tambon NongKomKor, Amphur Muang Changwat
Nongkai. The data are collected via personal interview questionnaires. The questionnaires consist of
decreasing expenditure, increasing revenue, thrift, continuous learning, conserving resource and environment,
and spontaneous measures. These measures are mostly covered three dimensions such as cognition, attitude
and action. According to data analysis and interpretation, the scores are as lower as 3.50. These are the
problems in practice sufficient economic philosophy in Tambon NongKomKor.
The second phase involves the action research approach. To seek and formulate the strategies, 13
professionals, who are stakeholders responsibility for political, educational religious sectors, are selected to
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discuss and brain-storming. They collaborate in analysis, synthesis and conclusive the appropriate strategies
with enhancing the community capabilities. The results show that there are 8 strategic approaches for
enhancing the capability of this community. These strategies include intensive course training, establishing
learning center, participation in activities, awareness campaign, record their household accounts, sharing
vision, and improving leadership of each head of households.
The third phase involves the evaluating the strategic approaches in the second phase. The research
instrument is a questionnaire that asks 13 peer reviewers, who are purposively selected, to rating their opinion
towards the appropriate and possibility of the strategic approaches. The results show that the opinion towards
the appropriate and possibility of the strategic approaches are high levels. These suggest that the philosophy of
sufficiency economy most likely enables local communities to practice sustainable. This has yielded fruitful
results for the Thailand economy especially local communities.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กกกกกกกการพัฒนาประเทศภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน การกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนา จึงมีความจําเปนตอการนําไปสูก ารปฏิบัติ เพื่อสรางความเขมแข็งภายในประเทศใหมีศักยภาพ และ
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาทีม่ ั่นคง และตลอดจนการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรูค วบคูกับคุณธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนได (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 10)
กกกกกกกการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฉบับที1่ -2 (พ.ศ. 2504-2514) ที่ผานมาเนน การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก และแผนเศรษฐกิจฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-2519) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณลงไปสูทองถิ่นในรูปของโครงการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้
เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึ้น และมีความเทาเทียมกันในทุกๆ ดานเปน
สําคัญ
กกกกกกกตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) รัฐใหความสนใจตอการพัฒนาชนบท
โดยเนนใหประชาชนไดชวยเหลือตนเอง และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง เมื่อเขาสูชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดมีการปรับทิศทางการพัฒนาโดยเนนที่
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กกกกกกกอยางไรก็ตามความพยายามของรัฐบาลที่จะเห็นสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดมุงหมายเนน
การแกปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความอยูดีมีสขุ ของคนไทย จึงไดอันเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับกระบวนทัศน
การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ขณะเดียวกันก็มุงการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
กกกกกกกจากผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่ผานมานับวา
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง และในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554) ประเทศไทยยังคงนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางในการบริหารประเทศ โดยการสราง
ภูมิคุมกันใหกบั ทุกภาคสวนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 20-21)
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน โดยมีพนื้ ฐานมาจากวิถีชีวติ
ดั้งเดิมของสังคมไทยใหสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ชุมชน รัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประทศตามแนวทางสายกลาง ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสังคมใหสามารถรอดพนจากวิกฤติและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชตามทางสายกลางนั้นจะตองอาศัยวิธีการหรือการ
