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ความสนใจท่ีข้าพเจ้าท าการศึกษาเร่ือง “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล” เน่ืองมาจากเร่ืองดงักล่าวมีความ

สอดคล้องกับวิชาท่ีข้าพเจ้าเคยเรียน คือ วิชาจิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา บรรยายโดยผศ.ดร.

ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ ท่ีกล่าวถึงศาสตร์จิตวิทยาสังคมท่ีประยุกต์กับงานการพัฒนาสังคม

โดยเฉพาะการพัฒนาท่ียั่งยืน ในวิชายังกล่าวถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมทางสังคม ท าให้

ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจถึงการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความมีเหตมีุผล 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืนตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นความรู้จกัพอประมาณ มีคณุธรรม โดยท่ีไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน การท าวิทยานิพนธ์เร่ืองนี ้จึงเป็นอีกกรณีหนึ่งของการต่อยอดองค์

ความรู้เร่ืองการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปการประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต. จาก

การศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบว่าสิ่งส าคญัท่ีผู้บริหารอบต.ควรค านึงถึงคือ การน าเอาความรู้เก่ียวกับ

การบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ปฏิบตัิในองค์การ เพ่ือการใช้

ทรัพยากรต่างๆอย่างรู้คณุค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา และลดความผิดพลาดในการ

ท างาน มีการพึง่พาอาศยักนัและกนัระหวา่งอบต.และประชาชน ท าให้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างเป็น

สขุ และขยายผลน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกระดบั ทัง้ระดบัครอบครัว ระดบัชมุชน 

และระดบัรัฐตอ่ไป 

ข้าพเจ้าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาและส่งเสริม

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารอบต.ให้

แพร่หลายมากยิ่งขึน้  
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาครั้งนี้

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (ได้แก่นายกอบต. รองนายกอบต. เลขานุการอบต. ปลัดอบต. 

รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธาหัวหน้าส านักปลัดและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ทั่วไป) จ านวน 207 คน จากอบต. 23 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1) ค าถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี  2) แบบ

วัดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการ

ด าเนินงานและด้านการประเมินผล และส่วนท่ี 3) ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับประโยชน์ ปัญหา

อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการอบต. ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หรือ F-test 

การทดสอบค่าที (t-test) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation) 
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ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารอบต.ในจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 64.7 เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉล่ีย 38.72 ปี ร้อยละ 69.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 45.4 จบระดับปริญญาตรี ร้อย

ละ 35.7 จบสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร้อยละ 39.1 จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ร้อยละ 

99.0 นับถือศาสนาพุทธ มีประสบการณ์การท างานเฉล่ีย 12.7 ปี มีประสบการณ์การท างานด้าน

การบริหารเฉล่ีย 6.7 ปี ร้อยละ 22.2 มีสถานภาพในองค์กรเป็นรองนายกฯ และมีรายได้เฉล่ีย 

17,115 บาทต่อเดือน 

2  ระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลภาพรวม อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59) โดยเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า ด้านการจัดการองค์การ ด้านการด าเนินงาน และด้านการ

วางแผน อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72, 3.70, 3.59 ตามล าดับ) ส่วนด้านการประเมินผล 

อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38) 

3  ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการของผู้บริหารอบต. มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ระดับการศึกษา 

สถานภาพในองค์กร กล่าวคือ ผู้บริหารท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มากกว่าผู้บริหารท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่า ผู้บริหารท่ีมี

สถานภาพเป็นนายกฯ มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มากกว่าผู้บริหารท่ีมี

สถานภาพต ่ากว่า นอกจากนี้อายุ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การท างานด้านการ

บริหาร และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ 

4   จากค าถามปลายเปิดเก่ียวกับประโยชน์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ฯ พบว่า ประโยชน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบมากท่ีสุด คือ 

สามารถประหยัดงบประมาณขององค์กร เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า (ร้อย

ละ 25.5 ของค าตอบ) ปัญหาอุปสรรคท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบมากท่ีสุด คือ บุคลากร/ประชาชนในพื้นท่ี

ยังยึดติดกับวัฒนธรรมประเพณีและแนวคิดวัตถุนิยม บริโภคนิยมและวัฒนธรรมเดิมขององค์กร 

(ร้อยละ 35.7 ของค าตอบ) ส่วนข้อเสนอแนะท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบมากท่ีสุด คือ ควรมีการปลูกฝัง

ผู้บริหารให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

(ร้อยละ 27.3 ของค าตอบ) 
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จากผลการศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริม
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จมากขึน้ ดังนี ้1) ควรมีการอบรมด้านความรู้และการ
ปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้บริหารและบุคลากรใหม่ขององค์กร เพ่ือความ
เข้าในใจการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถกูต้อง 2) ควรพิจารณาคดัเลือกหรือ
แต่งตัง้ผู้บริหารอบต.ท่ีมีประสบการณ์การท างานและมีการศึกษาสูง เพ่ือสามารถเข้าใจและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และ 3) 
ผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานควรประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการติดตามและ
ประเมินผลให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือประหยดังบประมาณและใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ยิ่งขึน้ 
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The purpose of the study was twofold : 1) to examine the application of the 

sufficiency economy philosophy to management by administrative officers of sub– 

district administrative organizations in Nakhon Pathom province, and 2) to identify the 

factors related to their application of the sufficiency economy philosophy. The sample of 

this quantitative study consisted of 207 administrative officers (i.e., president, vice 

president, secretary, permanent administrative officer, deputy permanent administrative 

officer, head of finance section, head of the civil engineering section, head of the 

secretary officer and head of the general management section) from 23 sub–district 

administrative organizations in Nakhon Pathom province. The questionnaire that was 

used to collect the data was composed of three parts : 1) questions related to the 

respondent’s background information ; 2) questions that measured their application of 

the sufficiency economy philosophy, which covered 4 aspects ; that is, planning, 

organizational management, implementation and evaluation ; and 3) open-ended 

questions on problems and obstacles as well as suggestions on applying the sufficiency 

economy philosophy to management of the sub–district administrative organization. 

Percentage, mean and standard deviation were used to describe the data and One-way 

Analysis of Variance (F-test), t-test, and Pearson’s Product Moment Correlation were 

used to test the hypotheses.  
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The findings were summed up as follows : 
1.  General background information. About 64.7 % of the administrative officers 

were male and their average age was 38.72 years. About 69.6 % were married, 45.4 % 
held a Bachelor’s degree,  about 35.7 percent majored in politics and administration, 
and about 39.1 % graduated from Rajabhat universities. About 99.0 % were Buddhists. 
They had an average work experience of 12.7 years and an average administrative 
experience of 6.7 years. About 22.2 % were vice presidents of the sub–district 
administrative organization. The average monthly income was 17,115 baht. 

2. Overall, the administrative officers applied the sufficiency economy 

philosophy to their organizational management at a high level (   = 3.59). When the 
individual aspects were considered, it was found that organizational management, 

implementation and planning were at a high level (   = 3.72, 3.70, and 3.59, 

respectively), while evaluation was at a moderate level (   = 3.38). 
3. There were six variables significantly related to the application of the 

sufficiency economy philosophy to the organization management and administration. 
They were education, status in organization, age, work experience, administrative 
experience and average monthly income. That is, the administrative officers with a 
Master’s degree made more application of the philosophy than those with a lower 
education level. Those in the position of president made more application of the 
philosophy than those in a lower position. In addition, age, work experience, 
administrative experience and average monthly income were positively related to their 
application of the philosophy at a statistically significant level. 

4. From the answer to the open-ended questions on advantages, problems and 
obstacles, and suggestions on application of the sufficiency economy philosophy, most 
respondents stated that the application of the philosophy could save the organization’s 
budget due to the effectiveness of resource use (25.5 percent). As for the problems and 
obstacles, it was found that the personnel and local people was still clinging to culture 
and customs , materialism , consumerism , and traditional organization culture (35.7 %). 
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Most of the respondents suggested that the administrative officers should see the value 
and importance of applying the sufficiency economy philosophy to their work (27.3 %). 

Based on the results of the study, the researcher made the following 
recommendations as a guideline to promote the application of the sufficiency economy 
philosophy : 1) The administrative officers and new personnel should be trained on the 
knowledge and the application of the sufficiency economy philosophy. 2) The 
administrative officers of the sub–district administrative organization should select or 
appoint those with high education and experience to serve in the organization so that 
they could effectively apply the philosophy in their administration and management. 3) 
This philosophy should be applied more to the follow–up and evaluation process in 
order to save the budget and resources. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1.1   ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
การพฒันาประเทศไทยท่ีผ่านมาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1–7 ได้

มุ่งเน้นการใช้แนวความคิดทางตะวันตกมาใช้ในการด าเนินชีวิต  และบริหารประเทศ โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาให้เป็นสงัคมอตุสาหกรรมมากขึน้และลดความส าคญัของภาคเกษตรกรรม 
อนัเป็นอาชีพหลกัของประชากรไทย ท าให้ระบบเศรษฐกิจขาดความสมดลุ แรงงานคนย้ายเข้าสู่เมือง
เพ่ือรับจ้างและประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่งพิงตา่งประเทศ เช่น การกู้ ยืมเงินทนุ การ
ใช้วัตถุดิบ เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี ท าให้ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มี
สถาบนัการเงินและหน่วยงานธุรกิจต่างๆอยู่ในฐานะล้มละลาย มีภาระต้องช าระหนีต้่างประเทศ
จ านวนมาก ซึง่สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นสาเหตท่ีุก่อให้ให้เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็
ตาม ในทา่มกลางภาวะวิกฤตินัน้เอง ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั โดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนชาวไทย เน่ืองในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 ถึงความส าคญัในการปรับทิศทางการพฒันาประเทศ
สูแ่นวเศรษฐกิจพอเพียง และทรงพระราชทานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางด าเนิน
ชีวิต ให้สามารถฝ่าฟันภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึน้ได้ ซึ่งหลกัการท่ีส าคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือการพฒันาท่ีตัง้อยู่บนทางสายกลาง ความไม่ประมาท พึ่งตนเอง โดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตผุล มีการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้ความรู้เท่าทันสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งต่อมาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้รับ
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ความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2546: 54)  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน้อมน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้ท าการปรับปรุงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) โดยการหันมาให้ความส าคัญกับคน และมองว่าคนเป็น

ศูนย์กลางในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น เปิดโอกาสให้แก่องค์กร ชุมชน 

สนับสนุนการเรียนรู้ ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545–2549) ได้ยึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการ

พัฒนาประเทศและพัฒนาประชาชน ย่ิงกว่านั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2550–2554) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการจัดท าแผน เพ่ือสร้างให้สังคม ในทุกระดับชั้น เกิดความ

เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการด าเนินชีวิต 

ตลอดจนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

และใช้ค านิยามนี้ในการขับเคล่ือน (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ 2548: 7) ในปัจจุบันหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ชุมชนและองค์การต่างๆ ให้

สามารถด าเนินงานอยู่ได้ท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม เป็น

แนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย

กลาง เพ่ือก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554: 7) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ก าหนดว่า รัฐจะต้อง

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ

ท้องถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด

ท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในจังหวัดนั้น (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2555: 7–8) ดังนั้นจึงมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มาตรา 281 ภายใต้

บังคับมาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญ คือ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี ดงันัน้การเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมุ่งเป้าหมายเพ่ือสร้างประโยชน์
และความสุขของส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแท้ และมีความสามารถในการรองรับภารกิจดงักล่าว (กรมการพฒันา
ชมุชน. กองฝึกอบรม, 2546: 3) 

จงัหวดันครปฐมตัง้อยู่ในภาคกลาง มีขนาดใหญ่เป็นล าดบัท่ี 13 ของจงัหวดัในภาคกลาง
และเป็นล าดบัท่ี 62 ของประเทศ หา่งจากกรุงเทพมหานครไปยงัทิศตะวนัตกตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม เป็นระยะทาง 56 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร แบง่
การปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชยัศรี 
อ าเภอดอนตมู อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพรานและอ าเภอพทุธมณฑล มี 97 องค์การบริหารส่วน
ต าบล และอ าเภอบางเลนเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2439 มีพืน้ท่ีทัง้หมด 588,836 
ตารางกิโลเมตร มีประชากร 90,845 (พ.ศ.2553) แบง่การปกครองออกเป็นเทศบาลจ านวน 4 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนต าบล 15 แห่ง อ าเภอดอนตมูเป็นอ าเภอขนาดกลาง ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2509 มีพืน้ท่ีทัง้หมด 171,354 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 46,782 (พ.ศ.2553) แบง่การปกครอง
ออกเป็นเทศบาลจ านวน 1 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง และอ าเภอพทุธมณฑลเป็น
อ าเภอขนาดเล็ก ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2539 มีพืน้ท่ีทัง้หมด 52,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
35,075 (พ.ศ.2553) แบง่การปกครองออกเป็น เทศบาลจ านวน 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 2 แห่ง (กรมสรรพากรพืน้ท่ีนครปฐม 1, 2554: 1) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแตล่ะแห่ง
ตา่งเป็นองค์การส่วนภูมิภาคท่ีมีส่วนในการพฒันาท้องถ่ินของประเทศโดยตรง จึงเป็นหน่วยงานท่ี
มีความส าคญั และสมควรท่ีจะน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการบริหาร
หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล เป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่หน่วยงานราชการและ
ขบัเคล่ือนให้ประเทศมีการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืนตอ่ไป  

ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ือง การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้
ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดันครปฐม เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดของการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การ
บริหารสว่นต าบล ในจงัหวดันครปฐม 
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1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ในการศกึษา 3 ประการ คือ 
1.2.1  เพ่ือศกึษาระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหาร

จดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดันครปฐม 
1.2.2  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้

ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดันครปฐม 
1.2.3.  เพ่ือศกึษาปัญหาอปุสรรค ประโยชน์/ข้อดี และข้อเสนอแนะในการน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จงัหวดันครปฐม 

 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การศกึษาครัง้นีก้ าหนดขอบเขตการศกึษาใน 3 ด้าน คือ 
 
1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำสำระ  
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล ครอบคลมุใน 4 ด้านของการบริหารจดัการ คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินงาน ด้านการจดัการองค์การและด้านการประเมินผล  

 
1.3.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี  
การศึกษาในครัง้นี ้สนใจจะศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดันครปฐม จาก 3 

อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตูมและอ าเภอพุทธมณฑล รวมจ านวน 23 แห่ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอบางเลน 15 แห่ง (ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า 
องค์การบริหารสว่นต าบลหินมลู องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตมู องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลบวัปากท่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนกกระทงุ องค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญาและ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง) องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอดอนตูม 6 แห่ง (ได้แก่ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพทุรา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวกและองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยด้วน) องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอพทุธมณฑล 2 แห่ง (ได้แก่ องค์การ
บริหารสว่นต าบลมหาสวสัดิแ์ละองคก์ารบริหารสว่นต าบลศาลายา) เพ่ือเป็นตวัอย่างและขยายผล
ตอ่ไป 

 
1.3.3  ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย   
ประชากรของการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 23 แห่งใน

จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย ต าแหน่งนายกอบต. รองนายกอบต. เลขานุการอบต. ปลดัอบต. 
รองปลดัอบต. หวัหน้าส านกัปลดั หวัหน้าสว่นการคลงัและหวัหน้าสว่นโยธา  
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
การศกึษาครัง้นีมี้ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการศกึษาดงันี ้
1.4.1  ท าให้ทราบถึงระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ

บริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม ใน 4 ด้านคือ ด้านการ
วางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านการจดัการองค์การและด้านการประเมินผล  

1.4.2  ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดันครปฐม 

1.4.3  ท าให้ทราบถึงปัญหาอปุสรรค ประโยชน์/ข้อดี และข้อเสนอแนะในการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่น
ต าบล จงัหวดันครปฐม 

1.4.4  ท าให้ได้แนวทางในการสง่เสริมการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้
ในการบริหารจดัการขององค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืนๆตอ่ไป 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 
 

แนวคดิทฤษฎี ผลงานวจิัยที่เก่ียวข้องและกรอบแนวคิด  
 

ในบทนีจ้ะน ำเสนอแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั “กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล” ได้แก่ แนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร และแนวคิดเก่ียวกบักำรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (อบต.) ผลกำรวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
นิยำมปฏิบตักิำร และสมมตฐิำนในกำรศกึษำ ตำมล ำดบั 
 

2.1    แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  
 2.1.1  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ได้ทรงชีแ้นะแนวทำงกำร
ด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำเป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี ตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤติกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 และเม่ือภำยหลงัได้ทรงเน้นย ำ้แนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและ
สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวตัน์และควำมเปล่ียนแปลงต่ำงๆ 
(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ, 2548: 2) 

 
2.1.1.1  ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (2548: 5–6) ได้

กล่ำวถึง ควำมเป็นมำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปว่ำ ตลอดเวลำกว่ำคร่ึงศตวรรษ นับตัง้แต่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวขึน้เถลิงรำชสมบตัิบรมรำชำภิเษกภำยใต้นพปฎลมหำเศวตฉัตร  
(ฉตัร 9 ยอด) ซึ่งได้พระรำชทำนพระปฐมรำชโองกำร “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์
สขุแหง่มหำชนชำวสยำม” พระองค์ได้ทรงทุม่เทพระวรกำย และพระสติปัญญำ ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบั
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พสกนิกรของพระองค์ และบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจ ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สุขของพสกนิกรเป็นท่ีตัง้ โดยใช้หลกัคุณธรรม
และควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงหลักวิชำควำมช ำนำญและประสบกำรณ์เก่ียวกับวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำ และเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกบัภมูิสงัคมของแตล่ะพืน้ท่ี เป็นแนวปฏิบตัใินกำรพฒันำ 
 
  2.1.1.2  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

           “...ค ำว่ำพอเพียง มีควำมหมำยกว้ำงออกไปอีก ไม่ได้หมำยถึง 
กำรมีพอส ำหรับใช้ของตวัเอง มีควำมหมำยว่ำ “พอมีพอกิน”...วนันัน้ได้พูดถึงว่ำเรำ
ควรจะปฏิบติัให้พอมีพอกิน พอมีนี้ก็แปลว่ำเศรษฐกิจพอเพียงนัน้เอง ถ้ำแต่ละคนมี
พอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ย่ิงถ้ำประเทศมีพอมีพอกินก็ย่ิงดี พอเพียงหมำยควำมว่ำมีกินมี
อยู่ ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หรูหรำก็ได้ แต่ว่ำพอเพียงก็คือพอเท่ำนัน้เอง คนเรำถ้ำพอใน
ควำมตอ้งกำรมนัก็จะมีควำมโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงนี้อำจจะ
มีมำก อำจจะมีของหรูหรำก็ได้ แต่ว่ำต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมำณ 
พูดจำก็พอเพียง ท ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง ฉะนัน้ควำมพอเพียงนี้ก็
แปลว่ำควำมพอประมำณและควำมมีเหตผุล...”  

 
พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

5 ธันวำคม พ.ศ.2541 ณ พระต ำหนกัจิตรลดำรโหฐำน (กรมกำรปกครอง, 2542: 1) จำกกระแส
พระรำช ด ำริเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดกำรระดมควำมคิดในวงกว้ำงจำกทุกฝ่ำย อำทิ 
นกัวิชำกำรข้ำรำชกำร ปรำชญ์นกัคิดทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ ทัง้ภำครัฐและเอกชน โดย
น้อมน ำเอำกระแสพระรำชด ำริมำปฏิบตัแิละหำวิธีกำรท่ีจะผลกัดนัให้บงัเกิดผลส ำเร็จ 
  ณฏัฐพงศ์ ทองภกัดี (2550: 18) ได้สรุปประเด็นพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวท่ีพระองค์ทรงมีพระรำชด ำรัสในวนัท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นข้อคิดและ
ข้อแนะน ำท่ีส ำคญัได้ดงันี ้กำรเป็นเสือนัน้ไม่ส ำคญั ส ำคญัท่ีประชำชนควรมีเศรษฐกิจแบบพออยู่
พอกิน หรือกำรท ำโครงกำรใดๆต้องท ำด้วยควำมรอบคอบอย่ำโตเกินไป นอกจำกนีแ้นว
พระรำชด ำริยังมีกำรประยุกต์ใช้ในหลำยหน่วยงำน โดยเฉพำะภำคเกษตรกรรม เม่ือหลำยฝ่ำย
น ำไปใช้ก็เกิดควำมเข้ำใจท่ีไม่ตรงกัน พระองค์จึงทรงมีพระรำชด ำรัสเพิ่มเติม และขยำยหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ำใจกนัมำกขึน้ โดยสรุปเช่น พอเพียง คือ พออยู่พอกิน ไม่ฟุ่ มเฟือย
หรือหรูหรำเกินไป แตใ่ห้มีควำมพอเพียง แตถ่ึงแม้บำงสิ่งบำงอย่ำงจะดสูิน้เปลือง แตน่่ำจะท ำให้มี
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ควำมสุขก็น่ำจะมีไว้ครอบครองได้ ถ้ำคนภำยในประเทศเพียงจ ำนวนหนึ่งในส่ีของจ ำนวนคน
ทัง้หมด รู้จกัท ำอะไรด้วยควำมอะลุม่อลว่ย ท ำอะไรด้วยเหตแุละผลก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงและทกุ
คนจะมีควำมสขุ   
  ณฏัฐพงศ์ ทองภกัดี (2550: 11) กล่ำวว่ำ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัท่ี
ประชำชน หนว่ยงำนหรือองค์กรทัง้ภำครัฐและภำคเอกชนสำมำรถน ำไปปฏิบตัิและประยกุต์ใช้ให้
เหมำะกับบริบทของตนได้ โดยสำระส ำคัญของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตมีุผล กำรมีระบบภูมิคุ้มกนัท่ีดี รวมไปถึงกำรมีควำมรู้และกำรมีคณุธรรม
ประกอบกันด้วย องค์ประกอบเหล่ำนีช้่วยให้ประชำชนสำมำรถด ำรงชีพในสภำวะสงัคมท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงรวดเร็วเช่นทุกวนันี ้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัท่ีมำจำกประสบกำรณ์
จริงของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัในกำรพฒันำ และมีพืน้ฐำนจำกพระรำชกรณียกิจ โครงกำร
หลวง โครงกำรในพระรำชด ำริต่ำงๆ ซึ่งพระองค์มุ่งเน้นกำรพฒันำไปสู่คน พฒันำควำมเป็นอยู่
ของปัจเจกในครอบครัวและชมุชน ทรงให้เกษตรกรก ำหนดวิถีของตนเอง เช่น ลดกำรพึ่งพิงเฉพำะ
น ำ้ฝน ลดผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมำจำกกำรปลกูพืชเชิงเด่ียว เน้นควำมพออยู่พอกิน ตวัอย่ำงท่ี
ชดัเจน จะเห็นได้จำกทฤษฎีใหม ่ท่ีเป็นกำรพฒันำกำรเกษตรท่ีพึง่ตนเอง 
  ส ำนกังำนโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (2550: 31) ได้กล่ำวถึงควำมหมำย
ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่ำ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำท่ีชีถ้ึงแนวกำรด ำรงอยู่
และปฏิบตัตินของประชำชนในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชนจนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในกำร
พฒันำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ือให้
ก้ำวทนัตอ่ยคุ โลกำภิวตัน์ ควำมพอเพียงหมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตผุล รวมถึงควำม
จ ำเป็นท่ีต้องมีภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควรตอ่กำรมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงทัง้
ภำยนอกและภำยใน ทัง้นีจ้ะต้องอำศยัควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบและควำมระมดัระวงัอย่ำงยิ่งใน
กำรน ำวิชำกำรตำ่งๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนัจะต้อง
เสริมสร้ำงพืน้ฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุก
ระดบัให้มีส ำนกึในคณุธรรม ควำมซ่ือสตัย์สจุริตและให้มีควำมรู้ท่ีเหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำม
อดทน ควำมเพียร มีสติปัญญำและควำมรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทัง้ด้ำนวตัถุ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจำกโลก
ภำยนอกได้เป็นอยำ่งดี  

  สรุปได้วำ่ เศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง ควำมรอบคอบ รอบรู้และควำมระมดัระวงั
ในกำรด ำเนินงำนหรือประกอบกิจกำรงำนใดๆ มีควำมเพียงพอ พออยู่ พอกินในกำรด ำรงชีวิต  ทัง้
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ในระดบัครอบครัว ชุมชนและมีควำมเข้มแข็ง มีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีสอดคล้องกับหลกัธรรมค ำ
สอนในศำสนำ เพ่ือสงัคมท่ีสงบสขุ กินดีอยูดี่และสำมำรถพึง่พำตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน 
 

  2.1.1.3  กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กรอบแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ภำยใต้กรอบแนวคิด  “3 ห่วง 2 

เง่ือนไข” กลำ่วคือ 3 หว่ง ประกอบไปด้วย ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตมีุผล และกำรมีภูมิคุ้มกนั
ท่ีดีในตวั โดยท่ีทัง้หมดนัน้อยู่ภำยใต้ 2 เง่ือนไข คือ กำรมีควำมรู้และคณุธรรม สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนตำ่งๆอยำ่งสมดลุ สำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคดิปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งที่มา: สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์.  ศนูย์ศกึษำเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: ข 
 

  1.  ควำมพอประมำณ (Moderation) 
  คณะอนุกรรมกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ อธิบำยควำมหมำยของควำมพอประมำณ ว่ำหมำยถึง ควำมพอดีท่ี
ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป ไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันควำมพอดีนัน้จะต้องเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดบัพอประมำณ 
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จำกพระรำชด ำรัสด้ำนควำมประหยดั ประมำณ รู้ว่ำสิ่งใดควรจ่ำยออกไป และสิ่งใดควรรักษำไว้ 
โดยใช้กำรประมำณตน และประมำณสถำนกำรณ์ ประมำณตนให้รู้ว่ำตนเองต้องกำรอะไร มีควำม
จ ำเป็นส ำหรับตนมำกแคไ่หน และในสถำนกำรณ์ท่ีก ำลังเผชิญอยู่ต้องท ำอย่ำงไรถึงจะพอเพียงแก่
ตนเอง ซึ่งกำรประมำณตนเองและสถำนกำรณ์ เพ่ือวิเครำะห์ว่ำควำมพอดีของตนนัน้ ท่ีว่ำไม่มำก
เกินไปหรือน้อยเกินไป อยู่ท่ีระดบัใด หลำยครัง้จำกพระรำชด ำรัส กล่ำวถึงสถำนกำรณ์รอบด้ำนใน
สังคม เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรตัดสินใจถึงระดับควำมพอดีของบุคคล องค์กำร หรือสังคม 
เพรำะฉะนัน้ควำมพอประมำณคือพอประมำณขนำดไหน ต้องใช้กำรประมำณปัจจยัตำ่งๆรอบด้ำน 
ทัง้ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นเหตผุลให้ทรำบถึงควำมพอประมำณในระดบั
ควำมพอประมำณนัน้ๆ  

  2.  ควำมมีเหตผุล (Reasonableness) 
 กำรมีเหตผุลสมควรหรือไม่สมควรในกำรกระท ำ และกำรตดัสินใจโดยพิจำรณำ

จำกปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและค ำนึงถึงผลท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำนัน้อย่ำงรอบคอบ ดงัพระ
บรมรำโชวำทในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัท่ีพระรำชทำนแก่นิสิตของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
ในวนัท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ.2519 (เพ็ญศรี เปล่ียนข ำ, 2550: 36) ดงัพระรำชด ำรัสควำมวำ่ 

 
  “...ทกุส่ิงทกุอย่ำงทีเ่กิดข้ึนแก่เรำในวนันีย่้อมมีตน้เร่ืองมำก่อน ต้นเร่ือง
นัน้คือเหต ุส่ิงที่ได้รับคือผล และผลที่เกิดจะเป็นเหตใุห้เกิดผลอื่นๆ เนื่องกนัไป
อีกไม่หยุดยัง้ ดงันัน้ที่พูดกนัว่ำให้พิจำณำเหตุผลให้ดีนัน้ กล่ำวอีกนยัก็คือให้
พิจำรณำกำรกระท ำหรือกรรมของตนเองให้ดีนัน้เอง คนเรำโดยมำกมกันึกว่ำ
อนำคตจะเป็นอย่ำงไรเรำทรำบไม่ไดแ้ต่ทีจ่ริงเรำย่อมจะทรำบได้บ้ำงเหมือนกนั 
เพรำะอนำคตคือผลของกำรกระท ำในปัจจุบนั ถ้ำปัจจุบนัท ำดีอนำคตก็ไม่ควร
ตกต ่ำ ฉะนัน้เมื่อกระท ำกำรใดๆ ควรจะได้นึกว่ำกำรกระท ำนัน้จะมีผลสืบไปใน
อนำคต จกัไดส้ติกระท ำส่ิงต่ำงๆ ดว้ยควำมรู้ตวัและระมดัระวงัทัง้ควรจะส ำนึก
ตระหนกัดว้ยว่ำ กำรพิจำรณำกระกระท ำของตนเองในปัจจุบนันัน้นบัว่ำส ำคญั
ที่สุด จะต้องพิจำรณำให้รอบคอบและถ่องแท้ทุกครั้งมิฉะนัน้ผลที่เกิดข้ึนอำจ
ท ำใหต้อ้งผิดหวงัอย่ำงมำกทีส่ดุก็เป็นไปได้...” 
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จำกพระรำชด ำรัสข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงย่อมเกิดจำกกำรกระท ำหรือเหตุ
เบือ้งต้นและมีผลของเหตุซึ่งมีทัง้ดีและไม่ดี ย่อมส่งผลถึงกำรปฏิบัติของตนเองในปัจจุบันและ
อนำคต แตผ่ลท่ีได้รับท่ีชดัเจนมำกท่ีสดุคือในปัจจบุนั ถ้ำท ำปัจจบุนัให้ดีอนำคตก็จะดีไปด้วย 

 
“...เหตุและผลนี้เป็นส่ิงที่ละเอียดเป็นขัน้เป็นตอนและบำงทีก็ซับซ้อน

มำกยำกทีจ่ะมองเห็นไดถ้ำ้ไม่พิจำรณำให้ถี่ถ้วนรอบคอบจริงๆ เพรำะฉะนัน้จึง
ใคร่จะปรำรภถึงหลกัควำมส ำคญัส ำหรับกำรคิดพิจำรณำหำเหตุและผลไว้สกั
สองประกำร ประกำรแรก ขอใหเ้ข้ำใจว่ำผลทกุอย่ำงต้องมำจำกเหต ุเมื่อมีเหตุ
แลว้ตอ้งเกิดผลและผลทีส่ ำคญัๆ ทีเ่ป็นผลรวบยอด...ย่อมเป็นผลที่เกิดจำกเหตุ
และผลอืน่ๆ ทีมี่ต่อเนือ่งกนัมำเป็นล ำดบั หลำยขัน้ตอนจึงจ ำเป็นที่จะต้องระวงั
จบัเหตุจับผลให้ได้โดยถูกต้องทุกขัน้ตอน ไม่ให้สบัสน อีกประกำรหน่ึง เหตุที่
จะให้ผลอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเกิดข้ึนนั้น ปรกติจะเห็นว่ำมีหลำยสำเหตุ ...เหตุ
ทัง้หลำยนี้จ ำแนกออกได้เป็นสองประเภท คือเหตุต่ำงๆที่อยู่นอกตวั ประเภท
หน่ึงกบัเหตุที่จัดเป็นเหตุภำยในอีกประเภทหน่ึง ขอให้พิจำรณำทบทวนดูให้ดี
จะเห็นว่ำ เหตุภำยนอกทัง้หมดนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบ เหตุแท้จริงอยู่ที่
ภำยใน คือกำรกระท ำของตวัเอง เพรำะฉะนัน้ผู้ซ่ึงปรำรถนำส ำเร็จในชีวิตใน
กำรงำนอีกมำกมำย ในกำลข้ำงหน้ำจึงควรอย่ำงย่ิงที่จะเพ่งเล็งในเหตภุำยใน 
คือกำรกระท ำของตนเองเป็นส ำคัญ แล้วเร่งกระท ำเหตุที่ส ำคญันัน้ให้ถูก...
ข้ำพเจ้ำอยำกใหท้กุคนค ำนึงถึงกฎแห่งเหตผุลว่ำผลที่เกิดข้ึนเพรำะเหต ุคือกำร
กระท ำ และผลนั้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็เพรำะกระท ำให้ดีหรือให้เสีย 
ดงันัน้กำรที่จะท ำงำนใดให้บรรลผุล ที่พึงประสงค์จะต้องพิจำรณำถึงวิธีกำรที่
เหมำะสมก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วลงมือกระท ำตำมหลกัเหตุผลด้วยควำมตัง้ใจ
จริง และดว้ยควำมสจุริตงำนของแต่ละคนจึงจะเป็นผลดี และเชื่อได้ว่ำผลงำน
ของแต่ละคน จะประมวลกันเป็นควำมเจริญมั่นคงของบ้ำนเมืองได้ดั่ง
ปรำรถนำ...” 

