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 การศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือน: ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรี และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี   

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ แหลงขอมูลในการศึกษาประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ การสังเกตการณ และขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง การเลือกพื้นที่เลือกแบบเจาะจงโดยเลือกอําเภอและชุมชนที่เขารวมโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี จาก 11 
หมูบาน จาก 11 อําเภอ สําหรับการเลือกหมูบานเลือกแบบเจาะจงจากหมูบานที่เขารวมโครงการ ท้ัง 
11 หมูบาน ประชากรเปนครัวเรือนที่เขารวมโครงการหมูบานละ 10 ครัวเรือน รวมจํานวน 110 
ครัวเรือน การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ การสังเกตการณ และการรวบรวมจากเอกสาร สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะห ไดแก จํานวน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหคาสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  
  ผลการศึกษาพบวา 

  1. หัวหนาครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 50 ป มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา 
ครัวเรือนมีสมาชิกเฉลี่ย 4 คน ครัวเรือนมีอาชีพหลักดานเกษตรกรรม มีรายไดประจําเฉลี่ยเดือนละ 
46,000 บาท รายจายรวมเฉลี่ยเดือนละ 22,575 บาท มีเงินออมรวมเฉลี่ย 65,837 บาท และมีภาวะ
หนี้สิน รวมเฉลี่ย 199,081 บาท 
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  2. สมาชิกของครัวเรือนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศน 
ในรอบปท่ีผานมาไดรับฟงขอมูล/ขาวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือตางๆ สัปดาหละ 

3 คร้ังข้ึนไป เขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง รวมแลกเปล่ียน

เรียนรู 2 คร้ัง เผยแพรความรู 1 คร้ัง  
  3. ครัวเรือนไดรับการสนับสนุนใหไดมีโอกาสในการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ

ใหเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 1 
คร้ัง เผยแพรความรู 1 คร้ัง ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี ดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ 2 

คร้ัง ดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชย 1 คร้ัง การใหรวมกลุมกันภายในชุมชน 2 กลุม และการใหเช่ือมโยง

เปนเครือขายกับครัวเรือนอ่ืนๆ ภายนอกชุมชน  
 4. ประชากรมีความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก โดยตอบคําถามไดถูกตอง 

รอยละ 83.6 ถึง 98.2  
  5. ประชากรมีเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเห็นดวย และไมมีความเห็น 

เทากัน  

  6. สมาชิกในครัวเรือนมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในภาพรวมและ

รายดานท้ัง 6 ดาน อยูในระดับคอนขางสูง  

  7.  ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีจํานวน 5 ปจจัย คือ 1) แหลงท่ีไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานอยูในระดับต่ํา 2) การรับขอมูล/ขาวสาร

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานอยูในระดับต่ํา 3) การเขารับการ

ฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานอยูใน

ระดับต่ํา 4) การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ

มีความสัมพันธเชิงปฏิฐานอยูในระดับต่ํา และ 5) การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการใหรวมกลุมกันในชุมชนมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานอยูในระดับต่ํา 
  ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับการสนับสนุนใหรวมกลุมกัน

ภายในชุมชนเพ่ือปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 
 2.  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับการฝกอบรม/การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 
  3.  เจาหนาท่ีของรัฐควรใหการสนับสนุนแกสมาชิกในครัวเรือนดานการใหคําแนะนํา/

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 
 4.  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือ

ตางๆ ใหมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะโทรทัศน 
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 5.  ควรสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนลดคาใชจายท่ีไมจําเปนลง เชน การปลูก

พืชผักสวนครัว ทําน้ําสกัดชีวภาพ เปนตน ซึ่งครัวเรือนสามารถจะทําไดเองหรือรวมกลุมกันข้ึน 

นอกจากจะชวยลดตนทุนแลวก็อาจจะเปนการเพ่ิมรายไดสูครัวเรือนอีกดวย  
 
 



 
ABSTRACT 

 
Title of Research Paper  : Factors Related to Behavior of Leading Life in Line with The 

Philosophy of Sufficiency Economy by Households: The Case 
Study of Lopburi Province.  

Author  : Miss Kanda Tekhanmag 
Degree  : Master of Arts (Social Development) 
Year  : 2009 
 
 The purpose of the study was twofold: (1) to investigate the behavior of leading life in 
line with the philosophy of sufficiency economy by households in the model communities in 
Lopburi province, and (2) to find out the factors related to their behavior. 
 This survey research utilized both primary and secondary data. The primary data were 
collected by interview and observation, while the secondary data were taken from related 
documents. The research tool was a structured interview schedule. The geographical area was 
purposively selected from districts and communities that participated in the project to drive 
sufficiency economy in the model communities (11 villages or communities in 11 districts) in 
Lopburi province. The sample consisted of 10 households from each community, or the total of 
110. Frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum score and minimum score were 
used to describe the data and correlation and multiple regression analysis were employed to test 
the hypothesis.  
 The findings were summarized below. 
   1. The average age of household heads was 50 and their education was primary school. 
The average member of household members was 4 persons. The major occupation was farming. 
They had an average monthly income of 46,000 baht and an average monthly expense of 22,575 
baht. Their average amount of savings was 65,837 baht. The average amount of debt was 199,081 
baht. 
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2. The household members received news and information on sufficiency economy from 

television. In the past year, they received related information from different types of media at 

least three times. They used to attend a training course/workshop twice, make an observation tour 

once, participating in knowledge exchange twice, and spreading knowledge once.  

  3. The households in the study had an opportunity to acquire knowledge about sufficiency 

economy by attending a training course/workshop twice, making and observation tour once, 

participating in knowledge exchange twice. They also got advice and recommendations from 

government officials twice, and were praised once, Besides, they were also supported to build a 

network with households outside the community. 

  4. The sample group had a good knowledge about sufficiency economy, as around 83.6-98.9 

percent could answer the questions correctly. 

  5. The number of the samples who agreed with the philosophy of sufficiency economy 

was equal to that of those who had no opinion. 

  6. The household members led their lives in line with the philosophy at a rather high level-

both as a whole and individual aspects. 

  7. Five factors were found to be significantly related to their behavior of leading life in 

line with the philosophy of sufficiency economy. 1) Sources that receiving news and information 

about sufficiency economy had a relationship with their behavior at a low level. 2) Receiving 

news and information about sufficiency economy had a relationship with their behavior at a low 

level. 3) Attending a training course/workshop on sufficiency economy had a relationship with 

their behavior at a low level. 4) Receiving advice or recommendations from government officials 

had a relationship with their behavior at a low level. 5) Receiving support to form a group in the 

community had a relationship with their behavior at a low level.              

 Recommendations  

  1. Household members should be more encouraged to form a group within the 

community to follow the philosophy of sufficiency economy.  

  2. Household members should be given more support to attend a training 

course/workshop to follow the philosophy of sufficiency economy.  

  3. Government officials concerned to provide household members with 

advice/recommendations to follow the philosophy of sufficiency economy.  
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 4. There should be more public relations work to disseminate information about sufficiency 

economy in mass media, especially television.  

  5. Household members should be encouraged to reduce their unnecessary expenses, such as 

by gardening, producing bio-extract water, etc. The households can do this alone or to form a group 

to carry out the activities. Besides reducing the farming cost, they may earn extra money for their 

families. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

จากวิกฤตการณเศรษฐกิจของประเทศไทยในปพ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางออกของปญหาแกพสกนิกรชาวไทย โดยพระราชทานแนวทางใน

การแกไขวิกฤตการณ ภายใตช่ือ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือใหประชาชนรอดพนจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และ

สามารถดํารงชีวิตไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกระแสพระราชดํารัส

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (สํานักราชเลขาธกิาร, 2541: 631-

632) ท่ีวา 
 

“...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ

พอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวา

ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผา

ใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียง

พอสมควร บางสิ่งบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในท่ีไม

หางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวา

ลาสมัย จริง อาจจะลาสมัย คนอ่ืนเขาตองมีการเศรษฐกิจ ท่ีตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา

เปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปน

ประเทศท่ีมีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได… 
…ถาสามารถท่ีจะเปล่ียนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองท้ังหมด แม

จะไมถึงคร่ึงอาจจะเศษหนึ่งสวนสี่ ก็สามารถท่ีจะอยูได…” 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในโอกาสตางๆ
อยางตอเนื่อง พระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
ความพอมีพอกินพอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน
ท่ีดีในตัวและทรงเตือนประชาชนชาวไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่
ถูกตองตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิต 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสาขา
ตางๆมารวมกันศึกษาและทําความเขาใจพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแลวสรุปเปนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยพยายามสงเสริมใหประชาชนทุกระดับเกิดความ
เขาใจและนําไปปฏิบัติ และไดสืบเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ท่ีเนนการกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรท่ีไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ มุงเนนการบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจ สังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ โดยมุงใหเกิดความสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีพ้ืนที่และชุมชนเปนตัวตั้ง โดยมียุทธศาสตรสรางชุมชน
เขมแข็ง ซ่ึงเปนฐานรากความมั่นคงของประเทศ มีแนวคิดและมุมมองที่ใหเห็นความสําคัญกับภาวะ
ความสมดุลที่เกิดจากทุกองคประกอบที่สัมพันธกันอยางถูกตอง พอดี มีความสมดุล การพัฒนาตอง
อยูภายใตหลักดุลยธรรม คือ การกระทําที่นําไปสูความสมดุลของการอยูรวมกัน ซ่ึงจะตองเกิดขึ้นใน
ทุกระดับ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 กําหนดวัตถุประสงคหลัก 3 ขอ คือ 
1) เพื่อสรางเสริมศักยภาพชุมชนและการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 2) เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานการใชทุนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
อยางมีดุลยภาพ และ 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนใหอยูรวมกับระบบนิเวศนอยางเกื้อกูล มีความ
สงบสุข และสมานฉันท โดยกําหนดหลักการและยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ไว ดังนี้คือ 1) สรางองคความรู/ฐานขอมูล 2) คนหาตัวอยางรูปธรรมที่หลากหลาย 3) สรางเพื่อน 

สานขาย ขยายผล และ 4) พัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยไดคาดหวังผลใน

ระยะยาวที่จะทําให 1) คนไทยใชชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 2) สังคมไทยมีเครือขายความรวมมือ 

เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) การพัฒนาอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทั้งหมดนี้ใหสอดคลองกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
ไปสูการปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับชั้น  
 รัฐบาลไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการพัฒนาประเทศภายใตกรอบ
แนวคิดการพึ่งพาตนเองเปนหลัก ยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน สรางความสมดุล สรางภูมิคุมกัน ภายใตการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช 4 ป.  คือ 
โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เปนตัวกํากับเพื่อนําไปสูความสมานฉันท กอใหเกิด 

“สังคมอยูดีมีสุข” โดยกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาฐานขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค สงเสริมความรูความเขาใจ 
ประชาสัมพันธและขยายผลการดําเนินงาน เพื่อใหการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บังเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน โดยยึดหลักการพัฒนาแบบมีสวนรวม “ยึด

ประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
จังหวัดลพบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนซึ่งเปนภูมิภาคที่มีประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ท่ีมีการผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยว โดยมีวัตถุประสงคของการผลิตเพื่อ
ตอบสนองดานการคาเปนหลัก เกษตรกรจึงไมมีการสํารองหรือเก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือน 
สงผลใหตองมีคาใชจายดานอาหารเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน ประกอบกับรูปแบบการผลิตพืชที่เนนหนัก
เพียงชนิดเดียว อาจทําใหเกษตรกรอยูในภาวะเสี่ยง หากเกิดสถานการณผันแปรดานภาวะการตลาด 
และความไมแนนอนของสถานการณดานการผลิต แตเนื่องจากพืชแตละชนิดจะมีความสามารถ
เฉพาะตัวในการดํารงชีวิตตามสภาพธรรมชาติไมเหมือนกัน ดังนั้น การวางแผนการผลิตพืชที่ดีโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงนาจะเปนทางออกที่ชวยใหเกษตรกรสามารถใชเปนแนวทางในการดํารงชีพ
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 
  จังหวัดลพบุรีไดรับนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริและการขยายผลสูการปฏิบัติ
ในจังหวัด โดยในชั้นตนไดสงทีมงานของสวนราชการในจังหวัดไปศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ศึกษาเชิงลึกเพื่อนําแนวคิดที่ไดจากการศึกษาไปขยายผลในการดําเนินโครงการกิจกรรม เพื่อแกไข
ปญหาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากนั้นไดจัดประชุมทีมงานจังหวัดเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงไดขอสรุปวาการบูรณาการทุกภาคสวนตองใหความรวมมือในการพัฒนาอยางจริงจัง
เพื่อนําพาใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางพระราชดําริ โดยใหมีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงดีเดน (ตนแบบ) ทุกอําเภอๆ ละ 1 หมูบาน รวมจํานวน 11 หมูบานๆ ละ 10 
ครัวเรือน รวมจํานวน 110 ครัวเรือน เพื่อเปนตัวอยางและขยายผลตอไปโดยไดพิจารณาจากการทํา
แผนชุมชนครบวงจร ซ่ึงหมูบานตางๆ ดังกลาวมีแนวทางพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน โดย

ยึดหลักการตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ไดแก การรวมกลุมตางๆ ในชุมชนอยาง
เขมแข็งและเปนแรงขับเคลื่อนพลังของชุมชนที่สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน มีการ
รวมกลุมเพื่องานอาชีพ ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มาจากฐานความรู/
ภูมิปญญาชาวบาน เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ เกื้อกูลกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและ
สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยตัวเอง เปนวิถีชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได พ่ึงพาธรรมชาติ และพึ่งพาอาศัย
ระหวางกันได ท้ังนี้ โดยมีการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนที่สามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติได   

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุงประเด็นศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เพื่อจะไดทราบถึงพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เพื่อ
เปนตัวอยางและขยายผลตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ คือ 

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

 
 1.2.2   เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้แบงขอบเขตการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ 
  1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในประเด็นดาน 
      1.3.1.1  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ในดานอาหาร ดานการแตงกาย ดานบานเรือนที่อยู
อาศัย ดานการดูแลรักษาสุขภาพ ดานการประกอบอาชีพ และดานเศรษฐกิจและการใชจาย โดยใน
แตละดานไดศึกษาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 เรื่อง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
      1.3.1.2  ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลครัวเรือน การ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในจังหวัดลพบุรี เพราะเปนจังหวัดใน
ภาคกลางตอนบนซึ่งเปนภูมิภาคที่มีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ไดรับ
นโยบายการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริและการขยายผลสูการปฏิบัติในจังหวัดเปนจังหวัด
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อยางจริงจัง โดยใหมีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
ทุกอําเภอๆ ละ 1 หมูบาน รวมจํานวน 11 หมูบาน เพื่อเปนตัวอยางและขยายผลตอไป 

 

 1.3.3  ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย การศึกษาครั้งนี้ศึกษา ไดแก หัวหนาหรือผูแทน
ครัวเรือนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
รากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี จํานวน 11 หมูบาน 
หมูบานละ 10 ครัวเรือน รวมจํานวน 110 ครัวเรือน   
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 3 ประการ คือ 

1.4.1 ทราบถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

 
1.4.2  ทราบถึงปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

 
1.4.3  เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

 



 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เปนการศึกษาปจจัยท่ี

สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี โดยมีการศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู 3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 4. แนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกับความรู 5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติ 6. โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน จังหวัดลพบุรี (ป 2550)ประชาชนใน

หมูบาน จังหวัดลพบุรี (ป 2550) 7. การดําเนินการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของ

จังหวัดลพบุรี (ป 2550) และ 8. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
2.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ในสวนนี้จะนําเสนอ 7 หัวขอ ไดแก 1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ความ

เปนมา 3. หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. การ

ขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพออยู

พอกินกับการแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจและปญหาสังคมไทย และ 7. ชุมชนเขมแข็ง/การสราง

ความเขมแข็งในชุมชน ดังตอไปนี้   
 2.1.1  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2544: 284-291) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจท่ี

สามารถอุมชูตนเองอยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจของตนเองใหดี

เสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอมีพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจให

รวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเอง ยอมสามารถสราง

ความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับตอไป โดยสรุป คือการหัน

กลับมายึดทางสายกลางในการดํารงชีวิตโดยใชหลักการพึ่งตนเอง ไดแก พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนท่ี

สมบูรณพรอมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนน้ันสามารถพ่ึงตนเองได ดังนั้นจึงควรท่ีจะ
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สรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความสุจริต แมอาจจะไมประสบผลสําเร็จ
บางก็ตาม ไมควรทอแท ใหพยายามตอไป 
  1)  พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือชวยเหลือ
เกื้อกูล นําความรูท่ีไดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชนซ่ึงกันและกัน 
  2)  พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือการสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพของ
ผูคนในทองถิ่นเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่ง
สงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางดีย่ิง ส่ิงดีคือการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงมีมากมาย
ในประเทศ 
  3)  พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ
เพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญ
สามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
  4)  พ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับ
เบื้องตนกลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถิ่นของตนเอง เพื่อการยังชีพ และ
สามารถนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปได 

 ประเวศ วะสี (2542: 4-7) กลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงแหงการพึ่งตนเอง วาการ
พ่ึงตนเองได คือความเขมแข็ง ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองสรางความเขมแข็งจากฐานลาง 
กลาวคือ เปนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพราะจุดแข็งที่สุดของเรา คือ วัฒนธรรมไทย โดยที่วัฒนธรรม
หมายถึงวิถีทางการดํารงชีวิตทั้งหมด จึงรวมความเชื่อ ระบุคูณคา กาชีพ การกิน การอยู การแตง
กาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวิธีการแกไขปญหา การดํารงรักษา คุณภาพหรือ
การแพทยพ้ืนบาน การสรางความเขมแข็งจําเปนตองมีเศรษฐกิจบูรณาการหรือเปนองครวม คือ
เปนเศรษฐกิจแหงการพึ่งตนเองและความเขมแข็ง มีความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและการเมือง พรอมกันไปในตัว เศรษฐกิจแบบนี้จะทําใหเกิดความเปนปา
กลับมา ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม พรอมๆกับความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอยางนอย 7 ประการ คือ  
  1)  พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
  2)  จิตใจพอเพียง ทําใหรัก และเอื้ออาทรคนอื่นได คนที่ไมพอจะรักคนอื่นไม
เปนและทําลายมาก 
  3)  ส่ิงแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและทํา
มาหากินได เชน การทําเกษตรผสมผสาน 
  4)  ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็ง จึงทําใหสามารถ
แกปญหาตางๆได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน ปรือปญหาสิ่งแวดลอม 
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  5)  ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวไดอยาง
ตอเนื่อง 
  6)  อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของ
กลุมชนที่สัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรสัมพันธและ
เติบโตขึ้นจากฐานวัฒนธรรมจึงจะม่ันคง 
  7)  มีความมั่นคงพอเพียง จึงจะทําใหสุขภาพจิตดี 

 เมื่อทุกอยางพอเพียงเกิดความสมดุล (Equilibrium) ความสมดุล คือ ความเปนปกติและ
ย่ังยืน ซ่ึงเราอาจกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่นๆ เชน เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล 
เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เปนตน 
 นี่คือเศรษฐกิจทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเชื่อมโยงทุกเรื่อง
เขามาดวยกัน ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม คําวาเศรษฐกิจ เปนคําที่มี
ความหมายที่ดีท่ีหมายถึงความเจริญที่เชื่อมโยงภายใน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมเขา
ดวยกัน 

 สุนทร กุลวัฒนวรพงศ (2544: 55-57) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจ
ท่ีพ่ึงตนเองได ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯนั้นอาจมองไดใน 2 
ลักษณะใหญๆ คือ 
  1)  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ 
หรือภูมิภาคหนึ่งๆในการผลิตสินคา และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได โดยไมตองพึ่งพา
ปจจัยตางๆที่เราไมไดเปนเจาของ 
  2)  เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไม
เดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด 

 นิธิ เอี่ยวศรีวงศ (2544: 3-17) ไดใหความหมาย เศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง วัฒนธรรมหรือระบบความสัมพันธทางสังคม โดยมีเปาหมาย คือ ความมั่นคงใน
ปจจัย 4 และความยั่งยืนของระบบนิเวศและวิถีชีวิต ประกอบดวยหลัก 4 ประการ คือ   

 1)  อุดมการณ คือ การสรางความตระหนักในคุณคาความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ ดวยการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน เนนหลักความเสมอภาค
และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 2)  โลกทัศน คือ การมองโลกในลักษณะที่เปนการพัฒนาที่ย่ังยืน และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได 

 3)  ความสัมพันธทางสังคม คือ ความสัมพันธของชุมชนแบบดั่งเดิม ในลักษณะ
ของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ โดยสมาชิกสามารถติดตอสัมพันธกันไดโดยตรง 
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 4)  คานิยม คือ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความไววางใจกัน การใหความเคารพตอ
สวนรวม 

 ไสว บุญมา (2543: 19-20) กลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใชทรัพยากรที่มี
จํากัดในการผลิตเพื่อบริโภคเองบาง และเพื่อแลกเปลี่ยนบางตามความเหมาะสม โดยมี
จุดมุงหมายเบื้องตน คือ ใหสามารถมีส่ิงตางๆ เพียงพอสนองความตองการเบื้องตน หรือปจจัย 4 
ในการดําเนินชีวิต 

 กรมการศาสนา (2549: 15) ไดในนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การดํารงชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ยึดถือทางสายกลาง รูจักพอ 
พอดี พอประมาณ และพอใจ มีความเมตตาเอื้ออาทรตอกัน ไมเบียดเบียนกัน ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน ไมมุงรายทําลายกัน ประกอบสัมมาอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร สามารถพึ่งตนเอง
ได ไมเดือดรอน ไมตกเปนทาสอบายมุข วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ดําเนินชีวิตในความพอดี มี
ชีวิตใหมคือ หวนกลับมาใชวิถีชีวิตไทยในการสรางรากฐานหรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
ท้ังหมด 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2547: 
1) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตนเองได ใหมีความ
พอเพียงกับตนเอง อยูไดโดยไมเดือดรอน โดยตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดี
เสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจให
รวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูท่ีมีและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความ
เจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับตอไปได 

 โสภณ สุภาพงษ (2547: 70) ไดกลาวถึง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วา เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพึ่งพาตนเอง การที่คนเราสามารถเลี้ยงชีพดวยการพึ่งตนเองจากสิ่งที่ตัวเองมี
พอเพียงแลว โดยมีการเติบโตอยางพอเหมาะ 
 กลาวโดยสรุปไดวา หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใชความรอบรู ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
และการกระทํา เพื่อพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก รวมทั้งทําใหเกิดการพัฒนา
อยางสมดุลและยั่งยืน  
 
 2.1.2   ความเปนมา 

 “เศรษฐกิจพอพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิด
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วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 

 2.1.3   หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุสังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี  
  กลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
พระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาติใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุก
ฝายและประชาชนโดยทั่วไป พบวาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสตางๆ เชน 

 

 “...เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy คําวา Sufficiency 

Economy นี้ไมมีในตําราเศรษฐกิจจะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม 

Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตําราเพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม และ
โดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวาเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช

หลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีข้ึน...” 

(2542: 47) 

 

  “...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของ แผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง 
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ส่ิงกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูท่ีเสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืม

เสาเข็มเสียดวยซ้ํา...” 

(2542: 48-49) 

 

   “...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่
บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมา

ดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน...” 

(2542: 49) 

 
 ...อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัว
จะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน
หรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได
มากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสง

มากนัก...” 

(2541: 631) 

 

 “...และขอเติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได ถาครอบครัวหนึ่ง หรือแมแต
หมูบานหนึ่งทําเศรษฐกิจพอเพียงรอยเปอรเซ็นต ก็จะเปนการถอยหลังถึงสมัยหิน
...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แม
บางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควร
ที่จะปฏิบัติ...บางคนแปลจากภาษาฝรั่งวา ใหยืนบนขาตัวเอง คําวายืนบนขาตัวเอง
นี่มีบางคน พูดวาชอบกล ใครจะมายืนบนขา คนอื่นมายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แต
ตัวเองยืน บนขาตัวเองก็ตองเสียหลักหกลมหรือลมลง อันนี้เปนความคิดที่อาจจะ
เฟองไปหนอย แตวา เปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาตัวเอง (ซ่ึงแปลวาพึ่งตนเอง) 
หมายความวา สองขาเรานี่ยืนบนพื้น ใหอยูไดไมหกลม ไมตองไปยืมขาของคนอื่น
มาใชสําหรับยืน 
 ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตอง
พอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็จะอยู

เปนสุข...” 

(2542: 552-553) 
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“...คนสวนมากเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกรใน
ชนบทเทานั้น แตแทจริง ผูประกอบอาชีพอื่น เชน พอคา ขาราชการ และพนักงาน

บริษัทตางๆ สามารถนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชได...” 

(2542: 47) 

  

 2.1.4   หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ
การกระทํา  มีหลักพิจารณาอยูดวยกัน 5 สวน ดังนี้ 

 2.1.4.1  กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ในทางที่ ควรจะเปน  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใช
ไดตลอดเวลา  และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอด
พนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 2.1.4.2   คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติ
ตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน   

 2.1.4.3   คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กัน 
ดังนี้ 

         1)  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไป และไมมาก
เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนๆ เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

         2)  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
นั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

        3)  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ
และเปลี่ยนแปลงดานตางๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
  2.1.4.4   เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ใหอยูในระดับ
พอเพียงนั้น  ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

         1)  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
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         2)  เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความชื่อสัตย สุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความพอเพียง ใชสติปญญาในการดําเนิน
ชีวิต ไมโลภ และไมตะหนี่ 
  2.1.4.5   แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี 

 

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

                                                ทางสายกลาง 

  

 

                                                    ความพอประมาณ 

 
 

                                           มีเหตุผล                   มีภูมิคุมกัน 

                                                                           ในตัวที่ดี 
 

   

  เงื่อนไขความรู                         เงื่อนไขคุณธรรม 
            (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวังฯ)  (ซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน แบงปนฯ)  

                                                    

                 นําสู 
 

         ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 

              สมดุล/ม่ันคง/ย่ังยืน 

 

 

ภาพที่ 2.1  หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2548: 4.  
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 2.1.5   การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แมวาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะเริ่มตนในบริบทของการพัฒนาชนบท แต
ขอบเขตการนําไปใชไมไดจํากัดอยูเพียงเทานั้น หลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นําไปประยุกตใชในบริบทการพัฒนาอื่นๆ ไดอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศที่
สมดุลและการพัฒนาคนที่สมบูรณรอบดาน รวมทั้งเพื่อเปนภูมิคุมกันจากภัยคุกคามหรือ
ผลกระทบจากโลกาภิวัตน 
 จากการสังเคราะหผลการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต
ละประเด็นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
     1)  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน
และการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน 
     2)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 
    3)  เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสราง
ขอปฏิบัติการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 
     4)  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญยิ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานภาครัฐ 
     5)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของ
ชาติ เพื่อสรางภูมิคุมกันตอสถานการณท่ีเขามากระทบโดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ให
เหมาะสม 
     6) ในการปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนคานิยมและความคิด
ของคน เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

 

 2.1.6   แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพออยูพอกินกับการแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และปญหาสังคมไทย 

 สุเมธ ตันติเวชกุล (2544: 284-291) กลาววา ฐานคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง 
ประกอบดวย 
  1)  ยึดแนวพระราชดําริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนทฤษฎีใหม 
  2)  สรางพลังทางสังคมโดยการประสานพลังสรางสรรคของทุกฝายในลักษณะพหุภาคี 
อาทิภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
  3)  ยึดพื้นที่เปนหลักและใชองคกรชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา สวนภาคีอ่ืนๆทํา
หนาที่ชวยกระตุนอํานวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุน 
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  4)  ใชกิจกรรมของชุมชนเปนเครื่องมือสรางการเรียนรูและการจัดการรวมกัน พรอม
ท้ังพัฒนาอาชีพที่หลายหลาย เพื่อเปนทางเลือกของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกตางทั้งดานเพศ วัย 
การศึกษา ความถนัด ซานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 
  5)  สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขายองคกรชุมชนเพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรม 
และการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางรอบดาน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟนฟูวัฒนธรรม การจัดการ
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ 
  6)  วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต แปรรูป ขาย บริโภค) โดยใหความสําคัญ
ตอการมีสวนรวมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากรของทองถิ่น ควรเริ่มพัฒนาจากวงจรธุรกิจขนาดเล็กใน
ระดับทองถิ่นไปสูวงจรธุรกิจที่ใหญข้ึนระดับประเทศและระหวางประเทศ 
  7)  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงของแตละเครือขายใหเปนการศูนยการ
เรียนรูธุรกิจชุมชนที่มีขอมูลขาวสารธุรกิจนั้นๆอยางครบวงจร พรอมทั้งใชเปนสถานที่สําหรับศึกษาดู
งาน และฝกอบรม 

 

   2.1.7  ชุมชนเขมแข็ง/การสรางความเขมแข็งในชุมชน 
 การพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางยั่งยืน จําเปนตองเริ่มจากการใชจุดแข็งในสังคมและทุน
ทางสังคมที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชน ซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนในการแกไขปญหาไดดวยตนเอง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแต
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมีการใหแนวคิดและความหมายของชุมชน และความเขมแข็ง
ของชุมชน เพื่อเปนแนวทางและการนําไปสูการปฏิบัติตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไว
ดังนี้  
 ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชุมชนเกี่ยวพันกันและมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกันอยาง
เปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพื้นที่รวมกัน หรือ มีอาชีพรวมกันหรือ การประกอบ
กิจการซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน หรือ การมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือ ความสนใจรวมกัน มีความ
เอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกัน ในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งตาม
วัตถุประสงครวมกัน ซ่ึงจากความหมายนี้อาจกลาวไดวา ชุมชน มีความหมายมากกวา การที่คนแต
ละคนมาอยูรวมกัน แตไดสรางความสัมพันธกันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซ่ึงเราเรียกโดยรวม
วา ระเบียบบรรทัดฐานของการอยูรวมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเปนองคกรทางสังคมที่สามารถ
ตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันของสมาชิก  และสามารถชวยใหสมาชิกสามารถจัดการ
กับปญหาตางๆ ท่ีมีอยูรวมกันได 
 ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนตางๆ ของเมืองหรือชนบท

รวมตัวกันอยางเปน “องคกรชุมชน” โดยมีการเรียนรู การจัดการและการแกไขปญหารวมกันของ
ชุมชนแลวถึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีข้ึนตามลําดับ โดยจะเรียก



 
 
 
 

16 

ชุมชนนี้วา กลุม ชมรม สหกรณ บริษัท องคกรชาวบาน เครือขายหรืออื่นๆ ท่ีมีความหมายแสดง
ถึงการรวมมือ ชวยเหลือกัน เพื่อผลประโยชนรวมกันและดวยความเอื้ออาทรตอชุมชนอื่นๆ ใน
สังคมดวย องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง จากการดําเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
คณะอนุกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปญหาวิกฤตภายใต
คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ ไดกําหนดกรอบองคประกอบของชุมชนเขมแข็งไววาจะตอง
ประกอบดวย  
  1)  บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเปนองคกรชุมชนอยางเปนทางการหรือไมก็
ตาม  
  2)  มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันดวยประโยชนสาธารณะและของ
สมาชิก 
  3)  มีจิตสํานึกของการพึ่งตนเอง รักษา เอื้ออาทรตอกัน และมีความรักทองถิ่น 
รักชุมชน 
  4)  มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ 
  5)  มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู 
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย และติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ 
  6)  มีการจัดทํากิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง  
  7)  การบริหารจัดการกลุมที่มีความหลากหลายและเครือขายที่ดี 
  8)  การเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน
ตลอดไป 
 ชุมชนที่มีความเขมแข็งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้คือ 
  1)  สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและของชุมชนที่จะแกไข
ปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 
  2)  สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการปญหาของตนและชุมชน 
  3)  มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง จนเปนวิถีของ
ชุมชนภายใตการสนับสนุนของผูนําองคกรชุมชน ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิก เขามามีสวน
รวม มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหตรวจสอบ 
  4)  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน กําหนด
วิสัยทัศนรวม รวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนา
ชุมชนผานกระบวนการชุมชน 
  5)  สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน  
      6)  มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชน ท่ีมุงการ
พ่ึงตนเอง เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุงหวังการพัฒนาชุมชนทุกๆ คน และ
มุงหวัง การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 
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      7)  การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามาร
พ่ึงตนเองไดในที่สุดไมใชการพึ่งพาตลอดไป 
      8)  มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบานชุมชนอื่นๆ ท่ีอยู
ภายในทองถิ่นหรือใกลเคียงภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ใน
ลักษณะที่มีความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน  

 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 

 

 ในสวนนี้จะนําเสนอ 6 หัวขอ ไดแก 1. ความหมายของการเรียนรู 2. ประเภทของการ
เรียนรู 3. ทฤษฎีการเรียนรู 4. ปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 5. การเรียนรูดวยตนเอง และ 
6. ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง ดังตอไปนี้   
 2.2.1   ความหมายของการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายการเรียนรู วาเปน
กระบวนการรับขอมูล ขาวสาร และประสบการณอันนําไปสูการรูแจงเห็นจริง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษยท่ีเกี่ยวกับการรับรู ความเขาใจ และการปรับเปลี่ยนทางความคิด และ
พฤติกรรมในขณะเดียวกัน 

 Crow และ Crow (1969: 1) กลาววา การเรียนรูเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การไดรับ
ลักษณะนิสัย ความรู และทัศนคติท้ังหลาย การเรียนรูทําใหบุคคลมีการปรับตัวเอง เพื่อตอบสนอง
ตอสิ่งเราเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุมกับระบบตางๆของ
รางกาย รวมทั้งดานอารมณ ทัศนคติ การปรับตัวดานสังคม 

 Wollfolk  (1998: 204)  กลาววา การเรียนรู เปนกระบวนการที่เนื่องมาจากประสบการณ
ตรงและประสบการณออมกระทําใหอินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวร 

 Mednick  (1964: 18) ไดใหความหมายของการเรียนรู ไวดังนี้ 
  1)  การเรียนรูมีผลทําใหพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง 
  2)  การเรียนรูเปนผลของการฝกปฏิบัติ หรือ ฝกฝน และทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
  3)  การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะคอนขางถาวร 
  4)  การเรียนรูไมอาจสังเกตหรือเห็นไดโดยตรง การเรียนรูเปนเพียงตัวแปรตัวหนึ่งของ
ตัวแปรตัวอื่นๆอีกมากมายที่มีอิทธิพลตอการกระทํา 

 เชียรศรี วิวิธสิริ (2527: 19) กลาววา การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
คอนขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณ การฝกหัด และการปฏิบัติการ เปนการกระทําจริง
จะดวยวิธีการที่จงใจหรือไมจงใจก็ตาม การเรียนรูท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถจําแนก
ได 3 ดาน ดังนี้  



 
 
 
 

18 

  1)  พฤติกรรมทางความรู คือ เปลี่ยนจากผูไมรูใหเปนรู  
  2)  พฤติกรรมทักษะ คือ จากทําไมเปนใหทําเปน  
  3)  พฤติกรรมทางทัศนคติ คือ เปลี่ยนจากความรูสึกไมชอบใหชอบหรือจากชอบเปนไม
ชอบ ซ่ึงการเรียนรูท่ีสมบูรณ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ดาน 

 น้ําทิพย วิภาวิน (2547: 6) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณท่ีบุคคลไดรับมา ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน โดยการเรียนรูทําใหเกิดประสบการณและประสบการณทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 สุณีย ธีดากร (2542: 124) กลาววา การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของ
พฤติกรรม ซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับประสบการณและการฝกอบรมจนทําใหพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสาเหตุอ่ืน เชน วุฒิภาวะ หรือ พฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองของระบบประสาท
อัตโนมัติและไมรวมถึงพฤติกรรมที่ไมเปลี่ยนแปลงชั่วคราวภายใตอิทธิพลของฤทธิ์ยาบางอยาง 
เชน แอลกอฮอลหรือยาเสพติด เปนตน 

 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย (2548: 99) กลาวถึงการเรียนรูวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสมอง โดยเกี่ยวของกับความจํา ความเขาใจ การนึกคิด การวิเคราะห และการแกปญหา การ
เรียนรูในเรื่องใด คือความเขาใจความสัมพันธและการเชื่อมโยงของสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การกระทําที่มีกระบวนการทางความคิดมาเกี่ยวของพรอมกับการปฏิบัติ 
เพื่อเกิดขอสรุป ผลลัพธ ทราบไดจากความเขาใจของผูเรียนตอคําถาม หรือประเด็นที่ตองการ
ความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง การเรียนรูจึงไมใชการพูดลอยๆ 
แตควรระบุวา เรียนรูเรื่องอะไร คือมีเปาหมายที่จะเรียน 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปความหมายของการเรียนรูไดวา การเรียนรู 
คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวรอันเนื่องมาจากการกระทํากิจกรรม หรือการไดรับ
ขอมูล ประสบการณในรูปแบบตางๆและผูเรียนไดนําไปประยุกตใชจนเกิดเปนทักษะ ความ
ชํานาญ  

 

 2.2.2   ประเภทของการเรียนรู 
 นักการศึกษาไดแบงประเภทการเรียนรูโดยใชหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน เชน การแบงตาม
เนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียนรู การแบงตามวิธีการเรียนรู เปนตน 

2.2.2.1  การแบงตามเนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียนรู  

วรรณี ลิมอักษร (2541: 54-55) แบงการเรียนรูออกเปน 6 
ประเภท ดังนี้ 
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 1)   การเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือคําชี้แจงตางๆ เปนการเรียนรู
เพื่อการเขาใจขอเท็จจริง หรือคําอธิบายที่มีอยูในสถานการณตางๆของสังคม เพื่อบุคคลจะปฏิบัติ
ไดถูกตอง 

  2)   การเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการรูการคิด 
เปนการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหเกิดความรูใหมข้ึนมา 

  3)   การเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เปนพื้นฐาน เปน
การเรียนรูเกี่ยวกับความเชื่อที่ไดรับการสั่งสอนมาจากครอบครัว สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม 

  4)   การเรียนรูเกี่ยวกับเจตคติ เปนการเรียนรูเพื่อใหเกิดความชื่นชม 
ชอบพอ รังเกียจ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งทั้งที่เปนมนุษย สัตว ส่ิงของ หรือสถานการณตางๆก็ได เจตคติอาจ
เกิดขึ้นไดจากประสบการณตรงของบุคคลหรือไดรับการถายทอดจากบุคคลใกลชิด 

  5)   การเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานการจูงใจ เปนการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวกับการชอบหรือไมชอบสิ่งตางๆ 

  6)   การเรียนรูเกี่ยวกับทักษะในการควบคุมกลามเนื้อรางหาย เปน
การเรียนรูเกี่ยวกับภาษา ตัวเลขหรือเรียนรูการใชกลามเนื้อในการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตางๆของ
รางกายในระยะเริ่มตนของการเรียนรูควรมีผูรูหรือผูเชี่ยวชาญคอยควบคุมอยางใกลชิดเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการเรียนรูท่ีไมถูกตองขึ้น แตหลังจากนั้นก็เปนหนาที่ของผูเรียนโดยตรงในการ
ฝกฝนตนเองอยางสม่ําเสมอจนเกิดทักษะหรือความชํานาญ  

2.2.2.2  การแบงตามวิธีการเรียนรู 

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547: 118-121) แบงการเรียนรูเปน 5 
ประเภท ดังนี้ 

 1)   การเรียนรูโดยการจํา เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการรวบรวมหรือ
เก็บเนื้อหาสาระจากสิ่งที่ตองการจะเรียนใหไดมากที่สุด 

  2)   การเรียนรูโดยการเลียนแบบ เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการที่
ผูเรียนพยายามลอกเลียนหรือกระทําตามตนแบบที่เห็นวาดี มีประโยชน 

  3)   การเรียนรูโดยการหยั่งรู เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนมองเห็น
ความสัมพันธระหวางสิ่งเล็กนอย หรือสถานการณรวมหรือภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงมีกระบวนการ 3 
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกผูเรียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาตอสวนรวมของสถานการณท้ังหมด 
ข้ันตอนที่สอง คือ ผูเรียนแยกแยะสวนรวมเพื่อพิจารณาความสัมพันธของสวนยอยนั้นๆ และ
ขั้นตอนที่สาม คือ ผูเรียนเกิดความเขาใจสถานการณนั้นอยางแจมแจงหรือเกิดการหยั่งรู 

  4)   การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนพยายามใช
ทางเลือกหลายๆทางเพื่อแกปญหาหรือวิกฤตการณท่ีเกิดขึ้นโดยไมไดใชกฎเกณฑหรือเหตุผล
อะไรประกอบการเลือกในลักษณะของการเสี่ยง ถายังไมถูกตองก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆ 
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  5)   การเรียนรูโดยการสรางมโนทัศน (Concept) เปนการเรียนรูท่ี
ผูเรียนมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งที่จะเรียนกอน ตอจากนั้นจึงพิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น
ตอไป 

การเรียนรูประเภทตางๆที่เกิดขึ้นไมไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด แตมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน 

 

 2.2.3   ทฤษฎีการเรียนรู 

 Bloom (1956 อางถึงใน มาลี ทวีวุฒิอมร, 2546: 14-17) ไดจําแนกพฤติกรรมการเรียนรู

เปน 3 กลุม คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เจตคติ (Affective Domain) และทักษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) โดยมีละเอียดดังนี้ 

 การเรียนรูกลุมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถและ
ทักษะทางดานสมองในการคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ซ่ึงแบงยอยไดเปน 6 ข้ัน ดังนี้ 

  1)  ความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการจําหรือระลึกได ซ่ึงมวล
ประสบการณตางๆที่เคยไดรับรูมา 
   (1)  ความรูเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง หมายถึง การระลึกขอสนเทศในสวนยอยๆ
เฉพาะอยางที่แยกไดโดดๆ เชน ความรูเกี่ยวกับศัพท เกี่ยวกับความหมายคํา ความรูเกี่ยวกับความจริง
เฉพาะอยาง เชน รูวัน เดือน ป เหตุการณ สถานที่ เปนตน 

   (2)  ความรูเกี่ยวกับวิถีทาง และวิธีการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
เชน ความรูในเรื่องระเบียบแบบแผน ประเพณี ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับกอนหลัง ความรูใน
การแยกประเภทและจัดหมวดหมู ความรูเกี่ยวกับเกณฑ ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีและกระบวนการ 

   (3)  ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสราง เชน ความรูเกี่ยวกับ
หลักการและขอสรุปทั่วไป ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

  2)  ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความรูความสามารถในการแปลความ 

ตีความหมาย และขยายความในเรื่องราวและเหตุการณตางๆ แยกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
   (1)   การแปลความ เปนการจับใจความใหถูกตองกับสิ่งที่ส่ือความหมาย หรือ
จากภาษาหนึ่งของการสื่อสารไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง 
   (2)   การตีความ เปนการอธิบายความหมายหรือสรุปเรื่องราวโดยการจัด
ระเบียบใหม รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาใหม 
   (3)  การขยายความ เปนการขยายที่เนื้อหาไปกวาขอบเขตรู เปนการขยายขีด
ความอางอิงหรือแนวโนมที่เกินเลยจากขอมูล 
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  3)  การนําไปใช (Application) หมายถึง ความรูความสามารถในการนําสาระสําคัญ
ตางๆไปใชในสถานการณจริงหรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนการใชความเปนนามธรรมในสถานการณ
รูปธรรม ซ่ึงความเปนนามธรรมอาจจะอยูในรูปความคิดทั่วไป กฎเกณฑ เทคนิค และทฤษฎี 

  4)  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความรูความสามารถในการแยกการสื่อ
ความหมายไปสูหนวยยอยเปนองคประกอบสําคัญๆ หรือเปนสวนๆ เพื่อใหไดลําดับขั้นของ
ความคิด ความสัมพันธกัน การวิเคราะหเชนนี้ก็เพื่อมุงที่จะใหการสื่อความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
อาจจําแนกได 3 ลักษณะ คือ 
   (1)  การวิเคราะหสวนประกอบ เปนการชี้ใหเห็นหนวยยอยๆ ท่ีเปนสวนประกอบ
อยูในสิ่งที่ส่ือความหมาย 
   (2)  การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการแยกการประสานหรือความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆในสิ่งที่ส่ือความหมาย 
   (3)  การวิเคราะหหลักการในเชิงจัดดําเนินงาน เปนการชี้ใหเห็นระบบจัดการ
และวิธีการรวบรวมองคประกอบตางๆเขาดวยกัน 

  5)  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความรูความสามารถในการนําหนวย
ตางๆ หรือสวนตางๆเขาเปนเรื่องเดียวกัน จัดเรียบเรียงและรวบรวมเพื่อสรางแบบแผนหรือ
โครงสรางใหมท่ีไมเคยมีมากอน อาจจําแนกได 3 ลักษณะ คือ 
   (1)  การสังเคราะหขอความ เปนการผูกขอความขึ้นโดยการพูดหรือเขียน เพื่อสื่อ 
ความคิด ความรูสึก หรือประสบการณไปยังผูอ่ืน 
   (2)  การสังเคราะหแผนงาน เปนการพัฒนาหรือเสนอแผนงานการทํางานที่สอดคลอง
กับความตองการของงานที่ไดรับมอบหมาย หรือที่คิดทําขึ้นเอง  
   (3)  การสังเคราะหความสัมพันธ เปนการพัฒนาหรือสรางชุดของความสัมพันธ
เชิงนามธรรมขึ้นเปนเครื่องจําแนก หรืออธิบายขอมูลหรือปรากฏการณบางอยางจากขอความเบื้องตน 

  6)  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความรูความสามารถในการตัดสิน
คุณคาของเนื้อหาวัสดุอุปกรณและวิธีการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับเหตุการณ ซ่ึง
อาจจะกําหนดเกณฑข้ึนเองหรือผูอ่ืนกําหนด จําแนกได 2 ลักษณะ คือ  
   (1)   การประเมินคาตามเกณฑภายใน เปนการประเมินคาความถูกตองของ
วัสดุอุปกรณ ขอความ เหตุการณ ตามคุณสมบัติประจําตัวของวัสดุอุปกรณ ขอความหรือเหตุการณท่ี
เกิดขึ้น 
   (2)   การประเมินคาตามเกณฑภายนอก เปนการประเมินคาโดยอางอิงกับ
เกณฑกําหนดไว 

 การเรียนรูกลุมเจตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ ลักษณะนิสัย คุณธรรม และคานิยม แบงเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 
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  1)  การยอมรับ (Receiving) เปนความสามารถในการรูจัก หรือความฉับไวในการ
รับรูส่ิงตางๆ จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ 
   (1)   การรับรู 
   (2)   ความรูสึกเต็มใจที่จะรับรู 
   (3)   ความควบคุมความสนใจตอสิ่งเรา 

  2)  การตอบสนอง (Responding) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจ เต็มใจ 
และพอใจในสิ่งเรา จําแนกได 3 ลักษณะ คือ 
   (1)   การยินยอมที่จะตอบสนอง 
   (2)   การเต็มใจที่จะตอบสนอง 
   (3)   ความพอใจที่จะตอบสนอง 

  3)  การสรางคุณคาหรือคานิยม (Valuing) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ง
ความรูสึก หรือสํานึกในคุณคาหรือคุณธรรมของสิ่งตางๆ จนกลายเปนความชมชอบและเชื่อถือในสิ่ง
นั้น จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ 
   (1)   การยอมรับในคานิยม 
   (2)   ความรูสึกชื่นชอบหรือพอใจในคานิยมนั้น 
   (3)   ความยึดมั่นในคานิยมนั้น 

  4)  การจัดระบบ (Organization) เปนการจัดรวบรวมคานิยมตอสิ่งตางๆเขามาเปน
ระบบ จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   (1)   มโนทัศนเกี่ยวกับคานิยม 
   (2)   การจัดระบบของคานิยม 
  5)  การมีลักษณะที่ไดจากคานิยมหรือลักษณะนิสัย โดยคุณคาเดี่ยวและคุณคา

ซับซอน (Characterization by a Value or Value Complex) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนนิสัย
ธรรมชาติ เปนคุณลักษณะหรือบุคลิกของแตละคน ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากระบบคานิยมที่เขายึดมั่น 
จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ  
   (1)   การสรุปรวมถึงกลุมคานิยม 
   (2)   การมีลักษณะนิสัย 

 การเรียนรูกลุมทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับระบบการทํางานของอวัยวะตางๆภายในรางกาย แยกเปน 5 ข้ัน 
ดังนี้ 

