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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน ในเขตเทศบาล อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษา
ผลของกิจกรรมผสมผสานในการพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของแมบาน ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยแบงการวิจัยเปน
3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 สํารวจความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
แมบานอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง จํานวน 402 คน ระยะที่ 2 สรางและ
จัดกิจกรรมผสมผสาน ประกอบดวย กิจกรรมกระบวนการกลุม จํานวน 5 ครั้ง และการ
ใหคําปรึกษาแบบกลุมจํานวน 2 ครั้ง กลุมเปาหมาย จํานวน 24 คน จาก 3 หมูบานคือ
หมูบ า นโพนบก หมูบ า นชางและหมูบ า นหนองหิน ระยะที่ 3 ติดตามประเมิน ความเขาใจ
และการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบา น หลังเขารวมกิจกรรมผสมผสานของ
กลุมเปาหมาย ผลการวิจัยพบวา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
รองศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการใหคําปรึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
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1. แมบานมีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 71.76 สวนการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ
31.04 เมื่อแยกตามคุณลักษณะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดาน พบวาแมบานมีความ
เขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 1) ดานความพอประมาณอยูใ นระดับ
มาก คิดเปนรอยละ75.14 2) ดานความมีเหตุผลอยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ 65.27
และ 3) ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 44.42
2. ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานกอนเขารวมกิจกรรม
x =71.50 sd = 7.48 หลังเขารวมกิจกรรม x =102.96, sd =8.98 ความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแมบานทั้ง
3 หมูบานสามารถจัดทําแผนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ABSTRACT
The purposes of the present research included 1) to study the
understanding and participation in the Philosophy of Sufficiency Economy
of housewives in Udon Thani Municipality, Udon Thani Province and 2)
to study the effect of mixed activities for the development of the housewives’ understanding and participation in the Philosophy of Sufficiency
Economy. The study was conducted in 3 phases. The first phase was
for a survey of the understanding and participation in the Philosophy of
Sufficiency Economy of 402 housewives in the municipality. The second
phase involved the organization of mixed activities focusing on group
process activities for 5 times and group counseling for 2 times, for the
target group of 24 housewives from 3 villages of Pone-bog, Chang and Nong
Hin. The third phase was a follow-up assessment of the housewives’s
understanding and participation in the Philosophy of Sufficiency Economy
after their participation in the mixed activities.
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The findings:
1. About 71.76% of the housewives had a “high” level of
understanding of the Philosophy of Sufficiency Economy. However, their
participation in the Philosophy was at a “low” level or only 31.04% of the
group. When characterized according to the 3 attributes of the Philosophy,
it was found that 1) 75.14% of the housewives showed a “high” level of
moderation, 2) 65.27% showed a “high” level of reasonableness, and 3)
44.42% showed a “low” level of self-immunity.
2. The housewives’ understanding of the Philosophy of Sufficiency
Economy had increased significantly after their participation in the mixed
activities at the .01 level of significance. As regards their participation in
the Philosophy, the housewives of the 3 villages were able to prepare
plans for their livelihood based on the Philosophy of Sufficient Economy
and to put the plans into practice continuously.
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมผสมผสาน, ความเขาใจ, การเขาถึง
Keywords: Sufficiency Economy, Activities, Understanding, Participation

