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บทที่ ๑ 

บทน า 
 
๑.ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ถาเรามองยอนหลังไปประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ ปี จะเห็นไดวาสังคมไดทอดทิ้งหลักเกณฑ์การอยู
รวมกันระหวางคนกับคน นอกเหนือจากการเอาเปรียบธรรมชาติ คนยังเอาเปรียบคนดวยกัน จนเกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมหลายประการทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทํากิน รวมถึงปัญหาขาด
โอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งปัญหาหนี้สิน เป็นตัวฉุดการพัฒนาของ
ประชาชนในระดับฐานลางของสังคม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

จากสังคมโลก ในปัจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง สงผลให
ผูคนในสังคมแตละประเทศตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมทั้งได
กอใหเกิดปัญหาสําคัญ ไดแก การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและเห็นแกตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิต การเบียดเบียนกัน การทํารายซ่ึงกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น การแบงแยกฝุายและ
การขาดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแกไข และยิ่งหาก
ปลอยไวใหเนิ่นนานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจําเป็นตองสรางสังคมใหเขมแข็ง
ดวยการพัฒนาคนใหมีอาชีพและคุณภาพ เปี่ยมดวยคุณธรรมจริยธรรมรูจักความพอเพียง เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนําไปสูการแกปัญหาและการปูองกันปัญหาในอนาคต 

พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเป็นการนําเสนอ
ทางออกใหกับสังคมปัจจุบัน ที่จะชวยสรางสังคมใหเขมแข็งในการปฏิบัติหลักธรรมและหลักทํา ตาม
รอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหากมีการนํามาใชปฏิบัติจะนําไปสูวิถีทางการ
ดําเนินชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางานอยางมีคุณภาพและมีความสุข การมีความพอเพียงเป็นที่ตั้งจะ
ทําใหรูจักความพอดีจึงใชทางสายกลางที่ไมมากไมนอยเกินไป ซึ่งจะสงผลไปถึงการบริหารจัดการ
ตนเองและทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม ไมฟุุมเฟือยใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ฉะนั้นเมื่อมีการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนอยางยั่งยืน จะมีการดําเนินการดานตางๆ อยางคอยเป็นคอยไป กอใหเกิดความ
สมดุลมั่นคงและยั่งยืนในระดับตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติตามเงื่อนไขและวิถีชีวิตที่
เป็นอยู ไมสรางความขัดแยงและความแตกตางทางวัฒนธรรมทางความคิดและความเหลื่อมล้ําใน
สังคมอยางยั่งยืน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความพอเพียงวา “ความ
พอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมัน
มากเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได
มากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก”๑ หลัก

                                                           
๑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาท และพระ

ราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง/มูลนิธิพระดาบส , พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 
๒๕๕๒), หนา ๑๗. 
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แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการกระทํา ปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยนอมนํากระแสพระราชดํารัส
คุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๔เมษายน ๒๕๕๔ อันสอดคลองกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักฆราวาสธรรม ๔ ประการเป็นเครื่องขัดเกลาความตองการ
สวนจําเป็นของผูคนใหลดนอยลง อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนให
ประชาชนรูจักพออยูพอกิน มีความสงบสุข ซึ่งสงผลใหการดําเนินชีวิตเกิดความสงบสุขรมเย็น  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ไดรับการสานตอและรณรงค์กันอยาง
กวางขวาง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ ไดจัดระดมความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิและประชาชน ทุกภาคสวนของสังคมทั้งระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ ไดอัญเชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุกเรื่อง และเป็นแนวทางใน
การดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยยังใหความสําคัญ
กับการพัฒนาแบบองค์กรรวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผน ฯ ๘ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทยการที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งสําคัญตอทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ ที่มีการปรับการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมจากการเนนพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นจุดมุงหมายหลักแตเพียงอยางเดียวเป็นการเนนใหคนเป็นศูนย์กลาง โดยใชการพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยใหคนมีความสุข และมีคุณภาพท่ีดีขึ้นปัจจุบันในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ “วิสัยทัศน์ประเทศไทยสูปี ๒๕๗๐” ซึ่ง
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ศูนย์สุขภาพชุมชนไดมีการจัดทํากรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ แลวผานการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน/ชุมชนจนถึง
ระดับภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม เชน กลุมเศรษฐกิจ กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน เป็นตน 
จากนั้นจึงนํามาประมวลเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑๒เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการ
ดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน์๓ 

จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาพฤติกรรมและ
แรงจูงใจใดที่จะเป็นสิ่งที่ทําใหการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปไดอยางยั่งยืน 

                                                           
๒ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ, ศูนย์คาดการเทคโนโลยเีอเปค สาํนักงานนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและ                  

นวัตกรรมแหงชาติ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN213B_p037-
40.pdf - [๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 

๓อางแลว, หนา ๑. 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑. ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
๓. วิเคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร(Document Research) โดยกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด  
ความรูเกี่ยวกับ ๓ หวง ๒ เงื่อนไข รวมทั้งตํารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศในบางสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

     ๓.๒.๑ ขอบเขตดานพ้ืนที่ ไดแก ๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ตําบลคอนกาม  อําเภอยาง
ชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ๓.บานโนน
ไชยงาม น้ําเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษ์ ๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ ๖.
บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู ๗.บานละทาย กันทรารมย์ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย 
บึงบูรพ ์     

     ๓.๒.๒ ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูนําและผูบริหารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชเป็น
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใชในเป็นกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

๑) ผูนําชุมชน จํานวน ๒๐ คน 
๒) ประชาชนที่ทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓๐ คน 
๓) ปราชญ์ทองถิ่น จํานวน ๒๐ คน 
๔) ตัวแทนภาครัฐ จํานวน ๓๐ คน 
จากเกณฑ์การคัดเลือก ทําใหไดกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑ์การคัดเลือก ไดแก ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง  จากกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาไดแบงออกเป็น ๔ กลุม จํานวน ๑๐๐ 
คน   

๓.๒.๓ ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ เป็นตนไป 
 
๔. ปัญหาการวิจัย 

๔.๑ พฤติกรรมและแรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยางไร 



๔ 
 

 ๔.๒ การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
อยางไร  
 ๔.๓ พฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอยางไร 
 
๕.ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

พฤติกรรม (Behavior)หมายถึง การแสดงและกิริยาทาทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์
ประดิษฐ์ ที่เกิดรวมกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเชนเดียวกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเราหรือการรับเขาทั้งหลาย 
ไมวาจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไมได
ตั้งใจ 

แรงจูงใจ(Motivation)หมายถึง สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความ
ตองการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิด
จากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไร
บางอยาง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษย์ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการ
นั้น สวนภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรา นําชองทาง และมาเสริมสรางความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก แตเพียงอยางเดียว 
หรือทั้งสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความตองการ
ของมนุษย์ ซึ่งความตองการเป็นสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเราอ่ืน ๆ 
เชน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขูเข็ญ การใหรางวัลหรือกําลังใจ
หรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเป็นเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได 

การด าเนินชีวิต(Life style)หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของ
พฤติกรรมตางๆจะเป็นตัวบงบอกถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตแตละแบบพฤติกรรมในการเขาสังคม ใน
การบริโภค การดําเนินชีวิตจะถูกดําเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจําที่กระทําสิ่งตางๆซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําไดโดยยึดหลักสายกลาง ไมประหยัดจนตระหนี่ถี่เหนียว 
หรือฟูุงเฟูอจนเกินความจําเป็น  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Suffice of communities)หมายถึงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติแกประชาชน  โดยยึดหลัก “ทางสาย
กลาง” ทามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ตองเผชิญอยูในปัจจุบัน ประกอบดวย ๑.ความมีเหตุผล  คือ 
ตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดความพอเพียงตองใชเหตุผล และพิจารณาดวยความรอบคอบ๒.
ความพอเพียงคือรูจักพอประมาณ พออยู พอมี พอกิน พอใช ประหยัด และไมเบียดเบียนตนเอง และ
ผูอ่ืน ๓.การมีภูมิคุมกันที่ดี  คือ เตรียมใจใหพรอมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต๔.การมีความรู  คือ นําความรูมาใชในการวางแผนและดําเนินชีวิต๕.การมีคุณธรรมคือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 



๕ 
 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การแสดงออกทางการ
ดําเนินชีวิตดวยการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีเหตุผล รูจักประมาณ มีภูมิคุมกัน มี
ความรู มีคุณธรรม ในการใชชีวิตไดอยางถูกตองตามหลักการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 
๖. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แรงจูงใจ ไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจไวดังนี้ ความหมายโดยรูปศัพท์นั้น ตองอาศัยจาก
ความหมายของสามัญชนโดยทั่วไปที่เขาใจกันไดในสังคมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ที่ไดใหความหมายเอาไววา “แรง” นั้น เป็นคํานาม แปลวา “อิทธิพลภายนอกใดๆ ที่
เปลี่ยนแปลง หรือพยายามทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะอยูนิ่ง หรือสถานการณ์เคลื่อนที่ของวัตถุ
ดวยอัตราเร็วสมํ่าเสมอในแนวเสนตรง สวน “จูงใจ” นั้นเป็นคํากริยา แปลวา “ชักนําหรือเกลี้ยกลอม
เพ่ือใหเห็นคลอยตาม”๔ 

“แรงจูงใจ” หมายถึง อิทธิพลภายนอกที่ชักนําหรือเกลี้ยกลอมเพ่ือใหเห็นคลอยตามพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลง หรือพยายามทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตนเอง๕ 

เอนกกุล กรีแสง ไดใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึงการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
และการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งทําใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราอยางเดียวกันไม
เหมือนกัน๖ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน  กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพล เป็น
แรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม๗ 

สมยศ นาวีการ กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการจิตวิทยาที่ใหความมุงหมายหรือ
ทิศทางแกพฤติกรรมเป็นพลังที่ริเริ่ม กํากับและคํ้าจุนพฤติกรรมและการกระทําสวนบุคคล๘ 

 
 

                                                           
๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาม

มีบุ฿คส์พับลิเคชั่นส์ จํากัด,๒๕๔๒),หนา ๓๒๐. ๑๐ 
๕สุขนิตย์ จันทร์ตรี, “แรงจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบพิเศษ ของนิสิตศูนย์พัฒนา

การศึกษาอุดรธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๔๔), หนา ๖ 

๖เอนกกุล กรีแสง, จิตวิทยาทั่วไป “General psychology” , พิษณุโลก : แผนกเอกสารและการพิมพ์ 
โครงการตําราวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๑๙). 

๗ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา, (กรุงเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔). หนา ๑๘ 

๘สมยศ นาวีการ, การบริการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงธนพัฒนา , 
๒๕๔๓), หนา ๒๘๗. 



๖ 
 

อารี พันธ์มณี ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง ภาวะใดๆก็ตามที่กระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา๙ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กลาววา แรงจูงใจหมายถึง การที่บุคคลไดรับการกระตุนให
แสดงพฤติกรรมในการกระทากิจกรรมตางๆ อยางมีพลัง มีคุณคา มีทิศทางท่ีชัดเจน๑๐ 

สุวัฒน์วัฒนวงศ์ ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง สิ่งโนมนาวหรือสิ่งชักนําให
บุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัย หรือสิ่งที่เป็นเหตุชักนําหรือ
โนมนาวใหบุคคลตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือตอบสนองความตองการของคน 
จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาแรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุน ที่เกิดจากความตองการที่
จะไดรับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่องค์การจัดให ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมในการทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวยปัจจัยแหงความตองการพ้ืนฐานไดแก ความสําเร็จในการทํางาน ความเจริญเติบโตใน
การทํางาน ปัจจัยสุขอนามัยนโยบายและการบริหารงานขององค์การ คาจางเงินเดือนที่ไดรับ 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนรวมงาน สภาพการทํางานความสัมพันธ์กับผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในการ
ทํางาน เมื่อวิเคราะห์ดูแลวก็จะพบวา แรงจูงใจเหลานี้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาพ้ืนฐานสวนลึกของจิตใจ
ภายใน (Subconscious) ซึ่งตามจิตศาสตร์นั้นถือไดวาเป็นสภาวะจิตใจที่ไมอยูในความควบคุมของตัว
เรา เป็นที่รวมความคิดเพ่ือการแสดงออกโดยเราไมรูตัวหรือที่เรียกวา จิตใตสํานึกนั่นเอง ซึ่งจิตใต
สํานึกนี้บุคคลยอมมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ดวยกันทุกคน จากความหมายนี้จะเห็นไดวา แรงจูงใจจะ
เกี่ยวของกับองค์ประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ คือ (๑) เป็นกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิด
การกระทํา และ (๒) เป็นแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง๑๑ 

จากหนังสือ “๒๐๙ คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง
พระชนมายุ ๘๑ พรรษา ไดจัดทําขึ้น เพ่ือรวบรวมพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดกลาวไววา 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และใหมีความรอบรู
ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญาและความรอบคอบเพ่ือใหสมดุล 

                                                           
๙อารีพันธุ์มณี, จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เอมพันธ์จํากัด,๒๕๔๒), หนา

๑๗๙.  
๑๐ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิ์พัฒนาการพิมพ์, 

๒๕๓๙), หนา ๑๐๖. 
๑๑สุวัฒน์วัฒนวงศ, จิตวิทยาการเรียนรู้วัยผู้ใหญ่, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษาผูใหญฯ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔), หนา ๑๕๖. 
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และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๑๒ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยปัจจัยตางๆที่เราไมได
เป็นเจาของ๑๓นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวใน
หนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท” วาพระเจาอยูหัวไดรับสั่งมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประโยคหนึ่ง
ที่ทรงอรรถาธิบายวา หัวใจก็คือคําวาพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือคําวาพอ คุณจะมี ชีวิตที่ตั้งอยูบน
มาตรฐานความพออยางไร ความพอก็คือคําวาพอประมาณ ความพอประมาณ พระองค์ขยายความ
ตอไปอีก ไมใชผมพูดนะครับ พอประมาณคือพอแตจําเพาะตัวเองที่หากินไดอยางมี เหตุมีผล ดวย
ความซื่อสัตย์สุจริต จึงไมตองไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขา แนนอนมาตรฐานแตละคนไมเหมือนกัน ไมใช
ทุกคนจะใหจนเหมือนกันหมด นั่นก็ไมใชชีวิตจริง บางคนมาตรฐานมีสมบัติเกากินอะไรก็โชคดีไป
มาตรฐานก็อยูแคนี้ อีกคนกินแตเงินเดือนจริงๆ มาตรฐานก็อยูแคนี้แตทุกคนตองมีมาตรฐานเสนระดับ
พอดีของตัวเอง คือ ตองสรางมาใหได แลวยึดตรงนั้นเป็นหลัก ซึ่งภาษาทางพุทธเราก็สอนอยูแลว
เสนทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง คือไมหยอน ไมตึงเกินไป เหมาะสมแตละคน๑๔ 
รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต ว าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพผลิต
พืชผล พืชพันธุ์ไวเพ่ือกินเพ่ือใชเองไมมีระบบการพ่ึงพิงสังคมภายนอกมีความผูกพันกันสูงชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครือญาติเป็นสําคัญ และไมมีการแบงชนชั้นกัน 
เป็นตน๑๕ 

นักวิชาการไดกลาวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวาหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดและสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมความรูสึกนึกคิด
ความปรารถนาและพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติอยูในขอบเขตอันมีเหตุผลโดยมีลักษณะที่
เป็นนามธรรมอยูมากและสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามกรณีซึ่งความพอประมาณอาจหมายถึง
ระดับปานกลาง 

๒. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงเป็นหลักที่มีความคิดลึกซึ้งเป็นความมีเหตุมี
ผลที่ยึดคน ชุมชนและประเทศชาติเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งอาจจะตองพิจารณาปัจจัยรอบดาน
ตัวอยางเชนเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมความอิสรเสรีการพ่ึงพาตนเองไดฯลฯ 
                                                           

๑๒พิศิษฐ์ โจทย์ กิ่ง, ดร. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๕๑), 
หนา ๒๔๓. 

๑๓อางใน กัญญารัตน์ กิ่งก้ํา, “ปัจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบานมอนหินแกว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓). 

๑๔สุเมธ ตันติเวชกุล ดร, ใต้เบ้ืองพระยุคบาท, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), หนา ๓๐๓. 
๑๕ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ์สรางสรรค์ , 

๒๕๔๐), หนา ๑. 
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๓. การมีภูมิคุมกัน (Immunity) หมายถึงการมีสภาพที่พรอมตอการถูกกระทบจากสิ่งเรา
ตางๆกลาวคือ“การมีภูมิตานทาน” เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่ถูกนํามาอธิบายถึงสภาพรางกายที่
สามารถตานทานเชื้อโรคที่เขารางกายโดยมีการสรางภูมิคุมกันเพ่ือที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยง
(Risk) ตอปัจจัยที่เขามากระทบไมใหกอปัญหาหรืออุปสรรคจนตองเกิดความสูญเสียตามมา ดังนั้นการ
สรางภูมิคุนกันจึงเป็นกระบวนการปูองกันตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆที่เกี่ยวของกับ
ปัจจัยความเสี่ยงนั้น๑๖ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีมุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดีพออยูพอกิน
พอใชไมใหเดือดรอนทั้งตัวเองและผูอื่นโดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอนไมมุงหวังความ
เจริญแต เพียงอยางเดียวตั้งอยู ในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต อดทน
ขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน์สูงสุดรูจักการประมาณตนเอง
และดํารงชีวิตอยางมีเหตุผลอาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตนใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชนและ
ดํารงชีวิตใหตั้งอยูบนพื้นฐานของความเมตตาความเอ้ืออาทรและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 
 ๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระครูวิจิตรธรรมานนท์(ฮงทอง) ไดศึกษา เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในสังคม
ตามหลักสัมมาอาชีวะของชุมชนเขตตําบลบกอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  พบวา พฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตในสังคมตามหลักสัมมาอาชีวะของชุมชนเขตตําบลบก  อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวมอยูในระดับมากมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ดานการดําเนินชีวิต พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เปนเพราะประชาชนมีการแสวงหารายไดโดยวิธีไมผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม ใหประโยชนต
อตนเองและผูอ่ืน เปดโอกาส ในการพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามขึ้นในดานพฤติกรรมดานจิตใจ
และดานปญญาตลอดถึงไมกระทําผิดจารีตประเพณีที่วิญ  ูชนสรรเสริญ ๒) ดานการประกอบอาชีพ 
พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะประชาชนยินดีในการเลี้ยงชีพชอบ ครองชีวิตชอบ 
คือไมใหการเลี้ยงชีพของตนทําใหคนอ่ืนและตนเองเดือดรอน ครองชีพอยางเรียบงานตามความจําเป็น
แหงธรรมชาติและสังคม เลือกประกอบอาชีพสุจริตเพ่ือการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ๓) ดานการประ
ยุกตใชกับชีวิตประจําวัน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะประชาชนยินดีในสิ่ง
ทั้งหลายที่เปนประโยชนตออาชีพที่จะนํามาซึ่งความสุขทั้งแกตนเองและผูอ่ืนและสงเสริมกุศลธรรมให
เจริญกาวหนาเปนสิ่งที่สําคัญ เปนเครื่องกระตุนดึงดูดสนับสนุนใหบุคคลผูประพฤติปฏิบัติประกอบ
อาชีพเกิดแรงจูงใจที่ดีเพราะมีเปูาหมายที่ดีก็ยิ่งมีความอยากที่จะปฏิบัติเพ่ือเขาสูเปูาหมายอัน                     
เปนคุณคาที่แทจริงตอไป 
 นฤมล  วินิจวงษ์ ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมบริษัท 
Informed Thailand โดยรวมและรายดาน ๕ ดาน ประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทางาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมดานความสําเร็จ

                                                           
๑๖จรัญจันทลักขณา , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกสรยั่งยืน , 

(กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา๙.   



๙ 
 

ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆอยูในระดับปานกลาง๑๗ 

สถิต  อริวรรณา ไดศึกษาปัจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ความสามารถในการเรียนเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงใหดีขึ้นได และเนนใหเห็นไดวา เนื้อหาที่เรียนในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตใน
อนาคต ปัญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สงผลตอการเขา 
รวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด คือ สถานที่หองนอนหองน้ํา สิ่งอานวยความสะดวก 
ไมสะอาด ไมมีความพรอมในการใหบริการผูเขารวมกิจกรรมรองลงมา คือ อาหาร อาหารวาง ไมคอย
อรอย ไมเพียงพอ และนอยที่สุด คือ ควรมีการแบงกลุมใหไดพบเพ่ือนใหม เกมไมเราใจ ผูเขาอบรม
รวมโดยไมเต็มใจ ควรเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมใหหลากหลาย และเกรงใจผูเขารวม
กิจกรรมเป็นแรงผลักดันทาใหเกิดการกระทาตางๆ ออกมา แตแรงจูงใจจะสามารถเกิดไดนั้นจะตองมี
ปัจจัยที่จะเป็นแรงกระตุนทําใหเกิดแรงจูงใจตามมา แรงจูงใจของพุทธศาสนิกชนในการถือศีลอุโบสถ
ของทั้งสองวัดนั้น แบงออกเป็น ๒ ประเภท ก็คือ ปัจจัยภายใน คือเกิดจากตัวผูที่ปฏิบัติเอง โดยไมมี
ผูอ่ืนมาเกี่ยวของ ปัจจัยภายนอก คือ เกิดจากมีอิทธิพลนอกเหนือจากตัวเองมาเกี่ยวของ แตหลังจาก
ผูวิจัยไดวิจัยมาแลวพบวาปัจจัยภายในนั้นมีอิทธิพลมากกวาปัจจัยภายนอกคือ เป็นการตัดสินดวย
ตัวเอง มีความเห็นดีเห็นงามและเห็นความสําคัญดวยตัวเอง โดยปัจจัยภายในมากที่สุด ๕ อันดับ เรียง
ตามลาดับดังนี้ คือ เพ่ือทาจิตใจใหสงบ เพ่ือสั่งสมบุญบารมีวาสนา เพ่ือเยียวยาจิตใจอันเกิดจาก
ความเครียดตางๆ เพ่ือลางกรรมเกาที่ไมดี เพ่ือใหเกิดความโชคดี สวนปัจจัยภายนอกก็ไดแกคนใน
ครอบครัวเป็นคนสนับสนุน เพราะคนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ใกลชิดมากที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุด
ในบรรดาปัจจัยภายนอก ในดานของวัดที่ไปปฏิบัตินั้นก็ตองมีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นวัดที่ผู
ปฏิบัติมีความศรัทธาในตัวของหลวงพอ สวนทางดานโอกาสก็แลวแตความสะดวกของผูที่มาปฏิบัติเอง
วาจะมีเวลาวางวันไหน๑๘ 

สมชัย เจนจตุรงค์ไดทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ของนักศึกษาในวิทยาลัยพาณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ใน ๔ ดาน 
คือ ๑.ดานเหตุผลสวนตัว ๒.ดานการสนับสนุนของผูอ่ืน ๓.ดานการประกอบอาชีพ ๔.ดานการเรียน
เพ่ือรูโดยจําแนกตามแผนวิชา เพศ และอาชีพของผูปกครองกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก
เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๔๒ จํานวน ๓๔๐ คน เป็นแผนกวิชาการบัญชี จํานวน ๑๔๙ 
คน แผนกวิชาการเลขานุการ ๒๗ คน แผนกวิชาการตลาด จํานวน ๑๑๖ คน และแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน ๔๘ คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา

                                                           
๑๗นฤมล วินิจวงษ์, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมบริษทั Informed Thailand”,

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๔๗), หนา๔๙. 
๑๘สถิตย์อริวรรณา, “ปัจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๒), หนา ๒. 



๑๐ 
 

สวนประเมินคาสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-
test ผลการวิจัยพบวา “โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก มีแรงจูงใจดานการเรียนเพ่ือรูมากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานการประกอบอาชีพ ดานเหตุผลสวนตัว และดานการสนับสนุนของผูอื่น๑๙ 

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร)ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทผลการวิจัยพบวาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอดีพออยูพอกินพอใชเศรษฐกิจที่สามารถอุมชู
ตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเองอยูไดโดยไมตองเดือดรอนโดยตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ตนเองใหดีเสียกอนคือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญยก
เศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียวเพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองยอมสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป๒๐ 

มนูญ มุกขประดิษฐ์ไดศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผลการวิจัยพบวาการพัฒนาประเทศในชวง๕
ทศวรรษที่ผานมานั้นชี้ใหเห็นชัดถึงผลการพัฒนาที่ไมสมดุลทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายไดเกิดปญัหาความยากจนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้
ความออนแอของสังคมไทยภายใตกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมยังกอใหเกิดปัญหาทางศีลธรรม
จริยธรรมและคานิยมในวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยอยางรุนแรงอีกดวยขณะเดียวกันกับที่โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา๓,๐๐๐โครงการที่มุงเนนความพออยูพอกินพอเพียงและ
คุณภาพชีวิตของประชากรที่ไดนอมนําเอาหลักพระพุทธธรรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาของพระองค์
โดยเฉพาะอยางยิ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดกอใหเกิดคุณูปการแก
ประชาชนและประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์จนกระทั่งภาครัฐไดนอมนําเอาไปเป็นปรัชญานําใน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่๙เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยผล
ของการศึกษาวิจัยจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไดขอสรุปดวยวาการพัฒนาประเทศตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งมีรากฐานมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะ
ทําใหสังคมและประเทศชาติดําเนินไปไดอยางมั่นคงยั่งยืนมีภูมิคุมกันมีดุลยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี๒๑ 

อรรถพล อุทุมพรไดศึกษาวิจัยเรื่องการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การ
บริหารสวนตําบลหารแกวอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมผลการวิจัยพบวาผูนําชุมชนทุกคนรูจักและ

                                                           
๑๙สมชัย เจนจตุรงค์, “แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของนักศึกษาใน

วิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา”,ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๒), หนา ๑๔๓. 

๒๐พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร์), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ. 

๒๑มนูญ มุกขประดิษฐ์, “วิเคราะห์ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๑๑ 
 

รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์วิทยุเสียงตามสายของ
หมูบานสื่อสิ่งพิมพ์ไดแกหนังสือพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการและจากอินเตอร์เน็ตและเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว สวนใหญไดรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถ
ดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริงก็จะทําใหสามารถแกไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือนและระดับประเทศได๒๒ 

จตุพล ยะจอม ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลปุาย อําเภอปุาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา๑. ระดับความรูความเขาใจ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปุาย อยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นหัวขอที่กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากที่สุดไดแก ประเด็นความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในตัว รองลงมาไดแก ประเด็น
การดําเนินชีวิตทางสายกลางถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้น ยังไดแสดงความคิดเห็นวา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ไว เพ่ือชี้แนะ
แนวทางในการดําเนินชีวิต ใหแกพสกนิกรชาวไทย๒. ระดับการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปุาย อยูในระดับมาก โดยสวนใหญจะเป็นการลดรายจาย
เพ่ิมรายได ในสวนของการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน อีกประการหนึ่งที่นําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตก็คือการประหยัดอดออมใชจายอยางประหยัดไมใชจายฟูุงเฟูอ๓. ระดับการการมีสวน
รวมกับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อยูในระดับปานกลาง โดยการเขารวมรวมกลุมเป็น
สมาชิกกลุมออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมูบานกองทุนอ่ืนๆ มีระดับการมีสวนรวมมาก
ที่สุด๔. การดําเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู ในระดับปานกลาง โดยการ
รวมกลุม ตางๆ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือที่จะเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เชนการรวมกลุมอาชีพตางๆ 
การรวมกลุมออมทรัพย์ กลุมกองทุนหมูบาน กลุมผูสูงอายุ เป็นตนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และประเด็นที่
ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟือเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกันก็เป็นประเด็นที่ชุมชนใชใน
การดําเนินการมากเชนเดียวกัน๒๓ 

อินทิรา สุภาแสน ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารองค์การบริหารสวนตําบลตอการ
สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตําบลปุาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมผลการวิจัยพบวา๑. บทบาทของผูบริหารในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสวนตําบลในอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมตอการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่พบวาองค์การ
บริหารสวนตําบลปุาบงไดนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีในยุทธศาสตร์ดาน
การพัฒนาสงเสริมการเกษตรโดยมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรและ
                                                           

๒๒อรรถพล อุทุมพร, “การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารสวนตําบลหารแกว
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒) ,หนา บทคัดยอ. 

๒๓จตุพล ยะจอม, “การประยุกต์ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย อําเภอ
ปายจังหวัดแมฮองสอน”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ. 