 
กลำ่วได้วำ่ “กฎแหง่เหตผุล” ในควำมหมำยตำมแนวคดิท่ีทรงพระรำชทำนไว้มีควำมหมำย

มำกกวำ่ผลงำนและผลรับของแตล่ะบคุคล แตย่งัให้ควำมหมำยท่ีลุ่มลึกผกูพนัสอดคล้องประสำน
ถึงหลกัปรัชญำและแนวคดิของกำรกระท ำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัได้ทรงย ำ้อย่ำงชดัเจนว่ำ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจท่ีใช้เหตผุลเพ่ือน ำไปสู่กำรกระท ำท่ีดีจะเห็นได้ว่ำทรงเน้นท่ีกำร
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กระท ำของตวัเองเป็นส ำคญั คือท ำให้เหตภุำยในให้ถกูต้องครบถ้วน ผลท่ีออกมำจะมีประสิทธิผล 
มีประโยชน์และมีควำมสุข ดงัพระรำชด ำรัสเน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมฉลองพระชนพรรษำวนัท่ี  4 
ธนัวำคม พ.ศ.2543 (เพ็ญศรี เปล่ียนข ำ, 2550: 38) โดยมีพระรำชด ำรัสควำมวำ่  
 

“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย ้ำว่ำเป็นทัง้เศรษฐกิจหรือควำมประพฤติที่
ท ำอะไร เพือ่ให้เกิดผลโดยมีเหตแุละผล คือเกิดผลมนัมำจำกเหตถุ้ำท ำเหตทีุ่ดี 
ถำ้คิดใหดี้ใหผ้ลที่ออกมำ คือส่ิงที่ติดตำมเหต ุกำรกระท ำก็จะเป็นกำรกระท ำที่
ดีและผลของกำรกระท ำนัน้ก็จะเป็นกำรกระท ำที่ดี ดีแปลว่ำมีประสิทธิผล ดี
แปลว่ำมีประโยชน์ ดีแปลว่ำท ำใหมี้ควำมสขุ...” 
 
ควำมสุขซึ่งเป็นผลจำกกำรกระท ำต้องไม่มำจำกกำรเบียดเบียนผู้ อ่ืนและส่วนรวม หำก

ส่วนรวมได้รับควำมเสียหำยหรือเดือดร้อน ก็ย่อมจะส่งผลกระท ำกลับมำยังตนเองท ำให้ได้รับ
ควำมเดือดร้อนไปด้วยในท่ีสุด ดงัพระบรมรำโชวำทเน่ืองในพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัรและ
อนปุริญญำบตัรแก่นิสิตของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ในวนัท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ.2518 (เพ็ญศรี 
เปล่ียนข ำ, 2550: 40) ดงัพระรำชด ำรัสควำมวำ่ 

 
“...ควำมสขุควำมเจริญอนัแท้จริงนัน้ หมำยถึงควำมเจริญที่บคุคลแสวงหำมำ
ได้ด้วยควำมเป็นธรรมทั้งในเจตนำและกำรกระท ำ ไม่ใช่ได้มำด้ วยควำม
บงัเอิญ หรือด้วยกำรแก่งแย่งเบียดบังมำจำกผู้ อื่น ควำมเจริญที่แท้นี้ มี
ลกัษณะเป็นกำร สร้ำงสรรค์เพรำะอ ำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย 
ตรงกนัข้ำมกบั ควำมเจริญอย่ำงเท็จเทียมที่เกิดข้ึนมำด้วยควำมประพฤติไม่
เป็นธรรมของบคุคล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกำรท ำลำยล้ำงเพรำะให้โทษเบียดเบียน
ท ำลำยผู้อื่นและส่วนรวม กำรเบียดเบียนท ำลำยนัน้ที่สุดก็จะกลบัมำท ำลำย
ตน ดว้ยเหตทีุเ่มื่อส่วนรวมถูกท ำลำยเสียแล้วตนเองก็จะยืนตวัอยู่ไม่ได้ จะต้อง
ล่มจมลงไปเหมือนกนั...” 

 
จำกพระรำชด ำรัสชีใ้ห้เห็นถึงควำมสุขอันแท้จริงท่ีไม่เบียดเบียนมำจำกผู้ อ่ืนซึ่งเป็นกำร

ประพฤตท่ีิไมเ่ป็นธรรมสิ่งเหลำ่นัน้จะย้อนกลบัมำท ำลำยตนเอง น ำมำซึง่ควำมล่มจมไปในท่ีสดุและ
สิ่งส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในสงัคมปัจจบุนัท่ีควำมคิดและควำมต้องกำรเปล่ียนแปลงไปจำก
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เดิม ก็คือกำรยึดเหตผุลและควำมถกูต้องปรับควำมคิด ควำมต้องกำรจำกสิ่งท่ีเป็นคณุคำ่เทียม ซึ่ง
เกิดขึน้จำกควำมวิปริตผนัผวนของสงัคมและไม่คงทนยัง่ยืน ให้กลบัไปสู่กำรยอมรับนบัถือคณุค่ำ
แท้ตำมธรรมชำติของสิ่งต่ำงๆ กำรอยู่อย่ำงมีเหตุผล กำรใช้ข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพ ตดัสินใจด้วย
ข้อมลูควำมรู้ รู้เขำรู้เรำ รู้เท่ำทนักำรเปล่ียนแปลงไม่ท ำตำมๆกนั รู้ตวัเอง รู้ท้องถ่ิน รู้ศกัยภำพ รู้ทนุ
ชมุชน รู้ปัญหำรู้โลกำภิวตัน์ แสวงหำควำมรู้ศกึษำในระดบัสงูขึน้ตำมศกัยภำพของตนเอง มีแผนท่ี
ชีวิตครอบครัว แผนท่ีชุมชน แผนยุทธศำสตร์แผนงำนองค์กรแผนงบประมำณครอบครัว รำยรับ
รำยจำ่ย หนีส้ินแผนกำรลงทนุแผนเศรษฐกิจพอเพียง ท ำดีมีคณุภำพ ด้วยควำมสม ่ำเสมอ และกำร
มีเหตผุลมำจำกกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม ท ำให้คนพฒันำศกัยภำพของตนและสำมำรถใช้ทรัพยำกร
อยำ่งมีเหตผุล (เสรี พงศ์พิศ, 2549: 59) 

สรุปได้ว่ำ ควำมมีเหตผุล หมำยถึง กำรตดัสินใจเก่ียวกับระดบัของควำมพอเพียงอย่ำงมี
ละเอียดรอบคอบ โดยพิจำรณำจำกเหตปัุจจยัสิ่งแวดล้อมตำ่งๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำนัน้ๆ อย่ำงรอบคอบ รู้จกัประมำณตน และประมำณสถำนกำรณ์ 
ประกำรส ำคญั คือ ต้องพิจำรณำอย่ำงมีเหตมีุผล โดยใช้ควำมเป็นกลำง เท่ียงตรง ปรำศจำกอคต ิ
พิจำรณำได้อยำ่งรอบด้ำน และมีกำรตดัสินใจอยำ่งรอบคอบท่ีสดุ 

3.  กำรมีภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดี (Self–immunity) 
ณฏัฐพงศ์ ทองภกัดี, (2550: 13) กล่ำวว่ำ พลวตัในมิติตำ่งๆท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงใน

สภำวะตำ่งๆอยำ่งรวดเร็วขึน้ จึงต้องมีกำรเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนต่ำงๆ กำรกระท ำท่ีเรียกได้ว่ำพอเพียงไม่เพียงค ำนึงถึงเหตุกำรณ์และผลใน
ปัจจบุนั แตจ่ ำเป็นต้องค ำนงึถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ตำ่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคตภำยใต้
ข้อจ ำกัดของข้อมูลท่ีมีอยู่และสำมำรถสร้ำงภูมิคุ้ มกันพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง และกำรมี
ภูมิคุ้มกันจะท ำให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนตำ่งๆ เพ่ือให้สำมำรถปรับตวั
และรับมือได้อยำ่งทนัทว่งที 

สรุปได้ว่ำ กำรมีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั หมำยถึง กำรเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนต่ำงๆ ท่ีคำดว่ำ จะเกิดขึน้ในอนำคตทัง้ใกล้และไกล สำมำรถประมำณได้อย่ำง
เหมำะสมเพรำะไม่ประมำท มีกำรเตรียมพร้อมตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆอยู่เสมอ
เชน่เดียวกบักำรมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี อยำ่งเชน่ ควำมมีสตรู้ิและควำมสงบภำยในใจอยูเ่สมอ 

นอกจำกคณุลกัษณะทัง้สำมคือควำมพอประมำณ ควำมมีเหตผุล และกำรมีภูมิคุ้มกันใน
ตวัท่ีดี ในปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงยงัมีเง่ือนไขส ำคญั 2 ประกำร คือเง่ือนไขควำมรู้และเง่ือนไข
คณุธรรม 
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 1.  เง่ือนไขควำมรู้  
  เง่ือนไขควำมรู้ ประกอบไปด้วยควำมรอบคอบและควำมระมดัระวงั หำกบคุคลมีควำมรู้
เพียงพอ ต่อเร่ืองนัน้ๆ จะช่วยให้กำรตดัสินใจมีควำมถูกต้องมำกยิ่งขึน้ ทัง้นีต้้องอำศยักำรศึกษำ
ค้นคว้ำเพิ่มเติมอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรใช้วิจำรณญำณในกำรรับข้อมูลท่ีได้ศึกษำ เพ่ือน ำมำ
ปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับตนเอง (กลุ่มพัฒนำกรอบแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง, 2546: ก) 
 สรุปได้ว่ำ เง่ือนไขควำมรู้ประกอบด้วยควำมรอบคอบและควำมระมัดระวัง กำรศึกษำ
ค้นคว้ำเพิ่มเติมและกำรใช้วิจำรณญำณในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรท่ีได้ศกึษำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตให้เหมำะสม 

2.  เง่ือนไขคณุธรรม 
เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด้วยควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต และมี

ควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต กำรไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน และ
คณุธรรมตำ่งๆ ท่ีช่วยก ำกบักำรด ำเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองท่ีเหมำะสม จะเห็นได้ว่ำหลกัคณุธรรม
เหลำ่นีเ้ป็นหลกัธรรมในพระพทุธศำสนำและเป็นสิ่งท่ีเรำได้รับกำรปลกูฝัง อบรมจำกสงัคมอยู่เสมอ 
(กลุม่พฒันำกรอบแนวคดิทำงเศรษฐศำสตร์ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง, 2546: ก)  

สรุปได้วำ่ เง่ือนไขคณุธรรม ประกอบด้วยควำมตระหนกัในคณุธรรม มีควำมซ่ือสตัย์สจุริต 
และมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตให้อยู่ใน
ครรลองท่ีเหมำะสม ไมว่ำ่จะเป็น ควำมเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ควำมรับผิดชอบ ควำมเสียสละ ฯลฯ ก่อนท่ี
จะน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรแก้ปัญหำชมุชน และสงัคม  

พิพฒัน์ ยอดพฤติกำร (2550: 97–98) ได้น ำควำมสมัพนัธ์ของคณุลกัษณะ เง่ือนไข และ
จดุหมำยในแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำแสดงในเชิงเหตแุละผล (Cause and effect) 
จะปรำกฏเป็นแผนผงัควำมสมัพนัธ์แหง่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 2.2   แผนผงัควำมสมัพนัธ์แหง่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งที่มา : พิพฒัน์ ยอดพฤตกิำร, 2550: 97 
 

พิพฒัน์ ยอดพฤติกำร (2550: 97–98) พบว่ำ ควำมสมัพนัธ์ของคณุลกัษณะ เง่ือนไข และ
จุดหมำยในแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  มีควำมเช่ือมโยงระหว่ำงคุณลักษณะและ
เง่ือนไขต่ำงๆ คือ ควำมรอบรู้ มีควำมซ่ือสัตย์สุจริตก ำกับจะเป็นเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดควำม
พอประมำณ กำรมีสตไิมห่วัน่ไหวไปตำมอำรมณ์ ด้วยควำมอดทน มีควำมพำกเพียรจะเป็นเง่ือนไข
ท่ีก่อให้เกิดกำรมีภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี และกำรใช้ปัญญำด้วยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั จะเป็น
เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดควำมมีเหตมีุผล พร้อมรับตอ่กำรเปล่ียนแปลงและก้ำวทนัตอ่โลกยคุโลกำภิวตัน์  

เกษม วฒันชยั (2549: 154) กล่ำวว่ำ แนวคิดหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนว
ทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบตัิตนของประชำชนทุกระดบัตัง้แตร่ะดบัครอบครัว  ระดบัชมุชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทัง้ในกำรพฒันำและกำรบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง  โดยเฉพำะกำร
พฒันำเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้ำวทนัตอ่โลกยคุโลกำภิวตัน์ ซึ่งมีหลกักำร คือ ควำมพอเพียง หมำยถึง 
ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี
พอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงทัง้ภำยนอกและภำยใน และมี
เป้ำประสงค์ ให้สมดลุพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และกว้ำงขวำงทัง้ด้ำน
วตัถุสงัคม สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี มีเง่ือนไขพืน้ฐำน อยู่ 3 
ประกำร ดงันี ้
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            1.  จะต้องเสริมสร้ำงพืน้ฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ นกั
ทฤษฎี และนกัธุรกิจให้มีส ำนกึในคณุธรรม ควำมซ่ือสตัย์ สจุริตและให้มีควำมรอบรู้ท่ีเหมำะสม  

2.  ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน มีควำมเพียร มีสตแิละควำมรอบคอบ  
            3.  จะต้องอำศยัควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงัอย่ำงยิ่งในกำร

น ำวิชำกำรตำ่ง ๆ มำใช้ในกำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน 
 

2.1.1.4 หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ คือเป้ำหมำยหนึ่งของกำรพฒันำ

ทำงเศรษฐกิจและสังคม และจัดเป็นเป้ำหมำยหลักท่ีสำมำรถคงอยู่ตลอดไปได้เคียงคู่กับกำร
พฒันำเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือเป้ำหมำยหรือวตัถปุระสงค์ด้ำนอ่ืนๆ ดงัเช่นท่ีกระทรวงศกึษำธิกำร
ของประเทศไทยได้ก ำหนดไว้ในหลักสูตรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนหมวดสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วฒันธรรมสำระท่ี 3 ว่ำด้วยเร่ืองเศรษฐศำสตร์มำตรฐำน ส.3.1 ดงันี ้“เข้ำใจและสำมำรถบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภค กำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และคุ้มคำ่ รวมทัง้เข้ำใจหลกักำรของเศรษฐกิจอย่ำงพอเพียงเพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำง
มีดลุยภำพ” (กรมวิชำกำร กระทรวงศกึษำธิกำร, 2545: 41)  

สมบตัิ กุสุมำวลี (2551: 88–90) ได้กล่ำวถึงหลกักำรของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1.  เน้นให้คนเข้ำใจหลกัพืน้ฐำนทำงสงัคมว่ำ “ควำมเปล่ียนแปลง” คือ ควำมจริง
แท้ทำงสงัคม หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงถือว่ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นอนิจจะลกัษณะของ
สงัคม ดงันัน้ คนในสงัคมจึงต้องรู้จกัมองโลกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำนีอ้ย่ำงเป็นระบบ
ต้องไม่มองโลกอย่ำงหยุดนิ่งตำยตัว  ต้องเข้ำใจว่ำทุกอย่ำงล้วนอยู่ภำยใต้พลังพลวัตกำร
เปล่ียนแปลงซึง่มีตรรกะของเหตแุละผลท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

2.  เน้นกำรสร้ำงควำมพร้อมรองรับกบักำรเปล่ียนแปลง กล่ำวคือ เม่ือมองโลกใน
เชิงพลวตัแล้ว คนก็จะต้องหนักลบัมำถำมทบทวนตนเองว่ำเตรียมพร้อมตนเอง  ครอบครัว ชมุชน
องค์กร และประเทศชำต ิให้สำมำรถรองรับแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงไร หำกพิจำรณำจำก
ควำมหมำยข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีไม่ได้ปฏิเสธ
กระแสโลกำภิวตัน์ แตป่ระเดน็ส ำคญัคือ สำมำรถปรับตวัเปล่ียนแปลงให้เท่ำทนัและมีภูมิคุ้มกนัต่อ
กระแสเหลำ่นัน้ได้อยำ่งไร 
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3. เน้นกำรสร้ำงควำมสมดุล มัน่คง และควำมยัง่ยืนระยะยำว กล่ำวคือ ในกำรท่ี
จะปรับตวัให้พร้อมรองรับกับกำรเปล่ียนแปลงได้ หลกัส ำคญัในกำรเตรียมควำมพร้อมนี  ้ หลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มองเพียงกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ  หรือกำรเอำตวัรอดใน
ระยะสัน้ๆ หรือกำรแก้ปัญหำให้แตต่วัเองเอำตวัรอดได้ แตไ่ปสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัภำคส่วนอ่ืน 
หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเร่ืองของกำรมองกำรณ์ไกล  กำรเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นท่ีตัง้และกำรมีชีวิตท่ีดีร่วมกนัในระยะยำว 

4.  เน้นควำมพอดี พอประมำณ รู้จกัตวัเอง รู้จกับริบท ในกำรท่ีจะท ำให้สงัคม
ชมุชน องค์กรมีควำมสมดลุยัง่ยืนระยะยำว คนในสงัคมจะต้อง “รู้เรำ รู้เขำ” คือ รู้จกัตนเอง รู้จกั
รำกเหง้ำประวตัิศำสตร์ รู้ศกัยภำพ ควำมสำมำรถ จดุแข็ง จดุอ่อนของตนเอง และรู้จกัวิเครำะห์
บริบท/สภำพแวดล้อมแหง่กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรอบด้ำน รวมทัง้รู้จกัท ำควำมเข้ำใจสงัคม/ชมุชน/
องค์กรในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเม่ือพิจำรณำตวัเรำและสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่ำงรอบ
ด้ำนแล้ว หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นให้เรำได้รู้จกั “ควำมพอประมำณ” และ “ควำม
พอดี” กลำ่วคือ รู้จกัประมำณและประเมินตนเองว่ำควำมพอดี พอเหมำะพอสมควร ส ำหรับสงัคม/
ชมุชน/องค์กรของเรำควรจะอยู ่ณ จดุใด สิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง คือ กำรท ำอะไรท่ีสดุโตง่ทัง้ในทำงบวก
และทำงลบ เชน่ กำรท ำอะไรท่ีเกินควำมสำมำรถ เกินศกัยภำพ และขดัรำกเหง้ำทำงสงัคมหรือกำร
ท ำอะไรท่ีต ่ำกวำ่ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ และควำมเป็นจริงของตนเอง เป็นต้น 

5.  เน้นกำรมีควำมรู้ และควำมมีคณุธรรม คนท่ีจะรู้จกัตนเอง รู้จกัสภำพแวดล้อม
และรู้จกักำรประมำณตนเองนัน้ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีควำมรอบรู้และมีธรรมะอยู่ในจิตใจ  เง่ือนไข
ส ำคญัท่ีหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือว่ำเป็นหวัใจส ำคญั คือ กำรท่ีคนในสงัคม/ชมุชน/
องค์กรจะต้องใช้ชีวิตและท ำงำนอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้ กำรมีสติปัญญำ และกำรหมัน่เรียนรู้ 
แสวงหำควำมรู้อยำ่งตอ่เน่ือง มำกกวำ่กำรใช้แตอ่ำรมณ์ ควำมรู้สึกและอคติเดิม ๆ ในกำรตดัสินใจ 
รวมทัง้คนในสงัคม/ชมุชน/องค์กรจะต้องมีคณุธรรมเป็นพืน้ฐำนของจิตใจ เช่น มีควำมพำกเพียร 
อตุสำหะ มีระเบียบวินยั ซ่ือสตัย์สจุริต มีสมัมำอำชีวะ มีธรรมะในจิตใจ มีควำมสำมคัคี เป็นต้น 

6.   เน้นกำรพึ่งตนเอง กำรพึ่งพิงกนัและควำมรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม เป้ำประสงค์
ส ำคญัของหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือท ำให้คน ครอบครัว ชุมชน องค์กรสงัคม 
สำมำรถท่ีจะยืนหยดับนขำของตนเอง แม้กำรพึ่งตนเองได้คือหวัใจส ำคญั แต่กำรพึ่งตนเองได้ 
ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะใช้ชีวิตแบบปัจเจกชนนิยม ตวัใครตวัมนั ตดัขำดควำมสมัพนัธ์จำกโลก
ภำยนอก หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกำรพึ่งตนเองแบบยัง่ยืน  กล่ำวคือ กำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ ร่วมมือ ช่วยเหลือ แบง่ปัน ถ้อยทีถ้อยอำศยักบัผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หลกัปรัชญำของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไม่ส่งเสริมให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (Self–interest) เป็นท่ีตัง้ แตใ่ห้คณุคำ่
อย่ำงยิ่งกับกำรสร้ำงวิสยัทศัน์และค่ำนิยมของคนให้รู้จกัรับผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
(Collective–interest) เพรำะประโยชน์ส่วนรวม คือ สิ่งท่ีจะสร้ำงควำมสงบ สนัติ และควำมผำสกุ
ของทกุคนในสงัคมระยะยำว 
 

 2.1.1.5  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ณฏัฐพงศ์ ทองภกัดี (2550: 11) กล่ำวถึง กำรประยกุต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

กับพฤติกรรมของบุคคลว่ำ พฤติกรรมอย่ำงเดียวกันถ้ำท ำภำยใต้เง่ือนไขเดียวกันอำจมีควำม
พอเพียง แต่ถ้ำท ำภำยใต้อีกเง่ือนไขท่ีแตกต่ำงกันอำจไม่เพียงพอ กำรจะท ำควำมเข้ำใจจึงไม่
สำมำรถประเมินเพียงกำรมองพฤติกรรมปลำยทำงได้ แต่ควรมองถึงปลำยทำงท่ีตดัสินใจภำยใต้
เง่ือนไขและในสภำพแวดล้อมในขณะนัน้ด้วยว่ำเป็นตำมองค์ประกอบของควำมพอเพียงหรือไม ่
พฤตกิรรมนัน้มีควำมเส่ียงเพียงใด และสำมำรถน ำไปสู่กำรพฒันำท่ีมัน่คงหรือยัง่ยืนหรือไม่ ดงันัน้
กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจงึมีประเดน็ท่ีนำ่สนใจ ดงันี ้ 

 ควำมเข้ำใจผิดคิดว่ำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของภำคเกษตรเท่ำนัน้ ปรัชญำนี ้
ไมส่ำมำรถใช้ได้กบักำรบริหำรในภำคอ่ืนๆ เช่น ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ เหตท่ีุคนจ ำนวน
มำกคิดว่ำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของภำคเกษตรก็เน่ืองจำกว่ำ ควำมสนใจในกำรประยุกต์ใช้
ในระยะแรกได้เ ร่ิมต้นอย่ำงจริงจังในภำคเกษตรกรรมก่อน เน่ืองจำกภำคเกษตรยังขำด
ควำมสำมำรถในกำรพฒันำและขำดหลกักำรบริหำรอย่ำงสงู นอกจำกนีภ้ำคเกษตรยงัเป็นภำคท่ี
ส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศด้วย เม่ือเป็นเช่นนีค้นส่วนใหญ่จึงเข้ำใจว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกับสังคมเมืองหรือภำคกำรเกษตรท่ีอำศัยเทคโนโลยีชัน้สูง แท้จริงแล้วกำรมี
พฤติกรรมตำมหลกัปรัญำเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพฒันำและบริหำรในทกุภำค
สว่นและทกุสำขำอำชีพได้เป็นอยำ่งดี ไมจ่ ำเป็นจะต้องเป็นในภำคเกษตรกรรมเทำ่นัน้ 

คณะอนุกรรมกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต ิ(2548: 40–41) กลำ่ววำ่ เรำสำมำรถน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยกุต์ใช้ในระดบัปัจเจกบคุคล ชมุชนและระดบัรัฐ ได้ดงันี ้
  1.  ในระดบัปัจเจกบคุคลและครอบครัว คือ กำรท่ีสมำชิกในครอบครัวใช้ชีวิตบน
พืน้ฐำนของกำรรู้จักตนเอง สำมำรถพึ่งตนเองได้และด ำเนินชีวิตอย่ำงพอกินพอใช้ โดยไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน ท ำให้เกิดควำมพอใจในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง พยำยำมพัฒนำตนเอง
อยำ่งตอ่เน่ือง เพื่อให้สำมำรถอยูอ่ยำ่งพอเพียงได้ในทกุสถำนกำรณ์ 
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 2.  ควำมพงึพอใจในระดบัชมุชน เกิดขึน้เม่ือสมำชิกมีระดบัควำมเพียงพอในระดบั
ครอบครัวเป็นพืน้ฐำนแล้ว สมำชิกสำมำรถน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำขยำยผลในทำง
ปฏิบตัไิปสูร่ะดบัชมุชนได้ รวมกลุม่เพ่ือสว่นรวม โดยอำศยัภูมิปัญญำชำวบ้ำนและควำมสำมำรถท่ี
ตนมีอยู่ เป็นพืน้ฐำนประกอบกำรด ำเนินชีวิตท่ีมีควำมช่วยเหลือแบง่ปันกนั จนเป็นพืน้ฐำนให้เกิด
กำรรวมกลุ่มในสังคมสร้ำงเป็นเครือข่ำยเช่ือมโยงระหว่ำงกันต่อไป ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเป็นอยู่ท่ี
พอเพียงของชมุชนโดยรวมในกำรด ำเนินชีวิตท่ีสมดลุอยำ่งแท้จริง 

 3.  ควำมพอเพียงในระดับรัฐหรือระดบัประเทศเป็นเศรษฐกิจแบบก้ำวหน้ำ 
เกิดขึน้จำกกำรรวมกลุ่มของชุมชนหลำยๆแห่งท่ีมีควำมพอเพียง มำร่วมแลกเปล่ียนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตลอดจนร่วมมือพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้ำงเป็นเครือข่ำย
เช่ือมโยงระหว่ำงชุมชน ด้วยหลกักำรแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคมแห่ง
ควำมพอเพียงในท่ีสดุ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเหตผุลท่ีวำ่ พืน้ฐำนของประเทศเป็นอย่ำงไร ก็สำมำรถวำง
นโยบำย และกลยุทธ์กำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำได้โดยไม่คิดว่ำกำรพฒันำไม่ยัง่ยืน ดงันัน้กำรน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ให้ได้ผลในกำรด ำเนินชีวิต จ ำเป็นต้องเร่ิมจำกกำรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงหมำยถึงอะไร และมีหลกักำรส ำคญัอะไรบ้ำงท่ี
จะน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ ตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จำกกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ จงึจะเกิดควำมสนใจท่ีจะทดลองน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต สรุปได้ว่ำ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีน ำไปสู่กำร
พึ่งตนเอง โดยอำศยัควำมพอประมำณ ควำมมีเหตผุล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ีดี บนหลกัควำมรู้และ
หลกัคณุธรรม เพ่ือน ำไปสูก่ำรพฒันำท่ีสมดลุอยำ่งยัง่ยืน 

 
2.1.1.6  ระดับของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พิพฒัน์ ยอดพฤติกำร (2550: 83–91) อธิบำยถึงระดบัของปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงดงันี ้เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัท่ีเลีย้งตนเองบนพืน้ฐำนของควำมประหยดัและกำรลด
คำ่ใช้จ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น เรียกว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ฐำน เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัท่ีมีกำร
รวมตัวกันเพ่ือร่วมกันด ำเนินงำนมีกำรสร้ำงเครือข่ำยโดยประสำนควำมร่วมมือกับภำยนอก 
เรียกว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ำวหน้ำ ดงันัน้เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ระดบั 
ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 2.3   ระดบัของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งที่มา:  พิพฒัน์ ยอดพฤตกิำร, 2550: 85. 
 