  1)  การเลียนแบบ (Imitation) เปนการเลือกตัวแบบหรือตัวอยางที่สนใจ 

  2)  การทําตามแบบ (Manipulation) เปนการลงมือกระทําตามแบบที่สนใจ 

  3)  การมีความถูกตอง (Precision) เปนการตัดสินใจเลือกตามแบบที่เห็นวาถูกตอง 
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  4)  การกระทําอยางตอเนื่อง (Articulation) เปนการกระทําที่เห็นวาถูกตองนั้นอยาง
เปนเรื่องเปนราวตอเนื่อง 

  5)  การกระทําโดยธรรมชาติ (Naturalization) เปนการกระทําจนเกิดทักษะ สามารถ
ปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ 

 Frandsen (1957 อางถึงใน สมบูรณ พรรณนาภพ และชัยโรจน ชัยอินคํา, 2518: 266-
270) ไดแบงทฤษฎีการเรียนรูออกเปน 3 ทฤษฎี ไดแก 

  1)  ทฤษฎีการเรียนรูซ่ึงเกิดจากการวางเงื่อนไข (The Conditioned Response 

Theory) ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรูของทฤษฎีนี้มีอยู 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ

ดานสิ่งเรา (Stimulus) ท่ีแตกตางกันออกไป องคประกอบดานปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ท่ี

จะตองแสดงการตอบสนองไดอยางถูกตอง และองคประกอบดานสถานการณ (Condition) ซ่ึงทฤษฎี

ดังกลาวใหความสําคัญของสิ่งเรา หรืออาจจะเทียบไดวาสิ่งเรานั้นคือสิ่งแวดลอม (Environment) 

หรือสถานการณ (Situation) ท่ีจะชวยสรางหรือกระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูโดยแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนอง (Response) ท่ีมีอยูแลวหรือมีความพรอมที่จะกระทําอยู โดยใหมีการแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนองภายใตเงื่อนไขการตอบสนองที่ไดวางเงื่อนไขไว (Conditioned Response) ซ่ึงผลในการ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองนั้นคือการเรียนรูนั่นเอง  

  2)  ทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike เปนทฤษฎีท่ีวาดวยการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจาก
การกระทําแบบลองผิดลองถูก หรือการเรียนรูท่ีเกิดจากผลแหงการกระทําที่ไดรับความพึงพอใจ 

(Effect) ซ่ึงหลักสําคัญๆ ของทฤษฎีการเรียนรูนี้คือ 
   (1)   ผลการเรียนรูในครั้งแรกยอมเปนผลของการกระทําแบบลองผิดลองถูก 
   (2)   ผลการเรียนรูท่ีปรากฏในครั้งตอไปยอมเกิดจากการกระทําบอยๆ หรือ
การเกความเชื่อมตอระหวางสิ่งเราหรือสถานการณท่ีใชในการสรางการเรียนรูกับการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนอง 
   (3)   ผลการเรียนรูท่ีปรากฏใหเห็นในครั้งตอไปยอมเกิดจากการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองที่กอใหเกิดผลเปนที่พอใจตอผูเรียน 

  3) ทฤษฎี Gestalt  กลาวถึงการเรียนรูท่ีอาศัยความเขาใจอยางแจมแจง 

(Insightful Learning) หรือการเรียนรูท่ีเกิดจากการรับรู (Reception) ซ่ึงถือวาการเรียนรูยอมเกิด

จาก (1) การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองทางดานรางกายอันไดแกการรับสัมผัส (Sensation) และ 

(2) การประกอบกิจกรรมทางดานสติปญญา (Intellectual) ดังนั้นผลของการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นยอม
เกิดจากผลรวมแหงการกระทํารวมกันทั้งหมดระหวางบุคคลกับสิ่งเราตางๆ ในขณะนั้น 

 Bandura (1963 อางถึงใน Robins, 1993: 113) ไดกลาวถึงการเรียนรูทางสังคมไววา
บุคคลสามารถที่จะเรียนรูโดยการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นไดกระทําลงไปและทําให
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บุคคลนั้นรับรูถึงความหมายบางสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบุคคลอาจจะเรียนรูจากประสบการณท่ีเกิดขึ้น
โดยตรง ทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวนี้จะมีกระบวนการยอยๆ เกี่ยวของอีก 4 กระบวนการ ไดแก 

  1)  กระบวนการในการเอาใจใส (Attention Processes) เปนกระบวนการที่บุคคล
เห็นความสําคัญหรือเห็นประโยชนจากตัวแบบตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ทําใหเกิดการเอา
ใจใสจดจํา และเลือกที่จะเรียนรูตัวแบบที่บุคคลนั้นเห็นวาเปนประโยชน   

  2)  กระบวนการในการเก็บจดจํา (Retention Processes) เปนกระบวนการ ที่ข้ึนอยู
กับการจําไดของบุคคลในตัวแบบที่ไดเรียนรูนั้น อิทธิพลของตัวแบบที่บุคคลไดเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับ
วาบุคคลมีความจดจําตัวแบบนั้นไดนานมากนอยเพียงใด ถายังจดจําตัวแบบไดเปนระยะเวลานานก็
จะสงผลตอการเรียนรูท่ีจะอิงตามตัวแบบนั้นๆ 

  3)  กระบวนการความเคลื่อนไหวลงมือปฏิบัติ (Motor Reproduction Processes) 
ภายหลังที่บุคคลไดเห็นหรือจดจําพฤติกรรมแบบอยางตามที่ไดสังเกตจากแบบอยางและมีอิทธิพล
ใหเกิดการลงมือกระทําตามแบบอยางหรือตามตัวแบบดังกลาว    
  4)  กระบวนการในการเสริมแรงใหรักษาพฤติกรรมที่ไดเรียนรูจากแบบอยางหรือ

ตัวแบบ (Reinforcement Processes) ตัวบุคคลอาจสามารถพอกพูนและเก็บจดจําความสามารถใน
การกระทําพฤติกรรมอันเปนแบบอยางไดอยางดี แตการเรียนรูนั้นอาจจะไมถูกแสดงออกเปนการ
ปฏิบัติภายนอกถาหากวาสถานการณนั้นสิ่งจูงใจไมเอื้ออํานวย ในกรณีเชนนี้การเสนอสิ่งจูงใจใน
ทางบวกก็จะแปรเปลี่ยนการเรียนรูเปนการปฏิบัติได พฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงจะทําให
บุคคลใหความใสใจเรียนรูท่ีจะทําใหพฤติกรรมนั้นดีข้ึนและแสดงออกมาบอยมากขึ้น   
 
 2.2.4   ปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 
  การเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับพัฒนาการของชีวิต การเกิดการเรียนรูมี
ลักษณะเปนกระบวนการคือเกิดขึ้นหลายขั้นตอนและเปนลําดับ ซ่ึงบุคคลจะเรียนรูไดไมเทากัน 
บางคนเรียนรูไดดีและรวดเร็ว แตบางคนเรียนรูไดนอยและใชเวลานาน เพราะความสําเร็จในการ
เรียนรูมีหลายองคประกอบ และเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูของบุคคล ปจจัยที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูมีหลายประการ ซ่ึงปจจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมีดังนี้ 
  2.2.4.1   วุฒิภาวะ และความพรอม 

             วุฒิภาวะ (Maturity) และความพรอมของผูเรียน (Readiness) เปนสิ่งที่มี
ความสัมพันธกันอยางมาก และเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู 
               วุฒิภาวะ หมายถึง การะบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของบุคคลตาม
สําดับพัฒนาการ มีความสามารถพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือกระทํากิจกรรมตางๆไดอยาง

เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะที่สําคัญมี 4 ประการ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2550: 30-31) 
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    1)  วุฒิภาวะทางกาย ไดแก รูปราง ขนาด น้ําหนักของรางกายไดสัดสวน 
อวัยวะตางๆของรางกายทํางานไดอยางเหมาะสม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง มีทักษะในการใช
อวัยวะตางๆที่เหมาะสมกับวัย เปนตน 

   2)  วุฒิภาวะทางสติปญญา (Intelligences) ไดแก การมีความสามารถใน
การรับรู การจํา การคิด การวิเคราะห การสังเคราะหเชื่อมโยงเหตุผล จินตนาการ การสรางสรรค 

เปนตน ซ่ึงเรียกวามีความฉลาดทางปญญา (Intelligences Quotient หรือ IQ)  

    3)  วุฒิภาวะทางอารมณ (Emotion) ไดแก การมีอารมณปกติ คือ 
อารมณ มั่นคง ราเริง แจมใส มองโลกในแงดี สามารถควบคุมอารมณท่ีไมเหมาะสมได เปนตน ซ่ึง

เรียกวามีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient หรือ EQ)  

     4)  วุฒิภาวะทางสังคม ไดแก การมีความสามารถในการใชชีวิตรวมกับ
บุคคลอื่น การรูจักสรางมนุษยสัมพันธ การรูจักปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมตางๆ เปนตน ซ่ึง

เปนการมีทักษะทางสังคมนั่นเอง (People Skill) 
   วุฒิภาวะเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรูของบุคคล เพราะผูท่ีมีวุฒิ
ภาวะสามารถเรียนรูไดดี ในขณะที่ผูท่ีไมมีวุฒิภาวะหรือวุฒิภาวะไมพรอมจะประสบปญหาในการ
เรียนรูมาก 
   ความพรอมของบุคคล หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกระทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดเปนอยางดีในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ เปนระดับวุฒิภาวะที่มี
ความจําเปนในการเรียนรูหรือฝกหัดกระทํากิจกรรมนั้นๆ ผสมผสานกับสถานการณตางๆ เชน 

ประสบการณเดิม การจูงใจ ความตองการ เจตคติและความสนใจ เปนตน (สนธยา พลศรี, 2550: 
32) 
   ความพรอมจึงมีความสัมพันธอยางมากกับวุฒิภาวะและเปน
องคประกอบสําคัญของการเรียนรูเพราะถาผูเรียนยังไมมีความพรอมที่จะเรียนก็จะเกิดปญหาในการ
เรียน เชน ความคับของใจ เบื่อหนาย มีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียนรูก็จะทําใหการเรียนรูไมประสบ
ความสําเร็จ เปนตน 
  2.2.4.2   ประสบการณของผูเรียน 
   ประสบการณของผูเรียนเปนสิ่งที่ผูเรียน เคยรู เคยเห็น เคยไดกระทํา
มาแลว เปนสิ่งที่มีผลสําคัญตอการเรียนรูในปจจุบัน กลาวคือ ถาไดเรียนรูในสิ่งที่เปนประสบการณ
มาแลว จะทําใหเรียนรูไดงายและรวดเร็วมากกวาเรื่องที่ไมเคยมีประสบการณหรือมีประสบการณ

นอย (สนธยา พลศรี, 2550: 40) เชน เกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาจะเรียนรูในเรื่องการเพิ่มผล
ทางการเกษตรไดดีกวาเกษตรกรหรือผูท่ีไมไดมีอาชีพเกี่ยวของกับการทํานา เปนตน เพราะ
ประสบการณของผูเรียนมีผลอยางสําคัญตอการถายโยงการเรียนรูของมนุษย การเรียนรูใหมๆจึง
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ตองอาศัยประสบการณเดิมของบุคคลดวย จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนรู (สนธยา พลศรี, 

2550: 40) 
  2.2.4.3   เพศ 
   นักจิตวิทยาพบวา เพศหญิงกับเพศชายมีความสามารถในการเรียนรู
ในสิ่งตางๆไมแตกตางกัน แตขนบธรรมเนียมประเพณี การขัดเกลาทางสังคมและความคาดหวัง
ของสังคมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลตางเพศมีเจตคติหรือความสนใจในการเรียนรูในสิ่งที่แตกตาง
กัน และประสบความสําเร็จในการเรียนรูแตกตางกัน ดังนั้นการใหการเรียนรูกับเพศชายและเพศ

หญิงจึงตองใหความสําคัญกับลักษณะทางเพศดวย (สนธยา พลศรี, 2550: 29-30)  
  2.2.4.4   อายุ 
   อายุของบุคคลเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรู 
กลาวคือบุคคลจะมีความพรอมในการเรียนรูเพิ่มขึ้นตามอายุหรือวัย จากวัยทารกไปสูวัยเด็ก 
วัยรุนและจะมีความสามารถในการเรียนรูไดดีท่ีสุดในชวงวัยผูใหญ คือ อายุ 20-25 ป เพราะจะมี
ความพรอมทั้งทางสมอง ความสนใจ ประสบการณ และการตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรู หลังจากอายุ 25 ปแลวความสามารถในการเรียนรูก็จะคอยๆลดลง และหลังจากอายุ 35 
ปแลวก็จะลดลงอยางรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในดานความจําลดลงตองใชเวลาใน

การเรียนมากขึ้น และตองเอาใจใสในการเรียนมากขึ้น (สนธยา พลศรี, 2550: 30) 
 ปจจัยที่กลาวมานี้เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากตอการเรียนรูของบุคคล เพราะ
เปาหมายของการเรียนรู คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลนั่นเอง 
 

 2.2.5  การเรียนรูดวยตนเอง 
 นักจิตวิทยา นักการศึกษาใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 

 Knowles (1975: 18) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลมีความคิด
ริเริ่มในการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู การตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรู การพบปะบุคคล 
หรือแหลงเอกสารในการเรียนรู การเลือกดําเนินการตามแผนการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียน โดยจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม 

 Griffin (1989: 153) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนการจัดประสบการณเรียนรูเปน
การเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเองและ
ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไดวา 
การเรียนรูดวยตนเอง คือกระบวนการที่ผูเรียนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ได ผูเรียนพิจารณาความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง กําหนด
เปาหมายในการเรียนรู แสวงหาแหลงทรัพยากรสําหรับการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม
และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  
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 2.2.6  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเองเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาตนเอง ซ่ึง Knowles (1975 อางถึงใน 

ชัยฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ, 2541: 12) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 

  1)  คนที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียง
ผูรับหรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยตนเอง จะเรียนอยางตั้งใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลที่รอ
รับคําสอนเพียงอยางเดียว 
  2)   การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อตอนเด็กๆ เปนธรรมชาติท่ีจะตองพึ่งพิงผูอื่น ตองการผูปกครอง
ปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความ
เปนอิสระ พ่ึงพิงผูปกครอง ครู และผูอ่ืนนอยลง การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัว
ของตัวเองและชี้นําตนเองไดมากขึ้น 
  3)  พัฒนาการใหมๆทางการศึกษา มีหลักฐานใหม หองเรียนแบบเปดศูนยบริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนรูท่ีจัดแกบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเปดและ
อ่ืนๆอีก ซ่ึงรูปแบบของการศึกษาเหลานี้ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหผูเรียนรูดวย
ตนเอง 
  4)  การเรียนรูดวยตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคลและ
เผาพันธุมนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปกวาเดิม ซ่ึงมีความ
เปลี่ยนแปลงใหมๆเกิดขึ้นเสมอ และขอเท็จจริงเชนนี้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษา 
และการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงแตละบุคคลจะกระทําโดย
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติของเขาตลอดชีวิต 
 ดังนั้น การพัฒนามนุษยตั้งแตพ้ืนฐานของชีวิต ควรเนนการใหคิดเองโดยอิสระ และมี
เอกภาพบนพื้นฐานของตนเอง ซ่ึงสามารถชวยใหเขาแตละคนเปนผูมีความสามารถในการกําหนด
ไดเองวา เขาควรทําอะไร และมีวิธีทําอยางไร 
 จากแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู ดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา การ
เรียนรูเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณท่ีกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของ
ครัวเรือนไดรับมา ดังนั้น การที่กลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนไดรวมกันเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อันเปนผลจากการที่กลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนเผชิญกับปญหาและ
หาโอกาสแกไขรวมกัน โดยสิ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนรูได คือ การทํางาน การทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกัน ท่ีทําใหเกิดประสบการณและเกิดทักษะตางๆ ข้ึนรวมกัน ซ่ึงยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คอนขางถาวร 
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2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 

 

 ในสวนนี้จะนําเสนอ 6 หัวขอ ไดแก 1. ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม           
2. ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 3. แหลงของการสนับสนุนทางสังคม 4. องคประกอบของ
การสนับสนุนทางสังคม 5. ระดับของการสนับสนุนทางสังคม และ 6. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
การสนับสนุนทางสังคม ดังตอไปนี้   
 2.3.1   ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
 การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยแวดลอมที่สําคัญและมีอิทธิพลตอบุคคลทั้งภาวะปกติ
และภาวะวิกฤตของชีวิต ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมไดรับความสนใจเปน
อยางมาก โดยจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ท่ีกอใหเกิดความเครียดได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคมยังชวยสงเสริมความมีคุณคาในตนเองใหกับ
บุคคล และยังทําใหบุคคลเชื่อวาเขาจะไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส ไดรับการยกยองนับถือ
และมีคุณคา เปนสวนหนึ่งของสังคม สามารถใหส่ิงที่ดี ใหการบริการและการปองกันใหกันและกัน
ในเวลาคับขันหรือเวลาเกิดอันตราย เนื่องจากความสําคัญดังกลาวทําใหมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางสังคมเปนจํานวนมาก จึงมีแนวคิดและความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
ตางๆ กันดังนี้ 

Weiss (1974: 17-18) กลาววาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจาก
การทําหนาที่ของบุคคลในครอบครัวและสังคม โดยมีการสนับสนุนกันในดานตางๆ เชน ความรัก
ใครผูกพัน ทําใหบุคคลรูสึกวาอบอุนและปลอดภัย เปนความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
การไดรับคําแนะนํา การเปนสวนหนึ่งของสังคม ความมีคุณคาในตนเอง รวมถึงการที่บุคคลไดมี
โอกาสเปนผูใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนดวย 

 Cobb  (1976: 300-301) ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวาเปนขอมูลหรือ
ขาวสารที่ทําใหบุคคลเชื่อวามีคนรักคนสนใจ มีคนยกยองและมองเห็นคุณคาและรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม  

Thoit (1982: 145-159) ไดอธิบายแนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมไววา เปนระดับ
ของความตองการพื้นฐานที่จะไดรับการตอบสนอง โดยการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม 
ความตองการพื้นฐานทางสังคม ไดแกความตองการความรัก การยอมรับ ยกยองการเห็นคุณคา 
การเปนเจาของ ความมีช่ือเสียง และความปลอดภัย ความตองการพื้นฐานทางสังคมดังกลาวจะ
ไดรับการตอบสนองเมื่อไดรับการชวยเหลือดังตอไปนี้ อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง สองอยาง ดังนี้ 

1)  ความชวยเหลือดานอารมณและสังคม (Socioemotional Aid) เชน การไดรับ
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจ การยอมรับและการเห็นคุณคาจากบุคคลอันเปนที่รัก 



 
 
 
 

29 

2)  ความชวยเหลือดานสิ่งของ (Instrumental Aid) ไดแก การไดรับคําแนะนํา 
ขาวสาร การชวยเหลือครอบครัว และการชวยเหลือทางการเงิน 

 Jacobson  (1986: 252) ใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวาเปนแหลงประโยชนหรือ
สัมพันธภาพทางสังคมที่สนองความตองการของบุคคล และไดกลาวถึงชนิดของการสนับสนุนทาง
สังคมไว 3 ชนิด คือ 

1)  การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนพฤติกรรมที่ทําใหบุคคล
รูสึกสบายใจและเชื่อวามีบุคคลเคารพนับถือยกยอง และใหความรัก รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆ ที่
แสดงถึงการดูแลเอาใจใสและใหความมั่นคงปลอดภัย 

2)  การสนับสนุนดานสติปญญา (Cognitive Support) เปนขอมูลขาวสาร ความรู
หรือคําแนะนําที่จะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและชวยใหสามารถปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได 

3)  การสนับสนุนดานสิ่งของ (Materials Support) หมายถึง ส่ิงของและบริการ
ตางๆ ท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถแกปญหาได 

 Pender  (1987: 395-400) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลรูสึกถึง
ความเปนเจาของ การไดรับการยอมรับ ไดรับความรัก รูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนที่ตองการของ
บุคคลอื่น โดยไดรับจากกลุมบุคคลในระบบของสังคม เปนผูใหการสนับสนุนดานจิตอารมณ วัสดุ
อุปกรณ ขาวสาร คําแนะนําซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  

 Brant  และ Weinert (1985: 2, 13) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม คือ ความชวยเหลือที่
บุคคลไดรับจากเครือขายทางสังคม ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนมเปนสวนหนึ่งของสังคม 
ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเห็นคุณคาในตนเอง และไดรับความชวยเหลือแนะนํา  

 บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2528: 171) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา 
เปนสิ่งที่ผูไดรับการชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร วัตถุส่ิงของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูให
การสนับสนุน ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมแลวมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางที่ผูรับตองการ 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไดวา 
เปนปจจัยแวดลอมและมีอิทธิพลตอบุคคล ซ่ึงจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวกับสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม และยังชวยสงเสริมความมีคุณคาในตนเองใหกับบุคคล เชื่อวาเขาจะไดรับ
ความรักและการดูแลเอาใจใส ไดรับการยกยองนับถือและมีคุณคา  
 
 2.3.2  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

Brant และ Weinert (1985: 2, 13) แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมเปน 5 ดาน คือ 

1)  การสนับสนุนทางสังคมดานความใกลชิด ทําใหบุคคลเกิดความอบอุนใจ 
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2)  การสนับสนุนทางสังคมดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม ทําใหบุคคลไดติดตอ
กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 

3)  การสนับสนุนทางสังคมดานไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาทําใหบุคคลไดรับ
การพัฒนา ท้ังดานความคิด การตัดสินใจ 

4)  การสนับสนุนทางสังคมดานความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ทําใหบุคคลเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

  5)  การสนับสนุนทางสังคมดานไดรับความชวยเหลือและแนะนํา ซ่ึงทําใหสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ของตนเองได 

Pender (1987: 395-400) และไดแบงแหลงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 ระบบ คือ 

  1)  ระบบการสนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural Support System) ไดแก แหลง
สนับสนุนจากครอบครัว ญาติพ่ีนอง ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวมีบทบาท
สําคัญตอผูปวยตั้งแตวัยเด็ก เปนแหลงที่ถายทอดคานิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธและประสบการณตางๆ ในชีวิต 

2)  ระบบสนับสนุนจากกลุมเพื่อน (Peer Support System) เปนการสนับสนุนที่
ไดรับจากบุคคลซึ่งมีประสบการณ มีความชํานาญในการที่จะคนควาหาความตองการ และสามารถ
ติดตอชักจูงไดโดยงาย เปนเหตุใหเปนบุคคลซึ่งประสบความสําเร็จ และสามารถปรับตัวตอ
สถานการณท่ีเลวรายตางๆ ในชีวิตได 

3)  ระบบสนับสนุนดานศาสนา หรือแหลงอุปถัมภตางๆ (Religious Organizations 

of Denomination) เปนแหลงที่จะชวยใหไดมีการแลกเปลี่ยนความเชื่อ คานิยม คําสอน คําแนะนํา
เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ไดแก พระ นักบวช หมอสอนศาสนา 
กลุมผูปฏิบัติธรรม ฯลฯ 

4)  ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพ (Professional Support System) เปนแหลง
สนับสนุนแหงแรกที่ใหการชวยเหลือ ซ่ึงจะมีความสําคัญตอเมื่อการสนับสนุนที่ไดรับจากครอบครัว 
เพื่อนสนิท และกลุมเพื่อนไมเพียงพอ 

  5)  ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพอื่นๆ (Organized Support System) เปนการ

สนับสนุนจากกลุมบริการ อาสาสมัคร กลุมชวยเหลือตนเอง (Self-Help Groups) เปนกลุมที่เปน
สื่อกลางที่ชวยใหผูปวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆในทางที่สงเสริมใหสามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชีวิต 

Cobb (1976: 300) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ชนิด คือ 

1)  การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวาตนเอง
ไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส และมีความใกลชิดสนิทสนม มีความผูกพันและไววางใจซึ่งกันและกัน 
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2)  การสนับสนุนดานการยอมรับยกยอง (Esteem Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลรูสึก
วาตนเองมีคุณคา และบุคคลอื่นใหการยอมรับนับถือและเห็นคุณคาของตนเอง 

3)  การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially Support) เปนขอมูลที่บอกให
ทราบวาบุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมีความรูสึกเปนเจาของในสังคม
ของตน 

 

2.3.3  แหลงของการสนับสนุนทางสังคม 
แหลงของการสนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ยวของกับชนิดและปริมาณของการสนับสนุน

ทางสังคม ท้ังนี้ชนิดของการสนับสนุนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหลงที่ใหการสนับสนุนสวน
ปริมาณของการสนับสนุนทางสังคมจะข้ึนอยูกับเครือขายสังคมที่ใหการสนับสนุน 

McElveen (1983 อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ, 2531: 96) กลาวถึงแหลงของการ
สนับสนุนทางสังคม ไดแก ครอบครัว ญาติพ่ีนองและเพื่อน ซ่ึงครอบครัวและญาติพ่ีนองเปนแหลง
สนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญและใกลชิดกับบุคคลมากที่สุดโดยจะมีการติดตอกันบอยคร้ัง มี
โอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งของ บริการ ขอมูลขาวสาร และชวยเหลือในการแกปญหา รองลงมาคือกลุม
เพื่อน 

อุบล นิวัติชัย (2527: 285) ไดอางถึงแนวคิดของ Caplan และจัดกลุมบุคคลที่เปนแหลง
ของการสนับสนุนทางสังคมได 3 กลุม คือ  

 1)  กลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive 

System) ประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท คือ 
  (1)   บุคคลที่อยูในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน 
  (2)   บุคคลใกลชิด ไดแก เพื่อนฝูง เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน คนคุนเคย คน

รูจัก 

 2)   องคกรหรือสมาคมที่ใหการสนับสนุน (Organized Support) หมายถึง กลุมบุคคล
ท่ีมารวมตัวกับเปนหนวย ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ 

 3)   กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ (Professional Health Care Workers) หมายถึง บุคคลที่
อยูในวงการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ เชน แพทย พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

 
 2.3.4   องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 

บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ (2528: 172) การสนับสนุนทางสังคมมีองคประกอบตางๆ ดังนี้  
 2.3.4.1  มีการติดตอระหวางผูใหและผูรับ 
 2.3.4.2  ลักษณะของการติดตอสื่อสารประกอบดวย 
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 1)  ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะใหผูรับเชื่อวามีคนสนใจ เอาใจใส มีคนรัก
และหวังดีกับตนอยางจริงใจ 

 2)  ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ทําใหผูรับรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปน
ท่ียอมรับของสังคม 

 3)  ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ทําใหผูรับเชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม
และสามารถทําประโยชนแกสังคมได 

 2.3.4.3  มีปจจัยซึ่งอยูในรูปของขอมูล ขาวสาร วัสดุ ความรูสึกดานจิตใจ 
 2.3.4.4  จะตองชวยใหผูรับไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่เขาตองการ 

 

2.3.5  ระดับของการสนับสนุนทางสังคม 

Gottlieb (1981 อางถึงในจริยาวัตร คมพยัคฆ, 2531: 101) การแบงระดับของการ
สนับสนุนทางสังคม ไดแบงออกเปน 3 ระดับคือ 

 2.3.5.1  ระดับกวาง (Macro level) เปนการพิจารณาถึงการเขารวมหรือการมี
สวนรวมในสังคม อาจวัดไดจากความสัมพันธสถาบันในสังคม การเขารวมกลุมตางๆ และการ
ดําเนินวิถีชีวิตในสังคม 

 2.3.5.2  ระดับกลุมเครือขาย (Mezzo level) เปนการมองที่โครงสรางและหนาที่
ของเครือขายทางสังคม ดวยการวัดอยางเฉพาะเจาะจงถึงกลุมบุคคลที่มีสัมพันธภาพกันอยาง
สม่ําเสมอ เชน กลุมเพื่อน ชนิดของการสนับสนุนในระดับนี้คือ การใหคําแนะนํา การชวยเหลือดาน
วัตถุ ความเปนมิตรและการสนับสนุนดานอารมณ 

 2.3.5.3  ระดับแคบหรือระดับลึก (Micro level) เปนการพิจารณาความสัมพันธ
ของบุคคลที่มีความใกลชิดสนิทสนมกันมากที่สุด จะมีคุณภาพของความสัมพันธกันมาก แหลงของ
การสนับสนุนในระดับนี้ ไดแก คูสมรส บุตร สมาชิกครอบครัว 

 

2.3.6  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการสนับสนุนทางสังคม 

จากแนวความคิดของ Kahn และ Antonucci (1980 อางถึงใน Norbeck, 1981: 47-52) 
ซ่ึงสรุปไววาการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับในแตละบุคคลแตกตางกัน ข้ึนอยูกับองคประกอบ หรือ
ปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

 2.3.6.1  องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของแตละบุคคล ไดแก อายุ เพศ 
สภาพสังคม และเศรษฐกิจ สมรส ศาสนา วัฒนธรรม ความสามารถของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอ
ความตองการและการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

 1)  อายุ มีอิทธิพลตอปริมาณและชนิดของการสนับสนุนทางสังคม เชน 
ในวัยทารกจะมีความตองการการดูแล ชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลเดียวกันและในปริมาณที่
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สูง เมื่อมีอายุมากขึ้นความถี่ของการสนับสนุนจะลดลง และจํานวนบุคคลที่จะใหการสนับสนุนก็จะ
ขยายกวางออกไป ซ่ึงมีท้ังสมาชิกในครอบครัว ญาติ และเพื่อน ในวัยรุนพบวา มีความสัมพันธกับ
กลุมเพื่อนเพิ่มมากขึ้น สวนในวัยผูใหญการสนับสนุนจากผูรวมงาน รวมทั้งจากญาติพ่ีนอง ดังนั้น

จึงพบวาขนาดของกลุมจะเพิ่มขึ้นในชวงวัยผูใหญตอนตน และจะคงที่เมื่ออายุ 35-55 ป และเมื่อ
เขาสูวัยสูงอายุ จะไดรับการสนับสนุนนอยลง เนื่องจากกลุมสังคมเล็กลง เพราะมีการตาย และการ
พลัดพราก 

 2)  เพศ ทําใหการไดรับการสนับสนุนทางสังคมตางกัน เพศหญิงไดรับ
การสนับสนุนมากกวาเพศชาย เพราะเพศหญิงมีความใกลชิดและมีสัมพันธภาพดีกวาเพศชาย 

 3)  สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบการไดรับการ
สนับสนุนในวัยผูใหญท่ีแตงงานแลวกับหญิงหมาย พบวา หญิงที่แตงงานแลวไดรับการสนับสนุน
มากกวาหญิงหมาย หญิงหมายไดรับมากกวาพวกหยาราง และพวกหยารางไดรับมากกวาคนโสด 
เกี่ยวกับระดับรายไดพบวาในสตรีท่ีสามีปวยดวยโรคหัวใจ ซ่ึงเปนชนระดับกลางไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมสูงกวาสตรีท่ีอยูในชนระดับต่ํา และนอกจากนี้พบวาหญิงที่มีการศึกษาสูงมักจะโดดเดี่ยว
และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 

 4)  ความสามารถของแตละบุคคล ซ่ึงพบวากลุมที่มีเครือขายทางสังคม
เล็ก จะไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เนื่องจากความสามารถในการติดตอสื่อสารกับกลุม
สังคมมีนอย 

 2.3.6.2  องคประกอบดานคุณสมบัติของสถานการณ แตละสถานการณของชีวิต 
มีผลทําใหบุคคลตองการและไดรับการสนับสนุนทางสังคมแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สถานการณเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความเจ็บปวย เชน ในวัยตั้งครรภหรือวัยเตรียมการเปน
มารดา ถือเปนการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่อยูในชวงวิกฤตได ในสถานการณนี้พบวา จะไดรับการ
สนับสนุนจากญาติและเพื่อนมาก หรือผูปวยที่พิการทุพพลภาพหรือถูกคุกคามชีวิตจากโรคมะเร็ง 
พบวาจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 
 จากแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคมดังกลาว อาจสรุปไดวา 
การสนับสนุนทางสังคมที่กลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนไดรับนั้นโดยทั่วไปจะไดรับการ
เขารวมกลุม อาจจะเปนครอบครัว กลุมเพื่อนบาน กลุมเพื่อนรวมงาน ซ่ึงทําใหมีการติดตอ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ส่ิงของตางๆ ไดรับความชวยเหลือและมีความสัมพันธทางดานจิตใจซึ่งกันและ
กันอีกดวย ดังนั้น การที่กลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนไดการสนับสนุนทางสังคมทั้งใน
ระดับกวาง ระดับเครือขาย และระดับเจาะลึก ซ่ึงเปนการไดรับความชวยเหลือที่กลุมบุคคลซึ่งเปน
สมาชิกของครัวเรือนไดรับจากเครือขายทางสังคม ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนมเปนสวน
หนึ่งของสังคม ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเห็นคุณคาในตนเอง และไดรับความชวยเหลือ
แนะนํา ทําใหเกิดประสบการณและเกิดทักษะตางๆ ข้ึนรวมกัน ซ่ึงยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคอนขางถาวร  
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู 

 

 ในสวนนี้จะนําเสนอ 3 หัวขอ ไดแก 1. ความหมายของความรู 2. ระดับของความรู      
และ 3. การวัดความรู ดังตอไปนี้   
 2.4.1   ความหมายของความรู 

 เกษม วัฒนชัย (2544: 39-40) ไดใหความหมายของความรูวา หมายถึง การรวบรวม
ความคิดของมนุษย จัดใหเปนหมวดหมูและประมวลสาระที่สอดคลองกัน โดยนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ดังนั้นสิ่งที่เปนสาระที่สอดคลองกัน โดยนํามาใชใหเกิดประโยชน ดังนั้นสิ่งที่เปนสาระใน
ระบบขอมูลขาวสาร 

 วิชัย วงษใหญ (2530: 130) ไดใหความหมายของความรูวา ความรูเปนพฤติกรรม
เบื้องตนที่ผูเรียนสามารถจําได หรือระลึกไดโดยการมองเห็น ไดยิน ความรูในขั้นนี้ คือ ขอเท็จจริง 
กฎเกณฑ คําจํากัดความ เปนตน 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 7) ไดใหความหมายของความรูวา หมายถึง การระลึก
ถึงเรื่องราวตางๆ ท่ีเคยมีประสบการณมาแลว และรวมถึงการจําเนื้อเรื้องตางๆ ท้ังที่ปรากฏอยูใน
แตและเนื้อหาวิชา และวิชาที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นดวย 

 Davenport  (1999: 8) ความรู คือ กรอบของการประสมประสานระหวางประสบการณ 
คานิยม ความรอบรูในบริบท และความรูแจงอยางช่ําชอง เปนการประสมประสานที่ใหกรอบ
สําหรับ การประเมินคา และการนําเอาประสบการณกับสารสนเทศใหมๆ มาผสมรวมเขาดวยกัน 
เกิดขึ้นและถูก นําไปประยุกตในใจของคนที่รู สําหรับในแงขององคกรนั้น ความรูมักจะสั่งสมอยู
ในรูปของเอกสาร หรือ แฟมเก็บเอกสารตาง ๆ รวมถึงสั่งสมอยูในการทํางาน อยูในกระบวนการ 
อยูในการปฏิบัติงานและอยูใน บรรทัดฐานขององคกรนั่นเอง 

  The Modern American Dictionary ไดใหคําจํากัดความของความรูท่ีแตกตางกัน 3 

ลักษณะ (Wikstrom และ Normann, 1994: 9) ดังนี้ 

  1)  ความรู คือ ความคุนเคยกับขอเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลักการ

โดยทั่วไป (Principles) 

  2)  ความรู คือ รู (Known) หรืออาจจะรู (May be known) 

  3)  ความรู คือ จิตสํานึก ความสนใจ (Awareness) 

 ศุภกนิตย พลไพรินทร (2540: 24) ไดกลาวถึงการวัดความรูวา การวัดความรูเปนการวัด
ระดับความจํา ความสามารถในความคิดเขาใจกับขอเท็จจริงที่ไดรับการศึกษาและประสบการณเดิม 
โดยผานการทดสอบคุณภาพแลว จะแยกคนที่มีความรู กับไมมีความรูออกจากกันไดระดับหนึ่ง 

บุญชม ศรีสะอาด (2537: 20) ไดใหความหมายของความรูไววา ความรูเปนพฤติกรรม
ข้ันตนซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกได หรือโดยการมองเห็น ไดยินก็จําได ความรูในขั้น
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นี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการ
แกปญหา และมาตรฐาน 

จากคําจํากัดความที่มีผูกลาวไวในเบื้องตน สามารถสรุปไดวา ความรู หมายถึงขอเท็จจริง
กฎเกณฑ และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําตางๆ ท่ีบุคคลไดประสบมาและเก็บสะสมไว
เปนความจําที่สามารถถายทอดตอๆไปไดและสามารถวัดความรูไดโดยการระลึกถึงเรื่องเหลานั้น 
แลวแสดงออกมา 

 

2.4.2  ระดับของความรู 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 15-19) กลาวถึง พฤติกรรมดานพุทธิปญญาเกี่ยวของกับ
การรับรู การจํา ขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะ สติปญญา ซ่ึง
ประกอบดวยความรู ความสามารถ และทักษะในระดับตางๆ แบงออกเปน 6 ข้ัน โดยเรียงจาก
พฤติกรรมที่งายไปหายาก ดังนี้ 

 1)  ความรู (Knowledge) หมายถึง ความจําได อาจจะโดยการนึกได หรือการ
มองเห็น ไดยิน ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ 
โครงสรางวิธีการแกปญหา มาตรฐาน การจําไดหรือระลึกไดนี้ไมไดใชกระบวนการของการใช
ความคิดที่ซับซอน หรือไมไดใชความสามารถของสมองมากนัก 

  2)  ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง การเขาใจที่เกิดจากการไดฟง อาน 
เขียน ท่ีคาดวาบุคคลนั้นจะทําความเขาใจกับขาวสารนั้นๆ ความเขาใจอาจแสดงออกในรูปของ
ทักษะหรือความสามารถ ดังนี้ 

  (1)  การแปล (Translation) เปนความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ขาวสารนั้นๆ โดยใชคําพูดของตนเองจะออกมาในรูปแบบที่แตกตางจากเดิมคือออกมาในภาษา
อ่ืน แตความหมายยังเหมือนเดิม 

  (2)  การใหความหมาย (Interpretation) เปนการใหความหมายตอสิ่งตางๆ 
หรือขาวสารตางๆ ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปความคิดเห็นหรือขอสรุปตามบุคคลนั้น 

  (3)  การคาดคะเน (Extrapolation) เปนความสามารถในการตั้งความคาดหมาย 
หรือคาดหวังวาอะไรจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะเกิดความเขาใจ สภาพการณและแนวโนมที่อธิบายไวในขาวสาร
นั้นๆ 

  3)  การประยุกตหรือการนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการ
นําความรูไปใชซ่ึงจะตองอาศัยความสามารถหรือทักษะทางดานความเขาใจดังกลาวมาแลว การนํา
ความรูนี้ไปใชกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การแกปญหานั่นเอง 

  4)  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกสวนประกอบ
ยอยๆของสวนรวมออกเปนสวนๆ เพื่อใหเขาใจสวนรวมไดอยางเดนชัดขึ้นมีดังนี้ คือ 
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  (1)  ความสามารถแยกแยะองคประกอบของปญหาหรือสภาพการณออกเปนสวนๆ 
เพื่อทําความเขาใจกับสวนประกอบตางๆใหละเอียด 

  (2)   ความสามารถมองเห็นความสัมพันธอยางแนชัดระหวางสวนประกอบเหลานั้น 
  (3)   ความสามารถในการมองหลักของการผสมผสานระหวางสวนประกอบที่รวมกัน

ข้ึนเปนปญหาหรือสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง 

 5)  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการนําเอาสวนประกอบ
ยอยหลายๆ สวนมารวมกันเขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางที่แนชัดเปนการนําเอาประสบการณเกามา
รวมกับประสบการณใหมมาสรางแบบแผนหรือหลักสําหรับปฏิบัติขบวนการในการรวมกันของ
สวนประกอบตางๆ เปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนความสามารถในการสังเคราะหนี้กอใหเกิด
ความคิดสรางสรรค หรือความคิดริเริ่ม  

 6)   การประเมินผล (Evaluation) เปนการใหคาตอความรู หรือขอเท็จจริงตางๆ 
ซ่ึงจะตองใชเกณฑหรือมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งเปนสวนประกอบในการประเมินผลมาตรฐานนี้
อาจจะออกมาในรูปคุณภาพและปริมาณ และมาตรฐานที่ใชนี้อาจจะมาจากการที่บุคคลนั้นตั้งขึ้น
เอง หรือมาจากมาตรฐานที่มีอยูแลว 

มนตรี จุฬาวัฒนทล (2537: 20) กลาววา ความรูมีอยูมากมายรอบๆ ตัวเรา และสามารถ

จัดแบงออกไดเปน 4 ระดับ  
 ระดับแรก ความรูเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเรา ซ่ึงสามารถรับรูไดโดยประสาทสัมผัส 

มองเห็นไดยิน ดมกลิ่น และลิ้มรสได เชน ความรอน - เย็น ความสวาง - มืด เสียง ดัง-เบา กลิ่น

หอม-เหม็น และรสเค็ม-หวาน เปนตน ความรูระดับตนนี้อาจเรียกวา ความรูสึก 
 ระดับที่สอง ไดแก ความรูดานภาษา ซ่ึงจะทําใหอานและเขียนหนังสือได ฟงเขาใจ 

ฟงวิทยุและดูทีวีรูเรื่อง ตลอดจนมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดสะสมและตกทอดกันมา 
 ระดับที่สาม ไดแก ความรูดานวิชาการ ซ่ึงไดจากการศึกษาเลาเรียน ทําใหคิดเลข

เปนคํานวณดอกเบี้ยได ออกแบบอาคารได เขียนบทละครได ใชคอมพิวเตอรเปน รูกฎหมาย
บานเมือง รูจักกฎเกณฑ ทางฟสิกส ดาราศาสตร เคมี และชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรูวิธีรักษาโรค 
เปนตน ความรูวิชาการเหลานี้ มักจะตองเรียนรูจากครู อาจารย เอกสาร ตําราทางวิชาการหรือผูท่ีรู
เรื่องนั้นมากอน 

 ระดับที่ส่ี ไดแก ความรูใหม เปนความรูท่ีไมเคยมีอยูกอน ไดมาโดยการ
คนควาวิจัย การคิดคนกระบวนการใหม และควรจะหาแนวทางในการนําความรูใหมไปใชใหเปน
ประโยชน เพื่อใหเกิดการพัฒนา  

 

2.4.3  การวัดความรู 
การวัดความรูเปนการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวขอเท็จจริง หรือประสบการณ

ตางๆ หรือเปนการวัดการระลึกประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับคําสอน การบอกกลาว การฝกฝน
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ของผูสอน รวมทั้งจากตําราจากสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยคําถามวัดความรู แบงออกเปน 3 ชนิด 

(ไพศาล หวังพานิช, 2526: 96-104) คือ 

  1)  ถามความรูในเนื้อเรื่อง เปนการถามรายละเอียด ของเนื้อหาขอเท็จจริงตางๆ 
ของเรื่องราวทั้งหลาย ประกอบดวยคําถามประเภทตางๆ เชน ศัพท นิยม กฎ ความจริง หรือ
รายละเอียดของเนื้อหาตางๆ 

  2)  ถามความรูในวิธีการดําเนินการ เปนการถามวิธีการปฏิบัติตางๆ ตามแบบแผน 
ประเพณี ข้ันตอนของการปฏิบัติงานทั้งหลาย เชนถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้น แนวโนมการจัด
ประเภทและหลักเกณฑตางๆ 

  3)  ถามความรูรวบยอด เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุป หรือ
หลักการของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะรวม เพื่อรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลัก หรือ
หัวใจของเนื้อหานั้น 

จํานง พรายแยมแข (2535: 24-29) กลาววา การวัดความรูนั้นสวนมากนิยมใชแบบทดสอบ
ซ่ึงแบบทดสอบนี้เปนเครื่องมือประเภทขอเขียนที่นิยมใชกันทั่ว ๆ ไป แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

  1)  แบบอัตนัย หรือแบบความเรียง โดยใหเขียนตอบเปนขอความสั้น ๆ ไมเกิน 
1-2 บรรทัดหรือเปนขอ ๆ ตามความเหมาะสม 

  2)  แบบปรนัย แบงเปน 4 แบบ ดังนี้ 

 (1)  แบบเติมคํา หรือเติมขอความใหสมบูรณ แบบทดสอบนี้เปนการวัดความสามารถ
ในการหาคํา หรือขอความมาเติมลงในชองวางของประโยคที่กําหนดใหถูกตองแมนยํา โดยไมมีคําตอบใด
ช้ีนํามากอน 

 (2)  แบบถูก-ผิด แบบทดสอบนี้วัดความสามารถในการพิจารณาขอความที่กําหนดให
วาถูกหรือผิด ใชหรือไมใช จากความสามารถที่เรียนรูมาแลว โดยจะเปนการวัดความจําและความคิด ใน
การออกแบบทดสอบควรตองพิจารณาถึงขอความจะตองชัดเจน ถูกหรือผิดเพียงเรื่องเดียว ส้ันกะทัดรัด
ไดใจความ และไมควรใชคําปฏิเสธซอน 

 (3)  แบบจับคู แบบทดสอบนี้เปนลักษณะการวางขอเท็จจริง เงื่อนไข คํา ตัวเลข 
หรือสัญลักษณไว 2 ดานขนานกัน เปนแถวตั้ง 2 แถว แลวใหอานดูขอเท็จจริงในแถวตั้งดานหนึ่งวามี
ความเกี่ยวของ จับคูไดพอดีกับขอเท็จจริงในอีกแถวตั้งหนึ่ง โดยทั่วไปจะกําหนดใหตัวเลือกในแถวตั้ง
ดานหนึ่งนอยกวาอีกดานหนึ่ง เพื่อใหไดใชความสามารถในการจับคูมากขึ้น 

  (4)  แบบเลือกตอบ ขอสอบแบบนี้เปนขอสอบที่นิยมใชกันในปจจุบัน เนื่องจาก
สามารถวัดไดครอบคลุมจุดประสงคและตรวจใหคะแนนไดแนนอน ลักษณะของขอสอบประกอบดวย
สวนขอคําถาม และตัวเลือก โดยตัวเลือกจะมีตัวเลือกที่เปนตัวถูก และตัวเลือกที่เปนตัวลวง ผูเขียน
ขอสอบตองมีความรูในวิชานั้นอยางลึกซึ้ง และรูวิธีการเขียนขอสอบ โดยมีขอควรพิจารณา คือ ในสวน
ขอคําถามตองชัดเจนเพียงหนึ่งเรื่อง ภาษาที่ใชกะทัดรัดเหมาะสมกับระดับของผูตอบ ไมใชคําปฏิเสธ
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หรือปฏิเสธซอนกัน และไมควรถามคําถามแบบทองจํา และในสวนตัวเลือก ควรมีคําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียวที่มีความกะทัดรัด ไมช้ีนําหรือแนะคําตอบ มีความเปนอิสระจากกัน มีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันเรียงตามลําดับตามปริมาณหรือตัวเลข ตัวลวงตองมีความเปนไปไดและกําหนดจํานวน
ตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัวเลือก 

 เยาวดี วิบูลยศรี (2540: 99) กลาววา การวัดความรูนั้นเปนการวัดความสามารถของ
บุคคลในการระลึกนึกถึงเรื่องราว หรือสิ่งที่เคยเรียนมาแลวซึ่งคําถามที่ใชในระดับนี้ คือความจํา 
 จากแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความรูดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา         
ความรู เปนขอเท็จจริงกฎเกณฑ และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําตางๆ ท่ีบุคคลกลุม
บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนไดประสบมาและเก็บสะสมไวเปนความจําที่สามารถถายทอด
ตอๆไปได และสามารถวัดความรูไดโดยการระลึกถึงเรื่องเหลานั้น แลวแสดงออกมาเปน

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ถาทราบความรูของกลุมบุคคลซึ่ง
เปนสมาชิกของครัวเรือนก็สามารถทํานายพฤติกรรมของกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือน
นั้นได 

 

2.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 
  
 ในสวนนี้จะนําเสนอ 7 หัวขอ ไดแก 1. ความหมายของเจตคติ 2. ลักษณะของเจตคติ   
3. องคประกอบของเจตคติ 4. การสรางเจตคติ 5. การเปลี่ยนเจตคติ 6. วิธีวัดเจตคติ และ      
7. ประโยชนของเจตคติ ดังตอไปนี้   
 2.5.1   ความหมายของเจตคติ  

 คําวา เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude บางครั้งแปลคํานี้วา ทัศนคติหรือทาที 
ปจจุบันคํานี้ยังแพรหลายอยู ตอมาคณะกรรมการบัญญัติศัพทของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติศัพทวา เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือ

ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 321) 

 สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2520: 104) ใหความหมายเจตคติ คือความรูสึก 
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไป
ในทํานองที่พึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

 สงวนศรี วิรัชชัย (2527: 61) ใหความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขาใจและ

ความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ (วัตถุ สถานการณ ความคิด ผูคน ฯลฯ) ซ่ึงทําใหบุคคลมีแนวโนม

ท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู  

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2548: 68) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสิน
เกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของ
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คนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง หรือเปนทาทีหรือแนวโนมของบุคคลที่แสดงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจ
เปนบุคคล กลุมคน ความคิด หรือสิ่งของก็ได โดยมีความรูสึกหรือความเชื่อเปนพื้นฐาน ทัศนคติ
ไมใชส่ิงเดียวกับคานิยม เพราะคานิยมเปนสิ่งที่เราเห็นคุณคา แตทัศนคติเปนความรูสึกดาน
อารมณ (พอใจหรือไมพอใจ) แตท้ัง 2 อยางมีความสัมพันธกัน ทัศนคติเปนพลังอยางหนึ่งที่มอง
ไมเห็นเชนเดียวกับสัญชาตญาณหรือแรงจูงใจ แตเปนพลังซึ่งสามารถผลักดันการกระทําบางอยาง
ท่ีสอดคลองกับความรูสึกของทัศนคติ 

 สนธยา พลศรี (2550: 35) ใหความหมายวา เจตคติ (Attitude) เปนสภาวะจิตใจหรือ

ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเราหรือสิ่งที่จะเรียนรู ในลักษณะของการยอมรับ (Accept) หรือไม

ยอมรับ (Reject)  

 Allport  (1969: 2) ใหความหมายวา เจตคติ หมายถึง สภาพความพรอมของสมองและ
ประสาทอันไดจากประสบการณ และการตอบสนองท้ังทางตรง และโดยอิทธิพลของแตละบุคคลที่
มีตอสิ่งตางๆ และสถานการณท้ังหลายที่เกี่ยวโยงกัน  

 เฉลียว บุรีภักดี (2520: 218) ใหความหมายวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกชอบ หือไม
ชอบที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 4) ใหความหมายวา เจตคติ หมายถึงความพรอมในการ
กระทําของบุคคลตอสิ่งใด บุคคลใด ความพรอมดังกลาวของบุคคลเห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงตอสิ่งนั้นวาชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

 Hillgard  ( 1962: 504) กลาววา เจตคติ หมายถึงพฤติกรรมหรือความรูสึกครั้งแรกที่มีตอ
ส่ิงหนึ่ง ตอแนวความคิด หรือสภาพการณใดๆ ในทางเขาหาหรือหนีออกหาง และเปนความ
พรอมที่จะตอบสนองในทางเอนเอียงไปในลักษณะเดิม เมื่อไดพบพานกับสิ่งดังกลาวอีก 

 Good  ( 1959: 48) ใหความหมายวา เจตคติ หมายถึงความพรอมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะหนึ่ง อาจจะเปนการยอมรับหรือปฏิเสธก็ไดตอสภาพการณบางอยางตอบุคคลหรือสิ่งของ 
เชน ความพึงพอใจ 

 Thurstone (1968: 1) ใหความหมายวา เจตคติ เปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก 
อคติ ความคิด ความกลัวบางสิ่งบางอยาง 

 กลาวโดยสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มี

ตอสิ่งใดๆ ซ่ึงแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไมชอบ  พอใจ ไมพอใจ ตอสิ่งใดๆ ใน

ลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของเจตคติท่ีมีอยู และทําใหจะเปนตัวกําหนดแนวทางของบุคคลใน
การที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
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2.5.2  ลักษณะของเจตคติ  

 ฑิตยา สุวรรณะชฏ (2525: 603) กลาวถึง เจตคติ เปนสิ่งชี้บอกทิศทางของอาการ
แสดงออกของบุคคล หรือสภารพการณ และเปนที่ยอมรับในระหวางนักวิชาการ เจตคติ มี

ลักษณะสําคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ 

 1)  เจตคติเปนสภาวะกอนที่พฤติกรรมโตตอบ   (Predisposition to Respond)  ตอ
เหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกวาสภาวะพรอมที่จะมีพฤติกรรมจริง 

 2)  เจตคติจะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา   (Persistence Overtime)  แตมิได

หมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 3)  เจตคติเปนตัวแปรหนึ่ง นําไปสูความสอดคลองระหวาง พฤติกรรม ความรูสึก
นึกคิดไมวาจะเปนการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่จะตองเผชิญหรือ
หลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

 4)  เจตคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทําใหบุคคลประเมินผล หรือเลือกสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย  

             เจตคตินับวาเปนสวนประกอบที่สําคัญในการทํางานอยางหนึ่ง นอกจากความพรอมและ
การจูงใจ บุคคลที่มีเจตคติท่ีดีตอการทํางานจะชวยใหทํางานไดผลท้ังนี้เพราะเจตคติเปนตนกําเนิด
ของความคิดและการแสดงการกระทําออกมานั่นเอง 

 Numally (1978: 312) กลาววา เจตคติ มี 3 ลักษณะ คือ  
   1)  เจตคติ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือเกิดจากประสบการณของแตละ
บุคคลไมใชเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด 
  2)  เจตคติ เปนสภาพการณทางจิตที่มีอิทธิตอการคิดและการกระทําของบุคคล
เปนสวนประกอบที่กําหนดแนวทางไววา ถาบุคคลประสบสิ่งใดแลวบุคคลนั้นจะมีทาตอสิ่งนั้นใน
ลักษณะอันจํากัด 
  3)  เจตคติ เปนสภาพการณทางจิตที่มีแนวโนมคอนขางจะถาวร เนื่องจากแตละ
บุคคลมีประสบการณ การรับรู การเรียนรูมามาก เจตคติอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของ
แนวความคิดองคประกอบของเจตคติ 

 ปราณี ทองคํา (2539: 146-147) กลาววา เจตคติมีลักษณะที่สําคัญหลายประการ ดังนี้ 

  1)  เจตคติมีท่ีหมาย (Attitude Object) ซึ่งไดแก ส่ิงที่เปนรูปธรรม เชน คน สถานที่ 
ส่ิงของ สถานการณ หรือสิ่งที่เปนธรรม เชน เสรีภาพ ความรักประชาธิปไตย เปนตน 

  2)  มีการระบุในแงดี-ไมดี (Evaluation Aspect) มีความผันแปรในทางบวกและทาง
ลบหรือในดานการสนับสนุนหรือตอตาน 
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  3)  มีลักษณะคงทน (Relatively Enduring) เจตคติของคนที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แมวานักจิตวิทยาจะไมถือเปนของถาวร แตลักษณะของความคงทนก็เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เจต
คติเปลี่ยนแปลงไดแตการเปลี่ยนแปลงตองใชเวลานาน 

  4)  มีความพรอมในการตอบสนอง (Readiness for Response) คือ มีความพรอม
ท่ีจะตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเจตคติท่ีเขามีอยู เชน มีความพรอมที่จะซื้อรถยนตถามีเงิน 
ทั้งนี้เพราะมีเจตคติท่ีดีตอรถยนตอยูแลว 

 สนธยา พลศรี (2550: 35-36) กลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ 6 ประการ คือ  

 1)  เปนลักษณะทางจิตใจ คือ ความรูสึกไมใชพฤติกรรมของมนุษย 

 2)  เกิดจากผลของการเรียนรู ประสบการณและสิ่งแวดลอม 

   3)  เปนสิ่งที่เลียนแบบกันได โดยเฉพาะจากบุคคลที่ใกลชิด เชน พอ แม ครู อาจารย 

   4)  เปนสิ่งที่ซับซอน บุคคลแตละคนจะมีเจตคติตอสิ่งเดียวกันแตกตางกัน เนื่องจาก
มีความแตกตางกันในดานภูมิหลัง ประสบการณเดิม การรับรูและการเรียนรู 

   5)  สามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยการเรียนรู หรือการไดรับประสบการณท่ีเหมาะสม 

   6)  เปนเครื่องชี้ใหเห็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล กลาวคือ พฤติกรรม
ของบุคคลมีแนวโนมที่สอดคลองกับเจตคติ 

 กลาวโดยสรุป เจตคติ เปนลักษณะทางจิตของบุคคลที่เปนแรงขับแรงจูงใจของ

บุคคล แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางตอตานหรือสนับสนุน ตอสิ่งนั้นหรือสถานการณ

นั้น ถาทราบเจตคติของบุคคลใดที่สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได โดยปกติคนเรามัก

แสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคลองกับเจตคติท่ีมีอยู  

  

 2.5.3   องคประกอบของเจตคติ  

 ฑิตยา สุวรรณะชฏ (2530: 603-604) แยกองคประกอบของเจตคติออกเปน 3 สวน คือ 

  1)  สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรูสึกที่ชอบ รัก 
หรือเกลียด หรือกลัว 

  2)  สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) เปนเรื่องของการใชเหตุผลของ
บุคคลในการจําแนกและความแตกตาง ตลอดจนผลตอเนื่อง ผลได ผลเสีย กลาวคือ การที่บุคคลจะ
สามารถนําเอาคุณคาทางสังคมที่ไดรับอบรมสั่งสอน และถายทอดมาใชในการวิเคราะห พิจารณา
ประกอบเหตุผลของการที่ตนจะประเมินขอแตกตางสวนนี้ กับความรูสึก ก็คือ การพิจารณาของบุคคล
ในสวนที่จะมีลักษณะปลอดภัยจากอารมณ แตจะเปนเรื่องของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของ
บุคคล 
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  3)   สวนแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึงแนวโนมอันที่จะมีพฤติกรรม 

(Action Tendency) ซ่ึงแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธตอเนื่องกับสวนของความรูสึก 
ตลอดจนสวนของสติและเหตุผล สวนของแบบพฤติกรรมนี้จะเปนสวนที่บุคคลพรอมที่จะมีปฏิกิริยา 
แสดงออกตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2527: 66) กลาววา เจตคติมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

  1)  องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนองค 

ประกอบที่บุคคลมีตอสิ่งเรา (Object) นั้นๆเพื่อเปนเหตุผลในการที่สรุปรวมเปนความเชื่อหรือชวย
ในการประเมินผลสิ่งเรานั้นๆ 

  2)  องคประกอบทางดานความรูสึกหรืออารมณ (Feeling Component) เปนองค 
ประกอบที่มีความสําคัญกับสิ่งเราตางๆ เปนผลตอเนื่องจากการที่บุคคลประเมินสิ่งเรานั้น แลววา
พอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลวอยางไร 

  3)  องคประกอบทางดานความพรอม หรือความโนมเอียง (Action Tendency Component) 
เปนองคประกอบที่บุคคลจะประพฤติหรือปฏิบัติตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือ
คัดคาน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดมาจากการประเมินผล 

 สนธยา พลศรี (2550: 36) กลาวถึงองคประกอบของเจตคติ 3 ดาน คือ 

   1)  ดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) เปนอารมณหรือ ความรูสึกของ
บุคคลที่สัมพันธกับสิ่งเรา ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการประเมินคาของสิ่งเรานั้นแลวเกิดความรูสึกชอบ
หรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ 

    2)  ดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนความรู ความเขาใจและ
ความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งเรา ในลักษณะของเหตุผลและการสรุปความ  

  3)  ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนความพรอมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมหรือไมแสดงพฤติกรรมเมื่อกระทบกับสิ่งเรา อันเปนผลของความเชื่อและความรูสึกของ
บุคคล พฤติกรรมของบุคคลมักจะสอดคลองกับเจตคติเสมอ 
 กลาวโดยสรุป เจตคติ มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ สวนที่เปนความรูสึกหรือ
อารมณ สวนประกอบที่เปนเรื่องการใชเหตุผลหรือความคิด และสวนประกอบที่บุคคลมีความพรอม
ในการปฏิบัติ หรือมีปฏิกิริยาตอเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง  
 
 2.5.4   การสรางเจตคติ 

 อนันต ศรีหิรัญ (2526: 33) กลาววา ถาเราพิจารณาจากความคิดเห็นของ Foster, Rosenberg, 

Hovland และMaier พอจะสรุปไดวา เจตคตินั้นมีท่ีมาจากสิ่งเรา ซ่ึงมาในรูปของประสบการณโดยตรง 
และประสบการณโดยทางออม แลวผานออกไปสูพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงเหตุผลซึ่ง
เปนปฏิกิริยาตอบสนอง ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  การเกิดและทางออกของเจตคติ  

ท่ีมา : อนันต ศรีหิรัญ, 2524: 33 

 

 2.5.5   การเปลี่ยนเจตคติ    
 เจตคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งตางๆ นั้นเกิดจากประสบการณ หรือการเรียนรู จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดรับเพิ่มเติม แตกระบวนการแลกเปลี่ยนอาจจะเร็วหรือชา ข้ึนอยูกับประสบการณ
ใหมท่ีไดรับและการที่บุคคลจะมีเจตคติตอสิ่งใดยอมไดรับอิทธิพลจากเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่ง

นั้นอยูดวยและเกี่ยวของกัน            

 ชม ภูมิภาค (2516: 65) ไดอธิบายวาเจตคติเปลี่ยนแปลงได ปจจัยที่จะชวยใหเจตคติ
เปลี่ยนแปลงไดมีหลายประการเชน 

  1)  ความกดดันของกลุม(Group Pressure) หากกลุมจะสามารถใหรางวัลหรือ
ลงโทษไดยอมจะมีแรงกดดันมากในการที่จะกดดันทิศทางเจตคติของเราสิ่งยั่วยุท่ีเปนรางวัลนั้น
ไดแกความเปนผูมีคนรูจักมากการเลื่อนตําแหนงการงาน สัญลักษณของการยอมรับนับถือเปนตน 
สวนสิ่งยั่วยุท่ีเปนการลงโทษก็เชน การเสียเพื่อนฝูง เสียชื่อเสียง เสียตําแหนงเปนตน ย่ิงเรามี
ความผิดปกติไปจากกลุมเทาใดแรงบีบบังคับของหมูมีมากเทาใดหรือยิ่งหมูกลุมนั้น ย่ิงเรา
ตองการเปนสมาชิกของหมูใด แรงบีบบังคับของหมูยอมมีมากเทานั้นหรือยิ่งหมูกลุมตองการเรา
มากเทาใดกลุมก็ย่ิงตองการใหเราปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุมเทานั้น กลุมที่มีเกียรติศักดิ์หรือ
ศักดิ์ศรีต่ําในหมูอาจจะกระทําผิดแปลกไปไดบาง แตย่ิงมีตําแหนงสูงหรือศักดิ์ศรีสูงแลวกระทําผิด
มาตรฐานเพียงนิดเดียวแรงกดดันของหมูจะเกิดขึ้นทันทีเพื่อใหปฏิบัติอยูในแนว 
  นอกจากนี้แรงกดดันของกลุมจะมีมากก็คือ การที่ไมมีมาตรฐานอื่นที่จะปฏิบัติ
หรือมีนอยทางที่จะเลือกหรือเราไมมีความรูมากมายนักในเรื่องนั้นบุคคลมักจะเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือเจตคติหากกลุมของเขาที่ยึดอยูเปลี่ยนแปลงไปตัวอยางเชน กรรมกร แรกๆอาจไม
สนใจกันรวมเปนสมาคมแตตอมาหากรูวาคนอื่นๆ ในกลุมรับฟงความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปลี่ยน

ส่ิงเรา เจตคติ ความรู 

ความรูสึก 

การปฏิบัติ 

ปฏิกิริยาตอบโต 
การแสดงเหตุผล 
ความคิดเห็น 
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ความคิดยิ่งกลุมมีความเปนเอกภาพเทาใดแรงกดดันของกลุมยิ่งมีผลเทานั้นเรื่องอํานาจของความ
กดดันของกลุมอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเปนไปได 4 กรณีคือ 
   (1)  เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุมและยึดมั่นในเจตคติของเราและเรา
อาจจะกาวราวยิ่งขึ้นหากเราเชื่อวากลุมไมมีผลบีบบังคับเรามากนักหรือเรามีความภักดีตอกลุมอื่น
มากกวา 
   (2)  เราอาจจะไมเปลี่ยนแปลงตอเจตคติของเราแตเราปฏิบัติตามกลุมเพราะ
เหตุผลภายนอกอยางอื่นโดยถือวาเปนสวนตัวและเราไมเห็นดวยแตสวนรวมทําเชนนั้นก็ตองปฏิบัติ
ตาม 
   (3)  เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุมเพียงผิวเผิน ภายในสวนลึกของจิตใจ
เราไมยอมเปลี่ยนแตพอเราออกไปอยูกลุมอื่นเราจะไดเห็นวาเราเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
   (4)  เราอาจจะนําเอาบางสวนของบรรทัดฐานของกลุมมาผนวกกับความเชื่อ
ของเราและปฏิเสธบางสวน 

  2)  ประสบการณท่ีนาพึงพอใจหรือไมนาพึงพอใจ เราอาจเปลี่ยนแปลงเจตคติไป

ไดเมื่อไดรับประสบการณท่ีนาพอใจหรือไมนาพอใจเชน นายแดงเขาทํางานบริษัทหนึ่งเพราะเขา
เชื่อวาจะมีความกาวหนาแตพบวาหัวหนาของเขาเปนคนขี้อิจฉาเมื่อเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆ
เพื่อปฏิบัติหัวหนาอาจจะเห็นวาการเสนอแนะของเขาเชนนั้นทําใหฐานะของเขาสั่นคลอนและ
นอกจากนั้นยังทราบดีวาเพื่อนรวมงานของเขาไปฟองแกหัวหนางานบอยๆเขาจึงอาจเปลี่ยนเจต
คติไปอีกแบบหนึ่งคือมองไมเห็นความกาวหนาในการทํางานกับบริษัทนี้ เชนนี้เปนตน 

  3)  อิทธิพลของกลุมบุคคลที่มีช่ือเสียง บุคคลที่มีช่ือเสียงในความหมายนี้อาจจะ
เปนเพื่อนซึ่งเรานับถือความคิดของเขาหรืออาจจะเปนผูเชียวชาญทางดานความพิเศษตางๆ 
ตัวอยางที่เห็นไดชัดในเรื่องนี้ก็คือ การโฆษณา ซ่ึงมักจะใชคนมีช่ือเสียงไปยุงเกี่ยว เชน ดารา
ภาพยนตรช่ือดังคนนั้นใชสบูย่ีหอนั้นๆเปนตน 

 อุทัย หิรัญโต (2519: 81-82) กลาววาเจตคติของบุคคลนั้น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดวยการศึกษา อบรม ส่ังสอน และสิ่งแวดลอมความเจริญทางการศึกษา การคมนาคมติดตอมีผล
ใหเจตคติของคนเปลี่ยนแปลงไดเปนอันมาก ท้ังนี้ เพราะบุคคลมีโอกาสสังสรรค และแลกเปลี่ยน 
ตลอดจนเลียนแบบความคิดเห็นกันไดมาก 

 Kelman (1967: 469-474) ไดเสนอขบวนการที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล 
คือ 

  1)  การยินยอม (Compliance) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับอิทธิพลของผูอ่ืน เพื่อ
มุงหวังจะใหเกิดความพึงพอใจจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น และเพื่อตองการใหผูอ่ืน
ปฏิบัติในทางที่ตนตองการ 

  2)  การเลียนแบบ (Identification) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับอิทธิพลของผูอ่ืน 
จึงตองการสรางพฤติกรรมของตนขึ้นใหเหมือนกับบุคคลในสังคม 
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  3)  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) จะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับพฤติกรรมในวังคมซึ่งตรงกับความตองการภายใน และตรงกับคานิยมของ
บุคคลนั้น 
 กลาวโดยสรุปวา เจตคตินั้นเปลี่ยนแปลงไดดวยการใหการศึกษา หรือประสบการณโดย
อาศัยแรงจูงใจ เทคนิคอันเหมาะสมและการแนะนําหรือปฏิบัติจริง โดยอาศัยแรงจูงใจใหเกิด

ความตองการหรือการยอมรับอิทธิพลของผูอ่ืน  
 
 2.5.6   วิธีการวัดเจตคติ 
 เนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพที่วัดไดยาก เมื่อเทียบกับการวัดดานอื่น นักจิตวิทยาและนัก
วัดผลไดพยายามหาวิธีการวัด และสรางเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพที่จะกระตุนใหไดมาซึ่งความรูที่

แทจริงของผูถูกวัด สามารถสรุปวิธีการวัดเจตคติไดดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 19-20) 

     1)  การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีงายและตรงไปตรงมาที่สุด การสัมภาษณ
จะตองเตรียมขอรายการที่จะซักถามไวอยางดี ขอรายการนั้นตองเขียนเนนความรูสึกที่สามารถวัด
เจตคติใหตรงเปาหมาย ผูสัมภาษณจะไดทราบความรูสึก หรือความคิดเห็นของผูตอบที่มีตอสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง แตมีขอเสียวา ผูถามอาจจะไมไดรับคําตอบที่จริงใจจากผูตอบ เพราะผูตอบอาจบิดเบือน
คําตอบ เนื่องจากอาจเกิดความเกรงกลัวตอการแสดงความคิดเห็น วิธีแกไขคือ ผูสัมภาษณตอง
สรางบรรยากาศในการสัมภาษณใหเปนกันเอง ใหผูตอบรูสึกสบายใจ ไมเครงเครียดเปนอิสระ และ
แนใจวาคําตอบของเขาจะเปนความลับ 

  2)  การสังเกต (Observation) เปนวิธีการที่ใชตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝามอง
และจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน เพื่อจะทราบวาบุคคลที่เราสังเกตมีเจตคติ 
ความเชื่อ อุปนิสัยเปนอยางไร ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะถูกตองใกลเคียงกับความจริง หรือเปนที่
เชื่อถือไดเพียงใดนั้น มีขอควรคํานึงหลายประการ กลาวคือ ควรมีการศึกษาหลายๆครั้ง ท้ังนี้
เพราะเจตคติของบุคคลมาจากหลายๆสาเหตุ นอกจากนี้ตัวผูสังเกตเองจะตองทําตัวเปนกลาง ไมมี
ความลําเอียง และการสังเกต ควรสังเกตหลายชวงเวลา ไมใชสังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

  3)  การรายงานตนเอง (Self-Report) วิธีนี้ตองการใหผูถูกสอบวัดแสดงความรูสึก
ของตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส นั่นคือ ส่ิงเราที่เปนขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมา

อยางตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตรวัดที่เปนของแนว Thurstone, Guttman, Likert และ

Osgood นอกจากที่กลาวมายังมีแบบใหผูสอบรายงานตนเองและอื่นๆ อีกมากแลวแตจุดมุงหมาย
ของการสรางและการวัด 

  4)  เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณหลายอยาง
ไปเราผูสอบ เชน ประโยคไมสมบูรณ ภาพแปลกๆ เรื่องราวแปลกๆ เมื่อผูสอบเห็นสิ่งเหลานี้จะ
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จินตนาการออกมาแลวนํามาตีความหมาย จากการตอบนั้นๆพอจะรูไดวามีเจตคติตอเปาเจตคติ
อยางไร 

  5)  การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) การวัดดานนี้อาศัยเครื่องมือ
ไฟฟา แตสรางเฉพาะเพื่อจะวัดความรูสึกอันจะทําใหพลังไฟฟาในรางกายเปลี่ยนแปลง เชน ถาดีใจ
เข็มจะชี้อยางหนึ่ง เสียใจเข็มจะชี้อีกอยางหนึ่ง ใชหลักการเดียวกันกับเครื่องจับเท็จ เครื่องมือแบบนี้
ยังพัฒนาไมดีพอจึงไมนิยมใชเทาใดนัก 

 สุชา จันทรเอม (2527: 243-244) เสนอวา การวัดเจตคติอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

  1)  วิธีของ Thurstone (The Thurstone Method) ประกอบไปดวยประโยคตางๆ
ประมาณ 10-20 ประโยค หรือมากกวานั้น ประโยคตางๆ เหลานี้จะเปนตัวแทนของระดับความ
คิดเห็นตางๆกัน ผูทดสอบจะตองแสดงใหเห็นวา เขาเห็นดวยกับประโยคใดบาง ประโยคหนึ่งๆจะ

กําหนดคาเอาไว คือ กําหนดเปน Scale Value ข้ันเริ่มจาก 0.0 ซ่ึงเปนประโยคที่ไมพึงพอใจมาก
ท่ีสุดเรื่อยๆไปถึง 5.5 สําหรับประโยคที่มีความรูสึกเปนกลางๆ จนกระทั่งถึง 11.0 ซ่ึงเปนคาสูงสุด 
สําหรับประโยคที่พึงพอใจมากที่สุด 

  2)  วิธีของ Likert (The Likert Technique) มาตราสวนนี้ประกอบดวยประโยค
ตางๆซึ่งแตละประโยคผูถูกทดสอบจะแสดงความรูสึกของตนออกมา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยาง
ย่ิง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง แตละระดับมีคะแนนใหไวตั้งแต 1-5 คะแนน 
คะแนนของคนหนึ่งๆไดจากคะแนนรวมจากทุกๆประโยค   
 กลาวโดยสรุป การวัดเจตคตินั้นนับวายาก เพราะเจตคติเปนแบบพฤติกรรมภายใน มี
ลักษณะเปนนามธรรม อยางไรก็ตาม การวัดเจตคติก็สามารถทําไดหลายวิธี เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ การใหตอบแบบสอบถาม วิธีของลิเคิรท เปนตน 

  

 2.5.7   ประโยชนของเจตคติ 

 ธีรวุฒิ เอกะกุล (2549: 20) ไดสรุปประโยชนของเจตคติ ดังนี้ 

  1)  ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของตางๆที่
อยูรอบตัวเรา 

  2)  ชวยใหมีการเขาขางตนเอง (Self-Esteem) โดยชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม
ดีหรือปกปดความจริงบางอยาง ซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตัวเขา 

  3)  ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่สลับซับซอน ซ่ึงมีการปฏิกิริยาโตตอบ 
หรือการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนั้นสวนมากจะทําใหส่ิงทําความพอใจมากจะทําใหส่ิงทําความพอใจ
มาก หรือเปนบําเหน็จรางวัลจากสิ่งแวดลอม 

  4)  ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซ่ึงแสดงวา เจตคตินั้น
นําความพอใจมาใหบุคคลนั้น 
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  5)  เตรียมบุคคลเพื่อใหพรอมตอการปฏิบัติการ 

  6)  ชวยใหบุคคลไดคาดคะเนลวงหนาวาอะไรจะเกิดขึ้น 

  7)  ทําใหบุคคลไดรับความสําเร็จตามหลักชัยที่วางเอาไว 

 ชัยยง ขามรัตน (2523: 17-18) ไดสรุปประโยชนของเจตคติ ดังนี้ 
  1)  วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม เนื่องดวยเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลยอมเปน
เครื่องแสดงวา เขามีความรูทางดานที่ดี หรือไมดีเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากนอยเพียงใด และเขามีความรูสึก
ชอบ หรือไมชอบสิ่งนั้นเพียงใด เจตคติของบุคคลตอสิ่งนั้นจึงเปนเครื่องทํานายวาบุคคลนั้นจะมีการ
กระทําตอสิ่งนั้นไปในทํานองใดดวย ฉะนั้นการทราบเจตคติของบุคคลยอมชวยใหสามารถทํานายการ
กระทําของบุคคลนั้นได แมจะไมถูกตองเสมอไปก็ตาม 
  2)  วัดเพื่อหาทางปองกัน โดยทั่วไปการที่บุคคลจะมีเจตคติตอสิ่งใดอยางไรนั้น
เปนสิทธิของเขา แตการอยูรวมกันดวยความสงบสุขของสังคม ยอมจะเปนไปไดเมื่อพลเมืองมีเจต
คติตอสิ่งตางๆคลายคลึงกัน ซ่ึงจะเปนทางใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน และไมเกิดความ
แตกแยกในสังคม 
  3)  วัดเพื่อหาทางแกไขเจตคติของบุคคลที่มีตอเรื่องหนึ่งอาจแตกตางกัน แตใน
บางเรื่องจําเปนตองไดรับความคิดเห็นและเจตคติท่ีสอดคลองกันเพื่อปองกันปญหาขอขัดแยง   
  เจตคติเปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางจิตใจ ท่ีมีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งในทาง
สังคม รวมทั้งความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเราหรือประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเจตคติมีปจจัยสําคัญคือ ประสบการณเฉพาะอยาง การ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ส่ิงที่เปนแบบอยาง และองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถาบัน นั่นคือ 
รูปแบบความตอเนื่องของเจตคติ นอกจากนั้นวิธีการวัดเจตคติควรใชการสัมภาษณ การสังเกต 
การรายงานตนเอง เทคนิคจินตนาการ และการวัดทางสรีระภาพ 
 จากแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเจตคติดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา   เจต

คติ เปนลักษณะทางจิตของกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนที่เปนแรงขับแรงจูงใจใหกลุม
บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนแสดงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนั้น ถาทราบเจตคติของกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนก็สามารถทํานาย

พฤติกรรมของกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครัวเรือนนั้นได ซ่ึง โดยปกติคนเรามักแสดง
พฤติกรรมในทิศทางที่สอดคลองกับเจตคติท่ีมีอยู  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

48 

2.6  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชน

ในหมูบาน จังหวัดลพบุรี (ป 2550) 

 
 ในสวนนี้จะนําเสนอ 10 หัวขอ ไดแก 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 2. ภาพรวม
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. หลักการและเหตุผล 4. วัตถุประสงค 5. พ้ืนที่
เปาหมาย 6. วิธีดําเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7. ปฏิทินการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8. งบประมาณในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9. หมูบาน
เปาหมาย/หมูบานนํารอง และ 10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ดังตอไปนี้  

 

 2.6.1  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   
 เพื่อเปนการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนใหม่ันคงและเขมแข็ง จังหวัดลพบุรีจึง
รวมกับสวนราชการ ภาคเอกชน และแกนนําเครือขายองคกรภาคประชาชน จัดกระบวนการ
เพื่อใหประชาชนและชุมชนไดเรียนรูและเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปปรับใช
เปนวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนได โดยไดกําหนดยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
  2.6.1.1   ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

1)  ดานโครงสรางองคกร  
จังหวัดลพบุรีไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1)  ระดับจังหวัด 
(1)  คณะกรรมการดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (คําสั่งจังหวัดลพบุรี ท่ี 282/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550) 
ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน หัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ และพัฒนาการจังหวัด เปนเลขานุการ 

(2)  คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (คําสั่งจังหวัดลพบุรี ท่ี 583/2550 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2550) ประกอบดวย พัฒนาการจังหวัด เปนประธาน ผูแทนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ภาคเอกชน เปนกรรมการ และหัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลพบุรี เปนเลขานุการ 

1.2)  ระดับอําเภอ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ  

ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง เปนรอง
ประธาน หัวหนาสวนราชการ/นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน/นายกเทศมนตรีตําบล เปน
กรรมการ และพัฒนาการอําเภอ เปนเลขานุการ 
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1.3)  ระดับตําบล  
ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล 

ประกอบดวย  ปลัดอําเภอพัฒนากร/เกษตรตําบล/สาธารณสุขตําบล/ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน/
ผูนําชุมชน/ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ขับเคลื่อนรวมกับภาคีการพัฒนาใหเกิดผลเปน
รูปธรรมทั้งในระดับหมูบานและครัวเรือน 

2)  ดานการพัฒนาองคความรู กิจกรรมพัฒนาองคความรู มีดังนี้ 
2.1)  สรางความรู และความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแกทีมวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด/อําเภอ จํานวน 140 คน และชุดปฏิบัติการ
ระดับตําบล จํานวน 610 คน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรม 

 2.2)  ใหชุดปฏิบัติการฯ รวมกับแกนนําเครือขายองคกรภาค
ประชาชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกิดครัวเรือนตัวอยาง
กิจกรรมตนแบบ เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรู และขยายผลในชุมชน 

2.3)  ใหแกนนําเครือขายองคกรภาคประชาชน สรางเครือขายการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและกลุมองคกรเครือขายและจัดใหมีเวทีการเรียนรู
รวมกันอยางสม่ําเสมอ 

3)  ดานการประชาสัมพันธ 
จังหวัดลพบุรีไดจัดสื่อประชาสัมพันธและสื่อการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนี้ 
3.1)  จัดทําคูมือเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2)  จัดทําสื่อเรียนรู “เศรษฐกิจพอเพียง” 

3.3)  จัดทําโปสเตอร “เศรษฐกิจพอเพียง” 

3.4)  จัดทําแผนพับ“เศรษฐกิจพอเพียง” 
3.5)  จัดทําสื่อประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ 

4)  ดานการบูรณาการกิจกรรม 
จังหวัดลพบุรีไดประสานหนวยงานตางๆ เพื่อสนับสนุนหมูบาน/

ชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
4.1)  งบประมาณการจัดกิจกรรม และแหลงเงินทุน 
4.2)  วิชาการเพื่อใหเกิดการสรางความรู ความเขาใจเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดแก ส่ือ เอกสารสิ่งพิมพ อุปกรณโสต และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5)  ดานการติดตามประเมินผล 
จังหวัดลพบุรีไดจัดทําแบบประเมินตามตัวชี้วัด 6 ดาน 12 ตัวชี้วัด 

โดยใหผูนําชุมชนเปนผูประเมินรับผิดชอบ 10 ครัวเรือน/คน และใหคณะทํางานระดับจังหวัด/
อําเภอติดตามโดยใชวิธีสุมตัวอยางครัวเรือนในหมูบานที่ผานเกณฑ โดยจะทําการประเมินเปนราย
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เดือนตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 และในเดือนกันยายน สรุปผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ตามตัวชี้วัด 6×2   

 

 2.6.2  ภาพรวมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  ภาพรวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จังหวัดลพบุรี ป 2550 

ท่ีมา : กรมการพัฒนาชุมชน, 2550: 17 
 

2.6.3  หลักการและเหตุผล 
  2.6.3.1  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกพสกนิกรชาวไทยมากวา 25 ป เปนปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา โดยเนน
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

การประชุมเชิง
ปฏิ บัติการสราง

วิทยากร ศกพ.ระดับ
จังหวัด/อําเภอ  
จํานวน 140 คน 
ดําเนินการ

วันที่  24 เม.ย.50 
งบ 45,200 บาท

ติดตาม/ประเมินผล
การดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด
ดําเนินการระหวาง

วันที่1 ส.ค.- 15 ก.ย. 50  

งบ 179,080บาท

ฝกอบรมชุดปฏิ บัติการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับตําบล 
จํานวน 610 คน  
ดําเนินการระหวาง
วันที่16-30พ.ค.50
งบ 107,950 บาท

ชุดปฏิ บัติการจั ด
เวทีสรางการเรียนรู
ปรับแผนชุมชน 
ปฏิ บัติกิจกรรมตาม
แผนชุมชนดาน
เศรษฐกิจพอเพียง  
และบูรณาการ
กิจกรรมกับภาคี 
ดําเนินการระหวาง
เดือน มิ.ย.-ก.ค.50

ชุด
ปฏิ บัติการ
รวมกับภาคี
สรางการ
เรียนรู 
ศกพ.ใน
หมูบาน

ประกวดหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง  
ดําเนินการระหวาง
วันที่ 1-15 ส.ค.50 
งบ 174,440 บาท 

มหกรรมการเรียนรู
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด  
ดําเนินการระหวาง
วันที่ 1-10ก.ย.50
งบ 269,930   บาท

ประชาสัมพันธและ
จัดทําสื่อสงเสริม
กระบวนการเรียนรู
งบ 223,400 บาท

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยูดีมีสุข”

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนใหเปนหมูบานเปาหมาย
เศรษฐกิจพอเพียง“อยูดีมีสุข” ประชาชนมี
คุณภาพช วิีตที่ ดีปราศจากความยากจน

เปาหมาย ป 50 จํานวน 1,128 หมูบาน

ตัวชี้วัดและเกณฑการวัดผล
รอยละของหมูบานผานเกณฑช้ีวัดทั้ง 6 
ดาน 12ตัวชี้วัด โดยเมื่อรวมคะแนน
ของทุกตัวชี้วัดแลวตองไมตํ่ากวารอยละ 
50 ของคะแนนรวม

1.ประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.หมูบานนํารอง  88หมูบาน
3. ขยายผลทุกหมูบาน (1,040
หมูบาน)
4. หมูบานยึดถือแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐานของ
ประชาชนอยางยั่งยืน

ภาพรวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จังหวัดลพบุ รี  ป 2550
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   2.6.3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการ
นําทุนของประเทศที่มีศักยภาพทั้งทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ทุน
ทางเศรษฐกิจ มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน 
   2.6.3.3  รัฐบาลไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ
ภายใตกรอบแนวคิดการพึ่งพาตนเองเปนหลัก ยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงใน
การดําเนินงาน สรางความสมดุล สรางภูมิคุมกัน ภายใตการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช 4 ป. คือ 
โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เปนตัวกํากับเพื่อนําไปสูความสมานฉันท กอใหเกิด 

“สังคมอยูดีมีสุข” 

   2.6.3.4  กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาฐานขอมูล จปฐ. และ กชช.2 ค สงเสริมความรูความเขาใจ 
ประชาสัมพันธและขยายผลการดําเนินงาน 
   เพื่อใหการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให
เปนรากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบมีสวนรวม ยึดประชาชน
เปนศูนยกลางการพัฒนา 

 

 2.6.4  วัตถุประสงค 
   2.6.4.1  เพื่อใหประชาชนในหมูบานนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช
ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
   2.6.4.2  เพื่อสงเสริมและพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนรากฐานชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน 

 

 2.6.5   พ้ืนที่เปาหมาย 
   ดําเนินการหมูบานเปาหมาย จํานวน 1,040 หมูบาน 
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 2.6.6   วิธีดําเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตารางที่ 2.1  วิธีดําเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม ข้ันตอน/เงื่อนไข ผลผลิต 

กิจกรรมที่ 1   
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรางวิทยากรเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด/อําเภอ 

-จังหวัดพิจารณาคัดเลือก
เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบงาน
เศรษฐกิจพอเพียง และมี
ศักยภาพในการทําหนาที่การ
เปนวิทยากรไดจํานวน  22  
คน   
-แจงใหอําเภอพิจารณา
คัดเลือกกลุมเปาหมาย 
(เจาหนาที่ /ปราชญชาวบาน/
แกนนําเครือขายภาค
ประชาชน) โดยพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มี
ความสามารถเปนวิทยากร
เศรษฐกิจพอเพียงได อําเภอ
ละ 10 คน   
-ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางวิทยากร
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด ใหมีความรู ความ
เขาใจและความสามารถในการ
ถายทอดปรัชญา หลักการ และ
แนวทางการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กลุมเปาหมาย 132  คน 
-ดําเนินการระดับจังหวัด  
-ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน 

-วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจังหวัด มีความรู ความ
เขาใจและความสามารถในการ
ถายทอดปรัชญา หลักการ และ
แนวทางการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง  และมี
แผนปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 

กิจกรรม ข้ันตอน/เงื่อนไข ผลผลิต 

กิจกรรมที่ 2  
    การฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับตําบล   

  

-อําเภอพิจารณาคัดเลือกแกน
นําเครือขายองคกรภาค
ประชาชน เชน ประธานกลุม
ออมทรัพยฯ กลุมอาชีพ  
เยาวชน กลุมสตรี ผูนํา อช./
อช. อสม. อพม. ฯลฯ โดย
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความสามารถเปนวิทยากร
เศรษฐกิจพอเพียงได ตําบลละ   
5 คน   

-ดําเนินการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับตําบล ตาม
หลักสูตร  
-ดําเนินการระดับอําเภอ   

-ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ตําบล มีความรู ความเขาใจ
และความสามารถในการ
ถายทอดปรัชญา หลักการ 
และแนวทางการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง    
-มีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองและหมูบาน 

กิจกรรมที่ 3   
    การจัดทําสื่อสงเสริม
กระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

-จัดทําสื่อสําหรับวิทยากร
ระดับจังหวัด/อําเภอและชุด
ปฏิบัติการฯประกอบดวย 

   1.  เอกสารคูมือเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 1,000 เลม 

   2. จัดทําสื่อวีดีทัศน (VCD)  

-จัดทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบดวย 

1. โปสเตอร ขนาด 16x23  

นิ้ว จํานวน 1,000 แผน 

2. แผนพับ จํานวน 10,000  

ฉบับ 

-มีส่ือสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 

กิจกรรม ข้ันตอน/เงื่อนไข ผลผลิต 

กิจกรรมที่ 4  
    ประกวดหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงดีเดน 

  

-ใหชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา
คัดเลือกหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงดีเดนระดับตําบล  

จํานวน 1 หมูบานและทํา Best 

Practice  
-ใหอําเภอพิจารณาคัดเลือก
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ดีเดนระดับตําบลที่มีผลงานดี
เยี่ยมเปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงดีเดนระดับอําเภอ  
จํานวน 1 หมูบาน  

-จังหวัดคัดเลือกหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงดีเดนระดับ
อําเภอที่มีผลงานดีเยี่ยมเปน 
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 3  
หมูบาน    

-มี Best Practice หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงดีเดน 

กิจกรรมที่ 5   
    มหกรรมการเรียนรูหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง  

-จัดนิทรรศการหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงดีเดนระดับ
อําเภอ 
-สัมมนาทางวิชาการเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ (หมูบาน
ชนะเลิศระดับจังหวัด  
3 หมูบาน) 

มีการเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

กิจกรรมที่ 6   
    ติดตาม ประเมินผล
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  

-รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
-ดําเนินการภายในเดือน
สิงหาคม-กันยายน  2550 

มีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ผานเกณฑ 
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 2.6.7   ปฏิทินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   จังหวัดลพบุรีไดกําหนดปฏิทินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2  ปฏิทินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิทินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม เม.ย. 

50 
พ.ค.
50 

มิ.ย.
50 

ก.ค.
50 

ส.ค.
50 

ก.ย.
50 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด/อําเภอ 

24 
เม.ย.50 

     

2. การฝกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล   

 16-30   
พ.ค.50 

    

3.  ชุดปฏิบัติการฯ จัดเวทีสรางการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/ปรับแผน
ชุมชนและดําเนินกิจกรรมที่เกิดจาก
การปรับแผนชุมชน 

      

4. ประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ดีเดน 

       

5. มหกรรมการเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

       

6. การจัดทําสื่อเพื่อสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

20 เม.ย.- 
15 พ.ค. 50 

    

7. ติดตามประเมินผล       

 

 2.6.8   งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบประมาณดําเนินการขับเคลื่อนพอเพียง มีดังนี้ 
   2.6.8.1   งบปกติจากสวนราชการ 6 กระทรวง 17 หนวยงาน ดําเนินการโดยราชการ
สวนกลาง จํานวน 20 โครงการ เปนเงิน  92,452,135 บาท ดําเนินการโดยราชการสวนภูมิภาค 
จํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 3,685,700 บาท  
   2.6.8.2   งบคาใชจายการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดลพบุรีไดอนุมัติ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เพื่อขยายผลการดําเนินงาน
ใหครบทุกหมูบาน  
     2.6.8.3  งบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  
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 2.6.9   หมูบานเปาหมาย/หมูบานนํารอง 

 จังหวัดลพบุรี  มีหมูบานทั้งหมด 1,129 หมูบานกําหนดเปนหมูบานนํารอง 88 หมูบาน 
และขยายผลไปยังหมูบานที่เหลือครบทุกหมูบานภายในป 2550 และตั้งเปาหมายจะใหหมูบาน

ผานเกณฑประเมินผลตามตัวชี้วัด 6×2 รอยละ 50 ของหมูบานทั้งหมด จํานวน 565 หมูบาน   

 

 2.6.10  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
   2.6.10.1   ประชาชนในหมูบานนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
   2.6.10.2   หมูบาน/ชุมชนยึดถือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนรากฐานของ
ประชาชนอยางยั่งยืน 

 

2.7  การดําเนินการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของจังหวัดลพบุรี (ป 2551)   

 
 ในสวนนี้จะนําเสนอ 4 หัวขอ ไดแก 1. ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบานของจังหวัดลพบุรี (ป 2550) 2. เนื่องจาก
เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดลพบุรีมีการผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยว 3. หลักการสําคัญในการ
ดําเนินการ และ 4. วิธีดําเนินการ (ป 2551) ดังตอไปนี้   
 2.7.1  ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรากฐานของ

ชีวิตประชาชนในหมูบานของจังหวัดลพบุรี (ป 2550)  

 ในป 2550 ปรากฏวาจังหวัดลพบุรีใชตัวชี้วัด 6×2 ท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด เปน
ตัวชี้วัดกิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการติดตาม รายงานผลอยางเปนระบบ โดยให
ผูนําชุมชนจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานทุกเดือน และมอบหมายใหคณะทํางานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ติดตามเยี่ยมหมูบาน พรอมกับได

จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาตามตัวชี้วัด 6×2 ของหมูบานทุกหมูบาน ผลการดําเนินงานปรากฏวามี

หมูบานที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 6×2 จํานวน 688 หมูบาน  

 

 2.7.2  เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญในจังหวัดลพบุรีมีการผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยว  
 โดยมีวัตถุประสงคของการผลิตเพื่อตอบสนองดานการคาเปนหลัก เกษตรกรจึงไมมีการ
สํารองหรือเก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือน สงผลใหตองมีคาใชจายดานอาหารเพิ่มขึ้นโดยไม
จําเปน ประกอบกับรูปแบบการผลิตพืชที่เนนหนักเพียงชนิดเดียว อาจทําใหเกษตรกรอยูในภาวะ
เสี่ยง หากเกิดสถานการณผันแปรดานภาวะการตลาด เชน ปริมาณผลผลิตลนตลาด ราคาตกต่ํา 
เปนตน หรือแมแตความไมแนนอนของสถานการณดานการผลิต เชนกรณีโรคแมลงศัตรูพืช
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ระบาด หรือการเกิดภัยธรรมชาติ เปนตน เนื่องจากพืชแตละชนิดจะมีความสามารถเฉพาะตัวใน
การดํารงชีวิตตามสภาพธรรมชาติไมเหมือนกัน ดังนั้น การวางแผนการผลิตพืชที่ดีโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงจึงนาจะเปนทางออกที่ชวยใหเกษตรกรสามารถใชเปนแนวทางในการดํารงชีพ
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 
  กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรากฐานของ
ชีวิตประชาชนในหมูบาน โดยไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนเปนเจาภาพหลักในการ
ดําเนินงาน โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหนวยงานสนับสนุน 

 

 2.7.3   หลักการสําคัญในการดําเนินการ 

 ในการดําเนินการโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ (ป 2551) ใหสําเร็จนั้น 
จังหวัดลพบุรีไดกําหนดหลักการสําคัญในการดําเนินการไว ดังนี้ 
  2.7.3.1  การบูรณาการ โดยทุกภาคสวนตองใหความรวมมือในการพัฒนาอยาง
จริงใจ และจริงจังเพื่อนําพาใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางพระราชดําริ 
  2.7.3.2  ภูมิสังคม ในการพัฒนาตามโครงการตองพิจารณาถึงศักยภาพพื้นที่ท่ี
เหมาะสม และความพรอมของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก ซ่ึงประชาชนตองใหความรวมมือและมี
ความพรอมที่จะเขารวมการพัฒนาดวยความตั้งใจ และมีใจที่จะสูและขยายผลรวมกับโครงการ 
  2.7.3.3    เพิ่มรายไดและอาชีพ วัตถุประสงคในการพัฒนาตองสรางรายได และ
อาชีพที่ม่ันคงใหกับประชาชนในทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
  2.7.3.4    สรางระบบนิเวศนและการทองเที่ยว ในการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ สุดทายเมื่อดําเนินการสําเร็จตองกอเกิดระบบนิเวศนท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน สงผลให
สภาวะแวดลอมสวยงาม รมรื่น สามารถใชเปนที่พักผอนหยอนใจและสถานที่ทองเที่ยวได    

  

 2.7.4  วิธีดําเนินการ (ป 2551) 

  2.7.4.1   เขตนาขาว ซ่ึงประกอบดวย 3 หมูบาน ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
ลพบุรี บานหมี่ และทาวุง มีแนวทางการสงเสริมโดยเนนการปลูกขาวเพื่อการบริโภคและจําหนาย 
โดยสงเสริมแนวทางการผลิตที่สําคัญ คือ 1) การปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือน      
2) ทําปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพใชเอง ทดแทนการใชปุยเคมี 3) ใหมีการเลี่ยงไกไข เลี้ยงปลาใน
บอพลาสติกหรือบอซีเมนต สําหรับไวบริโภคในครัวเรือน และ 4) ใหเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือน  
  2.7.4.2   เขตพืชไร ซ่ึงประกอบดวย 8 หมูบาน ใน 8 อําเภอ คือ อําเภอลําสนธิ 
สระโบสถ โคกเจริญ ทาหลวง โคกสําโรง พัฒนานิคม ชัยบาดาล และหนองมวง มีแนวทางการ
สงเสริมเชนเดียวกับเขตนาขาว โดยเนนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนสําคัญ เชน การ
ปลูกผักสวนครัว การเลี่ยงไกไข เลี้ยงปลาในบอพลาสติกหรือบอซีเมนต และการทําบัญชีครัวเรือน
เปนตน 
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2.8  บริบทหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี 
 