๑๒ 
 

เศรษฐกิจพอเพียงไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเครือขายภาคประชาชนโดยสงเสริม
การจัดตั้งศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขึ้นมีกิจกรรมที่มุงเนนการใชประโยชน์จากที่ดินทํากิน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปรับเปลี่ยนทัศนะคติแนวคิดและวิธีการผลิตโดยอาศัยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใชภูมิปัญญาและวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นมาประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพเป็น
ตน ๒. ลักษณะการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนพบวาประชาชนสวน
ใหญใหความสําคัญในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยเลือกซื้อของใช ภายใน
ครัวเรือนและของใชสวนตัวเทาที่จําเป็นเทานั้นมีการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวใหมีการวาง
แผนการใชจายใหเพียงพอกับรายไดจากการทํางานไดใชจายอยางประหยัดเก็บออมไวและมีการ
วางแผนในการใชจายเงินประจําเดือนของครอบครัวอยางสม่ําเสมอ ๓. ปัญหาและอุปสรรคตอการ
แสดงบทบาทของผูบริหารองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงพบวาผูบริหารยังขาดการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การพัฒนาชุมชนงบประมาณสําหรับการสงเสริมและดําเนินกิจกรรมมีไมพอเพียงและอัตรากําลัง
บุคลากรมีนอยตลอดจนระบบการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของลาชาเป็นตน๒๔ 

ศิริกุล ดํารงมณี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธ” พบวา เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิตในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไม ใชทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มุงเฉพาะกําไรสูงสุดหรือประโยชนสูงสุด แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงอาจไมใช
ระบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุด ที่จะสามารถนําพาใหคนในสังคมนั้นๆ ประสบกับความอยูดีมีสุขไดอยางสม
บูรณที่สุด แตเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอุมชูใหเศรษฐกิจฟ้ืนตัวไดนําไปสูการการแกปัญหาและ
ปูองกันปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกอนที่จะเกิด ดวยการใหความเขาใจในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
เชน ภาคการเกษตรใชวิถีชีวิตแบบไทยที่มีเปูาหมายเนนความพออยูพอกินพอกิน ความพอประมาณ 
ความสมดุลและทางสายกลางสอดคลองกับหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต ภาคอุตสาหกรรมมีการ
ผนวกแนวคิดการคืนประโยชนใหแกสังคมและสิ่งแวดลอม ภาคการคาระหวางประเทศประกอบดวย
ความพอประมาณและมีเหตุผล ภาคการบริการควรมีผูดําเนินการที่มีคุณภาพ ขยัน ซื่อสัตยอดทน เน
นการใชปจจัยการผลิตในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเสริมสวน
ที่เปนขอดอยของเศรษฐกิจระบบทุนนิยม ทั้งดานการกระจายรายได ความมั่นคงในอาหาร ปญหาการ
ผูกขาด และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม๒๕ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยเพ่ือใหสังคมไทยมีชีวิตดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนไม
วาเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนํามา
ประยุกตใ์ชและท่ีสําคัญการดํารงชีวิตจะตองอยูบนความพอเพียงมีความพอประมาณในการเป็นอยูไม

                                                           
๒๔อินทิรา สุภาแสน, “บทบาทผูบริหารองค์การบริหารสวนตาํบลตอการสงเสรมิวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : 

กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตําบลปุาบงอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓),หนา 
บทคัดยอ. 
 ๒๕ ศิริกุล ดํารงมณี, “ เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธ ” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๖, (บทคัดยอ) 



๑๓ 
 

โลภมากไมเบียดเบียนผูอ่ืนมีการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชนมีความ
รักความเอ้ืออาทรมีความรูรักสามัคคีรักชุมชนรักผืนแผนดินรักประเทศชาติที่ใหความรมเย็นแกเราเอง
และลูกหลานของเราสืบไป 
 
๗. วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research)โดยมีวิธีการวิจัย 
ดังนี้ 
 ๗.๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวม
ขอมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของจากหนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับความรู   
๒ หวง ๓ เงื่อนไข  รวมไปถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 ๑.๑ ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ รายงาน
การวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวความคิดพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 ๑.๒ ศึกษาหลักพฤติกรรมและแรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
แนวคิดและทฤษฎี 
 ๑.๓ ศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
 ๑.๔ สรุปผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗.๒ การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ หลักการ
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมีขั้นตอน
การศึกษาดังนี้  
 ๗.๒.๑ ทําการศึกษาและคัดเลือก การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะ
เกษ ประกอบดวย 

๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ตําบลคอนกาม  อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึง 
เป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอยางชุมนอย  

๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นหมูบาน 
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอเมือง  

๓.บานโนนไชยงาม น้ําเกลี้ยง ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอําเภอน้ําเกลี้ยง 

๔.บานนาขนวน กันทรลักษ์ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอําเภอกันทรลักษ์ 

๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอภูสิงห์  

๖.บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู  ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นตัวแทนของอําเภอปรางค์กู 



๑๔ 
 

๗.บานละทาย กันทรารมย์ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอําเภอกันทรารมย์ 

๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอวังหิน 

๑๐.บานหนองคูนอย อําเภอบึงบูรพ ์ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
ตัวแทนของอําเภอบึงบูรพ์ 

 ๗.๒.๒ ศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม (Fogus group) ประกอบดวย ผูนํา
ชุมชน กรรมการชุมชนคัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนจํานวน ๑๐๐ คน ดังนี้ 

๑) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๗๐ คน จําแนกได ดังนี้ 
-ผูนําชุมชน  จํานวน ๒๐ คน 
-ปราชญ์ทองถิ่น จํานวน ๒๐ คน 
-ตัวแทนภาครัฐ จํานวน ๓๐ คน 

 ๒) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เป็นกลุมบุคคลที่เป็นผูปฏิบัติที่มีสวนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน จํานวน ๓๐ 
คน จําแนกไดดังนี้ 

-ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน ๓๐ คน   
 ๗.๒.๓ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การสรางเสริมความ
มั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง  

๗.๒.๔ สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสารและภาคสนามโดย
นํามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ของพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในมิติตางๆ  
 ๗.๒.๕ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 ๗.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การดําเนินการตามโครงการวิจัยนี้ เนนการศึกษาจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยและสนทนากลุม (Fogus group) สวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู ประกอบดวย  
 สวนที่ ๑ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียง  

แบบสนทนากลุม  สําหรับผูนําชุมชน คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของการสรางเสริมความมั่นคงใน
การดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่กรณีศึกษาท้ัง ๑๐ แหง 
 ๗.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูวิจัย ใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้  
 ๑) การสนทนากลุม คณะผูวิจัยใชการสนทนากลุมสําหรับ ผูนําชุมชน ปราชญ์ทองถิ่น 
ตัวแทนภาครัฐ และผูที่มีความเก่ียวของ 



๑๕ 
 

 ๗.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Documentary Research) และจาก
การสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห์ขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  ๗.๕.๑ การวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะห์โดยการสรุปตาม
สาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนด โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)ตามประเด็นดังนี้ 
  ๑) แนวคิด แนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

๒) การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๓) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย การนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะพรรณนาความ
(Descriptive Presentation) ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
๘. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ๑.ไดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.ไดขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด             
ศรีสะเกษ 
 ๓.ไดแนวทางพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

๔.ไดนําขอมูลใชในพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมและแรงจูงใจการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

พฤติกรรมและแรงจูงใจในการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ หมบู้าน/
อ าเภอ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ   



๑๖ 
 

บทท่ี ๒ 
แนวคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ในบทนี้เป็นการกลาวถึง พฤติกรรมและแรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีเนื้อหาที่ตองศึกษาไดแก หลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมและ
แรงจูงใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสรุป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๒.๑ หลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

หลักการดําเนินชีวิตนั้น การดํารงชีวิตนับวาเป็นเรื่องใหญ เพราะจะตองตอสูกับปัญหานอย
ใหญนานัปการ ทั้งปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพอนามัย 
ซึ่งแตละคนก็มีปัญหาที่แตกตางกันไปคนละหลายปัญหา คนที่สามารถประกอบกิจการงานประสบ
ความสําเร็จตามความปรารถนา  มีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ไมมีอารมณ์ขุนมัวหรือวิตก
กังวล  มีอารมณ์มั่นคง  มีความอดทนและมีความสามารถตอสูอุปสรรคตางๆ  ได  เป็นคนที่ยึดถือหลัก
เหตุและผลดวยการยอมรับความจริงในชีวิต  ทําตัวใหเป็นประโยชน์ตอตนเองและสังคม เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับ
รัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง เป็นแนวทางการแกไขเพ่ือให
รอดพน และสามารถดํารงอยู ไดอยางมั่ นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน์ และความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ     ๒.๑.๑ เศรษฐกิจพอเพียง 
       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลัก
ทางสายกลาง คําวา ความพอเพียง นั้นหมายถึงความพรอมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้ง
ภายนอกและภายใน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองไดวาเป็นปรัชญาในการดํารงชีวิตให
มีความสุข ที่จําเป็นตองใชทั้ง ความรู ความเขาใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียงไมใชเพียงการประหยัด แตเป็นการดําเนินชีวิตอยางชาญฉลาด และสามารถอยูได แมนใน
สภาพที่มีการแขงขัน และการไหลบาของโลกาภิวัฒน์ นําสูความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนของชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม๒๖ สรุปความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

๑) ความมีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทําสิ่งตางๆ เพ่ือใหเกิดความพอเพียงตองใชเหตุผล และ
พิจารณาดวยความรอบคอบ        
 ๒) ความพอเพียง คือ รูจักพอประมาณ พออยู  พอมี พอกิน พอใช ประหยัด และไม
เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน        
  

                                                           
๒๖ ตุ฿แสนฤทธ์ิ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย, [ออนไลน์] 

เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.raiporjai.com/sufficiency.php?no=20 
&pg1. 



๑๗ 
 

๓) การมีภูมิคุมกันที่ด ีคือ เตรียมใจใหพรอมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต          
  

๔) การมีความรู คือ นําความรูมาใชในการวางแผนและดําเนินชีวิต 
๕) การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และชวยเหลือซึ่งกันและกัน๒๗

 

๒.๑.๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และ
บริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใชไดตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของ
การพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี และตองประกอบไปดวยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย ๕ ส่วน ดังนี้     

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิด        
 เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใชไดตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  

ส่วนที่ ๒ คุณลักษณะ       
 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกต์ใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเป็นขั้นตอน     
  

ส่วนที่ ๓ ค านิยาม         
ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะ ดังนี้     
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน

ตนเอง และผูอ่ืน เชนการผลิต และการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ    
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเป็นไป

อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ        
  

                                                           
๒๗ Momay Zaa, ความพอเพียงหลีกเลี่ยงโลกกระแสนิยม, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐, แหลงขอมูล https://www.momaycarzy.wordpress.com. 



๑๘ 
 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณ์ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในอนาคต
ทั้งใกล และไกล          
 ส่วนที่ ๔ เงื่อนไข        
 การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ๒ เงื่อนไข ดังนี้        

เงื่อนไขความรู้ ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ          

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปัญญาในการดําเนินชีวิต    

ส่วนที่ ๕ แนวทางปฏิบัติ        
 จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน 
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี
  

นั่นคือ หลักแนวคิด และแนวทางเพ่ือการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไมวา
จะเป็นบุคคล หรือองค์กรตางๆ สามารถปฏิบัติตามได๒๘ 

๒.๑.๓ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
 การพัฒนาประเทศจําเป็นตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเป็นอันพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแต
ประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุงยากลมเหลวไดใน
ที่สุด๒๙    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มา
ของนิยาม "๓ หวง ๒ เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงค์เผยแพรปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผานชองทางสื่อตางๆ อยูในปัจจุบัน ซึ่งประกอบดวยความ "พอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุมกัน" บนเงื่อนไข "ความรู" และ "คุณธรรม"   ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วา เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนการใชความรู ความ
รอบคอบละคุณธรรมประกอบการวา งแผน การตัดสิน ใจและการกระทํ าต า ง ๆ  ความ
                                                           

๒๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูล
เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.tupr.ac.th/sufficency2.html.    

๒๙ พระบรมราโชวาท, หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน]์ เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, 
แหลงขอมูล http://www.sa.ku.ac.th/king-spku/2517-1.htm. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


๑๙ 
 

พอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมมากและไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน 
การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจ
เรื่องตาง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ การ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว 
ปัจจัยเหลานี้จะเกิดขึ้นไดนั้น จะตองอาศัยความรู และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐาน กลาวคือ เงื่อนไข
ความรู้ หมายถึง ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบการงาน สวนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตางๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
อดทน ความเพียร การมุงตอประโยชน์สวนรวมและการแบงปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช
ปรัชญา๓๐    อภิชัย พันธเสน ผู อํานวยการสถาบันการจัดการเพ่ือ
ชนบทและสังคม ไดจัดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวาเป็น "ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามแนวทางของพุทธธรรมอยางแทจริง" ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึ่ง ไดใหคําอธิบายถึง 
เศรษฐกิจพอเพียง วา "คือความพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอ่ืน"๓๑ 

๒.๑.๔ การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   
 เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหผูผลิต หรือผูบริโภค พยายามเริ่มตนผลิต หรือบริโภคภายใต
ขอบเขต ขอจํากัดของรายได หรือทรัพยากรที่มีอยูไปกอน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไมสามารถควบคุม
ระบบตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ        
  

เศรษฐกิจพอเพียงมิใชหมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแตอาจ
ฟุุมเฟือยไดเป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แตคนสวนใหญของประเทศ มักใชจายเกินตัว เกินฐานะที่หามา
ได เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปสูเปูาหมายของการสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได เชน โดย
พ้ืนฐานแลว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนนที่เศรษฐกิจ
การเกษตร เนนความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสรางความมั่นคงใหเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง 
จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดความเสี่ยง หรือความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได เศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถประยุกต์ใชไดในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมจําเป็นจะตองจํากัด
เฉพาะแตภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศ โดยมีหลักการที่คลายคลึงกันคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุ
มีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม      

  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนว

พระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชน
ดวย เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ที่อาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได แนวการ
                                                           

๓๐ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, "ค าปรารภ" ใน ค าพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระดาบส), ๒๕๕๑. 

๓๑ อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขา-
ต่างๆ, สํานักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๗. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99


๒๐ 
 

ปฏิบัติตามพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางดังนี้   
  

๑) ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุุมเฟือยในการใชชีวิต 
 ๒) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตย์สุจริต    
 ๓) ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน์และแขงขันในทางการคาแบตอสูกันอยางรุนแรง 
 ๔) ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิติหลุดพนจากความทุกข์ยาก ดวยการขวนขวายใฝุหาความรูให
มีรายไดเพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายสําคัญ     
 ๕) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตามหลักศาสนา   
 จากแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่ใหประชาชนดําเนินตามวิถีแหงการ
ดํารงชีพ ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องกํากับ และใจตนเป็นสําคัญ ซึ่งก็คือ วิถี ชีวิตไทย ที่ยึดทาง
สายกลางของความพอดี ในหลักพ่ึงพาตนเอง ๕ ประการดังนี้     
  

๑) ความพอดีดานจิตใจ ตองมีความเข็มแข็ง พ่ึงตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี  เ อ้ืออาทร 
ประนีประนอม โดยคํานึงถึงประโยชน์สวนรวม      

 ๒) ความพอดีดานสังคม คือความชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเข็มแข็งใหแกชุมชน รูจัก
ผนึกกําลัง และท่ีสําคัญ ตองมีกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง  
 ๓) ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ
รอบคอบ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด       
 ๔) ความพอดีดานเทคโนโลยี ตองรูจักประยุกต์ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหสอดคลองกับ
ความตองการ และควรจะพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบานของเราเอง เพ่ือใหเกิดประโยชน์ตอ
สภาพแวดลอมของเราเอง         
 ๕) ความพอดีดานเศรษฐกิจ ตองรูจักเพ่ิมรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอสมควร พออยู
พอกินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง๓๒        

ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวคิดที่มีหลักในการดําเนินชีวิตที่อาศัยความรูความเขาใจ
ประกอบกับการใชเหตุและผลในการตัดสินใจตอการกระทําตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยที่ใชหลัก
คุณธรรมในการควบคุมการกระทําตางๆ ใหมีความเหมาะสมตอสถานภาพของตนเอง เพ่ือใหการ
ดําเนินชีวิตนั้น มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนในการดํารงชีวิตในสังคม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะ
เป็นสิ่งที่ชี้แนะถึงการดําเนินชีวิตที่มีกระบวนการอยางเป็นระบบ เพ่ือใหเกิดขั้นตอนในการดําเนินชีวิต
มีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งชวยใหสามารถพัฒนาชีวิตเป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามและถูกตอง ในการปรับตัว
ตอสภาพเหตุการณ์ทางสังคมอยางเทาทัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงกลายเป็นพ้ืนฐานในการ
ดําเนินชีวิตใหมีความรูความเทาทันตอความตองการของตนเองวา สิ่งตองการนั้น มีความจําเป็นตอ
การดําเนินชีวิตหรือไม หรือกอใหเกิดความคุมคามากนอยเพียงไร ซึ่งจะชวยสามารถทําใหตนเองนั้นได

                                                           
๓๒ ตุ฿แสนฤทธ์ิ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย, [ออนไลน์] 

เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.raiporjai.com/sufficiency.php?no=20 
&pg=1. 

http://www.raiporjai.com/sufficiency.php?no=20


๒๑ 
 

เขาใจถึงประโยชน์และโทษที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันเป็นไปดวยความไมประมาทและมีสถานภาพที่ยั่งยืน  จะเห็นไดวาการพัฒนาจะเริ่มจาก 
การสรางพ้ืนฐาน ความพอกินพอใช ของประชาชนในชาติเป็นสวนใหญกอน แลวจึงคอยเสริมสราง
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางดานตางๆ หรือดําเนินการ
ใหเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอน มิใชการกาวกระโดด ที่ตองพ่ึงปัจจัยจากภายนอก มาเป็นตัวกระตุน ซึ่งมัก
แตจะสรางปัญหาตามมาอยางมากมายและไมยั่งยืน ดังนั้นวิธีการตางๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงเป็นหนทางท่ีมั่นคง มีลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ที่จะใหประชาชนในชาติและพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจโดยรวม มีความเข็มแข็ง มีรากฐานที่มั่นคง ยั่งยืนอยางยาวนานอยางแทจริง 

๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
พฤติกรรม คือการกระทําของมนุษยเกิดจากปจจัยตาง ๆ ไดแกสัญชาติญาณ โดยกําเนิดแรง

ขับชีวภาพ จิตใจอารมณ การเรียนรูแรงจูงใจ ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน กฎเกณฑและประเพณี
ทางสังคม ทําใหมนุษยมีการปรับพฤติกรรมของตนเองในทางดีและไมดี เพ่ือความอยูรอดในสังคมนั้น 
ๆ ในแงของพระพุทธศาสนา พฤติกรรมมีอิทธิมาจากจิตใจ ที่สั่งการใหกระทําที่กอใหเกิดผลเปนความ
สัมพันธระหวางกรรมกับผลของกรรม แสดงออกทางกาย วาจา ใจ ทั้งดานดีเรียกวากุศลกรรม ดานไม
ดีเรียกวา อกุศลกรรม การกระทําชื่อวา กรรม หรือ สัตวทั้งหลายยอมกระทํากรรมโดยอาศัยธรรมชาติ
ที่เปนเหตุใหสําเร็จการกระทําเหลานั้น โดยมีเจตนาและโลยกียกุศลจิต๓๓  

หมายถึง พฤติกรรมภายในจิตใจและแสดงออกมาใหปรากฏทางกายและทางการพูดเปนกา
รกระทําท่ีเกิดจากความตั้งใจ (เจตนา) เรียกวากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม๓๔ การกระทําที่ดีเรียกวา 
“กรรมดี” ที่ชั่ว เรียกวา “กรรมชั่ว”๓๕ จะเห็นวาพฤติกรรมมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษยคุณภาพ
ชีวิตจะดีหรือไมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของบุคคลนั้น มนุษยสามารถที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ในทางดไีดหากมีจิตใจมีความแข็งแกรงและแนวแน 

พระโฆษิต สุเมโธ (คุมทั่ว) ไดใหความหมาย “พฤติกรรม” (Behavior) หมายถึง การ
ประพฤติในชีวิตประจําวัน การทําตัวคุณสมบัติของบุคคลที่แสดงออกเปนกระบวนการกระทําและให
ผลของการกระทําแหงเจตนาหรือความคิดปรุงแตง สรางสรรคตาง ๆ พรอมทั้งผลทื่สืบเนื่อง ซึ่งมีการ
สรางพฤติกรรมดี ก็มีผลดีสรางพฤติกรรมชั่วก็ไดรับผลชั่วเปนตน๓๖ 

                                                           
๓๓ พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทที่ ๕ เลม ๒ กัมม

จตุกกะ-มรณุปปัตติจตุกกะ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๓๙), หนา ๙. 
๓๔ วิโรจนนาคชาตรี, พุทธปรัชญาเถรวาท, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง,๒๕๔๔), หนา ๑๙๒  
๓๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๒,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓. 
๓๖ พระโฆษิต สุเมโธ (คุมทั่ว), หลักพุทธธรรมเพื่อแกปญหาพฤติกรรมการเลนการพนันหวยในชุมชน, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๘,หนา ๗๙. 



๒๒ 
 

สมเด็จพระมหาวีรวงศไดใหความหมายของการประพฤติธรรม คือ การเว นจากอกุศล
กรรมบถ ตั้งอยูในกุศลกรรมบถ๓๗ 

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมาย “พฤติกรรม” (Behavior) คือ การประพฤติใน
ชีวิตประจําวัน การทําตัว คุณสมบัติของบุคคลที่แสดงออกสวนหลักพุทธธรรมไดระบุวา “พฤติกรรม” 
หรือความประพฤติของมนุษยนั้น จัดอยูในกลุมกรรมนิยาม (Law of Karma)ซึ่งหมายถึงกฎธรรมชาติ
ที่เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยคือกระบวนการกระทําและการใหผลของการกระทํา หรือเปนกระบวน
การแหงเจตนา หรือความคิดปรุงแตง สรางสรรคตางๆ พรอมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคลองสม
กัน เชน สรางพฤติกรรมดีก็มีผลดีสรางพฤติกรรมชั่ว ก็ไดรับผลชั่วเปนตน๓๘ 

ส. ศิวรักษกลาววา พฤติกรรม หมายถึงการกระทําใดๆ ที่ใหคนไดรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของสังคมตน (และของสังคมอ่ืนถาเปนไปได) กับใหรวูาทําอะไรเขาถือวาถูก ทําอะไรถือวาผิด ส
วนการ   ฝกหัดอบรมทางจริยธรรม นาจะหมายถึงการเลี้ยงลูกเพ่ือใหเขาไดกับหลักความประพฤติ
ปฏิบัติที่ถือกัน   วาดีในสังคมนัน้ๆ๓๙ 

ดร.สมโภชนเอ่ียมสุภาษิต กลาววา พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงสิ่งที่บุคคลกระทํา
แสดงออก ตอบสนองหรือโตตอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่งที่สามารถ
สังเกตเห็นได ไดยิน อีกทั้งวัดไดตรงกัน ดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกายก็ตาม เชน การรองไห การกิน การวิ่ง การขวาง 
การอานหนังสือ การเตนของชีพจร การเตนของหัวใจ การกระตุกของกลามเนื้อเปนตน๔๐ 

พรรณราย ทรัพยะประภา ใหความหมายไววา พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทาใดๆ ก็
ตามซึ่งสามารถสังเกตไดโดยบุคคลอ่ืน หรือ โดยการใชเครื่องมือ พฤติกรรมมิไดหมายความเฉพาะแต
เพียงการแสดงออกทางดานรางกายภายนอกเทานั้น ยังรวมไปถึงการกระทําหรือกิจกรรมภายใน
ความรูสึกของบุคคลดวย๔๑ 

ประสาน – ทิพวรรณ หอมพูลไดใหความหมายของคําวา”พฤติกรรม” ไวดังนี้ 
๑. หมายถึง การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดจาก

การกระทํากิจกรรมเหลานั้น ซึ่งมีท้ังทางดีและทางไมดีเชน การหัวเราะการรองไหเสียใจการออกกําลัง
กาย   เปนตน สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ไดแกการจูงใจ การเรียนรูการจํา
การลืม และความรูสึกนึกคิดเปนตน 

๒. หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ของบุคคลที่ปฏิบัติตอสภาพแวดลอมของบุคคลเหลานั้น
ออกมาในรูปของการกระทํา หรือการแสดงออกของมนุษย โดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งอยู

                                                           
๓๗ สมเด็จพระมหาวีรวงศสมเด็จ (พิมพ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา), หนา ๒๘๘-๒๙๕ 
๓๘ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๒๗), หนา ๑๗๙. 
๓๙ ส. ศิวรักษ, ปรัชญาการศึกษาศาสตรและศิลปแหงการปฏิรูปการเรียนร,ู หนา ๗๘. 
๔๐ สมโภชน เอี่ยมสุภาษิตดร., การปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๖), หนา ๒. 
๔๑ พรรณราย ทรัพยะประภา, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๙),หนา ๒. 



๒๓ 
 

ภายใตกลไกของความรูสึกนึกคิดของตนเองมนุษยทุกคนจะมีกระบวนการของพฤติกรรมที่เปนเอ
กลักษณของตนเอง ทุกคนจะมีความตองการและมีสาเหตุจูงใจเปนของตนเองอยูตลอดเวลา และ
สามารถตัดสินใจที่จะกระทําการตาง ๆ ดวยความรูสึกนึกคิดเปนของตนเอง สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นเป
นพฤติกรรมของมนุษย๔๒ 

รองศาสตราจารยดร. กันยา สุวรรณแสง ไดใหความหมายไววา พฤติกรรม คือกิริยาอาการ 
บทบาท ลีลา ทาทางการประพฤติปฏิบัติการกระทําท่ีแสดงออกใหปรากฏสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส
ทางใดทางหนึ่งใน ๕ ทวารคือโสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผสั ฆานสัมผัส และทางผิวหนัง หรือ
มิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมือ๔๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไวว า หมายถึงการกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลาม
เนื้อความคิดและความรูสึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเรา๔๔ 

สงวน สิทธิเลิศอรุณและคณะ ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง การกระทําหรือ
กิริยาที่ปรากฏออกมาทางรางกาย ทางกลามเนื้อ ทางสมอง ทางอารมณ์และทางความรูสึกนึกคิดซึ่ง
โดยปรกติมนุษยและสัตวยอมแสดงออกมาใหเป็นที่สังเกตเห็นไดชัดและเห็นไมไดชัดซึ่งขึ้นอยูกับการ
ตอบสนอง      ตอสิ่งเราที่มากระตนุเปนสําคัญ๔๕ 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ ไดอธิบายความหมายของพฤติกรรมไววาพฤติกรรม 
(behavior) นั้นอาจกลาวไดวาคือการกระทําหรืออาการที่แสดงออกของบุคคล (Action)ทั้งนี้รวมถึง
การงดเวนการกระทําดวย (Inaction) นอกจากนั้นการตัดสินใจที่รูสึกไดของบุคคล กลุมหรือองคการ 
หรือการกระทําที่ซอนเรนแตพรอมที่จะแสดงออก อาทิ การมีความคิดริเริ่ม ก็นับเปนการกระทํา
เชนกนั ดังนั้น คําวา “พฤติกรรม” จึงรวมถึงสิ่งที่บุคคล กลุมหรือองคการประพฤติปฏิบัติซึ่งเปนพฤติ
กรรมที่เปดเผย (Overt behavior) และยังรวมถึงพฤติกรรมที่ยังไมแสดงออกหรือพฤติกรรมซอนเรน 
(Covert behavior) ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการภายในอ่ืน ๆ ไดแก ความคิดความรูสึก ทัศนคติเปนตน 
นอกจากนั้น ยังรวมถึงการงดเวนการกระทํา หรือการไมแสดงออกท้ังที่ตั้งใจและไมตั้งใจอีกดวย ๔๖ 

สรุปวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออากัปกิริยาตาง ๆ ของมนุษยที่ปรากฏออกมา
ทางทวารทั้ง ๓ อันบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และไมสามารถสังเกตเห็น
ไดโดยการกระทํานั้นมีทั้งดีและไมดีอันเปนผลมาจากการตอบสนองความรูสึกที่มีตอสิ่งเรา 
 
๒.๓ ทฤษฎีแรงจูงใจ 
                                                           

๔๒ ประสาน- ทิพวรรณ หอมพูล, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐการพิมพ, ๒๕๓๗),หนา ๗๓–
๗๔. 

๔๓ กันยา สุวรรณแสง รศ.ดร., จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา,๒๕๔๒), 
หนา ๙๒. 

๔๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๘), หนา ๕๘๐. 

๔๕ สงวน สุทธิเลิศอรุณและคณะ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ชัยศิริการพิมพ, ๒๕๒๒), หนา ๑. 
๔๖ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการทฤษฎีและการประยุกต, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๑๓-๑๔. 



๒๔ 
 

๒.๓.๑ ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจคือพลังผลักดันให คนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเป าหมายของ 

พฤติกรรมนั้นดวยคนที่มีแรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แต
คนที่มีแรงจูงใจต่ําาจะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิกการกระทํากอนบรรลุเปาหมาย 

ความหมายของแรงจงใจู และการจูงใจ (Definition of Motive and Motivation) แรงจูงใจ 
ไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจไวดังนี้ 

ความหมายโดยรูปศัพทนั้น ตองอาศัยจากความหมายของสามัญชนโดยทั่วไปที่เขาใจกันไดใน
สังคมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดใหความหมายเอาไววา “แรง” นั้น เป
นคํานาม แปลวา “อิทธิพลภายนอกใดๆ ที่เปลี่ยนแปลง หรือพยายาม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะอยูนิ่ง หรือสถานการณเคลื่อนที่ของวัตถุดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอ ในแนวเสนตรง สวน “จูงใจ” 
นั้นเปนคํากริยา แปลวา “ชักนําหรือเกลี้ยกลอมเพ่ือใหเห็นคลอยตาม”๔๗ 

“แรงจูงใจ” หมายถึง อิทธิพลภายนอกที่ชักนําหรือเกลี้ยกลอมเพ่ือใหเห็นคลอยตามพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลง หรือพยายามทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตนเอง๔๘ 

แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ (Dictionary of Management) ของทอส และคาร
โรลล ( Tois and Carroll ๑๙๘๒ : ๓๘๗ ) หมายถึงแรงขับของแตละบุคคล ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือการกระทําที่บุคคลจะทํางานใหสําเร็จ 
โดยไดรับอิทธิพลจากการกระทําของคนอ่ืนที่กําหนดแนวทางเฉพาะใชในการบริหารโดยผูบริหารจะจูง
ใจพนักงานทํางานใหองคการอยางมีประสิทธิภาพ๔๙ 

กูด๕๐ ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึงกระบวนการเรา และสนับสนุนให บุคคล
กระทํากิจกรรมอยางมีระบบ 

อเนก  กุลกรีแสง๕๑ ไดใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึงการกระตุนใหบุคคลแสดง 
พฤติกรรมและการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งทําใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราอยาง เดียวกัน
ไมเหมือนกัน 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน๕๒ กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพล เปนแรง
ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม 

                                                           
๔๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นามมีบุคสพับลิเคชั่นสจํากัด,๒๕๔๒),หนา ๓๒๐. 
๔๘ สุขนิตย  จันทรตรี, “แรงจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบพิเศษ ของนิสิตศูนย พัฒนา

การศึกษาอุดรธานีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม),๒๕๔๔,หนา ๖ 

๔๙ ทอส และคารโรลล. Tois and Carroll , Dictionary of Management, ๑๙๘๒ ,หนา ๓๘๗ . 
๕๐ Good, C. V. (๑๙๗๓), Dictionary of Education., New York : McGraw-Hill, p ๕๖๓ 
๕๑ อเนก  กุลกรีแสง, จิตวิทยาทั่วไป “General psychology” , พิษณุโลก : แผนกเอกสารและการ 

พิมพโครงการตําราวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๑๙ 



๒๕ 
 

อารี พันธมณี๕๓ ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง ภาวะใดๆก็ตามที่กระตุนให 
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

สุวัฒน์  วัฒนวงศ๕๔ ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง สิ่งโนมนาวหรือสิ่ง ชักนําให
บุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ 

สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัย หรือสิ่งที่เปนเหตุชักนําหรือโนมนาวใหบุคคล ตัดสินใจ
กระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการของคน 

จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาแรงจูงใจคือแรงผลักดัน แรงกระตุน ที่เกิดจาก ความตอง
การที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่องคการจัดให ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมในการทํางาน  ซึ่ง
ประกอบ  ดวยปจจัยแหง ความตองการพ้ืนฐานไดแกความสําเร็จในการทํางาน ความเจริญเติบโตใน
การทํางาน     ปจจัยสุขอนามัยนโยบายและการบริหารงานขององคการคาจางเงินเดือน ที่ไดรับ 
ความสัมพันธกับเพ่ือน  รวมงาน สภาพการทํางานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความ มั่นคงในการ
ทํางาน เมื่อวิเคราะหดูแลวก็จะพบวาแรงจูงใจเหลานี้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาพ้ืนฐานสวน ลึกของจิตใจ
ภายใน (Subconscious) ซึ่งตามจิตศาสตรนั้นถือไดวาเปนสภาวะจิตใจที่ไมอยูในความ ควบคุมของ
ตัวเรา เปนที่รวมความคิดเพ่ือการแสดงออกโดยเราไมรูตัวหรือที่เรียกวา จิตใตสํานึก นั่นเอง ซึ่งจิตใต
สํานึกนี้บุคคลยอมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดวยกันทุกคน 

จากความหมายนี้จะเห็นไดวาแรงจูงใจจะเก่ียวของกับองคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการคือ  
(๑) เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทําและ  
(๒) เปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง 
 
 
๒.๓.๒ ที่มาของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกันเชน อาจจะเนื่องมาจากความตองการหรือแรงขับหรือ

สิ่งเรา หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือจากการเก็บกดซึ่งบางทีเจาตัวก็ไมรูตัว จะเห็นไดวาการ
จูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ไมมีกฎเกณฑแนนอนเนื่องจากพฤติกรรมมนุษยมีความซับซอนแรงจูงใจอยาง
เดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกัน แรงจูงใจตางกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ไดดังนั้นจะ
กลาวถึงท่ีมาของแรงจูงใจที่สําคัญพอสังเขปดังนี้ 

ความตองการ (Need) 
เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือสรางสมดุลให

ตัวเอง เชน เมื่อรูสึกวาเหนื่อยลาก็จะนอนหรือนั่งพัก ความตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเปนสิ่
งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ นักจิตวิทยาแตละทานอธิบายเรื่อง

                                                                                                                                                                      
๕๒ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตรเลม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา,(กรุงเทพฯ : 

ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๒๔. หนา ๑๘ 
๕๓ อารี  พันธมณี,จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ,(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเอมพันธจํากัด),๒๕๔๒,หนา ๑๗๙. 
๕๔ สุวัฒน  วัฒนวงศ์, จิตวิทยาการเรียนรวูัยผูใหญ,กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผูใหญฯ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔,หนา ๑๕๖. 