บทนํา
จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมือ่ ป พ.ศ.2540 โดยสงผลกระทบอันเปนปญหา
ตอทัง้ ภาครัฐและเอกชนตามมามากมายทัง้ คนวางงานจากการปดกิจการของภาคธุรกิจ
ภาวะหนีส้ นิ เพิม่ มากขึน้ สงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ เปน
บทเรียนของการพัฒนาทีไ่ มสมดุลและไมมเี สถียรภาพ เปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทีไ่ มคาํ นึงถึงความเหมาะสมและไมมกี ารสรางพืน้ ฐานภายในประเทศใหมนั่ คง
แข็งแรง (Supunya, 2007)
วิกฤตการณนที้ าํ ใหประเทศไทยมีความจําเปนทีต่ อ งปรับเปลีย่ นทิศทางในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งปวงชนชาวไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนหนทางในการ
รอดพนวิกฤตครั้งนี้ โดยมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต พ.ศ.
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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2517 กลาวคือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ไดทรงมีพระราชดํารัสแกมหาสมาคมทีเ่ ขาเฝา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตร
ลดาฯพระราชวังดุสติ วา “….คนอืน่ จะวาอยางไรก็ชา งเขาจะวาเมืองไทยลาหลัง เมืองไทย
เชย วาเมืองไทยไมมสี งิ่ ทีส่ มัยใหม แตเราอยูพ อมีพอกิน และขอใหทกุ คนมีความปรารถนา
ที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ทางนี้
ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอมีพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอ
กิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็
จะยอดยิ่งยวดได….” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารง
อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดย
เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ กาวทันโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น ความพอเพียงหมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะ
ตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อ
ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
วัตถุและสังคม (Mahaweero, 2007)
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักนําทางเปนอีกยุทธศาสตร
หนึ่งในการแกปญหาของประเทศไทย ที่เกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมและการคาเสรี การที่ดําเนินนโยบายในลักษณะนี้จะเปน
ตัวชักนําใหภาคประชาชนนํามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือเมื่อมีการกระตุน
เศรษฐกิจเรงการจับจายใชสอย ภาคประชาชนมีกําลังในการซื้อมากขึ้น มีทัศนคติ
คานิยมในการใชจา ยอยางไมมขี ดี จํากัดเมือ่ กระทําบอยๆเกิดความเคยชินซึง่ จะทําใหภาค
ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคโดยไมไตรตรองรอบคอบถึงความจําเปน มุง เนนสนองความ
ตองการของตนเองเปนสําคัญ ความตองการใชจา ยเพิม่ มากขึน้ แตรายไดยงั คงเดิม การใช
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บัตรเครดิต บัตรเงินสดตางๆมีมากขึน้ เพราะมีการปรับอัตรารายไดของผูถ อื บัตรเครดิตให
ลดตํา่ ลงมา เกิดภาวะรายจายเกินรายไดเปนหนีส้ นิ สงผลกระทบเปนวงกวาง เกิดปญหา
ในระดับครอบครัวเมือ่ ระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปนพืน้ ฐานคือครอบครัวไมแข็งแรงก็
จะสงผลตอทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศตามมา
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในปจจุบันมีการนําไปใชอยาง
แพรหลาย โดยผูที่นําไปใชหรือนําไปเผยแพรอาจจะยังไมไดศึกษาหรือไมมีความเขาใจ
เพียงพอ อาจเกิดปญหานํามาซึง่ ความสับสน และนําไปเปนหลักยึดทีผ่ ดิ ภาคประชาชน
ที่จะนําไปปฏิบัติก็ไดรับการเผยแพรที่ผิดเพี้ยน ทําใหเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปคนละทิศทางนําไปสูการปฏิบัติที่ไมถูกตอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ทรงมีพระราชดํารัสในเรือ่ งนีก้ ลาวโดยสรุปคือเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงยังมีผทู ไี่ มเขาใจผูท ี่
นําไปปฏิบตั ซิ งึ่ ทํางานดานพัฒนาโดยตรงมานานยังเขาใจหรือปฏิบตั ไิ มถกู นําไปเผยแพร
ก็ไมถูกตองเกิดผลเสียตามมา (Pongpit, 2007)
จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชน Onkong (2008) ศึกษาการรับรูและความเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเพนียด อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวามีการรับรูและมีความเขาใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี สามารถแยกความหมายและความแตกตางไดอยาง
ชัดเจนและมีการนําไปประยุกตใชในระดับตนเอง ครอบครัวและการทํางาน Dhogprakon
(2008) ศึกษาถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหมูบ า น การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงกับ
หมูบานและผลที่เกิดขึ้นหลังการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับหมูบาน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลพบวากลุม ตัวอยางมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง ผลทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช พบวากลุม ตัวอยางมีการนําภูมปิ ญ
 ญาชาวบานมาใชในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันเพิม่ ขึน้ สามารถพึง่ ตนเองไดเพิม่ ขึน้ Netchamsri (2007) ศึกษาเรือ่ งการ
ประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก ารปฏิบตั ิ กรณีศกึ ษาประชาชนชุมชนเกาะเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวดนนทบุรี ผลพบวากลุมตัวอยางมีการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติ อยูในระดับคอนขางมาก ทั้งดานการรับรูและดานความเขาใจ
เนือ้ หาสาระ ดานการยอมรับคุณคาและการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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การปฏิบตั ิ Lomthong Veeraphatranon (2007) ศึกษาการนําปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ศึกษากรณี บุคลากรสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย พบวามีการรับรูจากการไดยิน ไดเห็น ไดอาน ผานสื่อบุคคล สื่อสาร
มวลชนและมีความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี สามารถแยกองค
ประกอบและอธิบายไดอยางชัดเจน จากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทบทวนพบวามีการศึกษา
เรือ่ งเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตเปนงานวิจยั เชิงสํารวจเทานัน้ เชน การสํารวจ
ความเขาใจ การรับรู ความคิดเห็นของบุคคลในชุมชนหรือในอําเภอทีม่ โี ครงการเกีย่ วกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ภาครัฐใหการสนับสนุนสงเสริมเปนตน ยังขาดงานวิจัยเชิง
ทดลองหรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ศึกษาในกลุมของแมบานผูมีอิทธิพลตอสมาชิกในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมผสมผสาน
เปนแนวทางในการพัฒนาแมบา นใหเขาใจตนเอง ซึง่ จะชวยใหแมบา นรับรูป ญ
 หาของตน
และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดดว ยตนเองโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใชแกไขปญหาเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบา น
ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เพือ่ ศึกษาผลของกิจกรรมผสมผสานในการพัฒนาความเขาใจและการเขา
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบา น หมายถึง แมบา นมีความรู
ความเขาใจ และความคิดเห็น ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูวิจัยไดพัฒนา
แบบสอบถามจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งดานความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัว ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม และแนวคิดของ
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ในเรื่องความพอเพียง 7 ประการคือ 1) พอเพียง
สําหรับทุกระดับ 2) มีความเอื้ออาทร 3) มีการสงเสริมใหอนุรักษสิ่งแวดลอม 4) มีการ
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สรางเครือขายชุมชน แกปญหารวมกัน 5) ปญหาพอเพียง มีการใชภูมิปญญา ความรูที่
มีอยูใ นการแกไขปญหา6)มีการรักษาวัฒนธรรมและรูเ ทาทันปองกันวัฒนธรรมภายนอก
7) มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมั่นคง (Wasee, 1999)
วัดไดโดยแบบสอบถามซึ่งมี 2 ชุด แบงออกเปนแบบสอบถามความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 ขอและแบบสอบถามเชิงสถานการณ จํานวน
5 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา(Rating scale) 4 ระดับ ตั้งแต
“เห็นดวยมากที่สุด” ถึง “เห็นดวยนอยที่สุด” คะแนนความเขาใจคือผลรวมของ
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ผูตอบที่ไดคะแนนมากถือวาเปนผูที่มีความเขาใจตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูงและผูตอบที่ไดคะแนนนอยถือวาเปนผูที่มีความเขาใจตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตํ่า
2. การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน การวิจัยครั้งนี้แบงความ
หมายของการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานออกเปน 2 ความหมายตาม
ระยะดังนี้ ระยะที่ 1) กอนการเขารวมโปรแกรมการจัดกิจกรรมผสมผสาน หมายถึง
แมบา นมีสว นรวมหรือเขารวมกับโครงการทีเ่ กีย่ วของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ผูว จิ ยั ไดสรางแบบสอบถามขึน้ จากการรวบรวมกิจกรรมของชุมชนภายใตกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 12 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา
(Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต “เขารวมมากที่สุด” ถึง “ไมเคยเขารวม” ผูตอบที่ได
คะแนนมากถือวาเปนผูท มี่ กี ารเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงและผูต อบทีไ่ ดคะแนน
นอยถือวาเปนผูที่มีการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํ่าและ ระยะที่ 2) หลังการเขา
รวมกิจกรรมผสมผสาน หมายถึง แมบานสามารถจัดทําแผนการดําเนินชีวิตนําปฏิบัติ
ใหเกิดผลจริงไดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผูวิจัยไดพัฒนาจากเรื่อง
“7 ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (Setboonsang, 2006)
ลักษณะของแผนการดําเนินชีวติ 7ขัน้ ตอนคือ 1) การจับประเด็นปญหา 2) การวิเคราะห
สาเหตุของปญหา 3) การกําหนดขอบเขตเปาหมายในการแกปญหา4) กําหนดแผนการ