1.  เศรษฐกิจพอเพียงระดบัท่ีหนึ่ง (Dependent) เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พืน้ฐำนท่ีเน้นควำมพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัว  มีลักษณะท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเอง 
สำมำรถสนองควำมต้องกำรขัน้พืน้ฐำนได้ เช่น ควำมต้องกำรในปัจจยัส่ีของตนเองและครอบครัว 
มีกำรชว่ยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั มีควำมสำมคัคีกลมเกลียว และมีควำมพอเพียงในกำรด ำเนิน
ชีวิตด้วยกำรประหยดักำรลดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นลง จนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำยและด้ำนจิตใจ 

2.  เศรษฐกิจพอเพียงระดบัท่ีสอง (Independent) เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้ำวหน้ำท่ีเน้นควำมพอเพียงในระดบักลุม่หรือองค์กร คือ เม่ือบคุคลหรือครอบครัวมีควำมพอเพียง
ในระดบัท่ีหนึ่งแล้ว ก็จะรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือร่วมกนัด ำเนินงำนในด้ำนตำ่งๆ ทัง้
ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ควำมเป็นอยู่ สวสัดิกำร กำรศกึษำ สงัคมและศำสนำ โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกหนว่ยงำนตำ่งๆท่ีเก่ียวข้องทัง้หนว่ยรำชกำร มลูนิธิและเอกชน 

3.  เศรษฐกิจพอเพียงระดบัท่ีสำม (Inter–dependent) เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้ำวหน้ำท่ีเน้นควำมพอเพียงในระดบัเครือข่ำย คือ เม่ือกลุ่มหรือองค์กรมีควำมพอเพียงใน
ระดบัท่ีสองแล้วก็จะร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย  มีกำรติดต่อร่วมมือกับ
ธนำคำรและบริษัทตำ่งๆ ทัง้ในด้ำนกำรลงทนุ ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรจ ำหน่ำย ด้ำน
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กำรบริหำรจดักำรเพ่ือกำรขยำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีหลำกหลำย ตลอดจนกำรพฒันำคณุภำพ
ชีวิตทัง้ในด้ำนสวสัดกิำรกำรศกึษำ ด้ำนสงัคมและศำสนำให้ได้รับประโยชน์ด้วยกนัทกุฝ่ำย 

กำรจ ำแนกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงกำรพฒันำท่ีเร่ิมต้น
จำกหลักของกำรพึ่งตนเอง โดยเปล่ียนจำกกำรพึ่งพำตนเองไม่ได้หรือต้องคอยอำศยัผู้ อ่ืนอยู่
ตลอดเวลำเป็นกำรพฒันำตนเองให้มีควำมเข้มแข็ง  เป็นอิสระแล้วจึงค่อยๆพฒันำขึน้มำเป็นกำร
แลกเปล่ียน กำรรวมกลุ่มช่วยเหลือกันจนน ำไปสู่กำรพึ่งพิงช่วยเหลือกัน และสงเครำะห์เกือ้กูล
ร่วมมือกนั 

 
2.1.1.7  ความส าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยตามแนวคิดทาง

จิตวิทยาสังคม   
ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ (2546: 36–41) ได้เขียนบทควำมกล่ำวถึงกำรประยุกต์

ควำมรู้ทำงจิตวิทยำสงัคมเพ่ือควำมส ำเร็จของกำรพฒันำท่ียัง่ยืน อนัได้แก่ กำรท ำกำรเกษตรตำม
แนวทฤษฎีใหมข่องพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัเพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง ซึ่งก็คือหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงส ำหรับเกษตรกร และกำรพฒันำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง โดยมีกำรประมวลองค์ควำมรู้
และงำนวิจยัประกอบ ผู้วิจยัขอสรุปเนือ้หำด้ำนแนวทำงกำรพฒันำ ดงันี ้

1. วิธีกำรด ำเนินไปสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน เร่ิมจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำย “กำร
พฒันำคน” เป็นเป้ำหมำยระดบัชำต ิเพรำะกำรพฒันำคนต้องด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ือง โดยพฒันำ
ทัง้ทำงด้ำนควำมคิด อำรมณ์และพฤติกรรม ท่ีเอือ้ต่อกำรพฒันำท่ียัง่ยืน ส ำหรับจิตลกัษณะท่ีพึง
ปรำรถนำท่ีควรพฒันำท่ีเป็นด้ำนควำมคิด (Cognitive Process) ได้แก่ ทศันคติ คำ่นิยมในทำงท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตตำมแนวพฒันำท่ียัง่ยืน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ควำมเช่ืออ ำนำจในตน เหตผุล
เชิงจริยธรรมในขัน้ท่ีเหมำะกับวยัหรือสูงกว่ำ ลกัษณะมุ่งอนำคตควบคมุตน ตลอดจนสติปัญญำ
และควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจผู้ อ่ืน และจิตลกัษณะในด้ำนอำรมณ์ (Affection) ได้แก่ สขุภำพจิต
หรือกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) ส ำหรับพฤติกรรมท่ีควรพัฒนำให้เกิดขึน้  ได้แก่ 
พฤติกรรมด้ำนกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ พฤติกรรมกำรช่วยเหลือและเอือ้อำทรผู้ อ่ืน ควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นต้น 

2. กำรพฒันำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั
เพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง เป็นกำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็นกำรทวนกระแสนิยมในสังคม
ปัจจุบัน ได้แก่ วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ดังนัน้เกษตรกรท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำ
กำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ หรือตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีกำรพัฒนำหรือ
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เปล่ียนแปลงให้มีทัศนคติและค่ำนิยมท่ีสอดคล้องกับปรัชญำและวิถีชีวิตตำมแนวทฤษฎีใหม ่
โดยเฉพำะในขัน้แรกของทฤษฎี คือ ขัน้กำรผลิต จิตลกัษณะท่ีจ ำเป็นท่ีควรจะต้องมี ได้แก่ แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ (มีควำมอดทนพำกเพียรพยำยำมท่ีจะท ำให้ส ำเร็จ) ควำมเช่ือในอ ำนำจในตน กำรมี
ค่ำนิยมด้ำนควำมสุขสงบทำงจิตใจ ตลอดจนแน่วแน่และพอใจในกำรท ำเกษตรกรรมแบบยัง่ยืน 
และกำรด ำเนินกำรขัน้ท่ี 2 ซึ่งหวงัผลพึ่งตนเองได้ในระดบัชมุชน กำรรวมพลงัในรูปแบบกลุ่มหรือ
สหกรณ์จงึเกิดขึน้ ดงันัน้ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของขัน้ท่ี 2 จงึขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะของสมำชิก 
อนัได้แก่ มีควำมเสียสละ อดทน ซ่ือสตัย์สจุริต และกระบวนกำรกลุ่มท่ีมีประสิทธิภำพ และขัน้ท่ี 3 
เป็นกำรขยำยผลกำรพึ่งตนเองได้ของชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็งขึน้ ด้วยกำรขอควำมร่วมมือกับ
ภำยนอก เพ่ือขอเพิ่มทนุและลดต้นทนุทำงกำรผลิต ดงันัน้ควำมส ำเร็จจึงขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถ
ของผู้น ำกลุม่ และควำมร่วมมือร่วมใจกนัของสมำชิก 

3. กำรพฒันำกลุ่ม/ชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งได้ส ำเร็จนัน้ ปัจจัยท่ีส ำคญั คือ 
ลกัษณะผู้น ำ สมำชิกและกระบวนกำรกลุ่ม ส ำหรับภำวะผู้น ำท่ีพงึปรำรถนำในกรณีชมุชนเข้มแข็ง 
คือ ผู้น ำท่ีมีควำมเสียสละอยำ่งมำกให้กบัสว่นรวม (เป็นผู้ให้) มีควำมอดทนและมีระบบกำรท ำงำน
ท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ เป็นผู้น ำแบบประชำธิปไตย เปิดใจกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิก สนบัสนุนให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนทุกขัน้ตอน ส ำหรับลกัษณะสมำชิกท่ีพึง
ปรำรถนำคือให้ควำมร่วมมือกบักลุม่ นอกจำกนีล้กัษณะของกลุม่ท่ีพงึปรำรถนำท่ีท ำให้เกิดชมุชนท่ี
เข้มแข็งอย่ำงยัง่ยืน คือ เป็นกลุ่มท่ีมีควำมกลมเกลียวเหนียวแน่นสงู (high group cohesiveness) 
ซึ่งก็คือ กลุ่มท่ีมีลักษณะดี ท่ีดึงดูดให้สมำชิกอยำกคงอยู่กับกลุ่มตลอดไป และกลุ่มสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกแต่ละคนได้ ตลอดจนเป้ำหมำยของกลุ่มและเป้ำหมำยของ
สมำชิกมีควำมสอดคล้องกนั  นอกจำกนีก้ระบวนกำรกลุ่มต้องมีระบบกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
และมีสมัพนัธภำพท่ีดีระหวำ่งสมำชิก 
 

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 
  2.1.2.1  ความหมายของการบริหารจัดการ 
   นกัวิชำกำรทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศได้ให้ค ำจ ำกดัควำมของค ำว่ำ กำร
บริหำรจดักำร (Management) ไว้หลำกหลำยควำมหมำย ดงัตวัอยำ่งตอ่ไปนี ้
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   Dale Ernest (1973: 4) ได้ให้ควำมหมำยของกำรบริหำรไว้ว่ำหมำยถึง 

กระบวนกำรจัดองค์กำรและกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

    George F.Gant (1979: 20) นักวิชำกำรชำวอเมริกันอธิบำยแนวคิดและ

ควำมหมำยของกำรบริหำร ว่ำเป็นค ำท่ีให้ควำมส ำคัญกับหน่วยงำน ระบบกำรจัดกำรและ

กระบวนกำรต่ำงๆ ซึ่งรัฐบำลจัดตั้งขึ้นเพ่ือด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำพร้อมกัน

นี้ กำรบริหำรกำรพัฒนำยังเป็นเคร่ืองมือของรัฐบำลท่ีก ำหนดให้เก่ียวข้องกับปัจจัยต่ำงๆของกำร

พัฒนำเพ่ือท ำกำรเช่ือมโยงและท ำให้วัตถุประสงค์ทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของชำติประสบ

ผลส ำเร็จ นอกจำกนี้กำรบริหำรกำรพัฒนำยังช่วยปรับให้ระบบรำชกำรและบทบำทหน้ำท่ีของ

หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอีกด้วย ดังนั้น กำรบริหำรกำรพัฒนำจึงหมำยถึง 

กำรบริหำรนโยบำย แผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ  

    Peter F. Drucker (1991: 11) กล่ำวว่ำ กำรบริหำร คือ ศำสตร์และศิลป์ในกำร

ท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกับผู้อ่ืน ทรัพยำกรด้ำนบุคคลจะเป็นทรัพยำกรหลักขององค์กำรท่ีเข้ำ

มำร่วมกันท ำงำนในองค์กำร ซึ่งคนเหล่ำนี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยำกรด้ำนวัตถุอ่ืนๆ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่ำงๆเพ่ือผลิตสินค้ำหรือบริกำรออกจ ำหน่ำยและตอบสนอง

ควำมพอใจให้กับสังคม   

    John G. Hutchinson (1993: 12) ได้ให้ควำมหมำยของกำรบริหำรไว้ว่ำ หมำยถึง 

ศิลปะหรือควำมสำมำรถในกำรรวมวัตถุและก ำลังคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

   สมพงศ์  เกษมสิน (2526: 5–6) ได้ให้ควำมหมำยของกำรบริหำรจัดกำร คือ กำร

ใช้ศำสตร์ และศิลป์ น ำเอำทรัพยำกรกำรบริหำรจัดกำร (Management Resource) มำ

ประกอบกำรตำมกระบวนกำรกำรบริหำร (Process of Management) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรมีลักษณะเด่นเป็นสำกลอยู่หลำยประกำร ดังนี้ 

   1. กำรบริหำรย่อมมีวัตถุประสงค์ 

2. กำรบริหำรอำศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 

3. กำรบริหำรต้องใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรเป็นองค์ประกอบพื้นฐำน 

4. กำรบริหำรมีลักษณะกำรด ำเนินกำรเป็นกระบวนกำร 

5. กำรบริหำรเป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันของกลุ่มบุคคล 

6. กำรบริหำรอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่ำวคือ ควำมร่วมใจ 

(Collective mind) จะก่อให้เกิดควำมร่วมมือของกลุ่ม (Group 
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Cooperation) อันจะน ำไปสู่พลังของกลุ่ม (Group Effort) ท่ีจะท ำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

7. กำรบริหำรมีลักษณะกำรร่วมมือกันด ำเนินกำรอย่ำงมีเหตุผล 

8. กำรบริหำรมีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนกับวัตถุ 

9. กำรบริหำรไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ 

   ไพบูลย์ ช่ำงเรียน (2532: 17) ให้ควำมหมำยกำรบริหำรว่ำ หมำยถึง ระบบท่ี

ประกอบไปด้วยกระบวนกำรในกำรน ำทรัพยำกรทำงกำรบริหำรทั้งทำงวัตถุและคนมำด ำเนินกำร

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล  

    ส ำหรับธงชัย สันติวงษ์ (2546: 21–22) กล่ำวถึงลักษณะของงำนบริหำรจัดกำรไว้ 

3 ด้ำนคือ 

   1.  ในด้ำนท่ีเป็นผู้น ำหรือหัวหน้ำ งำนบริหำรจัดกำร หมำยถึง ภำระหน้ำท่ีของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป็นผู้น ำภำยในองค์กำร 

   2.  ในด้ำนภำรกิจหรือส่ิงท่ีต้องท ำ งำนบริหำรจัดกำร หมำยถึง กำรจัดกำร

ระเบียบ ทรัพยำกรต่ำงๆในองค์กำร และกำรประสำนกิจกรรมต่ำงๆเข้ำด้วยกัน 

   3.  ในด้ำนของควำมรับผิดชอบ งำนบริหำรจัดกำร หมำยถึง กำรต้องท ำให้งำน

ต่ำงๆส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยกำรอำศัยบุคคลต่ำงๆเข้ำด้วยกัน 

   วิรัช วิรัชนิภำวรรณ (2550ข: 5–17) กล่ำวไว้ว่ำกำรบริหำรจัดกำร (Management 

Administration) กำรบริหำรกำรพัฒนำ (Development Administration) แม้กระทั่งกำรบริหำร

กำรบริกำร (Service Administration) แต่ละค ำมีควำมหมำยคล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกันท่ีเห็นได้

ชัดเจนมีอย่ำงน้อย 3 ส่วน คือ 

   1.  ล้วนเป็นแนวทำงหรือวิธีกำรบริหำรงำนของภำครัฐ ท่ีหน่วยงำนของรัฐและ/

หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร

รำชกำร 

   2.  มีกระบวนกำรบริหำรงำนหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ท่ีประกอบด้วย 3 

ขั้นตอน คือกำรคิด (Thinking) หรือกำรวำงแผน (Planning) กำรลงมือปฏิบัติงำน (Acting) และ

กำรประเมินผล (Evaluating)   

   3.  มีจุดหมำยปลำยทำง คือ กำรพัฒนำประเทศไปในทิศทำงท่ีท ำให้ประชำชนมี

คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมทั้งประเทศชำติมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงเพิ่มขึ้น 
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   2.1.2.2  ทรัพยากรการบริหารจัดการ 
   ในกำรบริหำรจดักำรมีทรัพยำกร (Management Sources) ท่ีเป็นปัจจยัท่ีส ำคญั
อยู ่4 ประกำรคือ คน (Men) เงิน (Money) วสัดสุิ่งของ (Material) และกำรจดักำร (Management) 
หรือท่ีเรียกสัน้ ๆ ว่ำ 4 M’s กำรท่ีจดัว่ำปัจจยัทัง้ส่ี เป็นปัจจยัพืน้ฐำนในกำรบริหำรจดักำรก็เพรำะ
เหตุว่ำ ในกำรบริหำรเกือบทุกประเภทจ ำเป็นต้องอำศัย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 
(Material) และกำรจดักำร (Management) เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญั ไม่ว่ำกำรบริหำรจดักำรนัน้
จะเป็นกำรบริหำรจดักำรรำชกำร หรือกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ  
   มีนกัวิชำกำรบำงท่ำนได้พิจำรณำทรัพยำกรกำรบริหำรจดักำรไปในลกัษณะท่ีมี
ขอบเขตกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึน้  และถือว่ำเป็นทรัพยำกรกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึน้จำกปัจจัยส่ี
ประกำรท่ีกล่ำวมำแล้วอีกด้วย ได้แก่ William T. Greenwood ได้ให้ควำมเห็นว่ำทรัพยำกรกำร
บริหำรจัดกำรควรมีอย่ำงน้อย 7 ประกำร คือ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) 
อ ำนำจหน้ำท่ี (Authority) เวลำ (Time) ก ำลังใจในกำรท ำงำน (Will) และควำมสะดวกต่ำงๆ 
(Facilities) และให้ควำมส ำคญักบัอ ำนำจหน้ำท่ี (Authority) และเวลำ (Time) ในกำรบริหำรงำน
นัน้ไมว่ำ่จะเป็นงำนของรัฐหรือเอกชนก็ตำม งำนจะไมส่ำมำรถด ำเนินไปด้วยดีได้ ถ้ำหำกปรำศจำก
กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี และกำรบริหำรจะไม่สำมำรถสัมฤทธ์ิผลด้วยดี หำกไม่ได้มีกำร
ก ำหนดเวลำให้เหมำะสมเพียงพอกบัประเภทและลกัษณะของงำนนัน้ๆ ส่วนทำงกำรบริหำรธุรกิจ
ได้ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัปัจจยัของกำรบริหำรเพิ่มเติมเป็น 6 ปัจจยั คือ คน (Men) เงิน (Money) 
วสัดสุิ่งของ (Material) วิธีกำร (Method) ตลำด (Market) และเคร่ืองจกัร (Machine) หรือเรียก
สัน้ๆ วำ่ 6 M’s เป็นต้น ซึง่ท ำให้มองเห็นภำพรวมของทรัพยำกรทำงกำรบริหำรกว้ำงขึน้ (William T. 

Greenwood, 1965: 74) อ้ำงถึงใน สถำบนัด ำรงรำชำนภุำพ, 2539: 4) 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   2.1.2.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
   กระบวนกำรบริหำรจดักำร (Process of Management) หรือกำรประกอบกำร
ในทำงบริหำรจดักำร หรือบำงทีจดัว่ำเป็นหน้ำท่ีของนกับริหำรนัน้ ได้มีผู้ ให้ควำมเห็นถึงล ำดบัขัน้ท่ี
ส ำคญั ของกระบวนกำรบริหำรไว้แตกตำ่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
   ส ำหรับ Luther Gulick (1973 :1-17) ได้รวบรวมแนวควำมคิดด้ำนกำรบริหำรไว้
ในหนงัสือ ช่ือ “Early Sociology of Management and Organizations: Papers on the Science 
of Administration” วำ่กระบวนกำรบริหำรยอ่มประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส ำคญั 7 ประกำรหรือท่ีเรียก
กนัยอ่ๆวำ่ “POSDCORB Model” ซึง่อธิบำยตำมควำมหมำยได้ดงันี ้  
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   1.  กำรวำงแผน (Planning) หมำยถึง กำรก ำหนดวิธีทำงท่ีจะปฏิบัติงำนไว้
ล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นหน้ำท่ีส ำคัญเบือ้งต้นท่ีผู้ บริหำรจ ำเป็นต้องมี โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(Objectives) และกลยทุธ์ (Strategies) จดัท ำแผน (Programs) ให้ครอบคลมุทกุแง่ทกุมมุ ซึ่งจะ
ท ำให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีได้วำงไว้ 
   2.  กำรจดัองค์กำร (Organizing) หมำยถึง ภำระหน้ำท่ีในกำรก ำหนด จดัเตรียม 
และจดัควำมสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่ำงๆในหน่วยงำนขององค์กำร เพ่ือให้สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงำนหรือองค์กำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
   3.  กำรจดัคนเข้ำท ำงำน (Staffing) หมำยถึง ภำระหน้ำท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรตวั
บุคคล เร่ิมด้วยกำรเสำะหำคัดเลือกตวับุคคลเข้ำมำท ำงำนในองค์กำร และวำงตัวบุคคลให้มี
คณุสมบตัิเหมำะสมกบัลกัษณะงำนตำ่งๆ (Put the right man in the right job) เพ่ือประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตังิำน 
   4.  กำรอ ำนวยงำนหรือสัง่กำร (Directing) หมำยถึง ภำระหน้ำท่ีในกำรก ำกับ
สัง่งำน และรู้จกัหลกัวิธีในกำรชีแ้นะควบคุมบงัคบับญัชำให้กำรท ำงำนของผู้ อยู่ใต้บงัคบับญัชำ
เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ท่ีได้วำงไว้ 
   5.  กำรประสำนงำน (Co-ordination) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้หน่วยงำนมี
สมัพนัธภำพในกำรปฏิบตัิงำนระหว่ำงกนัเป็นไปอย่ำงสอดคล้อง เช่ือมโยงระหว่ำงกันและกนั โดย
มีกำรปฏิบตัิงำนกันอย่ำงสมำนฉันท์เป็นกลุ่มก้อน ทัง้นีเ้พ่ือให้งำนบรรลุถึงวัตถุประสงค์เดียวกัน 
อีกทัง้เป็นกำรประหยดั มีผลงำนและกำรปฏิบตังิำนท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ 
   6.  กำรรำยงำน (Reporting) หมำยถึง ระบบกำรรำยงำนซึ่งหน่วยงำนมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประมวลสถิติของงำน หรือสอดส่องดูแลสภำพ
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ภำยในหนว่ยงำน 
   7.  กำรงบประมำณ (Budgeting) หมำยถึง แผนทำงกำรเงินของรัฐบำลท่ีจดัท ำ
ขึน้เพ่ือแสดงรำยรับและรำยจำ่ย ท่ีรัฐบำลก ำหนดจะจดัท ำตำมโครงกำรตำ่งๆในปีตอ่ไป โดยแสดง
วงเงินคำ่ใช้จำ่ยแตล่ะโครงกำร และวิถีทำงหำเงินมำใช้จำ่ยตำมโครงกำรนัน้ๆ 
   อทุยั เลำหวิเชียร (2530: 59–60) ได้กล่ำวถึงกระบวนกำรบริหำรจดักำร โดยได้
พฒันำมำจำกขบวนกำรบริหำรจดักำรแบบ POSDCORB ของ Gulick และ Urwick (1973: 28 
อ้ำงถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 20–21) ท่ีได้สรุปกระบวนกำรบริหำรว่ำ กระบวนกำรบริหำร
ย่อมประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส ำคญั 7 ประกำร คือ “POSDCORB Model” ควรจะมี 4 ประกำรหรือ
ท่ีเรียกวำ่กำรบริหำรแบบ “POLE” คือ  
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1.  กำรวำงแผน (Planning)  
2.  กำรจดัองค์กำร (Organizing)  
3.  กำรเป็นผู้น ำหรือผู้บริหำร (Leading)  

   4.  กำรประเมินผล (Evaluating) 
หน้ำท่ีกำรบริหำรอำจจะแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ คือ  
1.  กำรวำงแผน (Planning) เป็นหน้ำท่ีแรกของผู้ บริหำร ได้แก่ กำรก ำหนด

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย นโยบำย ตลอดจนวิธีกำรในกำรปฏิบตัิกิจกำรตำ่งๆ ไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้ทกุ
คนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนให้ส ำเร็จลงตำมวัน เวลำ และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.  กำรจดัองค์กำรและระเบียบงำน (Organizing) คือ ภำระหน้ำท่ีของผู้บริหำรใน
กำรวำงรูปแบบหรือโครงสร้ำงขององค์กำร ตลอดจนกำรจดัระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิภำยในหน่วยงำน
เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลงตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ นอกจำกนีย้ัง
หมำยถึง กำรวำงระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบคุคลท่ีดีไว้ด้วย 

3.  กำรด ำเนินกำร (Operating) คือ วิธีในกำรจดัให้มีกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอน
ตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว้ในแผนงำน โดยกำรตดัสินใจ วินิจฉัย สัง่กำร มอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ี  กำรจงูใจ
คน กำรท ำหน้ำท่ีภำวะผู้น ำ กำรประสำนงำน เป็นต้น ผู้บริหำรองค์กำรมีบทบำทหน้ำท่ีท่ีส ำคญัใน
ด้ำนด ำเนินกำร โดยกระตุ้นให้บุคลำกรเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
องค์กำร ซึ่งประกอบด้วย 1) กำรติดต่อส่ือสำรและอธิบำยวตัถปุระสงค์ให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชำได้
ทรำบ 2) กำรมอบหมำยมำตรฐำนของกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ 3) กำรให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่
ผู้ใต้บงัคบับญัชำให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนของกำรปฏิบตังิำน 4) กำรให้รำงวลัแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชำ
บนพืน้ฐำนของผลกำรปฏิบตัิงำน 5) กำรยกย่องสรรเสริญและกำรต ำหนิติเตียนอย่ำงยตุิธรรมและ
ถกูต้องเหมำะสม 6) กำรจดัหำสภำพแวดล้อมมำกระตุ้นกำรจงูใจ โดยกำรติดตอ่ส่ือสำร เพ่ือส ำรวจ
ควำมต้องกำรและสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง 7) กำรทบทวนและปรับวิธีกำรของภำวะควำมเป็น
ผู้น ำเม่ือสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของกำรควบคมุไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด  8) ใช้กำร
ตดิตอ่ส่ือสำรในกระบวนกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4.  กำรตดิตำมและประเมินผลงำน (Evaluating) คือ กำรตดิตำม ตรวจสอบ 
ควบคมุ ดแูลกำรปฏิบตังิำนท่ีได้สัง่กำรไป เพ่ือจะได้ทรำบวำ่งำนท่ีมอบหมำยให้บคุคลไปปฏิบตัิ
จดัท ำนัน้สำมำรถด ำเนินไปได้หรือไม ่เพียงใด มีปัญหำอปุสรรคอะไรบ้ำงหรือไม ่ประกำรใด เพ่ือจะ
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ได้เตรียมกำรแก้ไขไว้ลว่งหน้ำ ซึง่กำรตดิตำมผลกำรท ำงำนและแก้ไขปรับปรุงในสิ่งท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้
บรรลผุลท่ีต้องกำร (ศริิพงษ์ ลดำวลัย์ ณ อยธุยำ, 2550: 3– 4) 

สรุปได้ว่ำ กำรบริหำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำนท่ีได้มีกำรวำงแผนหรือก ำหนด
ทิศทำงของกำรเปล่ียนแปลงไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนให้ประสบผลส ำเร็จ 
เป็นกำรบริหำรงำนทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนตำมนโยบำย แผน แผนงำน และโครงกำร
ต่ำงๆท่ีก ำหนดไว้ให้สำมำรถด ำเนินไปได้ และตรวจสอบนโยบำย แผน แผนงำน โครงกำรว่ำมี
ปัญหำอปุสรรคอะไรบ้ำง จะได้เตรียมกำรแก้ไขได้อยำ่งเหมำะสมและทนัทว่งที 

 
2.1.2.4 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
วิรัช วิรัชนิภำวรรณ (2550ก: 21–60) กล่ำวว่ำ หลกักำรส ำคญัของกำรบริหำร

จัดกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจำกพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัสของ
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั และจำกแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ และสรุปหลกักำร
ส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในชมุชนมี 8 ประกำร ดงัตอ่ไปนี ้

1. ควำมพอเพียง หมำยถึง กำรท่ีประชำชนและชมุชนเน้นกำรผลิตและบริโภค
โดยยึดถือทำงสำยกลำง ควำมพอประมำณ และควำมพอดีในเวลำเดียวกนั และก้ำวให้ทนัในยคุ
โลกำภิวตัน์ ซึ่งหมำยควำมรวมถึงควำมพอเพียงในด้ำนตำ่งๆ กล่ำวคือ ด้ำนจิตใจ ด้ำนสงัคม ด้ำน
วฒันธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

 2. ควำมมีเหตผุล หมำยถึง กำรท่ีประชำชนและชมุชนตดัสินใจและลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมตำ่งๆ เก่ียวกบัระดบัของควำมพอเพียงนัน้จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตผุลและค ำนึงถึงผลท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำนัน้ๆอย่ำงรอบคอบ ตลอดจนอำศยัทัง้ควำมรู้และคณุธรรมเป็น
พืน้ฐำนในกำรตดัสินใจ ปฏิบตัิและประเมินผล ด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต อดทน ควำมเพียร และ
สตปัิญญำ 

3. กำรมีภูมิคุ้มกนั หมำยถึง กำรท่ีประชำชนและชมุชนมีกำรเตรียมควำมพร้อม
รู้เทำ่ทนัตอ่ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงตำ่งๆ มีควำมยืดหยุน่ในกำรปรับตวั 

 4. กำรพึ่งตนเอง หมำยถึง ประชำชนและชุมชนสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจของ
ชมุชนท่ีอยูไ่ด้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพำผู้ อ่ืนหรือชมุชนอ่ืนจนเกินจ ำเป็น โดยเน้นควำมสำมำรถของ
ประชำชนและชมุชนในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพ่ือเลีย้งประชำชนหรือชมุชน 

 5. กำรเสริมสร้ำงคณุภำพคน หมำยถึง กำรเสริมสร้ำงจิตใจของประชำชนและ
ชมุชนในระดบัชำติ เช่น กำรมีคณุธรรม กำรละควำมชัว่และท ำควำมดี กำรไม่เบียดเบียน มีควำม
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รับผิดชอบ ควำมซ่ือสตัย์สจุริต ควำมเพียร ควำมอดทน ควำมรอบคอบ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลผุล
ส ำเร็จของชมุชนท่ีได้ก ำหนดไว้ 