๒๖ 
 

ความตองการในรูปแบบตางๆกันซึ่งสามารถแบงความตองการพื้นฐานของมนุษยไดเปน ๒ ประเภททํา
ใหเกิดแรงจูงใจ 

๑. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation) 
เปนความตองการเกี่ยวกับอาหาร น้ํา การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย 

การไดรับความเพลิดเพลิน การลดความเครงเครียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผู
ใหญตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของรางกาย 

๒. แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social Motivation) 
แรงจูงใจดานนี้สลับซับซอนมากเปนความตองการที่มีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษยใน

ความ ตองการ อยูรวมกันกับครอบครัว เพ่ือนฝูงในโรงเรียน เพ่ือนรวมงาน เปนความตองการสวน
บุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพล
ที่เขมแข็งและเหนียวแนนมาก 

ความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจูงใจดานรางกาย คือแรงจูงใจดานสังคม เกิด
จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกดวยความตองการของตนเองมากกวา ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ 

แรงขับ (Drives) 
เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายในตัวบุคคลความตองการ

และแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้นไปผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่
เรียก     วาเปนแรงขับ เชนในการประชุมหนึ่งผูเขาประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อย แทนที่การประชุมจะ
ราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแยงหรือเพราะวาทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทําใหขาดการไตร
ตรองที่ดีก็ได 

สิ่งลอใจ (Incentives) 
เปนสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวถือเปนแรงจูงใจ

ภายนอก เชนตองการใหพนักงานมาทํางานสม่ําเสมอก็ใชวิธียกยองพนักงานที่ไมขาดงานโดยจัดสรร
รางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไมขาดงานหรือมอบโลใหแกฝายที่ทํางานดีประจําปสิ่งลอใจอาจเป
นวัตถุเปน สัญลักษณหรือคําพูดที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ 

 
การตื่นตัว (Arousal) 
เปนภาวะที่บุคคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพรอมที่จะคิดกลามเนื้อพรอมจะ

เคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุนเครื่องเสร็จพรอมที่จะแขงขันหรือเลนกีฬา องคการที่มีบุคลากรที่มีความ
ตื่นตัวก็ยอมสงผลใหทํางานดีการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมีความตื่นตัว ๓ ระดับ คือ 

๑. การตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเปนตนตกใจหรือตื่นเตนเกินไปขาดสมาธิ 
๒. การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด 
๓. การตื่นตัวระดับต่ํามักจะทําใหทํางานเฉื่อยชา งานเสร็จชา 
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหบุคคลตื่นตัวมีทั้งสิ่งเราภายนอกและภายใน ไดแกลักษณะส

วนตัวของบุคคลแตละคนที่มตีางกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผูนั้น 
การคาดหวัง (Expectancy) 



๒๗ 
 

เปนการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน พนักงาน
คาดหวังวาเขาจะไดโบนัสประมาณ ๔-๕ เทาของเงินเดือนในปนี้การคาดหวังทําใหพนักงานมีชีวิตชีวา
ซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ไดสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังมักไมตรงกันเสมอไป ถาสิ่งที่
เกิดข้ึนหางกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทําใหพนักงานคับของใจในการทํางาน การคาดหวังกอใหเกิด
แรงผลักดันหรือเปนแรงจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรม ถาองคการกระตุนใหพนักงานยกระดับผลงาน
ตนเองไดและพิจารณาผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับ สิ่งที่พนักงานคาดหวังวาควรจะไดก็จะเปนประโยชน
ทั้งองคการและพนักงาน 

การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
เปนการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของ

บุคคลจัดเปนแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูนั้นในการทํางาน ธุรกิจที่มุงเพ่ิมปริมาณและคุณภาพควร
มีการตั้งเปาหมายในการทํางานเพราะจะสงผลให การทํางานมีแผนในการดําเนินการเหมือนเรือที่มี
หางเสือเพราะมีเปาหมายชัดเจน 

ที่กลาวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นวาคอนขางยากที่จะอธิบายแตละเรื่องแยกจากกัน เพราะ
ทุกเรื่องมีความสัมพันธเกี่ยวของกันทุกขอ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน๕๕ ไดแบ่งรูปแบบของแรงจูงใจเปน ๕ ประเภทดังนี้ 
๑. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึงแรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคล

พยายามที่จะประกอบพฤติกรรม ที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศ(Standard of 
Excellence) ที่ตนตั้งไวบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะไมทํางานเพราะ หวังรางวัลแตทําเพ่ือจะ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีลักษณะสําคัญดังนนี้ 

๑.๑ มุงหาความสําเร็จ (Hope of Success) และกลัวความลมเหลว (Fear of Failure)  
๑.๒ มีความทะเยอทะยานสูง  
๑.๓ ตั้งเปาหมายสงู  
๑.๔ มีความรับผิดชอบในการงานดี  
๑.๕ มีความอดทนในการทํางาน  
๑.๖ รคูวามสามารถที่แทจริงของตนเอง  
๑.๗ เปนผูที่ทํางานอยางมีการวางแผน  
๑.๘ เปนผูที่ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง 
๒. แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliative Motive) ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักจะเปนผูที่โอบออม

อารีเปนที่รักของเพ่ือน มีลักษณะเห็นใจผู อ่ืน ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแลวผูที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมพันธมักจะเปน ครอบครัวที่อบอนุ บรรยากาศในบานปราศจากการแขงขัน พอแมไมมีลักษณะขมขู
พ่ีนองมีความรักสามัคคีกันดีผูมีแรงจูงใจใฝสัมพันธจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ เมื่อทําสิ่งใดเปาหมายก็เพ่ือไดรับการยอมรับจากกลุม 
๒.๒ ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูงไมกลาแสดงออก 
๒.๓ ตั้งเปาหมายต่ํา 

                                                           
๕๕ รศ.ดร.ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา, หนา ๒๓๐. 



๒๘ 
 

๒.๔ หลีกเลี่ยงการโตแยงมักจะคลอยตามผูอ่ืน 
๓. แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) สําหรับผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจนั้น พบวาผูที่มี

แรงจูงใจแบบนี้    สวนมาก มักจะพัฒนามาจากความรูสึกวา ตนเอง "ขาด" ในบางสิ่งบางอยางที่ตอง
การ  อาจจะเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไดทําใหเกิดมีความรูสึกเปน "ปมดวย" เมื่อมีปมดวย จึงพยายามสร
าง "ปมเดน" ขึ้นมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาดผูมีแรงจูงใจใฝอํานาจจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๓.๑ ชอบมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ซึ่งบางครั้งอาจจะออกมาในลักษณะการกาวราว 
๓.๒ มักจะตอตานสังคม 

  ๓.๓ แสวงหาชื่อเสียง 
  ๓.๔ ชอบเสี่ยง ทั้งในดานของการทํางาน รางกายและอุปสรรคตาง ๆ 
  ๓.๕ ชอบเปนผูนํา 

๔. แรงจูงใจใฝกาวราว (Aggression Motive) ผูที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี้มักเปนผูที่ไดรับ
การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป บางครั้งพอแมอาจจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไปดังนั้นเด็กจึง
หาทางระบายออกกับผู อ่ืน หรืออาจจะเนื่องมาจากการเลียนแบบบุคคลหรือจากสื่อตาง ๆ   ผูมี
แรงจูงใจใฝกาว  ราวจะมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

๔.๑ ถือความคิดเห็นหรือความสําคัญของตนเปนใหญ  
๔.๒ ชอบทํารายผูอ่ืน ทั้งการทํารายดวยกายหรือวาจา 
๕. แรงจูงใจใฝพ่ึงพา (Dependency Motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ก็เพราะการ

เลี้ยงดูที่พอแมทะนุถนอมมากเกินไป ไมเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือตนเองผูที่มีแรงจูงใจใฝพ่ึงพาจะ
มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๕.๑ ไมมั่นใจในตนเอง 
  ๕.๒ ไมกลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง มักจะลังเล 
  ๕.๓ ไมกลาเสี่ยง 
  ๕.๔ ตองการความชวยเหลือและกําลังใจจากผูอ่ืน 

ชนิดา เพชรทองค า๕๖ กลาววาการจูงใจแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
แรง จูงใจของมนุษยมีมากมายหลายอยาง เราถูกจูงใจใหมีการกระทําหรือพฤติกรรม หลาย

รูปแบบ เพ่ือหาน้ําและอาหารมาดื่มกิน สนองความตองการทางกาย แตยังมีความตองการ มากกว
านั้น  เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชยอํานาจและในฐานะที่เปนสัตวสังคม คนยังตอง
การมี     อารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอ่ืน แรงจูงใจจึงเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก 

๑. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) 
แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนเจตคติความคิดเห็น ความ

สนใจความตั้งใจการมองเห็นคุณคาความพอใจความตองการ ฯลฯ สิ่งตางๆ ดังกลาวมาเหลานี้มี
อิทธิพล         ตอพฤติกรรมคอนขางถาวร เชน คนงานที่เห็นคุณคาของงาน มองวาองคการคือ สถาน

                                                           
๕๖ ชนิดา เพชรทองคํา, “การวิเคราะหองคประกอบแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทของ

นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, หนา ๘ 
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ที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดี ตอองคการกระทําการตางๆ ใหองคการเจริญกาวหน
าหรือในกรณีที่         บานเมืองประสบปญหาเศรษฐกิจ ในชวงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องคการ
จํานวนมากอยูในภาวะขาดทุน ไมมีเงินจายคาตอบแทน แตดวยความผูกพัน เห็นใจกันและ กัน ทั้งเจา
ของกิจการ และพนักงานตางรวมกัน คาขายอาหารเล็กๆ นอยๆ ทั้งประเภทแซนวิช กวยเตี๋ยว ฯลฯ
เพียงเพ่ือใหมีรายไดประทังกันไป ทั้งผูบริหารและลูกนอง และในภาวะดังกลาวนี้จะเห็นวา พนักงาน
หลายราย ที่ไมทิ้งเจานาย ทั้งเต็มใจไปทํางานวันหยุดโดยไมมีคาตอบแทน ถาการ กระทําดังกลาวเป
นไปโดยเนื่องจากความรูสึก หรือเจตคติที่ดี ตอเจาของกิจการ หรือดวยความ รับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งขององคการ มิใชเพราะเกรงจะถูกไลออกหรือไมมีที่ไปก็กลาวไดวา เปนพฤติกรรมที่
เกิดจากแรงจูงใจภายใน 

๒. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 
แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเป

นการไดรับรางวัลเกียรติยศ ชื่อเสียงคําชม การไดรับการยอมรับยกยองฯลฯแรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวรต
อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาว เฉพาะในกรณีที่ตองการรางวัล 
ตองการเกียรติชื่อเสียงคําชม การยกยองการไดรับ การยอมรับ ฯลฯ ตัวอยางแรงจูงใจภายนอกที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรม เชน การที่คนงานทํางานเพียงเพ่ือแลกกับคาตอบแทนหรือเงินเดือน การแสดง
ความขยันตั้งใจทํางานเพียงเพ่ือใหหัวหนางานมองเห็นแลวไดความดีความชอบ เปนตน 

๒.๓.๓ ประเภทของแรงจูงใจ (Classification of Motives) 
แรงจูงใจ สามารถจําแนกประเภทไดหลายวิธีที่มีความสําคัญมากไดแกการจําแนก ประเภท

ของแรงจูงใจออกเป็น ๕ ลักษณะดังนี้ 
(๑) แรงจูงใจทั่วไป 
(๒) แรงจูงใจดานรางกายกับดานจิตวิทยา 
(๓) แรงจูงใจที่รีบดวน 
(๔) แรงจูงใจลําดับแรกกับแรงจงใจลําดับสอง 
(๕) แรงจูงใจที่รูสึกตัวกับแรงจูงใจที่ไมรูสึกตัว 
แรงจูงใจทั่วไป (Generic Motives) 
ปกติจะหมายถึงแรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความหิวความกระหายความตองการทางเพศ

การตอสูเพ่ือการดํารงชีวิต ความภาคภูมิใจความสามารถเขาสังคมไดความอยากรอูยากเห็น ความกลัว
และการปกปองตัวเองเปนตน วิธีการจัดกลุมของแรงจูงใจใดๆ ปกติมักจะใหขอมูลที่มากกวาความเป
นลักษณะทั่วไปอยางงายๆ เชน การจัดกลุมแรงจูงใจเปนแรงจูงใจดานรางกายและแรงจูงใจดานจิตวท
ยา 

แรงจูงใจดานรางกาย (Physiological Motives) 
จะเปนแรงจูงใจที่เกี่ยวกับการทําหนาที่พ้ืนฐานของรางกายดานกายภาพ เชน ความหิวความ

กระหายความตองการทางเพศการขจัดของเสียออกจากรางกายการพักผอน การทํางาน และความสุข
สบายทางรางกายเปนตน 

แรงจูงใจดานจิตวิทยา (Psychological Motives) 
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คือแรงจูงใจทั้งหลายที่มีอยูในจิตใจ (Mind) เชน ความปลอดภัยความรัก การบรรลุ ความ
ปรารถนาความภาคภูมิใจการสรางชื่อเสียงใหกับตัวเอง การแสวงหาสถานภาพ การเปนที่ยอมรับของ
บุคคลอื่นๆ ความสุขความเศราและการมีอํานาจเปนตน 

แมวาแรงจูงใจจะไมมีแรงจูงใจที่พิจารณาในแงของการที่ตองตอบสนองทันที ทันใดหรือไม
สามารถเลื่อนการตอบสนองออกไปได โดยแรงจูงใจที่รีบดวนเปนแรงจูงใจที่ตองมีการตอบสนอง
ในทันทีคอยไมไดเราไมอาจจะระบุชนิดของแรงจูงใจที่เปนแบบรีบดวนไดเพราะขึ้นอยูกับผูบริโภคแต
ละคนที่แตกตางกันและในชวงของเวลาของบุคคลแตละคนที่ตางกัน ตัวอยางเชนความหิวอาจมี 

การจ าแนกแรงจูงใจ (Classification of Motives)  
แรงจูงใจมีมากมายหลายอยาง แตพอจะแบงออกไดเป็นสองประเภทดังนี้  
ก. แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drives)  
เปนแรงขับที่มีกําเนิดมาจากความตองการทางร างกาย และไมตองอาศัยการเรียนรู 

(Unlearned) เชน ความหิวและความกระหาย มักจะเรียกวาแรงขับทางสรีรวิทยา (Physiological 
drives) นอกจากนั้นอาจมีแรงจูงใจบางอยางที่มิไดเกิดจากการเรียนรูเชนกัน แตมิไดเกี่ยวของกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เชน ความรักความอยากรูอยากเห็น การกระตุนความรูสึกจากการสัมผัส 
(Sensory Stimulation) เปนตน 

๑. ความหิว (Hunger) รางกายตองการอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต อาหารจึงเปนปจจัย  
สําคัญอยางหนึ่งของชีวิต ความรูสึกหิวจะแตกตางกันไปในแตละคนและแตละเวลา สมองบางสวน 
เกี่ยว  ของกับการควบคุมของความหิวและการกินอาหาร สวนที่สําคัญที่สุดคือ Hypothalamus 

๒. ความกระหาย (Thirst) น้ําเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งสําหรับรางกาย น้ําจะสูญเสียไปจากราง
กายในลักษณะตางๆ กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางปอด ตอมเหงื่อและไต เมื่อมีการสูญเสียน้ําเกิดขึ้นราง
กายจําเปนจะตองรักษาความสมดุลของน้ําและอิเล็กโทรไลทใหคงอยูความตองการในลักษณะเชนนี้
จึงกอใหแรงขับของความกระหาย ศูนยควบคุมความกระหายอยูที่ Hypothalamus ซึ่งประกอบดวย
เซลลประสาทที่ไวตอการสูญเสียน้ํามาก 

๓. แรงขับทางเพศและความเปนมารดา (Sex and Maternal Drives) เราเชื่อวาแรงขับทาง
เพศและความเปนมารดา (Maternal Behavior) เปนแรงขับทางสรีรวิทยา เพราะวาในสัตวที่ตํากว
าคน สิ่งเหลานี้ขึ้นอยูกับฮอรโมนในเลือด Androgens ซึ่งหลั่งออกมาจากอัณฑะ (Testes) ของผูชา
ยกอใหเกิดความรูสึกทางเพศแบบผูชาย Estrogens ซึ่งหลั่งออกมาจากรังไข (Ovaries) ของผูหญิงก
อใหเกิดความรูสึกทางเพศแบบผูหญิง โดยปกติความรูสึกทางเพศในผูหญิง จะมีมากเมื่อตอนไขสุก 
และพรอมที่จะเคลื่อน หรือเคลื่อนลงมาแลวในมดลูก เมื่อมีกิจกรรมทางเพศในระยะนี้อาจมีการตั้ง
ครรภเกิดข้ึนในชวงสุด         ทายของการตั้งครรภจะมีฮอรโมนตัวอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของการมีตัวเด็ก 
(Fetus) ในมดลูกกระตุนใหมี Prolactin จากตอมปติวอิทตารี่ Prolactin ดังกลาวจะกระตุนตอมนม 
ทําใหมีนมหลั่งออกมาสําหรับเลี้ยงทารก Prolaction ยังมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมของความเป
นมารดาในแมอีกดวย 

๔. อุณหภูมิ   (Temperature)   รางกายตองการความอบอุนและความหนาวเย็นที่
พอเหมาะ  กลาวคือไมรอนและหนาวจนเกินไป อากาศรอนจัดหรือหนาวจัดจะกอใหเกิดการปรับตัว
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ทางร างกาย เ พ่ือให อุณหภูมิคงที่ และเกิดแรงจู ง ใจในการแสวงหาเครื่องนุ งห ม ตัวรับ 
(Receptors)สําหรับอุณหภูมิอยูที่ผิวหนัง สวนศูนยควบคุมอุณหภูมิที่ไฮโปทาลามัส 

๕. การหลีกหนีความเจ็บปวด (Avoidance of Pain) ความตองการที่จะหลีกหนีอันตราย ต
างๆ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของมนุษยและสัตวทั้งหลาย 

๖. ความอยากรูอยากเห็นและการกระตุนความรูสึกจากการสัมผัส (Curiosity and Sensory 
Stimulation) ถาเรามองดูพฤติกรรมในแตละวันทั้งของคนและสัตวจะเห็นวาสิ่งเหลานี้มาจากแรงขับ
ทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับความอยากรูอยากเห็นและการกระตุนความรูสึกจากการสัมผัสตัวอยาง  คน
เราตองใชตามองหลายสิ่งหลายอยางจนนับไมถวน หนังสือรูปภาพ หนังสือพิมพโทรทัศนทิวทัศนภูเขา 
การแขงขันกีฬา รถยนตเสื้อผา และจุดสนใจอื่นๆ บางครั้งเราตองใชพลังงานในกิจกรรมบางอยาง เชน 
การออกกําลังกายการเลนกีฬาการยกของการเย็บเสื้อผาการเดินทางและอ่ืนๆ การจูงใจมีสวนเขามา
เกี่ยวของ มิฉะนั้นคนเราจะไมทําสิ่งเหลานี้แตแรงจูงใจในกรณีเหลานี้มิไดเปนเรื่องทางสรีรวิทยา
โดยตรง 

๗. กิจกรรมและการจัดแจง (Activity and Manipulation) แรงจูงใจบางอยางมีกิจกรรม     
ทางรางกายและการจัดแจงเปนเปาประสงค ทั้งสัตวและมนุษยตองเสียเวลามากทีเดียว ในการเดิน ไป
เดินมาโดยไมมีเหตุผลชัดเจน สัตวบางอยางเชนหนูถีบจักร จะตองถีบจักรใหมนุษยอยูเรื่อย สัตวชั้นสูง
หรือคนชอบวุนวายหรือจัดแจงสิ่งของบางอยาง เชน เด็กเลนงวนอยูกับของเลน บางคนก็ ชอบจับฉวย 
หยิบ      โนน จับนี้ 

๘. แรงจูงใจเกี่ยวกับความสามารถ (Competence Motive) ถาเราแสวงหาหลักการใน
การศึกษา เรื่องของความอยากรูอยากเห็น และกิจกรรมตางๆ เราอาจสรุปไดวา มีแรงจูงใจทั่วไปอยาง
หนึ่งแฝงอยูเบื้องหลัง สิ่งนี้คือแรงจูงใจสําหรับความสามารถ (Motive for Competence) ทั้งคนและ
สัตวจะถูกจูงใจโดยแรงขับอันนี้ใหรูจักศักยภาพ (Potentialities) ของตนเองอยางเต็มที่และการ
กระทําดัง   กลาวก็กอใหเกิดความพอใจดวย 

ข. แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drives) 
เปนแรงขับที่สลับซับซอนมากกวาแรงขับปฐมภูมิสวนใหญเกิดจากการเรียนรูแตบาง ทีก็ไมใช

แรงขับทุก อยางถูกเปลี่ยนแปลงได (Modified) โดยการเรียนรูทํานองเดียวกับแรงขับ ประเภทแรก 
บางทีเรียกวาแรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) หรือแรงขับทางจิตใจ  (Psychological Drives) 
Morgan  แบงแรงจูงใจทางสังคมออกเปน 

๑. ความรักและความเกี่ยวเนื่อง (Affection and Affiliation) แรงจูงใจทั้งสองอยางนี้มี 
ความเกี่ยวเนื่องกันอยางใกลชิดแตก็พอจะแยกออกจากกันไดอันแรกคือความปรารถนาที่จะรักคน อ่ืน 
โดยเริ่ม ตนกับแมของตนเองอันหลังเปนแรงจูงใจที่จะอยูกับคนอ่ืน เนื่องจากมนุษยเปนสัตว สังคม 
ความรักและความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับคนอ่ืนจึงเปนสิ่งจําเปน แรงจูงใจเชนนี้จะตองมีตอผูอ่ืน ดวย 
นอกเหนือจาก      พอแมและพ่ีนองของตน มีการตอบสนองความตองการซึ่งกันและกันในดาน ตางๆ 

๒. การยอมรับและการยกยองทางสังคม (Social Approval and Esteem) เมื่อ คนเรา เปน  
หนวยหนึ่งของสังคมก็จะตองมีความรูสึกวาตนไดรับการยกยองทางสังคม สิ่งนี้ยังรวมไปถึง แรงจูงใจ
เกี่ยวกับสถานภาพ (Status) ตําแหนง (Rank) ชื่อเสียง (Prestige) และอํานาจ (Power) 



๓๒ 
 

๓. ความสัมฤทธิ์ (Achievement) แมนักจิตวิทยาจะยอมรับว าการยกยองตนเอง 
(SelfEsteem) เปนแรงจูงใจที่สําคัญอยางหนึ่งแตแรงจูงใจที่มีการศึกษากันอยางกวางขวางที่สุด
กลับเปน ความตองการของความสัมฤทธิ์ (Need for Achievement) 

๔. ความกาวราว (Aggression) บางคนคิดวาความกาวราวจัดอยูในพวกแรงจูงใจทางสังคม 
เนื่องจากความรุนแรงความกาวราวและสงคราม เปนเรื่องที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณจนกระทั่งทุกวันนี้
คน   สวนมากจึงมักคิด วาความกาวราวเปนเรื่องของสัญชาตญาณมากกวา อยางไรก็ตามจาก
การศึกษา       เปนจํานวนมาก พอจะสรุปไดวา ความกาวราวเปนการตอบสนองตอสถานการณบา
งอยางตัวอยาง เชน เมื่อเราแยงของเลนมาจากเด็กทันทีทันใดเด็กจะแสดงความโกรธออกมาจาก
การศึกษาของ Dollard และพรรคพวก (๑๙๓๙) ตอนแรกพบวา “ความคับของใจจะนําไปสูความก
าวราวเสมอแตตอนหลังพบวาปรากฏการณเชนนี้ไมเปนความจริงเสมอไป ความคับของใจทําใหเกิดผล
ที ่๒๐ ตามมาเปนอยางอ่ืนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคคลและสถานการณนอกจากนั้น สาเหตุของความกาวร
าวยังมีผลตามมาเปนอยางอ่ืนไดขึ้นอยูกับ บุคคลและสถานการณ 

๒.๓.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
แนวความคิดของการจูงใจมีไดหลายแงหลายมุม ดังนั้นจึงมีทฤษฎีตางๆ ที่พยายามอธิบาย

สภาวะของอินทรียเชนนี้และพอจะแบงออกไดเป็น 
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and Drive Theory) พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับมโนภาพของแรงขับ คือ หลักการของสมดุลยภาพ (Homeostasis) ซึ่งหมายถึงความโน
มเอียงของรางกาย ที่จะทําใหสิ่งแวดลอมภายในคงที่อยูเสมอ ตัวอยาง คนที่มีสุขภาพดี ยอมสามารถ
ทําใหอุณหภูมิในรางกายคงที่อยูไดในระดับปรกติไมวาจะอยูในอากาศรอนหรือหนาวความหิวและ
ความกระหายแสดงใหเห็นถึงกลไกเก่ียวกับ สมดุลยภาพ เชนกัน เพราะวาแรงขับดังกลาว จะไปกระตุ
นพฤติกรรม เพ่ือกอใหเกิดความสมดุลของสวนประกอบหรือสาร บางอยางในเลือดดังนั้นเมื่อเรามอง
ในทัศนะของสมดุลยภาพ ความตองการเปนความไมสมดุลทางสรีรวิทยาอยางหนึ่งอยางใดหรือเปน 
การเบี่ยงเบนจากสภาวะที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดตามมาก็คือแรงขับ เมื่อ
ความไมสมดุลทางสรีรวิทยาคืนสูภาวะปกติแรงขับจะลดลงและการกระทํา ที่ถูกกระตุนดวยแรงจูงใจก็
จะหยุดลงดวยนักจิตวิทยาเชื่อวา หลักการของสมดุลยภาพมิไดเปนเรื่องของสรีรวิทยาเทานั้น แตยัง
เกี่ยวของกับจิตใจดวยกลาวคือความไมสมดุลทางสรีรวิทยา หรือ ทางจิตใจ (Physiological or 
Psychological Imbalance) มีสวนจูงใจพฤติกรรมเพ่ือทําใหภาวะสมดุลกลับคืนมาเชนเดิม 

๒. ทฤษฎีของความตองการและแรงขับ (Theory of Needs and Drives) เมื่อทฤษฎีของ
สัญชาตญาณซึ่งจะไดกลาวตอไปนั้นไดรับความนิยมลดลง ไดมีผูเสนอ แนวความคิดของแรงขับขึ้นมา
แทน แรงขับ (Drive) เปนสภาพที่ถูกยั่วยุอันเกิดจากความตองการ (Need) ทางรางกายหรือเนื้อเยื่อ 
บางอยาง เชน ความตองการอาหาร น้ําออกซิเจน หรือการหลีกหนี ความเจ็บปวด สภาพที่ถูกยั่วยุเช
นนี้จะจูงใจอินทรียใหเริ่มตนแสดงพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองความ ตองการที่เกิดขึ้น เชน การขาด
อาหารกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางอยางในเลือด แสดงให เห็นถึงความตองการสําหรับ
อาหาร ซึ่งตอมามีผลทําใหเกิดแรงขับ อันเปนสภาพของความยั่วยุหรือ ความตึงเครียด อินทรียจะ
พยายามแสวงหาอาหารเพ่ือลดแรงขับนี้ และเปนการตอบสนองความ ตองการไปในตัวดวย บางครั้ง
ความตองการและแรงขับอาจถูกใชแทนกันไดแตความตองการมักจะหมายถึง สภาพสรีรวิทยาของการ
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ที่เนื้อเยื่อขาดสิ่งที่จําเปนบางอยางสวนแรงขับหมายถึงผลที่เกิด ตามมาทาง สรีรวิทยาของความตอง
การความตองการและแรงขับเคียงคูกันแตไมเหมือนกัน 

๓. ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุนใจ (Incentive Theory) ในระยะตอมาคือราวค.ศ. ๑๙๕๐ 
นักจิตวิทยาหลายทานเริ่มไมพอใจทฤษฎีเกี่ยวกับการลดลงของแรงขับ (Drive-Reduction Theory) 
ในการอธิบายการจูงใจของพฤติกรรมทุกอยาง จะเห็นไดชัดวาสิ่งเราจากภายนอกเปนตัวกระตุนของ
พฤติกรรมได อินทรียไมเพียงแตถูกผลักดันใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ โดยแรงขับภายในเทานั้น เหตุกระตุ
นใจหรือเครื่องชวนใจ (Incentives) บางอยางก็มีความสําคัญในการยั่วยุพฤติกรรม เราอาจมองการจูง
ใจไดในฐานะเปนการกระทําระหวางกัน (Interaction) ของวัตถุที่เปนสิ่งเราในสิ่งแวดลอมกับสภาพ
ทางสรีรวิทยาของอินทรียอยาง หนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไมรูสึกหิวอาจถูกกระตุนใหเกิดความหิวได เมื่อ
เห็นอาหารที่อรอยในรานอาหารในกรณีนี้เครื่องชวนใจคือ อาหารที่อรอยสามารถกระตุนความหิว
รวมทั้งทําใหความรูสึก    เชนนี้ลดลงสุนัขที่กินอาหารจนอ่ิมอาจกินอีกเมื่อเห็นสุนัขอีกตัวกําลังกินอยู
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมิไดเปนเรื่องของแรงขับภายใน แตเปนเหตุการณภายนอก พนักงาน พอไดยินเสียง
กริ่งโทรศัพทก็รีบยกหูขึ้นพูดดั้งนั้นจึงกลาวไดวาพฤติกรรมที่มีการจูงใจอาจเกิดขึ้นภายใตการควบคุม
ของสิ่งเรา หรือเหตุกระตุนใจมากกวาที่จะเกิดจากแรงขับ 

๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct Theory) สัญชาตญาณคือแรงทางชีวภาพที่มีมาแต
กําเนิด และเปนตัวผลักดันใหอินทรียแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมา พฤติกรรมของสัตวส
วนใหญเชื่อวาเปนเรื่องของสัญชาตญาณเพราะสัตวไมมีวิญญาณ สติปญญาหรือเหตุผลเชน มนุษย
William McDougall กลาววาความคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของคนเราเปนผลของสัญชาตญาณใน
หนังสือ Social Psychology ตีพิมพในปค.ศ. ๑๙๐๘ ทานไดจําแนกสัญชาตญาณตางๆ ไวดังนี้ 

• การหลีกหนี (Flight)  
• การขับไล (Repulsion)  
• ความอยากรู (Curiosity)  
• ความอยากตอสู (Pugnacity)  
• การตําหนิตนเอง (Self-abasement)  
• การเสนอตนเอง (Self-assertion)  
• การสืบพันธุ (Reproduction)  
• การรวมกลุม (Gregariousness)  
• การแสวงหา (Acquisition)  
• การกอสราง (Construction) 
จะเห็นวาทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ ไมคอยจะสมเหตุผลนักในทัศนะของนักจิตวิทยา

หลายทาน 
๕. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไรสํานีก (Theory of Unconscious Motivation) ฟรอยดมีความเชื่อว

าพฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดโดยพลังพ้ืนฐานสองอยางคือสัญชาตญาณแหงชีวิต (Life Instincts) 
ซึ่งแสดงออกมา เปนพฤติกรรมทางเพศ และสัญชาตญาณแหงความตาย (Death Instincts) ซึ่ง
ผลักดันใหเกิดเปนพฤติกรรมกาว ราวสัญชาตญาณ ทั้งสองอยางนี้เปนแรงจูงใจที่ทรงพลังอยางยิ่ง
และอยูภายในจิตไรสํานึกบอยครั้งคนเรามักจะไมรูวาอะไรคือแรงจูงใจหรือเปาประสงคที่แทจริงเขา
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อาจใหเหตุผลที่ดีบางอยางสําหรับพฤติกรรมของเขาแตเหตุผลเหลานี้ มักไมถูกตองตามความเปนจริ
งอยูเสมอ 

๖. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู (Cognitive Theory) การรู (Cognition) มาจากภาษาลาติน แปลวา
การรูจัก (Knowing) ทฤษฎีนี้เนนเกี่ยวกับ ความเขาใจหรือการคาดคะเนเหตุการณตางๆ โดยอาศัย
การกําหนดรู (Perception) มากอนอาจรวมทั้งการคิดคนและการตัดสินใจเชน ในกรณีที่ตองมีการ
เลือกสิ่งของที่มีคุณคา ใกลเคียงกัน การกระตุนก็ดีหรือพฤติกรรมที่กําลังดําเนินไปสู เปาประสงค
(Goal-Seeking Behavior) ก็ดีเกิดจาก ความรูที่เคยพบมาเปนตัวกําหนด นอกจากนั้นยังตองอาศัย
เหตุการณในอดีตสิ่งแวดลอมใน ปจจุบันและความคาดหวังในอนาคต 

Festinger (๑๙๕๗) ไดอธิบายเกี่ยวกับความขัดแยงหรือความไมลงรอยกันของการรู 
(Cognitive Dissonance) ซึ่งมีผลทําใหเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางไดเชน คนที่ 
ติดบุหรี่ สูบบุหรี่จัดเมื่อทราบขาววา การสูบบุหรี่มีสวนทําใหเกิดเปน มะเร็งของปอด เกิดความ ขัดแย
งระหวางพฤติกรรมของการสูบบุหรี่กับขาวใหม เขาจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือลด ความ
ขัดแยง ที่เกิดข้ึน ถาเขาตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ความขัดแยงจะลดลงไปโดยการเลิกความเชื่อเดิม ที่วาสูบ
บุหรี่แลวจะปลอดภัยรวมทั้งความอยากท่ีจะสูบอีกดวย 