ปฏิบัติหรือตั้งปณิธาน 5) การดํารงความมุงหมาย 6) ใชความอดทนอดกลั้น 7) สรุป
ประเมินผล
3. กิจกรรมผสมผสาน หมายถึงการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุมรวมกับ
การใหคําปรึกษาแบบกลุม เพื่อใหสมาชิกเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจ ตระหนักรูใน
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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ตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงของเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะของกิจกรรมมีทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที โดยแบงกิจกรรม
ดังนี้ครั้งที่ 1-3 เปนกิจกรรมกระบวนการกลุมเพื่อใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการทําแผนการดําเนินชีวิต ครั้งที่4-5 เปนการให
คําปรึกษากลุม เพื่อใหสมาชิกไดระบายความรูสึก ไมสบายใจ รับรูและเขาใจปญหาของ
ตนเองและนําปญหาเหลานั้นมาวางแผนแกไขโดยการวางแผนการดําเนินชีวิตโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด ครัง้ ที่ 6-7 เปนกิจกรรมกระบวนการ
กลุม เพือ่ ใหสมาชิกไดนาํ เสนอแผนการดําเนินชีวติ ของตนและเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
อยางตอเนือ่ ง เนือ้ หาของกิจกรรมผสมผสานคือ1) การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ กีย่ วกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การรับรูและเขาใจถึงปญหาของตนเองไดเชนการเปนหนี้สิน
รายจายไมเพียงพอหรือมีความไมปกติสุขในครอบครัวเปนตน นําปญหาเหลานั้นมาหา
หนทางแกไขโดยการวางแผนการดําเนินชีวิตสามารถนําไปปฏิบัติไดโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อ
ศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน ในเขตเทศบาล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยใชกิจกรรมผสมผสาน แบงออกเปน 3 ระยะ คือระยะที่
1) สํารวจความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานอําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ระยะที่ 2) สรางและจัดกิจกรรมผสมผสาน ระยะที่3) ติดตามและ
ประเมินหลังเขารวมกิจกรรมผสมผสาน
ระยะที่ 1 สํารวจความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
แมบาน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง (Sample) ประชากรเพศหญิงในเขตเทศบาล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เลือกโดยการสุมตัวอยางอยางงายไดหมูบาน 3 หมูบานคือ
1) หมูบ า นโพนบก 2) หมูบ า นชาง และ3) หมูบ า นหนองหิน ตําบลหมากแขง แลวทําการ
สุมตัวอยางโดยการสุมแบบกําหนดจํานวน (Quota Sampling) หมูบานละ 134 คน ได
กลุมตัวอยางจํานวน 402 คน
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2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ระยะที่ 1 คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายงานจํานวน 11 ขอ (2) แบบวัดความเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเปนแบบวัดความคิดเห็น จํานวน 20 ขอ (3) แบบวัดความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณ จํานวน 5 ขอ
(4) แบบวัดการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13 ขอ
3. การหาคุณภาพเครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย
3.1 การทดสอบความตรง (Validity) ของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั โดยนํา
แบบสอบถามทีส่ รางเสร็จเสนอตออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความครบถวนของประเด็น
คําถามเพื่อขอคําแนะนําในการแกไขใหถูกตองสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
3.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
โดยใชการหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ดวยวิธคี รอนบาค (Cronbach)
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดคาความเชื่อ
มัน่ เทากับ 0.80 2) แบบวัดการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ
0.7
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี้
4.1 ผูวิจัยไดประสานงานกับประธานชุมชนหมูบานโพนบก หมูบาน
ชางและหมูบานหนองหิน เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจาก
กลุ ม ตั ว อย า งที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว หลั ง จากนั้ น ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดย
ใช แ บบสอบถามที่ ต รวจสอบความถู ก ต อ งสมบู ร ณ แ ล ว จากนั้ น นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามมาวิเคราะหทางสถิติ
4.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่
25 กุมภาพันธ 2552
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4.3 เมื่อผูวิจัยไดแบบสอบถามครบทั้ง 402 ชุด ตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวมาวิเคราะหขอมูลและแปลผล
ขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูลและแปล
ผลขอมูล แบบวัดความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําขอมูลที่
เก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ (1) ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และ