 ในสวนนี้จะนําเสนอบริบทหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี ท้ัง 11 
หมูบาน ซ่ึงเปนผลจากการสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารที่เปนขอมูลเบื้องตนของแตละ
หมูบานที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไดศึกษาไว ประกอบกับการศึกษาภาคสนามจาก
การสัมภาษณผูนําชุมชน ซ่ึงพบวาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรีมีแนวทาง

พัฒนาไปสูการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน โดยยึดหลักการตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ไดแก การรวมกลุมตางๆ ในชุมชนอยางเขมแข็งและเปนแรงขับเคลื่อนพลังของชุมชนที่
สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน มีการรวมกลุมเพื่องานอาชีพ ลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มาจากฐานความรู/ภูมิปญญาชาวบาน เกิดจากการเชื่อมโยง
สัมพันธ เกื้อกูลกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยตัวมันเอง 
เปนวิถีชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได พ่ึงพาธรรมชาติ และพึ่งพาอาศัยระหวางกันได ท้ังนี้ โดยมีการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนที่สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติได โดยมีรายละเอียดบริบทของแตละชุมชน ดังตอไปนี้ 

 

 2.8.1  บานหมอ หมูท่ี 13 ตําบลบางคู อําเภอทาวุง 
  2.8.1.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน  
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  2.8.1.2   ประวัติความเปนมาของชุมชน 
   บานหมอเปนหมูบานที่อยูกันอยางมีความสุขปราศจากยาเสพติดเปน
หมูบานที่มีความอุดมสมบูรณ แตตนกําเนิดไมแนชัดวามีการอพยพหรือยายถิ่นฐานมาจากสมัยใด 
แตนาจะเปนยุคกรุงศรีอยุธยาตอนตน ชาวบานหมอประกอบอาชีพทํานาเปนหลักและประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว (วัว) อาชีพจักสานจากไมไผ จากคําบอกเลาของคนรุนเกาวามีโคกหมอซึ่งเปน
โคกใหญมากและมีคนมอญมาปนหมอ ถวย ชาม เครื่องปนดินเผา คนมอญอาจเปนตนกําเนิด
ของคนบานหมอก็เปนได  
  2.8.1.3  ท่ีตั้ง 
   บานหมอตั้งอยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 3 กิโลเมตร และหางจาก
จังหวัด ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ังหมดจํานวน 1,052 ไร พ้ืนที่อยูอาศัย 67 ไร พ้ืนที่ทํา
การเกษตร 984 ไร พ้ืนที่ทํานา 984 ไร ทํานาปละ 2 ครั้ง 
  2.8.1.4   ลักษณะภูมิประเทศ 
   บานหมอมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก เหมาะ
กับการทําการเกษตรและทําสวน  สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีแมน้ําลพบุรีไหลผานกลาง
พ้ืนที่ตําบล มีระบบชลประทานทั่วถึง                
  2.8.1.5   การคมนาคม (การเดินทาง) 

    การคมนาคมใชเสนทางถนนคอนกรีตในหมูบานสายบางคู – โพตลาด
แกว ในการสัญจรไปมา ใชการไดดีตลอดป มีเสนทางไปอําเภอไดหลายเสนทาง โดยผานหมูบาน

ซ่ึงเรียกวาสายในเสนโพตลาดแกว – ทาวุง มีรถประโดยสารตลอดวันในการเดินทางไปอําเภอและ
ไปถึงตัวจังหวัด 
  2.8.1.6  ประชากร 
      จํานวนครัวเรือน 67 ครัวเรือน จํานวนประชากร 378 คน ชาย 196 
คน หญิง 182 คน ประชากรสวนใหญจะเปนวัยแรงงาน 139 คน คิดเปนรอยละ 64.05 ของ
ประชากรทั้งหมด 
  2.8.1.7  การศึกษา 

   ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ และเด็กรุนใหมไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อยูในเขตอําเภอ
เมือง ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเรียนในเขตอําเภอเมืองตั้งแตประถมศึกษา เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได  

    2.8.18  ขอมูลองคกร 
        ผูใหญบาน (นายธนู แจงประจักษ) มีคณะกรรมการหมูบาน (9 คน) 
สมาชิก อบต. (หมูบาน) (2 คน) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) (4 คน) อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) (8 คน) อาสาสมัครเกษตร (4 คน) คณะกรรมการบริหารศูนยบริการ



 
 
 
 

60 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (2 คน) คณะกรรมการดําเนินการศูนยเรียนรู
ชุมชน (4 คน)  
  2.8.1.9  สภาพทางสังคม 
               ประชาชนสวนใหญใชภาษาไทยภาคกลาง นับถือศาสนาพุทธ มีการ
ทําบุญตามประเพณีในงานเทศกาลตางๆ มีวัดในเขตตําบลบางคูจํานวน 4 วัด เพื่อใหลูกหลานได
บวชเรียน วัดมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ถือวาเปนสถานที่รวมจิตใจของ
ประชาชน เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม งานประเพณี งานมงคลตางๆ งานศพ การประชุมจัดเวที
แกไขปญหาของหมูบาน การนับถือศาสนาเปนกรอบแนวทางปฏิบัติทําใหคนเปนคนดี เกรงกลัว
ตอบาปไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ทําใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข                

     คนในหมูบานตั้งบานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมมีร้ัวบานติดกัน อยูกัน
อยางพี่นอง พ่ึงพาอาศัยชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยังมีการรักษาธรรมเนียมประเพณี มีการเคารพผู
อาวุโส ผูเฒาผูแก มีการรับฟงความคิดเห็นสวนรวมเปนหลัก คนในครัวเรือนจะอยูรวมกันพรอม
หนา ออกไปทํางานแบบเชาไปเย็นกลับ ครอบครัวมีความอบอุน 
  2.8.1.10   สภาพทางเศรษฐกิจ 
                   ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ประมาณรอยละ 80 
ของประชากรทั้งหมด) คือ ทํานาอยางนอยปละ 2 ครั้ง รองลงมาเปนอาชีพรับจางทั่วไป ไดแก 
ทํางานโรงงาน รับจางทางการเกษตร จําแนกเปน ทํานา (37 ครัวเรือน) รับราชการ (11 
ครัวเรือน) รับจาง (15 ครัวเรือน) และคาขาย (4 ครัวเรือน) รายไดเฉลี่ยของประชากร 60,393 
บาท/คน/ป เปนรายไดภาคเกษตร เฉลี่ย 50,000 บาท/ครัวเรือน/ป และรายไดนอกภาคเกษตร 
เฉลี่ย 30,000 บาท/ครัวเรือน/ป   
           2.8.1.11  ทักษะฝมือแรงงานของหมูบาน 
  ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักเกษตรกรรม ดังนั้น ทักษะแรงงาน
ของชุมชนจึงเปนเรื่องของการเกษตร การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว สวนทักษะฝมือแรงงานที่สําคัญที่
เกิดจากประสบการณ การเรียนรู การศึกษาดูงาน การฝกอบรม ทําใหคนในชุมชนถนัดในดาน
การเกษตรโดยการเรียนรูท่ีจะพัฒนาดานการเกษตร เชน การทําเกษตรอินทรีย เกษตรปลอด
สารพิษ เปนตน 
  2.8.1.12   ภูมิปญญาทองถิ่น 
       ปราชญชาวบาน ไดแก นายณรงค กลอมเกลา (ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง) นายเพ็ง โขนสกุล (กลองยาว) นายสุนทร นิ่มนอม (นวดแผนไทย)  
  2.8.1.13   แหลงเงินทุนในชุมชน 

    แหลงทุนที่สําคัญในหมูบานที่ชวยลดปญหาหนี้สินนอกระบบใหแก
คนชุมชน และไดยังเปนแหลงทุนที่ชาวบานไดรวมกันเรียนรูในการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน
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อีกดวย คือ กองทุนหมูบานฯ (1,160,000 บาท สมาชิก 82 คน) กองทุนแกไขปญหาความ

ยากจน (280,000 บาท สมาชิก 29 คน) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (2,000,000 บาท 

สมาชิก 331 คน) และกลุมออมทรัพยเยาวชน (250,000 บาท สมาชิก 78 คน) 
      2.8.1.14  กิจกรรมที่สําคัญของบานหมอ เชน จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย โรงสีชุมชน กลุมน้ําพริก กลุมเยาวชน การนวดแผนไทย และ
การปลูกผักสวนครัว เปนตน  

 

 2.8.2   บานชอนมวง หมูท่ี 3 ตําบลชอนมวง อําเภอบานหมี่ 
  2.8.2.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  2.8.2.2   ประวัติความเปนมา 
   เดิมพื้นที่หมูบานชอนมวงเปนปามะมวงเต็มพื้นที่ และชาวบานได
อพยพเขามาอาศัยอยูจนกลายเปนหมูบานและไดเรียกชื่อหมูบานตามพื้นที่ที่มีตนมะมวงเยอะวา
มวง สวนคําวาชอนนั้นเปนความเขาใจของชาวบานในพื้นที่วาไปที่ไหนก็มีแตตนมะมวงจึงพรอมใจ
กันเรียกชื่อหมูบานนี้วา บานชอนมวง 
  2.8.2.2   ท่ีตั้ง 
   บานชอนมวงตั้งอยูหางจากอําเภอบานหมี่ 29 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ท้ังหมดประมาณ 4,210 ไร  

 2.8.2.3   ลักษณะภูมิประเทศ 
  บานชอนมวงมีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมติดกับคลองชลประทาน

เหมาะสําหรับการทําไรและเลี้ยงสัตว 
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 2.8.2.4  การคมนาคม  

              บานชอนมวงเดินทางจากอําเภอบานหมี่มาทางถนนสายหลักบานหมี่ – 
หนองมวง ระยะทาง 26 กิโลเมตรแยกจากถนนใหญสายหนองมวงบานชอนมวง ระยะทาง 3 
กิโลเมตร 

 2.8.2.5   ประชากร 
   จํานวนประชากรทั้งหมด 702 คน ชาย 348 คน หญิง 354 คน (ณ 
21 มีนาคม 2551) 
  2.8.2.6  สภาพทางเศรษฐกิจ  
   อาชีพหลักของประชาชนสวนใหญมีประกอบ อาชีพเกษตรกรรม 
(ประมาณรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด) คือ ทําไร อาชีพรอง คือ การรับจาง อาชีพเสริม 

ไดแก เลี้ยงสัตว การสํารวจขอมูล จปฐ. ป 2551 มีรายไดรวมทั้งสิ้น หรือผลิตภัณฑมวลรวม 

(Gross Village Product: GVP) จํานวน 34,406,000 บาท และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 55,580 บาท
ตอป 

2.8.2.7  ผลิตภัณฑชุมชน 
  กลุมสตรีบานชอนมวงผลิตสบูสมุนไพรผสมน้ํานมวัวนมดิบ 

 2.8.2.8  กลุม/องคกร/ทุนในชุมชน ผูนําชุมชน 
      กลุม/องคกร/ทุนในบานชอนมวง ไดแก กลุมสตรีบานชอนมวง 

(สมาชิก 18 คน เงินกองทุน 60,000 บาท) กลุมทําไรบานชอนมวง (สมาชิก 104 คน เงินทุน 

100,000 บาท) กลุมกองทุนหมูบาน (เงินลาน) (สมาชิก 90 คน เงินกองทุน 80,000 บาท) กลุม

รักษาความสงบประจําหมูบาน (อพป.) (สมาชิก 143 หลังคาเรือน เงินกองทุน 40,000 บาท) 

กลุมศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน (ฌาปนกิจศพ) (สมาชิก 104 หลังคาเรือน เงินกองทุน 

25,000 บาท)  
  2.8. 2.9   กิจกรรมที่สําคัญของบานชอนมวง คือ กลุมโคนม การทําบัญชีครัวเรือน 
กลุมออมทรัพย กลุมเลี้ยงไก กลุมสมุนไพร กลุมโคนม กลุมสตรีทําสบูนม และกลุมปลูกผักสวนครัว 
เปนตน 
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 2.8.3   บานไผแหลม หมูท่ี 1 ตําบลทายตลาด อําเภอเมืองลพบุรี 
  2.8.3.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2.8.3.2   ประวัติความเปนมา 
   เดิมพื้นที่บานไผแหลมนี้เปนตนไผมาก ชาวบานไดเรียกชื่อหมูบาน
ตามพื้นที่ท่ีมีตนไผมากวา บานไผแหลม 
  2.8.3.3   ท่ีตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ 
     บานไผแหลมหางจากอําเภอเมืองลพบุรี 15 กิโลเมตร มีลําคลองผาน
หมูบาน และมีน้ําตลอดป นอกจากนั้นในลําคลองยังมีปลาธรรมชาติชุกชุม สภาพดินอุดมสมบูรณ
เหมาะสําหรับทําอาชีพไรนาสวนผสม สภาพในหมูบานมีความรมรื่น โดยรวมชุมชนปลูกพืชไมผล
และไมยืนตนแทบทุกครัวเรือน 
  บานไผแหลมมีอากาศรมรื่น มีตนไมพืชเล็กและใหญมาก พ้ืนที่ท่ีตั้ง
อยูระหวางลุมน้ําริมตะคลองทําใหพ้ืนที่ของหมูบานมีความอุดมสมบูรณไมขาดน้ํา ชุมชนสวนมาก
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม (ทํานา) ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตวเปนสวนมาก 

 2.8.3.4   การคมนาคม  

     การเดินทางจากบานไผแหลมมีหลายเสนทาง คือ ออกเสนทางลพบุรี-
บานแพรก 

 2.8.3.5   ประชากร 
 จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 59 ครัวเรือน เปนชาย 123 คน หญิง 133 

คน รวมทั้งสิ้น 256 คน (ขอมูล จปฐ.ป 2551) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

 



 
 
 
 

64 

  2.8.3.6  สภาพทางเศรษฐกิจ  
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม (ทํานา) เลี้ยงสัตว 
ปลูกพืชผักสวนครัว รับจาง คาขาย รับราชการ และอื่นๆ รายไดรวม 3,877,500 บาท รายได
เฉลี่ย  58,750 บาท/ครัวเรือน/ป 

  เมื่อมีพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ไดสรางความเขาใจของความพอเพียง ซ่ึงชุมชนแตตั้งเดิมประกอบอาชีพ
แบบไรนา สวนผสมอยูแลว และประกอบกับสวนราชการ เชน เกษตร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข 
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ (ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) ธกส.จังหวัด
ลพบุรี และเอกชน มาใหความรูในการประกอบอาชีพ และ ธกส. จังหวัดลพบุรีใหการสนับสนุน
กอตั้งโรงเรียนชาวนาข้ึน เพื่อใหคําแนะนํา และสอนชุมชนในตําบลทายตลาด ในการทําปุยเกษตร
อินทรีย น้ํายาอเนกประสงค การทําพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายไดมาจนถึงปจจุบัน 
  การทําพืชผักสวนครัวเปนอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวบานทํากันแทบทุก
ครัวเรือน โดยบางครัวเรือนก็ทําเปนอาชีพหลัก    

2.8.3.7  สภาพทางสังคม 
   จุดเริ่มตนในการพัฒนาการเรียนรูของบานไผแหลมเริ่มจากการจัดตั้ง

โรงเรียนชาวนา เพื่อเปนจุดเรียนรูในการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเริ่มการสอนการทําปุยเกษตรอินทรีย ปุยหมัก การทําน้ํายาอเนกประสงค การทําเตาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีทุนเดิมคือทรัพยากรธรรมชาติเอง เชน มูลสัตว ตอขาว (ฟางขาว) ปลาธรรมชาติ 
ผลไมนานาชนิด ฯลฯ 

  ปงบประมาณ 2549 กรมการพัฒนาชุมชนไดขับเคลื่อนและสนับสนุน
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนชุมชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น ใหกับเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ผูนํา
องคกร และชุมชน เพื่อใหไดขอมูลของชุมชนมาใชในการวิเคราะหถึงจุดเดน จุดดอยของชุมชน 
เพื่อนําไปพัฒนาและแกไขปญหาใหถูกตองในดานตางๆ โดยระดมความคิดของคนในชุมชน ถึง
ความเปนไปไดและพัฒนาใหสามารถแกไขปญหาในชุมชนของตนเองได โดยการที่แกไขปญหาได
ดวยตนเอง หรือปญหาที่ตองใหสวนอื่น ๆ มารวมดําเนินการดวย  
  บานไผแหลมมีวัดทาขามเปนวัดที่ชาวบานใชเปนสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชุมชนหมูบานมีตนตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

2.8.3.8  ภูมิปญญา/ผลิตภัณฑชุมชน 
 ภูมิปญญาทองถิ่นในบานไผแหลมมีปราชญซ่ึงเปนผูดํารงวิถีชีวิตมา
กอนไดรับการสงเสริม และถูกถายทอดสูคนในชุมชนรุนหลังทําใหชุมชนรูถึงการครองตน ครอง
อาชีพที่สามารถขยายผลใหเปนที่เรียนรู และอยูเย็นเปนสุข ไดดวยตนเองอยางยั้งยืนตลอดไป 
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 2.8.3.9  กลุมองคกร / ทุนในชุมชน ผูนําชุมชน 
  บานไผแหลมมีการระดมเงินออมรวมหุนกับสถาบันการเงินตําบลทาย

ตลาด ในโครงการ “เก็บเงินวันละบาท บาทละวัน” 

  2.8.3. 10  กิจกรรมที่สําคัญของบานไผแหลม คือ การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออม
ทรัพย กลุมเลี้ยงไก กลุมสมุนไพร และกลุมปลูกผักสวนครัว เปนตน 

 

 2.8.4   บานพูนทรัพย หมูท่ี 7 ตําบลซับสมบูรณ อําเภอลําสนธิ 
  2.8.4.1  ขอมูลทั่วไป 
 บานพูนทรัพยเปนหมูบานตั้งใหม เมื่อ พ.ศ. 2546 ท่ีเรียกวาบานพูน
ทรัพย เพื่อใหเปนมงคลแกหมูบาน มีพ้ืนที่ประมาณ 2,100 ไร     

2.8.4.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 บานพูนทรัพยอยูในบริเวณพื้นที่เปนที่ราบสูง สลับเนินเขา สภาพ

พื้นดินสวนมากเปนดินรวนปนทราย มีคลองสายหลัก คือ คลองลําพญากลางและคลองแหงซึ่ง
เปนคลองขนาดเล็ก ไหลผานหมูบาน ฤดูแลงน้ําจะแหงขอด ไมสามารถใชประโยชนทาง
การเกษตรได พ้ืนที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เหมาะการทําการเกษตรประเภททําไร 
เลี้ยงสัตว ท่ีอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติเปนหลัก ไมมีการเก็บกักน้ํา จึงมีปญหาไมมีน้ําเพียงพอที่ใช
ในการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง   
  2.8.4.3   ประชากร   

  บานพูนทรัพยมีครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน จํานวนประชากร
ท้ังหมด 179 คน ชาย 75 คน หญิง 104 คน  

 2.8.4.4   สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทําไรออย (รอยละ 

95) ทําสวนผัก (รอยละ 5) ในดานการเลี้ยงสัตวมีการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เชน 
เปด ไก รายไดจึงมาจากภาคการเกษตรเปนสวนใหญ (รอยละ 84.05) รายไดจากการคาขาย 
(รอยละ 5.80) รายไดจากการประกอบอาชีพดานชาง (5.80) และรายไดจากการประกอบอาชีพ
รับจาง (รอยละ 4.35) มีรายไดเฉลี่ยทั้งหมูบาน 48,621 บาท/ป  

 ในหมูบานพูนทรัพยไมมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน มีปาชุมชน อยู
บริเวณใกลๆ วัดไทรงาม และมีการสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่วัด บริเวณหัวไรปลายนา แหลง
น้ําสาธารณะ 2 แหง ประกอบดวยสระน้ํา ที่เก็บกักน้ํา และฝายน้ํา มีบอน้ําตื้นสาธารณะ1 บอ มี
ประปาหมูบานที่ชาวบานใชครบทุกครัวเรือน 
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2.8.4.5  สภาพทางสังคม   
 บานพูนทรัพยไมมีวัดประจําหมูบาน แตทําบุญที่วัดซับสมบูรณ ดาน

การสาธารณสุข มีศูนยสาธารณสุขประจําหมูบาน ดานการใหการบริการ ดานการมีไฟฟา มีจํานวน
ผูใชไฟฟา ครบทุกครัวเรือน  

 ในดานการสื่อสารมีโทรศัพทสาธารณะ 1 แหง เสียบอย ใชการไมได 
โทรศัพทเคลื่อนที่ 69 ครัวเรือน ประมาณ 100 เครื่อง หอกระจายขาว 1 แหง เพื่อใช
ประชาสัมพันธแจงขาวสาร ศูนยการเรียนรูชุมชน ซ่ึงเปนศูนยการเรียนรูระดับอําเภอ 1 แหง และ
ใชเปนสถานที่ประชุมในหมูบาน  

2.8.4.6  ภูมิปญญาทองถิ่น 
  บานพูนทรัพยมีปราชญชาวบาน คือ นางสายใจ กิจเกียรติ์ (ดานการ
จักสาน) และนายเทพณรงค เจริญจิตร (ดานชาง) 
  2.8.4.7   ขอมูลองคกร/กลุม 
  บานพูนทรัพยมีองคกรและกลุมในหมูบาน ดังนี้ คณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กทบ.) กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อส
ม.) กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน (กพสม.) อาสาพัฒนาชุมชน ศูนยเรียนรูชุมชน ศูนยประสานงาน
องคกรชุมชน (ศอช.ต.) รานคาชุมชน กลุมอาชีพกระเปาเชือกมัดฟาง กลุมออมทรัพยฯ และ
โรงสีขาวชุมชน 
  2.8.4 .8   กิจกรรมสําคัญของบานพูนทรัพย เชน รานคาชุมชน การทําบัญชี
ครัวเรือน กลุมออมทรัพย โรงสีชุมชน กลุมถักกระเปา กลุมเลี้ยงปลา การปมน้ํามัน และการปลูกผัก
สวนครัว เปนตน 
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 2.8.5   บานพุแว หมูท่ี 8 ตําบลวังทอง อําเภอโคกเจริญ 
  2.8.5.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน 

 
     2.8.5.2  ประวัติความเปนมา 
 บานพุแวเปนหมูบานที่ตั้งอยูราบเชิงเขา เปนแหลงพันธุไมนานาชนิด 
มีตนหวาและตนแวอยูจํานวนมาก เมื่อชาวบานลงไปหาปลา หรือขุดดินบริเวณริมคลองก็จะมีน้ําพุ

ข้ึนมา ชาวบานจึงไดตั้งชื่อหมูบานนี้วา “บานพุแว” 
  2.8.5.3   ที่ตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ 
    บานพุแว ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน 
ฤดูฝน  และฤดูหนาว 

 2.8.5.4   ประชากร 
 บานพุแว มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตาม
เกณฑ จปฐ.  ป 2551 จํานวน 39,836 บาท/คน/ป มีประชากรทั้งสิ้น 249 คน เปนชาย 128 
คน หญิง 121 คน  
  2.8.5.5  สภาพทางเศรษฐกิจ  
 ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ทําไร  พืชที่
นิยมปลูก คือ ออย มันสําปะหลัง 

2.8.5.6  สภาพทางสังคม 
  สภาพบานเรือนของชาวบานมีความมั่นคงถาวร มีการจัดบานเรือนเปน
ระเบียบถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพดี คนอายุ 35 ป ข้ึน
ไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มี

อายุระหวาง 15 – 60 ป อานออกเขียนไดเปนสวนใหญ ประชาชนสวนใหญไมติดสุรา ไมติดบุหรี่ 
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ปฏิบัติกิจทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ผูสูงอายุและคนพิการไดรับการดูแลเปนอยางดี 
ประชาชนสวนใหญเปนสมาชิกกลุมตางๆ ท่ีตั้งขึ้นในหมูบานและมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชน 
            บานพุแวมีโรงเรียนบานพุกะชัดเปนสถานที่ศึกษา เปดสอนตั้งแต
ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปท่ี 6  

 2.8.5.7  กลุมองคกร/ทุนในชุมชน ผูนําชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและ
กิจกรรมเครือขายใหบริการรับฝากเงินสัจจะและขยายเครือขายเปนศูนยสาธิตการตลาด จําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภค ใหกับสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยการระดมทุนกันเองในหมูบาน เนื่องจาก
เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี สมาชิกไดรับประโยชนอยางแทจริง หนวยงาน
ของทางราชการ จึงไดสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ป 2544 โครงการ
หมูบานเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง จํานวน 300,000 บาท ไดนํามาขยายเครือขายกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต เปนปมน้ํามันชุมชน เพื่อใหประชาชนในหมูบานไมตองไปซื้อน้ํามันในพื้นที่หางไกล 
เปนการลดรายจาย เพิ่มรายได สงเสริมการออม เกิดการประหยัด 
  ศูนยการเรียนรูชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเรียนรูหมักหัวเชื้อจุลินทรียเพื่อ

ผสมสูตรเปนปุยชีวภาพและผสมจุลินทรียดีเซลใหเปนน้ํามันเชื้อเพลิง รณรงค/จัดฝกอบรม/สาธิต
ใหชาวบานทําเอง ใชเอง ซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก สามารถลดตนทุนการผลิต ลดรายจาย  
เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดแนวคิดมาจากการศึกษาดูงาน การเขา
รับการฝกอบรม รุนที่ 9 จากสถาบันเรียนรู อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 บานพุแวจัดกลุมสนใจทางดานชางยนต โดยการประชาสัมพันธ 
รวบรวมผูท่ีมีความสนใจดานชางยนตมารวมกลุมกัน และประสานอาจารยจากสถานีวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี ผูมีความรู ความชํานาญ มาสอนแนะ ฝกปฏิบัติ 
เทคนิคการซอมเครื่องยนตแบบงาย ๆ เชน การปะยาง เปลี่ยนอะไหล ท่ีจําเปน เพื่อเปนการลด

รายจาย /สรางการเรียนรูใหกับกลุมผูท่ีสนใจในหมูบาน 
  บานพุแวจัดทําแปลงนาสาธิตตัวอยางในพื้นที่ 2 ไร ทําการปลูกขาว

หอมมะลิ และจัดทําแปลงสาธิต ปลูกพืชผักตาง ๆ ท่ีบริโภคในครัวเรือน จํานวน 1 ไร โดยใชปุย
ชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองทั้งหมด ซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิตไดเปนอยางมาก 

  บานพุแวมีการจัดตั้งกลุมอัดฟาง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตําบลวังทอง จัดสรรงบประมาณโครงการกระตุนเศรษฐกิจ เปนเงิน 
711,700 บาท เพื่อดําเนินการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง และรถไถ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกมี
การรวมตัวกัน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมแกไขปญหาอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพรวมกัน สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม การทํางานในรูปของกลุม เปนการเพิ่มรายได ลด
รายจาย 
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  2.8.5.8   กิจกรรมที่สําคัญของบานพุแว คือ ศูนยการเรียนรูชุมชน การทําบัญชี
ครัวเรือน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกลุมปลูกผักสวนครัว เปนตน 

 

 2.8.6   บานใหมพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง 
  2.8.6.1  แผนที่หมูบาน/ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2.8.6.2  ประวัติความเปนมาของชุมชน 

    บานใหมพัฒนาเดิมเรียกวา “บานทามวง” ตอมาเมื่อพ.ศ. 2513 จึง

ตั้งชื่อหมูบานวา “บานใหมพัฒนา” และรวมแรงรวมใจกันสรางวัดขึ้นมา ซ่ึงตั้งชื่อวัดนี้วา “วัด

พัฒนาราม” ซ่ึงเปนวัดที่ชาวบานในละแวกนี้ ไดศรัทธาในพระพุทธศาสนา การทําบุญ ฟงธรรม 
จัดงานมงคล งานทอดกฐิน งานทอดผาปา ฯลฯ และปจจุบันนี้มีประชากรอาศัยรวมทั้งหมด 104 
ครัวเรือน  

 2.8.6.3   ท่ีตั้ง  
    บานใหมพัฒนาตั้งอยูหางจากอําเภอโคกสําโรง ไปทางทิศเหนือ 
ระยะทางประมาณ 6 กม.  
  2.8.6.4  ลักษณะภูมิประเทศ  

   บานใหมพัฒนาเปนที่ราบลุมพื้นที่ท้ังหมด 1,537 ไร ทําการเกษตร 

1,210 ไร พ้ืนที่ราบลุมและพื้นที่ราบสูงเหมาะสําหรับทํานา ทําไร ดินสวนใหญเปนดินเหนียว
เหมาะแกการทํานา ทําไร ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญสามารถทํานาไดถึงปละ 1 ครั้ง แบงเปนพื้นที่ทํา
การเกษตร 1,210 ไร ท่ีเหลือเปนพื้นที่ปลูกบานอาศัย 

 

 



 
 
 
 

70 

 2.8.6.5  ประชากร 
    ประชาชนสวนใหญเปนไทยพวน ลาว อาศัยอยูกันเปนกลุม มีลักษณะ
เปนคุมดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้แลว โดยมีพ้ืนที่นาลอมรอบ ภายในหมูบานมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 6 กิโลเมตร  และถนนลูกรังหลังบานซึ่งเชื่อมกันทุกตรอก ทุกซอย โดยมีวัดพัฒนารามและ
ศูนยสาธิตการตลาดเปนศูนยรวมชาวบานมาพบปะ นัดหมายประชุมกัน ซ่ึงนับไดวาเปนจุด
ศูนยกลางของหมูบาน ประชาชนมีความรักความสามัคคีเปนอยางดี มีความสงบสุขปราศจากการ
วิวาทบาดหมางหรือคดีความอื่นๆ โดยมีการรวมกลุมพลังมวลชนดานตางๆ เชน ชมรมสงเสริม
สุขภาพ (แอโรบิค) กลุมแมบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.) อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) กลุมจักสานตะกราหวาย แห ท่ีดักสัตว กลุมทํา
ขนมไทยเชนขาวตมมัด ขนมลูกตาล กลุมออมทรัพยมีถึงจํานวน 2 กลุม กลุมกองทุนหมูบาน 
กลุมผูเลี้ยงสุกร กลุมขาวหอมมะลิ กลุมเจียระไนแรแมกกาไซด และกลุมเยาวชน ปจจุบันมี
ครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 344 คน (ชาย 155 คน หญิง 189 คน) 
  2.8.6.6   สภาพทางเศรษฐกิจ 
    ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา ท่ีตองพึ่งพาดิน
ฟาอากาศทางธรรมชาติเปนหลัก ระยะตอมาดินเริ่มเสื่อมสภาพลงผลผลิตที่ไดก็ลดนอยลงทําให
ชาวบานตองหันมาใชปุยและสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหมากขึ้น ทําใหตนทุนการผลิต
สูงขึ้น ชาวบานจึงเริ่มมีหนี้สินมากขึ้น เกิดอาชีพรองตามมา เชน อาชีพรับราชการ เจียระไนแรแมก
กาไซด การเลี้ยงสุกร การทําไร การเย็บผา ในหมูบานซึ่งมีการถายทอดใหแกเยาวชนในหมูบาน
เพื่อสืบทอดตอไป เชน กวนขาวกระยาสารท เจียระไนแรแมกกาไซด การเลี้ยงสุกร การทํานา ทํา
ไร ทอผา และรับจางทั่วไป    
     จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฺ.) ป 2550 พบวา
ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปจํานวน 54,051 บาท คนอายุ 15-60 ปเต็มมีการประกอบ
อาชีพและมีรายได และประชาชนในหมูบานมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน   
  2.8.6.7   การคมนาคม 
    บานใหมพัฒนามีเสนทางคมนาคมในการขนสงตลอดป มีถนน
คอนกรีตรอบหมูบาน และมีถนนดินลูกรังแยกจากคอนกรีตเขาตามตรอกซอยของหมูบาน 
สามารถใชรถยนต รถจักรยานยนตและรถจักรยานไดอยางสะดวก การติดตอกับภายนอกหมูบาน
มี 2 เสนทาง คือ ถนนพหลโยธิน สายบานวังกระเบียน ถึงวังจั่น 
  2.8.6.8   สภาพสังคม   
    ชาวบานมีความผูกพันกันแบบญาติพ่ีนอง มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน เด็กจะใหความเคารพผูใหญ ผูสูงอายุและผูนํา เมื่อมีงานบุญหรือกิจกรรมประเพณี
ตางๆ เชนทําบุญกลางบาน ประเพณีสงกรานต การทํากระยาสารท การลงแขก ภายในหมูบาน ก็
จะมีการชวยเหลือกันเปนอยางดีดวยความเต็มใจ มีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
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ครอบครัวมีความอบอุน สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญมีสุขภาพแข็งแรง เด็กและเยาวชนไดรับ

การศึกษาภาคบังคับทุกคนประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ป อานออกเขียนไดทุกคน ไมมีผูติดบุหรี่
และสุรา ไมติดยาเสพติด ผูสูงอายุและผูพิการไดรับ การดูแลเปนอยางดี  
    ชาวบานสวนหนึ่งออกไปทํางานนอกบานหรือทํางานนอกพื้นที่ และ
ตางจังหวัด บุตรหลานสวนหนึ่งตองไปศึกษาตอในตางจังหวัด ทําใหความสัมพันธของครอบครัว
และระหวางเพื่อนบานที่มีอยูเดิมจางหายไป การชวยเหลือซึ่งกันและกันยังคงมีหลงเหลืออยูในหมู
เครือญาติและเพื่อนบานแตก็ไมถึงกับมากนัก  
    สภาพบานเรือนมีความมั่นคงถาวร มีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําปทุกคน เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 
15-60 ป อานออกเขียนไดทุกคน ปฏิบัติกิจทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ผูสูงอายุและ
คนพิการทุกคนไดรับการดูแลเปนอยางดี  
  2.8.6.9   การศึกษา 
    บานใหมพัฒนามีโรงเรียนบานทามวง หมูท่ี 1 ตําบลหนองแขม ซ่ึง

ตั้งอยูติดกับบานใหมพัฒนา เปดสอนนักเรียนตั้งแตช้ันประถมปท่ี 1 ถึงชั้นประถมปท่ี 6 อยางเปน
ทางการมีลูกหลานชาวบานใหมพัฒนาไดเขาศึกษาจนถึงปจจุบัน        
  2.8.6.10   ภูมิปญญาทองถิ่น                                               
    ครูภูมิปญญาในหมูบาน ซ่ึงไดถายทอดความรูและประสบการณ
ใหกับลูกหลานไดสืบทอดตอไป คือ นางทองอินทร ชัยฤทธิ์ (การทําขนมจีน) นายสมจิตร อิน
จําปา (การทําขนมลูกตาล ขาวลอดชองใบเตยหอม) นางทองเหลี่ยม บุตรออน (การทําขนมหอ
ขาวตมมัด) นายเถา โตะเงิน (การจักสาน ถักทอแห ยอ) นายลอบ ช่ืนแชม นายอํานวย อินจําปา 
นายศิริ เข็มกลัด (การถักทอแห) นางทบ ฉิมงาม นางทองทิพย มาวัง (การถักทอยอ การจักสาน
ไมไผ เชน กระบุง ตะกรา)  
  2.8.6.11  การอนามัยและสาธารณสุข 
          การรักษาแบบแผนโบราณขณะนี้ยังคงมีหลงเหลืออยูบาง เชน การ

รักษาโรคงูสวัด  “หมอบาน” นายขุน ปอมบุบผา และนายอุบล บุตรออน ใชเหลาขาวเปารักษา มี
การตั้งครูทุกครั้งเวลารักษา นายสวัสดิ์ ขันเงิน ใชหมากเปารักษา นายเขียน อนุภาพ ใชคาถาทาง
ไสยศาสตร นายหลา ตะพานแกว ใชวานเปารักษาโรคงูสวัด และรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูก อัม
พฤกษ อัมพาต โรคเขา โรคขอ ใชสมุนไพรรักษาผูท่ีเปนตาแดง โดยการเคี้ยวหอมแดงแลวเปา
พนจะหายภายใน 3 วัน ปจจุบันชาวบานสวนใหญนิยมซื้อยามากินเองเนื่องจากมีอาการไมรุนแรง
มากนัก และหาซื้อไดงายไมตองเสียเวลารอหมอตรวจรักษาตามความเชื่อในภูมิปญญาชาวบาน 
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  2.8.6.12   ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม 
    ชาวบานทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเปนรวมจิตใจ คือ วัดพัฒนา
ราม ชาวบานจะรวมตัวกันมาทําบุญตักบาตรที่วัดเปนประจําและใชวัดเปนสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชน มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ไดแก การทําบุญกลางบาน  
    ในเดือนหกทุกปทําบุญสารทพวน กลางเดือนสิบกวนกระยาสารท 
หลอเทียนจํานําพรรษา ประเพณีเส็งกอง ตักบาตรเทโวโรหนะสูตร (มีนางฟา เทวดา) และรักษา
ประเพณีสําคัญอื่นๆ ตามแบบอยางประเพณีไทยดั้งเดิมไวอยางเหนียวแนน เชน ประเพณี
สงกรานต มีการรดน้ําดําหัวผูใหญ การเลนสะบา ลูกชวง กอพระเจดียทราย การเลนตอไก มอญ
ซอนผา งูกินหาง   
    นอกจากนี้ยังจัดใหมีรณรงคปลูกตนไมริมถนนและมีการทําความ
สะอาดถนนหนทางในวันสําคัญเชนวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ เปนตน เพื่อใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี และการแสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   
  2.8.6.13   การบริหารหมูบานใหมพัฒนามีคณะกรรมการหมูบาน 
  2.8.6.14   กิจกรรมที่สําคัญของบานใหมพัฒนา เชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุม
ออมทรัพย ศูนยสาธิตการตลาด กลุมเจียระไนแร และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 

 

 2.8.7   บานหนองกระสังข หมูท่ี 5 ตําบลหนองผักแวน อําเภอทาหลวง 
  2.8.7.1  แผนที่หมูบาน/ชุมชน 
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  2.8.7.2  ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
    เมื่อป พ.ศ. 2500 มีราษฎร 4 ครอบครัว อพยพมาจากอําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี เขามาฟนปาจับจองที่ดินเพื่อทําไร พืชไรท่ีปลูกในขณะนั้นคือขาวโพดเลี้ยงสัตว ตอมา
ประมาณป 2505 มีราษฎรอพยพตามเขามาฟนปาไมเพื่อปลูกพืชไร จนหมดสภาพปาดงดิบ และ
ราษฎรที่มาอาศัยอยูในพื้นที่ไดตั้งชื่อหมูบานหนองกระสังข เพราะในหนองน้ําบริเวณหนาวัดมีผัก
กะสังขึ้นอยูมากมาย  
  2.8.7.3   ท่ีตั้ง 
    บานหนองกระสังขตั้งอยูหางจากอําเภอทาหลวง เปนระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร  

 2.8.7.4   ลักษณะภูมิประเทศ 
      บานหนองกระสังขสวนใหญเปนพื้นที่ราบดอน มีลําหวยสาธารณะไหล
ผาน 2 สาย มีพ้ืนที่ราบลุมบางสวนเหมาะสําหรับปลูกพืชไร เชน ไรออย ขาวโพดหวาน ไรพริก 
ฤดูแลง แลงรุนแรงและรอนจัด ฤดูหนาว หนาวจัด ฤดูฝน ฝนตกชุกน้ําทวมพืชไร บริเวณที่ลุม
ไดรับความเสียหายเกือบทุกป 
  2.8.7.5   สภาพเศรษฐกิจ 
    ชาวบานหนองกระสังขประกอบอาชีพ การเกษตร อาชีพหลัก คือ การ
ทําไร ไรออย ไรขาวโพด ไรพริก อาชีพรอง คือ คาขาย การรับจางทั่วไป  ชางกอสราง และมีการ
ปลูกผักสวนครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อไวบริโภคเองในครัวเรือน 
  2.8.7.6   สภาพทางสังคม   
    ประชาชนสวนใหญใชภาษากลาง และภาษาอีสานบางสวน นับถือ
ศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมูบาน 2 แหง คือ วัดหนองกระสังข และวัดหนองแกชฎาทอง เปนศูนย
รวมจิตใจของชาวบาน 

 2.8.7.7   ประชากร                 
   บานหนองกระสังขมีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 138 ครัวเรือน (ขอมูล จปฐ. 

ป 2550) เปนชาย 210 คน หญิง 224 คน รวม 434 คน ประชากรวัยแรงงานชวงอายุ 18-60 ป 
จํานวน 228 คน เด็กกอนวัยเรียน 45 คน วัยเรียนกําลังเรียน 93 คน ผูสูงอายุชวงอายุ 60 ปข้ึน
ไปจํานวน 62 คน  
  2.8.7.8  สภาพทางเศรษฐกิจ  

   ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพหลักคือ ไรออย ไรขาวโพด 
ไรพริก อาชีพรอง คือ คาขาย การรับจางทั่วไป ชางกอสราง และมีการปลูกผักสวนครัวหลังฤดูเก็บ

เกี่ยวเพื่อไวบริโภคเองในครัวเรือน มีรายไดรวมทั้งสิ้น หรือผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Village 

Product: GVP) จํานวน 13,344,000 บาท และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 50,738 บาทตอป  
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  2.8.7.9   แหลงทองเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม  
    บานหนองกระสังขมีแหลงน้ําสาธารณะ 5 แหง คือ คลองธรรมชาติ
และสระน้ํา เพื่อใชในการทําการเกษตรของเกษตรกรบานหนองกระสังข   
    ประชาชนมีความตื่นตัวในการรวมกลุมผลิตปุยอินทรียปนเม็ดจําหนาย
ในหมูบาน และหมูบานใกลเคียงราคาถูก เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจาย และลดการใช
ปุยเคมี ทําใหดินมีคุณภาพดีข้ึน ประชาชนในหมูบานมีงานทําเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิดดีข้ึนดวย
ตามลําดับที่ควรจะเปน 

 

                                                                                          
โรงงานผลิตปุยอินทรียปนเม็ด 

    ในหมูบานมีการปลูกตนไมบริเวณสองขางทางถนนที่สาธารณะเปนประจํา
ทุกปในวันสําคัญ เชน วันพอ วันแม ฯ และทําใหหมูบานมีสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน นาอยูมากขึ้น 

                         
  2.8.7.10  กลุม/องคกร/ทุนในชุมชน 
         บานหนองกระสังขมีกลุม/องคกร/ทุนในชุมชน คือ 1) 
คณะกรรมการหมูบาน (สมาชิก 9 คน เงินกองทุน 33,167 บาท) 2) ศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน (สมาชิก 138 คน) 3) กลุมโครงการแกไขปญหาความยากจน(กขคจ.) (สมาชิก 
138 ครัวเรือน เงินกองทุน 292,000 บาท) 4) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (สมาชิก 115 คน 
เงินกองทุน 319,580 บาท) 5) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง(กทบ.) (สมาชิก 99 คน 
เงินกองทุน 2,395,133 บาท) 6) กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) (สมาชิก 7 คน 
เงินกองทุน 106,563 บาท) 7) กลุมสตรีอาสาพัฒนาหมูบาน(กพสม.) (สมาชิก 15 คน 
เงินกองทุน 33,300 บาท) 8) กลุมเกษตรกร (สมาชิก 32 คน เงินกองทุน 20,000 บาท) 9) 
กลุมประปาหมูบาน (เงินกองทุน 165,671 บาท) 10) กลุมผูใชน้ํา (สมาชิก 28 คน เงินกองทุน 
228,850 บาท) 11)  งบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ พ.ศ. 2545 (เงินกองทุน 100,124 บาท) 
12) กองทุนแมของแผนดิน (สมาชิก 152 คน เงินกองทุน 46,929 บาท) 13) กลุมอาชีพ(น้ํายา
เอนกประสงค) (สมาชิก 36 คน เงินกองทุน 16,673 บาท) 14) กลุมฌาปนกิจสงเคราะห 
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(สมาชิก 487 คน เงินกองทุน49,450 บาท) 15) โรงงานปุยอินทรียปนเม็ด (สมาชิก 76 คน 
เงินกองทุน 19,400 บาท)  
  2.8.7.11   กิจกรรมที่สําคัญของบานหนองกระสังข เชน ศูนยเรียนรูชุมชน การทํา
บัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย กลุมปุยอินทรีย กลุมน้ํายาเอนกประสงค กลุมกข.คจ. และการปลูก
ผักสวนครัว เปนตน 

 

 2.8.8   บานน้ําซับ หมูท่ี 3 ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม 
  2.8.8.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน 

  2.8.8.2   ประวัติความเปนมาของชุมชน                                                     
     บานน้ําซับกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2499 เริ่มกอตั้งจํานวน 6 ครัวเรือน มี

แหลงน้ํา 2 แหง คือ น้ําคลองที่ไหลบานทุงบอทองและบอน้ําพุด คลองน้ําซับ การตั้งชื่อหมูบานตั้ง
ตามชื่อคลองที่ไหลผานหมูบานที่ช่ือวาคลองน้ําซับ  
  2.8.8.3   ที่ตั้ง 
    บานน้ําซับตั้งอยูหางจากอําเภอพัฒนานิคมประมาณ 14 กิโลเมตร 
หางจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ังสิ้น 1,950 ไร    
  2.8.8.4   ประชากร  
          บานน้ําซับมีจํานวนครัวเรือน 66 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 250 คน 
เปนชาย 109 คน หญิง 141 คน 
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  2.8.8.5   ลักษณะภูมิประเทศ  
    บานน้ําซับมีพ้ืนที่เปนที่ราบ มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ บานน้ําซับมี
ภูมิอากาศรอนชื้น 
  2.8.8.6   สภาพเศรษฐกิจ  

   ในหมูบานน้ําซับไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดกลาง หรือ ตลาดนัด
สินคาเกษตร การประกอบอาชีพรับจาง ในจํานวนนี้ 20 ครัวเรือน เปนแรงงานรับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตตําบลชองสาลิกา มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน เทากับ 66,466 บาท/คน/ป 
และทุกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยเกินกวา 23,000 บาท/คน/ป  

 2.8.8.7  กิจกรรมที่สําคัญของบานน้ําซับ เชน การทําบัญชีครัวเรือน ธนาคาร
หมูบาน กลุมโคนม และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 

 

 2.8.9   บานหนวยประคอง หมูท่ี 10 ตําบลดงดินแดง อําเภอหนองมวง 
  2.8.9.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  2.8.9.2   ประวัติความเปนมา 
 เดิมประชากรบานหนวยประคองสวนใหญไดอพยพครอบครัวมาจาก
ตางจังหวัดหลาย ๆ จังหวัดดวยกัน ซ่ึงในเวลานั้นยังเปนปาดงดิบอุดมไปดวยพรรณไมนานรวมถึง
สัตวปาอยูจํานวนมาก จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2541 จึงไดแยกออกมาเปนบานหนวยประคอง หมู
ที่ 10 ตําบลดงดินแดง  
  2.8.9.3   ท่ีตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ 
 บานหนวยประคองมีสภาพเปนพื้นที่ราบสูง เนื้อที่รวมทั้งหมดจํานวน 
8,625 ไร แยกเปน ท่ีอยูอาศัย 105 ไร ท่ีดินทํากิน 8,520 ไร  สวนใหญเอกสารสิทธิ์ เปน น.ส. 
3 ก  
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 2.8.9.4   การคมนาคม  

   บานหนวยประคองอยูหางจากอําเภอหนองมวง ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
 2.8.9.5   ประชากร 
 ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ทําไร ไรมันสําปะหลัง งา 

ขาวโพด ขาวฟาง ทําสวน และรับจาง นับถือศาสนาพุทธ เปนชุมชนที่มี ระบบสวัสดิการที่ดี มีกลุม
อาชีพหลากหลาย เชน ธนาคารหมูบานฯ โรงสีขาวชุมชน รานคาชุมชน ปมน้ํามันชุมชนกลุมเลี้ยง
ปลาในสระบัวกลุมปุยอินทรียปนเม็ด จํานวนครัวเรือนทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร 102 ครัวเรือน
ท่ีมีคนอาศัยอยูจริง 86 ครัวเรือน จํานวนประชากร 265 คน เปนชาย 122 คน หญิง 143 คน 
  2.8.9.6  สภาพทางเศรษฐกิจ  
    อาชีพหลักของประชาชนสวนใหญมีประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ 
ทําไร อาชีพรอง คือ การรับจาง อาชีพเสริม ไดแก เลี้ยงสัตว รายไดเฉลี่ย 177,863 บาท/คน/ป 

คาใชจายเฉลี่ย 75,380 บาท/คน/ป หนี้สินเฉลี่ย 22,000 บาท/ตน/ป เงินออมเฉลี่ย 23,000 
บาท/คน/ป 

2.8.9.7  ผลิตภัณฑชุมชน 
               ผลิตภัณฑชุมชน ไดแก ขาวสารปลอดสารพิษ น้ํายาลางจาน ปุย
อินทรียอัดเม็ด พิมเสนน้ํา เปนตน 