6. กำรรวมกลุ่ม หมำยถึง กำรท่ีประชำชนและชุมชนให้ควำมส ำคญักับกำร
รวมกลุม่เพ่ือให้มีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภำพ และน ำมำซึ่งกำรกระจำยรำยได้ท่ีดี
ขึน้ 

7. กำรสร้ำงเครือข่ำย หมำยถึง ประชำชนและชมุชนร่วมมือกนัสร้ำงเครือข่ำยท่ี
เช่ือมโยงกนัอยำ่งเป็นระบบและร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ตอ่ชมุชน  

8. ควำมสมดลุและกำรพฒันำท่ียัง่ยืน หมำยถึง กำรสนบัสนนุให้ประชำชนและ
ชมุชนยดึถือกำรพฒันำอยำ่งเป็นองค์รวม มีสมดลุระหวำ่งกระแสกำรแข่งขนัจำกโลกำภิวตัน์ มีกำร
ใช้ทุนทำงสงัคมท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม ภมูิปัญญำและวิถีชีวิตของท้องถ่ินท่ีดีงำม 
 
 2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Government) เป็นเร่ืองท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนัอย่ำงมำก
กับแนวคิดและทฤษฎีกำรกระจำยอ ำนำจ โดยมีนักวิชำกำรผู้ ทรงคุณวุฒิหลำยท่ำน ได้ให้
ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถ่ินไว้ ดงันี ้กำรปกครองท้องถ่ิน คือ เคร่ืองจกัรท่ีรัฐบำลจดัให้แก่
ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนในท้องถ่ินต่ำงๆ มีอ ำนำจหน้ำท่ี มีทรัพยำกร มีกฎหมำยเพียงพอท่ีจะ
สร้ำงบ้ำนสร้ำงเมืองของตนเองด้วยตนเองได้มำกขึน้ (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2543: 4) นกัวิชำกำร
อีกท่ำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ กำรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกำรให้คนในท้องถ่ินมีอิสระในกำรปกครอง
กนัเองหรือกล่ำวอีกนยัหนึ่ง คือ กำรปกครองตนเองโดยประชำชนในท้องถ่ิน ซึ่งแนวคิดดงักล่ำวมี
พืน้ฐำนของหลกักำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง (Decentralization) ท่ีหมำยถึง ระบบกำรบริหำร
ประเทศท่ีเปิดโอกำสให้ท้องถ่ินตำ่งๆมีอ ำนำจในกำรดแูลกิจกำรหลำยๆด้ำนของตนเอง ไม่ใช่ปล่อย
ให้รัฐบำลกลำงรวมศนูย์อ ำนำจในกำรจดักิจกำรแทบทุกอย่ำงของท้องถ่ิน กิจกำรท่ีท้องถ่ินมีสิทธิ
จดักำรดแูล ได้แก่ ระบบสำธำรณปูโภค กำรศกึษำและศลิปวฒันธรรม กำรแลดชีูวิต ทรัพย์สิน และ
กำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม (ธเนศว์ เจริญเมือง, 2545: 60–61)  
 โกวิทย์ พวงงำม (2550: 2–4) กล่ำวว่ำ กำรปกครองท้องถ่ิน หมำยถึง กำรปกครองท่ี
รัฐบำลกลำงให้อ ำนำจ หรือกระจำยอ ำนำจไปให้หน่วยกำรปกครองท้องถ่ิน เปิดโอกำสให้
ประชำชนในท้องถ่ินได้มีอ ำนำจในกำรปกครองร่วมกันทัง้หมด หรือเป็นบำงส่วนในกำรบริหำร
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ท้องถ่ิน ตำมหลักกำรท่ีว่ำ ถ้ำอ ำนำจกำรปกครองมำจำกประชำชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบำลของ
ท้องถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบำลของประชำชน โดยประชำชนและเพ่ือประชำชน ดงันัน้  กำรบริหำรกำร
ปกครองท้องถ่ินจงึจ ำเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อนัเกิดจำกกำรกระจำยอ ำนำจของรัฐบำลกลำง 
โดยให้องค์กรท่ีไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของรัฐบำลกลำง มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจและบริหำรงำนภำยใน
ท้องถ่ินในเขตอ ำนำจของตน กำรปกครองท้องถ่ินจะส ำเร็จผลไม่ได้ หำกไม่ได้รับกำรร่วมมือจำก
ประชำชน กำรปลูกฝังให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปกครอง และสร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ประชำชนในท้องถ่ินจัดกำรเร่ืองของตนเอง จะท ำให้องค์กรปกครองท้องถ่ินสำมำรถบริหำร
ตนเองได้ จะเป็นผลดีตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และประเทศชำตติอ่ไป 
 
 ด้ำนควำมหมำยขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (Sub–district Administrative 
Organizations) 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชำชนมำกท่ีสุด จัดตัง้ตำมพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2537 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546) ซึ่งได้บญัญัติให้ยกฐำนะเป็นสภำต ำบลท่ีมีรำยได้ใน
ปีงบประมำณท่ีล่วงมำติดตอ่กนัสำมปี เฉล่ียไม่ต ่ำกว่ำปีละ 150,000 บำท โดยไม่รวมเงินอดุหนนุ 
เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยท ำเป็นประกำศกระทรวงมหำดไทย ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรส่วนท้องถ่ิน จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกำรจัดตัง้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็เพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสำมำรถรองรับกำรกระจำย
อ ำนำจไปสู่ประชำชนให้มำกยิ่งขึน้ และพัฒนำไปสู่กำรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบเทศบำล 
กำรเปล่ียนแปลงเกณฑ์รำยได้เฉล่ียของสภำต ำบลท่ีจะยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้
ท ำเป็นประกำศกระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ (สนิท จรอนนัต์, 2549: 63) 

 โกวิทย์ พวงงำม (2548: 240) กล่ำวว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เป็น 
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน มีฐำนะเป็นนิติบคุคลและรำชกำรส่วนท้องถ่ิน จดัตั ง้ขึน้ตำม
พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 2 
มีนำคม พ.ศ.2538  

 
 ด้ำนควำมเป็นมำขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) 

   เดิมสภำต ำบลได้จดัตัง้ขึน้ตำมค ำสัง่กระทรวงมหำดไทยท่ี 222/2499 ลงวนัท่ี 8 
มีนำคม พ.ศ.2499 เร่ือง ระเบียบบริหำรรำชกำรสว่นต ำบลและหมูบ้่ำน โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเปิด
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โอกำสให้รำษฎรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของต ำบลและหมู่บ้ำนทกุอย่ำงเท่ำท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ท้องถ่ินและรำษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทำงน ำรำษฎรไปสู่กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย 

  พ.ศ.2537 ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 เป็นกฎหมำยท่ีใช้จดัระเบียบกำรบริหำรงำนในต ำบลแทนประกำศคณะปฏิวตั ิ
ฉบบัท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 ธันวำคม พ.ศ.2515 นบัตัง้แต ่พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ.2538 ท ำให้มีกำรปรับฐำนะกำรบริหำรงำน
ในระดบัต ำบล โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภำต ำบลทัว่ประเทศ โดยแบง่ออกเป็น 
2 รูปแบบ ดงันี ้
   1.  รูปแบบ “สภำต ำบล” ได้รับกำรยกฐำนะเป็นนิติบคุคล อนัได้แก่ สภำต ำบลท่ีมี
รำยได้โดยไมร่วมเงินอดุหนนุต ่ำกวำ่  150,000  บำท 
   2.  รูปแบบ “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล” (อบต.) ตัง้ขึน้จำกสภำต ำบลท่ีมีรำยได้ 
(โดยไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมำณท่ีล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉล่ียไม่ต ่ำกว่ำปีละ150,000 
บำท ได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  และเป็นรำชกำร
บริหำรสว่นท้องถ่ิน (มำตรำ 43) 
  พ.ศ.2542 รัฐบำลได้มีกำรเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ.2540 ในประเด็นตำ่งๆทัง้โครงสร้ำงท่ีมำของสมำชิกอบต. 
อ ำนำจหน้ำท่ีของอบต. เป็นต้น 
  พ.ศ.2546 รัฐบำลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2546 โดยเนือ้หำส่วนใหญ่ แก้ไขช่ือเรียกบุคคลและ
ค ำศพัท์กฎหมำยท่ีให้สอดคล้องกบักฎหมำยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ๆ 

           รัฐธรรมนญู ปี 2550 ในหมวด 14 ได้ก ำหนดให้รัฐ ต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินตำมหลกัแหง่กำรปกครองตนเองตำมเจตจ ำนงของประชำชนและให้อ ำนำจแก่ท้องถ่ิน
ในกำรเป็นองค์กรหลกัในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำรปรับปรุงระบบกำรก ำกับดูแลให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำร
ก ำหนดให้มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีคล่องตวัในรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ทัง้นีไ้ด้ก ำหนดให้มีกฎหมำยก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือก ำหนดกำร
แบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีและกำรจัดสรรรำยได้ระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคกับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง  ร่ำง
พระรำชบญัญตัปิระมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (โกวิทย์ พวงงำม,2550: 5–8) โดยมี
สำระส ำคัญท่ีน่ำสนใจและก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทัง้ระดับโครงสร้ำงและระดับกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประกำรท่ี 1 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
จดับริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ ของประชำชนในท้องถ่ินโดยรัฐจะต้องส่งเสริมและสนบัสนนุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนได้โดยอิสระ ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 ประกำรท่ี 2 ก ำหนดให้กำรก ำกบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องกระท ำ
เทำ่ท่ีจ ำเป็น และไม่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยให้มีองค์กรท่ีท ำ
หน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของผู้ ก ำกับดูแล ซึ่งในกฎหมำยฉบับนีก้ ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรกลำงในกำรก ำกับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้จำก
ผู้ทรงคณุวฒุิจ ำนวน 12 คน เพ่ือท ำหน้ำท่ีวำงกรอบและนโยบำยในกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรก ำกับ
ดแูลท้องถ่ินของหนว่ยงำนรัฐท่ีเก่ียวข้อง และเสนอแนะตอ่หนว่ยงำนของรัฐท่ีเก่ียวข้องในกำรจดัท ำ
มำตรฐำนกำรก ำกับดูแล รวมทัง้ตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และหนว่ยงำนของรัฐให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูล 

 ประกำรท่ี 3 กำรยุบและรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีหลักเกณฑ์ว่ำ
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินใดมีประชำกรลดลงเหลือไม่ถึง 2,000 คน ติดตอ่กนัเป็นเวลำ 1 ปี และ
ต้องพึ่งพำเงินอุดหนุนทั่วไปมำกกว่ำร้อยละ 50 ของรำยได้ย้อนหลัง 3 ปี ให้กระทรวงมหำดไทย
ประกำศยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้โดยให้ไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ 
ภำยใน 90 วนั หำกเป็นกำรยุบเทศบำลไปรวมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ให้ยกฐำนะ 
อบต. ท่ีไปรวมเป็นเทศบำลและกำรรวมพืน้ท่ีทัง้ อบต. เทศบำลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนๆ ให้ด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

 ประกำรท่ี 4 ก ำหนดให้มีส ำนักงำนกิจกำรของสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงำนขึน้ตรงกบัประธำนสภำฯ และมีส ำนกังำนเลขำนุกำรสภำท้องถ่ินซึ่งประธำนสภำฯ 
เป็นผู้แตง่ตัง้จำกสมำชิกสภำฯ 

 ประกำรท่ี 5 เก่ียวกับผู้บริหำรท้องถ่ินก ำหนดให้มำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงของ
ประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน และให้ด ำรง



33 
 

ต ำแหน่งนบัแตเ่ลือกตัง้และมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี โดยไม่มีกำรก ำหนดสมยักำรด ำรง
ต ำแหนง่แตอ่ยำ่งใด 

 ประกำรท่ี 6 มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่ โดย
แบง่อ ำนำจหน้ำท่ีออกเป็น 2 ประเภทให้ชดัเจน ดงันี ้ประกำรแรก เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีประเภทท่ีต้อง
จดัท ำบริกำรสำธำรณะ และประกำรท่ีสองเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีประเภทอำจจดัท ำบริกำรสำธำรณะ 

 ประกำรท่ี 7 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมท ำภำรกิจกบัส่วนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนโดยจดัตัง้เป็น
“สหกำร” เพ่ือท ำกิจกำรใดอนัอยู่ภำยใต้อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้โดยให้
สหกำรมีคณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนรำชกำร 
หนว่ยงำนของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ มำร่วมเป็นกรรมกำรและให้สหกำรเป็นนิติบคุคลซึ่งมีหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขกำรจดัตัง้สหกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ 

 ประกำรท่ี 8 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถรวมตัวกันจัดตัง้
สมำคมเพ่ือเป็นตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกันในกำรด ำเนินงำนของสมำคม ให้กระทรวงมหำดไทยออกระเบียบตำมข้อเสนอของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือให้สำมำรถสนบัสนนุงบประมำณในกำรด ำเนินงำนกบัสมำคมได้ 

 ประกำรท่ี 9 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
สว่นร่วมในกำรบริหำรกิจกำรและตรวจสอบกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถ่ิน 

 ประกำรท่ี 10 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชนหรือหน่วยงำนของรัฐในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจดัท ำโครงกำรหรือแผนงำนใน
เขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้ค ำนงึถึงแผนพฒันำท้องถ่ินนัน้ด้วย 

 ประกำรท่ี 11 ก ำหนดให้มีพระรำชบัญญัติจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษท่ีมีพืน้ท่ีครอบคลุมทัง้จังหวัดหรือท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพำะพืน้ท่ีก็ได้ ทัง้นีเ้ พ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ ท้องถ่ินและประชำชน (โกวิทย์ พวงงำม, 2548: 241–243)  
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  ด้ำนวตัถปุระสงค์ของกำรจดัตัง้องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

 ชวูงศ์ ฉำยะบตุร (2550 : 26) ได้จ ำแนกวตัถปุระสงค์ของกำรปกครองท้องถ่ินไว้ 
ดงันี ้คือ ชว่ยแบง่เบำภำระของรัฐบำล ในกำรบริหำรประเทศนัน้ จะต้องอำศยัเงินงบประมำณเป็น
หลกั หำกเงินงบประมำณจ ำกัด ภำรกิจท่ีจะต้องบริกำรให้กับชุมชนต่ำงๆอำจไม่เพียงพอ ดงันัน้
หำกจัดให้มีกำรปกครองท้องถ่ิน หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินนัน้ๆ ก็สำมำรถมีรำยได้ มีเงิน
งบประมำณของตนเองเพียงพอ ท่ีจะด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้กบัท้องถ่ินได้ จึงเป็นกำร
แบ่งเบำภำระของ รัฐบำลได้เป็นอย่ำงมำก กำรแบ่งเบำนีเ้ป็นกำรแบ่งเบำทัง้ในด้ำนกำรเงิน ตวั
บุคคล ตลอดจนเวลำท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถ่ินอย่ำงแท้จริง เน่ืองจำกประเทศมีขนำดกว้ำงใหญ่ ควำมต้องกำรของประชำชนในแต่ละ
ท้องท่ี ย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน กำรรอรับกำรบริกำรจำกรัฐบำลเพียงอย่ำงเดียว อำจไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำรท่ีแท้จริงและล่ำช้ำ หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชำชนในท้องถ่ินเป็นผู้บริหำร
เทำ่นัน้ จงึจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรนัน้ได้ เพ่ือควำมประหยดั โดยท่ีท้องถ่ินแตล่ะแห่งมี
ควำมแตกตำ่งกนั สภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนก็ตำ่งไปด้วย กำรจดัตัง้หน่วยปกครองท้องถ่ิน
ขึน้จึงมีควำมจ ำเป็น โดยให้อ ำนำจ หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินจดัเก็บภำษีอำกร ซึ่งเป็นวิธีกำรหำ
รำยได้ให้กับท้องถ่ินเพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรกิจกำรของท้องถ่ิน ท ำให้ประหยดัเงินงบประมำณ
ของรัฐบำล ท่ีจะต้องจ่ำยให้กับท้องถ่ินทัว่ประเทศเป็นอนัมำก กำรปกครองท้องถ่ินสำมำรถสนอง
ควำมต้องกำรของท้องถ่ินตรงเป้ำหมำย และมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกท้องถ่ินมีควำมแตกต่ำงกัน
ไมว่ำ่ทำงสภำพภมูิศำสตร์ ทรัพยำกร ประชำชน ควำมต้องกำร และปัญหำย่อมตำ่งกนัออกไป ผู้ ท่ี
ให้บริกำรหรือแก้ไขปัญหำให้ถกูจุด และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนก็ต้องเป็น ผู้ ท่ีรู้
ถึงปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเป็นอย่ำงดี กำรบริหำรงำนจึงจะเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ ไมต้่องเสียเวลำเสนอเร่ืองขออนมุตัิไปยงัสว่นเหนือขึน้ไป ท้องถ่ินจะบริหำรงำน
ให้เสร็จสิน้ลงภำยในท้องถ่ินนัน่เอง ไมต้่องสิน้เปลืองเวลำและคำ่ใช้จำ่ยโดยไมจ่ ำเป็น 
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  ด้ำนขนำดขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

  กำญจนำ บญุยงั (2552: 33–34)  กล่ำวว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแตล่ะแห่งมี
ศกัยภำพแตกตำ่งกัน โดยเฉพำะในเร่ืองของรำยได้ ฉะนัน้เพ่ือให้กำรก ำหนดอตัรำก ำลงัพนกังำน
สว่นต ำบลเหมำะสมกบัรำยได้และปริมำณงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำ่งๆ ส่วนส ำนกังำน
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (กท.) จึงได้ด ำเนินกำรจดแบ่งชัน้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ออกเป็น 5 ชัน้ โดยน ำเร่ืองของรำยได้ พืน้ท่ี และประชำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำ่งๆ มำ
เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจดชัน้กำรบริหำรสว่นต ำบล ดงันี ้
  1.  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชัน้ท่ี 1 มีรำยได้ตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป 
  2.  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชัน้ท่ี 2 มีรำยได้ระหวำ่ง 12-20 ล้ำนบำท 
  3.  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชัน้ท่ี 3 มีรำยได้ระหวำ่ง 6-12 ล้ำนบำท 
  4.  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชัน้ท่ี 4 มีรำยได้ไมเ่กิน 6 ล้ำนบำท 
  5.  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชัน้ท่ี 5 มีรำยได้ไมเ่กิน 3 ล้ำนบำท 

  บฆูอรี ยีหมะ, (2550: 165–166) กล่ำวว่ำ ในปีพ.ศ. 2547 กระทรวงมหำดไทย
ประกำศยุบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีจ ำนวนประชำกรไม่ถึง 2,000 คน และไม่สำมำรถจะ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมเข้ำกบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนท่ีมีอำณำเขตติดตอ่กัน 
ภำยในอ ำเภอเดียวกัน และมีกำรยกฐำนะของสภำต ำบลหลำยแห่งให้เป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ท ำให้ในปัจจบุนัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมีจ ำนวนทัง้หมด 6,616 แหง่ (พ.ศ.2550)   

  ปัจจบุนัหลกัเกณฑ์และขนำดขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแบง่ออกเป็นดงันี ้
  1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีรำยได้
ไมร่วมเงินอดุหนนุ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป 
  2.  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลขนำดกลำง เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีรำยได้
ไมร่วมเงินอดุหนนุ 6-20 ล้ำนบำทขึน้ไป 
  3.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีรำยได้
ไมร่วมเงินอดุหนนุต ่ำกวำ่ 6 ล้ำนบำท 
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   ด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  โครงสร้ำงอบต.ใหม่เกิดจำกกำรเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 ประกอบด้วยโครงสร้ำง

อบต.ดังนี้ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546  

แหล่งท่ีมา: ชูวงศ์ ฉำยบุตร, 2550: 167 

 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมำชิกสภำมำจำกกำรเลือกตั้ง

โดยตรง 

ของประชำชน 

 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชำชน 

 

ประธำนสภำฯ 1 คน 

รองประธำนฯ 1 คน 

เลขำนุกำรสภำฯ 1 คน 

 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

อำจแต่งตั้งบุคคลประกอบด้วย 

1. รองนำยก 2 คน 

2. เลขำนุกำรนำยกฯ 1 คน 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

ส ำนักปลัดอบต.             ส่วนต่ำงๆ 

 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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   ด้ำนอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
  บฆูอรี ยีหมะ (2550: 172–173) กล่ำวไว้ว่ำ อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบญัญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2546 
  มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพฒันำต ำบลทัง้ใน
ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 
  มำตรำ 67 ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำท่ีต้องท ำ
ในเขตองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงัตอ่ไปนี ้
  1  จดัให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน ำ้และทำงบก 
  2  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงส่งน ำ้ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะรวมทัง้ก ำจัด
ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
  3  ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ 
  4.  ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณะภยั 
  5  สง่เสริมกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
  6  สง่เสริมกำรพฒันำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สงูอำย ุและผู้พิกำร 
  7  คุ้มครอง ดแูล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
  8  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ
ท้องถ่ิน 
  9  ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจดัสรรงบประมำณหรือ
บคุลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร 

  มำตรำ 68 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจดัท ำกิจกรรมในเขตองค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
   1  ให้มีน ำ้เพ่ืออปุโภค  บริโภค  และกำรเกษตร 

   2  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสวำ่งโดยวิธีอ่ืน 
   3  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน ำ้ 

   4  ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีประชมุ กำรกีฬำ กำรพกัผ่อนหย่อนใจและ
สวนสำธำรณะ 

   5  ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
   6  สง่เสริมให้มีอตุสำหกรรมในครอบครัว 

   7  บ ำรุงและสง่เสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
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   8  กำรควบคมุดแูล และรักษำทรัพย์สินอนัเป็นสำธำรณะสมบตัขิองแผน่ดนิ 
  9  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

 10  ให้มีตลำด  ทำ่เทียบเรือ  และทำ่ข้ำม 
 11  กิจกำรเก่ียวกบักำรพำณิชย์ 
 12  กำรทอ่งเท่ียว 
 13  กำรผงัเมือง 

 
  ด้ำนรำยได้ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

   บฆูอรี ยีหมะ (2550: 178–179) กล่ำวว่ำ พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2546 ระบุว่ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีรำยได้จำกภำษีอำกรและคำ่ธรรมเนียม ดงันี ้
  1  ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
  2  ภำษีโรงเรือนและท่ีดนิ 
  3  ภำษีป้ำย   
  4  อำกรฆำ่สตัว์และคำ่ธรรมเนียม รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจำกฆำ่สตัว์ 
  5  ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์ล้อเล่ือน 
  6  ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกร ซึง่สถำนประกอบกำรตัง้อยู่ใน
องค์กรบริหำรสว่นต ำบล 
  7  คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตขำยสรุำ 
  8  คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตเลน่กำรพนนั 
  9  คำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยน ำ้บำดำล 
  10  เงินอำกรประทำนบตัร ใบอนญุำตและอำชญำบตัรตำมกฎหมำย  
  11  คำ่ภำคหลวงและคำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยป่ำไม้ 
  12  คำ่ธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดนิ 
  13  คำ่ภำคหลวงแร่ 
  14  คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม 
  15  เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยวำ่ด้วยอทุยำนแหง่ชำติ 
  16  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 
  17  คำ่ธรรมเนียม คำ่ใบอนญุำต และคำ่ปรับตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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นอกจำกนัน้ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอำจมีรำยได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
   1  รำยได้จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
  2  รำยได้จำกสำธำรณปูโภคขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
  3  รำยได้จำกกิจกำรเก่ียวกบักำรพำณิชย์ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
   4  คำ่ธรรมเนียม คำ่ใบอนญุำต และคำ่ปรับ ตำมท่ีจะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
   5  เงินและทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีผู้อทุิศให้ 
   6  รำยได้อ่ืนตำมท่ีรัฐบำลหรือหนว่ยงำนของรัฐจดัสรรให้ 
   7  เงินอดุหนนุจำกรัฐบำล 
   8  รำยได้อ่ืนตำมท่ีจะมีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจกู้ เงินจำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำรหรือนิติ
บคุคลต่ำงๆได้ เม่ือได้รับอนญุำตจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และต้องเป็นไปตำมระเบียบ
ของกระทรวงมหำดไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5  รำยได้ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
แหล่งที่มา: โกวิทย์ พวงงำม, 2548: 249  
 
 

เงินอดุหนนุจำกรัฐบำล 

รำยได้จำกทรัพย์สินและ 
รำยได้อ่ืนๆ 

 
อ่ืน ๆ เงินกู้  

รำยได้ 
อบต. 

งบประมำณ 
ของอบต. 

ภำษีอำกรและคำ่ธรรมเนียม 
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  ด้ำนรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 85 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อำจมีรำยจำ่ย ดงันี ้

  1  เงินเดือน 
  2 คำ่จ้ำง 
  3  เงินคำ่ตอบแทนอ่ืนๆ 
  4  คำ่ใช้สอย 
  5  คำ่วสัด ุ
  6  คำ่ครุภณัฑ์ 
  7  คำ่ท่ีดนิ สิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินอ่ืนๆ 
  8  คำ่สำธำรณปูโภค 
  9  เงินอดุหนนุหนว่ยงำนอ่ืน ๆ 
  10 รำยจำ่ยอ่ืนใดตำมข้อผกูพนั หรือตำมท่ีกฎหมำยหรือระเบียบของ

กระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว้ 
 
  ด้ำนกำรก ำกบัดแูลองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
   กำรก ำกบัดแูลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระท ำใน 2 ลกัษณะคือ กำรก ำกบัดแูล
กำรกระท ำขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และกำรก ำกบัดแูลองค์กรและบคุคล 
   1  กำรก ำกับดูแลกำรกระท ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ กำรก ำกบัดแูลภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือกำรก ำกบัดูแลโดยองค์กรภำยใน
องค์กำรบริหำร และกำรก ำกบัดแูลโดยองค์กรภำยนอกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
   1)  กำรก ำกบัดแูลภำยในองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เป็นกำรก ำกบัดแูล
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโดยสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ดงันี  ้
   (1)  กำรก ำกบัดแูลก่อนกระท ำกำร ใช้มำตรกำรตำ่งๆดงันี ้ 
   ก.  กำรอนญุำต กำรกู้ เงินจำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือ
นิตบิคุคลตำ่งๆ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลต้องขออนญุำตจำกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลก่อน 
   ข.  กำรให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน ำแผนพฒันำต ำบลไปใช้ ก่อนน ำ
ร่ำงข้อบงัคบั ร่ำงข้อบงัคบังบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมไปใช้เป็น
ข้อบงัคบั ต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
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     ค.  กำรก ำกับดแูลขณะท ำกำร สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
อ ำนำจควบคมุ ก ำกบั ดแูล กำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย 
แผนพฒันำต ำบล กฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัของทำงรำชกำร 
 2. กำรก ำกบัดแูลภำยนอกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
  1)  มำตรกำรทัว่ไป 

(1)  กำรอนมุตัิ โดยนำยอ ำเภอตรวจสอบควำมถกูต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค ำสัง่กระทรวงมหำดไทยของร่ำงบงัคบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ซึง่
จดัท ำในรูปของแผนงำนหรือโครงกำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หำกเห็นว่ำถกูต้องก็อนมุตัิ 
แล้วสง่คืนให้นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลงช่ือและประกำศใช้เป็นข้อบงัคบังบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปีตอ่ไป แตถ้่ำนำยอ ำเภอเห็นสมควรให้แก้ไขประกำรใด สภำองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลต้องพิจำรณำทบทวนภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับร่ำงข้อบงัคบังบประมำณรำยจำ่ยนัน้ 

(2)  กำรอนญุำต ได้แก่ กำรอนญุำตให้ขยำยระยะเวลำกำรประชมุสมยั
วิสำมญัออกไปอีก หำกมีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ตำมท่ี
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหรือสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบลจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเทำ่ท่ีมีอยู่ ได้ย่ืนค ำร้องตอ่
นำยอ ำเภอ 

(3)  กำรให้ควำมเห็นชอบ เป็นอ ำนำจของผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัในกำร
ตรวจสอบควำมถกูต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ของกระทรวงมหำดไทยของร่ำง
บงัคบังบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีท่ีสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมีมติยืนยนัตำมร่ำงเดมิ และ
เสนอตอ่นำยอ ำเภออีกครัง้หนึง่ ซึง่นำยอ ำเภอจะต้องสง่ร่ำงข้อบงัคบันัน้ไปยงัผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั
ภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมีมตยืินยนั ถ้ำผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัไม่
เห็นชอบ ร่ำงข้อบงัคบังบประมำณรำยจำ่ยนัน้เป็นอนัตกไป ถ้ำเห็นชอบนำยอ ำเภอจะเป็นผู้ลงนำม
อนมุตัิ นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเป็นผู้ลงช่ือและประกำศใช้เป็นข้อบงัคบังบประมำณ
รำยจำ่ยตอ่ไป 
    นอกจำกนัน้ ยงัให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจเรียกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำชีแ้จงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรียกรำยงำนและเอกสำรใดๆจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำตรวจสอบ ซึ่ง
ชว่ยให้นำยอ ำเภอสำมำรถใช้มำตรกำรก ำกบัดแูลอ่ืนๆเป็นไปโดยถกูต้อง 
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 3.  มำตรกำรด้ำนระเบียบ ข้อบงัคบั และประกำศ 
1)  มำตรกำรด้ำนระเบียบ เป็นเร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ส่วนกลำง 

(กระทรวงมหำดไทย) ออกระเบียบก ำหนดขอบเขตให้องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวินิจฉยัสัง่กำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรใดๆ 

(1)  กำรจดัหำประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรสว่น 
ต ำบล 

(2)  กำรท ำงบประมำณ 
(3) กำรได้มำซึ่งพัสด ุกำรซือ้ กำรจ้ำง กำรควบคมุ และกำรจ ำหน่ำย