หาคารอยละ (%) (2) ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขาถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) (4) แบบสอบถามปลายเปดทําการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็น ประกอบ
ความเรียง
ระยะที่ 2 สรางและจัดกิจกรรมผสมผสานเพื่อพัฒนาความเขาใจและการ
เขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน
การวิจยั ในระยะที่ 2 นีเ้ ปนการสรางและจัดกิจกรรมผสมผสานเพือ่ พัฒนาความ
เขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบา น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. กลุมเปาหมาย ในการจัดกิจกรรมผสมผสานเพื่อพัฒนาความเขาใจและ
การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมเปาหมายจากการสํารวจ
ความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะที่ 1 โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงเนื่องจากการใหคําปรึกษานั้นตองเปนการสมัครใจ ดังนั้นจึงเลือกแมบาน
ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม ในการเลือกกลุมเปาหมายนี้ผูวิจัยไดเขาไปพูดคุยและสราง
สัมพันธภาพกับแกนนําแมบาน จึงทําใหไดกลุมเปาหมายจากแมบาน 3 หมูบานคือบาน
โพนบก บานชางและบานหนองหิน หมูบานละ 8 คน รวม 24 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงกอนเขารวมกิจกรรมผสมผสาน ซึ่งเปนแบบสอบถามชุดเดียวกับแบบวัดในระยะ
ที่ 1 (2) กิจกรรมผสมผสานเพื่อพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยนําแนวคิดกระบวนการกลุมและการใหคําปรึกษาแบบกลุม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ดําเนินการกิจกรมผสมผสานและเก็บขอมูล
ดังนี้ (1) กอนการเขารวมกิจกรรมผสมผสาน ผูวิจัยอธิบายใหผูเขารวมกิจกรรมทราบ
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เกี่ยวกับขั้นตอนการเขารวมกิจกรรมและใหตอบแบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 (2) ดําเนินการจัดกิจกรรมผสมผสานแมบานทั้ง
3 หมูบาน หมูบานละ 8 คน รวม 24 คน เขารวมกิจกรรมผสมผสานจํานวน 7 ครั้ง
ครั้งละ 90 นาที ระหวางวันที่ 9 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553
ระยะที่ 3 ติดตามและประเมินการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการ
เขารวมกิจกรรมผสมผสาน
1. กลุม เปาหมาย คือแมบา น ในหมูบ า นบานโพนบก บานชางและบานหนองหิน
ทีเ่ ขารวมกิจกรรมผสมผสานในระยะที่ 2 แตเนือ่ งดวยเหตุปจ จัยความไมสมดุลดานเวลา
ของแมบานและผูวิจัยอีกทั้งภารกิจของแมบาน จึงทําใหผูวิจัยติดตามแมบานหลังเขา
รวมกิจกรรมโดยคัดเลือกจากแมบานที่สมัครใจและพรอมในการใหผูวิจัยติดตามดังนี้
คือแมบานหมูบานบานโพนบก บานชางและบานหนองหิน หมูบานละ 2 คน รวม 6 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั (1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแบบวัดชุดเดียวกับแบบวัดในระยะที่ 2 เพือ่ วัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลังการเขารวมกิจกรรมผสมผสาน (2). การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตพฤติกรรม
แมบานโดยผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยกําหนดขอบเขตของการ
สัมภาษณดังนี้ 1) แผนการดําเนินชีวิตของแมบานที่วางแผนไว 2) สิ่งที่ปฏิบัติ 3) ความ
ตอเนื่องสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ 4) ปญหาและอุปสรรค
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการและเก็บขอมูลดังนี้ (1) หลังการ
เขารวมกิจกรรมผสมผสาน 2 สัปดาห ผูวิจัยใหแมบานจํานวน 24 คนตอบแบบวัดความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2553 (2) ดําเนินการติดตามผล
การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการเขารวมโปรแกรมการจัดกิจกรรมผสมผสาน
โดยติดตามแมบานทั้ง 3 หมูบานหมูบานละ 2 คน จํานวน 6 คน หลังเสร็จสิ้นโปรแกรม
2 สัปดาห
4. การวิเคราะหขอมูล (1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของแมบาน จะนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติดวยคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก การแจง
แจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในสวนที่เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open-Ended Questions) จะนํามาวิเคราะหเนือ้ หา สรุปประเด็นประกอบ
ความเรียง (2) การวิเคราะหขอ มูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความเขาใจปรัชญา
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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เศรษฐกิจพอเพียงของแมบานกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมผสมผสาน โดยใชสถิติ
ทดสอบ T- test dependent (3) การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตพฤติกรรม โดย
นํามาวิเคราะหโดยการนําขอมูลที่เปนความคิดเห็นมาสรุปผล ประเด็นปญหาอุปสรรค
ขอจํากัดและขอเสนอแนะ นําเสนอในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
หมูบานโพนบก
หมูบานชาง
หมูบานหนองหิน
คุณลักษณะ
ปรัชญาเศรษฐกิจ x S.D แปลผล x S.D แปลผล x S.D แปลผล
พอเพียง
3 หวง 2 เงื่อนไข
23.28 2.98 มาก 19.82 2.73 มาก 20.56 2.81 มาก
คุณลักษณะดาน
ที่สุด
ความพอประมาณ
17.11 2.72
คุณลักษณะดาน
ความมีเหตุผล
15.89 2.59
คุณลักษณะดาน
การมีภูมิคุมกันในตัว