2.8.9.8  ภูมิปญญาชาวบาน 
    ภูมิปญญาชาวบาน ไดแก นางสุทิน แยมครวญ (การบริหารจัดการ
กลุม/คน) นายบุญสม แยมครวญ (อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น) นางทิพาเอ โปรงแสง 
(แพทยแผนไทย พน,เปา) นางสมลิ้ม เพ็งนิล (แพทยแผนไทย พน,เปา) นายบุญสม แยมครวญ 
(ความรูดานการเกษตร  การเพาะปลูกการปรับใช เทคโนโลยี) นายสมาน สิงหเดช (จักสาน) นาง
แจว โสภา (จักสาน) นายสัมพันธ คุลีเฉื่อย (ชางไม/จักสาน) นายชูชีพ นาคภู ชาง (หินออน/ชาง
ไฟฟา/ชางไม)นางชม ทรงเจริญ (ถนอมอาหาร) 

 2.8.9.9  กลุมองคกร / ทุนในชุมชน ผูนําชุมชน 
  บานหนวยประคองมีกลุม องคกร เขมแข็ง ราษฎรพรอมใหความ

รวมมือในกิจกรรมที่จะสงเสริมการพัฒนาในหมูบานเปนปจจัยสนับสนุน 
  บานหนวยประคองมีธนาคารหมูบาน ท่ีดําเนินการจัดตั้งเปนแหงแรก

และแหงเดียวของอําเภอหนองมวง และของจังหวัดลพบุรีดวย 
  บานหนวยประคองมีโรงสีชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากโรตารี ใน

การสีขาวในชุมชน โดยที่หมูบานนี้ไมมีผูทํานาเลย 
  บานหนวยประคองมีกลุมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ทําใหชุมชนรวม

เปนสมาชิก รวมดูแล รวมบริหารกิจการ เพื่อเปนการเพิ่มรายได เชน รานคาชุมชน ปมน้ํามัน
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ชุมชน ปุยอินทรียปนเม็ด กองทุนแผนดินแม กลุมแมบาน (สตรีอาสา/กพสต.) กลุมเยาวชน 
กองทุนหมูบาน เปนตน 

   บานหนวยประคองมีกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเกือบทุกดาน เชนปลูกผัก เลี้ยงปลา การออมทรัพย การเอื้ออาทร สมานฉันท ฯลฯ 
  2.8.9.1 0  กิจกรรมที่สําคัญของบานหนวยประคอง คือ ธนาคารหมูบาน โรงสี
ชุมชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย และกลุมปลูกผักสวนครัว เปนตน 

 

 2.8.10   บานทารวก หมูท่ี 6 ตําบลหนองยายโตะ อําเภอชัยบาดาล 
  2.8.10.1  แผนที่หมูบาน/ชุมชน 

 

2.8.10.2  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
 บานทารวกแยกออกมาตั้งเปนหมูบาน เมื่อ พ.ศ. 2522 มีราษฎร

เริ่มแรก 56 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 5,447ไร ท่ีตั้งบานทารวกเพราะมีคลองลําสนธิไหลผานเหมาะแก
การตั้งบานเรือนและทําอาชีพในการเกษตร บริเวณที่สัญจรไปมามีไมไผรวกขึ้นอยูมากมาย จึง

เรียกหมูบานนี้วา “ทารวก”  
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2.8.10.3  ท่ีตั้ง 
                                 บานทารวกตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอชัยบาดาล 20 กิโลเมตร และ
หางจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี 112 กิโลเมตร พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 3,860 ไร พ้ืนที่อยู
อาศัย ประมาณ 106 ไร  

2.8.10.4  ประชากร 
              จํานวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน จํานวน 310 คน เปนชาย 153 คน 

หญิง 157 คน 
2.8.10.5  ลักษณะภูมิประเทศ  
             บานทารวกมีพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา บางสวนเปน

ที่ราบลุม 
2.8.10.6  การคมนาคม 
             บานทารวกมีถนนลาดยางจากหมูบานถึงตัวอําเภอถนนภายในหมูบาน 

2 สาย แยกเปนถนนลาดยาง 1 สาย ระยะทาง 3,000 เมตร ถนนหินคลุก 1 สายระยะทาง 2,000 
เมตร 

              เสนทางการคมนาคม ท่ีเปนเสนทางหลักของบานทารวกที่สําคัญ เปน
เสนทางเปนเสนทางเชื่อมระหวาง ตําบลนาโสม,ตําบลซับตะเคียน อําเภอชัยบาดาลไปยังอําเภอลํา
สนธิ มีการคมนาคมที่สะดวก รถยนตและรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรสามารถวิ่งไดตลอดป 
  2.8.10.7   แหลงน้ําที่สําคัญ  
                  แหลงน้ําที่สําคัญของหมูบาน คือคลองลําสนธิ ใชประโยชนเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการปลูกพืชผัก เพาะพันธุปลา และวัวไดดื่มกิน มีน้ําใชตลอดทั้งปแตจะแหง
ในฤดูแลง  

2.8.10.8  ทรัพยากรธรรมชาติ 
             ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในหมูบาน คือ ปาไมท่ีข้ึนอยูตามไรและ

เทือกเขาลานหินผุดรอบหมูบาน สัตวปา และพืชสมุนไพรทีสําคัญ เชน กําลังเสือโครง ไพรชะเรือง 
ยาหนวดแมว มะตูม ยานาง ฟาทะลายโจน และมีสัตวปาตางๆ ซ่ึงมีมากมาย 

             สภาวะที่เปนปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมและสัตวปายัง
อยูในสภาพอุดมสมบูรณ ประชาชนมีการอนุรักษปาโดยการปลูกตนไมทดแทน 

2.8.10.9  การศึกษา 
             ประชากรสวนใหญจบการในระดับการศึกษาภาคบังคับ ไมไดเรียน

หนังสือ 2 คนแตเปนผูสูงอายุ จบชั้นประถมศึกษา 236 คน จบชั้นมัธยมศึกษา 46 คน จบ

อนุปริญญา 3 คน จบปริญญาตรี 1 คน  
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  2.8.10.10   ขอมูลองคกร 
               ผูใหญบาน (นายสนิท ยานะพันธุ) ผูชวยผูใหญบาน (นายสมพร ยา

นะพันธุ และนางศรีสุวรรณ ปกสันเทียะ) ประธานกองทุนหมูบาน (นายสนิท ยานะพันธุ) นายก
องคการบริหารสวนตําบล (นายพูน เกสรพรม) ประธานสตรี (นางศรีสุวรรณ ปกสันเทียะ) 

ประธาน อสม. (นางละเอียด ยานะพันธุ) อช. (นายทินกร พาณิชย นายสมศักดิ์ เพชรตะกั่ว นาง

ละเอียด ยานะพันธุ นางเพลินพิศ เทพานวล) สมาชิก อบต. (นายแดง เภตรา และนายประสิทธิ์ 

เนียมขุนทด) 
2.8.10.11  สภาพทางสังคม 
               ประชากรสวนใหญใชภาษาผสมผสานระหวางภาษากลาง ภาษาอีสาน 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ไมมีวัดในหมูบานจึงตองทําบุญที่วัดเขาตําบลหมูท่ี 2 ตําบลนาโสม โดย
วัดมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต เปนสถานที่รวมจิตใจของผูที่นับถือศาสนาพุทธ เปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมงานประเพณี งานมงคลตางๆ งานศพ และที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา การนับถือ
ศาสนาเปนกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีทําใหคนเปนคนดี เกรงกลัวตอบาป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
ทําใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  
  ประชากรตั้งบานเรือนอยูตามทองทุงนาที่ปลูกออย มีท่ีดินทํากินแยก
ออกตางหากจากหมูบาน ซ่ึงไมไกลจากหมูบานนัก ชาวบานสวนใหญมีจิตใจเอื้ออารีถอยทีถอยอาศัย 
พึ่งพาชวยเหลือกันสูง แบงปนกัน ถอยทีถอยอาศัย พูดคุยปรึกษาหารือกันมีความเคารพเชื่อฟง
ผูใหญ คนแกเฒา  
  ครัวเรือนสวนใหญจะมีท้ังเด็กผูใหญและผูสูงอายุอยูรวมกัน สวน
ประชากรวัยแรงงานบางสวนจะออกไปทํางานหากินในตางถิ่น รับประทานขาวเหนียวเปนอาหารหลัก 
อาหารสวนใหญเปนอาหารพื้นเมืองของคนภาคอีสานโดยมีปลาราเปนอาหารประจําครัวเรือน    
  งานบุญประเพณีท่ีสําคัญคือวันสําคัญทางพุทธศาสนาและประเพณี
สําคัญ นิยมทําทุกวันพระในชวงเขาพรรษา ประเพณีทําบุญกลางบาน จะทําทุกๆ ปวันขึ้น 1 ค่ํา 
เดือน 6 และประเพณีแขงเรือซึ่งทํากันทุกปจะจัดขึ้นชวงเทศกาลวันสงกรานตหรืออยูในชวงเดือน
เมษายนของทุกป 
  2.8.10.12   ภูมิปญญาทองถิ่น 

      ภูมิปญญาทัองถิ่น คือ นายพูน เกษรพรม (ดานศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี) นายสมร หมื่นสา (ชางไมสรางบาน) นายจรัล สีจูม (ชางซอมเครื่องยนต) นาย
สนิท ยานะพันธุ (การบริหารจัดการกลุม) 

2.8.10.13  สภาพทางเศรษฐกิจ 
            ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ ทําไรออย (36 ครัวเรือน 
รายไดโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 420,000 บาท) รองลงมาทําไรขาวฟาง (30 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย 
56,000บาท)ทําไรขาวโพด (9 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย 100,000 บาท) ทําสวนไมผล (8 ครัวเรือน 
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รายไดเฉลี่ย 80,000 บาท) และมีอาชีพเสริม คือ คาขาย (4 ครัวเรือน รายไดโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 
100,000บาท) รับจางตางจังหวัด (2 ครัวเรือน รายไดโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 100,000 บาทตอป) 

มีรายไดรวมทั้งสิ้น หรือผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Village Product: GVP) จํานวน 20,314,495 บาท 
และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 65,530.62 บาทตอป    
           ทักษะฝมือแรงงานที่สําคัญ ท่ีเกิดจากประสบการณไดเห็น และเรียนรู
จากบรรพบุรุษ และจากการศึกษาเพิ่มเติมการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ท้ังดานงานชาง และการทํา
การเกษตรอินทรีย ดานอาชีพเสริมอื่นๆ ฝมือแรงงานที่สําคัญในหมูบาน ที่สามารถถายทอดความรู 
ประสบการณใหแกคนอื่น คนที่สนใจและสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดคือ อาชีพดาน
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว อาชีพการดานชาง เปนตน 
  2.8.10.14   กองทุนหมูบาน 
              กองทุนหมูบานประกอบดวย ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 

โครงการ  SML โรงงานผลิตปุยอัดเม็ดชีวภาพ ฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน กลุมเลี้ยงโคเนื้อ กลุมทํา
ขนมเคก ขนมเปยะ กลุมเกษตรกรทํานาทําไร กลุมผลิตน้ําปลาปลาสรอย กลุมผลิตน้ํายา
อเนกประสงค,น้ํายาปรับผานุม 
  2 .8.10.15   แหลงเงินทุนในชุมชน 
            แหลงทุนที่สําคัญในหมูบาน ทําใหลดปญหาหนี้สินนอกระบบได และ
เปนแหลงทุนที่ประชาชนในหมูบานรวมกันในการบริหารจัดการ คือ กองทุนหมูบาน (มีเงินทุน 
2,150,000 บาท สมาชิก 85 คน) กลุมกลุมเลี้ยงโคเนื้อ (มีโค 157 ตัว สมาชิก 20 คน) กลุม
ฌาปนกิจประจําหมูบาน (มีเงินทุน 13,000 บาท สมาชิก 310 คน) กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน (มีเงินทุน 13,000 บาท สมาชิก 14 คน) กลุมสตรีอาสาพัฒนา (มีเงินทุน 5,000 บาท สมาชิก 
25 คน) 

2.8.10.16  สถานที่ทองเที่ยว 
         ลานหินผุด เปนสถานที่ท่ีสวยงามและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

   
      2.8.10.17  กิจกรรมที่สําคัญของบานทารวก เชน ศูนยสาธิตการตลาด การทํา
บัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย กลุมปุยอินทรีย กลุมน้ําปลา กลุมทําขนม กลุมสมุนไพร และการ
ปลูกผักสวนครัว เปนตน 
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 2.8.11   บานหนองผักบุง หมูท่ี 4 ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ 
  2.8.11.1   แผนที่หมูบาน/ชุมชน 

 

 
2.8.11.2  ประวัติความเปนมาของชุมชน 

    บานหนองผักบุงเปนหมูบานมีคนตางถิ่นหลายจังหวัดอพยพยายถิ่น

ฐาน มาตั้งหลักปกฐาน เพื่อประกอบอาชีพทํามาหากิน รวมตัวกันตั้งเปนหมูบาน ท่ีเรียกวา “บาน

หนองผักบุง” เพราะมีหนองน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงมีผักบุงอยูเปนจํานวนมาก ชาวบานไดมาอาศัยเก็บกิน
และเรียกกันติดปากวาหนองผักบุง  
  2.8.11.3   ที่ตั้ง 
     บานหนองผักบุงตั้งอยูทางทิศใตของที่วาการอําเภอ ระยะทาง 9 
กิโลเมตร 
  2.8.11.4   ลักษณะภูมิประเทศ  

   บานหนองผักบุงเปนที่ราบลุมและมีแหลงน้ําลําคลอง เหมาะแกการ
เพาะปลูกพืชขาว ออย ถ่ัว เปนตน 
  2.8.11.5  ประชากร 
    บานหนองผักบุงมีจํานวนครัวเรือน 84 ครัวเรือน ประชากร 306 
คน เปนชาย 126 คน หญิง 182 คน ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
  2.8.11.6   สภาพทางเศรษฐกิจ  
    รายไดเฉลี่ย 24,600 บาท/คน/ป พ้ืนที่สวนใหญ (รอยละ 76.76) 
ใชในการทํานา จํานวน 1,982 ไร ประชากรมีการออม รอยละ 84.12 ของประชากรทั้งหมด 
ผลผลิตที่สงจําหนายออกนอกหมูบาน คือ ขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ 
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  2.8.11.7   การคมนาคม 
    การเดินทางไปยังบานหนองผักบุงใชเสนทางถนนสาย สระโบสถ-วัง
เพลิง ระยะทางประมาณ 9 กม. 
  2.8.11.8  ทักษะฝมือแรงงานของหมูบาน 
    ทักษะฝมือแรงงาน คือ การเย็บผารับชวงการผลิต เย็บผาโหล ดาน
การเกษตร ทําไร ทํานา ชางกอสราง ชางไม ชางปูน เปนตน 

 2.8.11.9   ภูมิปญญาทองถิ่น      
   บานหนองผักบุงมีภูมิปญญาดานการดํารงชีพ เชน อาชีพทํานา ทํา

ไร เลี้ยงสัตว หาปลา รับจาง เปนตน นอกจากนี้ยังมีความรูความสามารถในการทําเครื่องมือ
ดํารงชีวิต เชน ผลิตปุยหมัก จักสาน ลอบ ไซ เปนตน 

 2. 8.11.10   ขอมูลกลุม/องคกรตางๆ  
           หมูบานหนองผักบุงมีกลุม/องคกร คือ โครงการแกไขปญหาความ
ยากจน (สมาชิก 53 คน) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (สมาชิก 74 คน) กลุมออมทรัพยเพื่อการ

ผลิต (สมาชิก 70 คน) กลุมผูใชน้ํา (สมาชิก 68 คน) อสม. (สมาชิก 4 คน) กลุมสตรีอาสาพัฒนา 
(สมาชิก 25 คน) คณะกรรมการชุมชน (กม.) (สมาชิก 9 คน) ศูนยสงเคราะหราษฎรฯ (สมาชิก 68 
คน) กลุมอาชีพเย็บผาโหล (สมาชิก 10 คน) รานคาชุมชน/ศูนยสาธิตการตลาด (สมาชิก 50 คน)  
  2.8.11.11   กิจกรรมที่สําคัญของบานหนองผักบุง เชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุม
ออมทรัพย รานคาชุมชน กลุมปุยอินทรีย กลุมตัดเย็บเสื้อผา กลุมเกษตรกร และการปลูกผักสวนครัว 
เปนตน 

 

2.9  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 2.9.1  งานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เธียรธิดา เหมพิพัฒน (2546: 81-84) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาใน
กลุมวิทยาศาสตร และในภาพรวมนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความคิดเห็นตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีผลในการศึกษาประกอบดวย คณะ
ท่ีศึกษา และสาขาที่จบปริญญาตรี สวนปจจัยที่ไมมีผลในการศึกษา ประกอบดวย ช้ันปท่ีศึกษา 
ผลการศึกษา อาชีพ และการไดรับขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โอภาส นิติกิจไพบูลย (2547: 94-100) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิตของเกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกรที่เขารวม

โครงการวนเกษตรของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม” พบวา หลังจากการที่เกษตรกรเขารวมโครงการวน
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เกษตรสงผลให รายได คาใชจายเพื่อการบริโภค คาใชจายเพื่อการผลิต ภาระหนี้สินในระบบ และ
ภาระหนี้สินนอกระบบลดลง แมวามีรูปแบบกิจกรรมที่ไดรับการอบรมวนเกษตร ไดแก การแปร
รูปอาหาร การปลูกพืชสมุนไพร และกิจกรรมลดเลิกอบายมุขกอนและหลังเขารวมโครงการวน
เกษตรไมมีความแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางระยะเวลาเขารวมโครงการ
วนเกษตรกับความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธกัน 

อรสุดา เจริญรัถ (2543: 116-122) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การเกิดขึ้น การดํารงอยู 

และการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” พบวา เงื่อนไข
สําคัญที่สุดของการเกิดขึ้น การดํารงอยู และการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การที่ชุมชน
หรือหมูบานยังคงมีอํานาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรตางๆของตนเอง อํานาจดังกลาว
นับเปนรากฐานสําคัญที่นําไปสูการสรางและพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการ
ดํารงชีวิตดานตางๆ ในรูประบบบรรทัดฐานของหมูบานที่ปรากฏอยูในจารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ความเชื่อ หรือพิธีกรรม ซ่ึงเปนผลเชื่อมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศนและระบบคุณคาของชุมชน 
ปจจัยดังกลาวนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับตัวไปตามบริบทสังคมที่
เปลี่ยนผานจากสังคมประเพรีเขาสูสังคมทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปวัน มีนรักษเรืองเดช (2549: 102-111) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” 
พบวาการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ อยูในระดับคอนขางมาก โดยปจจัยที่มีผลตอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย ระดับ
การศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคม ประเภทของชองทางการรับสื่อ ลักษณะ
ของสื่อที่รับเปนประจํา การรับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และการปฏิบัติ
ตามโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

วารุณี ชินวินิจกุล (2549: 135-147) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรูของ

ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนไมเพียง อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช” พบวา กระบวนการเรียนรูของชุมชนไมเรียงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อยางงาย โดยใชภาวะผูนําและกระบวนการกลุม กระบวนการถายทอดความรูของชุมชนเปนการ
ใหโอกาสใหคนไดเกิดการเรียนรูรวมกัน เปนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหสาเหตุ
ปญหา คนหา และตัดสินใจกําหนดแผนในการแกไขปญหาที่สามารถดําเนินการไดจริงโดยการ
สรางจิตสํานึกใหชุมชนมุงเนนการแกปญหาดวยการพึ่งตนเอง ผูนําชุมชนใชกระบวนการขับ
เคลื่อนที่นําไปสูการสรางชุมชนแบบองครวมที่มีความหลากหลายและปฏิสัมพันธทางสังคม ทุก
ระบบตองสอดประสานกัน การทําใหย่ังยืนดวยกระบวนการติดตามประเมินผลเปนระยะ แลว
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นํามาหาขอสรุปเพื่อนําไปดําเนินการตอ เพื่อนําไปดําเนินการตอไปหรือปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมกับเปาหมาย ท่ีตั้งไว 

กังสดาล อยูเย็น (2544: 113-116) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พลวัตชุมชนบานเปร็ดในภายใต

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย ผูนํา กระบวนการเรียนรู กลุม องคกร และการมีสวนรวมของประชาชน สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปญญา เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน และ
หนวยงานจากภายนอกชุมชน 

พระมหาประทีป พรมสิทธิ์ (2545: บทคัดยอ) ไดทําศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเชิง

ปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา  

 1)   เปนจริยศาสตรเชิงพุทธที่ยึดหลักการที่วา “ตนเปนที่พ่ึงแหงตน” ตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการการบริโภคใน
ครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือจากการบริโภคแลวจึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับ
รองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดจะเปนผลกําไรของเกษตรกรในสภาพการณเชนนี้ เกษตรกร
จะกลายเปนผูกําหนดหรือผูกระทําตอตลาด แทนที่ตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนด
เกษตรกร ท่ีดําเนินการเชนนี้ จะเปนการลดคาใชจาย โดยการสรางสิ่งอุปโภคในที่ดินของตนเอง  

 2)   เปนแนวคิดทางปรัชญาที่ประสานเชื่อมโยงแนวคิดหลายแนวคิดอยางเปน
ระบบตามกฏอิทัปปจจยตาในทางพุทธศาสนาที่สอนใหมองโลกอยางเปนองครวมหรือบูรณาการ 
ทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธกันอยางพลวัต และมีความสลับซับซอน มีเครือขายเชื่อมโยงที่แยก
ออกจากกันไมได เหมือนหวงที่ประกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กลาวคือ มองธรรมชาติคือผูให
กําเนิดมนุษยชาติ และใหความสําคัญแกปญหาสิ่งแวดลอมและชีวิตทั้งมวลลวนมีคุณทั้งสิ้น 
ยอมรับในความหลากหลายในวัฒนธรรม เคารพและใหคุณคาตอความแตกตางทางความคิด ยก
ยองภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนตัวของตัวเอง เปนการกลับมามองที่คุณคาแหงความเปน
มนุษยการสรางสรรค วัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอมและเปนปรัชญาที่ใหความสําคัญตอการใช
ชีวิตอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตและใชชีวิตอยางมีความสุข  

 3) เปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนเศรษฐกิจพื้นฐาน ไมแยกสวนออกจากกัน ตั้งอยูบน
ความเขมแข็งของสังคมหรือชุมชน อาศัยการสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนเครื่องมือพัฒนา
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการ 

ทรงชัย ติยานนท (2542: 90-92) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของ

เกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางรายไดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา เกษตรกรมี
ความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูง และทัศนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรตอการสรางความมั่นคงทางดาน
รายไดของครอบครัวเห็นดวยมาก 
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ศักดิ์ชัย ค้ําชู (2550: 56-81) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในองคกร: ศึกษากรณีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง” พบวา เยาวชนในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง มีความเห็นตรงกันวาไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการมาก 
เปนการเพิ่มทักษะในดานตางๆนอกเหนือจากการเรียนรูและการทํางานรวมกัน รอยละ 100 ของ
เยาวชนกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจดานกิจกรรมและดานเนื้อหาสาระของกิจกรรม มีเพียงดาน
วิทยากรเทานั้นที่มีความพึงพอใจรอยละ 85 ของเยาวชนกลุมตัวอยาง รอยละ 75 ของเยาวชนกลุม
ตัวอยางไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ รอยละ 70 ของเยาวชนกลุมตัวอยาง
ไดรวมวางแผนกับเจาหนาที่โครงการ รอยละ 80 ของเยาวชนกลุมตัวอยางไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการทํางาน และเยาวชนทั้งหมดของกลุมตัวอยางไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะโครงการทําน้ําสกัดชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมในองคกร 

ไพฑูรย พัชรอาภา (2547: 124-133) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความมั่นคงทางรายไดของ

แรงงานภาคเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: การศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกนิคมสราง

ตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู” พบวา การดําเนินงานโครงการฯใชเปนมาตรฐานบรรเทาปญหา
การวางงานแกผูถูกเลิกจาง ผูวางงานที่อพยพกลับภูมิลําเนาเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในนิคม
สรางตนเองโนนสังตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยสนับสนุน การขุดสระน้ําใหแกสมาชิก และสงเสริมการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริ เพื่อใหสมาชิกมีงานทําและมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวในลักษณะพออยูพอกิน 
สมาชิกสวนใหญมีความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก สามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดในระดับปานกลาง สมาชิกมีทัศนะที่เห็นดวยระดับมาก วาการประกอบ
อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางความมั่นคงทางรายไดใหแกครอบครัวของตนเอง
ได และผลการทดสอบความสัมพันธโดยสถิติ พบวา ความรู การปฏิบัติกิจกรรม ทัศนะในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางความมั่นคงทางรายไดและ
รายไดหลัก ตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการปฏิบัติกิจกรรมไม
มีความสัมพันธกับรายไดหลัก 

ทศมนพร พุทธจันทรา (2547: 60-63) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นในการดําเนิน

ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาขาราชการจังหวัดราชบุรี” พบวา ขาราชการที่เปน
กลุมตัวอยางเปนชาย ชวงอายุของขาราชการ 31-40 ป การดํารงตําแหนงเปนผูปฏิบัติ อายุการรับ
ราชการ 11-19 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,001-20,000 
บาท การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือพิมพมากที่สุด ระดับความ
คิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดานการรับรูเนื้อหาสาระ ดานการนํามาใช
ประโยชน และดานการนําไปประยุกตใชโดยภาพรวมอยูระดับคอนขางมาก 
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นพพร เมธีอนันตกุล (2549: 84-90) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. อําเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ” พบวา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 379 ราย กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการนําแนว
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.43 จาก
คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการนําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตในระดับมาก คือ การนํามาใชประโยชนของชุมชน สวนดานที่มีการ
นําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตในระดับนอย คือ การรับรูใน
เนื้อหาสาระ ความเขาใจในเนื้อหาสาระ และการนํามาใชประโยชนของตนเอง ปจจัยที่มีผลตอการนํา
แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไดแก 
พ้ืนที่พักอาศัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การออมเงิน และการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยที่ไมมีผลตอการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธ.ก.ส. ไดแก เพศ สถานภาพสมรส 
และหนี้สิน 

ศศิพรรณ บัวทรัพย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก เพศ คณะที่ศึกษา และการ
รับรูจากครอบครัว สวนปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา สาขาที่จบกอนเขาศึกษา ภูมิลําเนา การรับรูจาก
ส่ือมวลชน และการรับรูจากเพื่อน หรือผูนํากลุม 

สยาม บุญสม (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง: อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี” พบวา 
รายได สถานภาพทางสังคม และความเชื่อถือ ศรัทธาในนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง สวนเพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และประสบการณในการดําเนินงานโครงการของรัฐฯ ไมมีผล
ตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อําเภอศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันวิสา เกิดพุฒ (2549: 110-119) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใช: กรณีศึกษาศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี” พบวา ผูเขาอบรม
สวนใหญ เห็นวา หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสมมาก และสมควรจัดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสูระบบเศรษฐกิจพอเพียงตอไป เนื้อหาวิชาที่ไดรับจากการอบรมมี
ประโยชนและตรงกับความตองการตนเองเปนอยางมาก รวมทั้งไดรับความรูจากศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้องเปนอยางมาก สวนเอกสารที่ใชประกอบการอบรมมีจํานวนนอย วิทยากรเปนผูมีความรู
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ความสามารถมาก มีการใชเทคนิคการบรรยายที่นาสนใจ มีความสามารถในการถายทอดความรูมาก และ
ใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆมาก การประสานงานของเจาหนาที่ การแบงหนาที่รับผิดชอบ 
และเจาหนาที่มีจํานวนนอยไมมีความเหมาะสมกับจํานวนผูสนใจเขาอบรม สถานที่อบรม อาหาร และที่
พักมีความเหมาะสม แตหองน้ําไมมีความเหมาะสมเพราะมีจํานวนนอย 

ประวุฒิ ละครราช (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน

ของกลุมผลิตผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดยโสธร” พบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุมไดแก สถานภาพสมรส การศึกษา ความชัดเจนใน
วัตถุประสงค การจัดโครงสรางขององคกร เทคนิคในการบริหาร การพึ่งตนเองของกลุม และการ
สนับสนุนขององคกรหนุนตางๆ สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการดําเนินงานของกลุมไดแก อายุ และ
รายไดของครอบครัวตอป 

พันธุบุณย ทองสังข (2549: 93-98) ไดทําการศึกษาเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับกลยุทธการจัดการองคการในสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา: ชุมพร คาบานา รีสอรท” พบวา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเปนเพียงกรอบแนวคิดในการที่เปนภูมิคุมกันใหองคการสามารถอยู
รอดไดในสภาวะวิกฤติเทานั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา
องคการใหสามารถแขงขันไดและมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ท้ังนี้ปจจัยแหงความสําเร็จ
ข้ึนอยูกับความเชื่อมั่นและความมุงมั่นของผูบริหารเปนสําคัญ 

วิชญศากรณ วีระพันธุ (2550: 135-140) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การดําเนินตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีบานบัวงาม ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง” พบวา 
องคประกอบที่เกี่ยวของในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสัมพันธระหวาง
คนในชุมชน การใหความรวมมือในกิจกรรมของหมูบาน มีกระบวนการกอเกิดกลุม ความเข็มแข็งของ
กลุม มีความศรัทธาในตัวแกนนําหมูบาน และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

วินัย สุปนะ (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเฉลิม ของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดนาน” พบวา 
ทัศนคติท้ังของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและประธานกลุมกิจกรรมที่มีตอโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สวนมากมีทัศนคติท่ีดี ความคาดหวังทั้งของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนและประธานกลุมกิจกรรมที่มีตอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติจะประสบผลสําเร็จในระดับมาก เปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอ
การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง เฉลิมพระเกียรติของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนกับประธานกลุมกิจกรรมพบวาเจาหนาที่พัฒนาชุมชนมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ประธานกลุมกิจกรรม และเปรียบเทียบความคาดหวังของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและประธานกลุม
กิจกรรมใน ผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระ
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เกียรติพบวา ผูใหขอมูลทั้งสองกลุมมีความคาดหวังวาการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จมากในทุก
กิจกรรม 

สกล พรหมสิน (2546: 98-105) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแวะ จังหวัด

ชุมพร” พบวา กลุมครัวเรือนตัวอยางสวนใหญมีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับสูง มี
คุณภาพชีวิตระดับปานกลาง การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท้ัง 4 ดาน กับคะแนน
คุณภาพชีวิต พบวากลุมตัวอยางที่มีปจจัยดานครอบครัวเขมแข็ง สามารถอธิบายความแปรปรวน
คุณภาพชีวิตไดดีกวาปจจัยดานรายไดพอเพียง การศึกษาถวนทั่ว และปจจัยสี่พอเพียง โดยปจจัยทั้ง 
4 ดานนี้ สามารถอธิบายหรือพยากรณคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร  

สมเศียร จันทรหลา (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของชุมชนในการ
จัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององคการบริหารสวนตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา” พบวา ประชากรในชุมชนมีความเห็นวาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวทางที่
สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจของชุมชนได ชุมชนมีความเปนอิสระในการจัดการโครงการจากภาครัฐ 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหรือภาครัฐไดนํานโยบายมาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมโดยใหชุมชน
เปนผูคิด ผูทําเองผลสําเร็จของผลงานจึงเกิดจากชุมชน ปจจัยสวนบุคคลทําใหเกิดความแตกตางใน
ความเปนอิสระในการจัดการโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ อาชีพ รายได เพศ และระดับ
การศึกษา 

มัลลิกา เขียวหวาน (2546: 132-151) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตจังหวัดอางทองและ

พระนครศรีอยุธยา” พบวา  
 1)  กิจกรรมการเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรมีสวนรวม

มี 6 กิจกรรมไดแก การฝกอบรม การดูงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชุมสัมมนา การ
ทําแปลงสาธิต และการเผยแพรความรู โดยระดับการมีสวนรวมรับรู รองลงไปไดแก รวมรับ
ประโยชน และรวมทํา สวนการมีสวนรวมคิดและรวมประเมินผลนั้นมีนอยถึงไมมีเลย  

 2)  ปจจัยที่เกี่ยวของตอการมีสวนรวม พบวา ปจจัยภายในที่เกี่ยวของ ไดแก เวลา
วาง ตําแหนงทางสังคม ศักยภาพสวนบุคคล ความตองการบริการจากรัฐ เจตคติ กิจกรรมการเกษตร 
และทรัพยากรที่มีอยู การเปดรับขาวสาร สวนรายไดและการศึกษาไมเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ซ่ึง
ไมสอดคลองกับทฤษฎี แตสอดคลองกับผลการวิจัยที่เกี่ยวของ สวนปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการมี
สวนรวม ไดแก เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน ผูนําชุมชนและเครือขายกลุมอาชีพ  

 3)  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมตองสงเสริมปจจัยที่เกี่ยวของและพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรูใหเกษตรกรมีสวนรวมปฏิบัติจริง สอดคลองกับความตองการและเงื่อนไขทาง
สภาพแวดลอมของเกษตรกร เนนเนื้อหาการพึ่งตนเอง และการจัดการทรัพยากรการเกษตร  
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หทัยรัตน อยูรอด (2550: 67-71) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะของพนักงานตอการนํา

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต กรณีศึกษา: บริษัท โจนส แลง ลาซาลล 

(ประเทศไทย) จํากัด” พบวา ปจจัยที่มีผลตอทัศนะตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิต พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายได และระดับ
การศึกษาไมมีผลตอทัศนะตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชในการดําเนินชีวิต สวน
ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก ความรูความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรูขอมูล
ขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอทัศนะตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

สายน้ําผึ้ง รัตนงาม (2547: 51-53) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน” พบวา 1) สมาชิกเสถียรธรรม
สถานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 31-40 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับม.ปลาย/ปวช. 
หรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง รายได 10,001-15,000 บาท ไดรับขอมูลจาก
โทรทัศน 2) สมาชิกเสถียรธรรมสถาน สวนใหญเห็นดวยในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดของขอมูลเปนรายดานทั้ง 3 ดาน ซ่ึง
สามารถเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้ ในระดับความคิดเห็นระดับคอนขางมาก 
คือ ดานการรับรู ดานการนํามาใชประโยชน และดานการนําไปประยุกตใช  

อัจฉรา ราชแกว (2550: 103-108) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปรับใชในการดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี” พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จากการ
ทดสอบสมมติฐานไดแก ความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ประสบการณการทํางาน และการรับรูขาวสารขอมูล 

ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล (2550: 109-116) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะของพัฒนาการ

อําเภอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน: กรณีศึกษากรมการพัฒนา

ชุมชน” พบวา ปจจัยที่มีทัศนะของพัฒนาการอําเภอในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
แกปญหาความยากจน ไดแก การไดรับการสนับสนุนและการรวมมือจากหนวยงานอื่น โดย
หนวยงานที่พัฒนาการอําเภอใหความสําคัญมาก คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกร
ประชาชนและภาคประชาชน และใหความสําคัญปานกลาง ไดแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
สวนปจจัยที่ไมมีผลตอทัศนะของพัฒนาการอําเภอในหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
แกปญหาความยากจน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และการรับรูปญหาของชุมชน 
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สหัทยา พลปถพี (2548: 98-107) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการพัฒนา

คนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา  
 1)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงเปน 3 

ประการ คือ (1) พอประมาณ ไดแก พอประมาณกับศักยภาพของตน พอประมาณกับ
สภาพแวดลอม และไมโลภเกินไปจนเบียดเบียนผูอ่ืน (2) มีเหตุผล ไดแก ไมประมาท รูถึงสาเหตุ 
พิจารณาคนหาปจจัยที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา (3) มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี ไดแก พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองไดทางสังคม คํานึงถึงผลระยะยาวมากกวาระยะ
ส้ัน รูเทาทันและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงคุณลักษณะทั้ง 3 ประการจะเกิดขึ้นไดจากการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม ซ่ึงเปนเงื่อนไขหลักของการพัฒนาคน 

 2)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถแบงได 4 ดาน คือ กิจกรรมเพื่อสรางความพอเพียงดานเศรษฐกิจ กิจกรรมเพื่อ
สรางความพอเพียงดานสังคม กิจกรรมเพื่อสรางความพอเพียงดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรมเพื่อ
สรางความพอเพียงดานจิตใจ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จําเปนตองมีการดําเนินไปพรอมกันอยางสมดุล จึง
จะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นในชุมชนได 

 3)  การเรียนรูของชุมชนเพื่อพัฒนาคนไปสูคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ การเรียนรูเพื่อพัฒนาคนโดยตรง และการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ระบบที่ชวยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

 4)  แนวทางการพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แบงเปน 2 ระบบ คือ การพัฒนาความรูและคุณธรรมในตัวบุคคลผานการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ และพัฒนาชุมชนใหมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ดาน
อยางสมดุล เพื่อนําไปสูความยั่งยืนและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

พิมพิกา จันทไทย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน” พบวา  
 1)  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบงชี้คุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา χ2 = 224.998, 

p= 0.258, GFI= 0.984, AGFI= 0.969 มีน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ท้ัง 7 ตัว มีคาเปนบวก 
ตั้งแต 0.600-0.908 โดยตัวบงชี้ดานการปฏิบัติงานวิชาชีพ ครูมีน้ําหนักองคประกอบสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานสภาวะทางจิตใจ ดานสื่อและเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานสภาวะทางสังคม ดานสภาวะสุขภาพ และดานสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนรวมในโมเดลไดรอยละ 82.4, 82, 75.5, 72.2, 69.1, 46.7, 36 ตามลําดับ 
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 2)  คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูท่ีสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยูในระดับปานกลาง และไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.5 

 3)  คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูในแตละภาคอยูในระดับ
ปานกลาง โดยภาคใตและภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตสูงกวาภาคตะวันตก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.5 

ตวงพร ศรีชัย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร” พบวา  
 1)  นักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดย

เรียงลําดับการปฏิบัติ ดังนี้ ดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ 
 2)  นักเรียนเตรียมทหารมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ระหวางดานตางๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3)  นักเรียนเตรียมทหารในแตละชั้นป มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไม

แตกตางกันในการดําเนินชีวิตประจําวัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สันสกฤต มุนีโมไนย (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรู ความเขาใจและการ

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 
65.4 เปนเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ย 37 ป สวนใหญรอยละ 54.6 ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 36.2 มีรายได 15,001-20,000 บาทและรอยละ 63.1 มีสถานภาพโสด สวน
ใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.23 
(จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) สวนใหญรอยละ 93.8 มีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับสูง  สวนใหญมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตอยูใน
ระดับมาก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรู ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก อาชีพ 
สถานภาพ การรับรูขาวสาร สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ คือ เพศ อายุ รายได ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ไดแก เพศ รายได 
สถานภาพ สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ คือ อายุ อาชีพ และการรับรูขาวสาร 

 

2.9.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู 

 กอง อันชํานาญ (2548: 86-89) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางเสริม

การเรียนรูระดับกลุม เพื่อการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู: กรณีศึกษาสายกิจกรรมชุมชน ธนาคาร

ออมสิน สํานักงานใหญ” พบวา 1) ขอมูลสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-34 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงานในหนวยงาน 5-10 ป 2) การศึกษาจากการวิเคราะหโดยภาพรวมแลว ปจจัยตางๆไดแก 
ดานวิสัยทัศนรวม ดานวัฒนธรรมองคการ ดานความสามารถการปรับตัว ดานความสอดคลองกัน 
ดานการมีสวนรวม และดานการเรียนรูของทีม โดยภาพรวม มีปจจัยอยูในระดับต่ํา ท้ังสิ้น 

 อิสระ จิโนวัฒน (2547: 59-62) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียน

สอนศาสนาอิสลามตอการเรียนรูตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนธรรม

วิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา” พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตอการปฏิรูป
การเรียนรูในภาพรวม ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานหลักการจัดการศึกษา สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู 
และการประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทั้งหมด สวนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็น
ของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตอการเรียนรูตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ไดแก เพศ อายุ 
และการรับรูขอมูลขาวสาร 

สมยศ ปดนอย (2548: 53-55) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับรูปแบบการเรียนรูของพนักงาน: กรณีศึกษาฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” พบวา ลักษณะการเรียนรูของพนักงานอยูในระดับสูงมี 3 ดาน 

ไดแก 1) ดานการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน 2) ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง และ
3) ดานมองอนาคตในแงดี  ผลสรุปที่ไดจากปจจัยของตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
เรื่องของลักษณะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาจะมีความสัมพันธกับรูปแบบการเรียนรูของพนักงาน

ใน 2 ดาน คือ 1) การมีความรบผิดชอบตอการเรียนของตนเอง และ2) การมีความรักที่จะเรียน 
เพราะเนื่องจากผลการวิจัยกลุมตัวอยางพบวา ลักษณะเวลาในการปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกันนั้น 
จะทําใหลักษณะการเรียนรูในดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง และการมีความรักที่
จะเรียนของพนักงานแตกตางกันดวย สวนในดานอื่นๆพบวาไมมีความสัมพันธกัน 

วรพจน สิงหนอย (2549: 87-89) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เรียนรูดวยระบบ E-Learning: กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย” พบวา ปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเรียนรูดวยระบบ E-Learning มากที่สุด ไดแก ดานคาใชจายในการศึกษา และดาน
ระยะเวลาในการฝกอบรม รองลงมาระดับปานกลาง ไดแก ดานการเพิ่มพูนความรูพัฒนาตนเอง 
ดานตําแหนงหนาที่การงาน และดานความสะดวก โดยรวมปจจัยสนับสนุนการเรียนรูมีผลตอการ

ตัดสินใจเรียนรูดวยระบบ E-Learning ผลเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานคุณภาพที่มีผล

ตอการตัดสินใจเรียนรูดวยระบบ E-Learning มากที่สุด ไดแก ดานรูปแบบการนําเสนอ รองลงมา
ระดับปานกลาง ไดแก ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานความชัดเจนของการสื่อสาร โดยรวมปจจัยดาน

คุณภาพของ E-Learning มีผลตอการตัดสินใจเรียนรูดวยระบบ E-Learning ผลเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง 

อนงค แซหุง (2549: 87-90) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส: กรณีศึกษา ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮ คอรปอเรชั่น จํากัด” พบวา ปจจัยที่สงผล
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ตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวยปจจัยดานอายุ และปจจัยดานความพรอมสวน
บุคคลในดานความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเทานั้นที่มีผลตอการเรียนรูผานสื่อ โดยปจจัย
ความพรอมดานความสามารถในการใชคอมพิวเตอร จะมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจอยูท่ี 0.046  

และปจจัยดานอายุ มีคาสัมประสิทธิ์อยูท่ี 0.039 ในสวนของปจจัยดานคุณภาพระบบ E-Learning 
พบวาสงผลตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมากที่สุด โดยสามารถเรียงคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจตามลําดับ ดังนี้ ดานประสิทธิภาพและความรวดเร็วของระบบ คาสัมประสิทธิ์อยูท่ี 0.795 
ดานการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีคาสัมประสิทธิ์อยูท่ี 0.790 สวนปจจัยการสนับสนุนจาก
องคการ สามารถเรียงคาสัมประสิทธิ์ตามลําดับดังนี้ ดานการสนับสนุนจากหัวหนางาน มีคา
สัมประสิทธิ์อยูท่ี 0.675 ดานความพอเพียงดานทรัพยากรตางๆ คาสัมประสิทธิ์อยูท่ี 0.621 และ
ดานการจูงใจ มีคาสัมประสิทธิ์อยูท่ี 0.333 

แอนรมิตร พลนครเดช และปยะพงษ โฉมทองดี (2546: 117-119) ไดทําการศึกษา

เรื่อง “การเรียนรูจากฐานการทํางาน Work-Based Learning” พบวา  
1) การเรียนรูจากฐานการทํางานจะเปนอีกพัฒนาการหนึ่งของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกรที่เนนการเรียนรูของบุคคล และการเรียนรูระหวางบุคคล
โดยใหความสําคัญของการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่องคกรมีความตองการ  

2) การเรียนรูจากฐานการทํางานเปนการเรียนรูท้ังจากความรูท่ีมีลักษณะเปน
ความรูหลบซอนอรูปนัย และความรูเปดแบบรูปนัย  

3) การเรียนรูจากฐานการทํางานมีท้ังรูปแบบการเรียนรูในเชิงทฤษฎี ท่ีมีลักษณะ
ของการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูในเชิงการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงมีลักษณะของการเรียนรูใน
สถานที่ทํางานจริงๆ  

4) การเรียนรูจากฐานการทํางานจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใน
ลักษณะของการเรียนรูแบบผูใหญท่ีตองใหผูเรียนเกิดความตองการจะเรียนดวยตนเอง เพื่อการ
ตอบสนองเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลนั้น และเปนการเรียนรูอยางอิสระในการที่จะ
คนหาความหมายจากการเรียนรู  

5) การเรียนรูจากฐานการทํางานเปนการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับลําดับขั้นการเรียนรู
ตางๆ ตั้งแตลําดับชั้นเดียว ลําดับชั้นการเรียนรูแบบซอน 2 ชั้น และการเรียนรูแบบซอน 3 ช้ัน 
หรือกาเรียนรูในลักษณะอภิปญญา ซ่ึงการเรียนรูในขั้นกาวหนาหรือการเรียนรูช้ันสูงที่จะนําไปสู
การสรางความรู ทฤษฎี หรือสรางปญญาใหมๆ  

6) การเรียนรูจากฐานการทํางานเปนการเรียนรูโดยใชกรรมวิธีในการคิด
ใครครวญเพื่อที่จะสะทอนความคิด ซ่ึงเปนกระบวนการหลักที่สําคัญของการเรียนรูจากฐานการ
ทํางาน ซ่ึงการคิดใครครวญสะทอนความคิดมี 2 ลักษณะ ไดแก การคิดใครครวญสะทอน
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ความคิดในระดับบุคคลเพียงคนเดียว หรือการคิดใครครวญสะทอนความคิดระหวางกัน โดยผาน
กิจกรรมการสะทอนความคิดลักษณะตางๆ 

7) การเรียนรูจากฐานการทํางานมีวิธีการในการเรียนรูแตกตางกันออกไปในแต
ละระดับตั้งแตวิธีการเรียนรูแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูจากการปฏิบัติ การเรียนรูเชิง
ประสบการณ การเรียนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในเชิงของชุมชนของนักปฏิบัติ และ
การเรียนรูท่ีอยูในเชิงศาสตรการปฏิบัติ 

8) การเรียนรูจากฐานการทํางานมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูของตัวบุคคล และความสามารถในการเรียนรูขององคกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหเทาทันหรือ
เรียนรูไดเร็วกวาสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

9) การเรียนรูจากฐานการทํางานมีลักษณะของการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดไป 
ซ่ึงเปนพื้นบานที่สําคัญที่จะทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

2.9.3  งานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 

ภารดี นามวงศ (2539: 188-198) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของสตรีชนบทที่

เขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา  
   1) สตรีชนบทที่เขามาทํางานในโรงงานอุสาหกรรมมากกวาครึ่งหนึ่งมีอายุอยู
ในชวง 18-23 ปจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปจจุบันไมมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
สวนใหญเปนโสด ภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พักอาศัยอยูกับครอบครัว รายได
จากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเดือนละ 4001-6000 บาท เกือบทั้งหมดไมมีการหา
รายไดเสริม มีรายไดพอๆกับรายจาย มีภาระทางครอบครัวอยูในระดับปานกลาง จํานวนบุคคลที่
เปนภาระในครอบครัวมี 1-2 คน มีระยะเวลาทํางานอยูในโรงงานปจจุบัน 1-2 ป และเกินกวา
ครึ่งไมเคยทํางานใดๆมากอน สวนใหญมีประสบการณการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-3 ป 

2) สตรีชนบทที่เขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญมีความทันสมัยอยู
ในระดับปานกลาง รวมทั้งมีสัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และสภาพของ
ปจจัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

3) สตรีชนบทที่เขามาทํางานในโรงงานอุสาหกรรม มีระดับการปรับตัวใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาดานยอย พบวา ระดับการปรับตัวทั้งดานสรีระ
วิทยา ดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่ ดานความสัมพันธพ่ึงพาระหวางกัน อยูในระดับปาน
กลาง แสดงวาสตรีชนบทที่ใชในการศึกษาครั้งนี้สามารถรักษาความสมดุลในชีวิตไดพอควร โดยมี
ความมั่นคงทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมอยูในภาวะที่เหมาะสม 

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจ ภาระทางครอบครัว 
ประสบการณการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ความทันสมัย สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุน
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ทางสังคมและสภาพของปจจัยในการทํางาน เปนปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของสตรีชนบทที่เขา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส เปนปจจัยที่ไมมีการปรับตัวของสตรีชนบทที่เขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 สุกัญญา วิบูลยพานิช (2536: 114-136) ไดทําการศึกษาเรื่อง “อัตมโนทัศนและการ

พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ” ผลการศึกษาพบวา 
  1) คนพิการสวนใหญมีการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจต่ํา สวนใหญขาดความสามารถ
ในการบรรลุถึงระดับประทังชีพ ขาดความสมดุลระหวางรายรับและรายจาย ขาดความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ แตมีความสามารถในการตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง และมีจิตใจในการ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
  2) คนพิการสวนใหญมีอัตมโนทัศนโยสวนรวมดีในทุกๆดาน โดยเฉพาะทางดาน
ศีลธรรมจรรยา 
  3) คนพิการสวนใหญไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา โดยเฉพาะทางดาน
อารมณ จิตใจ การยอมรับ และการเปนสวนหนึ่งของสังคม 
  4) อัตมโนทัศนและการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับการพึ่งตนเองทาง

เศรษฐกิจของคนพิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05) 
  5) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ เรียงตาม
น้ําหนัก ไดแก อัตมโนทัศนดานความพึงพอใจและดานรางกาย ระดับการศึกษา การสนับสนุนทาง
สังคมดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม และอายุ 

 วิมลวรรณ ศิริวงศ (2547: 88-92) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสนับสนุนทางสังคมและการ

เสริมสรางพลังอํานาจของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล

เมืองฉะเชิงเทรา” พบวา  
  1) พยาบาลวิชาชีพใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูและไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหนาหอผูปวย ดานการที่รับรูวาหัวหนาหอผูปวยไดใหการสนับสนุนตนในดานความ
ใกลชิดผูกพัน พบวา สวนใหญพยาบาลวิชาชีพรูสึกพึงพอใจในตัวหัวหนาหอผูปวย ซ่ึงไดใหความ
อบอุน มั่นคง ปลอดภัยและรักใครเอาใจใส ดานการไดรับความชวยเหลือ ดานการมีโอกาสได
ชวยเหลือผูอ่ืน ดานการรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม และดานการรับรูถึงคุณคาขอตนเอง 
พบวา พยาบาลวิชาชีพรูสึกพึงพอใจที่หัวหนาหอผูปวย อยางไรก็ตามก็มีสวนหนึ่งที่ยังไมพึงพอใจ  
  2) การรับรูและไดการเสริมสรางพลังอํานาจจากหัวหนาของผูปวย ดานการจัก
ส่ิงแวดลอมในกรปฏิบัติงานใหพยาบาลวิชาชีพไดรับอํานาจ ไดแก การไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุน การไดรับขอมูลขาวสาร พบวา พยาบาลวิชาชีพไดรับการชวยเหลือสนับสนุน และไดรับ
ขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงอยูตลอด สวนดานการไดรับทรัพยากรและการไดรับโอกาส ไดแก
การไดรับความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการสงเสริมใหเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ 
พบวา พยาบาลวิชาชีพรับรูวาใหหัวหนาหอผูปวยไดสนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการ
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ปฏิบัติงานในทิศทางที่ดีข้ึน และมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานการไดรับการยกยองชมเชย 
และรางวัลในการปฏิบัติงาน พบวา การไดรับคํายกยองชมเชยและรางวัลในการปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพรับรูวาหัวหนาหอผูปวยไดใหคํายกยองชมเชยหรือไดใหรางวัลตอบแทน อัน
เนื่องมาจากสัมฤทธิผลในงาน รวมทั้งไดรับการยอมรับในความสามารถ 

 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2539: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความตองการการสนับสนุน

ของผูดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ผูดูแลตองการการสนับสนุนดานความรู
ในเรื่องเชื้อที่ทําใหเกิดโรค อาการในระยะตางๆ การรักษา การติดตอของโรค การดูแลผูติดเชื้อเอช
ไอวี เพราะความรูท่ีผูดูแลมีอยูนั้นผิวเผิน ผูดูแลตองการใหมีการใหความรูโดยการใชส่ือโทรทัศน
และวิทยุ เพราะสวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ความตองการการสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจพบวาผูดูแลทั้งหมดมีหนี้สินจากการดูแลและตองการการสนับสนุนคายาจากกองทุนและ
สังคมสงเคราะห ความตองการการสนับสนุนดานจิตใจและอารมณ ผูดูแลตองการเปดเผยความลับ
กับใครคนหนึ่งที่ไวใจได แตตองการปกปดเพื่อนบาน ผูรวมงาน ตองการไมใหคนรังเกียจ ให
กําลังใจ ปลอบใจ อยาซ้ําเติม ใหคําปรึกษาและมาเยี่ยมเยียน ความตองการการสนับสนุนดาน
ทรัพยากรพบวา ผูดูแลตองการน้ํายาฆาเชื้อ แอลกอฮอล ผงโออารเอส ยาทาแผล ตองการคนมา
สับเปลี่ยนและตองการเวลาเปนของตัวเองบาง ความตองการการสนับสนุนดานแหลงสนับสนุน 
ผูดูแลตองการทราบแหลงสนับสนุน เชน คลินิกนิรนาม ฮอทไลน ศูนยดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีชุมชน 
ตองการแหลงกองทุนชวยเหลือในเรื่องตางๆ ตองการใหเพิ่มเตียงในการรับรูผูติดเชื้อเอชไอวีใน
โรงพยาบาลใหมากขึ้น ตองการใหโรงพยาบาลทุกแหงยินดีรับผูติดเชื้อที่อาการหนักจะตองเขา
โรงพยาบาลบอยๆ และไมตองรอการเขารับการรักษาในหองฉุกเฉินนานเกินไป ส่ิงที่พบเพิ่มเติมคือ 
ความตองการการสนับสนุนดานจิตวิญญาณ ผูดูแลตองการการสนับสนุนจากศาสนา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ เพื่อทําใหเกิดความหวังและพลังใจ ปญหาการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีคือ ไมมีความรูเพียงพอ 
ทําใหกลัวการติดเชื้อจากผูปวย ปญหาการเปนหนี้สิน กลัวการถูกรังเกียจ ความยากลําบากในการหา
เตียงใหผูติดเชื้อในโรงพยาบาล สุขภาพทรุดโทรม ขาดรายได หมดแรง มีปญหาดานเพสสัมพันธกับ
คูสมรส ความคับของใจในการเก็บความลับ 

 จิตรา เจริญภัทรเภสัช (2537: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสนับสนุนทางสังคม

ของครอบครัวตอผูปวยเอดสเต็มขั้น: ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวของผูปวยเอดสเต็มขั้น 

โรงพยาบาลบําราศนราดูร” พบวา คนในครอบครัวไมคอยเขาใจเรื่องโรคเอดส เชื้อโรคที่ทําใหเกิด
โรคสิ่งที่เขาถึงมากที่สุดคือ ส่ือโทรทัศน รองลงมาคือ หนังสือพิมพและวิทยุ ตามลําดับ ครอบครัว
ยินดีมีกิจกรรมรวมกับผูปวยเอดสในดานเศรษฐกิจพบวา ครอบครัวมีฐานะระดับพอกินพอใช 
บางสวนยังมีหนี้สิน บางสวนใชบริการของสังคมสงเคราะห และพบวาสมาชิกในครอบครัว สวนใหญ
ไมกลาเปดเผยแกคนในชุมชนวา มีผูติดเชื้อเอดสหรือผูปวยเอดสในบาน เพราะยังปรากฏวาเมื่อ
เปดเผยไปแลวเพื่อนบานหางเหิน บางรายตองเลิกประกอบอาชีพเดิม เชน อาชีพขายสินคาบริโภค
เพื่อนบานจะบอกตอๆกัน จนไมมีลูกคามาซื้อสินคา 
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 รพีพรรณ เรืองเดชอนันต และคณะ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการตั้งครรภ การสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพกับทารกใน

ครรภของหญิงตั้งครรภแรก” พบวา เจตคติตอการตั้งครรภของหญิงครรภแรกอยูในทางบวกมาก
ท่ีสุด การสนับสนุนทางสังคมจากสามีหญิงครรภแรกอยูในระดับมากที่สุด การสนับสนุนทางสังคม
จากมารดาของหญิงครรภแรกอยูในระดับมาก สัมพันธภาพกับทารกในครรภของหญิงครรภแรกอยู
ในระดับมากที่สุด เจตคติตอการตั้งครรภมีความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพกับทารกในครรภ

ของหญิงครรภแรกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 หารสนับสนุนทางสังคมจากสามีมีความสัมพันธ

ทางบวกกับสัมพันธภาพกับทารกในครรภของหญิงครรภแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
การสนับสนุนทางสังคมจากมารดามีความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพกับทารกในครรภของหญิง
ครรภแรก คือ การสนับสนุนของสังคมจากสามี โดยสามารถอธิบายความผันแปรของสัมพันธภาพกับ

ทารกในครรภไดรอยละ 28.08 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

 

 2.9.4   งานวิจัยเกี่ยวกับความรู 

 จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรูและความ

ตระหนักของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี

กองบังคับการตํารวจนครบาลพระนครเหนือ” พบวา  
 1)  เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา เปนเจาหนาที่ตํารวจสาย
ตรวจชันประทวนสังกัดกองบังคับการตํารวจพระนครเหนือ สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มีช้ัน
ยศสิบตํารวจตรีถึงสิบตํารวจเอก มีลักษณะงานที่รับผิดชอบเปนเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ
รถจักรยานยนต การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชันปท่ี 6 รับราชการตํารวจไมเกิน 5 ป สถานภาพ

สมรส อัตราเงินเดือนอยูในชวงระหวาง 6,001-7,000 บาท มีภาระที่จะตองอุปการะบุคคลจํานวน 
1-2 คน ในเรื่องของที่พักอาศัยนั้น สวนใหญเชาบานพักอยู ในเรื่องของอุปกรณตางๆที่จําเปนใน
การใชปฏิบัติหนาที่นั้น สวนใหญใชยานพาหนะที่ทางราชการจัดหามาใหใชในการปฏิบัติหนาที่ 
จัดหาวิทยุส่ือสารสวนตัวมาใชในการปฏิบัติหนาที่ และจัดหาอาวุธและเครื่องกระสุนปนสวนตัวมาใช
ในการปฏิบัติหนาที่ 
 2)  เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจสวนใหญเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตามโครงการตางๆของทางราชการ โดยเฉลี่ย 1-2 
ครั้งตอป และเขารับฟงการประชุมชี้แจงนโยบายการปองกันและปราบปราม ในระดับสถานีตํารวจ 
โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน 
 3)  เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญมีความรูในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
อยูในระดับสูง โดยตัวแปรดานชั้นยศของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีความสัมพันธกับความรูในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4)  เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจสวนใหญ มีความตระหนักในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับสูง โดยตัวแปรดานระดับการศึกษา และการเขารับฟงการประชุม
ช้ีแจงนโยบายในระดับสถานีตํารวจของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ มีความสัมพันธกับความตระหนัก

ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และระดับ .0001 
ตามลําดับ 
 5)  ความรูในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ 
มีความสัมพันธเชิงบวกและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความตระหนักในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0001 

 พรสุดา กีทา (2544: 65-68) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจและเจตคติของ

นายจางในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน” พบวา 
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางที่เปนผูใหสัมภาษณ มีความรูความเขาใจตอกฎหมายแรงงานใน
หัวขอตางๆ ตั้งแตระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นวากฎหมายแรงงานเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติตาม ตางไมมีเจตนาในการหลบเลี่ยงหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย แตยังมีขอจํากัดทาง
ทรัพยากรดานทุนทรัพย ทุนมนุษย และทุนเวลา จึงมีแนวโนมที่มีความเปนไปไดท้ังในการปฏิบัติ
ตามและไมปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานขึ้นอยูกับลักษณะของตัว
กฎหมาย เจตคติของนายจาง ขีดความสามารถและสภาพแวดลอมขององคกร 

  โกวิทย พวงงาม และ ธีรเดช ฉายอรุณ (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรู 

ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีสวนรวมตอการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ” พบวา 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการกระจายอํานาจอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่
ทัศนคติของกลุมตัวอยางในเรื่องเดียวกันนั้น สูงกวาเล็กนอย อยางไรก็ตามพบวาการปฏิบัติตนใน
การมีสวนรวมตามแบบกระจายอํานาจนั้นคอนขางต่ํา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตนในการมีสวนรวม
ตามแบบกระจายอํานาจนั้น พบวาประกอบไปดวย ระดับการศึกษา เพส จํานวนกลุมที่เปนสมาชิก 
ปริมาณสื่อที่เปดรับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทัศนคติตอ
รัฐธรรมนูญและการกระจายอํานาจ 

 ธัญญา ศรีนงนุช (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตความรูทางการ

สังคมสงเคราะหในงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” พบวา พนักงานคุม
ประพฤติสวนใหญมีความรูทางการสังคมสงเคราะหอยูในระดับสูง และพนักงานคุมประพฤติสวน
ใหญมีการประยุกตความรูทางสังคมสงเคราะหในการปฏิบัติงานสูงเชนกัน นอกจากนี้ยังพบวาระดับ
ความรูทางการสังคมสงเคราะหในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเปนเพราะพนักงานคุมประพฤติไดรับความรู
แตเพียงทฤษฎีแตยังขาดทักษะ สําหรับความแตกตางของระดับความรูและความแตกตางใน
คุณสมบัติของพนักงานคุมประพฤติซ่ึงไดแกสาขาวิชาที่จบ ประสบการณการทํางานกอนเปน
พนักงานคุมประพฤติ การฝกอบรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหเมื่อเปนพนักงานคุมประพฤติแลว 
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และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานคุมประพฤติไมมีผลตอระดับการประยุกตความรูทางการสังคมสงเคราะห 
สวนความแตกตางในปริมาณงานในความรับผิดชอบก็ไมมีผลตอการประยุกตความรูเชนเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังพบวาสถานะทางอาชีพของพนักงานคุมประพฤติมีความสัมพันธกับระดับการประยุกต
ความรูทางการสังคมสงเคราะห 

 กนิษฐา ถาวรกิจ (2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษา ความรู ทัศนคติ และ

การปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณี เจาหนาที่ปฏิบัติงานดาน

คนพิการในที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด” พบวา  
  1) ขอมูลทั่วไปและภูมิหลังขอประชากร กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 26-30 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจบ
การศึกษาทางดานสังคมสงเคราะห ตําแหนงที่ปฏิบัติงานเจาหนาที่ คือ นักสังคมสงเคราะห ระดับ 

3-4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน ตั้งแต 1 เดือน – 5 ป  
  2) ความรูของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานคนพิการตองานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ความรูดานแนวคิด ความหมาย หลักการและวิธีการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในระดับดี 
  3) ทัศนคติของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานคนพิการตองานฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการที่มีตอชุมชนคนพิการ เทคนิคการใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ และตอสถาบันการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พบวา เจาหนาที่สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ อันเปนพื้นฐานที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามเจาหนาที่สวนใหญมีทัศนคติท่ีแตกตางกันในดานการบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ ในเรื่องกําหนดอายุ เพศ และความพิการ ซ่ึงจะตองมีการวางแนว
ทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
  4) ทัศนะของเจาหนาที่ตอการปฏิบัติและการเตรียมงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมตอการปฏิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุมชนในปจจุบัน การบริหารงาน การดําเนินงานของกรมประชาสงเคราะห ปญหาและอุปสรรคของ
งานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เจาหนาที่สวนใหญมีทัศนะตอความพรอมในการปฏิบัติงานฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในระดับดี แตยังมีเจาหนาที่บางสวนที่ไมแนใจในการทํางานแบบลักษณะ
หุนสวน และเห็นดวยวา ควรจะมีการนําคําสั่งมาใชในการดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุมชน ในสวนของปญหาอุปสรรคนั้น เจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นวา ปญหาดานงบประมาณ 
บุคลากร อันเปนปญหาทั่วไปและอุปสรรคสําคัญ คือการดําเนินงานไมตอเนื่องของกิจกรรมและ
ทักษะของผูปฏิบัติงานไมพอเพียงในการปอนขอมูลขาวสารๆใหแกคนพิการ 

 ประพิศ จํารูญพาณิชยกุล (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และ

เจตนา เชิงพฤติกรรมตอการประกันสังคม ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา  
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  1) กลุมตัวอยางรอยละ 43.7 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันสังคมใน
ระดับปานกลาง อีกรอยละ 30.7 มีความรูสูง สวนที่เหลืออีกรอยละ 25.7 มีความรูต่ํา แสดงวา 
ผูประกันตนจํานวนไมนอยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันสังคม 
  2) ผูประกันตนมีทัศนคติดานลบตอการประกันสังคมอยู 4 มิติ คือ ยาดอย
คุณภาพ ปริมาณยาไมเพียงพอ การเบิกคาคลอดบุตรชา และคาคลอดบุตรไมเพียงพอกับคาใชจาย 
สวนทัศนคติดานบวกมี 3 มิติ คือ เงินสมทบที่เก็บแตละเดือนไมสูงเลย การประกันสังคมยังมี
ประโยชน และผูประกันตนยินดีสมัครเปนผูประกันตนตอไป 
  3) เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใชบริการประกันสังคมของผูประกันตนที่คาดวาจะ
ไปใชบริการมีเพียงรอยละ 58 และไมไปใชมีรอยละ 42 นับวาผูประกันตนซึ่งคาดวาจะไมใชบริการมี
อยูไมนอย 
  4) ผูประกันตนที่มีประสบการณการใชบริการประกันสังคมตางกัน จะมีทัศนคติตอ
การประกันสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
  5) ผูท่ีเคยใชบริการประกันสังคมมาแลว มีความคาดหวังที่จะไปใชบริการ
ประกันสังคมอีก สวนผูท่ีไมเคยมีประสบการณในการใชบริการประกันสังคมมากอนคาดวาจะไมไป
ใชบริการ ซ่ึงประสบการณในการใชบริการกับเจตนาเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
  6) ผูประกันตนที่มีรายไดต่ําจะมีทัศนคติท่ีดีตอการประกันสังคมมากกวาผูประกัน
ท่ีมีรายไดสูง ตามสมมติฐานที่ไดตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ 
  7) ผูประกันตนที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประกันสังคมสูงหรือต่ํา จะมี
ทัศนคติตอการประกันสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
  8) ผูประกันตนที่มีระดับความรูดานประกันสังคมสูง ความรูปานกลาง และความรู
ต่ํา จะมีเจตนาเชิงพฤติกรรมที่คาดวาจะไปใชบริการประกันสังคมไมแตกตางกัน 
  9) ผูประกันตนที่มีทัศนคติทางบวกตอการประกันสังคมมีเจตนาเชิงพฤติกรรมที่จะ
ไปใชบริการประกันสังคมมากกวาผูท่ีมีทัศนคติทางลบ ในสมมติฐานขอนี้ใหการยืนยันสนับสนุน
ทฤษฎีอยางหนักแนนวาทัศนคติตอที่หมายของบุคคลมีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรม 

 

 2.9.5   งานวิจัยเกี่ยวกับเจตคติ 

ประยูร วงศาจันทร (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “เจตคติตอการเมืองของครู

ประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย” พบวา เจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เปน
อุดมการณ รูปแบบการปกครองและวิถีชีวิตของครูประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมยสวนใหญอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแยกสรุปไดดังนี้ คือ 1) เพศแตกตางกันมีเจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกตางกัน โดยครูประถมศึกษาชายมีเจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงกวาครู
ประถมศึกษาหญิง 2) วุฒิทางการศึกษาแตกตางกันมีเจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกตางกัน โดยครูประถมศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรี มีเจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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สูงกวาครูประถมศึกษาที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 3) ตําแหนงที่รับผิดชอบแตกตางกัน มีเจตคติตอ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกัน โดยครูประถมศึกษาสายผูสอนมีเจตคติตอการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยสูงกวาครูประถมศึกษาสายผูบริหาร 4) อายุแตกตางกันมีเจตคติตอ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกัน โดยครูประถมศึกษาที่มีอายุนอยสวนใหญมีเจตคติ
ตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงกวาครูประถมศึกษาที่มีอายุมาก 5) อายุราชการแตกตางกัน
มีเจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกัน โดยครูประถมศึกษาที่มีอายุราชการนอย 
สวนใหญมีเจตคติตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงกวาครูประถมศึกษาที่มีอายุราชการมาก 

โสภา รัตนาบดี (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเจตคติดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชกระบวนการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา การเขารวมกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของกลุมทดลอง มีเจตคติตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุมทดลองมีเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลอง
รอยละ 94.15 มีความคิดเห็นที่ดีตอการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรท่ีจัดขึ้น สําหรับเจตคติ
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของกลุม
ทดลองหลังการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร ไมแตกตางกัน และพบตอไปวา นักเรียนกลุม
ทดลองที่เรียนแผนการเรียนตางกัน หลังการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรมีเจตคติตอการ
อนุรักษทรัพยากรและธรรมชาติไมแตกตางกัน 

สุปราณี นาคแกว (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “เจคติของบุคลากร สาย ข และ

สาย ค ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีตอการบริหารทรัพยากรมนุษย” พบวา  
1) บุคลากรสาย ข และสาย ค มีความเห็นดวยที่จะใหมหาวิทยาลัย จัดสรร

อัตรากําลัง ภายในคณะ/สํานัก หรือการโยกยายสับเปลี่ยนอัตรากําลัง ระหวางคณะ/สํานักใหมีความ
เหมาะสม 

2) ระบบการคัดเลือกบุคลกรของมหาวิทยาลัยยังใชระบบอุปถัมภ ทําใหการบรรจุ
คนไมคอยตรงกับความรูความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหนง 

3) บุคลากรมีความพึงพอใจกับงานที่ทํา โดยไมคิดจะโยกยายที่ทํางาน แตมีเจตคติ

เกี่ยวกับการไดรับการปฏิบัติจากผูบังคับบัญชา และการพิจารณาความดีความชอบมากกวา 1 ข้ัน ไม
คอยยุติธรรม 

4) โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปจจุบันจัดได
เหมาะสมแลว 

5) การศึกษาหาความสัมพันธระหวางเจตคติของบุคลากรที่มีตอการจัดสรร
อัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การสรางขวัญและกําลังใจ เมื่อจําแนกตาม



 
 
 
 

103 

สถานภาพเบื้องตน พบวา บุคลากรมีเจตคติในดานตางๆ ไมมีความแตกตางกัน หรือไมมี

ความสัมพันธในระดับความมีนัยสําคัญ .05 
6) การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเจตคติของบุคลากรที่มีตอการสรร

หา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การสรางขวัญและกําลังใจ และการฝกอบรมและพัฒนา เมื่อ
จําแนกตามสถานภาพเบื้องตน พบวา บุคลากรมีเจตคติในดานตางๆ ดังกลาวไมมีความแตกตางกัน 

ในระดับความมีนัยสําคัญ .05 

 

 



 
บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Study) แหลงขอมูลในการศึกษาประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ การสังเกตการณ 

และขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง การเลือก

พ้ืนท่ีเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกอําเภอและชุมชนท่ีเขารวมโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี จาก 11 หมูบาน จาก 11 อําเภอ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ี

ศึกษา เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจนตอ
การวิเคราะห ผูศึกษาวิจัยมีวิธีการศึกษาและการรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 3.1.1  ตัวแปรในการศึกษา 
  3.1.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงออกเปน 5 กลุม คือ 
    1)  ขอมูลครัวเรือน ประกอบดวย  
         (1)  อายุของหัวหนาครัวเรือน  
     (2)  ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือน  
     (3)  การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน  
     (4)  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  
     (5)  อาชีพหลักของครัวเรือน  
     (6)  รายไดรวมของครัวเรือน  
     (7)  รายจายรวมของครัวเรือน   
     (8)  ภาวะเงินออมของครัวเรือน  
    (9)  ภาวะหนี้สินของครัวเรือน 
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    2)  การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย  
            (1)  แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (2)   การรับฟงขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (3)  การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (4)   การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (5)   การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (6)   การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3)  การสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย  
     (1)  การมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (2)   การมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (3)   การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
     (4)   การมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (5)   การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
งบประมาณ  
     (6)   การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
วัสดุ  
     (7)   การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
อุปกรณ  
     (8)   การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการ
ใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ  
     (9)   การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
กําลังใจ/คํายกยองชมเชย  
     (10)  การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหรางวัล  
     (11)  การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหรวมกลุมกันในชุมชน  
     (12)  การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นนอกชุมชน 
    4)  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    5)  เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.1.1.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก พฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 
     1)  ดานอาหาร 
     2)  ดานการแตงกาย 
     3)  ดานบานเรือนที่อยูอาศัย 
   4)  ดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
   5)  ดานการประกอบอาชีพ 
   6)  ดานเศรษฐกิจและการใชจาย 

 

 3.1.2   คํานิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยไดใหคํานิยามศัพท เพื่อความเขาใจที่ตรงกันดังนี้ 
 ครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชน ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี จํานวน 11 หมูบาน หมูบานละ 10 ครัวเรือน รวมจํานวน 110 ครัวเรือน   
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติของ
ครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานอาหาร ดานการแตงกาย ดานบานเรือนที่อยูอาศัย 
ดานการดูแลรักษาสุขภาพ ดานการประกอบอาชีพ และดานเศรษฐกิจและการใชจาย โดยในแตละ
ดาน ไดศึกษาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 เรื่อง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหาร หมายถึง การ
ปฏิบัติของครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหาร ในเรื่อง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกาย หมายถึง การ
ปฏิบัติของครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกาย ในเรื่อง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัย 
หมายถึง การปฏิบัติของครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัย ในเรื่อง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
หมายถึง การปฏิบัติของครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพ ในเรื่อง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
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 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพ 
หมายถึง การปฏิบัติของครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพ ในเรื่อง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจาย 
หมายถึง การปฏิบัติของครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจาย ใน
เรื่อง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 ขอมูลครัวเรือน หมายถึง อายุของหัวหนาครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนา
ครัวเรือน การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก
ของครัวเรือน รายไดรวมของครัวเรือน รายจายรวมของครัวเรือน ภาวะเงินออมของครัวเรือน และ
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน 
 การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การที่สมาชิกของครัวเรือนไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลงตางๆ และการไดเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการรับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขารับการฝกอบรม/การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การที่สมาชิกของ
ครัวเรือนไดมีโอกาสในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนดานงบประมาณ ดานวัสดุ ดานอุปกรณ ดานการใหคําแนะนํา/
ขอเสนอแนะ ดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชย ดานการใหรางวัล ดานการใหรวมกลุมกันในชุมชน 
และดานการใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นๆ นอกชุมชน  
 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความรูของหัวหนาหรือผูแทนครัวเรือน
เกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
 เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความคิดเห็นของหัวหนาหรือผูแทน
ครัวเรือนเกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไข
คุณธรรม 
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                           ตัวแปรอิสระ (IV)                       ตัวแปรตาม (DV)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ขอมูลครัวเรือน
1. อายุของหัวหนาครัวเรือน 
2. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือน 
3. การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน 
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
5. อาชีพหลักของครัวเรือน 
6. รายไดรวมของครัวเรือน 
7. รายจายรวมของครัวเรือน 
8. ภาวะเงินออมของครัวเรือน 
9. ภาวะหนี้สินของครัวเรือน 

การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การรับขอมูล/ขาวสารดานเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
5. การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
6. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

การสนับสนุนทางสังคม
1. การมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. การมีโอกาสศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง  
4. การมีโอกาสเผยแพรความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานงบประมาณ  
6. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานวัสดุ  
7. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานอุปกรณ  
8. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหคําแนะนํา/
ขอเสนอแนะ  
9. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานกําลังใจ/คํายกยอง
ชมเชย  
10. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรางวัล  
11. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุมกันในชุมชน  
12. การสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหเชื่อมโยงเปน 
     เครือขายกับครัวเรือนอื่นนอกชุมชน 

ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1. ดานอาหาร 
2. ดานการแตงกาย 
3. ดานบานเรือนที่อยูอาศัย 
4. ดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
5. ดานการประกอบอาชีพ 
6. ดานเศรษฐกิจและการใชจาย 
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 3.1.3   สมมติฐานในการศึกษา 
 สมมติฐานในการศึกษานี้ คือ   
 สมมติฐานที่ 1 อายุของหัวหนาครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี เนื่องจากหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุเพิ่มขึ้น อาจจะมีความรู ประสบการณ และวุฒิภาวะดีข้ึน จึง
ทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากหัวหนาครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงขึ้น อาจจะไดรับโอกาสในการเรียนรู 
ถายทอดความรู รวมทั้งมีความเขาใจเพิ่มขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 3 การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐาน
กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากหัวหนาครัวเรือนที่มีการดํารงตําแหนงในชุมชน อาจจะไดรับโอกาสใน
การเขารวมอบรม ถายทอดความรูเพิ่มขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี เนื่องจากจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น อาจจะมีการแบงงานกัน ทําใหทํางานไดมากขึ้น 
ชวยแบงเบาภาระในครัวเรือน จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 5 อาชีพหลักของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากอาชีพหลักของครัวเรือนที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม อาจจะมีโอกาสในการสรางพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรีไดดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 6 รายไดรวมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนิน 
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากครัวเรือนที่มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น อาจจะมีการจัดสรรการใชเงิน ประหยัดมากยิ่งขึ้น จึงทําให
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน  
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 สมมติฐานที่ 7 รายจายรวมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงนิเสธกับพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากครัวเรือนที่มีรายจายรวมลดลง อาจจะใชเงินอยางระมัดระวัง มีเหตุผลมากขึ้น จึงทําให
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 8 ภาวะเงินออมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี เนื่องจากครัวเรือนที่มีภาวะเงินออมเพิ่มขึ้น อาจจะเปนการสรางภูมิคุมกันของครัวเรือน ใชเงิน
อยางระมัดระวัง จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 9 ภาวะหนี้สินของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงนิเสธกับพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากครัวเรือนทีมีภาวะหนี้สินลดลง อาจจะสรางนิสัยในการใชเงินอยางระมัดระวัง มีเหตุผลในการ
ใชเงินมากขึ้น ลดการสรางหนี้ลง จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 10 แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากแหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น อาจจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู สรางองคความรูมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 11 การรับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการที่รับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น อาจจะสรางความรู ความเขาใจมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน  
 สมมติฐานที่ 12 การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการเขารับการฝกอบรม/การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น อาจจะมีสวนชวยใหเกิดความรู 
ประสบการณจริงไดมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
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 สมมติฐานที่ 13 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิ
ฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะชวย
สรางประสบการณ เรียนรูการแกปญหาจากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งความรูท่ีดี จึงทําใหพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรีดีข้ึน  
 สมมติฐานที่ 14 การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะชวยสรางการเรียนรู ประสบการณ อุปสรรคของกันและกัน และการ
แกปญหาที่ดี จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 15 การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อาจจะชวยสรางองคความรูท่ีถูกตอง มีความเขาใจ ประสบการณ และความชํานาญเพิ่มขึ้น 
จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน   
 สมมติฐานที่ 16 การมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการมีโอกาสเขารับ
การฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเปนการสรางโอกาส
ในการเพิ่มความรู ความเขาใจ และประสบการณท่ีดีเพิ่มขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 17 การมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อาจจะเปนการสรางประสบการณ ทราบการแกปญหาจากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งความรูท่ีดี จึงทํา
ใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 18 การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเปนการสรางการเรียนรู ประสบการณ อุปสรรค และการแกปญหาที่
ดี จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 19 การมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเปนการสรางองคความรูท่ีถูกตอง มีความเขาใจ ประสบการณ และความ
ชํานาญเพิ่มขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 20 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานงบประมาณจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงดานงบประมาณมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน  
 สมมติฐานที่ 21 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานวัสดุจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงดานวัสดุมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 22 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานอุปกรณจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงดานอุปกรณมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 23 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหคําแนะนํา/
ขอเสนอแนะจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการ
ปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 24 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานกําลังใจ/คํายก
ยองชมเชยจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการ
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ปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชยมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 25 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรางวัลจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรางวัลมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 26 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุม
กันในชุมชนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดการ
ปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุมกันในชุมชนมากขึ้น ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 27 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหเชื่อมโยง
เปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นนอกชุมชนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจาก
การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่น
นอกชุมชนมากขึ้น ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีดีข้ึน 
 สมมติฐานที่ 28 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรีดีข้ึน  
 สมมติฐานที่ 29 เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีเจตคติท่ีดีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําใหพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรีดีข้ึน 
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 3.2.1   การเลือกพื้นที่  
  เลือกหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีแนวทางพัฒนาไปสูการ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน โดยยึดหลักการตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ไดแก การ
รวมกลุมตางๆ ในชุมชนอยางเขมแข็งและเปนแรงขับเคลื่อนพลังของชุมชนที่สําคัญที่นําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เชน มีการรวมกลุมเพื่องานอาชีพ ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร มีระบบ
เศรษฐกิจชุมชนที่มาจากฐานความรู/ภูมิปญญาชาวบาน เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ เกื้อกูล
กิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยตัวมันเอง เปนวิถีชุมชนที่
พึ่งพาตนเองได พึ่งพาธรรมชาติ และพึ่งพาอาศัยระหวางกันได ท้ังนี้ โดยมีการเรียนรูแบบมีสวน
รวมของชาวบานในชุมชนที่สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติได ดังนี้ 
  1)  บานหมอ หมูท่ี 13 ตําบลบางคู อําเภอทาวุง กิจกรรมที่สําคัญ เชน จัดตั้งศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย โรงสีชุมชน กลุมน้ําพริก กลุมเยาวชน 
การนวดแผนไทย และการปลูกผักสวนครัว เปนตน  
  2)  บานชอนมวง หมูท่ี 3 ตําบลชอนมวง อําเภอบานหมี่ กิจกรรมที่สําคัญ เชน กลุม
โคนม การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย กลุมเลี้ยงไก กลุมสมุนไพร กลุมโคนม กลุมสตรีทําสบู
นม และกลุมปลูกผักสวนครัว เปนตน 
  3)  บานไผแหลม หมูท่ี 1 ตําบลทายตลาด อําเภอเมืองลพบุรี กิจกรรมที่สําคัญ เชน 
การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย กลุมปลารา กลุมเลี้ยงเปด กลุมโคแมพันธุ และการปลูกผักสวน
ครัว เปนตน 
  4)  บานพูนทรัพย หมูท่ี 7 ตําบลซับสมบูรณ อําเภอลําสนธิ กิจกรรมที่สําคัญ เชน 
รานคาชุมชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย โรงสีชุมชน กลุมถักกระเปา กลุมเลี้ยงปลา การ
ปมน้ํามัน และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 
  5)  บานพุแว หมูท่ี 8 ตําบลวังทอง อําเภอโคกเจริญ กิจกรรมที่สําคัญ เชน จัดตั้ง
ศูนยสาธิตการตลาด การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย ปมน้ํามันชุมชน กลุมดอกไมประดิษฐ 
กลุมเย็บผาหม กลุม กข.คจ. และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 
  6)  บานใหมพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง กิจกรรมที่สําคัญ 
เชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย ศูนยสาธิตการตลาด กลุมเจียระไนแร และการปลูกผักสวน
ครัว เปนตน 
  7)  บานหนองกระสังข หมูท่ี 5 ตําบลหนองผักแวน อําเภอทาหลวง กิจกรรมที่
สําคัญ เชน ศูนยเรียนรูชุมชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย กลุมปุยอินทรีย กลุมน้ํายา
เอนกประสงค กลุมกข.คจ. และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 
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  8)  บานน้ําซับ หมูท่ี 3 ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม กิจกรรมที่สําคัญ เชน 
การทําบัญชีครัวเรือน ธนาคารหมูบาน กลุมโคนม และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 
  9)  บานหนวยประคอง หมูท่ี 10 ตําบลดงดินแดง อําเภอหนองมวง กิจกรรมที่
สําคัญ เชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยี การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย และการปลูกผักสวนครัว 
เปนตน 
  10)   บานทารวก หมูท่ี 6 ตําบลหนองยายโตะ อําเภอชัยบาดาล กิจกรรมที่สําคัญ 
เชน ศูนยสาธิตการตลาด การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย กลุมปุยอินทรีย กลุมน้ําปลา กลุมทํา
ขนม กลุมสมุนไพร และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 
  11)  บานหนองผักบุง หมูท่ี 4 ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ กิจกรรมที่สําคัญ 
เชน การทําบัญชีครัวเรือน กลุมออมทรัพย รานคาชุมชน กลุมปุยอินทรีย กลุมตัดเย็บเสื้อผา กลุม
เกษตรกร และการปลูกผักสวนครัว เปนตน 

  

 3.2.2   ประชากรในการศึกษา  
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย หัวหนาหรือผูแทนครัวเรือนที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเขารวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ทุกอําเภอๆ ละ 1 หมูบาน รวมจํานวน 11 หมูบาน ๆ ละ 
10 ครัวเรือน รวมจํานวน 110 ครัวเรือน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาทั้งประชากร จํานวน 110 
ครัวเรือน (ตารางที่ 3.1) 

 

ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรจําแนกตามหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

ท่ี หมูบาน/ตําบล/อําเภอ 
จํานวนประชากร 
(ครัวเรือน) 

ท่ีเขารวมโครงการฯ  

1 บานหมอ หมูท่ี 13 ตําบลบางคู อําเภอทาวุง 10  
2 บานชอนมวง หมูท่ี 3 ตําบลชอนมวง อําเภอบานหมี่ 10 
3 บานไผแหลม หมูท่ี 1 ตําบลทายตลาด อําเภอเมืองลพบุรี 10  
4 บานพูนทรัพย หมูท่ี 7 ตําบลซับสมบูรณ อําเภอลําสนธิ 10 
5 บานพุแว หมูท่ี 8 ตําบลวังทอง อําเภอโคกเจริญ 10 
6 บานใหมพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง 10 
7 บานหนองกระสังข หมูท่ี 5 ตําบลหนองผักแวน อําเภอทาหลวง 10 
8 บานน้ําซับ หมูท่ี 3 ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม 10 
9 บานหนวยประคอง หมูท่ี 10 ตําบลดงดินแดง อําเภอหนองมวง 10 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

ท่ี หมูบาน/ตําบล/อําเภอ 
จํานวนประชากร 
(ครัวเรือน) 

ท่ีเขารวมโครงการฯ  

10 บานทารวก หมูท่ี 6 ตําบลหนองยายโตะ อําเภอชัยบาดาล 10 
11 บานหนองผักบุง หมูท่ี 4 ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ 10 

รวม 110 

 

3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 

 3.3.1   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interviews) ซ่ึงประกอบดวย 7 สวน ไดแก 1. ขอมูลครัวเรือน (เปนคําถามเกี่ยวกับอายุของหัวหนา
ครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือน การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนา
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน รายไดรวมของครัวเรือน รายจาย
รวมของครัวเรือน ภาวะเงินออมของครัวเรือน และภาวะหนี้สินของครัวเรือน) 2. การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (เปนคําถามเกี่ยวกับแหลงที่ไดรับขอมูลขาวสาร การรับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 3. การสนับสนุนทาง
สังคม (เปนคําถามเกี่ยวกับการมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีโอกาส
ศึกษาดูงาน การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานงบประมาณ ดานวัสดุ 
ดานอุปกรณ ดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ ดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชย ดานการใหรางวัล 
ดานการใหรวมกลุมกันในชุมชน และดานการใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นนอกชุมชน) 
4. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เปนคําถามเกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม) 5. เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(เปนคําถามเกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู และ
เงื่อนไขคุณธรรม) 6. พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ซ่ึงประกอบดวย ดาน
อาหาร ดานการแตงกาย ดานบานเรือนที่อยูอาศัย ดานการดูแลรักษาสุขภาพ ดานการประกอบ
อาชีพ และดานเศรษฐกิจและการใชจาย) และ 7. ขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.3.2  วิธีการสรางและการทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหไดแบบสัมภาษณท่ีมีคุณภาพสูง สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูง ผูวิจัยจึงไดเตรียมการในการสรางและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ ดังนี้ 
  3.3.2.1   ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณอยางละเอียด 
  3.3.2.2   ผูวิจัยไดศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ตัวแปรที่ตองการศึกษาทุก

ตัว กําหนดมาตรวัด (Scale of Measurement) แลวจึงยกรางแบบสัมภาษณในครบทุกตัวแปร (ท้ังตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม แลวนําเสนอเพื่อขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  3.3.2.3   นํารางแบบสัมภาษณไปหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
เสนอใหผูเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของ คือ ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานการพัฒนาชุมชน ดานการวัด
และประเมินผล รวม 5 คน เพื่อใชตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการ
ศึกษาวิจัย แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึง

ปรากฏวาทุกขอคําถามมีคา IOC มากกวา .50 จึงไดนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุญาตให
นําไปทดลองใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได  

  3.3.2.4   นํารางแบบสัมภาษณไปหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยการทดลองใช 

(Try Out) หัวหนาหรือผูแทนครัวเรือนในหมูบานบานหมอ หมู 15 ตําบลบางคู อําเภอทาวุง และ 
บานหนองขอย หมู 7 ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง ซ่ึงเปนหมูบานที่อยูในตําบลเดียวกันและ
มีบริบทชุมชนและสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมใกลเคียงกับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จังหวัดลพบุรี จํานวน 30 ครัวเรือน แลวนําขอมูลที่ไดไปหาคาความเที่ยง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์

อัลฟาตามวิธีการของคอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลปรากฏวาไดคาสัมประสิทธิ์

อัลฟา ดังนี้ คือ เรื่องขอมูลครัวเรือน = .7029 เรื่องการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = .8373 

เรื่องการสนับสนุนทางสังคม = .8820 เรื่องเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = .7926 และเรื่อง

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = .7957 ซ่ึงทุกเรื่องสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
คือ คาสัมประสิทธิ์อัลฟา ตั้งแต .60 แสดงวาแบบสัมภาษณนี้มีคาความเที่ยงสูงสามารถนําไปใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลได จึงไดนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุญาตใหนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลได 

   

 3.4  การรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินงานในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 3.4.1   ผูวิจัยไดประสานงานกับผูใหญบาน โดยไดเดินทางไปพบและขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูลในพื้นที่ดวยตนเองในทุกหมูบาน 
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            3.4.2  ผูวิจัยไดแนะนําตัว อธิบายรายละเอียด และวัตถุประสงคในการวิจัยใหกับผูใหญบานจน
เกิดสัมพันธภาพที่ดี แลวไดขอความรวมมือในการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล โดยนัดหมายวันเวลา
ท่ีผูใหสัมภาษณสะดวกที่สุด 

 
 3.4.3   เมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมายไดเดินทางไปสัมภาษณจนเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณในการตอบ แลวขอบคุณผูใหสัมภาษณและผูใหญบาน พรอมทั้งไดขออนุญาตขอ
หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได และไดตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมในกรณีท่ียังมีขอมูลที่ไมชัดเจนใน
บางประเด็น  

 
   3.3.4  ผูวิจัยไดนําแบบบันทึกการสัมภาษณท่ีไดตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของ
ขอมูลในแบบบันทึกการสัมภาษณแลวเตรียมการลงรหัสเพื่อการวิเคราะหขอมูล   

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
  

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน 
 3.5.1   การวิเคราะหจากเอกสาร โดยการนําเอาขอมูลที่ไดจากเอกสารมาวิเคราะห ตีความ 
และสังเคราะหขอมูลที่ไดเปนหมวดหมูและนํามาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่สอดคลอง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีตาม
วัตถุประสงคการศึกษาที่กําหนดไว 
 

3.5.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากการตอบแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําแบบบันทึก
การสัมภาษณท่ีไดตรวจสอบความเรียบรอยแลวมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการ

วิจัยเชิงสังคมศาสตร (Statistical Package for Social Sciences) แปลความหมายขอมูลที่ประมวลผล
แลวตามวัตถุประสงคท่ีตองการวิจัยดังนี้ 

 3.5.2.1   การตรวจสอบขอมูล (Editing) 
              ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ได โดยตรวจดูความสมบูรณ

ของแบบบันทึกการสัมภาษณ  

 3.5.2.2   การลงรหัส (Coding) 
               หลังจากการตรวจสอบขอมูลแลว ผูวิจัยไดนําแบบบันทึกการสัมภาษณท่ี

ครบถวนสมบูรณถูกตองมาลงรหัสดวยมือ เพื่อเปลี่ยนขอมูลใหสามารถประมวลผลไดดวย
คอมพิวเตอร โดยลงรหัสขอมูลในแบบบันทึกการลงรหัส 
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 3.5.2.3   การใหคะแนน 

                             1) เกณฑการใหคะแนนในตอนที่ 5 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
              ขอถูก              ขอลวง 
  ไมแนใจ   0 คะแนน  0  คะแนน    
  ไมใช   0 คะแนน  1 คะแนน 
  ใช  1 คะแนน  0 คะแนน 
           2) เกณฑการกําหนดคะแนนขอคําถามในตอนที่ 6 เจตคติตอปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
                    เชิงบวก             เชิงลบ 

  เห็นดวย 3 คะแนน 1 คะแนน 
  ไมแนใจ  2 คะแนน 2 คะแนน 
  ไมเห็นดวย 1  คะแนน 3 คะแนน 

                                3)  เกณฑการกําหนดคะแนนขอคําถามในตอนที่ 7 พฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ไมปฏิบัติ   0 คะแนน 
  ปฏิบัตินอย  1 คะแนน 
  ปฏิบัติปานกลาง  2 คะแนน 
  ปฏิบัติบอย  3 คะแนน 
  เปนประจํา    4 คะแนน 

 3.5.2.4   การแปลความหมายของคะแนน  
              ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลผล ไวดังนี้  
               1)  เกณฑวัด ตอนที่ 5 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือน  
       ตอบถูกนอยกวารอยละ 40 มีความรูในระดับ นอย  

     ตอบถูกรอยละ 40-79.9  มีความรูในระดับ ปานกลาง  
     ตอบถูกรอยละ 80 ข้ึนไป  มีความรูในระดับ มาก  

         2)  เกณฑวัด ตอนที่ 6 เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือน  

  คะแนนเฉลี่ย     1.00-1.49 คะแนน =  ไมเห็นดวย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 คะแนน =  ไมมีความเห็น               

  คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00 คะแนน =  เห็นดวย 
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                3)  เกณฑการวัด ตอนที่ 7 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือน 

  คะแนนเฉลี่ย     0.00-0.49 คะแนน =  ต่ํา/ไมปฏิบัติ 

  คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.49 คะแนน =  คอนขางต่ํา               

  คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 คะแนน =  ปานกลาง               

  คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  คะแนน =  คอนขางสูง               

    คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.00  คะแนน =  สูง                

                4)  เกณฑการวัดความสัมพันธจากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation 

Analysis)  

    คาสหสัมพันธ (r)  0.00-0.19 =  ความสัมพันธต่ํามาก 

    คาสหสัมพันธ (r)  0.20-0.39 =  ความสัมพันธต่ํา 

    คาสหสัมพันธ (r)  0.40-0.59 =  ความสัมพันธปานกลาง 

    คาสหสัมพันธ (r)  0.60-0.79 =  ความสัมพันธสูง 

    คาสหสัมพันธ (r)  0.80-1.00 =  ความสัมพันธสูงมาก 

  

3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดเลือกใชสถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคและความ
เหมาะสมของขอมูล สถิติท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้ 

3.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชจํานวน ความถี่ รอยละ คาสูงสุด 

คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายขอมูลครัวเรือน การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจตคติตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

 

3.6.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชหลักความนาจะเปนมาทดสอบสมมติฐานที่

กําหนดไวตามกรอบแนวความคิดของการวิจัยขางตน สถิติที่ใชคือการวิเคราะหคาสหสัมพันธ 

(Correlation Analysis) ดวยวิธีการของ Pearson (Pearson’s Product Moment) และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีการ Backward (Backward Method) 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
  ผลการศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของครัวเรือน: ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี ขอนําเสนอเปน 7 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูล

ครัวเรือนท่ีดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหมูบานตนแบบ จังหวัดลพบุรี ตอนท่ี 2 

การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน ตอนท่ี 3 การสนับสนุนทางสังคม ตอนท่ี 4 

ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 5 ทัศนคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 6 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตอนท่ี 7 ปจจัยท่ีสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน: ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี 
 

4.1  ขอมูลครัวเรือนที่ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี 

 
   การศึกษาขอมูลครัวเรือนท่ีดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย อายุของหัวหนาครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของ

หัวหนาครัวเรือน การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

อาชีพหลักของครัวเรือน รายจายรวมของครัวเรือน ภาวะเงินออมของครัวเรือน และภาวะหนี้สิน

ของครัวเรือน  
  ผลการศึกษาขอมูลครัวเรือน (ตารางท่ี 4.1) พบวา ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีหัวหนาครัวเรือนท่ีศึกษาสวนใหญมีอายุเฉล่ีย 49.92 ป จบ

การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา สวนใหญรอยละ 50.9 รองลงมาจบการศึกษาสูงสุดระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รอยละ 23.6 ดํารงตําแหนงในชุมชนคือกํานัน ผูใหญบาน สารวัตร

กํานัน ผูชวยผูใหญบาน สวนใหญรอยละ 21.8 รองลงมาคืออาสาสมัครตางๆรอยละ 16.4 ใน

ครัวเรือนมีสมาชิก สวนใหญรอยละ 38.0 มีจํานวน 4 คน รองลงมารอยละ 25.0 มีจํานวน 5 คน 

ครัวเรือนมีอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร ทําสวนสวนใหญรอยละ 98.2 รองลงมามีอาชีพหลัก คือ 

เล้ียงสัตวรอยละ 21.8 
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  ประชากรสวนใหญมีรายไดรวมของทุกคนในครัวเรือน โดยรายไดประจําที่ไดอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา รายป (เชน ผลผลิตทางการเกษตร ดอกเบี้ย เปนตน) สวนใหญมีรายได 

100,001 – 500,000 บาท รอยละ 40.9 รองลงมามีรายได 50,001 – 100,000 บาทรอยละ 
23.6 รายเดือน (เชน คาจาง เงินเดือน เปนตน) สวนใหญมีรายไดไมเกิน 5,000 บาทรอยละ 
40.9 รองลงมาไมมีรายไดรอยละ 28.2 รายวัน (เชน ขายผัก เปนตน) สวนใหญไมมีรายได รอย

ละ 72.7 รองลงมามีรายได 101 – 500 บาท รอยละ 10.9 รายไดท่ีไดเปนครั้งคราว สวนใหญมี

รายได 100,001 – 50,000 บาทรอยละ 40.9 รองลงมาไมมีรายไดรอยละ 26.4  
  ประชากรสวนใหญมีรายจายรวมทุกคนทุกเรื่องครัวเรือน โดยรายจายประจําที่ตองจาย
อยางตอเนื่องเปนประจํา รายป (เชน คาใชจายในการประกอบอาชีพ การเรียนของบุตรหลาน 

เปนตน) สวนใหญมีรายจายไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 51.8 รองลงมามีรายจาย 100,001 – 
500,000 บาทรอยละ 19.1 รายเดือน (เชน คาไฟฟา คาน้ํา คาแกส เปนตน) สวนใหญมีรายจาย

ไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 89.1 รองลงมามีรายจาย 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 5.5 

รายวัน (เชน คาอาหาร คาใชจายของบุตรหลานไปโรงเรียน เปนตน) สวนใหญมีรายจาย 100 – 
500 บาท รอยละ 47.3 รองลงมามีรายจายไมเกิน 100 บาท รอยละ 40.9 รายจายที่จายเปนครั้ง
คราว สวนใหญมีรายจายไมเกิน50,000 บาท รอยละ 78.2 รองลงมาไมมีรายจายรอยละ 14.5  
  ประชากรสวนใหญมีภาวะเงินออมของครัวเรือน (จํานวนเงินออมคงเหลือในสมุดบัญชี
ธนาคาร กลุมออมทรัพย และอื่นๆ) สวนใหญมีเงินออมไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 70.0 

รองลงมามีเงินออม 50,001 – 100,000 บาทรอยละ 10.9  
  ประชากรสวนใหญมีภาวะหนี้สินของครัวเรือน โดยมีหนี้สินในระบบ (เชน ธนาคาร 
สหกรณ กลุม/กองทุน เปนตน) สวนใหญมีหนี้สินไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 40.0 รองลงมามี

หนี้สิน 100,001 – 500,000 บาท รอยละ 25.5 และมีหนี้สินนอกระบบ (เชน เถาแก นายทุน 
แชร เปนตน) สวนใหญไมมีหนี้สินรอยละ 84.5 รองลงมามีหนี้สินมากกวา 50,000 บาทรอยละ
8.2  
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ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามขอมูลครัวเรือน 

รายการ จํานวน รอยละ 

ชวงอายุของหัวหนาครัวเรือน   

 20 – 30 ป 3  2.7 

 31 - 40 ป 12 10.9 

 41- 50 ป 41 37.3 

 51- 60 ป 32 29.1 

 มากกวา 60 ป 22  20.0 

 หมายเหตุ: อายุเฉลี่ย 49.92 ป   

ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือน   

 ประถมศึกษา 56  50.9 

 มัธยมศึกษาตอนตน 24 21.8 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 26 23.6 

 อนุปริญญา/ปวส. 2 1.8 

 ปริญญาตรี 2 1.8 

ตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน    

 กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/สารวัตรกํานัน 24  21.8 

 นายก อบต./รองนายก อบต. /สมาชิกสภา อบต./ท่ีปรึกษา
นายก อบต. 