กระทําที่ยดึ หลักของความพอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและมีการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีควบคูไ ป
กับเงื่อนไขอีก 2 ประการคือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขทางดานคุณธรรมเปนสําคัญ
อยางไรก็ดแี มวาประชาชนทัว่ ไปจะรูจักและมีผลงานเกีย่ วกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบางแลวก็
ตามแตกย็ ังพบวา การรับรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ นวงแคบโดยเฉพาะ อยางยิ่งประชาชนสวนใหญ
ในชนบทยังไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแพรหลายและเปนรูปธรรมมากนัก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 11) นอกจากนี้ การดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยยังมีคานิยมทางวัตถุเปน
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กกกกกกกดังนั้น เพื่อใหยทุ ธศาสตรพฒ
ั นาคุณภาพของคนดังกลาว บรรลุเปาหมายกระทรวง มหาดไทย จึงได
กําหนดนโยบายใหจังหวัด อําเภอ และหมูบ านปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและ
มีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปฏิบัติควบคูไ ปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวม เพราะแนวคิดตามปรัชญายังเปนเรื่องใหมสําหรับประชาชน (กระทรวงมหาดไทย, 2550: 13)
จากผลงานวิจยั ของสถาบันการศึกษาหลายแหงที่ไดศกึ ษาเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหมูบา นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมาอางอิง ซึ่งพบวา ระดับความสามารถในการปฏิบัติอยูในระดับ
ต่ํามาก
กกกกกกกจังหวัดหนองคาย เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ไดดาํ เนินการตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทยทีจ่ ะทําการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก ารปฏิบัติทุกอําเภอ ตําบล และหมูบาน โดยเริม่ ตนจากการสรางความ
เขาใจในปรัชญาที่กลาวถึงทางสายกลาง ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน ภายใตเงือ่ นไข
ความรู และคุณธรรม ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติตามตัวชีว้ ดั ทั้ง 6 ตัว ซึ่งไดแก การลดรายจาย การเพิม่
รายได การประหยัด การเรียนรู การอนุรักษ และความเอือ้ อารีตอกันอยางจริงจัง จากการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายของจังหวัดพบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนอยมาก และความสามารถในการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดอยูใ นระดับต่ําเชนกัน
จากผลการวิจยั ของจังหวัดหนองคาย โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย (2550) พบวา ประชาชน
ทุกอําเภอ ตําบล และหมูบานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติต่ํามาก ในรายงานวิจัยดังกลาวยังไดเสนอแนะไววา
เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกีย่ วของโดยตรงกับการพัฒนาวิถีชีวิตของหมูบานหรือชุมชน ควรเรงดําเนินโครงการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการรับรู ความเขาใจ เจตคติทดี่ ีตอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนการรองรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีเปาหมายและทิศทางที่
ชัดเจนตอไป
ตําบลหนองกอมเกาะ ซึ่งอยูใ นพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งมี 11 หมูบานและประชาชน
จํานวน 6,468 คน มีครัวเรือน 1,053 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก การดําเนินชีวิต
ของประชาชนจะมีรูปแบบคลายคลึงกับชีวติ ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป จากการดําเนิน
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบลไปแลวก็ตามแตก็ยังพบวา
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังประสบกับปญหาในการปฏิบัติตามกิจกรรมตัวชี้วัด 6 ดาน คือ
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กกกกกกกจากปญหาดังกลาวขางตน ผูวจิ ัยในฐานะเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.)
หนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการปฏิบัติ และแสวงหายุทธศาสตร
หรือนวัตกรรมการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช
ฐานคิดของทฤษฎีระบบเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อเปนการสรางยุทธศาสตรในการเสริมสราง
ความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย และใชเปนสารสนเทศอางอิงในทางวิชาการหรือการวิจัยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกก1. เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกก2. เพื่อแสวงหาแนวทางการเสริมสรางการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกก3. เพื่อประเมินแนวทางในการเสริมสรางการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประโยชนที่จะไดรับ
กกกกกกก1. ทําใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับระดับความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกก2. ทําใหไดยุทธศาสตรหรือวิธีการที่เสริมสรางความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกก3. ผลการวิจัยนี้ จะเปนสารสนเทศสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ หรือผูที่มีความสนใจ สามารถนําไปพัฒนาการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได
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กกกกกกก4. ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนที่อางอิงในงานวิจยั หรืองานวิชาการไดเปนอยางดี

วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อแสวงหาแนวทางหรือ
ยุทธศาสตรในการพัฒนา ดังนั้นเพื่อใหการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวจิ ัยจึงไดแบงการดําเนินการ
วิจัยออกเปน 3 ระยะดังนี้
กกกกกกกระยะที่ 1 การศึกษาปญหาที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
กกกกกกกในระยะที่ 1 ผูว ิจยั ไดทําการศึกษาปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกก1. ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
กกกกกกกกก1.1 ประชากร
กกกกกกกกกกกกประชากรในการวิจัยครัง้ นี้ คือ หัวหนาครัวเรือน หรือตัวแทนในตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน 11 หมูบาน 1,053 ครัวเรือน
กกกกกกกกก1.2 กลุมตัวอยาง
กกกกกกกกกกกกการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางเพือ่ การศึกษาดังนี้
กกกกกกกกกกกก1.2.1 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาโดยใหหมูบานในตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย จํานวน 11 หมูบาน
กกกกกกกกกกกก1.2.2 ทําการสุมตัวอยางโดยใหครัวเรือนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) และสุมอยางงาย
หมูบานละ 5 ครัวเรือน รวมจํานวน 55 ครัวเรือน เปนกลุมตัวอยางจํานวน 55 คน
กกกกกกกระยะที่ 2 การแสวงหาแนวทางหรือยุทธศาสตร ในการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัตติ าม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กกกกกกกกกในระยะที่ 2 นีผ้ ูวิจัยไดกําหนดประชากรกลุม เปาหมายในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งถือวาเปนผูมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณทางดานการพัฒนา ดานการปกครอง ดานการศึกษา และดานหมูบาน
จํานวน 13 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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กกกกกกกกกคณะผูทรงคุณวุฒิดังกลาว เปนผูเขารวมประชุมกลุมระดมสมอง เพื่อรวมกันวิเคราะห สังเคราะห
และหาขอสรุปกําหนดเปนยุทธศาสตร หรือแนวทางในการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกกระยะที่ 3 การประเมินแนวทางหรือยุทธศาสตรที่คนพบ
กกกกกกกในระยะที่ 3 นี้ ผูวิจัยไดใชกลุมเปาหมายในการประเมินแนวทางหรือยุทธศาสตรที่คนพบคือ
ผูทรงคุณวุฒิทที่ ําการประชุมระดมสมองในระยะที่ 2 เปนกลุมเปาหมายในการประเมินโดยทําการประเมินผล
2 มิติ คือ ความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรของการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
กกกกกกกเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกระยะที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางหรือพัฒนาขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน แลวนํามา
สังเคราะหพัฒนาเปนเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะไดทราบถึงระดับปญหาที่เกิด
จากการปฏิบัตงิ านของประชาชนตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
กกกกกกกตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ
(Check List) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน
กกกกกกกตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมตัวชี้วดั 6 ดานคือ ดานการลดรายจาย การเพิ่มรายได การประหยัด การเรียนรู
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเอื้ออารี โดยใหครอบคลุมทั้ง 3 ดานคือ ดานความรู
ความเขาใจ เจตคติ และดานการปฏิบัติ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scales) ตามวิธีการของ ลิเคิรท (Likert Type)
กกกกกกกตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Opened Form) เพื่อสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกกระยะที่ 2 ผูวิจัยไดนําเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) มาเปนเครื่องมือในการวิจัย
โดยนําปญหาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในระยะที่ 1 มาตั้งเปนคําถามใหผูทรงคุณวุฒิระดมสมอง
รวมกัน เพื่อคนหาแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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กกกกกกกระยะที่ 3 ผูวิจัยแบงเปน 2 สวนดังนี้
กกกกกกกสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเพื่อใชในการประเมินความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตร
ซึ่งแบงเปน 2 ตอนดังนี้
กกกกกกกกกตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสราง
ความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (Rating scales) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert Type) โดยกําหนดระดับของคะแนน (บุญชม
ศรีสะอาด, 2535: 53)
กกกกกกกกกตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Opened Form) เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางหรือยุทธศาสตรการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กกกกกกกกกสวนที่ 2 การประชุมกลุม ผูวจิ ัยไดนําเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของ
ผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ เพื่อประเมินความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรที่คนพบ
กกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
กกกกกกกระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจยั ไดดําเนินการดังนี้
กกกกกกก1. ผูว ิจัยไดทําหนังสือเชิญประชาชนหรือหัวหนาครัวเรือนที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางมาประชุม
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยดวยตนเอง และตามคําถามของกลุมเปาหมาย
จนเปนที่เขาใจ
กกกกกกก2. ขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายใหตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุของปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
กกกกกกก3. จัดเก็บแบบสอบถามคืนหลังจากกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามเสร็จเพื่อนํามาใชเปนขอมูล
สําหรับการวิเคราะหผลการวิจัยในระยะที่ 1
กกกกกกกระยะที่ 2 นี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการเพื่อเก็บขอมูลดังนี้
กกกกกกก1. ผูว ิจัยทําหนังสือจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเลือกเปนกลุมเปาหมาย ในการวิจัยมาประชุมกลุมระดมสมอง
ในวันที่ 22 มีนาคม 2551 ระหวางเวลา 8.30-17.00 น. ณ หองประชุมพิพิธภัณฑจงั หวัดหนองคาย
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กกกกกกกกก3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมระดมสมองของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อนําไปสังเคราะหและสรุปเปนแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กกกกกกกระยะที่ 3 ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกก1. ผูว ิจัยทําหนังสือจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิที่ไดรบั เลือกเปนกลุม เปาหมายในการวิจยั ระยะที่ 3 มาประชุมประเมินผล
แนวทางหรือยุทธศาสตรที่คนพบ
กกกกกกก2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมระดมสมองของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อนําไปสังเคราะหและสรุปเปนแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกระยะที่ 1 หลังจากเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเมื่อไดรับแบบสอบถามที่ตอบแลวไดกลับมา ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะหดังนี้
กกกกกกก1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามคือประชาชนหรือหัวหนาครอบครัว
ที่เปนประชากรกลุมเปาหมาย โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
กกกกกกก2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean: Χ ) และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในแตละประเด็น
ของปญหาและการแปลความหมายทั้ง 3 ดาน คือดานความรูความเขาใจ
ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติ ตามเกณฑที่กําหนดไว
กกกกกกกระยะที่ 2 ผูวิจยั ไดดําเนินการเพื่อเก็บขอมูลดังนี้
กกกกกกก1. ผูว ิจัยทําหนังสือจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิที่ไดรบั เลือกเปนกลุม เปาหมายในการวิจยั
มาประชุมกลุม ระดมสมอง ในวันที่ 22 มีนาคม 2551 ระหวางเวลา 8.30-17.00 น. ณ หองประชุมพิพิธภัณฑ
จังหวัดหนองคาย
กกกกกกก2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมระดมสมองของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปสังเคราะหและสรุปเปนแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กกกกกกกระยะที่ 3 ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกก1. การวิเคราะหเชิงสถิติ ทําการวิเคราะหโดยการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลภายหลัง
จากรวบรวมขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหระดับของความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรที่
คนพบ
กกกกกกก2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดทาํ การวิเคราะหเนื้อหา โดยการประชุมกลุมระดมสมองของ
ผูทรงคุณวุฒิในขอ 5.1 มาเปนปจจัยนําเขาในการประชุมประเมินแนวทางหรือยุทธศาสตร ของผูทรงคุณวุฒิชุด
เดิมกับการวิจยั ในระยะที่ 2 เพื่อรวมกันยืนยันความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรอีกครั้งหนึ่ง และ
รายงานผลการประเมินและยืนยันความเปนไปไดของแนวทางหรือยุทธศาสตรพัฒนาที่คนพบตอไป

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
กกกกกกก1. ความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ในตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลางทุกเรือ่ งทั้งในเรื่องของดานการลด
รายจาย การเพิม่ รายได การประหยัด การเรียนรู การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการ
เอื้ออารี สวนเจตคติเกีย่ วกับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเจตคติตอการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ นระดับปานกลาง
ทุกเรื่อง