มาก 16.35 2.70

มาก 14.15 2.54

มาก

มาก 12.52 2.47

นอย 11.49 2.27

นอย

ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ความเข า ใจและการเข า ถึ ง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของแม บ า น
ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวาแมบานหมูบานโพนบก
มีคาคะแนนเฉลี่ยความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 77.78 สวนคาคะแนนเฉลีย่ การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 56.66 แมบา นหมูบ า นชางคาเฉลีย่ ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70 สวนคาคะแนนเฉลี่ยการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงอยูในระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 48.30 แมบานหมูบานหนองหินมีคาคะแนน
เฉลี่ยความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.78
สวนมีคาคะแนนเฉลี่ยการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอย คิดเปน
รอยละ 49.32 ผลการศึกษาความเขาใจ การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของแมบา น
ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แสดงดังตารางที่ 1
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ทดสอบ

หมูบานโพนบก
x S.D. แปลผล

x

หมูบานชาง
S.D. แปลผล
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หมูบานหนองหิน
x S.D แปลผล

1.ความเขาใจ 93.24 3.03 มากที่สุด 85.77 2.76
มาก 96.30 3.13 มากที่สุด
ปรัชญาเศรษ
ฐกิจพอเพียง
2.การเข า ถึ ง 34.76 2.31 มาก 29.03 1.93 นอยที่สุด 29.34 1.95 นอย
ปรัชญาเศรษ
ฐกิจพอเพียง

