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ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ1* เกษมชาติ นเรศเสนีย์2 บุญเรือง ศรีเหรัญ3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การวิจัยนี้เป็นแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา รวมทั้งหมด 59 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และใช้วิธีการวิเ คราะห์อุปนัย ผลการวิจัย พบว่า 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสริมสร้างพลังให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างรากฐานเศรษฐกิจและ
สังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน 2. ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า การกาหนดยุทธศาสตร์ใช้เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินยุทธศาสตร์ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ หรือการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจริงต่อไปพร้อมกันนี้เพื่อช่วยให้เ ข้าใจการวางแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานนั้นในทางปฏิบัติ 3. แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม พบว่า ในปัจจุบันยังคงมีลักษณะของสภาพปัญหาคล้ายคลึงกับช่วงเวลา
แห่งการพัฒนาในอดีต แต่ก็มีแนวโน้มที่ยัง ส่อเค้าไปในทางก้าวหน้าและพัฒนาเข้าใกล้กับเป้าหมาย
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม
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STRATEGIES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON THE PRINCIPLE
OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
Vitoon Kaewsuwan1* Kasemchart Naressenie2 Boonrueng Sriharun3
Abstract
This research aims 1. to study the development strategy for communities along
philosophy 2. to study the factors that affect the strategic development of the community, the
philosophy of sufficiency economy, and 3. to study the guidelines Improvement factors affecting
community development strategy based on the philosophy of sufficiency economy. This
research is a method of qualitative research to collect data and analyze the information
obtained from interviews with those involved with the issues that researchers want to study
Representatives of the group total, 59 people in each community by means of document
content analysis. Information from interviews and using inductive analysis results showed that:
1. The community development strategy the philosophy of sufficiency economy. The economy
just enough to strengthen the country can develop steadily. Under globalization by giving priority
to the social and economic foundation strong. 2. Factors that affect the strategic development
of the communities along the philosophy that the strategy adopted for the implementation of
the strategy by converting strategy into action. Strategic guidance to the practices along the way
to help understand the strategic plan. 3. Factors affecting the development strategy for
communities along the right-sufficiency found. The appearance of a problem similar to the
stages of development in the past. However, it is likely that the Poses to the progress and
development closer to the goal.
Keywords : Strategies for Community Development, philosophy of sufficiency economy,
participating.
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บทนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการเชิดชูสูงสุด จากองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟี
อั น นั น ในฐานะเลขาธิ การองค์ การสหประชาชาติ ได้ ทู ล เกล้า ฯ ถวายรางวั ล The Human Development
Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549 และได้มีปาฐกถา
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่
เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องค์การ
สหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 นี้ นับว่าเป็นแนวคิดสาคัญ
ที่สุดในการสอนคน ซึ่งนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และ
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งคานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ และ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม มี ค วามชื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ค วามอดทน มี ค วามพากเพี ย ร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ และผลที่จะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี (สิรินภา กิจเกื้อกูล. 2550)
ข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคน และระบบให้มีภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางกลุ่มการวิจัยสนองโครงการพระราชดาริ
การพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสาคัญต่อการรวมพลัง
สังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผน 9 พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสู่ก ารปฏิ บัติ รวมทั้ งการติด ตามตรวจสอบผลการดาเนิ น งานตามแผนอย่ า งต่ อ เนื่อง
(ธนวรรธน์ พลวิชัย. 2550)
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศดูจะเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด
โดยต้องมีการสร้างธรรมาภิบาลใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐบาล/วิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ทุกคนต้องมีธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในการ ที่จะแก้ไขและพัฒนาประเทศ ในการปลูกฝัง
ในเรื่องราวของกระบวนการเรียนรู้และระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างความมั่นคงและการ
ปกป้องประเทศ การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่และมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนให้มีความเสมอภาคกัน ซึ่งใช้อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชนกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2552 โดยให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่งเสริม
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กระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ
พั ฒ นาการศึก ษา การวิ เ คราะห์ วิจั ย จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ชุมชนเพื่อ พั ฒ นาเศรษฐกิจ ในท้ อ งถิ่น ตลอดจนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เ กี่ยวข้อ งในการพั ฒนาชุ มชน ทั้งนี้เ พื่อให้ชุม ชนมี ฐานรากที่มีความมั่น คง มี