กกกกกกก2. การแสวงหาแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน จากการประชุมระดมสมอง (Focus Group) โดยผูทรงคุณวุฒิ จากการประชุม
ไดขอสรุปเพื่อเปนแนวทางหรือยุทธศาสตรในการพัฒนา ดังนี้
2.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือแบบเขมเพื่อใหหัวหนาครัวเรือนหรือกลุมที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบอาชีพใหเกิดความรูความเขาใจมีเจตคติที่ดแี ละสามารถปฏิบัติได ภายใตองคความรูและหลักธรรมทาง
ศาสนาที่เกี่ยวของกับวิถีชีวติ ของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
2.2 สรางศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชศูนยเปน
แหลงเรียนรูรวมกันระหวางคณะกรรมการหมูบาน กลุมอาชีพ หัวหนาครัวเรือนและเยาวชนกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง
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2.3 การรวมกลุมหรือการสรางเครือขาย เพือ่ แลกเปลี่ยนความหลากหลายทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางสังคม และทรัพยากรมนุษย กอใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองตางๆ ในการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
2.4 การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของทุกภาคสวนในหมูบาน เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิก
ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ รวมประเมินผล และกอใหเกิดความสามัคคี
2.5 การรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึก เพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดเขาใจในความหมาย ความจําเปน
ความสําคัญ วิธีการและผลประโยชนที่จะไดรับตอตนเอง ครอบครัว และหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.6 การทําบัญชีครัวเรือน เพือ่ ใหสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรูรายรับรายจายในแตวนั แตละเดือน
เปนการกระตุน เตือนใหทุกคนตระหนักถึงความเปนอยูข องตนเองทั้งในปจจุบนั และอนาคต ภายใต ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมคิ ุมกัน
2.7 การกําหนดวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกในหมูบาน เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายรวมกันของ
สมาชิกในชุมชนกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.8 การเสริมสรางภาวะผูนํา เพื่อสงเสริมผูนําครอบครัวใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความ
กลาหาญใน การตัดสินใจ มีความซื่อสัตย และมีความเสียสละ จนสามารถยืนหยัดรวมกับบุคคลอื่นๆ ในการที่จะ
นําพาแนวคิดใหมๆ เพื่อแกไขปญหาความยากจนของสมาชิกไดอยางยั่งยืน
กกกกกกก3. การประเมินแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
13 คน ตามแนวทางหรือยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน จํานวน 8 ยุทธศาสตร จากการวิจัยในระยะที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวายุทธศาสตรหรือ
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ทั้งในเรื่องของการฝกอบรมปฏิบัติการหรือแบบเขมเพือ่ ใหหวั หนาครัวเรือนหรือกลุมที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพใหเกิดความรูความเขาใจมีเจตคติที่ดแี ละสามารถปฏิบัติได การสรางศูนย
การเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุมหรือการสรางเครือขาย
การเสริมสรางการมีสวนรวมแกสมาชิกในชุมนโดยการจัดกิจกรรม การรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึก การทําบัญชี
ครัวเรือน การกําหนดวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกในหมูบาน และการเสริมสรางภาวะผูนํา
กกกกกกกสวนเมื่อนํายุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติ ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาจะสามารถเสริมสราง
ความสามารถในการปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนไดในระดับมากเชนกัน
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ขอเสนอแนะ
กกกกกกกจากผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยสามารถจําแนกขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะในการ
พัฒนา และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
กกกกกกก1. ขอเสนอแนะในการพัฒนา
เนื่องจากการวิจัยเรื่องการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน ตํา บลหนองกอมเกาะ อํา เภอเมือง จังหวัด หนองคาย เปน เรื่องที่ค อ นขา งใหมผู วิจัย ใช พื้น ที่ ใ น
การศึกษาอยูในระดับตําบล ประชากรและกลุมตัวอยางไมมากนัก และขอคนพบตัวชี้วัดถึงปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติอาจจะไมครอบคลุมหรือไมสามารถระบุปญหาไดทั้งหมด ดังนั้น ถาหากตองการผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนในเชิงพัฒนา ควรมีการทําการวิจัยในเรื่องนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง จะทําใหผลการวิจัยสมบูรณและนําไปใช
ประโยชนในเชิงพัฒนาไดดีกวา
กกกกกกก2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพัฒนาถาหากจะมีการวิจัยครั้งตอไปควรจะศึกษาในเชิงทดลอง
เพื่อเปรียบเทียบหรือวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory)
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