ตารางที่ 2 แยกตามคุณลักษณะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ Netchamsri (2007) ศึกษาเรื่องการ
ประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ กรณีศึกษาประชาชนชุมชนเกาะ
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่วาประชาชนชุมชนเกาะเกร็ดมีการประยุกต
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก ารปฏิบตั อิ ยูใ นระดับคอนขางมาก ทัง้ ดานการรับรูเ นือ้ หา
สาระ ดานความเขาใจในเนื้อหาสาระ ดานการยอมรับคุณคาและนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติ ปจจัยที่มีผลตอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงไปสูการปฏิบัติของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดนนทบุรี ไดแก อาชีพ
ประสบการณการเขารวมฝกอบรมในกิจกรรม โครงการทีเ่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจพอเพียง
เชนเดียวกับงานวิจยั ของ Metheeanankul (2006) พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญ มีการนํา
แนวปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวติ ในระดับนอย เมือ่ พิจารณารายดาน
พบวา ดานการนําแนวปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวติ ในระดับมากคือ
การนําไปใชประโยชนของชุมชน สวนดานแนวปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตในระดับนอยคือ การรับรูในเนื้อหาสาระ ความเขาใจในเนื้อหาสาระ และการนํา
มาใชประโยชนของตนเอง
2. ผลของกิจกรรมผสมผสานในการพัฒนาความเขาใจและการเขาถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาแมบาน
ทั้ง 3 หมูบานมีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อไดเขารวมกิจกรรม
ผสมผสาน ซึ่งเปนลักษณะกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาความเขาใจและการเขาถึง
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน โดยการจัดกิจกรรมประกอบดวย (1) กิจกรรม
กระบวนการกลุม (2) การใหคําปรึกษาแบบกลุม พบวาแมบานสามารถนําปญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองมาจัดทําแผนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไข
ปญหาของตนเองได และเมื่อแมบานนําแผนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง จากการติดตามพบแมบานมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเพิ่มมากขึ้น
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ Meenrakrueangdet (2006) ที่วา
ประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไมมีตําแหนงทางสังคม
รับสื่อทางโทรทัศนเปนประจํา ไมเคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
รับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยูในระดับคอนขางมากและ
การปฏิบัติอยูในระดับคอนขางนอย การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ของประชาชนทีเ่ ขารวมโครงการชีวติ พอเพียงตามแนวพระราชดําริ อยูใ นระดับคอนขาง
มาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ Samakkarn (2007) ศึกษาเรื่อง ความรู ความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงหลังเขารวมโครงการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา ผูเขาอบรมพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพ กรมการขนสงทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศที่วา ผูเขารวมอบรมกอนเขารวมโครงการอบรม
โครงการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ผูเขารวมอบรมมีความรู ความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงอยูใ นระดับคอนขางนอย เมือ่ เขารวมอบรมผูเ ขารวมอบรม
มีความรู ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความรู ความเขาใจ และการยอมรับอยูในระดับมาก
สรุปไดวา จากการจัดกิจกรรมผสมผสานทําใหแมบานมีความเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกอนเขารวมกิจกรรม x=71.50 sd = 7.48 หลังเขารวมกิจกรรม
x=102.96, sd =8.98 แมบานมีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้นอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 สงผลทําใหสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใชใหเกิดผลในแงมมุ การปฏิบตั ิ และจากการติดตามพบความเปนอยู สภาพจิตใจ
ไมใชเฉพาะตนเองเทานั้นสงผลมีแนวโนมที่ดีขึ้นในครอบครัว สิ่งที่คนพบไดตอบคําถาม
วิจัยที่วาโปรแกรมการจัดกิจกรรมผสมผสานที่สามารถพัฒนาความเขาใจและการเขา
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีประสิทธิผลมี
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ลักษณะอยางไรนั้น ผูวิจัยไดขอสรุปวาโครงสรางของกิจกรรมที่มีการผสมผสานเทคนิค
วิธกี ารตางๆเขาดวยกันเปนสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตในการดําเนินกิจกรรมตองคํานึงถึงบริบทของชุมชนเพราะจะทําให
เกิดประโยชนตอชุมชน และไดรับการยอมรับเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ระดับนโยบาย
1) รัฐควรสงเสริมบทบาทแมบานในชุมชน ใหมีการรวมกลุมหรือมี
แกนนําแมบา นในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยการนํารูปแบบกิจกรรมผสม
ผสานในครัง้ นีซ้ งึ่ ประกอบดวย กิจกรรมกระบวนการกลุม และการใหคาํ ปรึกษาแบบกลุม
ไปปรับใชในพื้นที่อื่นๆตามบริบทของแตละชุมชน
2) จากผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมผสมผสานความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ สูงขึน้ และมีการเขาถึงคือการปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม
มากขึน้ ไมเพียงแตมคี วามเขาใจเพียงอยางเดียว ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการอบรมใหความรูเรื่องการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันในชุมชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
3) หนวยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เขาดวยกัน โดยนํารูปแบบกิจกรรมผสมผสานไปปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตอไป เชน ดานสาธารณสุขนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ดานไปประยุกตใชกับผูปวยในการดูแลตนเอง
1.1 ระดับปฏิบัติการ
1) แมบา นควรมีการศึกษาและทําความเขาใจในเรือ่ งปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําไปปฏิบัติในครอบครัวของตนเองอยางตอเนื่อง
2) แมบา นควรมีการรวมกลุม กันในชุมชนเผยแพรความรูเ รือ่ งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเกิดความเขมแข็งในครอบครัว
และชุมชนตอไป
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1) ควรวิจัยติดตามผลในกลุมแมบานที่ไดเขารวมกิจกรรมผสมผสานเพื่อ
การติดตามการเขาถึงอยางตอเนื่อง
2) ควรศึกษาปจจัยเชิงเหตุของความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุมแมบาน กลุมผูนําชุมชนและกลุมเยาวชนในหมูบาน
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