พสัด ุ
(4) เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

(5)  กำรรับเงิน กำรเบกิจำ่ยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

(6)  กำรกู้ เงินจำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิตบิคุคลตำ่งๆ 
(7)  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

2)  มำตรกำรข้อบงัคบั เป็นเร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนด ให้ส่วนกลำง
(กระทรวงมหำดไทย) ออกข้อบงัคบัก ำหนดขอบเขตให้องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวินิจฉัยสัง่กำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรใดๆ ได้แก่ 

(1)  ข้อบงัคบักำรประชมุสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
(2)  ข้อบงัคบักำรประชมุของฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

3)  มำตรกำรด้ำนประกำศ เป็นเร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้สว่นกลำง 
(กระทรวงมหำดไทย) ออกประกำศ และประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ ได้แก่ 

(1)  กำรจดัตัง้สภำต ำบลท่ีมีรำยได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดให้ยกฐำนะเป็น
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

(2)  กำรเปล่ียนแปลงรำยได้เฉล่ียของสภำต ำบลท่ีจะจดัตัง้เป็นองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล 
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   (3) มำตรกำรตรวจสอบกำรเงินและทรัพย์สิน เป็นกำรก ำกบัดแูลกำรเงิน
และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนัน้ กฎหมำยก ำหนดให้กระทรวงมหำดไทยออก
ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบกิจำ่ยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และให้อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยเข้ำไปตรวจสอบกำรคลงั กำรบญัชี 
หรือกำรเงินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลด้วย ระเบียบกระทรวงมหำดไทยดงักลำ่ว ยงัก ำหนดให้
ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิภมูิภำคเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและหลกัฐำนกำรรับจำ่ยเงิน และ
นำยอ ำเภอหรือผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัยงัอำจให้ผู้ มีควำมรู้ด้ำนบญัชี ท ำกำรตรวจสอบบญัชีกำรเงิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรภำยในได้อีกด้วย 
 4.  กำรก ำกบัดแูลองค์กรและบคุคล กระท ำใน 2 ลกัษณะ คือ กำรก ำกบัดแูล
ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และกำรก ำกบัดแูลโดยองค์กรภำยนอกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
หรือเรียกวำ่ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกบัส่วนกลำง 

1)  กำรก ำกบัดแูลภำยในองค์กรของบริหำรสว่นต ำบล เป็นกำรควบคมุกนัเอง
ภำยในสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ 

(1)  กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำนของนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลให้
เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพฒันำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ข้อบญัญัต ิระเบียบและ
ข้อบงัคบัทำงรำชกำร โดยกำรตัง้กระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทัว่ไปโดยไมมี่กำรลงมต ิและกำร
อนมุตัข้ิอบงัคบังบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

(2)  กรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัง้หมด
เทำ่ท่ีมีอยู่ ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้พ้นจำกต ำแหนง่ โดยเห็น
วำ่มีควำมประพฤตใินทำงท่ีจะน ำมำซึง่ควำมเส่ือมเสียประโยชน์ของต ำบล 

2) กำรก ำกบัดแูลภำยนอกองค์กรของบริหำรส่วนต ำบล กำรก ำกบัดแูล
ลกัษณะนีเ้รียกวำ่ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงองค์กรของบริหำรสว่นต ำบลกบัสว่นกลำง 

(1)  พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กรของบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2537 (แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546) ก ำหนดกำรก ำกบัดแูลไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ก.  กำรยบุสภำองค์กรของบริหำรสว่นต ำบล ผู้วำ่รำชจงัหวดัมี
อ ำนำจสัง่ยบุสภำองค์กรของบริหำรสว่นต ำบลตำมค ำเสนอแนะของนำยอ ำเภอ หำกปรำกฏวำ่สภำ
องค์กรของบริหำรสว่นต ำบลกระท ำกำรฝ่ำฝืนตอ่ควำมสงบเรียบร้อย หรือสวสัดภิำพของรำษฎร
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หรือละเลยไมป่ฏิบตัติำมหรือปฏิบตัิกำรไมช่อบด้วยอ ำนำจหน้ำท่ี หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชำชนในเขตองค์กรสว่นต ำบลหรือประโยชน์ของประเทศโดยสว่นรวม 
    ข.  กำรให้สมำชิกสภำองค์กรของบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง
นำยอ ำเภอมีอ ำนำจสัง่ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง หำกสอบสวนแล้ว
ปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรเป็นผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หรือไมไ่ด้อยูป่ระจ ำในหมูบ้่ำนท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นเวลำติดตอ่กนัเกิน 
6 เดือน หรือขำดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลติดต่อกนั 3 ครัง้ โดยไม่มีเหตผุลอนั
สมควร ผู้ ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจสัง่ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ้นจำกต ำแหน่ง 
หำกสอบสวนแล้วปรำกฏวำ่มีควำมประพฤตบิกพร่อง 
  3) กำรให้นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพ้นจำกต ำแหนง่ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจ
สัง่ให้นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ้นจำกต ำแหน่งได้ตำม
ค ำแนะน ำของนำยอ ำเภอ หำกปรำกฏวำ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
สว่นต ำบล กระท ำฝ่ำฝืนตอ่ควำมสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภำพของประชำชน หรือละเลยไม่ปฏิบตัิ
ตำมหรือปฏิบตักิำรไมช่อบด้วยอ ำนำจหน้ำท่ี 
  4)  กำรลงคะแนนเสียงถอดถอน โดยประชำชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตองค์กำรบริหำร
สว่นต ำบล ตำมวิธีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
   (1)  พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ.2542 โดยคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้ก ำหนดให้
ผู้บริหำรท้องถ่ิน และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีรำยได้ไม่ต ่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท เป็นผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองตำมนยัมำตรำ 4 วรรคสอง (9) และมีหน้ำท่ีต้องย่ืนบญัชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนีส้ินตำมมำตรำ 32 แหง่พระรำชบญัญตัดิงักลำ่ว (สนิท จรอนนัต์, 2549: 71–77)  
 
2.2     ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรทบทวนวรรณกรรมในสว่นนี ้เพ่ือศกึษำวำ่งำนในวิจยัในอดีตระบวุ่ำมีปัจจยัส่วนบคุคล
ใดบ้ำงท่ีเก่ียวข้องกบักำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ก ำหนดสมมตฐิำนในงำนวิจยัครัง้นี ้ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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เพศกบักำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เพศ (sex) หมำยถึง ควำมแตกต่ำงทำงสรีระ ควำมเป็นเพศ หมำยถึง องค์ควำมรู้ท่ีสร้ำง

ควำมหมำยให้กับควำมแตกตำ่งทำงร่ำงกำย เป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนในทำงสงัคม เศรษฐกิจ 
กำรเมือง และจิตวิทยำระหว่ำงผู้หญิงและผู้ชำย ควำมเป็นเพศเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงสงัคม 
เป็นกำรจดักำรทำงสงัคมของควำมแตกตำ่งระหว่ำงเพศในด้ำนตำ่งๆ (Scott, 1988: 14) อ้ำงถึงใน 
เมทินี พงษ์เวช, 2544: 10–11) เป็นพฤติกรรมท่ีถูกเรียนรู้ทำงสงัคม และเป็นควำมคำดหวงัของ
สงัคมท่ีสัมพนัธ์กับเพศสองเพศ เพศหญิงเพศชำยเป็นข้อเท็จจริงทำงสรีระ แต่กำรจะกลำยเป็น
ผู้หญิงหรือเป็นผู้ชำยเป็นกระบวนกำรทำงวฒันธรรม กล่ำวคือ วฒันธรรมสร้ำงควำมเป็นหญิงเป็น
ชำยในสังคมขึน้ วัฒนธรรมเป็นตัวสร้ำงควำมเป็นเพศ วัฒนธรรมเป็นผู้ บอกว่ำเรำควรปฏิบัติ
ตวัอยำ่งไร คดิอยำ่งไร และเรำควรจะคำดหวงัอะไรจำกผู้ อ่ืน และเม่ือวฒันธรรมเป็นผู้ก ำหนดควำม
เป็นหญิงควำมเป็นชำย วฒันธรรมก็เป็นผู้บอกว่ำผู้หญิงและผู้ ชำยควรต้องท ำตวัอย่ำงไร (วำรุณี 
ภูริสินสิทธ์ิ, 2545: 2) ดงันัน้ผู้บริหำรอบต.เพศชำยและหญิงอำจจะมีควำมคิดและพฤติกรรมกำร
น ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯท่ีแตกต่ำงกนั  กำรศึกษำท่ีศกึษำตวัแปรเพศกับ
ตวัแปรตำมดงักล่ำว และพบว่ำเพศชำยและหญิงมีควำมแตกตำ่งในกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ ได้แก่ นนัทิดำ ค ำเฮือน (2553: 57) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรประยกุต์ใช้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจดักำรเรียนกำรสอนของพนกังำนครูในโรงเรียนสงักัดเทศบำล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรจดักำรเรียนกำรสอนฯ ผลกำรศกึษำพบว่ำ ครูท่ีมีเพศแตกตำ่งกนัมีกำรประยกุต์ใช้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจดักำรเรียนกำรสอนแตกตำ่งกัน และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
(ด้ำนกำรบริกำรจดักำร ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจดัแหล่งเรียนรู้  และด้ำนกิจกรรม
พฒันำผู้ เรียน) พบวำ่ทกุด้ำนแตกตำ่งกนัอยำ่งไมมี่นยัส ำคญัทำงสถิติ  

กำรศกึษำท่ีศกึษำตวัแปรเพศกบัตวัแปรตำม กำรประยกุต์ใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และไม่พบว่ำเพศชำยและหญิงมีควำมแตกต่ำงในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ฯ ได้แก่ รัตนำ เนตรแจ่มศรี (2550: 71) ท ำกำรศึกษำเร่ือง  “กำรประยุกต์แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบตัิ : กรณีศกึษำประชำชนชมุชนเกำะเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ” ผลกำรศกึษำ พบว่ำ ประชำชนท่ีมีเพศท่ีตำ่งกนัมีกำรประยกุต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กำรปฏิบตัิไม่แตกตำ่งกัน ชยัศกัดิ์ เสนำนุช (2552: 124–125) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชน : ศึกษำกรณี 
หมู่บ้ำนต้นกระโดน ต ำบลวงัมะนำว อ ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี” พบว่ำ คนในชุมชนท่ีมีเพศท่ี
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ตำ่งกันมีกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตไม่แตกตำ่งกัน ภูริ
ปัญญำ เกิดศรี (2553: 72–73) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “ปัจจยัควำมส ำเร็จในกำรประยกุต์ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ศึกษำกรณี ต ำบลนิคมกระเสียว อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี” พบว่ำ เกษตรกรท่ีมีเพศท่ีต่ำงกันมีควำมส ำเร็จในกำรประยุกต์ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดนิไมแ่ตกตำ่งกนั  

จำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ ท ำให้
คำดได้ว่ำเพศชำยมีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมำกกกวำ่เพศหญิง 
 อำยกุบักำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีอำยุมำกกว่ำและน้อยกว่ำอำจจะมีควำมคิด และกำรน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯท่ีแตกต่ำงกนั งำนวิจยัท่ีศึกษำตวัแปรอำยกุับตวัแปรตำม กำร
ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพบว่ำผู้ ท่ีมีอำยุมำกกว่ำและผู้ ท่ีมีอำยุน้อยกว่ำมี
ควำมแตกตำ่งในกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ ได้แก่  เอือ้งทิพย์ เกตกุรำย 
(2551: 53) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวนัของ
ประชำชนต ำบลคลองพระอดุม อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี” เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวันของประชำชนในต ำบลคลองพระอุดม 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ผลกำรศกึษำพบว่ำ ประชำชนท่ีมีอำย ุ41–50 ปี มีกำรประยกุต์ใช้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวันแตกตำ่งกบัประชำชนท่ีมีอำยุ 18–30 ปี, 31–40 ปีและ

มำกกว่ำ 50 ปี อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 นนัทิดำ ค ำเฮือน (2553: 60) ได้ท ำกำรศกึษำ 
เร่ือง “กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของพนักงำนครูใน
โรงเรียนสงักดัเทศบำลเมืองพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ” ผลกำรศกึษำพบว่ำ ครูท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำ 30 ปีมี
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบำล
เมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุด้ำนกำรจดัแหล่งกำรเรียนรู้มำกกว่ำครูท่ีมีอำย ุ30–40 ปี อย่ำงมีนยัส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดบั .05 นพพร เมธีอนนัต์กลุ (2549: 41–42) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรน ำแนวปฏิบตัิ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  : กรณีศึกษำเกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส. 
อ ำเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ์” ผลกำรศกึษำพบว่ำ ลกูค้ำท่ีมีอำยมุำกมีกำรน ำแนวปฏิบตัิตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตมำกกว่ำลูกค้ำท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ เพรำะเกษตรกร
ลกูค้ำท่ีมีอำยมุำกมีควำมสำมำรถในกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
และต้องประกอบอำชีพหำเลีย้งครอบครัว ท ำให้มีโอกำสรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญำ
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เศรษฐกิจพอเพียงมำกกกว่ำ สมพร กรุดน้อย (2550: 80–81) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “ควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งกำรรับรู้กำรประยกุต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรบริหำรจดักำรองค์กำรกบัพฤติกรรม
กำรด ำเนินชีวิตและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลร่ี จ ำกัด 
(มหำชน)” ผลกำรศกึษำพบว่ำ พนกังำนท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำมีกำรรับรู้กำรประยกุต์ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือกำรบริหำรจดักำรองค์กำรมำกกว่ำพนักงำนท่ีมีอำยุมำก และทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ 
(2554: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับควำมเข้ำใจ ทัศนคต ิ
พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และควำมสุขในชีวิตของเกษตรกร 
บคุลำกรในภำคเอกชน และข้ำรำชกำรไทย” โดยมีวตัถปุระสงค์ 4 ประกำร คือ 1) เพ่ือศกึษำ
เปรียบเทียบควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมเก่ียวกับกำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และควำมสขุในชีวิต ระหว่ำงเกษตรกร บคุลำกรภำคเอกชน และข้ำรำชกำรไทย 2) เพ่ือ
ศกึษำปัจจยัด้ำนสถำนกำรณ์ ปัจจยัด้ำนบคุลิกภำพ และปัจจยัด้ำนชีวสงัคม ท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบั
ควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมเก่ียวกบักำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
ควำมสขุในชีวิตของเกษตรกร บคุลำกรภำคเอกชน และข้ำรำชกำรไทย 3) เพ่ือศกึษำควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำง ควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมเก่ียวกบักำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และควำมสขุในชีวิตของเกษตรกร บคุลำกรภำคเอกชน และข้ำรำชกำรไทย 4) เพ่ือศกึษำรูปแบบ
กำรท ำนำย พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และควำมสขุในชีวิตของ
ประชำชน เพ่ือได้แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้
แพร่หลำยยิ่งขึน้ และได้แนวทำงในกำรส่งเสริมให้คนไทยมีควำมสขุในชีวิตมำกขึน้  ผลกำรศกึษำ
พบว่ำ อำยุมีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกับ 4 ตวัแปรตำม คือ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประยุกต์หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนคติท่ีดีต่อกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และควำมสุขของเกษตรกร บุคลำกร
ในภำคเอกชนและข้ำรำชกำรไทย 

งำนวิจยัท่ีศกึษำตวัแปรอำยกุบัตวัแปรตำม กำรประยกุต์ใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ฯ พบว่ำ ผู้ ท่ีมีอำยุมำกและผู้ ท่ีมีอำยุน้อย มีกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ไม่
แตกตำ่งกนั ได้แก่ ชยัศกัดิ์ เสนำนชุ (2552: 133–134) ศกึษำเร่ือง “กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยกุต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของคนในชมุชน : ศกึษำกรณี หมู่บ้ำนต้นกระโดน ต ำบล
วงัมะนำว อ ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี” ผลกำรศกึษำพบว่ำ คนในชุมชนท่ีมีอำยุท่ีแตกตำ่งกันมี
กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยกุต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตฯไม่แตกตำ่งกนั และกำนดำ เต๊ะ
ขนัหมำก (2552: 150) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กับพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำม
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ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน : ศกึษำกรณีจงัหวดัลพบรีุ” ผลกำรศกึษำพบว่ำ อำยขุอง
หวัหน้ำครัวเรือนไม่มีควำมสมัพนัธ์เชิงปฏิฐำนกับพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบ้่ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จงัหวดัลพบรีุ 

จำกงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ
ข้ำงต้น ท ำให้คำดได้ว่ำผู้บริหำรอบต.ท่ีมีอำยมุำกน่ำจะมีกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ฯมำกกวำ่ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีอำยนุ้อย 
 ระดบักำรศกึษำกบักำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 กำรศกึษำของไทยได้มีกำรจดัควบคูก่นัไป คือ กำรจดักำรศกึษำในระบบโรงเรียน และกำร
จดักำรศกึษำนอกโรงเรียน ซึ่งแบง่ระดบัของกำรศกึษำออกได้เป็น 4 ระดบั ดงันี ้1.กำรศกึษำระดบั
ก่อนประถมศกึษำ เป็นกำรศกึษำท่ีมุ่งอบรมเลีย้งดเูด็กก่อนกำรศกึษำภำคบงัคบั เพ่ือเตรียมเด็กให้
มีควำมพร้อมทุกด้ำนดีพอท่ีจะเข้ำรับกำรศึกษำต่อไป  2.กำรศึกษำระดับประถมศึกษำเป็น
กำรศกึษำท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถขัน้พืน้ฐำน และให้สำมำรถคงสภำพอ่ำนออกเขียน
ได้ คดิค ำนวณได้มีควำมสำมำรถประกอบอำชีพตำมควรแก่วยั 3.กำรศกึษำระดบัมธัยมศกึษำ เป็น
กำรศกึษำหลงัระดบัประถมศกึษำท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนมีควำมรู้ทัง้วิชำกำร และวิชำชีพท่ีเหมำะสมกบัวยั 
ควำมต้องกำร ควำมสนใจและควำมถนดั เพ่ือให้บคุคลเข้ำใจ และรู้จกัเลือกอำชีพท่ีเป็นประโยชน์
แก่ตนเองและสงัคม กำรศกึษำระดบันีแ้บง่ออกเป็น2ตอน คือ มธัยมศกึษำตอนต้นและมธัยมศกึษำ
ตอนปลำย  4.กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ มุ่งพัฒนำควำมเจริญงอกงำมทำงสติปัญญำและ
ควำมคิด เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร  กำรศึกษำระดับนีจ้ัดแบบกว้ำงให้ผู้ เรียนมีควำมรู้
รอบ  และเน้นเฉพำะสำขำวิชำชีพให้ผู้ เรียนมีควำมรู้และควำมช ำนำญทัง้ในด้ำนทฤษฎี ปฏิบตัิและ
มีจรรยำบรรณของวิชำชีพนัน้ๆ  (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2548: 33) ดงันัน้ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีระดบั
กำรศึกษำท่ีสูงและต ่ำกว่ำ อำจจะมีควำมคิดและกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ฯท่ีแตกต่ำงกัน  ผลงำนวิจัยท่ีศึกษำตัวแปรระดับกำรศึกษำกับตัวแปรตำม กำร
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ และพบว่ำผู้ ท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงและผู้ ท่ีมีระดับ
กำรศึกษำต ่ำกว่ำมีควำมแตกต่ำงในกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ ได้แก่  
เอือ้งทิพย์ เกตุกรำย  (2551:51–52) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ ำวนัของประชำชนต ำบลคลองพระอุดม อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี” 
พบว่ำ ประชำชนในต ำบลคลองพระอดุมท่ีมีกำรศึกษำต่ำงกันมีกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ ำวนั ด้ำนควำมพอประมำณ ควำมมีเหตผุล กำรมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี 
เง่ือนไขควำมรู้ และเง่ือนไขคณุธรรม แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 นนัทิดำ ค ำ
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เฮือน (2553: 63) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “กำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของพนักงำนครูในโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ” พบว่ำ 
พนักงำนครูท่ีมีระดบักำรศึกษำต่ำงกันมีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
จดักำรเรียนกำรสอน ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจดัแหล่งเรียนรู้ ด้ำนกิจกรรมพฒันำ
ผู้ เรียน แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ ยกเว้นด้ำนกิจกรรมพฒันำผู้ เรียน แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ปวนั มีนรักษ์เรืองเดช (2549: 107–108) ได้ท ำกำรศึกษำ
เร่ือง “กำรประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัิของประชำชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรชีวิต
พอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ” ผลกำรศกึษำพบว่ำ ประชำชนท่ีมีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี มี
ระดับกำรประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมำกกว่ำประชำชน ท่ีมีกำรศึกษำระดับ
อนปุริญญำ/ปวส.  ศศิพร ปำณิกบตุร (2544: 63) ท่ีศกึษำเร่ือง “ปัจจยัทำงสงัคมและเศรษฐกิจท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์กบักำรด ำเนินชีวิตของเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ
ทฤษฏีใหม่” ท่ีพบว่ำ เกษตรกรท่ีด ำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริทฤษฎีใหม่มีระดบักำรศึกษำสูง
กว่ำเกษตรกรท่ีไม่ได้ด ำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ  นพพร เมธีอนนัต์กุล (2549: 43–44) ได้
ท ำกำรศึกษำ “กำรน ำแนวปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต : 
กรณีศกึษำเกษตรกรลกูค้ำธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดั
เพชรบรูณ์” พบวำ่ ระดบักำรศกึษำเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรน ำแนวปฏิบตัติำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของลกูค้ำ ธกส. และ ทิพวรรณ กิตติวิบลูย์ (2554: บทคดัย่อ) ได้
ท ำกำรศกึษำเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบัควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และควำมสุขในชีวิตของเกษตรกร บุคลำกรในภำคเอกชน และ
ข้ำรำชกำรไทย” พบว่ำ ระดบักำรศกึษำมีควำมเก่ียวข้องกบัตวัแปรตำม 2 ตวัแปร คือ ควำมเข้ำใจ
และทศันคตท่ีิดี กลำ่วคือผู้ ท่ีมีกำรศกึษำสงูกว่ำปริญญำตรี มีควำมเข้ำใจ และมีทศันคติท่ีดีตอ่กำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำกกว่ำผู้ ท่ีมีกำรศกึษำระดบัต ่ำกว่ำ แตผู่้ ท่ีมีระดบั
กำรศกึษำตำ่งกนัมีพฤตกิรรมกำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและควำมสขุในชีวิต
ไมแ่ตกตำ่งกนั 

จำกผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ
ข้ำงต้น ท ำให้คำดได้ว่ำ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีกำรศึกษำระดบัสูงน่ำจะมีกำรน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มำกกว่ำผู้ บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมี
กำรศกึษำระดบัต ่ำกวำ่ 
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 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนกบักำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะและเจตคติท่ีเกิดจำกกำร

ประกอบอำชีพท่ีสะท้อนถึงกระบวนกำรท ำงำนและกำรพฒันำอำชีพ กำรฝึกอำชีพ กำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง จำกกำรด ำรงชีวิตและศึกษำเรียนรู้จำกแหล่งควำมรู้ตำ่งๆ (ส ำนกับริหำรงำน
กำรศกึษำนอกโรงเรียน, 2546: 32) ส ำหรับกำรศึกษำครัง้นี ้ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หมำยถึง 
จ ำนวนปีในกำรปฏิบัติงำนของผู้ บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนัน้ผู้ บริหำรอบต.ท่ีมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำก และผู้บริหำรท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อยกว่ำอำจจะมีควำมคิด
และกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯท่ีแตกตำ่งกนั  กำรศกึษำท่ีศกึษำตวัแปร
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนกบัตวัแปรตำม กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ และ
พบว่ำ ผู้ ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกและผู้ ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อยกว่ำมีควำม
แตกตำ่งในกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ ได้แก่ วิสตูร สจุิระกลุ (2551: 73–

74) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรบริหำรงำนตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทปนูซิเมนต์
ไทย จ ำกัด (มหำชน)” ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริหำรท่ีมีระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำนมำกมีกำร
บริหำรงำนตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนควำมมีเหตผุล และเง่ือนไขคณุธรรมมำกกว่ำ
ผู้ บริหำรท่ีมีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ และสมพร กรุดน้อย (2550: 80–81) ได้
ท ำกำรศกึษำเร่ือง “ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรรับรู้กำรประยกุต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรองค์กำรกับพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน 
บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลร่ี จ ำกดั (มหำชน)” ผลกำรศกึษำพบว่ำ พนกังำนท่ีมีอำยงุำนน้อยมีกำรรับรู้
กำรประยกุต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรบริหำรจดักำรองค์กำรมำกว่ำพนกังำนท่ีมีอำยงุำน
มำก  
 งำนวิจัยท่ีศึกษำตัวแปรประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับตัวแปรตำม กำรประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ ท่ีพบว่ำ ผู้ ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกและผู้ ท่ีมีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนน้อย มีกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ไม่แตกตำ่งกนั ได้แก่ ณสิตำ อรัญยะ
พนัธุ์ (2552: 39) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรบริหำรจดักำรศกึษำตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำนนทบรีุ เขต 2” พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศกึษำท่ีมี
ประสบกำรณ์กำรปฏิบตัิงำนแตกต่ำงกันมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่ำงกัน และอัจฉรำ รำชแก้ว  (2550: 106–108) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “กำรน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตพนกังำนขบัรถโดยสำรประจ ำทำง จงัหวดั
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ปทุมธำนี” ผลกำรศึกษำ พบว่ำ พนักงำนท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนแตกต่ำงกันมีกำรน ำหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตไม่แตกต่ำงกัน 

 จำกงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ ท ำ

ให้คำดได้ว่ำผู้บริหำรท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำก น่ำจะมีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้มำกกว่ำผู้บริหำรท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อยกว่ำ 

 สถำนภำพในองค์กำรกับกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สถำนภำพ (Status) หมำยถึง ต ำแหน่งหรือหน้ำท่ีกำรงำนซึ่งก ำหนดขึ้นในโครงสร้ำงหรือ

ระบบของสังคม ในแต่ละระบบของสังคมย่อมมีต ำแหน่งหรือสถำนภำพต่ำงๆ และมีระเบียบหรือ

บรรทัดฐำนส ำหรับแนวทำงปฏิบัติของต ำแหน่งหรือสถำนภำพนั้นๆคู่กันไปด้วยเสมอ (ประสำท 
หลักศิลำ, 2511: 306) ผู้ท่ีมีสถำนภำพในองค์กำรท่ีสูงกว่ำและสถำนภำพในองค์กำรท่ีต ่ำกว่ำ

อำจจะมีควำมคิด และมีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯแตกต่ำงกัน 

กำรศึกษำท่ีศึกษำตัวแปรสถำนภำพในองค์กำรกับตัวแปรตำม กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงฯ และพบว่ำผู้ท่ีมีสถำนภำพในองค์กำรท่ีสูงและผู้ท่ีมีสภำพในองค์กำรต ่ำกว่ำ มี

ควำมแตกต่ำงในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ ได้แก่ กำญจนำ บุญยัง 

(2552: 164) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล” ผล

กำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำรของอบต.เป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำร

ส่งเสริมให้น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน กล่ำวคือ ผู้บริหำรอบต.ท่ีมี

ภำวะผู้น ำมำกมีน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรบริหำรงำนมำกกว่ำผู้บริหำรท่ีมีภำวะ

ผู้น ำน้อย และภูริปัญญำ เกิดศรี (2553: 76) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำร

ประยุกต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ศึกษำกรณี ต ำบลนิคมกระเสียว อ ำเภอด่ำน

ช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลกำรศึกษำพบว่ำ บุคลำกรท่ีมีภำวะผู้น ำมำกกว่ำมีควำมส ำเร็จในกำร

ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำกกว่ำบุคลำกรท่ีมีภำวะผู้น ำน้อย 

 จำกงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ ท ำ

ให้คำดได้ว่ำผู้บริหำรท่ีมีสถำนภำพเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน่ำจะมีกำรน ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มำกกว่ำท่ีมีผู้บริหำรท่ีมีสถำนภำพต ่ำกว่ำ  

 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนกับกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 รำยได้หรือเงินเดือน (Saraly) หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผู้ปฏิบัติงำนได้รับเป็นกำรตอบแทน

จำกกำรปฏิบัติงำน ถือเกณฑ์กำรจ่ำยเหมำเป็นรำยเดือนและถือเป็นรำยได้ประจ ำ (ปวรรัตน เลิศ

สุวรรณเสรี, 2552: 13) ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนสูงและผู้บริหำรอบต.ท่ีมีรำยได้เฉล่ีย
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ต่อเดือนท่ีต ่ำกว่ำ อำจจะมีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จดักำรแตกตำ่งกัน งำนวิจยัท่ีศึกษำตวัแปรรำยได้เฉล่ียต่อเดือนกับตวัแปรตำม กำรประยุกต์ใช้
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงฯ และพบว่ำผู้ ท่ีมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนสูงและผู้ ท่ีมีรำยได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ำกว่ำ มีควำมแตกต่ำงในกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ ได้แก่ ชัย
ศกัดิ์ เสนำนชุ (2552: 129–130) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง “กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชน ศึกษำกรณี หมู่บ้ำนต้นกระโดน ต ำบลวังมะนำว 
อ ำเภอปำกทอ่ จงัหวดัรำชบรีุ” ผลกำรศกึษำพบวำ่ ประชำชนท่ีมีรำยได้เฉล่ียตอ่เดือนมำก มีกำรน ำ
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยกุต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตมำกกว่ำประชำชนท่ีมีรำยได้น้อย 
และทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ (2554: บทคดัย่อ) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับ
ควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และควำมสขุใน
ชีวิตของเกษตรกร บุคลำกรในภำคเอกชน และข้ำรำชกำรไทย” ผลกำรศึกษำพบว่ำ สภำพทำง
เศรษฐกิจมีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกับ 3 ตวัแปรตำม คือ ทศันคติท่ีดีต่อกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
ควำมสขุของเกษตรกร บคุลำกรในภำคเอกชนและข้ำรำชกำรไทย  
 งำนวิจัยท่ีศึกษำตัวแปรรำยได้กับตัวแปรตำม กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ท่ีพบว่ำ ผู้ ท่ีมีรำยได้มำกและผู้ ท่ีมีรำยได้น้อยมีกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ไม่แตกต่ำงกัน ได้แก่ อัจฉรำ รำชแก้ว  (2550: 98–99) ศึกษำเร่ือง “กำรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตพนกังำนขบัรถโดยสำรประจ ำทำง จงัหวดัปทมุธำนี” 
ผลกำรศกึษำพบว่ำ พนกังำนท่ีมีรำยได้ตอ่เดือนแตกตำ่งกันมีกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตไมแ่ตกตำ่งกนั 