10 9.1 

 ประธาน/กรรมการกองทุนหมูบาน 17  15.5 

 อาสาสมัครตางๆ เชน อสม. /อพช. /อปพร. เปนตน 18  16.4 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทุกคน)   

 1 คน 3 3.0 

 2 คน 13  13.0 

 3 คน 12  12.0 

 4 คน  38 38.0 

 5 คน 25  25.0 

 6 คน 6 6.0 

 7 คน 2  2.0 

 8 คน 1  1.0 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

รายการ จํานวน รอยละ 

อาชีพหลักของครัวเรือน   

 ทํานา/ทําไร/ทําสวน 105  95.5 

 เลี้ยงสัตว 24  21.8 

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 3.6 

 พนักงาน/รับจาง 6 5.5 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 2 1.8 

 อ่ืนๆ 6 5.5 

รายไดรวมของทุกคนในครัวเรือน   

 รายไดประจํารายป   

     ไมมีรายได 12  10.9 

     ไมเกิน 50,000 บาท 20  18.2 

     50,001 – 100,000 บาท 26 23.6 

     100,001 – 500,000 บาท 45 40.9 

     มากกวา 500,000 บาท 7 6.3 

 รายไดประจํารายเดือน   

     ไมมีรายได 31  28.2 

     ไมเกิน 5,000 บาท 45  40.9 

     5,001 – 10,000 บาท 13 11.8 

     10,001 – 50,000 บาท 15 13.6 

     มากกวา 50,000 บาท 6 5.5 

 รายไดประจํารายวัน   

     ไมมีรายได 80  72.7 

     ไมเกิน 100 บาท 9 8.2 

     101 – 500 บาท 12 10.9 

     มากกวา 500 บาท 9 8.2 

 รายไดท่ีไดเปนครั้งคราว โดยเฉลี่ยปละประมาณ   

     ไมมีรายได 29  26.4 

     ไมเกิน 50,000 บาท 57  51.8 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

รายการ จํานวน รอยละ 

     50,001 – 100,000 บาท 16 14.5 

     มากกวา 100,000 บาท 8 7.3 

รายจายรวมของทุกคนในครัวเรือน   

 รายจายประจํารายป   

     ไมมีรายจาย 16  14.5 

     ไมเกิน 50,000 บาท 57  51.8 

     50,001 – 100,000 บาท 13 11.8 

     100,001 – 500,000 บาท 21 19.1 

     มากกวา 500,000 บาท 3 2.7 

 รายจายประจํารายเดือน   

     ไมมีรายจาย 3 2.7 

     ไมเกิน 5,000 บาท 98  89.1 

     5,001 – 10,000 บาท 6 5.5 

     มากกวา 10,000 บาท 3 2.7 

 รายจายประจํารายวัน   

     ไมมีรายจาย 8 7.3 

     ไมเกิน 100 บาท 45  40.9 

     101 – 500 บาท 52 47.3 

     มากกวา 500 บาท 5 4.5 

 รายจายที่จายเปนครั้งคราว โดยเฉลี่ยปละประมาณ   

     ไมมีรายจาย 16  14.5 

     ไมเกิน 50,000 บาท 86  78.2 

     50,001 – 100,000 บาท 5 4.5 

     มากกวา 100,000 บาท 3 2.7 

ภาวะเงินออมของครัวเรือน   

 ไมมีเงินออม 8 7.3 

 ไมเกิน 50,000 บาท 77  70.0 

 50,001 – 100,000 บาท 12 10.9 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

รายการ จํานวน รอยละ 

 100,001 – 500,000 บาท 10 9.1 

 มากกวา 500,000 บาท 3 2.7 

ภาวะหนี้สินของครัวเรือน   

 หนี้สินในระบบ   

     ไมมีหนี้สิน 13  11.8 

     ไมเกิน 50,000 บาท 44  40.0 

     50,001 – 100,000 บาท 19 17.3 

     100,001 – 500,000 บาท 28 25.5 

     มากกวา 500,000 บาท 6 5.5 

 หนี้สินนอกระบบ   

     ไมมีหนี้สิน 93  84.5 

     ไมเกิน 50,000 บาท 8 7.3 

     มากกวา 50,000 บาท 9 8.2 

 

4.2  การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน 
 
 ผลการศึกษาการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการใหประชากรในการศึกษาตอบได
มากกวา 1 แหลง (ตารางที่ 4.2) พบวา ประชากรสวนใหญรอยละ 95.5 ไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศน รองลงมา รอยละ51.8 ไดรับจากวิทยุ  
 สําหรับการไดเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา ซ่ึงไดแกการไดรับ
ขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อตางๆ พบวาสวนใหญสัปดาหละ 3 ครั้ง
ขึ้นไป รอยละ 59.1 รองลงมาสัปดาหละ 1-2 ครั้งรอยละ 40.0  
 สําหรับการเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนใหญเคย 2 ครั้ง รอยละ 27.3 รองลงมาเคย จํานวน 5 ครั้งขึ้นไป รอยละ 23.6 โดย
สวนใหญไดเขารับการฝกอบรมในตําบลที่อยู รอยละ 50.9 รองลงมาในอําเภอที่อยู รอยละ 47.3  
 สําหรับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเคย 1 ครั้งรอยละ 
31.8 รองลงมาเคย จํานวน 2 ครั้งรอยละ 26.4 โดยสวนใหญไดไปศึกษาดูงานในตางจังหวัดรอย
ละ 43.6 รองลงมาในจังหวัดลพบุรี รอยละ 22.7  
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 สําหรับการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเคย 2 ครั้ง 
รอยละ 25.5 รองลงมาเคย 1 ครั้งรอยละ 17.3 โดยสวนใหญไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในตําบลที่อยู
รอยละ 50.0 รองลงมาในอําเภอที่อยูรอยละ 34.5  
 สําหรับการเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเคย 1 ครั้ง รอย
ละ 23.6 รองลงมาไมเคยรอยละ 19.1 โดยสวนใหญไดเผยแพรในตําบลที่อยู รอยละ 52.7 
รองลงมาในอําเภอที่อยูรอยละ 21.8  

   

ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการ จํานวน รอยละ 

แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 โทรทัศน 105  95.5 

 วิทยุ 57 51.8 

 หนังสือพิมพ 52 47.3 

 นิตยสาร/วารสาร 16 14.5 

 อินเตอรเน็ท 4 3.6 

 บุคคลในครอบครัวพูดใหฟง 32 29.1 

 อ่ืนๆ 25  22.7 

วิธีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 ไดรับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อตางๆ 

    ไมเคย 1 0.9 

    ตั้งแต 3 ครั้ง/สัปดาห ข้ึนไป 65  59.1 

    1-2 ครั้ง/สัปดาห 44  40.0 

 เขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ไมเคย 7 6.4 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 25  22.7 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 30  27.3 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 11  10.0 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 11  10.0 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 20 ครั้ง)  26 23.6 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 

รายการ จํานวน รอยละ 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 56  50.9 

           ในอําเภอที่อยู 52  47.3 

           ในจังหวัดลพบุรี 27  24.5 

           ตางจังหวัด 13  11.8 

 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

    ไมเคย 22  20.0 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 35  31.8 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 29  26.4 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 6 5.5 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 6 5.5 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 12 ครั้ง)  12 10.9 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 23  20.9 

           ในอําเภอที่อยู 12  10.9 

           ในจังหวัดลพบุรี 25  22.7 

           ตางจังหวัด 48  43.6 

 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

    ไมเคย 15  13.6 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 19  17.3 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 28  25.5 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 15  13.6 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 4 3.6 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 25 ครั้ง)  29 26.4 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 55  50.0 

           ในอําเภอที่อยู 38  34.5 

           ในจังหวัดลพบุรี 21  19.1 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 

รายการ จํานวน รอยละ 

           ตางจังหวัด 21  19.1 

 เผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

    ไมเคย 21  19.1 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 26  23.6 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 17  15.5 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 18  16.4 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 9 8.2 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 25 ครั้ง)  19 17.3 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 58  52.7 

           ในอําเภอที่อยู 24  21.8 

           ในจังหวัดลพบุรี 21  19.1 

           ตางจังหวัด 17  15.5 

 

4.3  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
 
  4.3.1  ผลการศึกษาขอมูลการไดรับการสนับสนุนทางสังคม (ตารางที่ 4.3) พบวา การ
สนับสนุนใหไดมีโอกาสในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เชน การลดรายจาย การเพิ่มรายได การ
ออม การพึ่งตนเอง เปนตน ในรอบปท่ีผานมา  
         ประชากรสวนใหญไดรับโอกาสใหเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ครั้งรอยละ 29.1 รองลงมาจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 28.2 
โดยสวนใหญไดรับโอกาสใหเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการในตําบลที่อยูรอยละ 56.4 
รองลงมาจากในอําเภอที่อยู รอยละ 35.5  
    ประชากรสวนใหญไดรับโอกาสใหศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 2 ครั้งรอยละ 33.6 รองลงมาจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 28.2 เมื่อพิจารณาสถานที่ท่ีไดรับการ
อบรม พบวาสวนใหญไดรับโอกาสใหศึกษาดูงานในตางจังหวัด รอยละ 56.4 รองลงมาจากในอําเภอ
ท่ีอยูรอยละ 35.5  
    ประชากรสวนใหญไดรับโอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1 ครั้งรอยละ 24.5 รองลงมาไมไดรับโอกาส รอยละ 20.9 โดยสวนใหญไดรับ
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โอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนที่มาจากในตําบลที่อยูรอยละ 45.5 รองลงมาจากในอําเภอที่
อยูรอยละ 29.1  
    ประชากรสวนใหญไมไดรับโอกาสใหเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รองลงมารอยละ 26.4 จํานวน 1 ครั้งรอยละ 27.3 โดยสวนใหญไดรับโอกาสใหเผยแพร
ความรูกับคนที่มาจากในตําบลที่อยูรอยละ 43.6 รองลงมาจากในอําเภอที่อยูรอยละ 26.4  

 

ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามการไดรับการสนับสนุนใหไดมีโอกาส
ในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

การสนับสนุนใหไดมีโอกาสในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน รอยละ 

1. การไดรับโอกาสใหเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา 

    ไมเคย 8 7.3 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 31  28.2 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 32  29.1 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 13  11.8 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 8 7.3 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 30 ครั้ง)  18 16.4 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 62  56.4 

           ในอําเภอที่อยู 39  35.5 

           ในจังหวัดลพบุรี 22  20.0 

           ตางจังหวัด 9 8.2 

2. การไดรับโอกาสใหศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา 

    ไมเคย 23  20.9 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 37  33.6 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 22  20.0 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 12  10.9 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 6 5.5 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 15 ครั้ง)  10 9.1 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

การสนับสนุนใหไดมีโอกาสในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน รอยละ 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 19  17.3 

           ในอําเภอที่อยู 16  14.5 

           ในจังหวัดลพบุรี 30  27.3 

           ตางจังหวัด 37  33.6 

3. การไดรับโอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา  

    ไมเคย 14  12.7 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 27  24.5 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 30  27.3 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 13  11.8 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 11  10.0 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 25 ครั้ง)  15 13.6 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 50  45.5 

           ในอําเภอที่อยู 32  29.1 

           ในจังหวัดลพบุรี 19  17.3 

           ตางจังหวัด 19  17.3 

4. การไดรับโอกาสใหเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา  

    ไมเคย 30  27.3 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 29  26.4 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 22  20.0 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 10  9.1 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 4 3.6 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 25 ครั้ง)  15 13.6 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

การสนับสนุนใหไดมีโอกาสในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน รอยละ 

        โดยสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมจาก   

           ในตําบลที่อยู 48  43.6 

           ในอําเภอที่อยู 29  26.4 

           ในจังหวัดลพบุรี 16  14.5 

           ตางจังหวัด 11  10.0 

 
  4.3.2  ผลการศึกษาขอมูลการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรตางๆ ใหเกิด
การปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง เชน การลดรายจาย การเพิ่มรายได การทําบัญชีครัวเรือน การ
ออม การพึ่งตนเอง การรวมกลุมพึ่งกันเอง เปนตน ในรอบปท่ีผานมา (ตารางที่ 4.4) พบวา 
ประชากรสวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงรอย
ละ 52.7 รองลงมาไดรับการสนับสนุนจํานวน 1- 500 บาท รอยละ 21.8  
       สวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานวัสดุในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงรอย
ละ 49.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนคิดเปนมูลคา 1-500 บาทรอยละ 30.9  
   สวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ 54.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนคิดเปนมูลคา 1-500 บาท รอยละ 29.4  
   สวนใหญไดรับการสนับสนุนดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ครั้งรอยละ 36.4 รองลงมาจํานวน 1 ครั้ง 
รอยละ 22.7  
   สวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชยในการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 29.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 28.2  
   สวนใหญไมไดรับรางวัลในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ68.2 โดยที่
ไดรับรางวัล สวนใหญเปนรางวัลในระดับตําบลที่อยู รอยละ 13.6 รองลงมาเปนรางวัลในระดับ
จังหวัดลพบุรี รอยละ7.3  
   สวนใหญไดรับการสนับสนุนใหรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 กลุม รอยละ 30.0 รองลงมาจํานวน 2 กลุม รอยละ 18.2  
   การไดรับการสนับสนุนใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นๆ ภายนอก
ชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 61.8 โดยสวนใหญเชื่อมโยงกับครัวเรือน
ในตําบลที่อยูรอยละ 50.0 รองลงมาเชื่อมโยงกับครัวเรือนในอําเภอที่อยู รอยละ 11.8  
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ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามการไดรับการสนับสนุนใหเกิดการ
ปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง 

การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน รอยละ 

1. การสนับสนุนดานงบประมาณในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจ 

พอเพียงในรอบปท่ีผานมา 

    ไมไดรับ   58 52.7 

    1-500 บาท 24  21.8 

    501-1,000 บาท 18  16.4 

    1,001-5,000 บาท 3 2.7 

    5,001 ข้ึนไป 7 6.4 

2. การสนับสนุนดานวัสดุในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ในรอบปท่ีผานมา –คิดเปนมูลคา 

    ไมไดรับ   54 49.1 

    1-500 บาท 34  30.9 

    501-1,000 บาท 16  14.5 

    1,001-5,000 บาท 1 0.9 

    5,001 ข้ึนไป 5 4.5 

3. การสนับสนุนดานอุปกรณในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ในรอบปท่ีผานมา –คิดเปนมูลคา 

    ไมไดรับ   59 54.1 

    1-500 บาท 32  29.4 

    501-1,000 บาท 12  11.0 

    1,001-5,000 บาท 1 0.9 

    5,001ข้ึนไป 5 4.6 

4. การสนับสนุนดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะจาก 

เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง 

    ไมเคย 9 8.2 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 25  22.7 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 40  36.4 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 14  12.7 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน รอยละ 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 5 4.5 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 15 ครั้ง)  17 15.5 

5. การไดรับการสนับสนุนดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชยใน 

การปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบปท่ีผานมา 

    ไมเคย 32  29.1 

    เคย จํานวน 1 ครั้ง 31  28.2 

    เคย จํานวน 2 ครั้ง 21  19.1 

    เคย จํานวน 3 ครั้ง 18  16.4 

    เคย จํานวน 4 ครั้ง 2 1.8 

    เคย จํานวน 5 ครั้ง ข้ึนไป (สูงสุด 10 ครั้ง)  6 5.5 

6. การไดรับการสนับสนุนดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชยใน 

การปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบปท่ีผานมา 

    ไมไดรับ 75  68.2 

    ไดรับ โดยเปนรางวัลในระดับชุมชน/ตําบล 15  13.6 

    ไดรับ โดยเปนรางวัลในระดับอําเภอ 4 3.6 

    ไดรับ โดยเปนรางวัลในระดับจังหวัด 8 7.3 

    ไดรับ โดยเปนรางวัลในระดับภาค 4 3.6 

    ไดรับ โดยเปนรางวัลในระดับประเทศ 4 3.6 

7. การไดรับการสนับสนุนใหรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อ 
ปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบปท่ีผานมา 

    ไมไดรับ 21  19.2 

    1 กลุม    33 30.3 

    2 กลุม 20  18.3 

    3 กลุม 10  9.2 

    ตั้งแต 4 กลุม ข้ึนไป 25  22.9 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ)  

การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน รอยละ 

8. การไดรับการสนับสนุนใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับ 
ครัวเรือนอื่นๆ ภายนอกชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา 

    ไมไดรับ 42  38.2 

    ไดรับ โดยสวนใหญเชื่อมโยงกับครัวเรือนในตําบล   55 50.0 

    ไดรับ โดยสวนใหญเชื่อมโยงกับครัวเรือนในอําเภอ 13  11.8 

    ไดรับ โดยสวนใหญเชื่อมโยงกับครัวเรือนในจังหวัด 5 4.5 

    ไดรับ โดยสวนใหญเชื่อมโยงกับครัวเรือนนอกจังหวัด 2 1.8 

 

4.4  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  4.4.1 ผลการศึกษาความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตารางที่ 4.5) พบวา 
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีสวนใหญ (รอยละ 88.2) มีความรู
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก (ตอบถูกรอยละ 80 ข้ึนไป)  

  

ตารางที่ 4.5  ระดับความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากร 

ระดับความรู จํานวน รอยละ 

มาก (ตอบถูกรอยละ 80 ข้ึนไป)  97 88.2 

ปานกลาง (ตอบถูกรอยละ 40-79.9)  10 9.1 

นอย (ตอบถูกนอยกวารอยละ 40)  3 2.7 
รวม 110 100 

 
  4.4.2  ผลการศึกษาความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
(ตารางที่ 4.6) พบวา ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีมีความรูเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก (ตอบถูกรอยละ 80 ข้ึนไป) 9 ขอ (จาก 10 ขอ –คิด

เปนรอยละ 90.0) อยูในระดับปานกลาง (ตอบถูกรอยละ 40-79.9) 1 ขอ (จาก 10 ขอ –คิด
เปนรอยละ 10.0)  
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ตารางที่ 4.6  ระดับความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ขอความ 
รอยละ
ของผูตอบ

ถูก 

ระดับ
ความรู 

1 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารงชีวิตและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

98.2 มาก 

2 การพึ่งตนเองเปนหลักการสําคัญตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

91.8 มาก 

3(1) ทฤษฎีใหมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องเดียวกัน 61.8 ปานกลาง 
4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการปฏิบัติบนทางสายกลางที่ไม
นอยเกินไป (ไมตะหนี่) และไมมากเกินไป (ไมโลภ) 

90.9 มาก 

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการปฏิบัติโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน 

94.5 มาก 

6 การเตรียมตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเปน
องคประกอบหนึ่งในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

83.6 มาก 

7 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองใช 
ความรอบคอบและระมัดระวังทั้งในการวางแผน และในการปฏิบัติ 

89.1 มาก 

8 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอง
ตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย สุจริต  

93.6 มาก 

9 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต 

92.7 มาก 

10 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองใช
ความเพียรพยายามและความอดทน 

95.5 มาก 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทฤษฎีใหมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนคนละเรื่อง 

                   ไมเกี่ยวกัน” และไดแปลงคาคะแนนแลว  

 

4.5  เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  4.5.1  ผลการศึกษาเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตารางที่ 4.7) พบวา 
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีสวนใหญ มีเจตคติตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเห็นดวย และไมมีความเห็น เทากัน (รอยละ 50.0)  
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ตารางที่ 4.7  ระดับเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากร 

ระดับเจตคติ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00)  55 50.0 

ไมมีความเห็น (คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49)  55 50.0 

รวม 110 100 

 
  4.5.2  ผลการศึกษาเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อพิจารณาเปนรายขอ (ตาราง
ท่ี 4.8) พบวา ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีเจตคติตอปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับไมมีความเห็น (คาเฉลี่ย = 2.39) โดยเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวามีเจตคติอยูในระดับเห็นดวย 4 ขอ (จาก 10 ขอ –คิดเปนรอยละ 40.0) สวนที่
เหลือมีเจตคติอยูในระดับไมมีความเห็น  

 

ตารางที่ 4.8  ระดับเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ขอความ 
 _ 
X S.D. 

ระดับ 

เจตคติ 

1 การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิตจะทําใหประชาชนในทุกระดับมีชีวิตที่ดีข้ึน 

2.97 .164 เห็นดวย 

2(1) การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําไดไมยาก
เพราะเปนการพึ่งตนเองเปนหลัก 

1.99 .924 ไมมีความเห็น 

3(2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชการปฏิบัติเพื่อความ 
ตะหนี่ 

2.10 .928 ไมมีความเห็น 

4(3) การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปเพื่อ
ประโยชนท้ังของสวนตนและสวนรวม 

2.16 .963 ไมมีความเห็น 

5(4) การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําเปนตอง
คํานึงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.44 .819 ไมมีความเห็น 

6 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการ
เตรียมตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

2.88 .377 เห็นดวย 

7(5) การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตองใชความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ  

2.63 .740 เห็นดวย 

8 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตองใชความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติ 

1.72 .858 ไมมีความเห็น 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 

ขอความ 
 _ 
X S.D. 

ระดับ 
เจตคติ 

9 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตองใชความพยายามและอดทน 

2.74 .553 เห็นดวย 

10(6) การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตองใชสติปญญา 

2.32 .918 ไมมีความเห็น 

รวม 2.39  .326 ไมมีความเห็น 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําไดยาก เพราะ 

                   จะตองพึ่งตนเองเปนหลัก” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
          (2) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการปฏิบัติเพื่อความตะหนี่” 
                   และไดแปลงคาคะแนนแลว  
                         (3) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปเพื่อประโยชน 

                   ของเราและครอบครัวเทานั้น” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
          (4) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการแกปญหาเฉพาะหนาไม 

                   จําเปนตองคํานึงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
                         (5) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองใช 

                   ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ จึงเหมาะสําหรับคนท่ีเรียนสูงๆ เทานั้น” และไดแปลงคาคะแนน 
                   แลว  
          (6) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการ 

                   ปฏิบัติตามท่ีพระเจาอยูหัวไดชี้แนะไวแลว ดังนั้นจึง ไมจําเปนตองใชสติปญญา” และไดแปลงคา 
                   คะแนนแลว  

 

4.6  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  4.6.1  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 

  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตารางที่ 4.9) พบวา 
ประชากรในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม (คาเฉลี่ย = 3.87) อยูในระดับคอนขางสูง โดยเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานอาหาร (คาเฉลี่ย = 4.12) ดานเศรษฐกิจและการใชจาย (คาเฉลี่ย = 4.12) 

ดานการดูแลรักษาสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.94) ดานบานเรือนที่อยูอาศัย (คาเฉลี่ย = 3.82) ดานการ

แตงกาย (คาเฉลี่ย = 3.64) และดานการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 3.62) อยูในระดับคอนขางสูง
ในทุกดาน  
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ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามภาพรวม 

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในภาพรวม μ σ 
ระดับการ

ดําเนินชีวิต 

1. ดานอาหาร     4.12 0.777 คอนขางสูง 
2. ดานการแตงกาย 3.64  1.078 คอนขางสูง 
3. ดานบานเรือนที่อยูอาศัย 3.82  1.159 คอนขางสูง 
4. ดานการดูแลรักษาสุขภาพ 3.94  0.914 คอนขางสูง 
5. ดานการประกอบอาชีพ 3.62  1.021 คอนขางสูง 
6. ดานเศรษฐกิจและการใชจาย 4.12  0.958 คอนขางสูง   

รวม 3.87  0.777 คอนขางสูง 

 

  4.6.2  ดานอาหาร 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหาร (ตาราง
ท่ี 4.10) พบวา สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับคอนขาง

สูง (คาเฉล่ีย = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีผลดังตอไปนี้ 
   4.6.2.1  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย
ตั้งแต 4.50 ข้ึนไป) จํานวน 3 ขอ คือ 1) ครัวเรือนมีอาหารรับประทานอยางเพียงพอทุกวัน 

(คาเฉลี่ย = 4.91) 2) ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย = 4.87) 

และ 3) สมาชิกในครัวเรือนเลือกอาหารที่สด ใหม สะอาดทุกมื้อ  (คาเฉลี่ย = 4.71) 
   4.6.2.2  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง 
(คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 6 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนไมรับประทานอาหารประเภท

สุกๆดิบๆ (คาเฉลี่ย = 4.48) 2) ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานภายในครัวเรือน 

(คาเฉลี่ย = 4.06) 3) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ(อาหารถุง/กลอง) เพื่อรับประทาน 

(คาเฉลี่ย = 3.72) 4) สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้ออาหารที่มีอยูในทองถิ่น/ชุมชน (คาเฉลี่ย = 

3.72) 5) สมาชิกในครัวเรือนไมดื่มน้ําอัดลม/เครื่องดื่มบํารุงกําลัง (คาเฉลี่ย = 3.70) และ 6) ใน
กรณีท่ีสามารถหาอาหารที่มีอยูในทองถิ่น/ชุมชน มารับประทานไดโดยไมตองซื้อหา เชน ปลา ผัก 

ผลไม เปนตน สมาชิกในครัวเรือนจะเลือกหามารับประทาน (คาเฉลี่ย = 3.69)  
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    4.6.2.3  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก

อาหารมากกวาความอรอยของอาหาร (คาเฉลี่ย = 3.37)  

   

ตารางที่ 4.10  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามดานอาหาร 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานอาหาร μ σ 
ระดับการ

ดําเนินชีวิต 

1. ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานภายใน
ครัวเรือน     

4.06 1.127 คอนขางสูง 

2. ครัวเรือนมีอาหารรับประทานอยางเพียงพอ 4.91  0.319 สูง 
3. (1) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ(อาหารถุง/

กลอง) เพื่อรับประทาน 
3.72 0.608 คอนขางสูง 

4. สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้ออาหารที่มีอยูในทองถิ่น/
ชุมชน 

3.72 0.992 คอนขางสูง 

5. ในกรณีท่ีสามารถหาอาหารที่มีอยูในทองถิ่น/ชุมชน 
มารับประทานไดโดยไมตองซื้อหา เชน ปลา ผัก 
ผลไม เปนตน สมาชิกในครัวเรือนจะเลือกหามา
รับประทาน 

3.69 0.926 คอนขางสูง 

6. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคอยาง
เพียงพอ 

4.87 0.341 สูง 

7. สมาชิกในครัวเรือนเลือกอาหารที่สด ใหม สะอาด 4.71  0.611 สูง 
8. (2) สมาชิกในครัวเรือนไมรับประทานอาหารประเภทสุกๆดิบๆ 4.48 0.810 คอนขางสูง 
9. (3) สมาชิกในครัวเรือนคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก

อาหารมากกวาความอรอยของอาหาร 
3.37 1.291 ปานกลาง 

10. 4) สมาชิกในครัวเรือนไมดื่มน้ําอัดลม/เคร่ืองดื่มบํารุง
กําลัง 

3.70 0.749 คอนขางสูง 

 รวม 4.12 0.777 คอนขางสูง 
 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานซื้ออาหารปรุงสําเร็จ             

                   (อาหารถุง/กลอง) เพื่อรับประทาน” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
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          (2) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานรับประทานอาหารประเภท 

                   สุกๆดิบๆ” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
                         (3) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานคํานึงถึงความอรอยของ 

                   อาหารมากกวาประโยชนท่ีจะไดรับจากอาหาร” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
          (4) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานดื่มน้ําอัดลม/เครื่องดื่มบํารุง 

                   กําลัง” และไดแปลงคาคะแนนแลว  

 

  4.6.3  ดานการแตงกาย 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกาย 
(ตารางที่ 4.11) พบวา สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกายโดยรวมอยูในระดับ

คอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีผลดังตอไปนี้ 
   4.6.3.1  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกายโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 8 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนดัดแปลงเสื้อผา

เครื่องแตงกายเกามาใชประโยชนอ่ืนๆ เชน ผาเช็ดรถ ผาขี้ร้ิว เปนตน (คาเฉลี่ย = 4.19) 2) สมาชิก
ในครัวเรือนใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เชน ใชผาบางๆ ในหนารอน 

เปนตน (คาเฉลี่ย = 4.07) 3) สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายที่สามารถใสได

หลายโอกาส (คาเฉลี่ย = 4.03) 4) สมาชิกในครัวเรือนใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับฐานะ 

(คาเฉลี่ย = 3.84) 5) สมาชิกในครัวเรือนรีดผาครั้งละมากๆและรีดติดตอกันจะไดไมเปลืองไฟ 

(คาเฉลี่ย = 3.75) 6) สมาชิกในครัวเรือนใชวิธีการตากผากลางแดดจนแหงมากกวาการปนดวย

เครื่องซักผา (คาเฉลี่ย = 3.72) 7) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ือเสื้อผาเครื่องแตงกายตามแฟชั่น หรือ

สมัยนิยม (คาเฉลี่ย = 3.69) และ 8) สมาชิกในครัวเรือนนําเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ชํารุดไป

ซอมแซมและนํากลับมาใชอีก (คาเฉลี่ย = 3.54)      
    4.6.3.2  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกายโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 2 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้อเสื้อผาเครื่อง

แตงกาย เฉพาะชวงที่ลดราคาเทานั้น (คาเฉลี่ย = 2.95) และ 2) สมาชิกในครัวเรือนใชเสื้อผาเครื่อง
แตงกายที่ตามภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เชน ใชผาฝาย ผาทอมือ ผายอมสีธรรมชาติ เปนตน 

(คาเฉลี่ย = 2.65) 
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ตารางที่ 4.11  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามดานการแตงกาย 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการแตงกาย μ σ 
ระดับการ

ดําเนินชีวิต 

1. สมาชิกในครัวเรือนใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่
เหมาะสมกับฐานะ     

3.84 1.358 คอนขางสูง 

2. สมาชิกในครัวเรือนใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เชน ใชผาบางๆ ใน
หนารอน เปนตน 

4.07 1.171 คอนขางสูง 

3. สมาชิกในครัวเรือนดัดแปลงเสื้อผาเครื่องแตงกาย
เกามาใชประโยชนอ่ืนๆ เชน ผาเช็ดรถ ผาขี้ร้ิว 
เปนตน 

4.19 1.045 คอนขางสูง 

4. สมาชิกในครัวเรือนนําเสื้อผาเครื่องแตงกายที่
ชํารุดไปซอมแซมและนํากลับมาใชอีก 

3.54 0.955 คอนขางสูง 

5. สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย
ท่ีสามารถใสไดหลายโอกาส 

4.03 1.018 คอนขางสูง 

6. สมาชิกในครัวเรือนใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ตาม
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เชน ใชผาฝาย ผาทอมือ 
ผายอมสีธรรมชาติ เปนตน 

2.65 0.982 ปานกลาง 

7. (1) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ือเสื้อผาเครื่องแตงกาย
ตามแฟชั่น หรือสมัยนิยม 

3.69 0.821 คอนขางสูง 

8. สมาชิกในครัวเรือนใชวิธีการตากผากลางแดดจน
แหงมากกวาการปนดวยเครื่องซักผา 

3.72 1.118 คอนขางสูง 

9. สมาชิกในครัวเรือนรีดผาครั้งละมากๆและรีด
ติดตอกันจะไดไมเปลืองไฟ 

3.75 1.281 คอนขางสูง 

10. สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
เฉพาะชวงที่ลดราคาเทานั้น 

2.95 1.035 ปานกลาง 

รวม 3.64  1.078 คอนขางสูง 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายตาม 

                   แฟชั่น หรือสมัยนิยม” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
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  4.6.4  ดานบานเรือนที่อยูอาศัย 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยู
อาศัย (ตารางที่ 4.12) พบวา สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดย

รวมอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีผลดังตอไปนี้ 
   4.6.4.1  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดยรวมอยูใน
ระดับสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 ข้ึนไป) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนปดกอกน้ําทันทีเมื่อเลิก

ใช (คาเฉลี่ย = 4.65)  
    4.6.4.2  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 5 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนจะปดไฟ 

เมื่อไมไดใชประโยชน (คาเฉลี่ย = 4.46) 2) ครัวเรือนปรับเปลวไฟในการใชแกสใหเหมาะสม เพื่อ

ไมใหส้ินเปลือง (คาเฉลี่ย = 4.46) 3) สมาชิกในครัวเรือนตรวจสภาพเครื่องใชภายในบานและ

ซอมแซมเมื่อชํารุด (คาเฉลี่ย = 4.29) 4) สมาชิกในครัวเรือนซักผาหรือลางจานโดยการไมเปดน้ํา

ใหไหลผานตลอดเวลา (คาเฉลี่ย = 3.95) และ 5) สมาชิกในครัวเรือนปดโทรทัศน เมื่อไมมีคนดู 

(คาเฉลี่ย = 3.71)  
    4.6.4.3  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนทําความสะอาด

หลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสวาง (คาเฉลี่ย = 2.97) 
    4.6.4.4  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา (คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50-2.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนไมใสของแช

ในตูเย็นมากจนแนน (คาเฉลี่ย = 2.06) 
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ตารางที่ 4.12  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามดานบานเรือนที่อยูอาศัย 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานบานเรือนที่อยูอาศัย μ σ 
ระดับการ

ดําเนินชีวิต 

1. (1) สมาชิกในครัวเรือนจะปดไฟ เมื่อไมไดใช
ประโยชน     

4.46 0.964 คอนขางสูง 

2. สมาชิกในครัวเรือนปดโทรทัศน เมื่อไมมีคนดู 3.71  1.773 คอนขางสูง 
3. สมาชิกในครัวเรือนปดก็อกน้ําทันทีเมื่อเลิกใช 4.65  0.982 สูง 
4. สมาชิกในครัวเรือนตรวจสภาพเครื่องใชภายใน

บานและซอมแซมเมื่อชํารุด 
4.29 1.112 คอนขางสูง 

5. (2) สมาชิกในครัวเรือนใสของแชในตูเย็นมากจนแนน 2.06 0.979 คอนขางต่ํา 
6. สมาชิกในครัวเรือนทําความสะอาดหลอดไฟเพื่อ

เพิ่มแสงสวาง 
2.97 1.166 ปานกลาง 

7. ครัวเรือนปรับเปลวไฟในการใชแกสใหเหมาะสม 
เพื่อไมใหส้ินเปลือง 

4.46 1.002 คอนขางสูง 

8. (3) สมาชิกในครัวเรือนซักผาหรือลางจานโดยการไม
เปดน้ําใหไหลผานตลอดเวลา 

3.95 1.295 คอนขางสูง 

รวม 3.82  1.159 คอนขางสูง 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานจะเปดไฟทิ้งไว แมไมไดใช 

                   ประโยชน” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
          (2) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานใสของแชในตูเย็นมากจน 

                   แนน” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
                         (3) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานซักผาหรือลางจานโดยการ 

                   ใหน้ําไหลผานตลอดเวลา” และไดแปลงคาคะแนนแลว  

 

  4.6.5  ดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษา
สุขภาพ (ตารางที่ 4.13) พบวา สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวม

อยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีผลดังตอไปนี้ 
   4.6.5.1  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 8 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนนอนหลับ 
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6- 8 ช่ัวโมง (คาเฉลี่ย = 4.40) 2) สมาชิกในครัวเรือนไมดื่มหรือไมเสพของมึนเมาตางๆ (คาเฉลี่ย 

= 4.37) 3) เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวยจะไปโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือสถานีอนามัยทันที 

(คาเฉลี่ย = 4.33) 4) สมาชิกในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ (คาเฉลี่ย = 4.20) 5) สมาชิกในครัวเรือน

ทํางานจนเหงื่อออก หรือออกกําลังกาย (คาเฉลี่ย = 4.15) 6) สมาชิกในครัวเรือนตรวจสุขภาพ 

(คาเฉลี่ย = 3.96) 7) สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหารที่เนนพืชผักสมุนไพร (คาเฉลี่ย = 

3.74) และ 8) เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเมื่อเจ็บปวยจะไมซ้ือยากินเอง (คาเฉลี่ย = 3.67) 
    4.6.5.2  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 2 ขอ คือ  1) สมาชิกในครัวเรือนนําความรู

และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการดูแลรักษาสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.41) และ 2) เมื่อสมาชิกใน

ครัวเรือนเจ็บปวยเล็กนอยจะใชสมุนไพรภายในบานหรือชุมชนรักษาเบื้องตนกอน (คาเฉลี่ย = 
3.20) 

 

ตารางที่ 4.13  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามดานการดูแลรักษาสุขภาพ 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการดูแลรักษาสุขภาพ μ σ 
ระดับการ

ดําเนินชีวิต 

1. สมาชิกในครัวเรือนทํางานจนเหงื่อออก หรือ
ออกกําลังกาย 

4.15 0.780 คอนขางสูง 

2. สมาชิกในครัวเรือนนอนหลับ 6- 8 ช่ัวโมง 4.40 0.769 คอนขางสูง 

3. สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหารที่เนน
พืชผักสมุนไพร 

3.74 0.853 คอนขางสูง 

4. สมาชิกในครัวเรือนตรวจสุขภาพ 3.96  1.091 คอนขางสูง 
5. เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวยจะไป

โรงพยาบาลหรือคลินิกหรือสถานีอนามัยทันที 
4.33 0.930 คอนขางสูง 

6. เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวยเล็กนอยจะใช
สมุนไพรภายในบานหรือชุมชนรักษาเบื้องตน
กอน 

3.20 1.016 ปานกลาง 

7. (1) เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเมื่อเจ็บปวยจะไมซ้ือยา
กินเอง 

3.67 0.996 คอนขางสูง 

8. สมาชิกในครัวเรือนนําความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการดูแลรักษาสุขภาพ 

3.41 1.052 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการดูแลรักษาสุขภาพ μ σ 

ระดับการ
ดําเนินชีวิต 

9. (2) สมาชิกในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 4.20  0.865 คอนขางสูง 
10. (3) สมาชิกในครัวเรือนไมดื่มหรือไมเสพของมึนเมา

ตางๆ 
4.37 0.788 คอนขางสูง 

รวม 3.94  0.914 คอนขางสูง 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “เมื่อทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานเมื่อเจ็บปวยจะซื้อยา 

                   กินเอง” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
          (2) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานสูบบุหรี่” และไดแปลงคา 

                   คะแนนแลว  
                         (3) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานดื่มหรือเสพของมึนเมา 

                   ตางๆ” และไดแปลงคาคะแนนแลว  

 

  4.6.6  ดานการประกอบอาชีพ 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบ
อาชีพ (ตารางที่ 4.14) พบวา สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพโดยรวมอยู

ในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีผลดังตอไปนี้ 
   4.6.6.1  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 6 ขอ คือ 1) ครัวเรือนใชปุยธรรมชาติ เชน ปุย

คอก ปุยหมัก น้ําสกัดชีวภาพ ปุยพืชสด เปนตน ในการปลูกพืช (คาเฉลี่ย = 4.15) 2) สมาชิกใน

ครัวเรือนนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 4.05) 3) สมาชิก
ในครัวเรือนใชความรูความสามารถที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษในการประกอบอาชีพ 

(คาเฉลี่ย = 3.96) 4) สมาชิกในครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 

(คาเฉลี่ย = 3.76) 5) ครัวเรือนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว จนมีผลผลิตไวบริโภค หรือจําหนายได 

(คาเฉลี่ย = 3.75) และ 6) ครัวเรือนไดจัดพื้นที่ดินใหมีแหลงน้ําเพียงพอในการผลิต (คาเฉลี่ย = 
3.65) 
    4.6.6.2  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 4 ขอ คือ 1) ครัวเรือนลดตนทุนการเกษตรโดยใช

แรงงานในครัวเรือน หรือแรงงานคนและสัตวแทนเครื่องจักร (คาเฉลี่ย = 3.44) 2) ครัวเรือนใช
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วิธีการทางชีวภาพในการผลิต เชน ใชน้ําสะเดา เหลาขาวกับยาสูบ ปองกันแมลงศัตรูพืช เปนตน 

(คาเฉลี่ย = 3.30) 3) สมาชิกในครัวเรือนไดเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 3.29) และ 4) ครัวเรือนไมมีการจางแรงงานในการ

ประกอบอาชีพ เชน ฉีดยา หวานเมล็ดพันธุ เก็บเกี่ยวผลผลิต เปนตน (คาเฉลี่ย = 2.90) 

  

ตารางที่ 4.14  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามดานการประกอบอาชีพ 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการประกอบอาชีพ μ σ 

ระดับการ
ดําเนินชีวิต 

1. สมาชิกในครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริม 
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 

3.76 0.918 คอนขางสูง 

2. ครัวเรือนลดตนทุนการเกษตรโดยใชแรงงานใน
ครัวเรือน หรือแรงงานคนและสัตวแทน
เคร่ืองจักร 

3.44 0.963 ปานกลาง 

3. ครัวเรือนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว จนมีผลผลิตไว
บริโภค หรือจําหนายได 

3.75 1.033 คอนขางสูง 

4. (1) ครัวเรือนไมมีการจางแรงงานในการประกอบ
อาชีพ เชน ฉีดยา หวานเมล็ดพันธุ เก็บเกี่ยว
ผลผลิต เปนตน 

2.90 1.263 ปานกลาง 

 

5. ครัวเรือนไดจัดพื้นที่ดินใหมีแหลงน้ําเพียงพอใน
การผลิต 

3.65 1.177 คอนขางสูง 

6. สมาชิกในครัวเรือนใชความรูความสามารถที่
ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษในการประกอบ
อาชีพ 

3.96 0.985 คอนขางสูง 

7. สมาชิกในครัวเรือนนําความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการประกอบอาชีพ 

4.05 0.806 คอนขางสูง 

8. สมาชิกในครัวเรือนไดเขารับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูในการประกอบ
อาชีพ 

3.29 1.026 ปานกลาง 

9. ครัวเรือนใชวิธีการทางชีวภาพในการผลิต เชน 
ใชน้ําสะเดา เหลาขาวกับยาสูบ ปองกันแมลง
ศัตรูพืช เปนตน 

3.30 1.138 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการประกอบอาชีพ μ σ 

ระดับการ
ดําเนินชีวิต 

10. ครัวเรือนใชปุยธรรมชาติ เชน ปุยคอก ปุยหมัก 
น้ําสกัดชีวภาพ ปุยพืชสด เปนตน ในการปลูกพืช 

4.15 0.900 คอนขางสูง 

รวม 3.62  1.021 คอนขางสูง 

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ครัวเรือนของทานมีการจางแรงงานในการประกอบอาชีพ เชน  

                   ฉีดยา หวานเมล็ดพันธุ เก็บเกี่ยวผลผลิต เปนตน” และไดแปลงคาคะแนนแลว  

 

  4.6.7  ดานเศรษฐกิจและการใชจาย 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการ
ใชจาย (ตารางที่ 4.15) พบวา ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจายโดยรวมอยูใน

ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีผลดังตอไปนี้ 
   4.6.7.1  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจายโดยรวมอยูใน
ระดับสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 ข้ึนไป) จํานวน 3 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนไมเลนการพนัน

ตางๆ เชน พนันฟุตบอล ไพ ไกชน ปลากัด หรืออื่นๆ (คาเฉลี่ย = 4.81) 2) สมาชิกในครัวเรือน

สามารถใชคืนหนี้สินไดตามกําหนด (คาเฉลี่ย = 4.60) และ 3) สมาชิกในครัวเรือนใชจายตามฐานะ 

(คาเฉลี่ย = 4.50)  
    4.6.7.2  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจายโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 8 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนมีการวาง

แผนการใชจายเงิน (คาเฉลี่ย = 4.45) 2) สมาชิกในครัวเรือนซื้อของโดยคํานึงถึงความจําเปนตอ

การดํารงชีวิต มากกวาตามกระแสโฆษณา (คาเฉลี่ย = 4.37) 3) ครัวเรือนมีเงินเหลือเก็บออมไวใช

ในยามจําเปน (คาเฉลี่ย = 4.31) 4) สมาชิกในครัวเรือนไมเที่ยวเตรนอกบาน (คาเฉลี่ย = 4.21) 

5) สมาชิกในครัวเรือนตองกูเงินมาใชจายในครัวเรือน (คาเฉลี่ย = 3.89) 6) สมาชิกในครัวเรือนมี

รายไดพอเพียงกับรายจาย (คาเฉลี่ย = 3.74) 7) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ือหวย (ท้ังล็อตเตอรี่ บน

ดินและ/หรือใตดิน) (คาเฉลี่ย = 3.70) และ 8) สมาชิกในครัวเรือนมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

(คาเฉลี่ย = 3.63)   
    4.6.7.3  สมาชิกครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจายโดยรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนสามารถจัดการ

รายรับใหเพียงพอกับรายจายได (คาเฉลี่ย = 3.35) 

 

ตารางที่ 4.15  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากร จําแนกตามดานเศรษฐกิจและการใชจาย 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการเศรษฐกิจและการใชจาย μ σ 
ระดับ 

การดําเนินชีวิต 

1. สมาชิกในครัวเรือนมีรายไดพอเพียงกับ
รายจาย 

3.74 1.283 คอนขางสูง 

2. สมาชิกในครัวเรือนใชจายตามฐานะ 4.50  0.854 สูง 
3. สมาชิกในครัวเรือนมีการทําบัญชีรายรับ-

รายจาย 
3.63 1.180 คอนขางสูง 

4. (1) สมาชิกในครัวเรือนไมเที่ยวเตรนอกบาน 4.21  0.868 คอนขางสูง 
5. (2) ในครัวเรือนไมซ้ือหวย (ท้ังล็อตเตอรี่ บนดิน

และ/หรือใตดิน) 
3.70 0.873 คอนขางสูง   

6. (3) สมาชิกในครัวเรือนไมเลนการพนันตางๆ เชน 
พนันฟุตบอล ไพ ไกชน ปลากัด หรืออื่นๆ 

4.81 0.567 สูง 

7. สมาชิกในครัวเรือนซื้อของโดยคํานึงถึงความ
จําเปนตอการดํารงชีวิต มากกวาตามกระแส
โฆษณา 

4.37 1.065 คอนขางสูง 

8. ครัวเรือนมีเงินเหลือเก็บออมไวใชในยาม
จําเปน 

4.31 0.936 คอนขางสูง 

9. สมาชิกในครัวเรือนมีการวางแผนการใช
จายเงิน 

4.45 0.884 คอนขางสูง   

10. (4) สมาชิกในครัวเรือนสามารถจัดการรายรับให
เพียงพอกับรายจายได 

3.35 1.268 ปานกลาง 

11. สมาชิกในครัวเรือนสามารถใชคืนหนี้สินได
ตามกําหนด 

4.60 0.780 สูง 

12. สมาชิกในครัวเรือนไมตองกูเงินมาใชจายใน
ครัวเรือน 

3.89 0.942 คอนขางสูง 

รวม 4.12  0.958 คอนขางสูง   

หมายเหตุ :  (1) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานเที่ยวเตรนอกบาน” และได 
                   แปลงคาคะแนนแลว  
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          (2) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานซื้อหวย (ท้ังล็อตเตอรี่  

                   บนดินและ/หรือใตดิน)” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
                         (3) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานมีการเลนการพนันตางๆ   

                   เชน พนันฟุตบอล ไพ ไกชน ปลากัด หรืออื่นๆ” และไดแปลงคาคะแนนแลว  
          (4) ปรับมาจากขอคําถามเชิงนิเสธวา “ทานและสมาชิกในครัวเรือนของทานไมสามารถจัดการรายรับให 

                   เพียงพอกับรายจายได” และไดแปลงคาคะแนนแลว  

 

4.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
 4.7.1  ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
    ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําตัวแปรอิสระ ซ่ึงไดแก ขอมูลครัวเรือน การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเจตคติตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดสอบความสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี โดยใชการ

วิเคราะหหาคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ดวยวิธีการของ Pearson (Pearson’s Product 

Moment) ผลการทดสอบ (ตารางที่ 4.16) มีดังตอไปนี้ 

 
 สมมติฐานที่ 1  
 อายุของหัวหนาครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา อายุของหัวหนาครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 

จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .703) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 2  
 ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิ
ฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
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พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .697) จึงปฏิเสธขอ
สมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 3  
 การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือนไมมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .218) จึง
ปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 4  
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .760) จึงปฏิเสธขอ
สมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 5  
 อาชีพหลักของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา อาชีพหลักของครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .788) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 6  
 รายไดรวมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
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 ผลการศึกษา พบวา รายไดรวมของครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .707) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 7  
 รายจายรวมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงนิเสธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา รายจายรวมของครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงนิเสธกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .648) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 8  
 ภาวะเงินออมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา ภาวะเงินออมของครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .807) จึงปฏิเสธขอ
สมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 9  
 ภาวะหนี้สินของครัวเรือนจะมีความสัมพันธเชิงนิเสธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา ภาวะหนี้สินของครัวเรือนไมมีความสัมพันธเชิงนิเสธกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .588) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 10  
 แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิง     
ปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
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ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 

.034) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = .205) 

 
 สมมติฐานที่ 11  
 การรับฟงขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐาน
กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การรับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (Sig. = 

.001) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = .331) 

 
 สมมติฐานที่ 12  
 การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .014) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = 
.237) 

 
 สมมติฐานที่ 13  
 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .267) จึง
ปฏิเสธขอสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 14  
 การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิ
ฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 
.060) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 15  
 การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 
.247) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 16  
 การมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .118) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 17  
 การมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐาน
กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
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ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 
.407) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 18  
 การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (Sig. = .175) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 19  
 การมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิ
ฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 
.326) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 20  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานงบประมาณจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
งบประมาณไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .865) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 21  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานวัสดุจะมีความสัมพันธเชิงปฏิ
ฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานวัสดุไมมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 
.343) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 22  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานอุปกรณจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานอุปกรณ
ไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(Sig. = .890) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 23  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ
จะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .018) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธอยูใน

ระดับต่ํา (r = .228) 

 
 สมมติฐานที่ 24  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชยจะมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 



  

 
157 

 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานกําลังใจ/
คํายกยองชมเชยไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .542) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 25  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรางวัลจะมีความสัมพันธ
เชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
รางวัลไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (Sig. = .198) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 26  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุมกันในชุมชนจะ
มีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
รวมกลุมกันในชุมชนมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (Sig. = .000) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธอยูใน

ระดับต่ํา (r = .359) 

 
 สมมติฐานที่ 27  
 การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหเชื่อมโยงเปนเครือขาย
กับครัวเรือนอื่นนอกชุมชนจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
เชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นนอกชุมชนไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .806) จึงปฏิเสธขอสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 28  
 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จังหวัดลพบุรี  
 ผลการศึกษา พบวา ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐาน
กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .293) จึงปฏิเสธขอ
สมมติฐาน 

 
 สมมติฐานที่ 29  
 เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จังหวัดลพบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .228) จึงปฏิเสธขอ
สมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4.16  คาสหสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

ตัวแปร r  Sig.  