๗. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spiritual Theory) เปนทฤษฎีที่เก่ียวกับกฎแหงกรรมในพุทธ
ศาสนา จําลอง ดิษยวณิช (๒๕๔๕) ไดอธิบายความหมายของคําวาจิตวิญญาณ ไวดังนี้ "จิตวิญญาณ 
หมายถึง ภวังคจิต (The Life Continuum) ในพุทธศาสนา หรือจิตไรสํานึก (The Unconscious) ใน
จิต วิเคราะห " จิตวิญญาณ ซึ่ง เปนสวนลึกภายในจิตใจของมนุษยมีแรงจูงใจที่ทรงพลังอยางหนึ่งคือ 
"กรรม" กรรมเปนการกระทํา ของคนเรา ไมวาจะเปนทางใจ ทางวาจา หรือทางกาย ถากระทํากรรมดี
ก็จะสงผลไปในทางที่ดีถา กระทํากรรมชั่วก็จะสงผลไปในทางที่ไมดีทํากรรมเชนใดยอมไดผลเชนนั้น 
สมดังคํากลาว วา "ทํา ดีไดดีทําชั่วไดชั่ว" พลังกรรมและผลของกรรมถือวา เปนแรงจูงใจ ที่สําคัญอย
างหนึ่ง ใน ชีวิตประจําวันของคนเรา และถูกเก็บสั่งสมไวในจิตไรสํานึกความสุขจะเกิดขึ้นไดเพราะ เป
นผลของการกระทํากรรมดีแตในทางตรงกันขามความทุกขจะเกิดขึ้น เนื่องจากผลของการกระทํา
กรรมที่ไมดี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
โดยทั่วไปแลวมนุษยมิไดทํางานอยางเต็มความสามารถเสมอไป การจูงใจเพ่ือใหเกิดการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเปนปจจัยที่สําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคคล ทําใหบุคคลตอง
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของตน ดวยใจรักงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ใหมีขึ้น ในตัวบุคคลขององคการตางๆ เพ่ือเปนปจจัยนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคคลในที่สุด 

พฤติกรรมของผทูี่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมี ๖ ลักษณะ 
๑.กลาเสี่ยงพอสมควร (Moderate Risk – Taking) ในเหตุการณที่ตองใชความสามารถ โดย

ไมขึ้นอยูกับโชคชะตาจะมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ไมลังเล บุคคลที่ตองการสัมฤทธิ์ผลสูง มักไม พอใจที่
จะทํางานงาย ๆ แตตองการทํางานที่ยากลําบากพอสมควรเพราะมีความมั่นใจใน ความสามารถของ
ตนเองเพราะการทํางานที่ยากใหลุลวงไปไดนั้นจะนําความพอใจมาสูตน 
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๒.ขยันขันแข็ง ( Energetic ) หรือชอบการกระทําแปลก ๆ ใหมๆ ที่จะทําใหบุคคลนั้น เกิด
ความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ ผูมีความตองการสัมฤทธิ์ผลสูงไมจําเปนตองเปนคน ขยันในทุก
กรณไีป แตจะมานะพากเพียรตอสิ่งที่ทาทาย หรือยั่วยุความสามารถของตนและทําใหตน เกิดความรู
สึกวาไดทํางานสําคัญลุลวงไป แลวผูที่มีความตองการสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะไมขยันขันแข็ง ในงานอันเป
นกิจวัตรประจําวัน แตจะทํางานขยันขันแข็งเฉพาะงานที่ตองใชสมองและเปนงานที่ ไมซ้ําแบบใคร 
หรือสามารถจะคนควาหาวิธีการใหมๆ ที่จะแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไป 

๓.รับผิดชอบตอตนเอง ( Individual Responsibility ) ผูที่มีความตองการสัมฤทธิ์ผลสูง 
มักจะพยายามทํางานใหสําเร็จเพ่ือความพึงพอใจในตนเอง มิใชหวังใหคนอ่ืนยกยอง มีความ ตองการ
เสรีภาพในการคิดและการกระทําไมชอบใหผูอ่ืนมาบงการ 

๔.ตองการทราบแนชัดถึงผลการตัดความสนใจของตนเอง ( Knowledge of Result of 
Decision ) โดยไมใชเพียงการคาดคะเนเอาวาจะตองเปนลักษณะอยางนั้นอยางนี้นอกจากนี้ผูที่ตอง
การความสัมฤทธิ์ผลสูง ยังพยายามที่จะทําตัวใหดีกวาเดิมอีกเมื่อทราบวาผลของการทําตัวมันเองเป
นอยางไร 

๕.มีการทํานายหรือคาดการณไวลวงหนา ( Anticipation of Future Possibilities ) ผูที่ม ี
ความตองการสัมฤทธิ์ผลสูง มักเปนบุคคลที่มีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นผลการณไกลกวาผูที่ม ี
ความ   ตองการสัมฤทธิ์ผลต่ํา 

๖.มีทักษะในการจัดการระบบงาน ( Organizational Skills ) เปนสิ่งที่แมคเคล็นแลนตเห็น       
วาควรจะมีแตยังมีหลักฐานการคนความาสนับสนุนไดไมเพียงพอ 

แรงจูงใจพื้นฐานของบุคคล ๓ ประการได้แก่ 
๑.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ( Achievement Motive ) คือความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให

สําเร็จลุลวงไปดวยดีโดยพยายามแขงขันกับเกณฑมาตรฐานอันดีเลิศจะมีความรูสึกเปนทุกขกังวลใจไม
สบายใจเมื่อประสบความลมเหลวหรืออุปสรรค 

๒.แรงจูงใจใฝสมาคม ( Affiliation Motive ) คือความปรารถนาที่จะเปนที่ยอมรับของคนอ่ืน    
ตองการ เปนที่นิยมชมชอบของคนอ่ืน ตองการมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม สิ่งเหลานี้เปนแรงจูงใจที่
จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ 

๓.แรงจูงใจใฝอํานาจ ( Power Motive ) คือความปรารถนาที่จะไดมาซึ่งอิทธิพลเหนือกว
าคนอ่ืนในสังคม ผูที่มีความจูงใจใฝอํานาจสูงจะเปนผูที่พยายามควบคุมสิ่งตางๆ เพ่ือใหตนเองบรรลุ
ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในองคการ 

แมคเค็ลแลนดเนนในเรื่องของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวาแรงจูงใจในดานอ่ืนๆ เพราะเขา
เห็นวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสําคัญมากทีสุ่ดในความสําเร็จของคนเรา 

สวนทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเมอรเรยเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดรวบรวมความตอง
การทางจิตของมนุษยไวมากมายหลายชนิดและในจํานวนนี้มีความตองการผลสัมฤทธิ์วาเปนความตอง
การทางจิตที่มีอยูในมนุษยทุกคน เพราะมนุษยเปนผูที่มีความตองการ มีความสามารถมีพลังจิต ( Will 
Power ) ที่จะเอาชนะอุปสรรค มุงมั่นที่จะทําสิ่งที่ยากใหประสบความสําเร็จ 

ทฤษฎีของกิลฟอรดกลาวถีงลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาประดวย 
๑. ความทะเยอทะยานทั่วๆ ไป คือ ปรารถนาที่จะทํากิจการนั้นใหสําร็จ 



๓๖ 
 

๒. มีความเพียรพยายาม ไดแกความอดทนมีมานะท่ีจะทํางานใหเป็นผลสําเร็จ 
๓. มีความเต็มใจที่จะลําบากแมงานจะยากเพียงใดก็ตาม ก็มุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จดวยดี 
ทฤษฎีแอคคินสัน ไดอธิบายแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา เปนแรงผลักดันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูตัววา

การกระทําของตนจะตองไดรับการประเมินผลจากตัวเองหรือบุคคลอ่ืนโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอัน
ดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเปนที่พอใจเมื่อกระทําจนเสร็จ หรือไมนาพอใจเมื่อกระทําไมสําเร็จก็
ได 

 
 
๒.๓.๕ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตองค านึงถึงประเด็นตางๆ ๓ ประเด็น คือ 
๑.การจูงใจที่จะบรรลุความสําเร็จ ( Motive to Achieve Success ) บุคคลแตละคนมี 

แรงจูงใจที่จะไปสูความสําเร็จ รวมทั้งจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงความลมเหลวแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสบ
การณเดิมของแตละบุคคล ถาเขาประสบความสําเร็จเขาจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวาบุคคลที่เคย
ประสบความ       ลมเหลวมากอนซึ่งจะมีแรงจูงในใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 

๒.การมีโอกาสของความสําเร็จ ( Probability of Success ) ถางานที่ไมยากหรืองาย เกินไป 
บุคคลจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากแตถางานที่ทํางายหรือยากเกินไป ไมวาคนๆ นั้นจะมี แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์มากหรือนอย เขาก็จะไมรสูึกวา เขาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว 

๓.คุณคาของความสําเร็จ ( Incentive Value of Success ) เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจใน 
ความสําเร็จของตนมากขึ้น ก็จะทําใหเขาไมเกิดความพึงพอใจในความสําเร็จนั้นมากเทาไหร 

ลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไดมีการรวบรวมลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ไวโดย
บุคคลจากศาสตรสาขาตางๆ ดังเชน เฮอร ไดรวบรวมลักษณะของผูที่มีแรงจูงใฝ สัมฤทธิ์ไว ๑๐ 
ประการดังนี้ 

๑. บุคคลที่มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
๒. ตองเปนผูมีความหวังอยางมากวาตนเองจะประสบผลสําเร็จถึงแมการกระทํานั้นจะขึ้นอยู

กับโอกาสก็ตาม 
๓. มีความพยายามที่จะมุงไปสูสถานะท่ีสูงขึ้นไปเปนลําดับ 
๔. มีความอดทนทํางานที่ยากไดเป็นเวลานาน 
๕. ถึงแมงานที่ทําถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนจะพยายามทําตอไปใหสําเร็จ 
๖. รูสึกวาเวลาเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งและสิ่งตางๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
๗. คิดคํานึงถึงเหตุการณในอนาคตมากกวาอดีตและปจจุบัน 
๘. มีความคิดพิจารณาเลือกเพ่ือนรวมงานที่มีความสามารถเปนอันดับแรก 
๙. ตองการใหเป็นที่รูจักแกผูอื่น โดยพยายามปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึ้น 
๑๐. พยายามปฏิบัติสิ่งตางๆ ของตนเองใหดีเสมอ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับผลการปฏิบัติงานไม พบ

โดยตรงแตจากบทความของธงชัย สันติวงษ ที่ว า โดยทั่วไปแลวมนุษยไมไดทํางานอยางเต็ม 
ความสามารถเสมอไป การจูงใจเพ่ือใหปฏิบัติงานเต็มความสามารถเปนปจจัยหลักและทฤษฏี เกี่ยวกับ
การจูงใจ ( Principle and Motivation Theory ) ความตองการทางจิตใจและความตองการทาง
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สังคม ซึ่งเปนนามธรรมที่เปนเรื่องของจิตใจไมมีตัวตนใหจับตองไดความมั่นคงปลอดภัยทั้ง ชีวิตและ
ทรัพยสินในอาชีพและหนาที่การงานความตองการเกียรติยศชื่อเสียงการยอมรับนับถือจาก คนอ่ืนหรื
อกลุมคนที่เราเขาไปเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธดวย รวมความกวางออกไปอีกจนถึง การไดรับนับ
ถือยกยองใหเกียรติยศชื่อเสียงมากขึ้น ๆ จากสาธารณชน จนกระทั่งไดประสพ ความสําเร็จและความ
สมหวังในชีวิต ความตองการทางจิตใจเปนนามธรรมซึ่งจับตองไมไดกลาว มาแลวแตก็เปนสิ่งที่มนุษยก็
ยังมีความตองการทางจิตใจตอไปไมสิ้นสุด 

๒.๓.๖ ขอสมมุติฐานทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจมนุษย 
๑. มนุษยมีความตองการโดยธรรมชาติซึ่งความตองการมีอยูเสมอและไมสิ้นสุดแตสิ่ง ที่มนุษย

ตองการนั้นขึ้นอยูกับวาเขามีสิ่งนั้นอยูหรือยังขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนอง แลวการอ่ืน
ในลําดับที่สูงขึ้นไปเปนลําดับตอมาจะเขามาแทนที่กระบวนการนี้ไมมีสิ้นสุดโดยจะ เริ่มตนตั้งแตเกิด
จนตาย  

๒. ธรรมชาติของความตองการในสิ่งที่มีอยูเดิม พบวา ความตองการที่ไดรับการ ตอบสนอง     
แลวจะไม เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง เทานั้นที่เปนสิ่ง
จูงใจของพฤติกรรมมนุษย  

๓. ความตองการของมนษุยมีลําดับความสําคัญ กลาวคือเมื่อความตองการในระดับต่ํา ไดรับ
การตอบสนองแลวความตองการในระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

อารี  พันธมณี ไดแบงทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งมีอยูหลายทฤษฎีโดยเปนไปในทํานองเดียวกันบาง
หรือแตกตางกันอยางมากบางอาจจําแนกได ๓ กลมุดวยกันคือ๕๗ 

• กลุมทฤษฎีที่เนนเนื้อหาการจูงใจ (Content Theories of Motivation) 
• กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการจูงใจ (Process Theories of Motivation) 
• กลุมทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement Theory of Motivation) พอมี

เนื้อหาสังเขปดัง ตอไปนี้ 
กลุมทฤษฎีเนนเนื้อหาการจูงใจ (Content Theories of Motivation) เปนกลุมที่

พยายามอธิบายวา อะไรเปนเหตุที่มนุษยสรางและรักษาพฤติกรรมนั้นไว สาเหตุมาจากภายในตัวเอง
หรือสภาพแวดลอม และสาเหตุที่เกิดจากภายในตัวเองของบุคคลตางๆ ไดแกความตองการที่จะสรา
งแรงขับออกมา ทฤษฎีนี้จะอธิบายวามีการจัดลําดับอยางไร จึงเรียกทฤษฎีนี้อีกอยางหนึ่งวา ทฤษฎี
แรงขับ (Drive Theories) ศึกษาเก่ียวกับความตองการของรางกายมนุษยเปนเหตุใหรางกายตองสราง
พฤติกรรม เพ่ือมุงสูวัตถุประสงคหรือเปาหมายโดยเฉพาะ สวนสภาพแวดลอมที่เปนสาเหตุแรงจูงใจ
ภายนอกนั้น คือเปาหมายที่บุคคลผูนั้นจะไปใหถึง เพ่ือสนองตอบตอความตองการหรือแรงขับภายใน
ตนนั้นเอง ทฤษฎีกลุมนี้ยังครอบคลุมไปถึงความตองการหรือแรงจูงใจระดับสูง เชน การยอมรับ การ
ประสบความสําเร็จสูงสุด ความกาวหนาการพัฒนาตนเอง 

กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of Motivation) กลุ
มนี้จะใหความสําคัญกับความรูสึกนึกคิด ซึ่งมีสวนทําใหคนเกิดพฤติกรรมเปนอยางมาก 

                                                           
๕๗ อารี พันธมณี, จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนการสอน,(กรุงเทพมหานคร:ใยไหม,๒๕๔๖) หนา ๒๗๐–

๒๗๒. 



๓๘ 
 

ทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement Theory of Motivation) 
การเสริมแรง หมายถึงการใหสิ่งเราที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ สิ่งเราจะเปนตัวกระตุ

นใหแสดงพฤติกรรมเพ่ิมมากขึ้น การกระทําใดๆถาไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมใหเกิดการกระทํา
นั้นอีก๕๘ ทฤษฎีเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement-PR) และเสริมแรงในทางลบ
Reinforcement-NR) การเสริมแรงไมวาจะทางบวกหรือทางลบก็สามารถเพ่ิมพลังในการตอบโตและ
ทําใหเกิดการทําซ้ํามีมากขึ้น แตทั้งตัวเสริมแรงในทางบวกและทางลบจะมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ในทางตรงขามกัน กลาวคือ การเสริมแรงในทางบวกจะทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการทําพฤติกรรม
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพราะตัวเสริมแรงทางบวกเปนผลที่ปรารถนา สวนการเสริมแรงในทางลบนั้นจะทําใหเกิด
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น เพ่ือจะไดหนีหรือหลบเลี่ยงผลการกระทําที่ไมนาพึงปรารถนา ทั้งนี้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมักอาศัยการเสริมแรงในทางบวก แตอยางไรก็ตามอาจใชเทคนิคของการเสริมแรงในทางลบ
ก็ได 

สรุปทฤษฎีแรงจูงใจที่กล าวมาทั้งหมดขางตน ไมวาจะเปนทฤษฎีใดก็ตาม ตางมีสวน
เหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือการจูงใจทุกกรณีของพฤติกรรมตางๆ ลวนมีเปาหมายกํากับ(Goal 
Directed) อยูเสมอ จากรูปแบบของกระบวนการจูงใจไดชี้ใหเราเห็นวา พฤติกรรมทุกกรณีลวนมีเป
าหมาย ซึ่งแสดงวาเราสามารถกํากับหรือชักจูงพฤติกรรมไดอยางแนนอน โดยการบูรณาการทฤษฎีต
างๆ และมีการวิเคราะหสวนประกอบและปจจัยตางๆ ใหถูก ตองเพ่ือที่จะจูงใจใหเกิดผลขึ้นมาไดโดย
มีสิ่งที่แนชัดอยูแลวคือการจูงใจ เปนสิ่งที่ทําได เพราะพฤติกรรมทุกกรณี ลวนมีเปาหมายกํากับอยู
เสมอเปนเรื่องที่ทําความเขาใจไดไมยาก แมบางทฤษฎีจะอาศัยความเขาใจที่ลึกซึ้งอยูบางก็ตาม แตที่
ยากกวาก็คือการนําไปประยุกตใช ซึ่งตองอาศัยทั้งความรู ความชํานาญความเขาใจ ความอดทน 
ความพยายาม สภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวได 
 
๒.๔ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปี ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย่ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน์แและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งนี้
ยังมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังจะนํ ามากลาว
เป็นตัวอยางดังนี้ 

นักวิชาการไดกลาวเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววาหากยอนกลับไปมอง 
แตครั้งในอดีต สังคมชนบทไทยดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย เศรษฐกิจพ้ืนฐานเป็นการ
ผลิตเพ่ือยังชีพสําหรับการบริโภคใชสอนในครัวเรือนและในชุมชน มิใชเพ่ือการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบใน
การผลิตสําหรับดํารงชีพมาจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว ปัจจัยเหลานี้ทําใหชาวชนบทมีความ

                                                           
๕๘ พรรณีช.เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการ พิมพ,

๒๕๒๘), หนา ๓๐๐. 



๓๙ 
 

ใกลชิดผูกพันและตระหนักในสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงออกในรูปของความเชื่อและพิธีกรรมที่เอ้ือตอการ
รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ความสัมพันธ์หลักในชุมชนยังเป็นความสัมพันธ์ใน
ระบบเครือญาติ และความสัมพันธแในระบบเครือญาติ ซึ่งสอดคลองตอการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้ง
การแบงปันผลผลิต การพึ่งพาอาศัยกันในดานตางๆ ลักษณะทั้งหมดนี้จึงทําใหชนบทไทยในอดีตดํารง
อยูอยางสงบ และพ่ึงพาตัวเองไดและมีความพอเพียงตามอัตภาพ โดยสามารถสืบทอดเอกลักษณะ
ดังกลาวตอเนื่องอยางมีขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายรอยปี 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของชนบทเกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยเขาสูกระบวนการพัฒนาไปสูความ
ทันสมัย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศมหาอํานาจใชอํานาจทั้งในรูปความรู
ทางวิชาการ โครงการความชวยเหลือตางๆ เขามาครอบงํา เพ่ือสรางความหมายของคําวา “การ
พัฒนา (Development)” และ “ดอยพัฒนา (Underdevelopment) ทั้งนี้เพ่ือจัดแบงประเภทของ
ประเทศตางๆ ออกเป็นประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่ ยังดอยพัฒนา ประเทศไทยถูกให
ความหมายวาเป็นประเทศดอยพัฒนา ทําใหเกิดกระแสความตองการพัฒนาไปสูความทันสมัยตาม
แบบประเทศตะวันตก จนในที่สุดไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางเป็นระบบ ดวยการมีแผนพัฒนาที่
ชัดเจนเป็นครั้งแรก คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๐๔ 

เมื่อเวลาผานไป ผลจากการใชแนวทางพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกสังคมไทยเป็นอยางมากในทุกดาน สําหรับผลดานบวกนั้นไดแก การเพ่ิมขึ้นของอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคตางๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัยหรือการ
ขยายปริมาณและการกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดานบวกเหลานี้สวนใหญกระจายไป
ถึงคนชนบทหรือผูดอยโอกาสในสังคมไดนอย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปถึงคนชนบทหรือ
ผูดอยโอกาสในสังคมไดนอย ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังกอให เกิดผลลบติดตามมา
ดวย เชน การขยายตัวของอุตสาหกรรม การสงเสริมการเกษตรแผนใหมเพ่ือการคาและสงออก และ
การขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ทั้งการพ่ึงพิง
ตลาดและพอคาคนกลาง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธแแบบเครือ
ญาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพ่ือการขจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตกสลายลง
รวมทั้ งภูมิปัญญาที่ สั่ งสมกันมาเริ่ มถูกลืม เลือนสูญหายไป สิ่ งสํ าคัญก็คื อความพอเ พียง 
(Selfsufficiently) ในการดํารงชีวิตอันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ทําใหคนไทยพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี 
ภายใตอํานาจและความอิสระในการกําหนดชีวิตของตน รวมทั้งศักยภาพในการควบคุม จัดการให
ไดรับการสนองตอบตอความตองการตางๆ ซึ่งเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแต
เดิม ตองถูกกระทบกระเทือนจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
ขยายตัวแบบฟองสบูและปัญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นลวนแต
เป็นขอพิสูจนแและยืนยันปรากฏการณ์นี้ไดเป็นอยางด ี

ผลที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดคําถาม และขอสงสัยตอแนวทางการพัฒนาไปสูความทันสมัยตาม
แบบตะวันตก ที่เชื่อมาแตเดิมวาถูกตองเหมาะสม วาแทจริงแลว แนวทางพัฒนาเชนนี้ยังคงถูกตอง
และสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยตอไปหรือไม แมในแวดวงการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง



๔๐ 
 

นักวิชาการและปัญญาชน ก็พบความเกิดกลุมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ “โตแยงทฤษฎีความ
ทันสมัย” เชน ทฤษฎีพึ่งพิง แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นตน๕๙ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดํารัสเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
แนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ปี โดยพระราชทานครั้งแรก 
เ มื่ อ วั น ที่  ๑ ๘  ก ร ก ฎ า ค ม  พ . ศ . ๒ ๕ ๑ ๗  ใ น พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์๖๐  โดยทรงเนนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่จําเป็นตองทําตามลําดับ
ขั้น โดยสรางพ้ืนฐานความพอดี พอกิน พอใชของประชาชนเป็นเบื้องตนกอน และใชวิธีการและอุป
กรณแที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อความจําเป็นพ้ืนฐานมั่นคงแลว จึงคอยเสริมความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นตามลําดับ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข
ปัญหาเพ่ือใหสังคมไทยรอดพนจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือชวยใหสังคมไทย
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของ
สังคม 

๒.๔.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
         เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับ ตัวเอง 
อยูไดโดยไม  ตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมี
ความพอกินพอใช ไมใชมุง หวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแต เพียงอยาง
เดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ยอมสามารถสรางความ เจริญกาวหนาและ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับตอไปได๖๑ 

เศรษฐกิจพอเพียง คือเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี พออยู พอกิน พอใช ยึด
หลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดําเนินชีวิต มีดุลยภาพระหวางชีวิตกับสิ่งตางๆ ดําเนินชีวิตแบบพอมีพอกิน
เปนสัมมาอาชีวะกอนเปนเบื้องตนจากนั้นจึงพัฒนาสูการกินดีอยูดี 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาหรือแนวคิดโดยมีหลักการและอุดมการณที่ชวยพัฒนา ชีวิต
มนุษยและสังคมใหมุงไปสูความยั่งยืนดวยการรูจักตนเอง พึ่งตนเองพอเพียงไมโลภมากมีเหตุผลและไม
ประมาท 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิตใหสามารถ
พ่ึงตนเองไดโดยใชหลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการ คือ 

๑. ดานจิตใจ 
ทําตนใหเปนที่พ่ึงของตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติ

โดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตยสุจริต เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ดังกระแส
                                                           

๕๙ อางใน พระสมบูรณ์ ปูรณปุญโญ, “บทบาทของพระสงฆ์วัดพระบรมธาตุดอยผาสม ในการสงเสริมและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ศูนย์การเรียนรูเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม”, 
การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐). 

๖๐ อภิชัย พันธแเสน และคณะ , โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๗. 

๖๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๘๐ พรรษาเทิดไทองคราชัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), หนา ๗๘. 



๔๑ 
 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการพัฒนาคน ความวา “...บุคคลตองมี
รากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจน
สําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพรอมดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่
แนนอน และบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนแกตนเองและแผนดิน...” 

๒. ดานสังคม 
แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรง เปน อิสระดัง

กระแสพระราชดํารัส ความวา “...เพ่ือใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน ไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคน
พยายามที่จะ ทํางานในหนาที่อยางเต็มที่ และใหมีการประชาสัมพันธกันใหดี เพ่ือใหงานทั้งหมดเป
นงานที ่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...” 

๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งการเพ่ิมมูลคาโดยใหยึดหลักการความยั่งยืน  และเกิด

ประโยชนสูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา “...ถารักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม นึกวาอยูไดอีก
หลาย   รอยป ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแกปญหาตอไป เปนเรื่องของเขา ไมใชเรื่องของ
เรา แตเราก็ทําได ไดรักษาสิ่งแวดลอมไวใหพอสมควร...” 

๔. ดานเทคโนโลยี 
จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เขามาใหมมีทั้งดีและไมดี จึงตอง

แยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับความตองการของสภาพ
แวดลอม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง ดังกระแสพระ
ราชดํารัส ความวา “...การเสริม สรางสิ่งที่ชาวบานชาวชนบทขาดแคลนและตองการ คือความรูในด
านเกษตรกรรมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนสิ่งที่เหมาะสม...” “...การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็ม
รูปแบบหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศยอมมีปญหา...” 

๕. ดานเศรษฐกิจ 
แตเดิมนักพัฒนามักมงุที่การเพิ่มรายไดและไมมีการมุงที่การลดรายจาย ในเวลาเชนนี้จะตอง

ปรับทิศทางใหม คือ จะตองมงุลดรายจายกอนเปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอกิน พอใชและสามารถ
อยูได   ดวยตนเองในระดับเบื้องตน ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา “...การที่ตองใหทุกคนพยายาม
ที่จะหาความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพ่ือตนเองเพ่ือที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มี
ความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหนึ่ง และข้ันตอไปก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง...”“...หากพวกเราร
วมมือรวมใจกันทําสักเศษหนึ่งสวนสี่ ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพนจากวิกฤติได...” 

 
๒.๔.๒. ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดระยะเวลา ๕ ทศวรรษ นับแตที่ไดทรงริเริ่มการทรง

งานเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนโดยทั่วไปเปนตนมา เปาหมายสําคัญพ้ืนฐานที่ไมเคยแปรเปลี่ยน คือ 
ขจัดความทุกขยากและอํานวยความสุขแกประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู
ในชนบทหางไกลทุรกันดาร ซึ่งยากจนและตองการความชวยเหลือ มุงหมายที่จะใหลดกระบวนการ
เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมสุดโดง โดยใหลดระดับลงเพียงพอแกความจําเปนและความเหมาะสมกับการ
รักษาและการดํารงชีวิตที่เรียบงายและพ่ึงพาตนเองได บริโภคแตพอเพียง ลดและบรรเทาการพ่ึงพา



๔๒ 
 

เทคโนโลยีจากตางประเทศ หันมาใชภูมิปญญาชาวบาน และเทคโนโลยีที่ไมเปนการทําลายธรรมชาติ 
และสภาพแวดลอม   เปนตน ซึ่งจะเปนการเดินสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา 
และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน และพึงปรารถนาสําหรับบุคคลและสังคมท่ียั่งยืนนั่นเอง 

๒.๔.๓. ความเปนมาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระบรมราโชวาท 

พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนนการพัฒนาประเทศที่ตองสรางพ้ืนฐานความ 
พอมีพอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน โดยเนนความหมายของการ พอมีพอกิน 
ซึ่งปรากฏอีกครั้งในพระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต อันถือเปนจุดเริ่มตนของขอเสนอ“เศรษฐกิจพอเพียง” 
ที่ชัดเจนในเวลาตอมาโดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสพระราชดํารัสที่พระองคทรงพระราชทานอยางชัดเจน
เรื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
ฯ พระราชวังดุสิต ซึ่งอธิบายวา “พอเพียง” คือ ๑) พอประมาณ ๒)ซื่อตรง ๓) ไมโลภมาก และ ๔) ต
องไมเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งถือไดวาเปนขอเสนอในการดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธ
ธรรมอยางแทจริง โดยที่พระองคไดทดลองปฏิบัติตามแนวคิดดังกลาวอยางเปนรูปธรรม มากอนหน
าที่จะมีพระราชดํารัสในป พ.ศ.๒๕๑๗ แลวภายหลังจากที่พระราชดํารัสมิไดรับการสนองตอบจาก
รัฐบาลในยุคนั้นเทาที่ควร พระองคไดทรงศึกษาคนควาหารูปธรรมของรูปแบบที่ปฏิบัติไดจริง รูปแบบ
หนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การเกษตรทฤษฎีใหมและไดนําเสนอรูปแบบดังกลาวตอพสกนิกร
ของพระองคเปนครั้งแรก เมื่อวันอาทิตยที่ ๔ ธันวาคม๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ฯ 
พระราชวังดุสิต หลังจากนั้นไดรับสั่งในเรื่องที่เก่ียวเนื่องกันนี้ ตอเนื่องติดตอกันทุกป จนลาสุดเมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ก็ยังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหเรื่องดังกลาว อันเปนการแสดงใหเห็นอยางเด
นชัดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตามพุทธธรรม๖๒

 

ขอความสําคัญตอนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว ได
พระราชทาน เปนครั้งแรกแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ คือ “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น 
ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการ
และ    อุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอควรและ
ปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุ
งแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการ
สัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องต
างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปน ความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นได ที่อารยประเทศหลายประเทศ

                                                           
๖๒ อภิชัย พันธเสน, “พุทธเศรษฐศาสตร” ใน การสัมมนาทางวิชาการโครงการปราชญเพื่อแผนดิน ครั้งที่ 

๒ เรื่องฐาน ปญญาไทยในโลกสากล จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๖. 



๔๓ 
 

กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้...”๖๓ และขอความที่สําคัญอีกตอนหนึ่งแห
งพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานแกผูที่ไปเขาเฝา ฯ เพ่ือถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ความวา “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา 
จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชยวาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และใหทุก
คนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน 
ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุง เรืองอยางยอด แตวาจะมีความอยูพอกิน 
มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ไดเราก็จะยอดยิ่งยวด
ได...”๖๔ 

ในประเทศไทยเรานั้น มีกระแสเศรษฐศาสตรทางเลือกอันเปนที่รับรูกันแพรหลายมานานมาก
แลว ทั้งในเรื่องของเศรษฐศาสตรชาวพุทธ เศรษฐศาสตรในแนวสีเขียวที่เนนความยั่งยืนเศรษฐกิจ
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการมีอาชีพที่อยู นอกกระแสการตลาดอยาง
เกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน แตทั้งหมดที่  กลาวมาขางตน ก็อยูในลักษณะที่กระจัดกระจาย ไมได
รับการยอมรับมากนัก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ผูซึ่งมีประสบการณใน
การพัฒนาในพ้ืนที่     ตางๆ ทั่วประเทศไทยโดยตรงมาอยางยาวนานไดทรงสรุปประสบการณดังกล
าวออกมาเปนพระราชดํารัสเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงไดจุดกระแสใหเกิดการยอมรับอยางกว
างขวาง บรรจุอยูในแผนงานของราชการในหลายหนวยงาน และไดรับการผลักดันอยางจริงจัง เชน 
กระทรวงมหาดไทย เปนตน และที่สําคัญคือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ก็ไดนําเอาปรัชญาแหงเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศดวย 

๒.๔.๔. การนอมน ากระแสพระราชด ารัส คุณธรรม ๔ ประการ และเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติของประชาชน 

กระแสพระราชดํารัสคุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ มีความสอดคลองกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ ซึ่งเปนเครื่องขัดเกลาความตองการสวนจําเปนข
องผูคนใหลดนอยลง อันจะเปนรากฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนใหประชาชนรูจัก
พออยูพอกิน มีความสงบ ซึ่งสงผลใหการดําเนินชีวิตเกิดความสงบสุขรมเย็น ดังกระแสพระราชดํารัส
ความตอนหนึ่งวา..คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ ประการแรก 
คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ เปนประโยชน และเปนธรรม 
ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยู ในความสัจความดีนั้น 
ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไมประพฤติลวงความชั่ว ความสัจสุจริตไมวาจะดวย

                                                           
๖๓ พระบรมราโชวาท ๑๖๘ องค ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัวภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :  
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐ 

๖๔ อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาต
างๆ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๕๕๔. 