 จำกงำนวิจยัข้ำงต้น ท ำให้คำดได้ว่ำ ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนมำก น่ำจะมี
กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกว่ำผู้บริหำรอบต.ท่ีมี
รำยได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อย 
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2.3     กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผู้วิจยัได้ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรศกึษำ โดยตวัแปรตำม (Dependent Variables) คือ 
กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล จงัหวดันครปฐม ครอบคลมุ 4 ด้ำน ได้แก่ 1.ด้ำนกำรวำงแผน (Planning) 2.ด้ำน
กำรจัดกำรองค์กำร (Organizing) 3.ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operating) 4.ด้ำนกำรประเมินผล 
(Evaluating) และตัวแปรอิสระ  (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล  8 ตัวแปร 
ประกอบด้วย เพศ อำย ุ ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำน
กำรบริหำร สถำนภำพในองค์กำร รำยได้เฉล่ียตอ่เดือน และสำขำวิชำท่ีจบ (ภำพท่ี 2.7) 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.7  กรอบแนวคิดแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปร 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหาร
อบต. 
1. เพศ 
2. อำย ุ
3. ระดบักำรศกึษำ 
4. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำน
กำรบริหำร 
6. สถำนภำพในองค์กำร 
7. รำยได้เฉล่ียตอ่เดือน 
8. สำขำวิชำท่ีจบ 
 
 
 
 
 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการอบต .  จังหวัด
นครปฐม 
1. ด้ำนกำรวำงแผน (Planning) 
2. ด้ำนกำรจดักำรองค์กำร 

(Organizing) 
3. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operating) 
4. ด้ำนกำรประเมินผล 

(Evaluating) 
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2.4     นิยามปฏบิัตกิาร 
 

กำรศกึษำในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ให้ควำมหมำยของตวัแปรท่ีจะศกึษำ ดงัตอ่ไปนี ้
กำรประยกุต์หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรจดักำร หมำยถึง กำรบริหำรงำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บนพืน้ฐำนของควำมพอประมำณ มีเหตมีุผล มีภูมิคุ้มกนัในตนเอง 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของเง่ือนไขควำมรู้และคณุธรรม ท ำให้สำมำรถพึง่ตนเองได้และไม่เบียดเบียน
ผู้ อ่ืน 

กำรบริหำรจดักำรตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร โดย
น ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน 
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรวำงแผน จัดองค์กำร กำรด ำเนินกำร และกำรติดตำมและประเมินผล 
กลำ่วคือ 

ด้ำนกำรวำงแผน หมำยถึง กำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโดยค ำยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องค ำนึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใต้กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผน ทัง้นี ้
แผนกำรด ำเนินงำนจะต้องมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับแผนได้อย่ำงรวดเร็วทนัตอ่สถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง 

ด้ำนกำรจดักำรองค์กำร หมำยถึง กำรจดัระบบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีควำมชดัเจน ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน มีกฎระเบียบอย่ำงชดัเจน มีควำมถกูต้องและ
เป็นธรรม ตลอดจนเปิดโอกำสให้ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล  

ด้ำนกำรด ำเนินงำน หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโดยยึดหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องค ำนึงถึงกำรบริหำรงบประมำณ ทรัพยำกร
ต่ำงๆ  บุคลำกรจะต้องได้รับกำรมอบหมำยงำนท่ีตรงตำมควำมสำมำรถ ปฏิบตัิงำนด้วยควำม
โปร่งใส รวมไปถึงกำรสง่เสริมควำมสำมคัคี ระหวำ่งเจ้ำหน้ำท่ีและประชำชน 

ด้ำนกำรประเมินผล หมำยถึง กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โดยยึดหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ว่ำเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ โดยองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจะมีกำรติดตำม ควบคมุ ดแูล กำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนดอย่ำงชดัเจน มีระบบ
กำรประเมินผลงำนของบุคลำกรท่ีเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ี
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เหมำะสม นอกจำกนีย้งัเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งแบ่งเป็นผู้บริหำรฝ่ำย
กำรเมือง ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำร ได้แก่ ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หวัหน้ำสว่น 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หมำยถึง จ ำนวนปีในกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
สว่นต ำบล จงัหวดันครปฐม 

สถำนภำพในองค์กำร หมำยถึง ต ำแหน่งกำรบริหำร ซึ่งแบ่งเป็นผู้บริหำรฝ่ำยกำรเมือง 
ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำร ได้แก่ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัด
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หวัหน้ำสว่น 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำร หมำยถึง จ ำนวนปีของกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่ง
ผู้บริหำร 

 
2.5    สมมตฐิานในการศึกษา 

 
จำกกำรศกึษำทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัได้ก ำหนดสมมติฐำนในกำรศกึษำครัง้

นี ้ดงัตอ่ไปนี ้
สมมตฐิำนท่ี 1 ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ท่ีเป็นชำยมีกำรน ำหลกัปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกวำ่ผู้บริหำรอบต.ท่ีเป็นหญิง 
เน่ืองจำกผู้บริหำรอบต.เพศชำยอำจจะมีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมกล้ำคิดกล้ำตดัสินใจและ

อำจจถกูคำดหวงัว่ำจะต้องมีควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจดักำรมำกกว่ำผู้บริหำรอบต.เพศหญิง 
จงึอำจมีกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกว่ำผู้บริหำร
อบต.เพศหญิง 

สมมตฐิำนท่ี 2 อำยขุองผู้บริหำรอบต.มีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกบักำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำร 

เน่ืองจำกผู้บริหำรอบต.ท่ีมีอำยุมำก อำจจะมีวุฒิภำวะมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิต
และผำ่นกำรปฏิบตังิำนมำมำกกว่ำ ประกอบกบัมีโอกำสในกำรเรียนรู้สิ่งตำ่งๆได้ยำวนำน และอำจ
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ถูกคำดหวังว่ำจะต้องสำมำรถมีควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกวำ่ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีอำยนุ้อยด้วย 

สมมตฐิำนท่ี 3 ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีระดบักำรศกึษำสงูมีกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกวำ่ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีระดบักำรศกึษำต ่ำกว่ำ 

เน่ืองจำกผู้บริหำรอบต.ท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงอำจจะมีโอกำสได้รับควำมรู้เร่ืองปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำก มีควำมสำมำรถในกำรพฒันำระบบคิด วิเครำะห์ และอำจถกูคำดหวงัว่ำ
จะต้องสำมำรถน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรปฏิบตัิงำนได้เป็นอย่ำงดี จึงอำจ
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำผู้บริหำรอบต.ท่ีมี
กำรศกึษำน้อยด้วย 

สมมติฐำนท่ี 4 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้บริหำรอบต.มีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกบักำร
น ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำร 

เน่ืองจำกผู้บริหำรอบต.ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนนำนกว่ำ อำจจะสะสมควำมรู้ ควำม
ช ำนำญและมีประสบกำรณ์ มีควำมเข้ำใจในโครงสร้ำงกำรบริหำรและสำมำรถเห็นข้อ ดีของ
แผนกำรบริหำรท่ีใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำกกว่ำ อำจถูกคำดหวังว่ำจะต้องท ำให้เกิด
กำรปฏิบตัิและประยกุต์ใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำกกว่ำผู้บริหำรอบต.ท่ีมีประสบกำรณ์
กำรท ำงำนน้อยด้วย 

สมมตฐิำนท่ี 5 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำรของผู้บริหำรอบต.มีควำมสมัพนัธ์
เชิงบวกกบักำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำร 

เน่ืองจำกผู้บริหำรอบต.ท่ีมีประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนกำรบริหำรนำนกว่ำ อำจจะมีภำวะ
ผู้ น ำสูง และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเป็นอย่ำงดี เพรำะได้สั่งสมองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนกำรบริหำรมำมำก และอำจถูกคำดหวังมำกกว่ำ จึงน่ำจะสำมำรถน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรได้ดีกว่ำผู้บริหำรอบต.ท่ีมีประสบกำรณ์น้อย
กวำ่ด้วย 

สมมตฐิำนท่ี 6 ผู้บริหำรอบต.ท่ีด ำรงต ำแหนง่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกวำ่ผู้บริหำรท่ีมีสถำนภำพต ่ำ
กวำ่ 

เน่ืองจำก ผู้บริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งเป็นต ำแหน่งสูงสุด 
เป็นผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กำร น่ำจะมีควำมสำมำรถประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรบริหำรจดักำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมำกกวำ่ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีสถำนภำพต ่ำกวำ่ด้วย 
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สมมติฐำนท่ี 7 รำยได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้บริหำรอบต.มีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกบักำรน ำ
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำร 

เน่ืองจำก ผู้บริหำรอบต.ท่ีมีรำยได้มำกกว่ำ อำจจะเป็นผู้บริหำรท่ีสำมำรถปฏิบตัิงำนได้ดี 
ไม่มีควำมวิตกกังวลในเร่ืองของเศรษฐกิจ เพรำะสำมำรถน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรด ำเนินชีวิต จงึอำจถกูคำดหวงัว่ำจะต้องน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยกุต์ใช้ใน
กำรบริหำรจดักำรอบต.ได้ดีเชน่เดียวกนัด้วย 

สมมติฐำนท่ี 8 ผู้บริหำรท่ีจบสำชำวิชำกำรบริหำรและกำรจดักำรจะมีกำรน ำหลกัปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรจดักำรมำกกวำ่ผู้บริหำรท่ีจบสำขำวิชำอ่ืน  

เน่ืองจำก ผู้บริหำรอบต.ท่ีจบกำรศกึษำสำขำวิชำกำรบริหำรและกำรจดักำร อำจได้รับกำร
อบรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำสำขำวิชำอ่ืน น่ำจะถูกคำดหวังว่ำจะต้อง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเร่ืองกำรบริหำรจดักำรเป็นอย่ำงดีและลึกซึง้กว่ำผู้บริหำรอบต.ท่ีจบสำขำวิชำอ่ืน จึง
อำจน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอบต.ได้ดีเช่นเดียวกัน
ด้วย 



 
 

 
บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม” ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูล ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้ คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง

และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

 

3.1     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล จังหวัดนครปฐมซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 408 คน ส าหรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษา ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane คือ n= N/(1+Ne2) ซึ่ง n เท่ากับขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง N เท่ากับจ านวนประชากร และ e เท่ากับความคลาดเคล่ือน (Yamane, 1967: 886–887) 

อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 47) คือ ในท่ีนี้ก าหนดความคลาดเคล่ือน .05 ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 202 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเลือกศึกษาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอบางเลน 

อ าเภอดอนตูม และอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวม 23 อบต. ซึ่งแบ่งเป็นผู้บริหารฝ่าย

การเมือง  3  ต าแหน่ง  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

(2 คน) เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ 5 ต าแหน่ง ได้แก่ ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วน

โยธา และหัวหน้าส านักปลัด รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 207 คน (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงขนาดตวัอยา่งในการศกึษาจ าแนกตามอ าเภอและสถานภาพของผู้บริหาร 
 

อบต. จงัหวดันครปฐม จ านวนอบต. ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (n) 
อบต.อ าเภอบางเลน อ าเภอบางเลน 15 แห่ง  

   1) อบต.บางเลน   2) อบต.บางปลา  
   3) อบต.บางหลวง 4) อบต.บางภาษี                        
   5) อบต.บางระก า  6) อบต.บางไทรป่า  
   7) อบต.หินมลู      8) อบต.ไทรงาม  
   9) อบต.ดอนตมู  10) อบต.นิลเพชร          
   11) อบต.บวัปากท่า 12) อบต.ล าพญา 
   13) อบต.นราภิรมย์ 14) อบต.ไผ่หชู้าง  
   15) อบต.คลองนกกระทงุ 

นายกอบต.            1 ต าแหน่ง 
รองนายกอบต.       2 ต าแหน่ง 
เลขานกุารอบต.      1 ต าแหน่ง 
ปลดัอบต.              1 ต าแหน่ง 
รองปลดัอบต.         1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าส านกัปลดั   1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นการคลงั 1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นโยธา     1 ต าแหน่ง 
รวม                     135 ต าแหน่ง 

อบต.อ าเภอดอนตมู อ าเภอดอนตมู 6 แห่ง  
   1) อบต.ล าเหย      2) อบต.ห้วยพระ  
   3) อบต.บ้านหลวง 4) อบต.ดอนพทุรา  
   5) อบต.ดอนรวก   6) อบต.ห้วยด้วน  
 

นายกอบต.             1 ต าแหน่ง 
รองนายกอบต.        2 ต าแหน่ง 
เลขานกุารอบต.       1 ต าแหน่ง 
ปลดัอบต.               1 ต าแหน่ง 
รองปลดัอบต.          1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าส านกัปลดั    1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นการคลงั  1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นโยธา      1 ต าแหน่ง 
รวม                       54 ต าแหน่ง 

อบต.อ าเภอพทุธมณฑล   อ าเภอพทุธมณฑล 2 แห่ง   
  1) อบต.มหาสวสัด์ิ 
  2) อบต.ศาลายา 

นายกอบต.              1 ต าแหน่ง 
รองนายกอบต.         2 ต าแหน่ง 
เลขานกุารอบต.        1 ต าแหน่ง 
ปลดัอบต.                1 ต าแหน่ง 
รองปลดัอบต.           1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าส านกัปลดั     1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นการคลงั   1 ต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นโยธา      1 ต าแหน่ง 
รวม                      18 ต าแหน่ง 
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3.2    การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบวัดการน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล จังหวัดนครปฐม ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ประโยชน์/ข้อดี

และข้อเสนอแนะในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการอบต. โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การท างานด้าน

การบริหาร สถานภาพในองค์การ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสาขาวิชาท่ีจบ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบวัดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมหลักปรัชญาฯและการ

บริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) จ านวน 15 ข้อ ด้านการจัดการองค์การ 

(Organizing) จ านวน 10 ข้อ ด้านการด าเนินงาน (Operating) จ านวน 11 ข้อ และด้านการ

ประเมินผล (Evaluating) จ านวน 12 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 48 ข้อ (ตารางท่ี 3.2) มีลักษณะเป็น

มาตรประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบ 6 ระดับของการปฏิบัติ คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และไม่เคยเลย (ภาคผนวก ก.) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดการให้คะแนนดังนี้ ตอบมากท่ีสุดให้ 5 คะแนน ตอบมากให้ 

4 คะแนน ตอบปานกลางให้ 3 คะแนน ตอบน้อยให้ 2 คะแนน ตอบน้อยท่ีสุดให้ 1 คะแนน และ

ตอบไม่เคยเลยให้ 0 คะแนน ส าหรับกรณีข้อความเชิงลบ ซึ่งมี 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, ข้อ 40 การให้

คะแนนกลับกันกับข้อความเชิงบวก (คือตอบมากท่ีสุดให้ 0 คะแนน และตอบไม่เคยเลยให้ 5 

คะแนน) 

 ส าหรับเกณฑ์ในการแบ่งระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ฯใน

ภาพรวมและรายข้อ แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 1) ระดับต ่า มีค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00–2.33 คะแนน 

2) ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียระหว่าง 2.34–3.67 คะแนน และ 3) ระดับมาก มีค่าเฉล่ียระหว่าง 

3.68–5.00 คะแนน 
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ตารางที่ 3.2  แสดงโครงสร้างของประโยคในแบบวัดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป    
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ครอบคลุม
องค์ประกอบ 3 หว่ง 2 เง่ือนไข  

 
 
 

องค์ประกอบของหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การบริหารจดัการ 
 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการจดัการ
องค์การ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ด้านการ
ประเมินผล 

1. พอประมาณ 7 23,26 35 41,47  
2. มีเหตผุล 1,3,6,11,15 17,18,19,22 27,29,36 37,38,48 
3. มีภมูิคุ้มกนั 2,4,13 21 32,33 39,43 
4. เง่ือนไขความรู้ 9,10,12,14 24 28,31,34 44 
5. เง่ือนไขคณุธรรม 5,8 16,20,25 30 40,42,45,46 
 
 สว่นท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ประโยชน์/ข้อดีและข้อเสนอแนะ
ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดันครปฐม 
 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ แบบสอบถาม 3 ส่วน โดยเฉพาะแบบวดั
การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ 1 ชดุ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้หา (Content Validity) จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้เนือ้หาครอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการ 
และน าไปทดลองใช้ (Pre-test) กบัผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม, ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารเทศบาล
ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ จ านวนทัง้หมด 30 คน และน าผลการตอบในแตล่ะข้อใน
แบบวดัมาวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) หรือหาอ านาจจ าแนก (Discriminant Power) เป็น
รายข้อ ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนข้อ กับ
คะแนนรวมและคดัเลือกข้อท่ีมีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไว้ในแบบวดันัน้ 
เพ่ือน าไปใช้จริง โดยแบบวัดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
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จดัการองค์การบริหารส่วนต าบล ชุดท่ีใช้จริงนีมี้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
เทา่กบั .85 
 
3.3     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือชีแ้จง อธิบายวตัถปุระสงค์ ประโยชน์ของการศึกษา 
ตลอดจนตอบข้อซกัถามจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบล อ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตมู และอ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ านวน 
23 แห่ง และได้รับคืนครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ จ านวนทัง้สิน้ 207 ชดุ ผู้ศกึษาได้ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของข้อมลูในแบบสอบถามทกุชดุก่อนท่ีจะน าไปลงรหสั โดยมีแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ 207 
ชดุ ซึง่เทา่กบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ศกึษาต้องการ 
 
3.4     สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการ
อธิบายตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา  

2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) การทดสอบคา่ที (t-test) และการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation) 
 



 
 

 

 

บทที่ 4 

 

ผลการศกึษา 

 

การศกึษาเร่ือง “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ
ของผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม ” ผู้ ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถามกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายการเมือง 3 ต าแหน่ง 
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ 5 ต าแหน่ง ได้แก่ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล หวัหน้าส่วนการคลงั หวัหน้าส่วนโยธา และหวัหน้าส านกัปลดั
จงัหวดันครปฐม จ านวน 23 แหง่ จากอ าเภอบางเลนจ านวน 15 แห่ง อ าเภอดอนตมูจ านวน 6 แห่ง 
และอ าเภอพุทธมณฑลจ านวน 3 แห่ง มีขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 207 คน ผลการศึกษาจะ
น าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปนี ้ คือ 1) ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง 2) ข้อมลูด้านการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล 3) การ
ทดสอบสมติฐาน และ 4) การตอบค าถามปลายเปิด ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์/ข้อดีและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารสว่นต าบล 

 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในการตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 1)เพศ 2)อาย ุ 3)สถานภาพสมรส 4)ระดบัการศกึษา 5)สาขาวิชาท่ีจบ 6)สถาบนัท่ี
จบ 7)ศาสนา 8)ประสบการณ์การท างาน  9)ประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหาร 10)



64 

 

สถานภาพในองค์กร 11) ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล และ 12) รายได้เฉล่ียตอ่เดือนดงันี ้
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.1) 

เพศ 
กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 64.7 เป็นเพศชายและร้อยละ 35.3 เป็นเพศหญิง 
อาย ุ
กลุม่ตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 38.72 ปีมีอายมุากท่ีสดุระหว่าง 36–40 ปีร้อยละ 21.7 รองลงมา

อายรุะหว่าง 46–50 ปีร้อยละ 17.9 อายรุะหว่าง 31–35 ปีร้อยละ 16.9 อายรุะหว่าง 25–30 ปีร้อย
ละ 14.5 อายรุะหว่าง 41–45 ปีร้อยละ 14.0 อายรุะหว่าง 51–55 ปีร้อยละ 8.7 และอาย ุ56 ปีขึน้
ไปร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส 
กลุม่ตวัอยา่งมีสถานภาพสมรสมากท่ีสดุร้อยละ 69.6 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 

26.1 สถานภาพแยกกนัอยู่/หยา่ร้างร้อยละ 2.4 และสถานภาพหม้ายร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 
ระดบัการศกึษา  
กลุม่ตวัอยา่งจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุร้อยละ 45.4 รองลงมาจบการศกึษา

ระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 26.1 จบการศึกษาระดบัปริญญาโทร้อยละ 22.7 และจบการศึกษา
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 
 สาขาวิชา 

กลุม่ตวัอยา่งจบการศกึษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองมากท่ีสดุร้อยละ 35.7 รองลงมา
จบสาขาวิชาการบริหารและการจดัการร้อยละ15.0 จบสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ร้อยละ 4.3 จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ไอที ร้อยละ 1.9 และจบสาขาการเกษตรและ
ครุศาสตร์ ร้อยละ 1.4 ตามล าดบั 

สถาบนัท่ีจบการศกึษา 
กลุ่มตวัอย่างจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมากท่ีสุดร้อยละ 39.1 รองลงมา

มหาวิทยาลยัรามค าแหงร้อยละ 7.7 วิทยาลยัการอาชีพร้อยละ 6.3 มหาวิทยาลยัขอนแก่นร้อยละ
5.3 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชร้อยละ 2.4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลร้อยละ 2.4
มหาวิทยาลยัสยามร้อยละ 1.4 มหาวิทยาลยัศิลปากรร้อยละ 1.0 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ศาสนา 
กลุ่มตวัอย่างนบัถือศาสนาพทุธมากท่ีสดุร้อยละ 99.0 รองลงมานบัถือศาสนาคริสต์ และ

ศาสนาอิสลามร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

ประสบการณ์การท างาน 

กลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์การท างานเฉล่ีย 12.70 ปี มีประสบการณ์การท างานมาก

ท่ีสดุระหว่าง 6–10 ปีร้อยละ 31.4 รองลงมามีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11–15 ปีร้อยละ 

23.2 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1–5 ปีร้อยละ 17.9 ประสบการณ์การท างาน 21 ปีขึน้ไป

ร้อยละ 16.4 และมีประสบการณ์การท างานระหวา่ง 16–20 ปีร้อยละ 11.1 ตามล าดบั 

ประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหาร 
กลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารเฉล่ีย 6.70 ปี มีประสบการณ์ใน

การท างานด้านบริหารมากท่ีสุดระหว่าง 1–5 ปีร้อยละ 59.4 รองลงมามีประสบการณ์ในการ

ท างานด้านบริหารระหว่าง 6–10 ปีร้อยละ 19.8 มีประสบการณ์ในการท างานด้านบริหารระหว่าง

11–15 ปีร้อยละ 16.9 มีประสบการณ์ในการท างานด้านบริหารระหว่าง 16– 20 ปีร้อยละ 1.9 และ

มีประสบการณ์ในการท างานด้านบริหาร 21 ปีขึน้ไปร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 

สถานภาพในองค์กร 
กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพในองค์กรเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมากท่ีสุด

จ านวน 46 คนร้อยละ 22.2 รองลงมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานกุารองค์การ

บริหารสว่นต าบล ปลดันายกองค์การบริหารสว่นต าบล รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล หวัหน้า

ฝ่ายการคลงั หวัหน้าฝ่ายโยธา และหวัหน้าส านกัปลดั ร้อยละ 11.1 ตามล าดบั 

ขนาดขององค์บริหารสว่นต าบล 
กลุม่ตวัอยา่งมีขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (องค์การบริหารส่วนต าบล

ชัน้ 2 และ 3) มากท่ีสดุร้อยละ 74.9 รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก (องค์การ
บริหารสว่นต าบลชัน้ 4 และ 5) ร้อยละ 25.1 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
กลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 17,115 บาท โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด

ระหวา่ง 10,001–15,000 บาทร้อยละ 40.6 รองลงมารายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง15,001–20,000

บาทร้อยละ 22.2 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาทร้อยละ 15.9 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน
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ระหว่าง 20,001–25,000 บาทร้อยละ 15.9 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000–30,000 และ 

30,001 ขึน้ไป ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
รายการ จ านวน 

(n=207) 
ร้อยละ 

(100.00) 
เพศ   

ชาย 134 64.7 
หญิง 73 35.3 

อายุ   
25–30 30 14.5 
31–35 35 16.9 
36–40 45 21.7 
41–45 29 14.0 
46–50 37 17.9 
51–55 18 8.7 
56 ปีขึน้ไป 13 6.3 

อายเุฉล่ีย 38.72 ปี สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40    
สถานภาพสมรส   

โสด 54 26.1 
สมรส 144 69.6 
แยกกนัอยู/่หยา่ร้าง 5 2.4 
หม้าย 4 1.9 

ระดับการศึกษา   
มธัยมศกึษา 54 26.1 
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 12 5.8 
ปริญญาตรี 94 45.4 
ปริญญาโท 47 22.7 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

  

รายการ จ านวน 
(n=207) 

ร้อยละ 
(100.00) 

สาขาวิชาที่จบ   
                     ไมร่ะบวุิชาเอกและจบต ่ากวา่ปริญญาตรี 85 41.7 

การเมืองการปกครอง 74 35.7 
การบริหารและการจดัการ 31 15.0 
ไมใ่ชก่ารเมืองการปกครอง 17 7.6 

สถาบันท่ีจบ   
มหาวิทยาลยัราชภฎั 81 39.1 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 16 7.7 
วิทยาลยัการอาชีพ 13 6.3 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 11 5.3 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 8 2.4 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 5 2.4 
มหาวิทยาลยัสยาม 3 1.4 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 2 1.0 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1 0.5 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 1 0.5 

ศาสนา   
พทุธ 205 99.0 
คริสต์              1 0.5 
อิสลาม 1 0.5 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

  

รายการ จ านวน 
(n=207) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ประสบการณ์การท างาน   
1–5 ปี 37 17.9 
6–10 ปี 65 31.4 
11–15 ปี 48 23.2 
16–20 ปี 23 11.1 
20 ปีขึน้ไป 34 16.4 

ประสบการณ์การท างานเฉล่ีย 12.70 ปี 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.05 

  

ประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหาร   
1–5 ปี 123 59.4 
6–10 ปี 41 19.8 
11–15 ปี 35 16.9 
16–20 ปี 4 1.9 
20 ปีขึน้ไป 4 1.9 

ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารเฉล่ีย 6.70 ปี 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.00 

  

สถานภาพในองค์กร    
นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 23 11.1 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 46 22.2 
เลขานกุารองค์การบริหารสว่นต าบล 23 11.1 
ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  23 11.1 
รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 23 11.1 
หวัหน้าสว่นการคลงั 23 11.1 
หวัหน้าสว่นโยธา 23 11.1 
หวัหน้าส านกัปลดั 23 11.1 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

  

รายการ จ านวน 
(n=207) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล   
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดกลาง  155 74.9 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดเล็ก 52 25.1 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
น้อยกวา่ 10,000 33 15.9 
10,001–15,000 84 40.6 
15,001–20,000 46 22.2 
20,001–25,000 33 15.9 
25,001–30,000 9 4.3 
30,001 ขึน้ไป 9 4.3 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 17,115 บาท 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9208.93 

  

 

4.2     การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร  
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต าบลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มีการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการประยกุต์ใช้ฯ
ระดบัมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน (Planning) (คา่เฉล่ีย = 3.59) ด้านการจดัการองค์การ 
(Organizing) (คา่เฉล่ีย = 3.72) และด้านการด าเนินงาน (Operating) (คา่เฉล่ีย = 3.70) ส าหรับ
อีก 1 ด้าน คือ ด้านการประเมินผล (Evaluating) อยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉล่ีย = 3.38) (ตาราง
ท่ี 4.2)  
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ตารางที่  4.2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ     
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารสว่นต าบลในแตล่ะด้าน 

 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านการจดัการองค์การ (Organizing) 3.72 0.54 มาก 
ด้านการด าเนินงาน (Operating) 3.70 0.68 มาก 
ด้านการวางแผน (Planning) 3.59 0.49 มาก 
ด้านการประเมินผล (Evaluating) 3.38 0.41 ปานกลาง 
รวม 3.59 0.45 มาก 

 

 

 4.2.1  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการวางแผน  

 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหาร
สว่นต าบลด้านการวางแผน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ผลการศกึษาพบว่าการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการ
วางแผน(Planning)โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย = 3.59) และเม่ือพิจารณา
รายข้อ พบวา่อยูใ่นระดบัมากมีทัง้หมดจ านวน 13 ข้อ โดยรายข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ข้อ 7.ท่านมี
การวางแผนการด าเนินงานท่ีไม่เอือ้ประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (มีค่าเฉล่ีย = 3.83) ข้อ 10.
ท่านน าข้อผิดพลาดในการวางแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนใน
ครัง้ตอ่ไป (มีคา่เฉล่ีย = 3.80) ข้อ 11.ท่านมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ (มี
คา่เฉล่ีย = 3.78) ข้อ 5.แผนงานของท่านมีความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขได้ (มีคา่เฉล่ีย = 3.73) ข้อ 
15.ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความชดัเจน (มีคา่เฉล่ีย = 3.72) ข้อ 9.
ท่านได้ศกึษาหาข้อมลูและศกึษาความต้องการของประชาชนก่อนการวางแผนการด าเนินงาน  (มี
คา่เฉล่ีย = 3.71) ข้อ 3.ทา่นมีการวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อมตา่งๆเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบ
ในการวางแผน (มีค่าเฉล่ีย = 3.63) ข้อ 8.ท่านมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีไม่เอือ้ประโยชน์
ให้กบัฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด (มีคา่เฉล่ีย = 3.60) ข้อ 4.ทา่นมีการวางแผนเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงท่ี
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อาจเกิดขึน้ในอนาคต (มีคา่เฉล่ีย = 3.58) ข้อ 12.ท่านมีแผนส ารองในกรณีท่ีการด าเนินการตาม
แผนแรกไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (มีค่าเฉล่ีย = 3.55) ข้อ 6.ท่านมีการวางแผนโดยค านึงถึงการ
ประหยดังบประมาณและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ (มีค่าเฉล่ีย = 3.54) ข้อ 14.ท่านศึกษานโยบายของรัฐ
เพ่ือเช่ือมโยงกับการวางแผนการด าเนินงาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.54) ข้อ 1.ท่านมีการวางแผนการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ (มีคา่เฉล่ีย = 3.48) 
และพบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ข้อ 13.ท่านศกึษานโยบายของรัฐเพ่ือเช่ือมโยงกบัการ
วางแผนการด าเนินงาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.40) และรายข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือข้อ 2.ท่านมีการ
วางแผนโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ (มีค่าเฉล่ีย = 2.92) อยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
ด้านการวางแผน 