1. อายุของหัวหนาครัวเรือน  .039  .703  
2. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือน -.038  .697  
3. การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน .120  .218  
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน -.031  .760  
5. อาชีพหลักของครัวเรือน .026  .788  
6. รายไดรวมของครัวเรือน -.037  .707  
7. รายจายรวมของครัวเรือน -.045  .648  
8. ภาวะเงินออมของครัวเรือน -.024  .807  
9. ภาวะหนี้สินของครัวเรือน -.053  .588  

10. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .205  .034* 

11. การไดรับฟงขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .331  .001*  
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ตารางที่ 4.16  (ตอ) 

ตัวแปร r  Sig.  

12. การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

.237  .014*  

13. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .108  .267  
14. การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .182  .060  
15. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .113  .247  
16. การมีโอกาสเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.152  .118  

17. การมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .081  .407  
18. การมีโอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

.132  .175  

19. การมีโอกาสใหเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .096  .326  
20. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
งบประมาณ 

-.017  .865  

21. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
วัสดุ 

-.093  .343  

22. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
อุปกรณ 

-.014  .890  

23. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ของรัฐ 

.228  .018*  

24. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
กําลังใจ/คํายกยองชมเชย 

.060  .542  

25. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหรางวัล 

-.125  .198  

26. การไดรับการสนับสนุนการในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการใหรางวัล 

.359  .000*  

27. การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นภายนอกชุมชน 

-.024  .806  

28. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .103  .293  
29. เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .118  .228  
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 4.7.2   การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําตัวแปรอิสระ ซ่ึงไดแก ขอมูลครัวเรือน การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเจตคติตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดสอบความมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี โดยการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูวิจัยไดนําตัวแปรอิสระทุกตัวเขาสู

สมการทํานาย ดวยวิธีการ Backward (Backward Method) ผลที่ไดจากการศึกษาเปนดังนี้ (ตาราง
ท่ี 4.17)  

 

ตารางที่ 4.17  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี โดย

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบ Backward 

ท่ี ปจจัย B  S.E.  Beta  t  Sig.  

1 คาใชจายรวมของครัวเรือน -.001671 .000 -.167 -1.734 .087 
2 การไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุม
กันภายในชุมชน 

.053 .026 .229 2.048 .044 

3 การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

.023 .012 .202 1.972 .052 

4 การรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

.117 .066 .183 1.770 .080 

5 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

.279 .135 .199 2.068 .042 

 คาคงที่ 3.121  .206 - 15.134 .000 

 
 จากตารางพบวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี จํานวน 5 ปจจัย คือ  
1) คาใชจายรวมของครัวเรือน 2) การไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหรวมกลุมกันภายในชุมชน 3) การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) การรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทั้ง 5 ปจจัย นี้ สามารถรวมกันพยากรณ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ
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พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ได รอยละ 22.4 (R-Square = .269, Adjusted R-Square = .224) 
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ 
 

  Y  =  3.121 - .001671 X1  + .053  X2   + .023   X3  + .117  X4  + .279   X5   
 

  โดย  Y   คือ พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน 
                              ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 

      X1  คือ คาใชจายรวมของครัวเรือน 

      X2  คือ การไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให 
                              รวมกลุมกันภายในชุมชน 

      X3  คือ การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
                              พอเพียง 

      X4  คือ การรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      X5  คือ การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี = 3.121 - .001671 (คาใชจายรวมของครัวเรือน) + 
.053 (การไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุมกันภายใน
ชุมชน) + .023 (การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง) + 
.117 (การรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) + .279 (การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

 

 และสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard Scored) ได ดังนี้ 

 
 คะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี = - .167 (คะแนนมาตรฐานของ
คาใชจายรวมของครัวเรือน) + .229 (คะแนนมาตรฐานของการไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติ
ดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุมกันภายในชุมชน) + .202 (คะแนนมาตรฐานของการ
เขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง) + .183 (คะแนน
มาตรฐานของการรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) + .199 (คะแนนมาตรฐาน
ของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 



 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุป 

 
 การวิจัยนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยท่ี

สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี เพ่ือจะไดทราบถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี โดยศึกษาในประเด็น      

1) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ในดานอาหาร ดานการแตงกาย ดานบานเรือนท่ีอยูอาศัย ดานการ

ดูแลรักษาสุขภาพ ดานการประกอบอาชีพ และดานเศรษฐกิจ โดยในแตละดาน ศึกษาตามกรอบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 เร่ือง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 

เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม 2) ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ซึ่ง

ประกอบดวย ขอมูลครัวเรือน การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม 

ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study) โดยการใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured Interview) โดยศึกษาจากหัวหนาหรือผูแทนครัวเรือนท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวม

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน ในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงดีเดน (ตนแบบ) จังหวัดลพบุรี ใน 11 อําเภอ จํานวน 11 หมูบาน หมูบานละ 

10 ครัวเรือน รวมจํานวน 110 ครัวเรือน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหจากเอกสาร การวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณ โดย สถิติเชิงพรรณนา (จํานวน ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะหคาสหสัมพันธและการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ) 
 
 
 



  
 
163 

  ผลการวิจัย 

 

  5.1.1  ขอมูลครัวเรือนที่ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีหัวหนาครัวเรือนที่ศึกษา

สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 49.92 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา สวนใหญรอยละ 50.9 
รองลงมาจบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รอยละ 23.6 ดํารงตําแหนงใน
ชุมชนคือกํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน สวนใหญรอยละ 21.8 รองลงมาคือ
อาสาสมัครตางๆรอยละ 16.4 ในครัวเรือนมีสมาชิก สวนใหญรอยละ 38.0 มีจํานวน 4 คน 
รองลงมารอยละ 25.0 มีจํานวน 5 คน ครัวเรือนมีอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร ทําสวนสวนใหญ
รอยละ 98.2 รองลงมามีอาชีพหลัก คือ เลี้ยงสัตวรอยละ 21.8  
  ประชากรสวนใหญมีรายไดรวมของทุกคนในครัวเรือน โดยรายไดประจําที่ไดอยาง

ตอเนื่องเปนประจํารายป สวนใหญมีรายได 100,001 – 500,000 บาท รอยละ 40.9 รองลงมา

มีรายได 50,001 – 100,000 บาท รอยละ 23.6 รายเดือน สวนใหญมีรายไดไมเกิน 5,000 
บาท รอยละ 40.9 รองลงมาไมมีรายไดรอยละ 28.2 รายวัน สวนใหญไมมีรายไดรอยละ 72.7 

รองลงมามีรายได 101 – 500 บาท รอยละ 10.9 รายไดท่ีไดเปนครั้งคราว สวนใหญมีรายได 

100,001 – 50,000 บาท รอยละ 40.9 รองลงมาไมมีรายไดรอยละ 26.4  
  ประชากรสวนใหญมีรายจายรวมทุกคนทุกเรื่องครัวเรือน โดยรายจายประจําที่ตองจาย
อยางตอเนื่องเปนประจํา รายป สวนใหญมีรายจายไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 51.8 รองลงมามี

รายจาย 100,001 – 500,000 บาท รอยละ 19.1 รายเดือน สวนใหญมีรายจายไมเกิน 5,000 

บาท รอยละ 89.1 รองลงมามีรายจาย 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 5.5 รายวัน สวนใหญมี

รายจาย 100 – 500 บาท รอยละ 47.3 รองลงมามีรายจายไมเกิน 100 บาท รอยละ 40.9 
รายจายที่จายเปนครั้งคราว สวนใหญมีรายจายไมเกิน50,000 บาท รอยละ 78.2 รองลงมาไมมี
รายจายรอยละ 14.5  
  ประชากรสวนใหญมีภาวะเงินออมของครัวเรือน สวนใหญมีเงินออมไมเกิน 50,000 บาท 

รอยละ 70.0 รองลงมามีเงินออม 50,001 – 100,000 บาทรอยละ 10.9  
  ประชากรสวนใหญมีภาวะหนี้สินของครัวเรือน โดยมีหนี้สินในระบบ สวนใหญมีหนี้สินไม

เกิน 50,000 บาท รอยละ 40.0 รองลงมามีหนี้สิน 100,001 – 500,000 บาท รอยละ 25.5 และ
มีหนี้สินนอกระบบ สวนใหญไมมีหนี้สินรอยละ 84.5 รองลงมามีหนี้สินมากกวา 50,000 บาท 
รอยละ8.2  
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  5.1.2  การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน  
 ประชากรสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศน   
รอยละ 95.5 รองลงมาไดรับจากวิทยุ รอยละ51.8  
 สําหรับการไดเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรอบปท่ีผานมา ซ่ึงไดแกการไดรับ
ขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อตางๆ พบวาสวนใหญสัปดาหละ 3 ครั้ง
ขึ้นไป รอยละ 59.1 รองลงมาสัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 40.0  
 สําหรับการเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนใหญเคย 2 ครั้งรอยละ 27.3 รองลงมาเคย จํานวน 5 ครั้งขึ้นไปรอยละ 23.6 โดย
สวนใหญไดเขารับการฝกอบรมในตําบลที่อยูรอยละ 50.9 รองลงมาในอําเภอที่อยูรอยละ 47.3  
 สําหรับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเคย 1 ครั้งรอยละ 
31.8 รองลงมาเคย จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 26.4 โดยสวนใหญไดไปศึกษาดูงานในตางจังหวัด 
รอยละ 43.6 รองลงมาในจังหวัดลพบุรี รอยละ 22.7  
 สําหรับการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเคย 2 ครั้ง 
รอยละ 25.5 รองลงมาเคย 1 ครั้ง รอยละ 17.3 โดยสวนใหญไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในตําบลที่อยู
รอยละ 50.0 รองลงมาในอําเภอที่อยู รอยละ 34.5  
 สําหรับการเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเคย 1 ครั้ง    
รอยละ 23.6 รองลงมาไมเคยรอยละ 19.1 โดยสวนใหญไดเผยแพรในตําบลที่อยู รอยละ 52.7 
รองลงมาในอําเภอที่อยูรอยละ 21.8  
 
  5.1.3  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
          5.1.3.1  การสนับสนุนใหไดมีโอกาสในการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เชน การ
ลดรายจาย การเพิ่มรายได การออม การพึ่งตนเอง เปนตน ในรอบปท่ีผานมา  
            ประชากรสวนใหญไดรับโอกาสใหเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 29.1 รองลงมาจํานวน 1 ครั้งรอยละ 28.2 
โดยสวนใหญไดรับโอกาสใหเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการในตําบลที่อยูรอยละ 56.4 
รองลงมาจากในอําเภอที่อยู รอยละ 35.5  
    ประชากรสวนใหญไดรับโอกาสใหศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 33.6 รองลงมาจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 28.2 เมื่อพิจารณาสถานที่ท่ีไดรับการ
อบรม พบวาสวนใหญไดรับโอกาสใหศึกษาดูงานในตางจังหวัดรอยละ 56.4 รองลงมาจากในอําเภอ
ท่ีอยูรอยละ 35.5  
    ประชากรสวนใหญไดรับโอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1 ครั้งรอยละ 24.5 รองลงมาไมไดรับโอกาสรอยละ 20.9 โดยสวนใหญไดรับ
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โอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนที่มาจากในตําบลที่อยูรอยละ 45.5 รองลงมาจากในอําเภอ   
ท่ีอยู รอยละ 29.1  
    ประชากรสวนใหญไมไดรับโอกาสใหเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรอยละ 27.3 รองลงมาจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 26.4 โดยสวนใหญไดรับโอกาสใหเผยแพร
ความรูกับคนที่มาจากในตําบลที่อยูรอยละ 43.6 รองลงมาจากในอําเภอที่อยูรอยละ 26.4  
   5.1.3.2  การสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรตางๆ ใหเกิดการปฏิบัติ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบปท่ีผานมา  
        ประชากรสวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 52.7 รองลงมาไดรับการสนับสนุนจํานวน 1- 500 บาท รอยละ 21.8  
        สวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานวัสดุในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง  
รอยละ 49.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนคิดเปนมูลคา 1-500 บาท รอยละ 30.9  
   สวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ 54.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนคิดเปนมูลคา 1-500 บาท รอยละ 29.4  
   สวนใหญไดรับการสนับสนุนดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 36.4 รองลงมาจํานวน 1 ครั้ง 
รอยละ 22.7  
   สวนใหญไมไดรับการสนับสนุนดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชยในการปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 29.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 28.2  
   สวนใหญรอยละ68.2ไมไดรับรางวัลในการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่
ไดรับรางวัล สวนใหญเปนรางวัลในระดับตําบลที่อยู รอยละ 13.6 รองลงมาเปนรางวัลในระดับ
จังหวัดลพบุรี รอยละ7.3  
   สวนใหญไดรับการสนับสนุนใหรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 กลุม รอยละ 30.0 รองลงมาจํานวน 2 กลุม รอยละ 18.2  
   การไดรับการสนับสนุนใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นๆ ภายนอก
ชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 61.8 โดยสวนใหญเชื่อมโยงกับครัวเรือน
ในตําบลที่อยู รอยละ 50.0 รองลงมาเชื่อมโยงกับครัวเรือนในอําเภอที่อยู รอยละ 11.8  

 

  5.1.4  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีสวนใหญ (รอยละ 88.2) มี
ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก (ตอบถูกรอยละ 80 ขึ้นไป) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีมีความรู

เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก (ตอบถูกรอยละ 80 ข้ึนไป) 9 ขอ (จาก 10 ขอ –
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คิดเปนรอยละ 90.0) อยูในระดับปานกลาง (ตอบถูกรอยละ 40-79.9) 1 ขอ (จาก 10 ขอ –คิด
เปนรอยละ 10.0)  

 

  5.1.5  เจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรีสวนใหญ มีเจตคติตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเห็นดวย และไมมีความเห็น เทากัน (รอยละ 50.0) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีเจต

คติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับไมมีความเห็น (คาเฉลี่ย = 2.39) โดยเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวามีเจตคติอยูในระดับเห็นดวย 4 ขอ (จาก 10 ขอ –คิดเปนรอยละ 
40.0) สวนที่เหลือมีเจตคติอยูในระดับไมมีความเห็น  

 

  5.1.6  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.1.6.1  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 
       ประชากรในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม (คาเฉลี่ย = 3.87) อยูในระดับคอนขาง

สูง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาหาร (คาเฉลี่ย = 4.12) ดานเศรษฐกิจและการใชจาย 

(คาเฉลี่ย = 4.12) ดานการดูแลรักษาสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.94) ดานบานเรือนที่อยูอาศัย (คาเฉลี่ย 

= 3.82) ดานการแตงกาย (คาเฉลี่ย = 3.64) และดานการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 3.62) อยูใน
ระดับคอนขางสูงในทุกดาน  
    5.1.6.2  ดานอาหาร 
         สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับคอนขาง

สูง (คาเฉล่ีย = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีผลดังตอไปนี้ 
       1)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับสูง 
(คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 ข้ึนไป) จํานวน 3 ขอ คือ 1) ครัวเรือนมีอาหารรับประทานอยางเพียงพอ

ทุกวัน (คาเฉลี่ย = 4.91) 2) ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย = 

4.87) และ 3) สมาชิกในครัวเรือนเลือกอาหารที่สด ใหม สะอาดทุกมื้อ (คาเฉลี่ย = 4.71) 
      2)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 6 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนไมรับประทาน

อาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ (คาเฉลี่ย = 4.48) 2) ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานภายใน
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ครัวเรือน (คาเฉลี่ย = 4.06) 3) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ืออาหารปรุงสําเร็จเพื่อรับประทาน 

(คาเฉลี่ย = 3.72) 4) สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้ออาหารที่มีอยูในทองถิ่น/ชุมชน (คาเฉลี่ย = 

3.72) 5) สมาชิกในครัวเรือนไมดื่มน้ําอัดลม/เครื่องดื่มบํารุงกําลัง (คาเฉลี่ย = 3.70) และ 6) ใน
กรณีท่ีสามารถหาอาหารที่มีอยูในทองถิ่น/ชุมชน มารับประทานไดโดยไมตองซื้อหา สมาชิกใน

ครัวเรือนจะเลือกหามารับประทาน (คาเฉลี่ย = 3.69)  
       3)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนคํานึงถึงประโยชนท่ีจะ

ไดรับจากอาหารมากกวาความอรอยของอาหาร (คาเฉลี่ย = 3.37)  
    5.1.6.3  ดานการแตงกาย 
       สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกายโดยรวมอยูในระดับ

คอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีผลดังตอไปนี้ 
      1)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกายโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 8 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนดัดแปลง

เสื้อผาเครื่องแตงกายเกามาใชประโยชนอ่ืนๆ (คาเฉลี่ย = 4.19) 2) สมาชิกในครัวเรือนใชเสื้อผา

เครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ (คาเฉลี่ย = 4.07) 3) สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้อ

เสื้อผาเครื่องแตงกายที่สามารถใสไดหลายโอกาส (คาเฉลี่ย = 4.03) 4) สมาชิกในครัวเรือนใช

เสื้อผาเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับฐานะ (คาเฉล่ีย = 3.84) 5) สมาชิกในครัวเรือนรีดผาครั้งละ

มากๆ และรีดติดตอกันจะไดไมเปลืองไฟ (คาเฉลี่ย = 3.75) 6) สมาชิกในครัวเรือนใชวิธีการตาก

ผากลางแดดจนแหงมากกวาการปนดวยเครื่องซักผา (คาเฉลี่ย = 3.72) 7) สมาชิกในครัวเรือนไม

ซ้ือเสื้อผาเครื่องแตงกายตามแฟชั่นหรือสมัยนิยม (คาเฉลี่ย = 3.69) และ 8) สมาชิกในครัวเรือนนํา

เสื้อผาเครื่องแตงกายที่ชํารุดไปซอมแซมและนํากลับมาใชอีก (คาเฉลี่ย = 3.54)   
      2)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการแตงกายโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 2 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนเลือกซื้อ

เสื้อผาเครื่องแตงกาย เฉพาะชวงที่ลดราคาเทานั้น (คาเฉลี่ย = 2.95) และ 2) สมาชิกในครัวเรือนใช

เสื้อผาเครื่องแตงกายที่ตามภูมิปญญาของบรรพบุรุษ (คาเฉลี่ย = 2.65) 
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    5.1.6.4  ดานบานเรือนที่อยูอาศัย 
       สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดยรวมอยูใน

ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีผลดังตอไปนี้ 
       1)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดย
รวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 ข้ึนไป) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนปดกอกน้ํา

ทันทีเมื่อเลิกใช (คาเฉลี่ย = 4.65)  
      2)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดย
รวมอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 5 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือน

จะปดไฟ เมื่อไมไดใชประโยชน (คาเฉลี่ย = 4.46) 2) ครัวเรือนปรับเปลวไฟในการใชแกสให

เหมาะสม เพื่อไมใหส้ินเปลือง (คาเฉลี่ย = 4.46) 3) สมาชิกในครัวเรือนตรวจสภาพเครื่องใชภายใน

บานและซอมแซมเมื่อชํารุด (คาเฉลี่ย = 4.29) 4) สมาชิกในครัวเรือนซักผาหรือลางจานโดยการไม

เปดน้ําใหไหลผานตลอดเวลา (คาเฉลี่ย = 3.95) และ 5) สมาชิกในครัวเรือนปดโทรทัศน เมื่อไมมี

คนดู (คาเฉลี่ย = 3.71)  
      3)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนทํา

ความสะอาดหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสวาง (คาเฉลี่ย = 2.97) 
      4)   สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานบานเรือนที่อยูอาศัยโดย
รวมอยูในระดับคอนขางต่ํา (คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50-2.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนไม

ใสของแชในตูเย็นมากจนแนน (คาเฉลี่ย = 2.06) 
    5.1.6.5  ดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
         สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมอยูใน

ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีผลดังตอไปนี้ 
      1)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวม
อยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 8 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนนอน

หลับ 6- 8 ช่ัวโมง (คาเฉลี่ย = 4.40) 2) สมาชิกในครัวเรือนไมดื่มหรือไมเสพของมึนเมาตางๆ 
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(คาเฉลี่ย = 4.37) 3) เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวยจะไปโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือสถานี

อนามัยทันที (คาเฉลี่ย = 4.33) 4) สมาชิกในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ (คาเฉลี่ย = 4.20) 5) สมาชิกใน

ครัวเรือนทํางานจนเหงื่อออก หรือออกกําลังกาย (คาเฉลี่ย = 4.15) 6) สมาชิกในครัวเรือนตรวจ

สุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.96) 7) สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหารที่เนนพืชผักสมุนไพร (คาเฉลี่ย 

= 3.74) และ 8) เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเมื่อเจ็บปวยจะไมซ้ือยากินเอง (คาเฉลี่ย = 3.67) 
      2)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 2 ขอ คือ  1) สมาชิกในครัวเรือนนํา

ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการดูแลรักษาสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.41) และ 2) เมื่อสมาชิก

ในครัวเรือนเจ็บปวยเล็กนอยจะใชสมุนไพรภายในบานหรือชุมชนรักษาเบื้องตนกอน (คาเฉลี่ย = 
3.20) 
    5.1.6.6  ดานการประกอบอาชีพ 
            พบวา สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพโดยรวมอยู

ในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 3.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีผลดังตอไปนี้ 
       1)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพโดยรวมอยู
ในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 6 ขอ คือ 1) ครัวเรือนใชปุยธรรมชาติ 

ในการปลูกพืช (คาเฉลี่ย = 4.15) 2) สมาชิกในครัวเรือนนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน

การประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 4.05) 3) สมาชิกในครัวเรือนใชความรูความสามารถที่ไดรับการสืบ

ทอดจากบรรพบุรุษในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 3.96) 4) สมาชิกในครัวเรือนมีการประกอบ

อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน (คาเฉลี่ย = 3.76) 5) ครัวเรือนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว 

จนมีผลผลิตไวบริโภค หรือจําหนายได (คาเฉลี่ย = 3.75) และ 6) ครัวเรือนไดจัดพื้นที่ดินใหมี

แหลงน้ําเพียงพอในการผลิต (คาเฉลี่ย = 3.65) 
       2)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการประกอบอาชีพโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 4 ขอ คือ 1) ครัวเรือนลดตนทุน

การเกษตรโดยใชแรงงานในครัวเรือน หรือแรงงานคนและสัตวแทนเครื่องจักร (คาเฉลี่ย = 3.44) 

2) ครัวเรือนใชวิธีการทางชีวภาพในการผลิต (คาเฉลี่ย = 3.30) 3) สมาชิกในครัวเรือนไดเขารับ

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 3.29) และ 4) 

ครัวเรือนไมมีการจางแรงงานในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 2.90) 
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    5.1.6.7  ดานเศรษฐกิจและการใชจาย 
            ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจายโดยรวมอยูในระดับ

คอนขางสูง (คาเฉลี่ย = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีผลดังตอไปนี้ 
        1)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจาย
โดยรวมอยูในระดับสูง (คาเฉล่ียตั้งแต 4.50 ข้ึนไป) จํานวน 3 ขอ คือ 1) สมาชิกในครัวเรือนไม

เลนการพนันตางๆ (คาเฉลี่ย = 4.81) 2) สมาชิกในครัวเรือนสามารถใชคืนหนี้สินไดตามกําหนด 

(คาเฉลี่ย = 4.60) และ 3) สมาชิกในครัวเรือนใชจายตามฐานะ (คาเฉลี่ย = 4.50)  
       2)  สมาชิกในครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
ลพบุรี มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจาย
โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49) จํานวน 8 ขอ คือ 1) สมาชิกใน

ครัวเรือนมีการวางแผนการใชจายเงิน (คาเฉลี่ย = 4.45) 2) สมาชิกในครัวเรือนซื้อของโดยคํานึงถึง

ความจําเปนตอการดํารงชีวิต มากกวาตามกระแสโฆษณา (คาเฉล่ีย = 4.37) 3) ครัวเรือนมีเงิน

เหลือเก็บออมไวใชในยามจําเปน (คาเฉลี่ย = 4.31) 4) สมาชิกในครัวเรือนไมเที่ยวเตรนอกบาน 

(คาเฉลี่ย = 4.21) 5) สมาชิกในครัวเรือนตองกูเงินมาใชจายในครัวเรือน (คาเฉลี่ย = 3.89) 6) 

สมาชิกในครัวเรือนมีรายไดพอเพียงกับรายจาย (คาเฉลี่ย = 3.74) 7) สมาชิกในครัวเรือนไมซ้ือ

หวย (คาเฉลี่ย = 3.70) และ 8) สมาชิกในครัวเรือนมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย (คาเฉลี่ย = 
3.63)   
       3)  สมาชิกครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจและการใชจายโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49) จํานวน 1 ขอ คือ สมาชิกในครัวเรือนสามารถ

จัดการรายรับใหเพียงพอกับรายจายได (คาเฉลี่ย = 3.35) 

 

  5.1.7  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
         5.1.7.1  มีปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี จํานวน 5 ตัวแปร คือ 
    1)  แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน

ในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = 

.034) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธนั้นอยูในระดับต่ํา (r = .205) 
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      2)  การรับขอมูล/ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ 
สัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (Sig. = 

.001) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธนั้นอยูในระดับต่ํา (r = .331) 
      3)  การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 (Sig. = .014) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธนั้นอยูในระดับต่ํา (r = .237) 
      4)  การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 (Sig. = .018) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธนั้นอยูในระดับต่ํา (r = .228) 
      5)  การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
รวมกลุมกันในชุมชนมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 (Sig. = .000) จึงยอมรับขอสมมติฐาน แตความสัมพันธนั้นอยูในระดับต่ํา (r = .359) 
    5.1.7.2  มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี จํานวน 5 ปจจัย คือ            
1) คาใชจายรวมของครัวเรือน 2) การไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การใหรวมกลุมกันภายในชุมชน 3) การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) การรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทั้ง 5 ปจจัย นี้ สามารถรวมกันพยากรณ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ได รอยละ 22.4 (R-Square = .269, Adjusted R-Square = .224) 
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ 
 

  Y  =  3.121 - .001671 X1  + .053  X2   + .023   X3  + .117  X4  + .279   X5   
   

 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี = 3.121 - .001671 (คาใชจายรวมของครัวเรือน) + 
.053 (การไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรวมกลุมกันภายใน
ชุมชน) + .023 (การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง) + 
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.117 (การรับฟงขอมูลขาวสารดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) + .279 (การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

 

5.2  อภิปรายผล 
 

 ผูวิจัยจะนําเสนอการอภิปรายผลการศึกษา ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ดังนี้ 

 

 5.2.1  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี  
ผลการศึกษาพบวา การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม สมาชิกใน

ครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับคอนขางสูงในทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปวัน มีนรักษเรืองเดช (2549: 102-

111) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เขา

รวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” พบวาการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อยูในระดับ

คอนขางมาก ทศมนพร พุทธจันทรา (2547: 60-63) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นในการ

ดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาขาราชการจังหวัดราชบุรี” พบวา ขาราชการ
จังหวัดราชบุรีมีการความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดานการรับรู
เนื้อหาสาระ ดานการนํามาใชประโยชน และดานการนําไปประยุกตใชโดยภาพรวมอยูระดับ

คอนขางมาก นพพร เมธีอนันตกุล (2549: 84-90) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําแนวปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 

อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตอยูในระดับนอย ตวงพร ศรีชัย (2550: บทคัดยอ) ได

ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของนักเรียนเตรียมทหาร” พบวา นักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไป

ปฏิบัติมาก ไพฑูรย พัชรอาภา (2547: 124-133) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความมั่นคงทางรายได

ของแรงงานภาคเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: การศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกนิคม

สรางตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู” พบวา แรงงานภาคเกษตรกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดในระดับปานกลาง สกล พรหมสิน (2546: 98-105) ได

ทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
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ของประชาชนตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแวะ จังหวัดชุมพร” พบวา กลุมครัวเรือนตัวอยางสวน
ใหญมีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับสูง มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง สันสกฤต 

มุนีโมไนย (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรู ความเขาใจและการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.23 (จาก
คะแนนเต็ม 3 คะแนน) สวนใหญรอยละ 93.8 มีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับสูง  สวนใหญมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตอยูในระดับ
มาก  

 

 5.2.2  ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี  
ผลการศึกษาโดยการวิเคราะหคาสหสัมพันธพบวา จากการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับ

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation) ดวยวิธีการของ 

Pearson (Pearson’s Product Moment) พบวา มีปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
จํานวน 5 ตัวแปร คือ  

 1)   จํานวนกลุมที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับการสนับสนุนใหรวมกลุมกันภายใน

ชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (r = .359, Sig. = .000) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของวารุณี ชินวินิจกุล (2549: 135-147) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรูของชุมชน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนไมเพียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
พบวา กระบวนการเรียนรูของชุมชนไมเรียงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางงาย โดยใช
ภาวะผูนําและกระบวนการกลุม กระบวนการถายทอดความรูของชุมชนเปนการใหโอกาสใหคนได
เกิดการเรียนรูรวมกัน เปนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหสาเหตุปญหา คนหา และ
ตัดสินใจกําหนดแผนในการแกไขปญหาที่สามารถดําเนินการไดจริงโดยการสรางจิตสํานึกให
ชุมชนมุงเนนการแกปญหาดวยการพึ่งตนเอง ผูนําชุมชนใชกระบวนการขับเคลื่อนที่นําไปสูการ
สรางชุมชนแบบองครวมที่มีความหลากหลายและปฏิสัมพันธทางสังคม ทุกระบบตองสอด
ประสานกัน การทําใหย่ังยืนดวยกระบวนการติดตามประเมินผลเปนระยะ แลวนํามาหาขอสรุป
เพื่อนําไปดําเนินการตอ เพื่อนําไปดําเนินการตอไปหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ

เปาหมาย ที่ตั้งไว กังสดาล อยูเย็น (2544: 113-116) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พลวัตชุมชนบาน

เปร็ดใน ภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอลักษณะ
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เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ผูนํา กระบวนการเรียนรู กลุม องคกร และการมีสวนรวมของ
ประชาชน สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน และหนวยงานจากภายนอกชุมชน มัลลิกา เขียวหวาน (2546: 132-

151) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของเกษตรกรในเขตจังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยา” พบวา ปจจัยภายนอกที่
สนับสนุนการมีสวนรวม ไดแก เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน ผูนําชุมชนและเครือขายกลุมอาชีพ  

วิชญศากรณ วีระพันธุ (2550: 135-140) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การดําเนินตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีบานบัวงาม ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง” พบวา 
องคประกอบที่เกี่ยงของในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชน การใหความรวมมือในกิจกรรมของหมูบาน มีกระบวนการกอเกิดกลุม ความ
เข็มแข็งของกลุม มีความศรัทธาในตัวแกนนําหมูบาน และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

 2)   จํานวนครั้งที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับฟงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อตางๆ (r = .331, Sig. = .001) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนพพร เมธี

อนันตกุล (2549: 84-90) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการดําเนินชีวิตอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการนําแนวทางปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตในระดับมาก คือ การนํามาใชประโยชนของ
ชุมชน สวนดานที่มีการนําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตใน
ระดับนอย คือ การรับรูในเนื้อหาสาระ ความเขาใจในเนื้อหาสาระ และการนํามาใชประโยชนของ
ตนเอง ปจจัยที่มีผลตอการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไดแก พ้ืนที่พักอาศัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การ
ออมเงิน และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศศิพรรณ บัวทรัพย 

(2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก เพศ คณะที่ศึกษา และการรับรูจากครอบครัว ทศ

มนพร พุทธจันทรา (2547: 60-63) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาขาราชการจังหวัดราชบุรี” พบวา ขาราชการที่เปนกลุม
ตัวอยางเปนชาย ชวงอายุของขาราชการ 31-40 ป การดํารงตําแหนงเปนผูปฏิบัติ อายุการรับ
ราชการ 11-19 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,001-
20,000 บาท การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือพิมพมากที่สุด ระดับ
การความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดานการรับรูเนื้อหาสาระ ดาน
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การนํามาใชประโยชน และดานการนําไปประยุกตใชโดยภาพรวมอยูระดับคอนขางมาก และไม

สอดคลองกับงานวิจัยของเธียรธิดา เหมพิพัฒน (2546: 81-84) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความ

คิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา ปจจัย
ท่ีไมมีผลในการศึกษา ประกอบดวย ช้ันปท่ีศึกษา ผลการศึกษา อาชีพ และการไดรับขาวสาร

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัจฉรา ราชแกว (2550: 103-108) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัด

ปทุมธานี” พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต
ของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ประสบการณ

การทํางาน และการรับรูขาวสารขอมูล ศศิพรรณ บัวทรัพย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา

เรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา 
ปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา สาขาที่จบกอนเขาศึกษา ภูมิลําเนา การรับรูจากสื่อมวลชน และการรับรูจาก

เพื่อน หรือผูนํากลุม หทัยรัตน อยูรอด (2550: 67-71) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะของ

พนักงานตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต กรณีศึกษา: บริษัท 

โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด” พบวา ปจจัยดานอื่นๆที่ไมมีผลตอทัศนะตอการนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตไดแก ความรูความเขาใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันสกฤต มุนี

โมไนย (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรู ความเขาใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ไดแก เพศ รายได สถานภาพ สวนปจจัยที่ไมมี
ความสัมพันธ คือ อายุ อาชีพ และการรับรูขาวสาร  
  3)  จํานวนครั้งที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (r = . 237, Sig. = . 014) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา 

เขียวหวาน (2546: 132-151) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตจังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยา” 
พบวา กิจกรรมการเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรมีสวนรวมมี 6 กิจกรรม
ไดแก การฝกอบรม การดูงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชุมสัมมนา การทําแปลงสาธิต 
และการเผยแพรความรู โดยระดับการมีสวนรวมรับรู รองลงไปไดแก รวมรับประโยชน และรวมทํา 
สวนการมีสวนรวมคิดและรวมประเมินผลนั้นมีนอยถึงไมมีเลย 

 4)   จํานวนครั้งที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับการสนับสนุนดานการใหคําแนะนํา/

ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (r = .228, Sig. = 
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.018) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา เขียวหวาน (2546: 132-151) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขต

จังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยา” พบวา ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการมีสวนรวม ไดแก 
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน ผูนําชุมชนและเครือขายกลุมอาชีพ ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล 

(2550: 109-116) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะของพัฒนาการอําเภอตอการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน: กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน” พบวา ปจจัย
ท่ีมีทัศนะของพัฒนาการอําเภอในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน 
ไดแก การไดรับการสนับสนุนและการรวมมือจากหนวยงานอื่น โดยหนวยงานที่พัฒนาการอําเภอ
ใหความสําคัญมาก คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรประชาชนและภาคประชาชน และ

ใหความสําคัญปานกลาง ไดแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ วิชญศากรณ วีระพันธุ (2550: 

135-140) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การดําเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีบาน

บัวงาม ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง” พบวา องคประกอบที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสัมพันธระหวางคนในชุมชน การใหความ
รวมมือในกิจกรรมของหมูบาน มีกระบวนการกอเกิดกลุม ความเข็มแข็งของกลุม มีความศรัทธา
ในตัวแกนนําหมูบาน และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

 5)   จํานวนสื่อ/แหลงที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (r = .195, Sig. = .040) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปวัน มีนรักษเรืองเดช 

(2549: 102-111) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของ

ประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” พบวาการประยุกตแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อยู
ในระดับคอนขางมาก โดยปจจัยที่มีผลตอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่
เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคม ประเภทของชองทางการรับสื่อ ลักษณะของสื่อที่รับเปน
ประจํา การรับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และการปฏิบัติตามโครงการ

ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ สันสกฤต มุนีโมไนย (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“ความรู ความเขาใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: ศึกษากรณี
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร” พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 
ไดแก เพศ รายได สถานภาพ สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ คือ อายุ อาชีพ และการรับรูขาวสาร 

ทศมนพร พุทธจันทรา (2547: 60-63) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาขาราชการจังหวัดราชบุรี” พบวา การไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือพิมพมากที่สุด ระดับการความคิดเห็นในการดําเนิน
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ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดานการรับรูเนื้อหาสาระ ดานการนํามาใชประโยชน และดาน

การนําไปประยุกตใชโดยภาพรวมอยูระดับคอนขางมาก ศศิพรรณ บัวทรัพย (2547: บทคัดยอ) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” พบวา ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก เพศ คณะที่ศึกษา และการรับรูจากครอบครัว นพพร เมธีอนันตกุล 

(2549: 84-90) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในการดําเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ” 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําแนวปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไดแก พ้ืนที่พัก
อาศัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การออมเงิน และการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประวุฒิ ละครราช (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุมผลิตผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตจังหวัดยโสธร” พบวา ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุม ไดแก สถานภาพ
สมรส การศึกษา ความชัดเจนในวัตถุประสงค การจัดโครงสรางขององคกร เทคนิคในการบริหาร 
การพึ่งตนเองของกลุม และการสนับสนุนขององคกรหนุนตางๆ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ

ศศิพรรณ บัวทรัพย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวาปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา สาขาที่จบกอน
เขาศึกษา ภูมิลําเนา การรับรูจากสื่อมวลชน และการรับรูจากเพื่อน หรือผูนํากลุม 

 
  5.2.3  ปจจัยที่ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี 
  ผลการวิจัยพบวา อายุของหัวหนาครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนา
ครัวเรือน การดํารงตําแหนงในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก
ของครัวเรือน รายไดรวมของครัวเรือน รายจายรวมของครัวเรือน ภาวะเงินออมของครัวเรือน  
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดู
งานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีโอกาสเผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ
ดานเศรษฐกิจพอเพียงดานงบประมาณ การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
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ดานวัสดุ การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานอุปกรณ การสนับสนุนใหเกิด
การปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานกําลังใจ/คํายกยองชมเชย การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ
ดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการใหรางวัล การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการใหเชื่อมโยงเปนเครือขายกับครัวเรือนอื่นนอกชุมชน ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดลพบุรี ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของเธียรธิดา เหมพิพัฒน (2546: 81-84) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความ

คิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา ปจจัย
ท่ีไมมีผลในการศึกษา ประกอบดวย ช้ันปท่ีศึกษา ผลการศึกษา อาชีพ และการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นพพร เมธีอนันตกุล (2549: 84-90) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําแนว

ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 

อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ” พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธ.ก.ส. ไดแก เพศ สถานภาพสมรส 

และหนี้สิน ศศิพรรณ บัวทรัพย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา สวนปจจัยที่ไมมีผลตอความ
คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา สาขา
ท่ีจบกอนเขาศึกษา ภูมิลําเนา การรับรูจากสื่อมวลชน และการรับรูจากเพื่อน หรือผูนํากลุม ประวุฒิ 

ละครราช (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุมผลิต

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดยโสธร” พบวา ปจจัยที่ไมมีผล

ตอการดําเนินงานของกลุมไดแก อายุ และรายไดของครอบครัวตอป หทัยรัตน อยูรอด (2550: 67-

71) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะของพนักงานตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดําเนินชีวิต กรณีศึกษา: บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด” พบวา ปจจัยดาน
อ่ืนๆ ไดแก ความรูความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอทัศนะตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิต อัจฉรา ราชแกว (2550: 103-108) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี” พบวา 
ปจจัยที่ไมมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ประสบการณการทํางาน และการ

รับรูขาวสารขอมูล และฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล (2550: 109-116) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะ

ของพัฒนาการอําเภอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน: กรณีศึกษา

กรมการพัฒนาชุมชน” พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอทัศนะของพัฒนาการอําเภอในหารนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปญหาความยากจน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อัตรา
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เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการรับรูปญหาของชุมชน และไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของปวัน มีนรักษเรืองเดช (2549: 102-111) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” พบวา ปจจัย
ท่ีมีผลตอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ ประกอบดวย ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคม 
ประเภทของชองทางการรับสื่อ ลักษณะของสื่อที่รับเปนประจํา การรับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิต
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ และการปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ประ

วุฒิ ละครราช (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุม

ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดยโสธร” พบวา ปจจัยที่มี
ผลตอการดําเนินงานของกลุมไดแก สถานภาพสมรส การศึกษา ความชัดเจนในวัตถุประสงค การจัด
โครงสรางขององคกร เทคนิคในการบริหาร การพึ่งตนเองของกลุม และการสนับสนุนขององคกร

หนุนตางๆ สมเศียร จันทรหลา (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของชุมชนในการ
จัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององคการบริหารสวนตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา” พบวา ประชากรในชุมชนมีความเห็นวาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวทางที่
สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจของชุมชนได ชุมชนมีความเปนอิสระในการจัดการโครงการจากภาครัฐ 
โดยองคการบริหารสวนตําบลหรือภาครัฐไดนํานโยบายมาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมโดยใหชุมชน
เปนผูคิด ผูทําเองผลสําเร็จของผลงานจึงเกิดจากชุมชน ปจจัยสวนบุคคลทําใหเกิดความแตกตางใน
ความเปนอิสระในการจัดการโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ อาชีพ รายได เพศ และระดับ

การศึกษา มัลลิกา เขียวหวาน (2546: 132-151) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตจังหวัดอางทองและ

พระนครศรีอยุธยา” พบวา ปจจัยภายในที่เกี่ยวของ ไดแก เวลาวาง ตําแหนงทางสังคม ศักยภาพ
สวนบุคคล ความตองการบริการจากรัฐ เจตคติ กิจกรรมการเกษตร และทรัพยากรที่มีอยู การเปดรับ

ขาวสาร อัจฉรา ราชแกว (2550: 103-108) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี” พบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง จากการทดสอบสมมติฐานไดแก ความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือน ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี สรุปขอเสนอแนะไดดังนี้ 
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    1)  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับการสนับสนุนให
รวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น 
    2)  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับการฝกอบรม/การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น 
    3)  เจาหนาที่ของรัฐควรใหการสนับสนุนแกสมาชิกในครัวเรือนดานการให
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะในการปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น 
    4)  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในส่ือตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโทรทัศน 
    5)  ควรสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง เชน 
การปลูกพืชผักสวนครัว ทําน้ําสกัดชีวภาพ เปนตน ซ่ึงครัวเรือนสามารถจะทําไดเองหรือรวมกลุม
กันขึ้น นอกจากจะชวยลดตนทุนแลวก็อาจจะเปนการเพิ่มรายไดสูครัวเรือนอีกดวย  
 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือน กรณีครัวเรือนที่ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับครัวเรือน
ท่ีไมไดรับการคัดเลือกใหเปนครัวเรือนตนแบบ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบปจจัยที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมากยิ่งขึ้น 
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