๔๔ 
 

เหตุผลประการใด ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนน
อยของตน เพ่ือ        ประโยชนสวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายาม
ปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น 
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง กาวหนาตอไปไดดังประสงค..๖๕

 

 
 
 
 
๒.๔.๕. การพัฒนาชีวิตดวยคุณธรรม ๔ ประการ 
สุนัย เศรษฐบุญสราง๖๖ ไดนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคุณธรรม ๔ ประการหลัก

คุณธรรมดังกลาวไมใชหลักประพฤติปฏิบัติจริยธรรม ๔ เรื่องที่แยกเปนอิสระจากกันไดแตเปนชุดของ
กระบวนธรรมชุดหนึ่งที่ประกอบดวยขั้นตอนของการพัฒนาการ ๔ ขั้นตอน ซึ่งเปนพลังที่จะนําไปสู
การแกไขปญหาของมนุษย คลายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ขอดีของการปฏิบัติตนตามคุณธรรม ๔ ประการ๖๗ 
๑. คุณของการมีความจริงใจตอตนเอง (สัจจะ) คือ เปนคนหนักแนนอดทน มีความเจริญกาว   

หนาในธุรกิจ การงานกิจการไดผลดี มีคนเชื่อถือยําเกรง ทําความมั่นคงใหแกครอบครัวทําใหไมท
อถอย 

๒. คุณแหงการรูจักขมตนเอง (ทมะ) คือ ทําใหมีความสามารถในการทํางาน ไมเปนที่รังเกียจ
ของคนอ่ืน มิตรภาพมั่นคง ยั้งตัวไวไดเมื่อจะกระทําผิด 

๓. คุณแหงการมีความอดทน อดกลั้น (ขันติ) คือ ทํางานไดผลดี บําเพ็ญตนเปนหลักแหงบริ
วารไมมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ไมกระทําผิด เพราะเห็นแกความอยาก 

๔. คุณของการละวางความชั่ว (จาคะ) คือ ทําความปลอดภัยใหแกตนเอง ทําความมั่นคงให
แกสังคมและประเทศชาติ เปนที่นับถือของบุคคลอ่ืน ทําความสงบสุขใหแกครอบครัวสังคม และมี
จิตใจ     เปนสุข 

 
 
 

๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม และแรงจูงใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                                                           
๖๕ อาชว เตาลานนท, ดร, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Road to Sustainable Economy,(

กรุงเทพมหานคร : หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง, ๒๕๕๐ ),หนา ๑๒๖. 
๖๖ สุนัย เศรษฐบุญสราง, บทความเผยแพร เรื่องกระบวนการวิเคราะหและปฏิบัติตามแนวพระบรม

ราโชวาท เรื่ อ ง  คุณธรรม ๔  ประการ .  ใน  ความคิดทางการ เมื องในพุทธศาสนา , ๒๕๔๘.
(http://www.asoke.info/09 Communication/Dharma Publicize/Kid/k172/062.html) 

๖๗ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๘๐ พรรษาเทิดไทองคราชัน, หนา ๑๒๘. 



๔๕ 
 

พฤติกรรม คือการกระทําของมนุษยเกิดจากปจจัยตาง ๆ ไดแกสัญชาติญาณ โดยกําเนิดแรง
ขับชีวภาพ จิตใจอารมณ การเรียนรูแรงจูงใจ ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน กฎเกณฑและประเพณี
ทางสังคม ทําใหมนุษยมีการปรับพฤติกรรมของตนเองในทางดีและไมดี เพ่ือความอยูรอดในสังคมนั้นๆ 

แรงจูงใจ คือพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเป าหมายของ 
พฤติกรรมนั้นดวยคนที่มีแรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แต
คนที่มีแรงจูงใจตํ่าจะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิกการกระทํากอนบรรลุเปาหมาย 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่มุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดีพออยูพอกิน พอใช ไมให
เดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอนไมมุงหวังความเจริญแต
เพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอดทนขยันหมั่นเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณตนเองและดํารงชีวิต
อยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชนและดํารงชีวิตให
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจน
ใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา มีหลัก
พิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้๖๘ 

๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตแใชได ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤตเพ่ือ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตแใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก ระดับ
โดยเนนการปฏิบัติตามทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเป็นขั้นเป็นตอน 

๓. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวยคุณลักษณะ ๓ คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 
ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน 

ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและบริโภคท่ีมีอยูในระดับท่ีพอประมาณ 
ความมีเหตุผล คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเป็นไปอยางมี 

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา 
นั้นๆอยางรอบคอบ 

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณ์ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในอนาคต
อันใกล 

                                                           
๖๘ รัตนา แกวเสน, “การวางแผนระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่สมดุลดวยตารางวางแผนเศรษฐกิจ

พอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๔),หนา บทคัดยอ. 



๔๖ 
 

๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัย
ทั้งความรูและคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลาวคือ 

เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ ดาน
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ ความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ ซื่อสัตย์ 
สุจริตและความอดทน มีความเพียง ใชสติปใญญาในการดําเนินชีวิต 

๕. แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมา
ประยุกต์ใช คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการ
ตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินงานทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี 

๒.๕.๑. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ 
 สังคมไทยจะยั่งยืนไดดวยการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง และนําไป
ปฏิบัติไดอยางแพรหลาย และกวางขวาง นอกจากนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังกอใหเกิดการพัฒนา
สังคมในหลากหลายมิติแบบบูรณาการ ไมวาจะเป็นเรื่องการพ่ึงตนเอง ความมีจริยธรรมโลกาภิวัตน์ 
และการบริหารประเทศ ซึ่งลวนเกี่ยวกับการตัดสินใจในทุกระดับ ในทุกภาคสวน ชุมชนประชาชน 
ธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ และการเมืองใหถูกทิศถูกทาง อันจะนําไปสูพัฒนาการอยางยั่งยืนในระยะ
ยาวตอไป๖๙ 

การประยุกต์ใชเศรษฐกิจพอเพียงสารถนํามาประยุกตแใชในระดับตางๆ ไดดังนี้ 
๑. ระดับปัจเจกบุคคล/ชุมชน ดวยการใชชีวิตบนพ้ืนฐานของการรูจักตนเอง สามารถ

พ่ึงตนเองได และดําเนินชีวิตอยางพอกินพอใช ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ทําใหเกิดความสุขและความพอใจ  
ในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง และพัฒนาตนเองอยูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถอยูอยางพอเพียง  
ไดในทุกสถานการณ ์

                                                           
๖๙ กาญจนา บุญยัง และคณะ , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล

,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๒), หนา ๑๔. 



๔๗ 
 

๒. ระดับชุมชน ตองอาศัยความพอเพียงในระดับครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน แลวสมาชิกนํา  หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในทางปฏิบัติไปสูระดับชุมชน มีการรวมกลุมทําประโยชน์เพ่ือ สวนรวม 
โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถที่มีอยูเป็นพ้ืนฐานประกอบการดําเนินชีวิต มีการ  ชวยเหลือ
แบงปันกัน มีการรวมกลุมและสรางเป็นเครือขายเชื่อมโยงระหวางกัน จนนําไปสูความ  เป็นอยูที่
พอเพียงของชุมชนโดยรวม 

๓. ระดับรัฐ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา เกิดขึ้นจากการรวมกลุมของชุมชนหลายๆ 
แหงที่มีความพอเพียง มารวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ์และรวมมือกันสรางเป็น เครือขาย
เชื่อมโยงระหวางชุมชน ดวยหลักการแบงปันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคม แหงความ
พอเพียง และสามารถวางนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาใหสังคมเจริญกาวหนาไดอยาง สมดุลและ
ยั่งยืน๗๐ 

จากการจําแนกระดับของการประยุกต์ใชเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแบงออกเป็น ๓ ระดับ 
คือ 

เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่หนึ่ง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน ที่เนนความพอเพียง  ใน
ระดับบุคคลและครอบครัว คือการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยูในลักษณะที่สามารถพ่ึงพา  
ตนเองได สามารถสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน เชน ความตองการในปัจจัยสี่ของตนเองและ 
ครอบครัวได มีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว และมีความพอเพียงใน  
การดําเนินชีวิตดวยการประหยัดและการลดคาใชจายที่ไมจําเป็น จนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมี  
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ 

เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ที่เนนความพอเพียงใน
ระดบักลุมหรือองค์กร คือเมื่อบุคคลหรือครอบครัว มีความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแลวจะรวมพลังกัน
ในรูปของกลุมหรือสหกรณ์ เพ่ือรวมกันดําเนินงานในดานตางๆ ทั้งดานการผลิต การตลาด ความ
เป็นอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
หนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ที่เนนความพอเพียง  ใน
ระดับเครือขาย คือเมื่อกลุมหรือองค์กร มีความพอเพียงในระดับที่สองแล ว จะรวมมือกับหนวยงาน 
ภายนอกเพ่ือการสรางเครือขาย มีการติดตอรวมมือกับกลุมการเงินและบริษัทตางๆ ทั้งในดานการ  
ลงทุน การผลิต การตลาด การจําหนาย และการบริหารจัดการ เพ่ือการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในดานสวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนาใหได 
ประโยชน์รวมกัน 

การจําแนกเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๓ ระดับ แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช โดยเริ่มจากหลักการของการพ่ึงตนเอง เปลี่ยนจากการพ่ึงพาตนเอง
ไมไดหรือตองคอยอาศัยผูอ่ืนอยูตลอดเวลา (Dependent) เป็นการพัฒนาตนเอง ใหมีความเขมแข็ง

                                                           
๗๐ สรรเสริญ วงศแชอุม, เศรษฐกิจพอเพียง : พ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร :สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๔), หนา ๖. 
 



๔๘ 
 

เป็นอิสระ แลวจึงพัฒนาขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุมชวยเหลือกัน จนนําไปสูการพ่ึงพากัน
สงเคราะหเ์กื้อกูล รวมมือกัน และประสานกลับโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๗๑ 

รูปแบบการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาคประชาชน ชุมชนเอกชน 
และภาครัฐ สรุปไดดังนี้ 

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาคประชาชน ประยุกต์ใชไดใน ดาน
ความพอประมาณ คือเนนลงทุนตามกําลังความสามารถ ดานความมีเหตุผล คือรูจักใชจาย  ประหยัด 
อดออม ดานการมีภูมิคุมกัน คือการสรางวินัยทางการเงิน จัดทําบัญชีครัวเรือน ดานความรู นั้น เป็น
การพัฒนาตนเองตลอดเวลา สวนดานคุณธรรม เป็นการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการอยูรวมกันทาง  สังคม 
โดยการเอ้ือเฟ้ือ ชวยเหลือซึ่งกันและกันและคํานึงถึงประโยชน์สวนรวมเป็นที่ตั้ง 

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในภาคชุมชน ชุมชนมีการประยุกต์ใชปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงอยางหลากหลาย โดยยึดหลังความพอประมาณซึ่งกําหนดใหการเติบโตของชุมชน  
เกิดสมดุล พัฒนาไปสูการพ่ึงพาตนเอง ใชทรัพยากรและปัจจัยในทองถิ่น ใชหลักความมีเหตุผลในการ 
ตัดสินใจในประเด็นการพัฒนาชุมชน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย 
และภูมิปัญญาทองถิ่นผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สรางภูมิคุมกันโดยมีระบบการผลิต  
และการตลาดที่หลากหลาย มีแผนชุมชนที่คํานึงถึงการใชและอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน เสริมสราง 
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนใหเขมแข็งและจัดใหมีสวัสดิการสังคม การออม ประกันสุขภาพ 
ขณะเดียวกันมีการสงเสริมแนวคิดเรียนรูตลอดชีวิตผานการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน จัดตั้ง 
เป็นศูนย์การเรียนรู จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ ควบคูไปกับการเสริมสราง 
คุณธรรม ความรูรักสามัคคีในชุมชน เนนกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
แบงปนัใน สรางผูนําความคิดที่เป็นแบบอยางที่ดี 

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาคเอกชน การประยุกต์ใช  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชนใหความสําคัญกับการพ่ึงพาตนเอง การสรางเครือขายและ การดูแล
พนักงาน ดานความพอประมาณ เป็นการเนนการเติบโตขององค์กรอยางมีศักยภาพ ประกอบ ธุรกิจที่
มีความชํานาญ ดานความมีเหตุผล เป็นการลงทุนที่คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอม  ของ
ชุมชนทองถิ่น และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพนักงาน จางพนักงานที่เป็นคนในพ้ืนที่ ขณะ
เดียวกับก็สรางภูมิคุมกันโดยใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการสรางนวัตกรรม มีกิจกรรมการผลิตที่ 
หลากหลาย สรางเครือขายพันธมิตร พรอมๆ กับการสงเสริมความรู ขอมูลขาวสาร อบรมถายทอด
ความรูใหกับพนักงาน และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยการดูแลสวัสดิการของพนักงาน อยูรวมกัน 
ฉันท์พ่ีนอง ซื่อสัตย์และไมเอาเปรียบพนักงานหรือลูกคา และรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาครัฐในดานความพอประมาณคือ
การเนนการจัดทําแผนงานหรือโครงการภายใตงบประมาณที่มีอยู พิจารณาจัดสรรรายจ ายให
สอดคลองกับรายลับและจัดสรรงบประมาณในการบริหารทรัพยากรขององค์กรเทาที่จําเป็น ดานมี
ความมีเหตุผล เป็นการเนนการใชงบประมาณตามวัตถุประสงค์ กระบวนการคิด การตัดสินใจ ตองมี

                                                           
๗๑ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป , เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การด าเนินธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน, ๒๕๕๐), หนา ๒๗. 



๔๙ 
 

ความเชื่อมโยงอยางเป็นเหตุเป็นผล ดานการมีภูมิคุมกัน เป็นการจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และมีแผนการบริหารความเสี่ยง ดานความรูนั้น เป็นการใหความสําคัญกับการถายทอด
ความรู สรางองค์กรเรียนรูและเชื่อมโยงตามหลักวิชาชีพและคํานึงถึงหลักวิทยาศาสตร์ สวนดาน
คุณธรรม เป็นการจัดทําแผนงานโครงการที่กอประโยชน์แกกลุมเปูาหมายอยางทั่วถึง มีความเทาเทียม
และเป็นธรรม ยึดมั่นความซื่อสัตย์ตอตนเองและผูอ่ืน มีวินัย ขยัน อดทน พากเพียรและมีคุณธรรม
ความรูใหกับพนักงาน และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยการดูแลสวัสดิการของพนักงาน อยูรวมกัน
ฉันท์พ่ีนอง ซื่อสัตย์และไมเอาเปรียบพนักงานหรือลูกคา และรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาครัฐในดานความพอประมาณคือ
การเนนการจัดทําแผนงานหรือโครงการภายใตงบประมาณที่มีอยู พิจารณาจัดสรรรายจายให
สอดคลองกับรายลับและจัดสรรงบประมาณในการบริหารทรัพยากรขององค์กรเทาที่จําเป็น ดานมี
ความมีเหตุผล เป็นการเนนการใชงบประมาณตามวัตถุประสงค์ กระบวนการคิด การตัดสินใจ ตองมี
ความเชื่อมโยงอยางเป็นเหตุเป็นผล ดานการมีภูมิคุมกัน เป็นการจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และมีแผนการบริหารความเสี่ยง ดานความรูนั้น เป็นการใหความสําคัญกับการถายทอด
ความรู สรางองค์กรเรียนรูและเชื่อมโยงตามหลักวิชาชีพและคํานึงถึงหลักวิทยาศาสตร์  สวนดาน
คุณธรรม เป็นการจัดทําแผนงานโครงการที่กอประโยชน์แกกลุมเปูาหมายอยางทั่วถึง มีความเทาเทียม
และเป็นธรรม ยึดมั่นความซื่อสัตย์ตอตนเองและผูอ่ืน มวีินัย ขยัน อดทน พากเพียรและมีคุณธรรม๗๒ 

กลาวโดยสรุปวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดชี้แนะการปฏิบัติที่ประชาชนรวมถึง
องค์กรทุกระดับ สามารถนํามาปรับใชไดอยางเป็นรูปธรรม ภายใตหลักการพ่ึงพาตนเองและพัฒนา
ระดับขั้นการปฏิบัติอยางเป็นขั้นตอน ซึ่งจําแนกได ๓ ระดับ คือระดับการพ่ึงพาตนเองไดระดับการ
รวมกลุมภายในชมชน และระดับการเชื่อมโยงเครือขายกับภายนอก โดยอาศัยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีความรู สติปัญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี เป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
๒.๖ สรุป 

จาการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงงานทั่วทุก ภูมิภาคของ
ประเทศ จึงทรงทราบถึงปญหาความเดือดรอนและความทุกขยากของประชาชน เปนอยางดียิ่ง 
เนื่องจากไดทรงทอดพระเนตรเห็นดวยพระองคเองและดวยพระเมตตาอันหาที่สุด มิได ทรงถือตลอด
มาวาทุกขของประชาชนเปรียบเสมือนทุกขของแผนดิน และทุกขของแผนดินก็ คือ ทุกขของพระองค
นั่นเอง ดังนั้นจึงไดทรงทําทุกวิถีทางที่จะใหประชาชนได ผอนคลายทุกข มี ความเปนอยูที่ไมแรนแคน 
และพออยู – พอกิน เปนเบื้องตน มุงเนนใหเกษตรกรในชนบทสามารถ พ่ึงพาตนเองหรือยืนอยูบนขา
ของตนเองได สามารถมีอาหาร ที่อยูอาศัย เพียงพอแกอัตภาพและ การดํารงชีพโดยไมตองตกเป
นเบี้ยลางหรือตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน สรางพ้ืนฐานคือ “ความพอมีพอ กิน พอใช” ของประชาชนสราง
ใหญเปนเบื้องตนกอน อันเปนรากฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง แลวยังมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางสรร

                                                           
๗๒ วรวิทยแ อวิรุทธแวรกุล, “รูปแบบการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาค

ประชาชน ชุมชน เอกชน และภาครัฐ”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, (ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๕๒) : ๒๒-๓๒. 



๕๐ 
 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงปรารถนาแกประชาชน และพสกนิกรโดยทั่วไปอีกดวย ทรงสอน
และแนะนําใหประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศมีชีวิต อยูอยางสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่มีอยูของ
ชีวิต ไมโลภ ใหมีความรูรักสามัคคี มีเมตตา   ตอกันและดํารงชีวิตสมถะ อยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยไมตกเปนทาสและเปน เครื่องมือของใคร รวมความวา อยูอยางพอเพียง 
พอประมาณ ตามอัตภาพ 

แนวเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐรวมทั้งการพัฒนาและบริหารประเทศ
ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความ
พอเพียงหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและดําเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต องเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจา    หนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย
สุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทนมีความเพียร มีสติ มีปญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทาง               
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

บทท่ี ๓ 

การด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียด ไดแก การดําเนิน
ชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ และบทสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๑ การด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

 การด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ  มี
แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีมีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็น ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงขอน าเสนอแนว
ทางการด าเนินชีวิตของแตล่ะกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้    

๓.๑.๑ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านโนนแดง หมู่ท่ี ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ         
  หมู่บ้านโนนแดงนัน้ พืน้ท่ีทางกายภาพอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคอน
กาม เป็นพืน้ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ปลูกข้าว 
หอม กระเทียม และพริก ถือวา่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้และช่ือเสียงแก่ชมุชน จึงเป็นอาชีพท่ี
ท าสืบตอ่มาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นหนึง่ในวิถีชีวิตของชาวหมูบ้่านโนนแดง   

   ๓.๑.๑.๑ อาชีพหลัก      
   สภาพพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามเหมาะแก่การเพาะปลูก 
ประชาชนในเขตบ้านโนนแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลูก
หอมแดง กระเทียมและพริก ซึ่ งเป็นพืชเศรษฐกิจ ท่ีท ารายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
หลงัจากท านาและปลกูหอมแดงและกระ เทียมแล้ว จะมีแรงงานบางสว่นท่ีมีทกัษะฝีมือเฉพาะทาง
จ านวนหนึง่ไปท างานตา่งจงัหวดั เชน่ กรุง เทพมหานคร เป็นต้น แหล่งอตุสาหกรรมตา่งๆ สามารถ
สร้างรายได้เข้าต าบล เม่ือถึงฤดกูารท านา ปลกูหอมแดง ก็จะเดินทางกลบัภูมิล าเนามาประกอบ
อาชีพเหมือนเดมิ๗๓    ๓.๑.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ   

      ๑)  ประชาชนบ้านนาโพธ์ิส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม มีการใช้พืน้ท่ีวา่งบริเวณบ้าน หรือ ใช้กระถาง/ภาชนะท่ีทิง้แล้วในการปลกูผกัไว้กินเอง
ในครอบครัว มีอาชีพเสริมท่ีหลากหลาย เชน่ ท าสวน ค้าขาย ท าไร่ รับจ้าง   

       ๒)  ช า ว บ้ าน มี กา ร ร วมกลุ่ ม เ พ่ื อ

                                                           
๗๓ อบต. คอนกาม, แผนสามปี ๖๐-๖๒, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐, แหลงขอมูล

http://www.konkam.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2016/08/แผนสามปี-60-62.doc   



๕๒ 
 

ปรึกษาหารือ และบางครัง้ก็ใช้เวที เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเป็นประจ า นอกจากนีย้งัใช้ประเพณี
ดัง้เดิม คือ “การลงแขก” ในการท างานตา่งๆ ร่วมกนัโดยประชา ชนในชมุชนร่วมเป็นสมาชิก ร่วม
ทนุ ร่วมกิจกรรม ร่วมคดิ ตดัสินใจวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหาในกลุม่ตา่งๆ   

         

๓) มีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือในการประกอบ อาชีพ ท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความคุ้มคา่
และประหยดั มีกลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ จ าหน่ายปุ๋ ยให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ ยชีวภาพในการเพาะปลกูและได้ผล
ผลิตคุ้มคา่การปลกูผกัปลอดสารพิษ       

   ๓.๑.๑.๓ ด้านจิตใจและสังคม      
   บ้านโนนแดง เป็นหมูบ้่านท่ีใช้หลกัการประชาธิปไตยในการพฒันา แก้ไข
ปัญหา และด าเนินกิจกรรมตา่งๆ อย่างยัง่ยืน มีการจดัประชมุอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้
สมาชิกในหมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็นและตดัสินปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน  มีการก าหนด
กฎระเบียบ กตกิาของหมูบ้่านโดยคนในหมูบ้่านได้ยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทกุครัวเรือน ประชาชนบ้าน
โนนแดง มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายอย่าเคร่งครัด รู้จกัสิทธิและหน้าท่ีคือการไปเลือกตัง้ทกุระดบั 
การท าหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีของประชาชน เช่น การเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร การรักษาสาธารณ
สมบตัิของหมู่บ้าน การเข้าร่วมประชมุในหมู่บ้าน การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายใน
หมูบ้่าน และปฏิบตัติามระเบียบของหมูบ้่านร่วมกนั 

๓.๑.๑.๔ วิธีการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    
 ๑) ยดึหลกัการมีสว่นร่วม โดยจดัเวทีประชาคมทกุครัง้     
 ๒) ยึดมติเสียงส่วนใหญ่เป็นแนวทางด าเนินการ และรับฟังเสียงส่วน น้อยเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข ๓) ท างานเป็นทีม แบง่หน้าท่ีกนัชดัเจน และทกุคนรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี อยา่งจริงจงั  
 ๔) แบง่ปันและรับผลประโยชน์อยา่งเทา่เทียมกนั      
 ๕) มีการจดัเวทีเพ่ือคดัเลือกครัวเรือนด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
 ๖) มีการบรูณาการท างานของภาคีพฒันาเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานมีกิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกได้ปลกูผกัสวนครัว เชน่ ผกั พริก มะเขือฯลฯ บริโภคภายในครัวเรือนไม่ใช้ปุ๋ ยเคมีหรือย่าฆ่า
แมลง และใช้ปุ๋ ยหมกัน า้หมกัชีวภาพ เป็นต้น ถือว่าเป็นหมู่บ้านปลอดสารพิษและถือเป็นการท า
เกษตรผสม ผสานในการด ารงชีพ        
 ๓.๑.๑.๕ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน     
  ๑) ผู้น าเก่ง เสียสละ มีวิสยัทศัน์       
  ๒) ชมุชนมีความสามคัคีเป็นหนึง่เดียวกนั มีความพร้อมเพรียง   
  ๓) มีแผนชมุชนเป็นเคร่ืองมือ ในการพฒันา     



๕๓ 
 

  ๔) การประสานงานซึง่กนัและกนัอยา่งตอ่เน่ือง เกิดความผกูพนั   
  ๕) การยอมรับในความสามารถซึง่กนัและกนั     
  ๖) มียทุธศาสตร์ร่วมในการท างาน      
   ๗) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัตลอดเวลา     
   ๘) มีการบริหารจดัการชมุชนโดยใช้หลกัประชาธิปไตย 

๓.๑.๑.๖ สรุปกิจกรรมบ้านโนนแดง หมู่ท่ี ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

หมู่บ้านโนนแดงนัน้ เป็นพืน้ท่ีราบดินเหนียวปนทรายซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
การเกษตรเชน่ ปลกูข้าว หอม กระเทียม และพริก ถือวา่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้และช่ือเสียง
แก่ชมุชน จงึเป็นอาชีพท่ีท าสืบตอ่มาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้าน
โนนแดง ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือ และบางครัง้ก็ใช้เวที เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน
เป็นประจ า นอกจากนีย้ังใช้ประเพณีดัง้เดิมคือ “การลงแขก” ในการท างานต่างๆร่วมกันโดย
ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นสมาชิก ร่วมทุน ร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ตัดสินใจวางแผน ร่วมแก้ไข
ปัญหาในกลุม่ตา่งๆ 

๓.๑.๒ การด าเนินชีวิตของบ้านหนองเทา หมู่ท่ี ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ แต่ก่อนหมู่บ้านหนองเทา  ได้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีอ าเภอยางชมุน้อย มีอาชีพ
ท านา อาศยัอยูใ่นท่ีคุ้มติดกบัล าน า้มลู ท านาทกุปีน า้ก็ท่วมทกุปี ท านาก็ไม่ได้ข้าวพอท่ีจะอยู่กินได้
ตลอดปี ท าให้อดอยากไม่มีข้าวกิน ก็เลยอพยพกันไปหาท่ีอาศยัท่ีอ่ืน พอท่ีจะมีท่ีท ามาหากินเลย
มาถึงท่ีเป็นพืน้ท่ีลุม่ น า้ไมท่ว่มและมีหนองน า้ก็เลยตัง้หลกัปักฐานกนัอยู่ท่ีนัน้ ในหนองน า้นัน้มีเทา
อยูใ่นน า้ ก็เลยได้ตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่บ้านหนองเทาจนทกุวนันี ้     
  ชาวบ้านหนองเทา มีอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ชาวบ้าน
หนองเทากลุ่มนีมี้นาไร่อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหนองเทา กลุ่มคนเหล่านีไ้ด้อพยพมาจาก
หมู่บ้านไปปลูกกระท่อมอยู่ท่ีไร่และนา ต่อมาจึงกลายเป็น  “หมู่บ้านค้อน้อย” เป็นหมู่บ้านส่วน
หนึง่ของบ้านหนองเทา เพราะขึน้ตอ่หมู ่๕ เชน่เดียวกนั หมูบ้่านนีต้ัง้มาแล้วประมาณ ๖๖ ปี 

    

๓.๑.๒.๑ สภาพทางสังคม       

 บ้านหนองเทา คนในชุมชนอยู่กันลักษณะเครือญาติช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีวิถีชีวิต
รูปแบบคล้ายคลงึกนักบัวฒันะธรรมชาวต าบลตะดอบเป็นสว่นมาก วฒันธรรมประเพณีท่ีส าคญัใน
ต าบลตะ ดอบหลกัๆ ได้แก่ ประเพณีบญุบัง้ไฟและประเพณีวนัลอยกระทง ประเพณีดงักล่าวจดัขึน้
ในเดือนมิถนุายนและเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ประเพณีบญุบัง้ไฟจะมี การประกวดขบวนแห่บัง้



๕๔ 
 

ไฟประเภทสวยงามจากทกุหมู่บ้าน ประเพณีลอยกระทงจะมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม 
ประกวดนางนพมาศจากทกุหมู่บ้าน โดยท่ีหมู่บ้านหนองเทาได้มีส่วนร่วมในประเพณีตา่งๆ เหล่านี ้
ในทุกๆ ปี และมีการแสดง“ร าสะเอง” ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมของคนในต าบล  “ร าต า
ตะ” แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวต าบลตะดอบเป็นนาฏศลิป์พืน้บ้าน๗๔     
    ๓.๑.๒.๒ การประกอบอาชีพ    

    บ้านหนองเทานัน้ การประกอบอาชีพท านาและปลูกพืชและ
เลีย้งสตัว์ และรับจ้างทัว่ไป  ๓.๑.๒.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ   

     รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร เช่น การ
จ าหน่ายข้าวเปลือก จ าหน่ายพริก รายได้ท่ีรองจากการท าการเกษตร เช่น การจ าหน่ายสุกร โค 
กระบือ และมีรายได้จากการรับจ้างทัว่ไป บางส่วน และยงัมีรายได้จากลกูหลานท่ีประกอบอาชีพ
อยูต่า่งจงัหวดั ส่งมาให้บ้าง   ๓.๑.๒.๔ เลีย้งกบคอนโดสร้างรายได้เสริม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรกรบ้านหนองเทา ต าบลตะดอบ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ได้น าขวดน า้พลาสติกมาเพาะเลีย้งกบเป็นรายได้เสริม สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว โดยน าขวดพลาสตกิท่ีเตรียมไว้ท าความสะอาดเจาะรูบริเวณด้านบนของขวด เพ่ือเป็นท่ี
หายใจและให้อาหารน าลกูกบอายแุรกเกิดใส่ลงในขวดพลาสติกท่ีเตรียมไว้ เติมน า้พอท่วมหลงักบ
ปิดผาให้สนิทจากนัน้น าไปวางในชัน้วาง โดยวางขวดพลาสติกไว้ในท่ีร่มให้อาหารวนัละ ๒ ครัง้ 
ครัง้ละ ๓-๕ เม็ด เช้าและเย็นพร้อมกบัเปล่ียนน า้วนัละ ๑ ครัง้ คือก่อนให้อาหารตอนเย็น 
       นางสาวสมพร อินสมาน อายุ ๓๒ ปี 
เกษตรกรบ้านตาดอบ กล่าวว่า กสน.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั โดยได้จดัหาพนัธุ์ลกูกบอายแุรกเกิด ซึ่งซือ้มา
ในราคาตวัล่ะ ๒ บาท ถ้าหากน ามาเลีย้งได้ประมาณสองเดือน ก็สามารถน าไปขายได้กิโลกรัมละ 
๑๐๐ บาท เป็นการสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวอีกชอ่งทางหนึง่๗๕ ๓ . ๑ . ๒ . ๕  ผ ล ง า น ที่

ภาคภูมิใจของชุมชนหนองเทา      การคัดเลือกหมู่บ้าน
ดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจ าปี ๒๕๕๙ ตามท่ีกรมการปกครองได้ด าเนินการตามโครงการ
คดัเลือกหมูบ้่านดีเดน่ (บ้านสวย เมืองสขุ) ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมีวตัถปุระ สงค์เพ่ือสร้างแรงจงูใจ

                                                           
๗๔ กศน.ตําบลตะดอบ, ประวัติ กศน.ต าบลตะดอบ, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, 