 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการวางแผน 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานโดย
ค านงึถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และเกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

 
3.48 

 
0.74 

 

มาก 

2.ทา่นมีการวางแผนโดยไมค่ านงึถึงผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึน้* 
 

2.92 
 

1.14 
 

ปานกลาง 

3.ทา่นมีการวิเคราะห์องค์กรและ
สภาพแวดล้อมตา่งๆเพื่อเป็นข้อมลู 
ประกอบในการวางแผน 

 
3.63 

 
0.68 

 

มาก 

4.ทา่นมีการวางแผนเพ่ือรองรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 
3.58 

 
0.70 

 
มาก 

5.แผนงานของทา่นมีความยืดหยุน่ สามารถ
แก้ไขได้ 

3.73 .072 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ่)    
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการวางแผน 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

6.ทา่นมีการวางแผนโดยค านงึถึงการประหยดั
งบประมาณและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

3.54 0.77 มาก 

7.ทา่นมีการวางแผนโดยค านงึถึงการประหยดั
งบประมาณและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

3.83 0.71 มาก 

8.ท่านมีการวางแผนการด า เนินงานท่ี ไม่ เ อื อ้
ประโยชน์ให้กบัฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 

3.60 0.80 มาก 

9.ท่านได้ศึกษาหาข้อมูลและศึกษาความต้องการ
ของประชาชนก่อนการวางแผนการด าเนินงาน 

3.71 0.75 มาก 

10. ทา่นน าข้อผิดพลาดในการวางแผนการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนในครัง้ตอ่ไป 

3.80 0.69 มาก 

11.ท่านมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด
รอบคอบ 

3.78 0.69 มาก 

12.ท่านมีแผนส ารองในกรณีท่ีการด าเนินการตาม
แผนแรกไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ 

3.55 0.78 มาก 

13.ท่านศึกษานโยบายของรัฐเพ่ือเช่ือมโยงกับการ
วางแผนการด าเนินงาน 

3.40 0.80 ปานกลาง 

14.ทา่นศกึษานโยบายของรัฐเพื่อเช่ือมโยงกบัการ
วางแผนการด าเนินงาน 

3.54 0.77 มาก 

15.ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและมีความชดัเจน 

3.72 0.71 มาก 
 

รวม 3.59 .50 มาก 
 

*ข้อความเชิงลบได้กลบัการให้คะแนนแล้ว 
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 4.2.2  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการจัดการองค์การ 
 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหาร
สว่นต าบลด้านการจดัการองค์การ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ ผลการศกึษาพบว่า การ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้านการจดัการองค์การ โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.72) และเม่ือ
พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ทัง้ 10 ข้ออยู่ในระดบัมาก โดยรายข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุคือ ข้อ 16.
ท่านก าหนดกฎระเบียบในการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส (มีค่าเฉล่ีย = 3.80) รายข้อท่ีมีคะแนนรองลงมาคือ ข้อ 25.ท่านด าเนินงานโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ประชาชนและชมุชน (คา่เฉล่ีย= 3.79) ข้อ 17.ท่านเปิดโอกาสให้
หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย= 3.76) ข้19.ท่านก าหนดขัน้ตอนการท างานของฝ่ายต่างๆอย่างละเอียด 
(คา่เฉล่ีย= 3.76) ข้อ 20.ท่านออกกฎระเบียบของอบต.โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและความถกูต้อง 
(ค่าเฉล่ีย= 3.75) ข้อ 18.ท่านก าหนดภาระงานของแต่ละต าแหน่งอย่างรอบคอบและชัดเจน 
(คา่เฉล่ีย= 3.72) ข้อ 22.ท่านก าหนดการบริหารงานของอบต. อย่างชดัเจนและไม่เป็นอปุสรรคตอ่
การปฏิบตัิงานของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย= 3.68) ข้อ 23.ท่านมีการบริหารจัดการบุคลากรและ
งบประมาณอยา่งเหมาะสม (คา่เฉล่ีย= 3.68) ข้อ 21.ท่านก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานของอบต.
เพ่ือให้สามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ (ค่าเฉล่ีย= 
3.66) และรายข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 24.ท่านให้ความรู้และชีแ้นะเร่ืองการปฏิบตัิงานให้
บคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ (คา่เฉล่ีย= 3.58) ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
ด้านการจดัการองค์การ 

 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการจัดการองค์การ 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

16.ทา่นก าหนดกฎระเบียบในการควบคมุการ
ด าเนินงานของบคุลากรให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง
และโปร่งใส 

3.80 0.76 มาก 

17.ทา่นเปิดโอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การด าเนินงานตามความเหมาะสม 

3.76 0.75 มาก 

18.ทา่นก าหนดภาระงานของแตล่ะต าแหนง่
อยา่งรอบคอบและชดัเจน 

3.72 0.69 มาก 

19.ทา่นก าหนดขัน้ตอนการท างานของฝ่าย
ตา่งๆอยา่งละเอียด 

3.76 0.71 มาก 

20.ทา่นออกกฎระเบียบของอบต.โดยยดึหลกั 
ธรรมาภิบาลและความถกูต้อง 

3.75 0.90 มาก 

21.ทา่นก าหนดระเบียบการปฏิบตังิานของ
อบต.เพ่ือให้สามารถเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ 

3.66 0.80 มาก 

22.ทา่นก าหนดการบริหารงานของอบต.อย่าง
ชดัเจนและไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตังิาน
ของบคุลากร 

3.68 0.70 มาก 

23.ทา่นมีการบริหารจดัการบคุลากร และ
งบประมาณอยา่งเหมาะสม 

3.68 0.70 มาก 

24.ทา่นให้ความรู้และชีแ้นะเร่ืองการ
ปฏิบตังิานให้บคุลากรอย่างสม ่าเสมอ 

3.58 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ่) 
 

   

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการจัดการองค์การ  

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

25.ทา่นด าเนินงานโดยค านงึถึงผลกระทบ
ตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ประชาชนและชมุชน 

3.79 0.70 มาก 
 

รวม 3.72 0.54 มาก 
 

 4.2.3   การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการด าเนินงาน 

 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 11 ข้อ ผลการศกึษาพบว่า การน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบลด้าน
การด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย= 3.70) และเม่ือพิจารณาราย
ข้อแล้ว พบว่าทัง้ 11 ข้ออยู่ในระดบัมาก โดยรายข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือ ข้อ 36.ท่านวางแผน
การด าเนินงานโดยค านงึถึงการใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์ (คา่เฉล่ีย= 4.11) ราย
ข้อท่ีมีคะแนนรองลงมาคือ ข้อ 30.ท่านด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
(คา่เฉล่ีย= 3.90) ข้อ 27.ท่านมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน โดยค านึงถึงความสามารถของ
แต่ละบุคคล (ค่าเฉล่ีย= 3.79) ข้อ 29.ท่านด าเนินงานตามแผนการท่ีได้วางไว้อย่างสม ่าเสมอ 
(คา่เฉล่ีย= 3.78) ข้อ 31.ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถมาใช้พฒันาการด าเนินงานของ
อบต.อย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ (คา่เฉล่ีย= 3.76) ข้อ 33.ท่านสามารถปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
รูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ (คา่เฉล่ีย= 3.69) ข้อ 34.ท่านส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้งานของฝ่ายตา่งๆ ให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ (ค่าเฉล่ีย= 3.63) ข้อ 
26.ท่านสามารถใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีตา่งๆได้อย่างคุ้มค่า (คา่เฉล่ีย= 3.53) ข้อ 32.ท่านมี
การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างอบต.และประชาชน เพ่ือความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆของชมุชนร่วมกนั (คา่เฉล่ีย= 3.50) และรายข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุคือ ข้อ 28.ท่านมี
การจดัประชมุให้ความรู้บคุลากรเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพ (คา่เฉล่ีย= 3.30) 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5   แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
ด้านการด าเนินงาน 

 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านการด าเนินงาน 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

26.ทา่นสามารถใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ตา่งๆได้อยา่งคุ้มคา่ 

3.53 0.75 มาก 

27.ทา่นมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบตังิาน โดย
ค านงึถึงความสามารถของแตล่ะบคุคล 

3.79 0.74 มาก 

28.ทา่นมีการจดัประชมุให้ความรู้บคุลากรเพ่ือ
พฒันาการปฏิบตังิานให้เกิดประสิทธิภาพ 

3.30 0.90 มาก 

29.ทา่นด าเนินงานตามแผนการท่ีได้วางไว้
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.78 2.17 มาก 

30.ทา่นด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

3.90 0.79 มาก 

31.ทา่นสามารถน าความรู้ความสามารถมาใช้
พฒันาการด าเนินงานของอบต.อยา่งตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอ 

3.76 0.71 มาก 

32.ทา่นมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความ
สามคัคีระหวา่งอบต.และประชาชน เพ่ือความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตา่งๆของชมุชน
ร่วมกนั 

3.50 0.93 มาก 

33.ทา่นสามารถปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
รูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ตา่งๆ 
 

3.69 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่)    
    
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการด าเนินงาน  

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

34.ทา่นสง่เสริมให้บคุลากรเรียนรู้งานของฝ่าย
ตา่งๆ ให้สามารถชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัได้ 

3.63 0.81 มาก 

35.ทา่นมีการชีแ้นะควบคมุและบงัคบับญัชาให้
การท างานของบคุลากรเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีได้วางไว้ 

3.72 0.67 มาก 

36.ทา่นวางแผนการด าเนินงานโดยค านงึถึง
การใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่และเกิด
ประโยชน์ 

4.11 3.62 มาก 

รวม 3.70 0.68 มาก 
 

 

 4.2.4 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการประเมินผล 

 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้านการประเมินผล ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า การน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบลด้าน
ประเมินผลโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉล่ีย = 3.38) และเม่ือพิจารณา
รายข้อแล้ว พบว่ารายข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ คือ ข้อ 42.ท่านมีการประเมินผลงานของบคุลากร
อย่างเป็นธรรม (คา่เฉล่ีย = 3.88) อยู่ในระดบัมาก รายข้อท่ีมีคะแนนรองลงมา คือ ข้อ 45.ท่านมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการประเมินผล
การด าเนินงานของอบต. (คา่เฉล่ีย = 3.74) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 44.ท่านมีการให้ค าแนะน า ให้
ความช่วยเหลือบุคลากรเพ่ือพัฒนา การติดตามและการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 
3.71) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 41.ท่านใช้งบประมาณในการประเมินผลอย่างประหยดัและคุ้มคา่มาก
ท่ีสุด (คา่เฉล่ีย = 3.70) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 48.ท่านใช้วิธีการติดตาม ควบคมุและประเมินผล
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อย่างประหยดัและคุ้มคา่ (คา่เฉล่ีย = 3.68) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 43.ท่านมีการติดตามการด าเนิน
โครงการตา่งๆเพ่ือให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างทนัการณ์ (คา่เฉล่ีย = 
3.66) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 37.ท่านมีการติดตาม ควบคมุและประเมินผลการด าเนินงานของอบต. 
อย่างสม ่าเสมอ (คา่เฉล่ีย = 3.62) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 46.ท่านมีการประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนได้รับทราบตามความเป็นจริง (คา่เฉล่ีย = 3.62) อยู่ในระดบัมาก ข้อ 40.
ท่านมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานท่ีไม่เหมาะสมและสอดคล้องกบัความเป็นจริง 
(คา่เฉล่ีย = 2.70) อยู่ในระดบัปานกลาง และรายข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ คือข้อ 47.ท่านใช้วิธีการ
ติดตามควบคมุและประเมินผลอย่างประหยดัและคุ้มคา่ (คา่เฉล่ีย = 1.30) อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.6) 
 
 
ตารางท่ี 4.6   แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
ด้านการประเมินผล 

 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการประเมินผล 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

37.ท่านมีการติดตาม ควบคุมและประเมินผล
การด าเนินงานของอบต. อยา่งสม ่าเสมอ 

 
3.62 

 
0.76 

 
มาก 

38.ท่านมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

 
3.56 

 
0.71 

 
มาก 

39.ท่านมีการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ตดิตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 

 
3.46 

 
0.77 

 
มาก 

40.ทา่นมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีไมเ่หมาะสมและสอดคล้องกบั
ความเป็นจริง* 

 
2.70 

 
1.02 

 

ปานกลาง 

41.ทา่นใช้งบประมาณในการประเมินผลอย่าง
ประหยดัและคุ้มคา่มากท่ีสดุ 

 
3.70 

 
0.72 

 
มาก 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ่) 
 

  
 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านการประเมินผล  

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

42.ทา่นมีการประเมินผลงานของบคุลากรอยา่ง
เป็นธรรม 

3.88 0.73 
 

มาก 

43.ทา่นมีการติดตามการด าเนินโครงการตา่งๆ 
เพ่ือให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงได้อย่างทนัการณ์ 

3.66 0.66 
 

มาก 

44.ทา่นมีการให้ค าแนะน า ให้ความชว่ยเหลือ
บคุลากรเพ่ือพฒันา การตดิตามและการ
ประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง 

3.71 0.70 
 

มาก 

45.ทา่นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีมี
สว่นร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการ
ประเมินผลการด าเนินงานของอบต. 

 
3.74 

 
0.74 

 

มาก 

46.ทา่นมีการประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนได้รับทราบตามความ
เป็นจริง 

 
3.62 

 
0.76 

 

มาก 

47.ทา่นใช้วิธีการตดิตาม ควบคมุและ
ประเมินผลอย่างประหยดัและคุ้มคา่ 

 
1.30 

 
0.68 

 
น้อยท่ีสดุ 

48.ทา่นใช้ทรัพยากรบคุคลในการตดิตาม 
ควบคมุและประเมินผลอยา่งคุ้มคา่ 

 
3.68 

 
0.63 

 
มาก 

รวม 3.38 0.41 ปานกลาง 
 
*ข้อความเชิงลบได้กลบัการให้คะแนนแล้ว 
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4.3     ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครัง้นี ้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One–way Analysis of Variance) หรือ F-test การทดสอบ (t–test) สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient) ตามลักษณะของตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้าน
ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร สถานภาพในองค์การ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนและสาชาวิชา
ท่ีจบ) โดยมีตวัแปรตาม คือ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการอบต.ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการ
ด าเนินงานและด้านการประเมินผล ซึง่เสนอผลตามล าดบัสมมตฐิาน ดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ บริหารอบต.ท่ีเป็นชายมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกวา่ผู้บริหารอบต.ท่ีเป็นหญิง 

การทดสอบความแตกต่างของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ
ระหว่างผู้บริหารเพศชายและเพศหญิงด้วย t–test พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพศ
ชายกับเพศหญิงมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.7) ดงันัน้ผลการศึกษานีจ้ึงไม่
สนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 1  
 
ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้จ าแนก

ตามเพศของผู้บริหารอบต. 
 

เพศ จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t p 

ชาย 134 3.65 0.50 1.323 .187 
หญิง  73 3.56 0.37   
รวม 207 3.61 0.44   
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สมมติฐานท่ี 2 อายุของผู้บริหารอบต.มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's 
Correlation Coefficient) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (p=.000) 
(ตารางท่ี 4.8) ดงันัน้ผลการศกึษานี ้จงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 2 

 
ตารางที่ 4.8  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างอายกุบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต. 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน) การน าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ 
  r p 

อาย ุ 207 .247* .000 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 
 

สมมตฐิานท่ี 3 ผู้บริหารอบต.ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารอบต.ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ

ระหว่างผู้บริหารท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาตรีและ

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way Analysis of Variance) 

พบว่า ผู้ บริหารอบต.ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=.000) 

(ตารางท่ี 4.9) และเม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียรายคู ่ด้วยวิธีของ LSD พบว่า ผู้บริหาร

อบต.ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและผู้บริหารอบต.ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการน า

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารอบต.ท่ีมีระดบั

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.10) ดงันัน้ผล

การศกึษานีจ้งึสนบัสนนุสมมติฐานท่ี 3  
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ตารางท่ี 4.9   การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการอบต.ของผู้บริหารอบต.ท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 
 
ตารางที่  4.10   ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยกุต์ใช้ฯเป็นรายคูต่ามกลุม่ระดบัการศกึษาของผู้บริหารอบต. 
 

ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ต ่ากว่าปริญญาตรี – – * 

ปริญญาตรี  – * 

ปริญญาโท   – 

*ความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 4 ประสบการณ์การท างานของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์
สนั (Pearson's Correlation Coefficient) พบว่า ประสบการณ์การท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 (p=.004) (ตารางท่ี 4.11) ดงันัน้ผลการศกึษานี ้จงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 4 

 
 

ระดับการศึกษา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F p 
 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 66 3.65 0.42 8.689* .000 
ปริญญาตรี 94 3.50 0.45   
ปริญญาโท 47 3.82 0.46   
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ตารางท่ี 4.11  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานกบัการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต. 

 
ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน) การน าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ 

  r p 
ประสบการณ์การท างาน 207 .182* .004 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

สมมตฐิานท่ี 5 ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานด้านการบริหารกับการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient) พบว่า ประสบการณ์การท างาน
ด้านการบริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ใน
การบริหารจดัการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=.033) (ตารางท่ี 4.12) ดงันัน้ผล
การศกึษานี ้จงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 5 

 
 

ตารางท่ี 4.12  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานด้านการบริหารกบัการ
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯในการบริหารจดัการอบต. 

 
ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน 

(คน) 
การน าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ 

  r p 
ประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร 207 .128* .033 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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สมมติฐานท่ี 6 ผู้บริหารอบต.ท่ีมีสถานภาพเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารท่ีมีสถานภาพ
ต ่ากวา่ 

การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย จ าแนกตามสถานภาพในองค์กรท่ีมีตอ่การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต.ท่ีแตกต่างกัน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
นายกอบต. รองนายกอบต. เลขานุการอบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง 
หวัหน้าส่วนโยธาและหวัหน้าส านกัปลดั ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way 
Analysis of Variance) พบว่า ผู้บริหารทัง้ 8 กลุ่ม มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ฯแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (p=.000) (ตารางท่ี 4.13) และ
เม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียรายคู ่ด้วยวิธีของ LSD พบว่า ผู้บริหารท่ีมีสถานภาพเป็น
นายกฯ มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า
ผู้บริหารท่ีมีสถานภาพต ่ากว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.14) ดงันัน้ผล
การศกึษานี ้จงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 6 
 

ตารางท่ี 4.13   การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ
จ าแนกตามสถานภาพในองค์กร 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001

สถานภาพ จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F p 
 

นายกอบต. 23 4.22 0.50 20.55* .000 
รองนายกอบต. 46 3.65 0.34   
เลขานกุารอบต. 23 3.23 0.32   
ปลดัอบต. 23 3.95 0.28   
รองปลดัอบต. 23 3.63 0.33   
หวัหน้าสว่นการคลงั 23 3.44 0.37   
หวัหน้าสว่นโยธา 23 3.27 0.40   
หวัหน้าส านกัปลดั 23 3.57 0.27   
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ตารางท่ี 4.14   ผลการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้เป็นรายคูต่ามกลุ่มสถานภาพในองค์การ 

 

สถานภาพ 
ในองค์กร 

นายก 
(1) 

รองนายก
(2) 

เลขานกุาร
(3) 

ปลดั 
(4) 

รองปลดั
(5) 

หวัหน้าสว่น
การคลงั (6) 

หวัหน้าฝ่าย
โยธา (7) 

หวัหน้าส านกั
ปลดั (8) 

(1) – * * * * * * * 
(2)  –       
(3)   –      
(4)    –     
(5)     –    
(6)      –   
(7)       –  
(8)        – 

*ความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานท่ี 7 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson's Correlation Coefficient) พบว่า รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .001 (p= .000) (ตารางท่ี 4.15) ดงันัน้ผลการศกึษานี ้จงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 7 

 
 

ตารางท่ี 4.15  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต. 

 
ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน) การน าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ 

  r p 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 207 .373* 000 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 
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สมมติฐานท่ี 8 ผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชาการบริหารและการจดัการจะมีการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกวา่ผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชาอ่ืน 

การทดสอบความแตกต่างของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ
ระหว่างผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชาท่ีต่างกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ระบุ (จบต ่ากว่าปริญญาตรี/ไม่ระบุ
วิชาเอก) การเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการและวิชาเอกอ่ืนๆ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way Analysis of Variance) พบว่า ผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชาท่ี
ตา่งกนัมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการไม่แตกตา่งกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางท่ี 4.16) ดังนัน้ผลการศึกษานี ้จึงไม่สนับสนุน
สมมตฐิานท่ี 8 

 
ตารางที่ 4.16  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างสาขาวิชาท่ีจบการศกึษากบัการน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต. 
 

 
 

4.4   การตอบค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกจิ  
พอเพียง 

 
ในการตอบค าถามปลายเปิดจากกลุม่ตวัอยา่ง ทัง้หมดจ านวน 207 คน มีผู้ตอบจ านวน 145 

คนท่ีได้ตอบค าถามเร่ืองปัญหาและอุปสรรค ประโยชน์/ข้อดี และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล ผล
การศกึษา มีดงันี ้

สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F p 
 

จบต ่ากวา่ปริญญาตรี/ไม่
ระบวุิชาเอก 

85 3.65 0.38 .703 .721 

การเมืองการปกครอง 74 3.67 0.49   
การบริหารและการจดัการ 31 3.54 0.36   
วิชาเอกอ่ืนๆ 36 3.51 0.57   
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1. ด้านปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าจ านวนร้อยละ 35.7 ของค าตอบทัง้หมด ตอบว่า 
บคุลากร/ประชาชนในพืน้ท่ียงัยึดติดกบัวฒันธรรมประเพณีและแนวคิดวตัถนุิยม บริโภคนิยมและ
วฒันธรรมเดมิขององค์กร จ านวนร้อยละ 30.9 ตอบว่าผู้บริหาร/บคุลากรและประชาชนขาดความรู้
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ บริหารขาดความรู้เร่ืองการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จ านวนร้อยละ 16.6 กล่าวว่าเป็นแนวคิดท่ีมีการน าไปปฏิบตัิยาก 
เน่ืองจากมีความเป็นนามธรรมสงู (มีกระบวนการน าไปปฏิบตัิไม่ชดัเจน) จ านวนร้อยละ 9.5 ระบุ
ว่ามีการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก เช่น การสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลมีน้อย, 
ผู้บริหารยงัให้ความส าคญักบัแนวคิดดงักล่าวไม่มากนกัตามล าดบั และจ านวนร้อยละ 7.1 ระบวุ่า
ขาดความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน ท าให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.17) 

 
ตารางท่ี 4.17  จ านวนและร้อยละของค าตอบเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ฯ 

จ านวน 
(ค าตอบ) 

ร้อย
ละ 

1. บคุลากร/ประชาชนในพืน้ท่ียงัยดึตดิกบัวฒันธรรมประเพณีและ
แนวคิดวตัถนุิยม บริโภคนิยมและวฒันธรรมเดมิขององค์กร 

15 35.7 

2. ผู้บริหาร/บคุลากรและประชาชนขาดความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
และผู้บริหารขาดความรู้เร่ืองการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้อยา่งเหมาะสม 

13 30.9 

3. เป็นแนวคิดท่ีมีการน าไปปฏิบตัยิาก เน่ืองจากมีความเป็นนามธรรม
สงู (มีกระบวนการน าไปปฏิบตัไิมช่ดัเจน) 

7 16.6 

4. มีการแทรกแซงจากปัจจยัภายนอก เชน่ การสนบัสนนุด้าน
งบประมาณจากทางรัฐบาลมีน้อย, ผู้บริหารยงัให้ความส าคญักบั
แนวคิดดงักล่าวไมม่ากนกั 

4 9.5 

5. ขาดความร่วมมือในการปฏิบตังิานท าให้การประยกุต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไมป่ระสบผลส าเร็จ 

3 7.1 
 

รวม 42 100 
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2. ด้านประโยชน์/ข้อดีของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าจ านวนร้อยละ 47.1 ของค าตอบทัง้หมด กล่าวว่า
ท าให้ประหยดังบประมาณและทรัพยากรขององค์กร เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มคา่ จ านวนร้อยละ 18.6 ตอบว่าท าให้การบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ จ านวนร้อยละ 12.2 ตอบวา่ท าให้ผู้บริหาร/บคุลากรมีความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี 
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ จ านวนร้อยละ 11.9 กล่าวว่าท าให้เศรษฐกิจ
ชมุชนเข้มแข็งขึน้ และจ านวนร้อยละ 10.2 ของค าตอบทัง้หมด ตอบว่าช่วยลดพฤติกรรมบริโภค
นิยมของชมุชนและท าให้ชมุชนสามารถพึง่ตนเองได้อยา่งยัง่ยืน ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.18) 

 
 

ตารางท่ี 4.18  จ านวนและร้อยละของค าตอบเก่ียวกบัประโยชน์/ข้อดีของการน าหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ 

 
ประโยชน์/ข้อดีของน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้ฯ 

จ านวน
(ค าตอบ) 

ร้อย
ละ 

1. ประหยดังบประมาณและทรัพยากรขององค์กร เกิดการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ 

30 47.1 

2. การบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 11 18.6 
3. ผู้บริหาร/บคุลากรมีความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ 

7 12.2 

4. ท าให้เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็งขึน้ 6 11.9 
5. ชว่ยลดพฤตกิรรมบริโภคนิยมของชมุชนและท าให้ชมุชนสามารถ
พึง่ตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

5 10.2 

รวม 59 100 
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3. ด้านข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า จ านวนร้อยละ 27.3 ของค าตอบทัง้หมด เสนอว่า
ควรปลูกฝังผู้บริหาร/บุคลากรให้เห็นคุณค่าและความส าคญัของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน จ านวนร้อยละ 22.7 เสนอว่าควรเผยแพร่ความรู้เร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้บริหาร/บุคลากรขององค์กรเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
จ านวนร้อยละ 20.4 เสนอว่าควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึน้ เช่น การก าหนดให้เป็นหลักสูตรในการอบรม, การสัมมนาและการพัฒนา
ผู้บริหาร/บุคลากรขององค์กร จ านวนร้อยละ 11.4 เสนอว่ารัฐบาลหรือผู้บริหารภาครัฐควรมี
นโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบงัคบัใช้อย่างจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง และจ านวนร้อยละ 9.1 เสนอว่าควรมีการส่งเสริม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน, 
ควรเรียบเรียง/ปรับปรุงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือสามารถน าไป
ปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19   จ านวนและร้อยละของค าตอบเก่ียวกบัข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ฯ 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ฯ 

จ านวน 
(ค าตอบ) 

ร้อย
ละ 

1. ปลกูฝังผู้บริหาร/บคุลากรให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารงาน 

12 27.3 

2. เผยแพร่ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้บริหาร/บคุลากร
ขององค์กรเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

10 22.7 

3. ควรมีกระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่ง
เป็นรูปธรรมมากขึน้ เชน่ การก าหนดให้เป็นหลกัสตูรในการอบรม, การ
สมัมนาและการพฒันาผู้บริหาร/บคุลากรขององค์กร 

9 20.4 

4. รัฐบาลหรือผู้บริหารภาครัฐควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการสง่เสริม
การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบงัคบัใช้อย่างจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง 

5 11.4 

5. ควรมีการสง่เสริม และการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วน 4 9.1 
6. ควรเรียบเรียง/ปรับปรุงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นภาษา
ท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือสามารถน าไปปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4 9.1 

รวม 44 100 
 



 
 

 

บทท่ี 5 
 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. 