เสถี ย รภาพและมี ค วามเข้ ม แข็ งอย่ า งยั่ งยื น (กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน. 2550) การพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ป็ น ชุ ม ชน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการที่จะให้ประชาชนดาเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ ค่อยๆ ซึมลึกลงไปสู่วิถีชีวิตของชาวบ้าน และต้องอดทนอย่างมุ่งมั่นที่จะให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งของผู้นาชุมชนและประชาชนในชุมชนไปในทางที่ดี ให้เกิดความตระหนักและสานึก
ในความพอเพียงด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้เราต้องมีความรู้
และเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันให้เหมาะสมกับผู้นาและ
ประชาชนที่จะเดินเคียงคู่ไปกับเราด้วยความอดทน อดกลั้นและพยายาม ของนักพัฒนา ที่ต้องมีศิลปะในการพูด
โน้มน้าวที่ดี นาหลักจิตวิทยาสังคมมาปรับใช้ มีการเสียสละ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น (พจนา เอื้องไพบูลย์. 2546)
ดังนั้น การศึกษางานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ฉบับนี้ จึงจะได้ศึกษายุทธศาสตร์ และการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ทาการศึกษา โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดเพื่อที่จะสามารถนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้จริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียงที่เ ป็น
เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพยุทศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยุทศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับ ปรุงปัจจัย ที่มีผลต่อยุ ทศาสตร์ ก ารพั ฒนาชุม ชนตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
8 ชุมชน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี โดยทาการศึกษาเชิง
คุณภาพควบคู่กัน การวิจัยเชิงคุณภาพโดยทาการวิจัยเชิงเอกสาร กับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อให้ทราบถึง
ประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สาคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสาคัญที่ทาการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน จึงได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนั้ นผู้วิจัยจึงได้กาหนด หัวข้อสาคัญในการวิจัยเชิง คุณภาพตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้
กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแกนนา
ชุมชนที่เป็นทางการ ตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมในแต่ละชุมชน กลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือน ในชุมชน และกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแทนครัวเรือนในชุมชน ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ซึ่งคัดเลือกมาเพียง 3 จังหวัด คือ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดอยุธยา และจังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่ม โดยใช้ระเบียบ
เชิงคุณภาพ ได้แก่
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1. ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับตาบล
ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด 3 จังหวัด รวม 3 คน
พัฒนาชุมชนอาเภอ 8 อาเภอ ใน 3 จังหวัด รวม 8 คน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัด รวม 8 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน
2. กลุ่มแกนนาชุมชนที่เป็นทางการ ใช้วิธีการเลือกแบบ โดยเลือกสัมภาษณ์ผใู้ หญ่บ้านเป็นบุคคลแรก
หลังจากนั้นให้ผู้ใหญ่บ้านแนะนาบุคคลที่จะทาการสัมภาษณ์ต่อไปอีก 1 คน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนระดับตาบล จากนั้นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนได้แนะนาบุคคลที่จะทาการสัมภาษณ์อีก 1 คน
ซึ่ งเป็ น ผู้ อ าวุ โ สในชุ ม ชนรวมผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น แกนน าชุ ม ชน จ านวน 3 คน ต่ อ 1 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ทั้ งหมด
8 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 24 คน
3. ตั ว แทนจากกลุ่ ม กิ จ กรรมในแต่ ล ะชุ ม ชน ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง โดยพิ จ ารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะ คือ เป็นประธานกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนต่างๆ โดยเลือกตัวแทนกลุ่ม
กิจกรรมเหล่านี้ จานวน ชุมชนละ 2 คน รวม 8 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
จากตัวแปรที่ใช้ศึกษา ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่า ง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ถูกนามาตั้งเป็น
ค าถามปลายเปิด จากกลุ่มตั วอย่ าง ซึ่ งเป็ น ผู้ ร่ว มรั บผิด ชอบโดยตรงในฐานที่ ท่ านเหล่านั้ น เป็ นผู้สร้ างความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแกนนาชุ มชนที่เป็นทางการ ตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมในแต่ละ
ชุมชน จานวน 59 คน
การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึก โดยเบ่งประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประชาชนในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ด้านบริหาร
ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 4 แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศที่เหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ยเชิ งคุณภาพจะท าให้ได้ข้ อ มูลเชิ งลึก (In-Depth) ที่ มี ร ายละเอีย ดชั ดเจนสามารถนามา
วิเคราะห์วิธีอุปมาน และการตีความ สามารถขยายองค์ความรู้โดยอาศัยการวิเคราะห์ตรรกะ โดยผู้วิจัยจะทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้ตั้งคาถามไว้ ล่วงหน้า แล้วนาผลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ต้องการหาคาตอบและตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแกนนาชุมชนที่เป็นทางการและ
ธรรมชาติ และตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมในแต่ละชุมชน ประกอบด้วย 8 ชุมชน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอยุธยา และจังหวัดลพบุรี
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วิฑูลย์ แก้วสุวรรณและคณะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
วารสาร และคาถามที่ได้จากปลายเปิดของแบบสอบถามโดยจะใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์