แหลงขอมูล http://www.srisaketnfe.go.th/muang/tadop. 
๗๕ สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ์, จ.ศรีสะเกษ เลี้ยงกบคอนโดสร้างรายได้เสริมตามหลักปรัชญา -

เศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.thainews. 
prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5810280010013/1/30.  

http://www.srisaketnfe/


๕๕ 
 

และสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิานให้แก่ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทัว่
ประเทศ โดยได้ด าเนินการคดัเลือกหมู่บ้านท่ีสามารถขับเคล่ือนนโยบายและโครงการส าคญัได้
ประสบผลส าเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งการคดัเลือกออกเป็นระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวัด 
ระดบัเขต และระดบัภาค นัน้ หมูบ้่านหนองเทา ได้รับรางวลัจากการคดัเลือก ของจงัหวดัศรีสะเกษ 
ซึง่ก็เป็นรางวลัชมเชย จากโครงการนี ้จงึถือว่าเป็นเกียรติประวตัิของชาวชมุชนหนองเทา เป็นอย่าง
ยิ่ง๗๖ 

๓.๑.๒.๖ สรุปกิจกรรมบ้านหนองเทา หมู่ท่ี ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

บ้านหนองเทา คนในชุมชนอยู่กันลักษณะเครือญาติช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีวิถีชีวิต
รูปแบบคล้ายคลงึกนักบัวฒันะธรรมชาวต าบลตะดอบเป็นสว่นมาก วฒันธรรมประเพณีท่ีส าคญัใน
ต าบลตะ ดอบหลกัๆ ได้แก่ ประเพณีบญุบัง้ไฟและประเพณีวนัลอยกระทง ประเพณีดงักล่าวจดัขึน้
ในเดือนมิถนุายนและเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ประเพณีบญุบัง้ไฟจะมี การประกวดขบวนแห่บัง้
ไฟประเภทสวยงามจากทกุหมู่บ้าน ประเพณีลอยกระทงจะมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม 
ประกวดนางนพมาศจากทกุหมู่บ้าน โดยท่ีหมู่บ้านหนองเทาได้มีส่วนร่วมในประเพณีตา่งๆ เหล่านี ้
ในทุกๆ ปี และมีการแสดง“ร าสะเอง” ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมของคนในต าบล  “ร าต า
ตะ” แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวต าบลตะดอบเป็นนาฏศลิป์พืน้บ้าน 

  ๓.๑.๓ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านโนนไชยงาม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้
เกลีย้ง จังหวัดศรีสะเกษ   

บ้านโนนไชยงาม หมู่ท่ี ๑๑ เป็นหมู่บ้านท่ีแยกออกมาจากบ้านโนนงาม ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.
๒๔๘๐ ผู้ ก่อตัง้ คือ นายนิล เผ่ือแผ่ นายสาย มงคลแก้ว ได้อพยพมาจากบ้านโนนหล่อง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัศรีสะเกษ มาตัง้ช่ือบ้าน คือ บ้านโนนงาม หมู่ท่ี ๔ ต าบลละเอาะ อ าเภอกนัทรารมย์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายจนัทร์ ผ่องราศี ได้แยกการปกครองออกจากบ้านโนน
งาม หมูท่ี่ ๔ ต าบลรุ่งระวี มาตัง้เป็นหมูบ้่าน โดยยดึเอาต้นไทร ท่ีหน้าสถานีอนามยัหลงัเก่า เป็นช่ือ
หมู่บ้าน และได้ตัง้ช่ือว่าเป็น บ้านโนนไชยงาม เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีนายสณีุย์ บญุเหลือง 
เป็นผู้ ใหญ่บ้านคนแรกตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๐ และตอ่มาก็ได้มีผู้ ใหญ่บ้านคนท่ี ๒ คือ นาย
บญุหนา บวัศรี ปกครองมาจนถึงปัจจบุนั       
    ๓.๑.๓.๑ ที่ตัง้      
    ตัง้อยู่หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้เกลีย้ง จงัหวดัศรีสะเกษ 

                                                           
๗๖ สมกมล คงอาชวะ, ผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจ าปี ๒๕๕๙, [ออนไลน์] 

เข าถึ งขอมูล เมื่ อ  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐, แหล งขอมูล  http://www.pr.prd.go.th/sisaket/ewt_news. 
php?nid=4230&filename=index. 

http://www.pr.prd.go.th/sisaket/ewt_news
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อยูห่า่งจากอ าเภอน า้เกลีย้งระยะทาง ๓ กม. หา่งจากจงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง ๔๑ กม. 
    อาณาเขตตดิต่อ     
    

ทิศเหนือ จดบ้านทุ่งสว่าง ม.๗ ต าบลละเอาะ อ าเภอน า้เกลีย้ง จงัหวดัศรีสะเกษ
  ทิศใต้  จดบ้านโนนโพธ์ิ ม.๑๐ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้เกลีย้ง จงัหวดัศรี
สะเกษ  ทิศตะวนัออก จดบ้านหนองแลง ม.๙ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้เกลีย้ง จงัหวดัศรี
สะเกษ  ทิศตะวนัตก จดบ้านรุ่ง ม.๖ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้เกลีย้ง จงัหวดัศรีสะเกษ
  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ     
  พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่ ตามริมล าน า้ห้วยระวี ด้านทิศตะวนัตกของหมู่บ้าน มี
ฝายห้วยระวีกัน้ จ านวน ๑ ฝาย ด้านทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบทุง่นา ใช้ท านาและท าไร่ มี ๓ ฤด ู
  แหล่งน า้ที่ส าคัญ – ล าห้วยระวี      

  ๓.๑.๓.๒ การนับถือศาสนา      

  ประชาชนสว่นใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ สว่นใหญ่ใช้ภาษา ไทยอีสาน เป็นภาษา
ท้องถ่ิน มีประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ได้แก่ บญุบัง้ไฟ ท าบญุ
มหาชาต ิเข้าพรรรษา ออกพรรรษา ลอยกระทง บญุสงกรานต์ บญุกฐิน ท าบญุขึน้ปีใหม ่ฯลฯ 
  ๓.๑.๓.๓ ประชากรและครัวเรือน     
   บ้านโนนไชยงาม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้เกลีย้ง จงัหวดัศรีสะ
เกษ มีครัวเรือนทัง้หมด ๘๒ ครัวเรือน และจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยู่จริง จ านวน ๓๓๐ คน แยก
เป็น ชาย ๑๗๐ คน หญิง ๑๖๐ คน (จากข้อมลู จปฐ. ปี ๒๕๕๘)    

    ๓.๑.๓.๔ การบริหารงาน/ปกครองหมู่บ้าน  

     บ้านโนนไชยงาม หมู่ท่ี ๑๑ ตาบลรุ่งระวี อาเภอน้า
เกลีย้ง จงัหวดัศรีสะเกษ โดยการน าของ นาย บญุหนา บวัศรี ผู้ ใหญ่บ้าน มีทบทวนแผนชมุชนทกุปี 
มีการประชมุกรรมการหมู่บ้าน หวัหน้าคุ้ม และประชาชน ในหมู่บ้านทกุเดือนทกุเดือน ทกุวนัท่ี ๕ 
ของเดือน     ๓.๑.๓.๕ การประกอบอาชีพของคนใน

ชุมชน      ชาวชุมชมโนนไชยงามนัน้ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านา เป็นอาชีพหลกั ซึ่งนอกจากนัน้ยงัมีอาชีพเสริมอีกด้วย คือ การท าสวน ค้าขาย และ
รับจ้าง      ๓.๑.๓.๖ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
      บ้านโนนไชยงาม มีผลิตภัณฑ์ประจ าชุมชนท่ี
หลากหลาย ซึ่งได้แก่ จกัสาน พืชผลทางการเกษตร เช่น แตงโม, พริก, ข้าวโพด, มะเขือเทศ, 
ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร คือ ไขน่กกระทา, กบ และปลาดกุ เป็นต้น 
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       ๓.๑.๓.๗ ด้านจิตใจและสังคม 
       จดัเวทีประชาคมเพ่ือแก้ไขปัญหา ๒๘ 
ครัง้ ตอ่ปี ได้แก่     ๑) ประชมุประจ าเดือน ๑๒ ครัง้  

      ๒) การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ๔ ครัง้
       ๓) ปรับแผนชมุชน ประจ าปี ๑ ครัง้
       ๔) ประชมุตรวจสภาพดนิ ๔ ครัง้ 
       ๕) ประชาคมรับขึน้ทะเบียนผู้ปลกูข้าว
นาปี มนัส าปะหลงั ๓ ครัง้    ๖) ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับ
มอบโค-กระบือ ๔ ครัง้     ๓.๑.๓.๘ ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของชุมชน      ๑) ทะเลาะวิวาท มีการไกล่เกล่ีย ปรับ
ท่ีท าการผู้ ใหญ่บ้าน ปรับทัง้ ๒ ฝ่าย คนละ ๕๐๐ บาท (ผู้ ท่ีถกูกระท าถ้าสอบถามแล้วเห็นว่าไม่ผิด 
ไมต้่องปรับ)       ๑.๑ อยูดี่ ๆ มีคนมากระท า (ตี
ท าร้าย) คนท่ีท าผิดปรับ ๒ เทา่     ๑.๒ สามี-ภรรยา ทะเลาะกนั 
ถ้ามีการไกลเ่กล่ียท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้านปรับทัง้ ๒ ฝ่าย คนละ ๕๐๐ บาท   
        ๒) ลักขโมย ถ้ามีการไกล่
เกล่ีย ปรับผู้กระท าผิด ๑,๐๐๐ บาท ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน  ๓) ผู้ขบัข่ียานพาหนะเสียงดงั 
คณะกรรมการหมูบ้่านตกัเตือน ๒ ครัง้ และท าให้ผู้ อ่ืนได้รับการบาดเจ็บ ปรับ ๕๐๐ บาท 

        ๔) สตัว์เลีย้ง ววั ควาย ไปกิน
พืชสวนของคนอ่ืนเสียหาย ไกลเ่กล่ียปรับ ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่ บ้าน ๒๐๐ บาท   
        

๕) ครัวเรือนไม่เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนเกิน ๕ ครัง้/ปี ให้งดการช่วยเหลือ
งบประมาณตา่ง ๆ จากทกุหนว่ยงานราชการ      

   ๖) ครัวเรือนใดไม่ให้ความร่วมมือในการพฒันา ร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน
เกินคร่ึงหนึง่ในการพฒันาของปีนัน้ๆ ให้งดการชว่ยเหลืองบประมาณจากทางราชการทกุหน่วยงาน
ในปีงบประมาณนัน้ ๆ ยกเว้น ถ้าร่วมกนับริจาคสิ่งของ อาหาร เคร่ืองด่ืม ให้ถือว่าได้ร่วมกิจกรรม
    ๗) คา่ปรับในแตล่ะครัง้ให้น าเงินเข้าบญัชีคณะกรรมการหมู่บ้าน
    ๘) การไกล่เกล่ียของหมู่บ้านสิน้สุดลง ผู้ ท่ีได้รับเงินสินไหม 
คา่เสียหาย ทกุกรณีเกิน ๑,๐๐๐ บาท ต้องจา่ยเข้ากองทนุคณะกรรมการหมูบ้่านร้อยละ ๑๐ 

     ๙) ถ้าบุคคลใดในครัวเรือนนัน้ๆ ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพ
ติด (ขาย) ให้ตดัสิทธ์ิการช่วยเหลืองบ ประมาณต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการเป็นเวลา ๓ ปี 
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หลงัจากศาลตดัสินแล้วเห็นวา่มีความผิดจริงกบัการยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด   

       
๑๐) ระเบียบ กฎ กติกา หมู่บ้าน ให้บงัคบัใช้ และปฏิบตัิตัง้แต่ วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ 

เป็นต้นไป และคงไว้ ๒ ปี         
 ๓.๑.๓.๙ ด้านเศรษฐกิจ        
 ๑) มีการจดัท าบญัชีรายรับ – รายจา่ย ประจ าครัวเรือน    
 ๒) คนในครัวเรือนท่ีใช้เคร่ืองอุปโภค/บริโภคท่ีชุมชนผลิตเองและการปลูกพืชเศรษฐกิจ/
เลีย้งสตัว์ เพ่ือรายได้แก่ครัวเรือน ท าให้แตล่ะครัวเรือนลดรายจ่ายในการซือ้ผกับริโภคได้เดือนละ 
๒,๐๐๐ บาท ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท        

  ๓) การเลีย้งกบ ท าให้ลดรายจ่ายได้ครัวเรือนละ ๒,๕๐๐ บาท และสามารถท า
รายได้ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท        
   ๔) การเลีย้งปลาดกุ ท าให้ลดรายจ่ายได้ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท และ
สามารถท ารายได้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท       
   ๕) การเพาะเห็ดในขอนไม้ ท าให้ลดรายจ่ายได้ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
และสามารถท ารายได้ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท       
  ๖) การปลกูแตงโม สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
  ๗) การปลกูพริก สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี 
  ๘) การปลกูหอม สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี 
  ๙) การปลกูแตงกวา สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
  ๑๐) การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๔๐,๐๐๐ 
บาท/ปี  ๑๑) การปลกูมนัส าปะหลงั สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท/
ปี  ๑๒) การปลกูปาล์มน า้มนั สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท/ปี
  ๑๓) การปลกูยางพารา สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี
   ๑๔) การปลูกมะนาว สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท/ปี   ๑๕) การเลีย้งนกกระทา สามารถท ารายได้เฉล่ียครัวเรือนละ ๖๐,๐๐๐ 
บาท/ปี   ๑๖) การเลีย้งโคเนือ้ ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ  
   ๑๗) การเลีย้งไก่พนัธุ์พืน้เมืองและไก่พนัธุ์ไข่   
    ๓.๑.๓.๑๐ ด้านการเรียนรู้    
    ๑) หมู่บ้านมีการจดัเก็บข้อมลู จปฐ./ กชช.๒ค. ข้อมลูอ่ืนๆ ของ
ชมุชน น ามาวิเคราะห์ จดัเวทีประชาคม น าข้อมลูท่ีตกเกณฑ์และปัญหาเร่งดว่น ปรับแผนชมุชน มี
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โครงการทัง้หมดจ านวน ๒๑ โครงการ และด าเนินการแล้วจ านวน ๑๒ โครงการ  
     ๒) หมูบ้่านมีปราชญ์ชาวบ้าน (ภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีการ
ใช้ จดบนัทึกและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น การจกัสานไม้กวาดทางมะพร้าว การทอเส่ือกก)
      ๓) มีศนูย์เรียนรู้ชุมชน จ านวน ๑ แห่ง ซึ่งมี
กิจกรรมเรียนรู้ภายในศนูย์ ประกอบด้วย สาธิตการเลีย้งปลาดกุ เลีย้งกบ การเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ การ
ปลกูมะนาวในวงบอ่ การปลกูผกัสวนครัว พืชสมนุ ไพร เตาชีวะมวล และเป็นท่ีตัง้ของกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทนุสวสัดิ การและสิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ) ธนาคาร
ข้าว และมีแหล่งเรียนรู้ภายในชมุชน จ านวน ๖ แห่ง ประ กอบด้วย การเลีย้งกบ การปลกูมะนาว 
การทอเส่ือกก การทอผ า้ การจกัสาน และการเลีย้งไขน่กกระ ทา    
        ๔) มีการเช่ือมโยงเครือข่าย
การเรียนรู้กิจกรรมระหว่างกองทุนหมู่บ้าน คือ กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต, ครัวเรือน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านโนนงาม, บ้านหนองระไง, บ้านหนองแลง)  
         ๕ )  ห มู่ บ้ า น ผ่ า น
มาตรฐานงานชมุชน (มชช.) ปี ๒๕๕๗     ๓ . ๑ . ๓ . ๑ ๑  ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม     ๑) ชุมชนมีการจัด
ระเบียบ ปรับภูมิทศัน์ภายในชุมชน ทกุวนัท่ี ๕ ของเดือน และมีแผนท่ีจะประกวดคุ้มภายใน
หมูบ้่าน         ๒) คนในชมุชนใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์/ปุ๋ ยคอก ทกุครัวเรือน      ๓) ชุมชนมีการจัด
ระเบียบของชุมชน/รักษาความสะอาด/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชมุชน อยา่งสม ่าเสมอ มากกว่า ๑๒ ครัง้ มีการจดัปา้ยค าขวญั ท่ีท าการคุ้มมีข้อมลู
ปลกูไม้ดอกไม้ประดบั ปลอ่ยปลา-ปลอ่ยกุ้ง ในแหลง่น า้สาธารณะ (ล าห้วยระวี) ทกุปี มีการปลกูไม้
ยืนต้น           ๔ ) 
มีกิจกรรมสง่เสริมเพ่ือลดการใช้พลงังาน เชน่       
 ๔.๑ การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดั      
 ๔.๒ รณรงค์การใช้จกัรยานแทนการใช้รถยนต์-รถจกัรยานยนต์   
 ๔.๓ การผลิตเตาชีวะมวลไว้ใช้เองในครัวเรือนและผลิตไว้จ าหนา่ย   ๕ ) 
มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดรายได้ ได้แก่ 
           
 ๕.๑ การปลกูไม้ยืนต้นตามล าห้วยระวี      



๖๐ 
 

 ๕.๒ การปลอ่ยพนัธุ์ปลา-กุ้ง ตามล าห้วยระวี เป็นประจ าทกุปี   
  ๕.๓ การผลิตน า้หมกัชีวภาพ      
 ๓.๑.๓.๑๒ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ      
  ๑) คนในชุมชนและผู้น ากลุ่ม/องค์กรมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็น
หมูบ้่านเศรษฐกิจ         
  ๒) ผู้น าหมู่บ้านมีภาวะเป็นผู้น าท่ีดี ชมุชนมีส่วนร่วมทกุกิจกรรม มีความรักความ
สามคัคี  ๓) ผู้น าและคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีโอกาสได้รับการ
พฒันาศกัยภาพจากภาคีท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง      
   ๔) คนในชมุชนมีองค์ความรู้ ภมูิปัญญาท่ีหลากหลาย  
    ๕) พืน้ท่ี สภาพภมูิประเทศเหมาะสม   
    ๖) คนในชมุชนศรัทธาในตวัผู้น าและส่วนราชการท่ีเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการขบัเคล่ือนกิจกรรม ๗) ร่วมกับภาคีการพัฒนาขับเคล่ือนกิจกรรมให้หมู่บ้านได้รับ
การพัฒนาศกัยภาพทัง้ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชน
พึง่ตนเองได้อยา่งยัง่ยืน   

๓.๑.๓.๑๓ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ      
 ๑) หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดบัอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๕๗   
 ๒) รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสขุ” ตามโครงการ
เชิดชเูกียรตผิู้น าเครือขา่ยพฒันาชมุชมดีเดน่ ประจ าปี ๒๕๕๗    
  ๓) รางวลัชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการ “ศนูย์ฮ่วมแฮง ส่างแปงซุมซน” 
ประจ าปี ๒๕๕๗          
  ๔) รางวัลชนะเลิศประกวดคณะกรรมการหมู่บ้าน อ าเภอน า้เกลีย้ง ประจ าปี 
๒๕๕๗๗๗ 

๓.๑.๓.๑๔ สรุปกิจกรรมบ้านโนนไชยงาม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน า้เกลีย้ง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ตามริมล าน า้ห้วยระวี ด้านทิศตะวนัตกของหมู่บ้าน มีฝาย
ห้วยระวีกัน้ จ านวน ๑ ฝาย ด้านทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบทุ่งนา ใช้ท านาและท าไร่ มี ๓ ฤด ูส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านา เป็นอาชีพหลกั ซึ่งนอกจากนัน้ยงัมีอาชีพเสริมอีกด้วย คือ การท าสวน 

                                                           
๗๗ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอน้ําเกลี้ยง, สรุปผลการด าเนินงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

บ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ,  ม.ป.พ. : ม.ป.ท. 



๖๑ 
 

ค้าขาย และรับจ้าง บ้านโนนไชยงาม มีผลิตภัณฑ์ประจ าชุมชนท่ีหลากหลาย ซึ่งได้แก่ จกัสาน 
พืชผลทางการเกษตร เช่น แตงโม, พริก, ข้าวโพด, มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึง
ประเภทอาหาร คือ ไข่นกกระทา, กบ และปลาดกุ เป็นต้น มีการจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย 
ประจ าครัวเรือนคนในครัวเรือนท่ีใช้เคร่ืองอุปโภค /บริโภคท่ีชุมชนผลิตเองและการปลูกพืช
เศรษฐกิจ/เลีย้งสตัว์ เพ่ือรายได้แก่ครัวเรือน ท าให้แตล่ะครัวเรือนลดรายจ่ายในการซือ้ผกับริโภคได้
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท มีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแก้ไขปัญหา ๒๘ ครัง้ ตอ่ปี 
ได้แก่ ประชมุประจ าเดือน ๑๒ ครัง้, การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ๔ ครัง้, ปรับแผนชมุชน 
ประจ าปี ๑ ครัง้, ประชุมตรวจสภาพดิน ๔ ครัง้, ประชาคมรับขึน้ทะเบียนผู้ปลกูข้าวนาปี มนั
ส าปะหลงั ๓ ครัง้, ประชมุเตรียมความพร้อมพิธีรับมอบโค-กระบือ ๔ ครัง้ และมีประเพณีท่ีสืบทอด
กนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ได้แก่ บญุบัง้ไฟ ท าบญุมหาชาติ เข้าพรรรษา ออก
พรรรษา ลอยกระทง บญุสงกรานต์ บญุกฐิน ท าบญุขึน้ปีใหม ่ฯลฯ 

๓.๑.๔ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านนาขนวน หมู่ท่ี ๕ อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ   

บ้านนาขนวน หมู่ท่ี ๕ ต าบลขนุน อ าเภอกันทรลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การท านา ยางพารา, และท าสวนผัก (ปลูกพริก
,มะเขือ) บ้านนาขนวน เป็นหมูบ้่านแหง่การทอผ้าไหม ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มทอผ้าไหม และมีการ
ปลกูหม่อน เลีย้งไหมภายในหมู่บ้าน ได้ส่งผลิตภณัฑ์ผ้าไหมเข้าคดัสรรเป็นสินค้า OTOP ระดบั ๔ 
ดาว มีนายปรีชา พิมพนัธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยด ารงต าแหน่งมาตัง้แตปี่ ๒๕๕๓ จนถึงปัจจบุนั เป็น
หมู่บ้านท่ีมีวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่ีมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  และยังสามารถรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่บ้านไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ บญุแซโดน
ตาล เซน่ การไหว้ผีปู่ ยา่ตายาย/บรรพบรุุษ การเคารพญาตผิู้ใหญ่     

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านนาขนวน  
  ๓.๑.๔.๑ มิตเิศรษฐกิจ       
  ๑.๑ การออมเงนิ       
  ๑) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านนาขนวน หมู่ท่ี ๕ ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี 
๒๕๓๖ โดยในครัง้แรก มีนางบวัทอง บญุสองชัน้ ผู้ ใหญ่บ้านขณะนัน้ ได้น าแนวความคิดเร่ืองการ
จดัตัง้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจากส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอกันทรลกัษ์ มาขยายผลให้
กลุม่สตรีในหมูบ้่านได้รับทราบ จงึเกิดมีความสนใจ จงึได้รวมกลุ่มกนัจดัตัง้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตบ้านนาขนวน ขึน้เพ่ือให้ชาวบ้านได้รู้จกัการออมเพ่ือใช้ในยามท่ีจ าเป็น และท าให้เกิดความ
สามคัคีขึน้ในหมูบ้่าน 



๖๒ 
 

 การบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านนาขนวน  ได้ยึดหลักคณุธรรม ๕ 
ประการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท่ีกรมการพฒันาชมุชนให้การสนบัสนนุ ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ ความ
เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจกัน ปัจจุบนัการด าเนินงานมี
ความก้าวหน้ามาตาม ล าดบั ปัจจบุนัมีสมาชิก ๑๕๙ คน สจัจะรายเดือน ๑๕,๙๐๐ บาท มีเงินทนุ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท มีการปลอ่ยให้สมาชิกได้กู้ ยืมไปประกอบ อาชีพ และจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชิก 
 การจดัท าเอกสารหลกัฐานทางบญัชี มีการมอบหมายงานแก่คณะกรรมการในการจดัท า
บญัชีอย่างเป็นระบบตามหลกัการบญัชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่น บญัชีเงินสด บญัชีรายรับ บญัชี
รายจ่าย บญัชีเงินฝากธนาคาร และทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการไว้ในระเบียบข้อบงัคบัของกลุ่มฯ ทกุวนัท่ี ๕ ของเดือนจะมีการน าเงินฝากสจัจะมา
ส่งแก่คณะกรรมการฯ และสมาชิกท่ีประสงค์จะย่ืนกู้ เงินก็สามารถด าเนินการในวนัเดียวกนั มีการ
สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ ในท่ีประชมุประจ าเดือน ปัจจบุนัการกู้ ยืมเงินคิดอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ ๔ บาท กรณีกู้ เงินฉกุ เฉิน คดิอตัราร้อยละ ๑ บาทตอ่เดือน 
 ทกุสิน้ปีคณะกรรมการฯ จะจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบปี, ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ, วาระของคณะกรรมการ, ปิดบญัชี สรุปสถานะ
ทางการ เงินและจดัสรรผลประโยชน์คืนให้สมาชิกตามระเบียบฯ ท่ีก าหนดไว้ 
 ๒) กองทนุหมู่บ้าน บ้านนาขนวนได้รับการจดัสรรเงินกองทนุหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท เม่ือปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีสมาชิกเร่ิมต้น จานวน ๑๔๗ คน ปัจจบุนักองทนุหมู่บ้านฯ มีสมาชิก ๒๕๒ คน มี 
นายอิสระ บญุสองชัน้ เป็นประธานกองทนุหมู่บ้าน มีเงินทนุหมนุเวียนทัง้สิน้ ๒,๑๙๖,๙๔๖ บาท 
ได้ปลอ่ยเงินให้กบัสมาชิก ได้กู้ ยืมเพ่ือประกอบอาชีพและบรรเทาเหตคุวามจ าเป็นเร่งดว่น การกู้ ยืม
สามญัคิดดอกเบีย้อตัราร้อยละ ๖ บาทตอ่ปี กรณีกู้ เงินฉกุเฉินคิดดอกเบีย้อตัราร้อยละ ๑ บาทตอ่
เดือน ทกุสิน้ปีมีการปิดบญัชี จดัทางบการเงิน และจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี มีการ
จดัสรรผลก าไรตามระเบียบข้อบงัคบัของกองทนุหมูบ้่านเป็นประจ าทกุปี 
 ๓) กองทนุ กข.คจ. บ้านนาขนวน ได้รับงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมา
ตัง้ แตปี่ ๒๕๔๔ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นกองทนุส าหรับดแูลผู้ยากไร้ หรือครัวเรือนท่ีมีความ
จ าเป็นใน การประกอบอาชีพ เน่ืองจากปัจจบุนับ้านนาขนวนไม่มีครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ใน
เร่ืองรายได้ จงึต้องพิจารณาจากปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือน 
 ๔) กิจกรรมการรณรงค์การออมด้วยกระบอกไม้ไผ่ มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
รักษ์การออม โดยการท ากระปกุออมสินจากกระบอกไม้ไผ่แตล่ะครัวเรือนๆ ละ ๑ กระบอก และให้
เร่ิมด าเนินการออมเงินตัง้แตว่นัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไปจนถึงวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจดั
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ให้มีการแข่งขนัครัวเรือนท่ีสามารถออมเงินได้สูงสุดจะมีของรางวลัมอบให้ ในส่วนของเงินออม
ทัง้หมดจะให้น าไปออมไว้ท่ีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านนาขนวน ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวบ้านนา
ขนวนได้ด าเนิน การมาตัง้แตปี่ ๒๕๕๔ ซึง่ได้ยอดเงินออมรวมทัง้หมูบ้่านประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ การผลิตและจ าหน่าย       
 ๑) การผลิต บ้านนาขนวน มีการท านาเป็นอาชีพหลกั และมีการท าสวนยางพารา รวมถึง
การปลกูผกัสวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม การเลีย้งกบ เลีย้ง
ปลา เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายในชุมชนเองและเป็นหมู่บ้านแห่งการทอผ้าไหม  ชาวบ้านมีการ
รวมกลุ่มทอผ้าไหม และมีการปลกูหม่อนเลีย้งไหมภายในหมู่บ้าน ได้ส่งผลิตภณัฑ์ผ้าไหมเข้าคดั
สรรเป็นสินค้า OTOP ระดบั ๔ ดาว บ้านนาขนวน มีกองทนุปุ๋ ย ท่ีผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือให้
สมาชิกได้น าไปใช้ในการท าการเกษตร และยงัได้จ าหน่ายปุ๋ ยดงักล่าวให้กบัชมุชนข้างเคียงและผู้ ท่ี
สนใจทัว่ไปด้วย กองทนุปยุบ้านนาขนวน มีสถานท่ี และเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการอดัเม็ดปุ๋ ย เป็น
ของตวัเองโดยได้รับงบสนบัสนนุจากหนว่ยงานราชการ 
 ๒) การจ าหน่าย ผลผลิตของบ้านนาขนวนทัง้หมดท่ีเป็นสินค้าการเกษตรจะจ าหน่ายทัง้
ภาย ในและตลาดภายนอกชมุชน และพ่อค้าเข้ามารับซือ้ถึงพืน้ท่ี ท าให้ไม่มีปัญหาในเร่ืองของ
ตลาด ในส่วนของผลิตภณัฑ์ผ้าไหม จะน าสินค้าไปแสดงในงาน OTOP ตา่งๆ และจะมีลกูค้าสัง่
จองเป็นรายๆไป แตจ่ะมีปัญหาในเร่ืองของการไมส่ามารถก าหนดราคาผลผลิตได้ ท าให้ได้ราคาไม่
เป็นธรรม อีกทัง้ผลผลิตจะมีมากเป็นบางเวลาท าให้ราคาตกต ่า ยงัไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือบริหาร
จดัการผลผลิตและมีระบบการจดัการทางการตลาดของสินค้าในชมุชน 
 ๑.๓ การจัดสวัสดกิาร        
 บ้านนาขนวน มีการอยู่ร่วมกนัด้วยความเอือ้อาทร มีความเป็นอยู่ท่ีเป็นญาติมิตร เครือ
ญาติ จึงได้มีการจดัตัง้กองทนุฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือดแูลคนในชมุชนกรณีเสียชีวิต  ปัจจบุนัได้
ขยายออกไปยงัหมู่บ้านข้างเคียงอีก ๑ หมู่บ้าน โดยเม่ือเสียชีวิตทุกครัวเรือนจะสมทบช่วยกัน
ครัวเรือนละ ๑๐๐ บาท เพ่ือรวบรวมเงินทนุมอบให้กบัทายาทของครัวเรือนผู้ เสียชีวิต  สาหรับกรณี
ผู้ประสบภยัพิบตัิและผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน บ้านนาขนวนนอกจากจะมีกองทนุข้าวส าหรับให้กู้ ยืมใน
อตัราดอกเบีย้ต ่าแล้ว ยงัมีการด าเนินงานศนูย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน โดยปัจจุบนัมี
เงินกองทนุ ๒๐,๑๓๗ บาท ดแูลทกุครัวเรือนในหมู่บ้านโดยไม่เลือกปฏิบตัิ โดยปัจจบุนัมีแนวคิดใน
การพัฒนากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์และศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านให้ดูแลคนใน
ชมุชน ตัง้แต ่เกิด แก ่เจ็บ ไปจนตาย 
 ๑.๔ การแก้ไขปัญหาความยากจนและหนีน้อกระบบ    
 บ้านนาขนวน เป็นหมู่บ้านท่ีมีการบริหารจดัการเงินกองทุนตา่งๆ ภายในชุมชนได้เป็น
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อย่างดี มีกองทนุท่ีหลากหลาย มีการบริหารท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้ทกุครัวเรือนในหมู่บ้าน
สามารถเข้า ถึงแหล่งทุนภายในชุมชนได้ทุกกองทุน จึงไม่มีปัญหาหนีน้อกระบบ อีกทัง้กรมการ
พฒันาชมุชนได้จดั สรรเงินทนุโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีครัวเรือนเปา้หมาย
ทัง้สิน้ ๑๕๑ ครัวเรือน ปัจจบุนัมีเงินกองทนุจ านวน ๒๙๐,๒๖๒ บาท 
 ๓.๑.๔.๒ มิตคิวามม่ันคง       
   