เพ่ือศึกษาระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครปฐม 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในจังหวัดนครปฐม 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ประโยชน์/ข้อดี และข้อเสนอแนะในการน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในจังหวัดนครปฐม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางเลน 

อ าเภอดอนตูมและอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 207 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้บริหารฝ่าย

การเมือง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธาและหัวหน้าส านักปลัด ซึ่ง

เก็บได้จริงจ านวน 207 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1) ค าถาม

เก่ียวกับข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 2) แบบวัดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนท่ี 3) ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับ

ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์/ข้อดี และข้อเสนอแนะครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน

การจัดการองค์การ ด้านการด าเนินงาน และด้านการประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้มาจากการประมวลเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ ซึ่งเป็นตัวแปรตาม
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ส่วนตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร สถานภาพในองค์การ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนและสาขาวิชา
ท่ีจบ 

 
5.1    สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ด้านข้อมูลท่ัวไป 

กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาส่วนใหญ่มีอายโุดยเฉล่ีย 38.72 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 69.6 
จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 45.4 จบการศกึษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร้อยละ 
35.7 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฎั ร้อยละ 39.1 นบัถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 99.0มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 6–10 ปี ร้อยละ 31.4 มีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
บริหารระหว่าง 1–5 ปี ร้อยละ 59.4 มีสถานภาพในองค์การเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ร้อยละ 22.2 ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
(องค์การบริหารส่วนต าบลชัน้ 2 และ 3) ร้อยละ 74.9 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 10,001–
15,000 บาท ร้อยละ 40.6 

ระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีการประยกุต์ใช้ฯระดบัมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน (Planning) (คา่เฉล่ีย = 3.59) 
ด้านการจดัการองค์การ (Organizing) (คา่เฉล่ีย = 3.72) และด้านการด าเนินงาน (Operating) 
(คา่เฉล่ีย = 3.70) ส าหรับอีก 1 ด้าน คือ ด้านการประเมินผล (Evaluating) อยู่ในระดบัปานกลาง 
(คา่เฉล่ีย = 3.38)   

ในการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 207 คน มีจ านวน 145 คน ท่ีได้
ตอบค าถามปลายเปิด 3 ข้อ คือ ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์/ข้อดี และข้อเสนอแนะในการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของผู้ บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผลการศกึษามีดงันี ้

1. ด้านปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าจ านวนร้อยละ 35.7 ของค าตอบทัง้หมด ตอบว่า 
บคุลากร/ประชาชนในพืน้ท่ียงัยึดติดกบัวฒันธรรมประเพณีและแนวคิดวตัถนุิยม บริโภคนิยมและ
วฒันธรรมเดมิขององค์กร จ านวนร้อยละ 30.9 ของค าตอบทัง้หมด ตอบวา่ผู้บริหาร/บคุลากรและ 
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ประชาชนขาดความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และผู้บริหารขาดความรู้เร่ืองการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จ านวนร้อยละ 16.6 ของค าตอบทัง้หมดกล่าวว่าเป็น
แนวคิดท่ีมีการน าไปปฏิบตัิยาก เน่ืองจากมีความเป็นนามธรรมสงู  (มีกระบวนการน าไปปฏิบตัิไม่
ชดัเจน)  

2. ด้านประโยชน์/ข้อดีของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าจ านวนร้อยละ 47.1 ของค าตอบทัง้หมด กล่าวว่า
ท าให้ประหยดังบประมาณและทรัพยากรขององค์กร เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า จ านวนร้อยละ 18.6 ของค าตอบทัง้หมด ตอบว่าท าให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จ านวนร้อยละ 12.2 ตอบว่าท าให้ผู้บริหาร/บุคลากรมีความ
ตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ จ านวนร้อยละ 
11.9 กลา่ววา่ท าให้เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็งขึน้ 

3. ด้านข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า จ านวนร้อยละ 27.3 ของค าตอบทัง้หมด เสนอว่า
ควรปลูกฝังผู้บริหาร/บุคลากรให้เห็นคุณค่าและความส าคญัของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารงาน จ านวนร้อยละ 22.7 ของค าตอบทัง้หมด เสนอว่าควร
เผยแพร่ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้บริหาร/บุคลากรขององค์กรเกิดความรู้และ
ความเข้าใจท่ีถกูต้อง จ านวนร้อยละ 20.4 ของค าตอบทัง้หมด เสนอว่าควรมีกระบวนการส่งเสริม
การเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ เช่น การก าหนดให้เป็นหลกัสตูรในการ
อบรม, การสมัมนาและการพฒันาผู้บริหาร/บคุลากรขององค์กร  

 
 5.1.2  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานครัง้นีมี้ดงันี ้

สมมตฐิานท่ี 1 ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีเป็นชายมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากกว่าผู้บริหารอบต.ท่ีเป็นหญิง ผลการศึกษาไม่
สนบัสนนุสมมตฐิานข้อนี ้โดยพบวา่ ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเพศชายและเพศหญิงมีการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 สมมตฐิานท่ี 2 อายขุองผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ ผลการศกึษาสนบัสนนุสมมตฐิานข้อนี ้โดย
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พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 

สมมตฐิานท่ี 3 ผู้บริหารอบต.ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารอบต.ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า ผลการศกึษา
สนบัสนนุสมมติฐานข้อนี ้โดยพบว่า ผู้บริหารท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาตรีมีการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯมากกว่าผู้บริหารท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 4 ประสบการณ์การท างานของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ผลการศึกษาสนับสนุน
สมมติฐานข้อนี ้โดยพบว่า ประสบการณ์ท างานด้านการบริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

สมมติฐานท่ี 5 ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ ผลการศกึษา
สนบัสนุนสมมติฐานข้อนี ้โดยพบว่า ประสบการณ์ท างานด้านการบริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 6 ผู้บริหารอบต.ท่ีมีสถานภาพเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารท่ีมีสถานภาพ
ต ่ากว่า ผลการศกึษาสนบัสนนุสมมติฐานข้อนี ้โดยพบว่า ผู้บริหารอบต.ท่ีมีสถานภาพเป็นนายกฯ
มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากกว่าผู้บริหารท่ีมี
สถานภาพต ่ากวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 7 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ผลการศึกษาสนับสนุน
สมมติฐานข้อนี ้โดยพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 

สมมติฐานท่ี 8 ผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชาการบริหารและการจดัการจะมีการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากกว่าผู้ บริหารท่ีจบสาขาวิชาอ่ืน ผล
การศกึษาไมส่นบัสนนุสมมตฐิานข้อนี ้โดยพบวา่ ผู้บริหารท่ีจบการสาขาวิชาการบริหารการจดัการ
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และท่ีจบสาขาวิชาอ่ืนๆมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จ านวนทั้งหมด 8 ข้อ พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน จ านวน 6 

ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร

สถานภาพในองค์การ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และไม่สนับสนุนสมมติฐานจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ เพศ 

และสาขาวิชาท่ีจบ 

 
 

5.2    อภิปรายผล 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผู้บริหารอบต.ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 อาจ

เน่ืองมาจากสังคมไทยในยุคปัจจุบันผู้บริหารเพศชายและเพศหญิงต่างมีการศึกษา ความรู้ 

ความสามารถไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีต ได้แก่ 

รัตนา เนตรแจ่มศรี (2550: 71) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาประชาชนชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ท่ีพบว่า ประชาชน

ท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  

ชัยศักดิ์ เสนานุช (2552: 124–125) ท่ีศึกษาเร่ือง “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน : ศึกษากรณี หมู่บ้านต้นกระโดน ต าบลวังมะนาว 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” ท่ีพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

พียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน  นพพร เมธีอนันต์กุล (2549: 84–85) ท่ีศึกษา

เร่ือง “การน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : กรณีศึกษา

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์” ท่ีพบว่าเกษตรกรท่ีมีเพศต่างกันมี

พฤติกรรมการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน 

และภูริปัญญา เกิดศรี (2553: 72–73) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ศึกษากรณีต าบลนิคมกระเสียวอ าเภอด่านช้างจังหวัด

สุพรรณบุรี” ท่ีพบว่า เกษตรท่ีมีเพศท่ีต่างกันมีการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่าง

กัน  แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนันทิดา ค าเฮือน (2553: 57–58) ท่ีศึกษาเร่ือง “การ
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ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนของพนกังานครูในโรงเรียนสงักดั
เทศบาลเมืองพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ” ท่ีพบวา่ พนกังานครูท่ีมีเพศตา่งกนัมีการประยกุต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนแตกตา่งกนั  

2.  จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ อายขุองผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั.001 เน่ืองมาจากผู้ ท่ีมีอายมุาก น่าจะมีวฒุิภาวะมากขึน้ มีความสามารถและความช านาญ
ในการปฏิบตัิงานมากกว่า และได้ตดัสินใจน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารท่ีมีอายุน้อยกว่า ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับผลการศกึษา
ในอดีต ได้แก่ ทิพวรรณ กิตติวิบลูย์ (2554: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
ความเข้าใจ ทศันคติ พฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสขุใน
ชีวิตของเกษตรกร บุคลากรในภาคเอกชน และข้าราชการไทย” ท่ีพบว่า อายมีุความสมัพนัธ์เชิง
บวกกับ 4 ตัวแปรตาม คือ ความเข้าใจเก่ียวกับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมการด ารงชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสขุของเกษตรกร บคุลากรในภาคเอกชนและข้าราชการ
ไทย  เอือ้งทิพย์ เกตกุราย (2551: 53) ศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 
ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนัมีการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัแตกตา่งกัน 
และสอดคล้องกบัผลการศกึษาอ่ืนๆ ได้แก่ นพพร เมธีอนนัต์กลุ (2549: 41–42) ท่ีศกึษาเร่ือง “การ
น าแนวปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : กรณีศึกษาเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์” ท่ีพบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่ามีการน าแนว
ปฏิบตัิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตมากกว่าลูกค้าท่ีมีอายุน้อย  แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัยศกัดิ์ เสนานุช (2552: 133–134) ท่ีศึกษาเร่ือง “การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชมุชน : ศกึษากรณี หมู่บ้าน
ต้นกระโดน ต าบลวงัมะนาว อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี” ท่ีพบว่า คนในชุมชนท่ีมีอายุแตกต่าง
กนัมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตไมแ่ตกตา่งกนั 

3. จากผลการศกึษาท่ีพบว่า ผู้บริหารท่ีมีระดบัการศึกษาสงู (ปริญญาโท) มีการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารมากกว่าผู้บริหารท่ีมีการศึกษาต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเน่ืองมาจากผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงน่าจะสามารถรับการ
ถ่ายทอดความรู้ มีความเข้าใจในเร่ืองตา่งๆได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการพฒันาระบบ
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คิดวิเคราะห์สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในบริหารจดัการได้ดี ซึ่งผล
การศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการศึกษาของ ทิพวรรณ กิตติวิบลูย์ (2554: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษา
เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเข้าใจ ทศันคติ พฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และความสขุในชีวิตของเกษตรกร บคุลากรในภาคเอกชน และข้าราชการไทย ” 
ท่ีพบว่า ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจและทศันคติท่ีดีตอ่การด าเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า และผลการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ 
เอือ้งทิพย์ เกตกุราย (2551:51–52) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ” ท่ีพบว่า 
ประชาชนในต าบลคลองพระอดุมท่ีมีการศกึษาตา่งกนัมีการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจ าวนั ด้านความพอประมาณ ความมีเหตผุล การมีระบบภูมิคุ้ มกันในตวัท่ีดี เง่ือนไข
ความรู้ และเง่ือนไขคณุธรรมแตกต่างกัน ปวนั มีนรักษ์เรืองเดช  (2549: 107–108) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“การประยกุต์แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัขิองประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ” ท่ีพบว่า ประชาชนท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีมีระดบัการประยกุต์แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัมิากกวา่ประชาชนท่ีมีการศกึษาระดบัอนปุริญญา/ปวส.  ศศิพร ปาณิก
บตุร (2544: 63) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการด าเนินชีวิต
ของเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่” ท่ีพบว่า เกษตรกรท่ี
ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าเกษตรกรท่ีไม่ได้ด าเนินชีวิต
ตามแนวพระราชด าริ และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของนพพร เมธีอนนัต์กลุ (2549: 43–44) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “การน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : 
กรณีศกึษาเกษตรกรลกูค้า ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ์” ท่ีพบวา่ ระดบัการศกึษาเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าแนวปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ลกูค้า ธกส. แตไ่ม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของอจัฉรา ราชแก้ว (2550: 106–108) ท่ีศกึษาเร่ือง 
“การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง
จงัหวดัปทมุธานี” ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตไมแ่ตกตา่งกนั 
 4. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ประสบการณ์การท างานของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์การท างานมากท าให้มีความสามารถ
ในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในปฏิบตัิงาน และการบริหารจดัการมากกว่าเพราะ
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ได้สัง่สมประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ และสามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ได้มากกว่าผู้ ท่ี
มีประสบการณ์การท างานน้อย ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับผลการศึกษาในอดีต ได้แก่ 
และวิสูตร สุจิระกุล (2551: 73–74) ท่ีศึกษาเร่ือง “การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)” ท่ีพบว่า ผู้ บริหารท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมากมีการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล และ
เง่ือนไขคณุธรรมมากกว่าผู้บริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานน้อยกว่า แต่ไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของณสิตา อรัญยะพนัธุ์ (2552 :39) ท่ีศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการศกึษาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2” ท่ี
พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานแตกต่างกันมีการบริหารจดัการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน  สมพร กรุดน้อย  (2550: 80–81) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์การกบัพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตและคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษัท แพรนด้า จิว
เวลร่ี จ ากดั (มหาชน)” ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีอายุน้อยมากมีการรับรู้การประยกุต์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการบริหารจัดการองค์การมากว่าพนักงานท่ีมีอายุงานมาก และอัจฉรา ราชแก้ว 

(2550: 106–108) ท่ีศึกษาเร่ือง “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
พนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางจงัหวดัปทมุธานี” ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน
มากมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมากกว่าพนกังานท่ีมี
ประสบการณ์การท างานน้อย 
 5. จากผลการศกึษาท่ีพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านการบริหารมากมีการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากกว่าผู้ บริหารท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารน้อย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อาจเน่ืองมาจากผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์การบริหารมาก ย่อมท าให้มีทักษะความช านาญ มีความเข้าใจ และมีองค์ความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองของการบริหารจดัการเป็นอย่างดี ท าให้มีโอกาสน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การได้มากกว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารน้อย
กวา่ 

6.  จากผลการศกึษาท่ีพบว่า ผู้บริหารท่ีมีสถานภาพในองค์การในต าแหน่งนายกอบต.มี
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากกว่าผู้บริหารท่ีมี
ต าแหน่งต ่ากว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารท่ีมีสถานภาพใน
องค์การเป็นนายกฯ มีโอกาสน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ
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มากกวา่ผู้บริหารท่ีมีสถานภาพต ่ากว่า เพราะเป็นผู้บริหารระดบัสงู มีอ านาจในการปฏิบตัิงานและ
ตดัสินใจสูงสุด ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับผลการศึกษาในอดีต ได้แก่ กาญจนา บุญยัง 
(2552 : 164) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล” ท่ีพบว่า ปัจจยั
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารของอบต.เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมให้น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบตัิงาน กล่าวคือ ผู้บริหารอบต.ท่ีมีภาวะผู้น าสงูมีการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานมากกว่าผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าน้อย และสอดคล้อง
กบัการศกึษาของภูริปัญญา เกิดศรี (2553: 76) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยัความส าเร็จในการประยกุต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดนิ ศกึษากรณีต าบลนิคมกระเสียวอ าเภอดา่นช้างจงัหวดั
สุพรรณบุรี” ท่ีพบว่า บุคลากรท่ีมีภาวะผู้น ามากกว่ามีความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากกวา่บคุลากรท่ีมีภาวะผู้น าน้อย 

7. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้บริหารอบต.มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมาก น่าจะเป็นผู้บริหาร
ระดบัสูง และอาจจะไม่ค่อยมีความวิตกกังวลในเร่ืองของเศรษฐกิจ จึงสามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์บริหารส่วนต าบลได้เป็นอย่างดีมากกว่า 
ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับผลการศึกษาต่างๆ ได้แก่  ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ (2554: 
บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเข้าใจ ทศันคติ พฤติกรรมการด ารงชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสขุในชีวิตของเกษตรกร บคุลากรในภาคเอกชน และ
ข้าราชการไทย” ท่ีพบวา่ สภาพเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั 3 ตวัแปรตาม คือ ทศันคติท่ีดี
ตอ่การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และความสุขของเกษตรกร บุคลากรในภาคเอกชนและข้าราชการไทย และผล
การศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ ชัยศักดิ์ เสนานุช (2552: 129–130) ท่ีศึกษาเร่ือง “การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน : ศึกษากรณี หมู่บ้านต้น
กระโดน ต าบลวงัมะนาว อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ” ท่ีพบวา่ ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน
มากมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมากกว่าประชาชนท่ีมี
รายได้น้อย  และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของศศิพร ปาณิกบตุร (2544: 66) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยั
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่” ท่ีพบว่า รายได้มีความสมัพนัธ์กับการด าเนินชีวิตตาม
แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่  แตไ่ม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของอจัฉรา ราชแก้ว (2550: 98–99) 
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ท่ีศกึษาเร่ือง “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพนกังานขบัรถโดยสาร
ประจ าทาง จงัหวดัปทมุธานี” ท่ีพบว่า พนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมี
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตไม่แตกตา่งกนั และสมพร กรุดน้อย 
(2550: 83–84) ท่ีศกึษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้การประยกุต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการบริหารจัดการองค์การกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานบริษัท แพรนด้าจิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)” ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีรายได้น้อยมีการรับรู้การ
ประยกุต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองค์การมากกวา่พนกังานท่ีมีรายได้มาก 

8. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชาการบริหารและการจดัการมีการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการมากกว่าผู้บริหารท่ีจบสาขาวิชา
อ่ืน พบว่า ผู้บริหารทุกสาขาวิชามีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจดัการไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเน่ืองมาจากความสามารถ
ในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการอบต.ไม่เก่ียวกบัการ
จบการศึกษาในสาขาวิชาเอกท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทิดา ค าเฮือน 
(2553: 58–59) เร่ือง “การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนของ
พนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” พบว่า พนักงานครูท่ีจบ
สาขาวิชาแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนไม่
แตกตา่งกนั  
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5.3   ข้อเสนอแนะ 
 
   5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาในครัง้นี ้ท าให้ผู้ ศึกษามีประเด็นท่ีจะเสนอแนะแนวทางแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการส่งเสริมให้ผู้ บริหารอบต. มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ฯ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือในการบริหารจดัการให้ประสบความส าเร็จ
และเกิดประโยชน์สงูสดุและสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ควรมีการอบรมด้านความรู้และการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้ บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ บริหารท่ีมีอายุ มีประสบการณ์การท างานและ
ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารท่ีน้อย (เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า อาย ุประสบการณ์
การท างานและประสบการณ์การท างานด้านการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ) และสอดคล้องกบัค าถามปลายเปิด
ในเร่ืองข้อเสนอแนะในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ
อบต.ท่ีกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ ควรส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังในเร่ืองการประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการแก่ผู้บริหาร  

2. ในการคดัเลือกบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือให้สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯอย่างได้ผลดี หน่วยงานควรพิจารณาผู้ ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานและมีระดบัการศึกษาสูง เพราะเป็นบุคคลท่ีน่าจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สามารถเข้าใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้ และประยกุต์ใช้ได้ดีกว่า (เน่ืองจากผล
การศกึษาพบวา่ ผู้บริหารท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโทมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ฯมากกว่าผู้ บริหารอบต.ท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า และประสบการณ์การท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯในการบริหาร
จดัการ)  
  3. ควรมีการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯ ด้านการ
ประเมินผล  (Evaluating) มากยิ่งขึน้  เพ่ือการประเมินและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ฯด้านการ
ประเมินผล มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ (คา่เฉล่ีย = 3.38) และสอดคล้องกบัค าถามปลายเปิดเร่ืองประโยชน์/ 
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ข้อดีในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอบต.เร่ืองท่ี
กล่าวถึงมากท่ีสุด คือ “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจดัการเป็นการ
ประหยดังบประมาณ และเกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่”  
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 
 ส าหรับการศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรมีการเพิ่มประเดน็ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 1  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานขององค์กรประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีการ
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ  เช่น องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศต าบล เป็นต้น  
 2 ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากตวัแปรในการศึกษาครัง้นี ้
เชน่ ลกัษณะบคุลิกภาพหรือจิตลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งอ่ืนๆด้วย 
 3  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เจาะลึก เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการต่างๆในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและประสบความส าเร็จ หรือได้ผลดีมีประโยชน์ตอ่ผู้ปฏิบตัิ/องค์กร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม 
 
ค าชีแ้จง 

ในการวิจยั เร่ืองการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้
ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในประยกุต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และสามารถปฏิบตัิตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็น
จริงท่านมากท่ีสดุ และขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อ โดยข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอในภาพรวม
มิได้น าเสนอเป็นรายองค์กรแต่อย่างใด  และขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะเป็นความลับ เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ ให้ข้อมูล และจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด อีกทัง้ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาการบริหารจดัการองค์การบริหารสว่นต าบลตอ่ไป 

แบบสอบถามประกอบด้วย ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การ
บริหารสว่นต าบล มีจ านวน 48 ข้อ 
สว่นท่ี 3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ มีจ านวน 3 ข้อ 

 
ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงได้รับความอนเุคราะห์จากทา่นเป็นอยา่งดี  

ขอขอบพระคณุอยา่งยิ่ง 
 นางสาวบษุยา มัน่ฤกษ์  

นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
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ล าดับแบบสอบถาม  
 

ช่ืออบต. (โปรดระบุ) _________________________ 
 
ส่วนที่ 1 ค าถามปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีท่านเลือกหรือเตมิข้อความลงในชอ่งวา่ง 
 
1. เพศ  
 

 ชาย    

 หญิง 
 

2. อายุ ___ ___ ปี 

3. สถานภาพสมรส 

 โสด        สมรส 
 แยกกนัอยู่/หย่าร้าง     หม้าย 

 

4. การศึกษาของท่าน 
 

 มธัยมศกึษา     
 อนปุริญญาหรือเทียบเทา่  สาขาวิชา _________________ จาก (ช่ือสถาบนั) _________________ 

 ปริญญาตรี    สาขาวิชา _________________  จาก (ช่ือสถาบนั) _________________ 
 ปริญญาโท    สาขาวิชา _________________  จาก (ช่ือสถาบนั) _________________ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ _________________  

5. ศาสนา 
 

 พทุธ       คริสต์   
 อิสลาม      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ _____________ 
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6. ประสบการณ์การท างานของท่าน________ ปี 

7. ประสบการณ์ในการท างานด้านบริหารของท่าน________ ปี 

8. สถานภาพในองค์การ 
 

 นายกองค์การบริหารสว่นต าบล    รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
 เลขานกุารองค์การบริหารสว่นต าบล    ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

 รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ _____________ 

9. ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลของท่าน คือ 
 

 องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดใหญ่ (องค์การบริหารสว่นต าบลชัน้ 1) 

 องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดกลาง (องค์การบริหารสว่นต าบลชัน้ 2 และ 3) 

 องค์การบริหารสว่นต าบลขนาดเล็ก (องค์การบริหารสว่นต าบลชัน้ 4 และ 5) 

10. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของท่าน _________________ บาท 

 

 

ส่วนที่ 2 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอบต 

ค าชีแ้จง  โปรดอ่านข้อความตอ่ไปนีแ้ละท าเคร่ืองหมาย  ในข้อท่ีตรงกบัการท่ีทา่นได้น าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงการประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารสว่นต าบลมากท่ีสดุ 

 
ข้อ 

 

 
ประเดน็การบริหาร 

ระดับการปฏิบัตติามความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย
เลย 

 
 

ด้านการวางแผน (Planning) 

 

      

1. ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านงึถึง
การใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์
สงูสดุ 
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ข้อ 

 
ประเดน็ทางการบริหาร 

ระดับการปฏิบัตติามความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 
เลย 

 
 

ด้านการวางแผน (Planning)  

 

      

2. ทา่นมีการวางแผนโดยไมค่ านงึถึงผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึน้ 

      

3. ทา่นมีการวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อม
ตา่งๆเพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการวางแผน 

      

4. ทา่นมีการวางแผนเพื่อรองรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

      

5. ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานโดยยึด
หลกัการแก้ไขปัญหาเพ่ือสว่นรวม 

      

6.  แผนงานของทา่นมีความยืดหยุน่ สามารถ
แก้ไขได้ 

      

7. ทา่นมีการวางแผนโดยค านงึถึงการประหยดั
งบประมาณและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

      

8. ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีไมเ่อือ้
ประโยชน์ให้กบัฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 

      

9. ทา่นได้ศกึษาหาข้อมลูและศกึษาความ
ต้องการของประชาชนก่อนการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

      

10. ทา่นน าข้อผิดพลาดในการวางแผนการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนในครัง้ตอ่ไป 

      

11. ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานอย่าง
ละเอียดรอบคอบ 

      

12. ทา่นมีการแลกเปล่ียนข้อมลูกบัเครือขา่ยตา่งๆ
ในชมุชน เพ่ือปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
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ข้อ 

 
ประเดน็การบริหาร 

ระดับการปฏิบัตติามความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 
เลย 

 
 

ด้านการวางแผน (Planning)  

 

      

13. ทา่นมีแผนส ารองในกรณีท่ีการด าเนินการตาม
แผนแรกไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ 

      

14. ทา่นศกึษานโยบายของรัฐเพื่อเช่ือมโยงกบัการ
วางแผนการด าเนินงาน 

      

15. ทา่นมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและมีความชดัเจน 

      

 
 

ด้านการจัดการองค์การ (Organizing) 

 

      

16.  ทา่นก าหนดกฎระเบียบในการควบคมุการ
ด าเนินงานของบคุลากรให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง
และโปร่งใส 

      

18. ทา่นก าหนดภาระงานของแตล่ะต าแหนง่อยา่ง
รอบคอบและชดัเจน 

      

19. ทา่นก าหนดขัน้ตอนการท างานของฝ่ายตา่งๆ
อยา่งละเอียด 

      

20. ทา่นออกกฎระเบียบของอบต. โดยยดึหลกั 
ธรรมาภิบาลและความถกูต้อง 

      

21.  ทา่นก าหนดระเบียบการปฏิบตังิานของอบต. 
เพ่ือให้สามารถเปล่ียนแปลงได้อยา่งเหมาะสม
ตามสถานการณ์ตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ 

      

22.  ทา่นก าหนดการบริหารงานของอบต. อย่าง
ชดัเจนและไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตังิาน
ของบคุลากร 

      

23. ทา่นมีการบริหารจดัการบคุลากร และ
งบประมาณอยา่งเหมาะสม 
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ข้อ 

 
ประเดน็ทางการบริหาร 

ระดับการปฏิบัตติามความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 
เลย 

 
 

ด้านการด าเนินงาน (Operating) 

 

      

24. ทา่นให้ความรู้และชีแ้นะเร่ืองการปฏิบตังิานให้
บคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

      

25. ทา่นด าเนินงานโดยค านงึถึงผลกระทบตา่งๆท่ี
อาจเกิดขึน้ตอ่ประชาชนและชมุชน 

      

26.  ทา่นสามารถใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีตา่งๆ
ได้อยา่งคุ้มคา่ 

      

27.  ทา่นมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบตังิาน โดย
ค านงึถึงความสามารถของแตล่ะบคุคล 

      

28. ทา่นมีการจดัประชมุให้ความรู้บคุลากรเพ่ือ
พฒันาการปฏิบตังิานให้เกิดประสิทธิภาพ 

      

29. ทา่นด าเนินงานตามแผนการท่ีได้วางไว้อยา่ง
สม ่าเสมอ 

      

30. ทา่นด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

      

31.  ทา่นสามารถน าความรู้ความสามารถมาใช้
พฒันาการด าเนินงานของอบต.อยา่งตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอ 

      

32.  ทา่นมีจดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคี
ระหวา่งอบต.และประชาชน เพ่ือความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาตา่งๆของชมุชนร่วมกนั 

      

33. ทา่นสามารถปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
รูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ตา่งๆ 
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ข้อ 

 
ประเดน็ทางการบริหาร 

ระดับการปฏิบัตติามความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 
เลย 

 
 

ด้านการประเมินผล (Evaluating)       

34. ทา่นสง่เสริมให้บคุลากรเรียนรู้งานของฝ่าย
ตา่งๆ ให้สามารถชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัได้ 

      

35. ทา่นมีการชีแ้นะควบคมุและบงัคบับญัชาให้
การท างานของบคุลากรเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีได้วางไว้ 

      

36. ทา่นวางแผนการด าเนินงานโดยค านงึถึงการ
ใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์ 

      

37.  ทา่นมีการตดิตาม ควบคมุและประเมินผลการ
ด าเนินงานของอบต. อยา่งสม ่าเสมอ 

      

38.  ทา่นมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

      

39.  ทา่นมีการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ตดิตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 

      

40. ท่านมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  

      

41. ทา่นใช้งบประมาณในการประเมินผลอยา่ง
ประหยดัและคุ้มคา่มากท่ีสดุ 

      

42.  ทา่นมีการประเมินผลงานของบคุลากรอย่าง
เป็นธรรม 

      

43.  ทา่นมีการตดิตามการด าเนินโครงการตา่งๆ 
เพ่ือให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงได้อย่างทนัการณ์ 
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ข้อ 

 
ประเดน็ทางการบริหาร 

ระดับการปฏิบัตติามความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 
เลย 

 ด้านการประเมินผล (Evaluating)       
44. ทา่นมีการให้ค าแนะน า ให้ความชว่ยเหลือ

บคุลากรเพ่ือพฒันา การตดิตามและการ
ประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง 

      

45. ทา่นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีมี
สว่นร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของ
การประเมินผลการด าเนินงานของอบต. 

      

36. ทา่นวางแผนการด าเนินงานโดยค านงึถึงการ
ใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์ 

      

46. ทา่นมีการประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนได้รับทราบตามความ
เป็นจริง 

      

47. ทา่นใช้วิธีการติดตาม ควบคมุและประเมินผล
อยา่งประหยดัและคุ้มคา่ 

      

48. ทา่นใช้ทรัพยากรบคุคลในการตดิตาม ควบคมุ
และประเมินผลอย่างคุ้มคา่ 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ค าชีแ้จง โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านลงในชอ่งวา่ง 

3.1 ท่านมีปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จดัการองค์การบริหารสว่นต าบลหรือไม ่อยา่งไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
3.2 ท่านรู้สึกพึงพอใจหรือเห็นประโยชน์/ข้อดีของการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์การบริหารสว่นต าบลอยา่งไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการ

บริหารจดัการองค์การบริหารสว่นต าบล 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคณุส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

ภาคผนวก ข 



 
รายช่ือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม 

 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าเภอบางเลน 

นายกอบต. ปลัดอบต. 

 
อบต.บางไทรป่า 
อบต.บางหลวง 
อบต.บางภาษี 
อบต.บางเลน 
อบต.บางปลา 
อบต.ไผห่ชู้าง 
อบต.บางระก า 
อบต.นราภิรมย์ 
อบต.ดอนตมู 
อบต.บวัปากทา่ 
อบต.ไทรงาม 

 
นายสนัต ิศรีมณฑก 
นายบญุเส็ง จมูจัฉะ 
นายสมจิต สมบญุเก่า 
นายสมทรง ดาวเจริญ 
นายส าราญ หงษ์มจัฉา 
นายวิระ เป่ียมอินทร์ 
นายณฐัวฒัน์ ชัน้อินทร์งาม 
นายสยาม แจม่กระจา่ง 
นายเชษฐา วงษ์ช่ืน 
นายธงชยั มีฤทธ์ิ 
นายทรงวฒุิ ทองบวัศริิไล 
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