แบบอุ ป มั ย ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ แ ละการสั งเกตใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย โดยตี ค วา มหมาย เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ รวมทั้งจากเอกสารที่ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหานาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณา
3. การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัยเป็น
กระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมายของผลหรือ ข้อค้นพบที่ได้จากากรแสดงข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบว่า
ข้อสรุป และความหมายที่ใช้นั้นมีความถูกต้องตรงประเด็นและน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมานั้น
อาจจะอยูใ่ นรูปของคาอธิบาย กรอบแนวคิด หรือทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องที่ทาการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. การศึ ก ษาสภาพยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาชุ มชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่ า การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในระดับประเทศและในระดับครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการทางานของประชาชนทั้งประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสริมสร้างพลังให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างรากฐาน
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจนสามารถปรับตัว
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และนาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย
2. ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1. การ
กาหนดยุทธศาสตร์ใช้เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินยุทธศาสตร์ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หรือ
การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจริงต่อไปพร้อมกันนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น
ในทางปฏิบัติ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทาง
ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น และ 2. การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับประเทศไทยการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้น
ควรเน้นการพัฒนาและทบทวน ศึกษาให้ชัดเจนและทาเพื่อประโยชน์ในอนาคต พบว่า มักน้อย บริโภคหรือใช้
สอยพอดี เช่น การกินอาหาร ในรายการจุดเปลี่ยนได้มีการออกรายการในตอนที่ เกี่ยวกับการกินว่า “พฤติกรรม
กินทิ้งกินขว้าง” กินอาหารก็ขอให้กินพอดีอย่าเหลืออาหารแน่นอนว่ามีเงินจ่ายแต่คนในชนบทยังขาดอาหาร
แสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริโภคและความไม่เท่าเทียมในการใช้ชีวิต
3. แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสม พบว่า ในปัจจุบันยังคงมีลักษณะของสภาพปัญหาคล้ายคลึงกับช่วงเวลาแห่งการพัฒนาใน
อดีต แต่ก็มีแนวโน้มที่ยัง ส่อเค้าไปในทางก้าวหน้าและพัฒนาเข้าใกล้กับเป้าหมายและความคาดหวังที่กาหนดไว้
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเงื่อนไขและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้ อ งพิ จารณาปรั บเปลี่ ยนหรื อค่ อยบรรเทาให้ลดลงอย่า งรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ วิธีการคิด และกระบวนการส่งผ่านการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐโดยสามารถอธิบายได้
ดังภาพที่ 2
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

ภาพที่ 2 แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีทรรศนะเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือ
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้า คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการดูแลซึ่งกันและกัน ด้านการ
ส่งเสริม ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และส่งเสริมฟื้นฟูองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชนของท้องถิ่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดอื่น และ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ในการดาเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน การเสริมสร้างให้ครัวเรือนมีการ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการรวมกลุ่มกัน เพื่อนาความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กันภายในชุมชน และพัฒนาวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ การเสริมสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีให้กับชุมชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย
การกาจัดและลดปริมาณขยะในชุมชน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเห็นได้
ว่าประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง สามารถนายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในความพอประมาณตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพเสริมตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ไพศาล เนาวะวาทอง. 2551) ส่วนการเสริมสร้าง
ความมีเหตุผลของชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกันการมีความรู้
ความเข้าใจมีการจัดเวทีระดมสมองระดมความคิดภายในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนและเกษตรกรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ที่จะนามาต่อยอดปรับปรุงวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสกาวเดือน โพธิพันธ์
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วิฑูลย์ แก้วสุวรรณและคณะ

(2551) ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของชาวนา เป็นวิถีแบบผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
ชาวนามีหนี้สิน เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง และละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม มีอาชีพเสริมอื่นๆ น้อยมาก ระดับความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนา มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และการบริหารจัดการที่ดีของชาวนา ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาของรัฐ ที่ให้ความสาคัญต่ออาชีพเกษตร
และชาวนา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี
เสริมสร้างเศรษฐกิจชาวนาให้มีรายได้ เงินออม เงินฝาก มากขึ้น แนวการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวนา โดย
การระดมพลังสมองของชาติและกระตุ้นจิตสานึกของผู้บริหารประเทศและหน่วยงานภาครัฐให้ตระหนักและเห็น
คุณค่าของชาวนาอย่างแท้จริง
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจิตสานึกที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่สมาชิกชุมชนแต่ละคนใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเอง
ด้านการทาจิตใจให้ผ่องใสด้วยความเจริญใจและมีความเย็นใจอยู่เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง สมาชิกชุมชนแต่ละ
คนคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันและกันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยรู้จักนาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะความสามารถพึ่งตนเอง สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกแทนการใช้เทคโนโลยีอยู่รวมกันอย่างเอื้ออาทร และมีจิตใจคานึงถึงการแบ่งปันกันให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางสังคมสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ให้สมาชิกรู้จักพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและ
ประสบการณ์ของตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ผลการปฏิบัติสมาชิก
จัดการกับภูมิปัญญาหรือศักยภาพของสมาชิกในท้องถิ่นให้สามารถนาไปใช้ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชุมชน (สอางค์ วงศ์วรรธนะโชติ. 2550)
2.2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญ หา การวางแผน
เพื่อแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และการติดตามและประเมินผล โดยปัจจัยที่มีการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูง คือ การติดตามและประเมินผล ส่วนการดาเนินงานที่
ต้องมีการส่งเสริมเพิ่มขึ้น (ชาญวิทย์ โพธิ์เจริญ. 2550) การบริหารจัดการงานตามแผนชุมชน กลุ่มต่างๆ ที่อยู่
ภายในชุมชน มีการติดตามผล ประเมินผล จัดทาบัญชีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง โปร่งใส จัดทาแผนชุมชน โดยการ
น าเอาสิ่ ง ที่ ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพ ทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล ผู้ น าธรรมชาติ ที่ ชุ ม ชนยอมรั บ ปราชญ์ ช าวบ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตหลัก ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมกันจัดทาแผนของชุมชนที่ต้องการ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั้ งตั ว แทนชุ ม ชนร่ ว มกั น เป็ น กรรมการตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ศรีนวลใย (2551) พบว่า กระบวนการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อยูเ่ ย็นเป็นสุข ประกอบด้วย การสืบทอดอาชีพ การคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีแนวความคิดในการใช้
ชีวิตแบบพอมีพอกินพอใช้ในครัวเรือน การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้คนในบ้านเกิดมีการอยู่ดีมีสุข
รับนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติยังหมู่บ้าน ประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการ
3. แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
ที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ควรมีการจัดโครงสร้างกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดผลตอบแทนอย่างชัดเจน แต่ควรเป็นการ
พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างผลตอบแทนในหลายๆ ด้านและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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การบริหารจัดการหรือกิจการในด้านลบ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจควรดาเนินแนวทางในการดารงชีวิตแบบ
พออยู่พอกินพอใช้ สามารถพึ่งตนเองได้ เช่น ควรมีความพอประมาณที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ควรมี
เหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ควรมีภูมิคุ้มกันในตัวในการ
เตรียมตัวให้พร้อมรั บผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ (ปรีดิยาธร เทวกุล. 2550) การสนับสนุน
ทรัพยากรควรมุ่งพัฒนาองค์การและบุคลากรทั้งในภาคส่วนขององค์ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสามารถ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์และแข่งขันตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไสว เจริญศรี
(2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน บ้านน้าดิบ ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินชีวิตตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านต้นแบบบ้านหนองกระทุ่ม ตาบลหัวถนน อาเภอคลองขลุง และเพื่อหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้าดิบตามแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน คือ
1. ด้านการลดรายจ่าย 2. ด้านการเพิ่มรายได้ 3. ด้านการอบรม 4. ด้านการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 5. ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ และ 6. ด้านการเอื้ออาทร
สรุปได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกต่างจากแนวทาง
การพัฒนาในอดีตหลายด้าน หน่วยงานมีความรู้และความเข้าใจ ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัวได้ ดียิ่งขึ้น
และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับชุมชน และในชีวิตประจาวัน
ของประชาชน ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายหลั ก ของการพั ฒ นาชุ ม ชนตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตลอดจน
ความสามารถในปั จ จั ย การพั ฒ นาชุ ม ชนตามตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 12 ตั ว ซึ่ ง ได้ แ ก่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ท ธศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนทรัพยากร จิตสานึก การปฏิบัติ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ทุนทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ และการติดตามและประเมินผล จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการทาวิจัย
1. ควรส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลระหว่างกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ภาครั ฐ ควรมีความต่อ เนื่ องในการให้ค วามช่ ว ยเหลือและสนั บสนุ น อย่ างจริงจังโดยยึดความ
ต้องการและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นแกนในการพัฒนาและในระยะยาวก็ต้องเป็นผู้กากับตรวจสอบและแนะนา
ให้อยู่ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยกาหนดโครงการและความช่วยเหลือที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ในยุคปัจจุบัน ในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมแรงร่วมใจ ความยั่งยืนของการพัฒนา เป็นต้น
2. ควรมี ก ารศึก ษาเกี่ ย วกั บ ความสัมพั น ธ์ข องวั ฒนธรรมกับ การบริห ารจั ดการองค์ กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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