 ๑.๑ การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
 บานนาขนวน มีประชากรทั้งสิ้น ๙๐๕ คน มีผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง จํานวน ๔๕๙ คน มีผูไป
ใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด คือ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด ประชาชนชาวบานนาขนวนไดไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง คิดเป็นรอยละ ๙๐ โดยใน
การเลือกตั้งทุกครั้ง ชาวบานนาขนวนไดใหความสําคัญกับการไปใชสิทธิของตนเอง โดยไปใชสิทธิดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ที่เป็นหนาที่สําคัญท่ีทุกคนตองทํา แสดงใหเห็นถึงการมีความรูความเขาใจในสิทธิและ
หนาที่พลเมืองของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บาน
นาขนวน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานตนแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔           
 ๑.๒ การเทิดทูนและการจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์   
 บานนาขนวนเป็นหมูบานที่ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุง จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
พระราชินีนาถ ใหจัดตั้งเป็นหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดรับพระราชทาน
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และไดมีการตอยอดเงินขวัญถุงจากประชาชนบานนาขนวนเพ่ิม ปัจจุบันมีเงิน
ทั้งสิน ๔๓,๐๘๖ บาท ชาวบานนาขนวนจะรวมกันทํากิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน ทําบุญ ตัก
บาตร เขาวัดทุกวันพระ และทุกวันสําคัญของชาติ เชน วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ และวันชาติ
ไทย ชาวบานจะรวมกันทําบุญตักบาตร และพัฒนาหมูบานใหสะอาด    
 ๑.๓ การบริหารจัดการชุมชน       
 บานนาขนวนไดมีการแบงการปกครองออกเป็น ๘ คุม โดยแตละคุมมีการแตงตั้งหัวหนาคุม 
ทําหนาที่ใหการดูแล ประสานงาน อานวยความสะดวกภารกิจตางๆ ของหมูบานเพ่ือใหมีการสื่อสาร/
สงตอขอมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งบานนาขนวน เป็นหมูบานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา การ
จัดระบบการปกครองของหมูบานออกเป็นคุม จะชวยทําใหการวางแผนรองรับเผชิญเหตุฉุกเฉิน การ
อพยพมีประสิทธิภาพสามารถปูองกันความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได ปัจจุบันบานนาขนวนเป็นหมูบานที่
มีระบบบริหารจัดการชุมชนที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนได  
 ๑.๔ การบริหารความขัดแย้ง       
 เนื่องจากเป็นหมูบานที่มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยจึงมี การแสดงความคิดเห็นที่
แตกตางอยูบอยครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจนํามาสูความขัดแยง หรือความไมพอใจของแตละฝุายที่เกี่ยวของ 
จึงไดมีการจัดตั้งกฎระเบียบขอบังคับของหมูบานนาขนวน เพ่ือใหทุกคนไดถือปฏิบัติตาม รวมถึงไดมี
วิธีการแนวทางการจัดการกับความขัดแยง ดังนี้      
 ๑) จัดเวทีประชาคมเพ่ือนําเสนอปัญหาความขัดแยงและหาแนวทางแกไขรวมกัน 
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 ๒) เมื่อเกิดปัญหาควรมีฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือทั้งสองฝุายหลีกเลี่ยง และยอมเสียสละ 
 ๓) มีคนกลางประนีประนอมยอมความ       

๑.๕ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต 
 ประชาชนในชุมชน ครอบครัวพัฒนา ๓๐ ครัวเรือน ไดเป็นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดมีการขยายผลใหครัวเรือนขางเคียง และญาติพ่ีนองไดนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือใชมีความสุขรวมกันของคนในหมูบานนาขนวน
 ๑.๖ การป้องกันปัญหายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง     
 เป็นหมูบานที่ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ให
จัดตั้งเป็นหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกองทุนสาหรับการปูองกันปัญหายา
เสพติดที่ระบาดอยูนอกชุมชน โดยมุงหวังใหทุกภาคสวน ไดเขามามีสวนรวมในการเฝูาระวังและปูอง 
กันปัญหายาเสพติด สนองราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนารถ โดยไดรับพระ 
ราชทานเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และไดมีการตอยอดเงินขวัญถุงจากประชาชนบานนาขนวนเพ่ิม ปัจจุ 
บันมีเงินทั้งสิน ๔๓,๐๘๖ บาท        
 ๑.๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 บานนาขนวน มีปัญหาเดียวกับทุกหมูบานในชนบทปัจจุบันที่มีการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน 
และพ้ืนที่ทําการเกษตร ทําใหมีพ้ืนที่สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะประสบปัญหา โดยเฉพาะการ
ตัดตนไมเพ่ือปรับสภาพที่ดินใหเหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหคนในหมูบานตองตัดตนไมทิ้งเป็น
จํานวนมาก สงผลตอระบบนิเวศน์ของชุมชน จํานวนตนไมมีจํานวนนอย ชาวบานนาขนวนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของปัญหาจึงไดมีการอนุรักษ์ดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะและไดมีการปรับปรุงพัฒนามา
เป็นปุาชุมชนของหมูบาน มีการตั้งกฎ กติกา การใชประโยชน์และการอนุรักษ์ปุาชุมชนรวมกันของคน
ในชุมชนมีคณะกรรมการดูแลรักษา มีการจัดกิจกรรมการปลูกปุา ดูแลรักษา เป็นประจําอยางตอเนื่อง
ทุกปี สําหรับคลองสงน้ําหรือแหลงน้ําของหมูบานไดมีการจัดระบบ โดยมีคณะกรรมการดูแลบริหาร
จัดการการใชน้ําเพ่ือใหทุกคนไดใชประโยชน์ในการทาการเกษตรรวมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓.๑.๔.๓ มิติสังคม        
 ๑.๑ การอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน      
 ชาวบานนาขนวนมีการอยูรวมกันดวยความสามัคคี เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผแบงปัน รักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของตนเองไวไดอยางเหนียวแน แมวาจะผานการพัฒนาหมูบาน
มาอยางยาวนาน คนในชุมชนมีความผูกผันกับ วัด โรงเรียน มีการพัฒนาที่สมดุล โดยการพัฒนาไดมี
การยึดหลักการพัฒนา “บวร” ทําใหการพัฒนาบานนาขนวนมีความตอเนื่องกาวหนาโดยที่คนในชุมชน
ยังคงรักษาวัฒนธรรม ความเป็นตัวตนของตนเองไวไดอยางดี     
 ๑.๒ วัดศูนย์รวมจิตใจ        
 วัดบานนาขนวนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดานจิตใจของชาวบานนาขนวนคือ วัดปุาธรรมวิเวก
 ๑.๓ การจัดสวัสดิการของหมู่บ้าน       
 ชาวบานนาขนวนมีกิจกรรมการรวมกลุมที่หลากหลายทั้งกลุมกิจกรรมที่มีเงินทุน  และกลุม
กิจกรรมที่ไมมีเงินรวมแลว ๘ กลุม โดยแตละกลุมกิจกรรม เกิดขึ้นจากความเห็นพองตองกันในการที่
จะชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในดานเงินทุนในการประกอบอาชีพ การชวยเหลือสงเคราะห์คนจนคนดอย
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โอกาสในหมูบาน ทําใหคนในชุมชนมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ๑.๔ การจัดการความรู้ของหมู่บ้าน      
 ชาวบานนา เป็นหมูบานศูนย์เรียนรูชุมชน ของตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษณ์ มีการจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการใชชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังไดรับงบประมาณในการจัดการ
ความรูในการรับมือกับภัยธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีกิจกรรมการจัดการความรูของคน
ในชุมชน ดังนี้          
 ๑) ทุกเดือนบานนาขนวนจะมีการจัดประชุมประจําเดือน เพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง   
 ๒) ชาวบานไดรวมกันจัดทําฐานขอมูลชุมชน ที่ประกอบดวย ประวัติความเป็นมาของหมูบาน
, วิสัยทัศน์หมูบาน, กฎระเบียบขอบังคับของหมูบาน, ทําเนียบผูนําฯ/แกนนําหมูบาน/ปราชญ์ชาว 
บาน/ภูมิปัญญาทองถิ่น, ทําเนียบกลุมองค์กรตางๆ ในหมูบาน, และกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน แผน 
งานจะมีผูรับผิดชอบในการประสานการดําเนินงาน และไดประสานการขอรับงบประมาณจากองค์กร
ปกครอง            

๓) การจัดทําแผนชุมชน เมื่อสิ้นปี บานนาขนวนจะจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนแผนชุมชน 
และปรับแผนชุมชนตามสภาพปัญหาและความตองการของคนในชุมชน โดยแยกออกเป็น ๓ ประเภท 
คือ โครงการที่ทําไดดวยตัวเอง โครงการที่ทํารวมกับหนวยงานและโครงการที่ใหหนวยงานทําใหทั้ง 
หมดแตละสวนทองถิ่น ในกิจกรรมที่ไมสามารถทําไดดวยตัวเอง เชน การจัดทําถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน, ระบบประปาหมูบาน และโครงการที่ทํารวมกับหนวยงาน เชน การจัดตั้งสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน, การสงเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได เป็นตน    

๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการลดละเลิกอบายมุข    
 ชาวบานมีการจัดกิจกรรมในการปูองกันยาเสพติดและลดละเลิกอบายมุข โดยการประชุมผู
นากลุมตางๆ เยาวชนภายในหมูบาน ใหสอดสองดูแลไมใหมียาเสพติดเขามาในหมูบาน การจัดตั้ง
คณะกรรมการปูองกันและตอตานยาเสพติดในหมูบาน มีการแบงคุมการปกครอง จัดเวรยามในการ
ดูแลเฝูาระวังโดยมีผูใหญบาน นายปรีชา พิมพันธ์ เป็นหัวหนาคณะทํางาน มีการตั้งกฎ กติกา ของ
หมูบาน มีกิจกรรมการลดละเลิกอบายมุข เชน งดเหลาเขาพรรษา เป็นประจําทุกๆ ปี และบานนาขน
วนยังเป็นหมูบานตนแบบระดับตําบลในการเป็นหมูบานงานบุญปลอดเหลาของหนวยงานสาธารณสุข
 ๑.๖ การรวมกลุ่มเพื่อสืบสานภูมิปัญญา      
 บานนาขนวน มีการสืบสานภูมิปัญญาโดยการถายทอดจากผูรู/ปราชญ์ในชุมชนใหแกบุตร
หลานของตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิปัญญา เชน จักสาน การทอผา การเปุาแคน การทํา
บายศรีสูขวัญ ใหกับเยาวชน เด็กนักเรียน       
 ๓.๑.๔.๔ ผลส าเร็จของงาน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของหมู่บ้าน   
 ๑. เป็นหมูบานในโครงการพระราชดาริ “การอนุรักษ์โคพันธุ์ไทยพ้ืนเมือง” เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๔            

๒. เป็นหมูบานที่มีสินคา OTOP ระดับ ๔ ดาว 
 ๓. เป็นหมูบาน SMART VillaGe ระดับอําเภอกันทรลักษ์ และระดับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๔. เป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เป็นสุข” ประจําปี ๒๕๕๓ 
 ๕. ไดรับพระราชทาน “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อยูเย็น เป็นสุข” ประจําปี ๒๕๕๓
 ๖. ไดรับพระราชทาน “หมูบานเขียวขจีดีเดน”ประจําปี ๒๕๕๓ 

 ๗. เป็นหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําปี ๒๕๕๔ 

 ๘. ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงเป็นหมูบาน “กองทุนแมของแผนดิน” ปี ๒๕๕๔ 

 ๙. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาขนวน ไดรับรางวัลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ดีเดนระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๕ โดยความรวมมือจาก
ประชาชนชาวบานนาขนวน และพ่ีนองตําบลขนุน๗๘

 

๓.๑.๔.๕ สรุปกิจกรรมบ้านนาขนวน หมู่ที่ ๕ อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

บ้านนาขนวน มีการท านาเป็นอาชีพหลกั และมีการท าสวนยางพารา รวมถึงการปลกูผกั
สวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม การเลีย้งกบ เลีย้งปลา เพ่ือ
บริโภคและจ าหน่ายในชมุชนเองและเป็นหมู่บ้านแห่งการทอผ้าไหม ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มทอผ้า
ไหม และมีการปลกูหม่อนเลีย้งไหมภายในหมู่บ้าน ได้ส่งผลิตภณัฑ์ผ้าไหมเข้าคดัสรรเป็นสินค้า 
OTOP ระดบั ๔ ดาวหมู่ท่ี ๕ ก่อตัง้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ขึน้ครัง้แรกตัง้แตปี่ ๒๕๓๖ โดยใน
ครัง้แรก มีนางบวัทอง บญุสองชัน้ ผู้ ใหญ่บ้านขณะนัน้ ได้น าแนวความคิดเร่ืองการจดัตัง้กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกันทรลักษ์ มาขยายผลให้กลุ่มสตรีใน
หมู่บ้านได้รับทราบ จึงเกิดมีความสนใจ จึงได้รวมกลุ่มกนัจดัตัง้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้าน
นาขนวน ขึน้เพ่ือให้ชาวบ้านได้รู้จกัการออมเพ่ือใช้ในยามท่ีจ าเป็น และท าให้เกิดความสามคัคีขึน้
ในหมู่บ้านการบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านนาขนวน ได้ยึดหลกัคณุธรรม ๕ 
ประการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท่ีกรมการพฒันาชมุชนให้การสนบัสนนุ ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ ความ
เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจกัน ปัจจุบนัการด าเนินงานมี
ความก้าวหน้ามาตาม ล าดบั ปัจจบุนัมีสมาชิก ๑๕๙ คน สจัจะรายเดือน ๑๕,๙๐๐ บาท มีเงินทนุ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท มีการปล่อยให้สมาชิกได้กู้ ยืมไปประกอบ อาชีพ และจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิก 
บ้านนาขนวน มีการสืบสานภูมิปัญญาโดยการถ่ายทอดจากผู้ รู้/ปราชญ์ในชุมชนให้แก่บุตรหลาน
ของตนเอง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา เช่น จกัสาน การทอผ้า การเป่าแคน การท า
บายศรีสู่ขวญั ให้กบัเยาวชน เด็กนกัเรียนเป็นหมู่บ้านท่ีมีวฒันธรรมของหมู่บ้านท่ีมีการสืบทอดกนั
มาอยา่งยาวนาน และยงัสามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมูบ้่านไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 

                                                           
๗๘ ชัชวาลย์ จูมา, ถอดบทเรียน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านนาขนวน หมู่ที่ ๕ ต าบลขนุน 

อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www 
.kantharalak.cdd.go.th/wp-content/uploads/ 2013/05/ถอดบทเรียนบานนาขนวน.pdf. 

http://www/
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เช่น ประเพณีสงกรานต์ บญุแซโดนตาล เช่น การไหว้ผีปู่ ย่าตายาย/บรรพบรุุษ การเคารพญาติ
ผู้ใหญ่ 

 ๓.๑.๕ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ 
 บานธาตุทอง เดิมคือบานธาตุ หมูที่ ๓ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงปี 
พ.ศ. ๒๕๒๙ หมูบานแหงนี้ ไดมีราษฎรชาวอําเภอทาตูม อําเภอปราสาท อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทรแ์ละอําเภอปรางค์กู จังหวัดศรีสะเกษ ไดอพยพยายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากิน จํานวน 
๗๑ ครัวเรือน ตอมาเม่ือมีจํานวนครัวเรือนและประชากรเพ่ิมข้ึน ปี ๒๕๓๐ นายเภา บัวทอง และคณะ
ครัวเรือนที่อพยพมาดวยกัน ไดปรึกษาหารือกับ นายทอง พงษ์ชาติ ผูใหญบานธาตุ ในสมัยนั้น เพ่ือทํา
การประชาคมแยกหมูบาน ผลการประชาคมไดมีมติแยกหมูบาน และผานการพิจารณาจากทางการให
แยกหมูบาน เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๑ โดยตั้งชื่อหมูบานวา "บานธาตุทอง" ตามชื่อเดิมของหมูบาน
และชื่อผูใหญบานในสมัยนั้น ปัจจุบันมี นายทวิด มลิพันธ์ ดํารงตําแหนงผูใหญบาน 
 ที่ตั้งและอาณาเขตที่ตั้งของหมู่บ้าน 
 ที่ตั้งของหมูบานตั้งอยูทางทิศใตตําบลละลม อยูหางจากศูนย์กลางของตําบล เป็นระยะทาง 
๒ กิโลเมตร และอยูหางจากที่วาการอําเภอภูสิงห์ เป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตของ
หมูบาน ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูบานธาตุ หมูที่ ๓ ตําบลละลม 
 ทิศใต   ติดกับ  หมูบานโพธิ์เงิน หมูที่ ๗ ตําบลละลม 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  หมูบานโคกสามัคคี หมูที่ ๑๔ ตําบลหวยตึ๊กชู 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  หมูบานขะยูง หมูที่ ๑๐ ตําบลหวยตามอญ 
 ลักษณะด้านภูมิประเทศ 
 บานธาตุทอง ตั้งอยูจังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง หรือที่เรียกวา อีสาน
ใต ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุม สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูหนาว๗๙ 
 ๓.๑.๕.๑ อาชีพ 
 อาชีพหลักของชาวบานธาตุทอง คือ ทํานา สวนอาชีพเสริมนั้น คือ ทําไร ทําสวน ปลูกมัน
สําปะหลัง คาขาย และรับจาง  

 ๓.๑.๕.๒ ด้านจิตใจและสังคม 
 มีการประชุมชาวบาน เพ่ือปรึกษาหารือรวมกัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง การออกเสียงโดย
การยกมือ ถือปฏิบัติในที่ประชุม และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 มีกฎระเบียบของหมูบานที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน มีดังนี้ 
 ๑) หามผูใดเสพ หรือจําหนายยาเสพติดใหโทษ ตามที่กฎหมายกําหนด หากผูใดฝุาฝืน ปรับ 
๑,๐๐๐ บาท 

                                                           
๗๙ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ, บ้านธาตุทอง ภูสิงห์, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๖ เมษายน 

๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp๓opTAHstsso3 
CM&hl=en_US&ll=14.679397304156376%2C104.85418715761716&z=9. 

http://www/


๖๙ 
 

 ๒) หามทะเลาะวิวาทภายในบริเวณที่สาธารณะของหมูบาน ผูกอเหตุจะถูกปรับเป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) หามทิ้งปฏิกูลหรือขยะที่กอใหเกิดมลภาวะเป็นพิษในพ้ืนที่สวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต 
ฝุาฝืนปรับ ๕๐๐ บาท/ครั้ง 
 ๔) ใหทิ้งขยะลงถังขยะหรือภาชนะที่นิติบุคคลฯ จัดไว หามวางถุงขยะไวที่พ้ืน ยกเวนถังขยะ
เต็ม ผูใดฝุาฝืนมีโทษปรับครั้ง ๑๐๐ บาท 
 ๕) หามเลนการพนันทุกประเภทในชุมชน 
 ๖) หามตัดตนไม ในเขตพ้ืนที่สาธารณะภายในหมูบาน ยกเวนผูที่มีหนาที่โดยเฉพาะ หรือมี
ความจําเป็นดวยเหตุอันควร หากผูใดฝุาฝืนจะถูกปรับตนละ ๕๐๐ บาท 
 ๗) หามยิงปืนในหมูบานโดยไมไดรับอนุญาต ฝุาฝืนปรับครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 ๘) หามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวน โดยไมมีเหตุสมควร หากผูใดฝุาฝืน จะถูกปรับครั้งละ ๕๐๐ 
บาท 
 ๙) ผูใดกระทําความผิดกฎจราจร หรือฝุาฝืนปูายจราจรภายในบริเวณหมูบาน มีโทษปรับไม
เกิน ๕๐๐ บาท 
 ๑๐) หามลักขโมยของในหมูบาน 
 ในทุกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันพระ จะมีการเขาวัดทําบุญเป็นประจํา สม่ําเสมอ 
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะประเพณี “แซนโฎนตา” ซึ่งเป็นประ 
เพณีไหวบรรพบุรุษที่ลวงลับ ถือวาเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ เพ่ือใหคงอยู
และดํารงไวในชุมชนตอไป 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) อบรมการทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพื่อควบคุมรายจายในครัวเรือน 
 ๒) ปลูกผักสวน รั้วกินได ประจําครัวเรือน เพ่ือลดคาใชจายภายในครัวเรือน 
 ๓) จัดตั้งกลุมตางๆ เพ่ือเป็นแหลงเงินทุนและแหลงความรู เชน กลุมเพาะเห็ดนางรม กลุม
เลี้ยงไกพันธุ์ไข และการจัดอบรม เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพ่ือวิเคราะห์และแกไขปัญหา
รวมกัน 
 ๔) ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือเกษตรกร และลดการใชปุยเคมี ซึ่งเพ่ิมรายไดภายในชุมชนอีกดวย 
 ๓.๑.๕.๓ ด้านการเรียนรู้ 
 ๑) มีการสรางกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้น เพ่ือสังเคราะห์ขอมูลที่เป็นประโยชน์
และรวมกันแกไขปัญหา เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด และสรางกระบวนการจัดทําแผนชุมชนรวมกันหลาย
ภาคสวน 
 ๒) มีจุดเรียนรูในชุมชน ทั้งในเชิงความรู และเชิงประจักษ์ 
 ๓) ออกศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ เพ่ือเพ่ิมขุมความรูและนํามาพัฒนาชุมชน 
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 ๔) ปลูกฝังใหคนในชุมชนรักษาความสะอาด และภายในบริเวณหมูบาน๘๐ 
 ๓.๑.๕.๔ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุม อาชีพหลักของชาวบานธาตุทอง คือ ทํานา สวนอาชีพ
เสริมนั้น คือ ทําไร ทําสวน ปลูกมันสําปะหลัง คาขาย และรับจาง มีการจัดตั้งกลุมตางๆ เพ่ือเป็น
แหลงเงินทุนและแหลงความรู เชน กลุมเพาะเห็ดนางรม กลุมเลี้ยงไกพันธุ์ไข และการจัดอบรม เพ่ือ
พัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพ่ือวิเคราะห์และแกไขปัญหารวมกัน ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือเกษตรกร 
และลดการใชปุยเคมี ซึ่งเพ่ิมรายไดภายในชุมชนอีกดวย มีการประชุมชาวบาน เพ่ือปรึกษาหารือ
รวมกัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง การออกเสียงโดยการยกมือ ถือปฏิบัติในที่ประชุม และอบรมการ
ทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพ่ือควบคุมรายจายในครัวเรือน ปลูกผักกินไดประจําครัวเรือน เพ่ือลด
คาใชจายภายในครัวเรือน  
 ๓.๑.๖ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านรงระ หมู่ที่ ๘ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 บานรงระตั้งในที่ราบสูง ผูกอตั้งหมูบาน ชื่อนายกอน นาคนวล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกขานวา 
รงระ ซึ่งเรียกชื่อตามอุปกรณ์วิดน้ําชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์จับปลาบริเวณ
หนองน้ําใกลหมูบาน เรียกเป็นภาษาสวยวา “ หรงหระ”  ตามภาษาถิ่น ตอมาตั้งชื่อกับทางราชการวา 
บานรงระ 

 ชาวบานรงระเป็นชาวบานที่อพยพโยกยายมาจากหมูบานขี้นาค เนื่องจากปัญหาในการทําอยู
ทํากินเริ่มฝืดเคือง เนื่องจากบานเกามีประชากรเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มแรกโยกยายมาบุกเบิกแผนดินใหม
จํานวน ๗ ครัวเรือน ประกอบดวย โดยการนําของนายกอน นาคนวล 

 โดยเริ่มแรก ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการทําอยู  ทํา
กินโดยมวีิถชีีวิตผูกพันกับ ปุา ซึ่งเป็นบริเวณสําคัญ เป็นแหลงอาหารของชุมชนทั้งชุมชน 

 ๓.๑.๖.๑ สภาพด้านภูมิศาสตร์ 
 บานรงระ ตั้งอยูบริเวณรอยตอของชายแดนระหวางอําเภอปรางค์กู–สําโรงทาบ–หวยทับ
ทัน โดยมีอาณาเขตติดตอที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอ บานกระสังข์ อําเภอหวยทับทัน 

 ทิศใต้  ติดตอ ทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ 
 ทิศตะวันตก ติดตอ บานสนิท ตําบลสวาย อําเภอปรางค์กู 
 ทิศตะวันออก ติดตอ บานขี้นาค อําเภอปรางค์กู 
  
 
 

 ๓.๑.๖.๒ สภาพด้านการศึกษา 

                                                           
๘๐ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูสิงห์, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านธาตุทอง ต าบลละลม 

อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.sim - 
plemarket .info/demo/bsyoutubeapipro/video/a๗rJfJASfcs/-2558.html.  
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 อัตราการศึกษาของสมาชิกในชุมชนอยูในระดับปานกลาง ปัจจุบันพบวา ผูใหญในวัยแรงงาน
เป็นสวนใหญ มีความตื่นตัวในการศึกษามากขึ้น โดยมากเขาศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) 
 ดานการสงเสริมการศึกษาใหบุตรหลานไดรับการศึกษานั้น  ถือไดวาอยู ในระดับที่สูง
พอสมควร แตทั้งนี้ก็ยังมีเยาวชนสวนหนึ่งที่ออกจากระบบการศึกษาเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน เนื่องดวย
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  และเพ่ือชวยแบงเบาภาระของครอบครัว  เนื่องจากในหมูบานรงระไมมี
สถาบันการศึกษา ทําใหเด็ก เยาชนในหมูบานตองไปศึกษานอกพ้ืนที่ ดังตอไปนี้ 
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานขี้นาค 

 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยาคม โรงเรียนปรางค์กู โรงเรียนตูมวิทยา 

 ๓.๑.๖.๓ สภาพด้านเศรษฐกิจ 

 อาชีพ อาชีพที่สําคัญของหมูบานรงระ 

 ๑. ทํานา 

 ๒. ปลูกพืช เชน ขาวโพด, ออย, ถั่วฝักยาว      
 ๓. งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชในครัวเรือน เหลือใชก็ขายภายในชุมชน 

 นอกจากอาชีพทางดานเกษตรกรรมแลว ชุมชนยังประกอบอาชีพเสริมในดานการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก โค – กระบือ ซึ่งถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยูคูชุมชนมานานโดยการเลี้ยง โค  –
 กระบือ มีลักษณะการเลี้ยงอยู ๒ ลักษณะ 

 ๑) การเลี้ยงในฤดูกาลทํานา จะนํา โค - กระบือ ไปเลี้ยงบริเวณทําเลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นแหลงที่
สามารถรองรับโค – กระบือได เนื่องจากมีหญา มีน้ํา มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๐๐ ไร 
 ๒) การเลี้ยงนอกฤดูการเกษตรนิยมปลอยใหไปกินหญาในบริเวณรอบๆ หมูบาน โดยไม
จําเป็นตองดูแลเอาใจใสมากนัก 
 โดยเฉพาะการเลี้ยงโค – กระบือนั้น ถือไดวาเป็นแหลงรายไดเสริมที่สําคัญที่ทําใหชุมชนหรือ
เกษตรกรพอมีรายไดเพ่ิมเติมจากอาชีพหลักโดยราคาจําหนายตัวละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท นอกจาก 
โค – กระบือ แลวชุมชนยังมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ อีก 
 เนื่องจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา ซึ่งตองอาศัยฝน ธรรมชาติ ซึ่งบางปีฝนไมตก
ตองตามฤดูกาล ประกอบกับการทํานานั้นมีรายไดไมเพียงพอแตการยังชีพสงผลใหเกิดสภาวะการ
โยกยาย แรงงาน สูกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางมากมาย โดยเฉพาะกลุมคนหนุมสาวนั้นสวนมากไป
ขายแรงงานในตางถิ่น ทําใหชุมชนมีเพียงคนเฒาคนแกที่เฝูาบานเลี้ยงหลาน รอคอยการกลับมาของ
ลูกหลาน นอกจากนั้นแลว ยังมีรูปแบบการโยกยายแรงงานเฉพาะภายหลังฤดูกาล  เก็บเกี่ยว
โ ดย เ ฉพ าะแ ร ง ง านช าย วั ย ฉก ร ร จ์  นิ ย ม ไป รั บ จ า ง ตั ด อ อ ย ใน พ้ื นที่ ต า ง ๆ  คื อ  ช ลบุ รี
ฉะเชิงเทรา กําแพงเพชร บุรีรัมย์ นครราชสีมา เป็นตน จากการไปรับจาง ตัดออยดังกลาวถือเป็น
แหลงรายไดเสริมที่สําคัญของชุมชน 
  
 
 
 การตลาด 
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 ระบบการซื้อขายผลผลิตในชุมชนโดยเฉพาะขายขาวนิยมนําไปขายที่อําเภอ อุทุมพรพิสัยและ
โรงสีที่อําเภอหวยทับทัน โดยขาวหอมมะลิ ขายในราคาโดยประมาณกิโลกรัมละ ๘ บาท ขึ้น – ลง 
ตามสภาวะการตลาด นอกจากนั้น ยังมีรถซื้อขาวจากอําเภอขางเคียงมารับซื้อผลผลิตถึงบานอีกดวย 
 สวนการแลกเปลี่ยน ซื้อขายในชุมชนมีรานคา ๔ แหง และโรงสี ๑ แหง ซึ่งเป็นรานคาขาย
สินคาท่ัวไปที่จําเป็นในการดํารงชีวิต และโรงสีเพ่ือบริการแปรรูปขาวเปลือกในชุมชน นอกจากนั้นยังมี
รูปแบบตลาดรถยนต์ที่นําสินคาสดจากตลาดอําเภอปรางค์กูมาบริการถึงบาน ซึ่งจากลักษณะดังกลาว 
พบวา ลักษณะการดํารงอยูของชุมชนเริ่มมีการซื้อขาย เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนเคยใช
ประโยชน์เริ่มลดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทําใหตองพ่ึงพาระบบตลาดมากขึ้นกวาในอดีต 
 ด้านทรัพยากรในชุมชน 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอันเป็นบริเวณท่ีใชประโยชน์รวมกันของชุมชนมีดังตอไปนี้ 
 ๑) ปุาทําเลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์ ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของหมูบาน  ซึ่งมีเนื้อที่
โดยประมาณ ๒๐๐ ไร ชุมชนหมูบานใชเป็นแหลงเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในฤดูกาลทํานา นอกจากนั้นยัง
เป็นแหลงอาหารและเชื้อเพลิงของชุมชน โดยเฉพาะในฤดูฝน จะมีเห็ดชนิดตางๆ และหนอไมขึ้นเป็น
จํานวนมาก 
 ๒) ทรัพยากรดานแหลงน้ําที่ชุมชนใชประโยชน์ คือ บอน้ําตื้น ๑๐ แหง บอน้ําบาดาล ๓๓ 
แหง สระน้ํา ๒๓ แหง คลองน้ํา ๑ แหง หนอง ๑ แหง นอกจากนี้บานรงระยังมีลําหวยวะไหลผานและ
มีการใชประโยชน์รวมกับชุมชนอ่ืนๆ อีกดวย 
 ๓) ทรัพยากรดานที่ดิน ที่ชุมชนถือครองอยูสวนใหญเป็นพ้ืนที่ของชาวบานที่มีเอกสาร
สิทธิ์ ในการถือครองอยางถูกตองตามกฎหมาย สภาพดินเป็นดินรวนปนทราย เหมาะสมแกการปลูก
ขาว 
 ๓.๑.๖.๔ สภาพด้านวัฒนธรรม 
 ความเชื่อและศาสนา 
 ระบบวัฒนธรรมและระบบความเชื่อ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเดนของชุมชนไดแก 
ระบบความเชื่อผี ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของประเพณีของกลุมชนพ้ืนเมือง ซึ่งเรียกตัวเองวา  “ชาว
เขมร” ถึงแมสังคมปัจจุบันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบวิธีคิดที่แสดงออกถึง การคิดและอธิบาย
สรรพสิ่งอยางเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น แตชุมชนก็ยังดํารงระบบความเชื่อแบบดั้งเดิมอยางเหนียวแนน
มิเสื่อมคลาย โดยเฉพาะความเชื่อในศาสนาพุทธ และความเชื่อเรื่อง บาป – บุญ ถึงแมภายในชุมชน
เองจะไมมีวัด แตก็อาศัยวัดนาครินทร์ (บานขี้นาค) เป็นศูนย์กลางทางจิตใจและเป็นสถานที่ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 นอกจากการนับถือประเพณีและประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนิยม  เชน  หลัก 
ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ แลว ยังมีลักษณะพิธีกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนซึ่งจะกลาวถึงดังตอไปนี้ 
 ๑) ประเพณีเซนไหวปูุตา 
 เป็นระบบความเชื่อที่เชื่อวาในแตละหมูบานชุมชน จะมีผีปูุตา ซึ่งคอยดูแลทุกข์สุขของผูคนใน
ชุมชน ตลอดจนดูแลความอุดมสมบูรณ์ของฝนฟูาอากาศ ภายใตความเชื่อวา ปูุตา เป็นเสมือนมนุษย์ 
จึงมีการสราง ศาลใหปูุตาอาศัยอยู เชนเดียวกับมนุษย์ โดยในทุกๆ ๑ ปี จะมีพิธีเซนไหวปูุตา เพ่ือขอ
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พรจากปูุตาใหดลบันดาลในสิ่งที่ตนคาดหวัง โดยเฉพาะเพ่ือใหฝนตกตองตามฤดูกาลและไดขาวปลา
อาหารอันอุดมสมบูรณ์ เครื่องเซนไหวผีปูุตา คือ 
 - ไข เพ่ือทํานายเหตุการณ์ในอนาคตโดยดูจากลักษณะของไข 
 - เหลา 
 - ขาว 
 - อาวุธ เพ่ือใหผีปูุตาตอสูกับศัตรูที่มารังควานหมูบานชุมชน ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมเซน
ไหว ผีปูุตานั้น จําเป็นตองมีบุคคลที่เชื่อมตอทางจิตวิญญาณระหวางมนุษย์กับผี โดยเรียกวา  “ขาว
จ้ํา” ซึ่งในชุมชนคือ นายบง วิเศษชาติ อันเป็นผูที่บุคคลในชุมชนใหความยอมรับ 
 ๒) ประเพณีโดนตา 
 เป็นพิธีกรรมที่เพ่ือเซนไหว ผีบรรพบุรุษเพ่ือแสดงถึงความกตัญญู สํานึกรูในบุญคุณของบรรพ
บุรุษผูลวงลับไปแลว โดยจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ของทุกปี ลักษณะการประกอบพิธีกรรม
จะมีการเตรียมของเซนไหว ซึ่งบุตรหลานเตรียมมาไหวผีบรรพบุรุษ เชน ขนม ขาวตม อาหารคาว
หวาน ชนิดตางๆ และเป็นการขอพรจากผีบรรพบุรุษใหตนและครอบครัวมีความสุข๘๑ 
 ภาษา 

ภาษาท่ีชุมชนนี้สวนมากเป็นภาษาพ้ืนเมือง เรียกวา ภาษาสวย ซึ่งเป็นภาษาที่ใชติดตอกันใน
ชุมชนเนื่องมีจากการโยกยาย เขา - ออก ของคนพ้ืนที่อ่ืน ทําใหปัจจุบันชุมชนมีภาษาที่ใชเป็นภาษา
รอง คือ ภาษาเขมรและภาษาอีสาน มีบางเป็นจํานวนไมมากนัก 

๓.๑.๖.๕ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านรงระ หมู่ที่ ๘ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

บานรงระตั้งในที่ราบสูง ผูกอตั้งหมูบาน ชื่อนายกอน นาคนวล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกขานวา รงระ 
ซึ่งเรียกชื่อตามอุปกรณ์วิดน้ําชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์จับปลาบริเวณหนองน้ํา
ใกลหมูบาน เรียกเป็นภาษาสวยวา“ หรงหระ”  ตามภาษาถิ่น ตอมาตั้งชื่อกับทางราชการวา บานรง
ระ ดานการสงเสริมการศึกษาใหบุตรหลานไดรับการศึกษานั้น  ถือไดวาอยูในระดับที่สูงพอสมควร แต
ทั้งนี้ก็ยังมีเยาวชนสวนหนึ่งที่ออกจากระบบการศึกษาเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน  เนื่องดวยปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเพ่ือชวยแบงเบาภาระของครอบครัว เนื่องจากในหมูบานรงระไมมีสถาบันการศึกษา ทํา
ใหเด็ก เยาชนในหมูบานตองไปศึกษานอกพ้ืนที่  อาชีพ อาชีพที่สําคัญของหมูบานรงระ คือทํานา ,
ปลูกพืช เชน ขาวโพด, ออย, ถั่วฝักยาว งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชในครัวเรือน เหลือใชก็ขาย
ภายในชุมชน นอกจากอาชีพทางดานเกษตรกรรมแลว ชุมชนยังประกอบอาชีพเสริมในดานการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก โค – กระบือ โดยเฉพาะการเลี้ยงโค – กระบือนั้น ถือไดวาเป็นแหลง
รายไดเสริมที่สําคัญที่ทําใหชุมชนหรือเกษตรกรพอมีรายไดเพ่ิมเติมจากอาชีพหลักโดยราคาจําหนาย
ตัวละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท นอกจาก โค – กระบือ แลวชุมชนยังมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอ่ืนๆ อีก
นอกจากการนับถือประเพณีและประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนิยม เชน หลัก ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ 
แลว ยังมีลักษณะพิธีกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชน 

                                                           
๘๑ ประชามีสุข, ผลการพัฒนาหมู่บ้านรงระ ม.๘ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูล

เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล https://www.oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606/2008/01/22/ 
entry-2. 

http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606/2008/01/22/entry-2
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๓.๑.๗ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านละทาย หมู่ที่ ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

 บานละทาย เป็นหมูบานหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแหลงการเรียนรู
หนึ่ง ที่เป็นที่นาสนใจเป็นอยางมาก เนื่องจากวา ไมเพียงแตเป็นศูนย์การเรียนรูเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เพราะวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทําใหกลายเป็นจุ ดเดนที่ชวยดึงดูด
นักทองเที่ยว หรือนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ไดเขามาศึกษาถึงหลักในการดําเนินชีวิตของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหชุมชนนั้น ไดมีการสรางแหลงการศึกษา รวมไปถึงกลายเป็นแหลงการคาประจําชุมชน 
จึงทําใหหมูบานละทายนั้น กลายเป็นหมูบานแหลงเศรษฐกิจ ที่ เป็นตนแบบแกหมูบานอ่ืนๆ และ
หมูบานใกลเคียง ทําใหเป็นหนึ่งในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอีกดวย 

ภูมิหลังละทาย 
ที่ดินที่ตั้งเดิมเป็นหมูบานละทายในปัจจุบัน เมื่อกอนเป็นเนินทรายลักษณะสูง คอยลาดต่ําลง

ดานขางโดยรอบเนินดินมีตนไมใหญข้ึนอยูทั่วไป เรียกเนินดินแหงนี้วาเนินทราย ครั้นนานมา จึงมีเสียง
เพ้ียนไปอีก เป็น “บ้านละทาย” ผูมาตั้งหมูบานเป็นคนแรกคือ พวกขา พวกขอม คนพ้ืนเมืองของ
ชาวบานละทายคือคนปุา คนดอย คนพวกนี้พากันกินอยูกันอยางงาย รักสงบ ชวยเหลือตัวเอง การ
หลบลี้หนีภัย ก็ไปกันเป็นหมูกลุม กลุมละ ๔-๕ ครอบครัว ชอบประกอบการอาชีพเกษตรกรรม และ
เลี้ยงสัตว์ ภายหลังเมื่อเกิดเป็นชุมชนใหญ จึงมีการปั้นดินเผา ทําเครื่องใชตางๆ ภายหลังเมื่อมีการยาย
ที่อยูอาศัย ไดนําเอาหมอ หรือใหใสเครื่องใชฝัง แลวก็พากันหนี้ไป มีผูขุดพบไหไพที่ทําดวยดินเหนี่ยว 
เป็นไหทรงสูง มีลวดลาย มี ๔ หู เมื่อประมาณ ๗๐ กวาปีที่ผานมา ไดพบพวกขา มาตามหาซื้อไหไพ 
ในราคา ๓ ตําลึง ๔ ตําลึง (หนึ่งตําลึงเทากับ ๔ บาท) ไหไพเป็นของบรรพบุรุษ คนพวกนี้เป็นคนผิว
ดํา รางกายแคระแกร็น ผมหยิกหยอง ไมนิยมใสเสื้อ เห็นมีนุงผาเหน็บเตี่ยวเพียงผืนเดียว บนหลังพาย
โซนใสสิ่งของ พวกนี้ภายหลังพากันอพยพไปอยูทางประเทศเขมร และที่นครจําปาศักดิ์  เมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๒๓ พระประทุมราชวงศา เป็นเจาเมืองอุบลฯ ก็ไดทําการปกครองบานเมืองใหอยูเย็นเป็นสุข
สืบมา ไดจัดแบง แตงตั้งใหไพรพลออกไปจัดหาที่ดิน ทําเล ที่ตั้งหมูบานตามที่ตางๆ ในบริเวณขอบ
ขันธสีมาของเมืองอุบลฯ เพ่ือจะไดขาวปลา อาหารมาเลี้ยงทหาร  จะไดเป็นกําลังปูองกันเมืองอุบลฯ 
ใหพนจากภัยพิบัติตางๆ ของอริราชศัตรู ตอไป จึงไดจัดแบงไพรพลออกเป็น ๕ สาย ในสายที่ ๕ นี้ ได
สงทาวเชียงกับไพรพลมาประมาณ ๕๐ กวาคน มาอยูที่บานละทายแหงนี้ บานละทายจึงเป็นหมูบานที่
ใหญเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือความสะดวกในการประกอบอาชีพ ชาวบานละทายหลายครอบครัวไดแยกไปตั้ง
หมูบานรายรอบหมูบานละทาย พวกหนึ่งไปทางทิศเหนือ ตั้งหมูบาน “อน” ทางทิศใตตั้งหมูบาน 
“ยางหัวถง” และทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไปตั้งหมูบานหนองตอ หมูบานเหลานี้ตั้งอยูนาน  จนถึง
หมูบานที่มีวัด มีสิมอยูประจําทุกหมูบาน ครั้นตอมาเป็นชวงเวลาหนึ่ง หมูบานเหลานี้เกิดการเจ็บ
ปุาย เพราะไขมาเลเรีย จึงหนีอพยพกลับมาอยูรวมกันที่บานละทาย ทําใหบานละทายเกิดเป็นคุม
ตางๆ ขึ้น คือบานอนอพยพมาอยูทางทิศเหนือของหมูบาน เป็น “คุ้มกกโพธิ์” บานหนองตอเขามาอยู
เป็น “คุ้มหนองบัว”, “คุ้มหนองตอแหล” สวนบานยางหัวถงไดเขามาอยูในหมูบานละทายเป็น “คุ้ม
กลาง” และ “คุ้มหนองฮี” ครั้นแลว เมื่อหลายหมูบานพากันอพยพมาอยูรวมกันในหมูบานละทาย
แลว จึงเป็นหมูบานใหญ เนินดินจึงแคบ หลายคนจึงรวมกันขุดดินรายรอบหมูบานมาถมที่ใหสูงเพ่ือ
ปลูกบาน และทําสวนปลูกพืชจนรอบเนินดิน ทําใหเกิดเป็นหนองน้ําตางๆ จนรอบหมูบาน มีชื่อ
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วา หนองหวา หนองสิม หนองฮี หนองโพธิ์ หนองตาแหล หนองบัว หนองขอย ฯลฯ คงเหลือเป็น
ถนน หรือทางเขาหมูบานเพียง ๔ ทาง ๔ ทิศเทานั้น๘๒  

๓.๑.๗.๑ อาชีพ 
อาชีพหลักของชาวบานละทายนั้น คือ การทํานา, ปลูกพริก และหอมแดง สวนอาชีพเสริม รับจาง
และคาขาย๘๓  

๓.๑.๗.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานละทาย มีบานสวนครูเลอทัยรีสอร์ท ชุมชนละทาย พ้ืนที่๓ 

ไร เป็นการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับธุรกิจที่พัก รานอาหาร รานกาแฟสด บู฿ท
จําหนายสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาแปรรูปใหเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ถือวาเป็น
แหลงเศรษฐกิจประจําชุมชน และไดมีการนําการแสดงดนตรีพ้ืนบาน การฟูอนรํา มาแสดงเป็นการ
ดึงดูดนักทองเที่ยว ถือวาเป็นความคิดสรางสรรค์ในการสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนหมูบาน 

๓.๑.๗.๓ ด้านสังคม 
ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานละทาย มีผูนําที่เป็นผูเชี่ยวชาญ คือ นายดาเรศ พลศักดิ์ ซึ่ง

เป็นผูที่ใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริแกชุมชน 
และนักทองเที่ยงจากสารทิศตางๆ ที่ไดเขามาทําการศึกษา เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนั้น ยัง
ไดมีการบรรยายความรูตามสถานที่ตางๆ จึงทําใหหมูบานละทาย เป็นที่รูจักในนามหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ชุมชนบานละทาย ไดมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งไดมี
การทําเกษตรผสมผสานที่หลากหลาย มีการผลิตสินคาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สรางรายไดแกชุมชน ถือวา
ไดกลายเป็นอาชีพเสริมขึ้นมานอกจากอาชีพหลักในการทํานาแตละปี และกลายเป็นหมูบานตนแบบ
แกหมูบานใกลเคียง 

๓.๑.๗.๔ ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
หมูบานละทาย แตดั้งเดิมนั้น เป็นชาวชุมชนเผาลาว ทําใหมีวัฒนธรรมตางๆ บงบอกถึง

เอกลักษณ์เฉพาะ เชน การแสดงพ้ืนบาน การฟูอนลํา นอกจากนั้น มีการนับถือศาสนาพุทธ เป็น
ศาสนาหลัก และไดยึดหลักประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จากในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

๓.๑.๗.๕ การด าเนินตามแนวทางพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) เสริมสรางความรู โดยการบรรยายความรูใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง โดยผูทรงความรู

ประจําชุมชน 
๒) มีการสงเสริมงบประมาณใหความรวมมือ จากองค์การบริหารสวนตําบลละทาย 
๓) มุงเนนในการทําการเกษตรผสมผสานที่หลากหลาย เพ่ือใหรายไดจากหลายๆ ชองทาง 
๔) สงเสริมในการสรางผลิตภัณฑ์ประจําชุมชน  

                                                           
๘๒ กอง สายเสน, ภูมิหลังละทายบ้านของเฮา, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๐, แหลง- 

ขอมูล https://www.banlathai.net/?page_id=76.  
๘๓ ไทยตําบลดอทคอม, ข้อมูลต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ , [ออนไลน์] เขาถึง

ขอมูลเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล https://www.thaitambon.com/tambon/330308. 
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๕) ใหความรวมมือกับทุกหนวยงาน ในการรวมกันแกไขปัญหาและสรางความเขมแข็งแกชุม
ขนอยางยั่งยืน 

๓.๑.๗.๖ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านละทาย หมู่ที่ ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

บานละทาย เป็นหมูบานหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแหลงการเรียนรู
หนึ่ง ที่เป็นที่นาสนใจเป็นอยางมาก เนื่องจากวา ไมเพียงแตเป็นศูนย์การเรียนรูเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เพราะวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาชีพหลักของชาวบานละทายนั้น คือ 
การทํานา, ปลูกพริก และหอมแดง สวนอาชีพเสริม รับจางและคาขาย ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานละทาย มีบานสวนครูเลอทัยรีสอร์ท ชุมชนละทาย พ้ืนที่ ๓ ไร เป็นการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชกับธุรกิจที่พัก รานอาหาร รานกาแฟสด บู฿ทจําหนายสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาแปร
รูปใหเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ถือวาเป็นแหลงเศรษฐกิจประจําชุมชน  และไดมี
การนําการแสดงดนตรีพ้ืนบาน การฟูอนรํา มาแสดงเป็นการดึงดูดนักทองเที่ยว ถือวาเป็นความคิด
สรางสรรค์ในการสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนหมูบาน จึงทําใหกลายเป็นจุดเดนที่ชวยดึงดูด
นักทองเที่ยว หรือนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ไดเขามาศึกษาถึงหลักในการดําเนินชีวิตของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหชุมชนนั้น ไดมีการสรางแหลงการศึกษา รวมไปถึงกลายเป็นแหลงการคาประจําชุมชน 
จึงทําใหหมูบานละทายนั้น กลายเป็นหมูบานแหลงเศรษฐกิจ ที่เป็นตนแบบแกหมูบ านอ่ืนๆ และ
หมูบานใกลเคียง ทําใหเป็นหนึ่งในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอีกดวย  หมูบานละทาย แต
ดั้งเดิมนั้น เป็นชาวชุมชนเผาลาว ทําใหมีวัฒนธรรมตางๆ บงบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะ เชน การแสดง
พ้ืนบาน การฟูอนลํา นอกจากนั้น มีการนับถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหลัก และไดยึดหลักประเพณี  
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๓.๑.๘ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 บานหนองกอง หมูที่ ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ถือวาเป็นหมูบาน
หนึ่งที่ยึดหลักการดําเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบานหนองกองไดใหความสําคัญเป็นอยาง
มาก จึงไดเกิดการตั้ง ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําหมูบาน 
และเป็นศูนย์ที่ใหความรูแกชุมชนและประชาชนทั่วไป 

 ศูนย์เรียนรูชุมชน เป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการที่จะนําปัญหาหรือ
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใหการดําเนินกิจกรรมผาน
กระบวนการคัดกรองของชุมชน นํามาซึ่ง “ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน” 

 ๓.๑.๘.๑ สภาพทั่วไป 

 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อยูหางจากอําเภอ ๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวม 
๑,๒๓๗ ไร ครัวเรือนทั้งหมด ๑๑๔ ครัวเรือน 

 ๓.๑.๘.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๑) อาชีพหลัก ทํานา 

 ๒) อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตว์  ปลูกพืชผักสวน
ครัว เป็นตน 



๗๗ 
 

 ๓.๑.๘.๓ สภาพทางสังคม 

 ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติรวมกัน อยูแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 การศึกษา 

 การศึกษาภาคบังคับเรียนที่ โรงเรียนบานหนองหงอก หางจากหมูบาน  ๕๐๐ เมตร 
ระดับอุดมศึกษา ศึกษาในตัวจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดขางเคียง 

 ๓.๑.๘.๔ ความเป็นมาของการก่อเกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 แรงบันดาลใจ 
 ๑) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ตอเนื่องมา 

 ๒) การลงทุนที่ใชตนทุนการผลิตสูง 

 ๓) ปุยยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 

 ๔) ผลกระทบตอสุขภาพในการใชสารเคมี 

 ๕) งานบุญปลอดเหลาอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

 ๖) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การด าเนินการ 
 ๑) ดําเนินกิจกรรมลดรายจาย เป็นการริเริ่มรายครัวเรือน 

 ๒) แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีศูนย์เรียนรูชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) การดําเนินกิจกรรมสาธิต/แปลงสาธิต 

 ๔) ดําเนินการทั้งหมูบาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

 ๕) พัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๖) ปี ๒๕๕๘ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พิจารณาคัดเลือกใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 

 ๗) ปี  ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบานสวยเมืองสุข ระดับภาค  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๘) ปี ๒๕๕๘ ศูนย์เรียนรูชุมชนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกลุม/องค์กรในงานพัฒนา
ชุมชนระดับจังหวัด 

 บ้านหนองกองมีภูมิบ้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบดวย ภูมิรู ภูมิฐาน ภูมิธรรม 
 ภูมิรู้ 
 ๑) ศึกษาหาความรูทั้งในและนอกระบบ 
 ๒) คนในหมูบานรับราชการ 
 ๓) คนไปทํางานตางถ่ินกลับมาพัฒนาบานเกิด 
 ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ๕) มีศูนย์เรียนรูชุมชน 
 ๖) การศึกษาดูงาน 
 ๗) การเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
 ภูมิฐาน 
 ๑) ความเป็นระเบียบเรียบรอยของหมูบาน 
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 ๒) คนมีระเบียบวินัย 
 ๓) มีผูนําที่มีภาวะผูนําสูง 
 ๔) รักความสะอาด 
 ภูมิธรรม 
 ๑) การบริหารจัดการหมูบานงาน/กลุม/องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) ถือศีล๕ 
 ๓) งานบุญประเพณีปลอดเหลาปลอดการพนัน 
 ๔) เคารพผูอาวุโส 
 ๕) มีความกตัญญูสูง 
 ๖) รูรักสามัคคี 
 ความภาคภูมิใจ 
 ๑) เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 ๒) สุขภาพของประชาชนในหมูบานดีขึ้น 
 ๓) เป็นสถานที่ใหการศึกษาดูงาน 
 ๓.๑.๘.๕ รางวัลแห่งความส าเร็จที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 ๑) ชนะเลิศการประกวดหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ระดับภาค ปี ๒๕๕๗ 
 ๒) ชนะเลิศการประกวดหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง ยั่งยืน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ 
 ๓) ชนะเลิศการประกวดโครงการ บานสวยเมืองสุขระดับภาค เป็นตัวแทนเขาประกวดใน
ระดับประเทศ ในปี ๒๕๕๘ 
 ๔) ไดรับรางวัลที่ ๒ โครงการสุขภาพดีถวนหนา ปี ๒๕๕๖ 
 ๕) รางวัลชีววิถีประเภทเกษตรกรนําความรูไปขยายผลดีเดน ปี ๒๕๕๖ 
 ๖) ไดรับการคัดเลือกเขาอบรมปราชญ์ชาวนา ไทยใจรักแผนดิน ที่สโมสรกองทัพบกรุนที่ ๑๘๔

 

๓.๑.๘.๖ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

บานหนองกอง หมูที่ ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ยึดขนบธรรมเนียม
ประเพณีในการปฏิบัติรวมกัน อยูแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถือวาเป็นหมูบานหนึ่งที่ยึด
หลักการดําเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบานหนองกองไดใหความสําคัญเป็นอยางมาก จึง
ไดเกิดการตั้ง ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําหมูบาน และ
เป็นศูนย์ที่ใหความรูแกชุมชนและประชาชนทั่วไป 

 ศูนย์เรียนรูชุมชน เป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการที่จะนําปัญหาหรือ
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใหการดําเนินกิจกรรมผาน
กระบวนการคัดกรองของชุมชน นํามาซึ่ง “ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน” อาชีพหลัก ทํานา 

                                                           
๘๔ นายสุชิน แกลวเกษตรกรณ์, ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน, [ออนไลน์] เขาถึงขอมูล

เมื่อ  ๕ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7456 
51398912150&id= 710629039081053. 
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อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นตน 

 ๓.๑.๙ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ ่อ าเภอวังหิน จังหวัดศรี
สะเกษ 

บานโนนดูนั้น เดิมทีชื่อวา บานโนนคูณ อําเภอขุขันข์ ในสมัยนั้น นายหมุน บุษบา เป็นผูใหญ 
บาน ไดมีการประชุมลูกบานวาชื่อหมูบานควรจะมีการเปลี่ยนใหม เนื่องจากสภาพบานที่อยูมีความ
อุดมสมบูรณ์สัตว์ปุามากมายปุาไมเขียวชะอุมและหมูบานตั้งอยูในที่สูงแหลงน้ํามีหลายแหงและมีตนดู
มากในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนชื่อหมูบานใหม เป็น “บานโนนดู” จนถึงปัจจุบัน 

ที่ตั้ง 
ทิศเหนือ ติดตอ  หนองกระดันนอย ตําบลบอแกว 
ทิศใต   ติดตอ  โนนกลาง หมูที ่๙ และหมูท่ี ๑๗ ตําบลดวนใหญ 
ทิศตะวันออก  ติดตอ  หนองกระดัน หมูที ่๘ ตําบลดวนใหญ 
ทิศตะวันตก  ติดตอ  บานหนองมวง หมูที ่๔ ตําบลดวนใหญ 
๓.๑.๙.๑ ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม ดินรวนปนทราย ลักษณะภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูรอน 

(อากาศรอนมากชวงเดือนเมษายน แหงแลง) และฤดูหนาว 
๓.๑.๙.๒ ภาษาและศาสนา 
หมูบาน/ชุมชนนี้ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน และมีศิลปวัฒนธรรมแบบคนไทยอีสาน ประ 

ชากรสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ 
๓.๑.๙.๓ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เชน 
เดือน ๓ ประเพณีบุญขาวจี่ 
เดือน ๔ ประเพณีบุญพระเวชเทศมหาชาติ 
เดือน ๕ ประเพณีบุญสงกรานต์ 
เดือน ๖ ประเพณีบุญตักบาตรบาน 
เดือน ๘ ประเพณีบุญเขาพรรษา 
เดือน ๑๐ ประเพณีบุญขาวสาก 
เดือน ๑๑ ประเพณีบุญออกพรรษา 
เดือน ๑๒ ประเพณีบุญลอยกระทง 
๓.๑.๙.๔ สภาพทางสังคม/การศึกษา 
๑) ผลผลิตที่จําหนายสูตลาดภายในและภายนอกชุมชน ไดแก ขาว หอม พริก ผาไหม พืชผัก

สวนครัว 
๒) ประชาชนมีไฟฟูาใชทุกครัวเรือน มีเสนทางคมนาคมในการขนสงใชไดตลอดปี 
๓) เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชาสวนใหญที่มีอายุ ๑๕-๑๖ ปี 

อานออก เขียนไดเป็นสวนใหญ 
๔) ครัวเรือนในสวนใหญเป็นสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบานและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
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๕) ชุมชนมีความสามัคคี เกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อฟังญาติผูใหญ 
๓.๑.๙.๕ การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพสวนใหญของบานโนนดู คือ การทํานา ปลูกหอม ปลูกพริก ทุกหลังคา

เรือน และการทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง ทอไวใชเป็นสวนใหญมีเหลือขายบาง๘๕ 
๓.๑.๙.๖ การด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 
๑) ชุมชนอยูกันเป็นกลุมในระบบเครือญาติ มีความเอ้ืออารีย์ในชุมชน รักความสงบ มีแหลง

เงินทุนอยูในหมูบาน เชน กองทุนหมูบาน กลุมโรงสีชุมชน 
๒) การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นยังคงรักษาไว ไดดี เชนหมอพ้ืนบานเปุา

กระดูกหัก การแสดงพ้ืนบาน 
๓) ทุกครัวเรือนมีอาชีพหลัก คือการทํานา และมีอาชีพรองทําทุกครัวเรือน คือการปลูกหอม 

ปลูกพริก เลี้ยงสัตว์ ทําปุยชีวภาพใชเอง 
๔) พ้ืนที่ของหมูบานนี้เป็นที่ลุม การทํานาไดผลดี ประกอบกับที่เก็บกักน้ําไดดี มีหวย

ธรรมชาติไหลผาน เหมาะในการทําอาชีพเกษตรกรรมทุกชนิด 
๕) คนในชุมชนเป็นคนขยันและอดทน 

๓.๑.๙.๗ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะ
เกษ 

บานโนนดูนั้น เดิมทีชื่อวา บานโนนคูณ อําเภอขุขันข์ ในสมัยนั้น นายหมุน บุษบา เป็นผูใหญ 
บาน ไดมีการประชุมลูกบานวาชื่อหมูบานควรจะมีการเปลี่ยนใหม เนื่องจากสภาพบานที่อยูมีความ
อุดมสมบูรณ์สัตว์ปุามากมายปุาไมเขียวชะอุมและหมูบานตั้งอยูในที่สูงแหลงน้ํามีหลายแหงและมีตนดู
มากในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนชื่อหมูบานใหม เป็น “บานโนนดู” จนถึงปัจจุบัน พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบ
ลุม ดินรวนปนทราย ผลผลิตที่จําหนายสูตลาดภายในและภายนอกชุมชน ไดแก ขาว หอม พริก ผา
ไหม พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ทําปุยชีวภาพใชเอง ครัวเรือนในสวนใหญเป็นสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นใน
หมูบานและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของชุมชนชุมชนมีความสามัคคี  เกื้อกูล
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อฟังญาติผูใหญ ชุมชนอยูกันเป็นกลุมในระบบเครือญาติ มีความ
เอ้ืออารีย์ในชุมชน รักความสงบ มีแหลงเงินทุนอยูในหมูบาน เชน กองทุนหมูบาน กลุมโรงสีชุมชน 
หมูบาน/ชุมชนนี้ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน และมีศิลปวัฒนธรรมแบบคนไทยอีสาน ประ ชากรสวน
ใหญนับถือศาสนา พุทธ การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นยังคงรักษาไว ไดดี เชนหมอ
พ้ืนบานเปุากระดูกหัก การแสดงพ้ืนบาน 

๓.๑.๑๐ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 บานหนองคูนอยมีอายุกอตั้งประมาณ ๑๔๐ ปี ตามประวัติที่บอกเลากันมา บานหนองคูนอย
เดิมอยูที่บานโนนนาคํา หางจากที่ตั้งหมูบานหนองคูนอยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓ กิโลเมตร 
ดวยสาเหตุบานโนนนาคําไมมีแหลงน้ํา อุปโภคบริโภคเพียงพอ และพ้ืนที่ทําการ เกษตรไมเหมาะสม 

                                                           
๘๕ นางกอบแกว สิงห์คํา, รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน : Village Development Report บ้านโนนดู่ 

หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 
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จึงพากันอพยพมาอยูที่ใหม โดยการนําของ ขุนพรหมโคตร ดวงชัย และไดตั้งชื่อวา บานหนองคูนอย 
ซึ่งมีผูปกครองหมูบานจากอดีตจนถึงปัจจุบันจํานวน ๘ คน โดย นายคํา งามศิริ เป็นผูนําคนแรกของ
หมูบาน และนายสุวิทย์ หนองหงอก เป็นผูใหญบานคนปัจจุบัน 
 ๓.๑.๑๐.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 บานหนองคูนอย ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนราบ ทางการ 
เกษตร สภาพดินเป็นดินรวมปนดินเหนียว พ้ืนที่สวนใหญใชประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีน้ําใช
ตลอดป ี

 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 บานหนองคูนอย ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอบึงบูรพ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทาง 
๗ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร ตั้งอยูเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๔๙ บานหัวชาง - อําเภอบึงบูรพ์ หลักกิโลเมตรที่ ๖ ทิศเหนือตอเขต บานหนองคูใต หมู
ที่ ๑๒ ทิศใตติดตอกับแนวเขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทิศตะวันออกติดตอกับแนวเขตอําเภออุทุมพร
พิสัย ทิศตะวันตกติดตอกับแนวเขตบานหนองคูใหม หมูที ่๑๕ ตําบลเปฺาะ 
 ๓.๑.๑๐.๒ การประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทํานา และ
ประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันสําปะหลัง และรับจางทั่วไป 
 ๓.๑.๑๐.๓ ประเพณีที่ส าคัญของชุมชน 
 เนื่องจากบานหนองคูนอย มีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายที่ยังคงอนุรักษ์จนถึงปัจจุบันมี
หลายอยางเชน ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นตน ซึ่งไดจัดเป็นประจําในแตละเดือน ทั้งหมด ๑๒ 
เดือน ดังนี้ 
 เดือนอาย บุญเขากรรมและงานข้ึนปีใหม 
 เดือนยี่  ทําบุญคูณลาน 
 เดือนสาม  ทําบุญขาวจี่ ทําบุญบาน 
 เดือนสี่   บุญพระเวส บุญอุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ การแตงงาน 
 เดือนหา  วันสงกรานต์ สงน้ําพระ กอเจดีย์ทราย 
 เดือนหก  บุญบั้งไฟ แหนางแมว 
 เดือนเจ็ด  เลี้ยงผีตาแฮก เลี้ยงปูตุา งานบวช 
 เดือนแปด  เขาพรรษา ถวายผาอาบน้ําฝน 
 เดือนเกา  บุญขาวประดับดิน 
 เดือนสิบ  บุญขาวสาก ทอดตนเทียน 
 เดือนสิบเอ็ด  ออกพรรษา ตักบาตรเทโว 
 เดือนสิบสอง  ลอยกระทง บุญกฐิน แหขาวพันกอน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 
 ๑) นายบุญตา งามศิริ เรื่อง “หมอสูขวัญ” 
 ๒) นายสุข ศุภศร  เรื่อง “จักสานไมไผ” 
 ๓) นายประยงค์ พงษาปาน เรื่อง “หมอเปุา” 
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 ๔) นายมานิต งามศิริ เรื่อง “หมอยาสมุนไพร” 
 กิจกรรมการเกื้อกูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 ๑) การสงเคราะห์ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส 
 ๒) สนับสนุนการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดเป็นประจําทุกปี 
 ๓) การมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กในชุมชนที่มีฐานยากจน/เด็กที่เรียนดี เรียนเกง และมี
ความประพฤติดี เนื่องในวันแมแหงชาติของทุกปี 
 ๔) การรณรงค์และปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 ๕) สนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุมของคนในหมูบาน เพ่ือสรางความสามัคคี เชนงานประเพณี
ตางๆ 
 ๓.๑.๑๐.๔ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑. สงเสริมราษฎรรักและเคารพในระบอบประชาธิปไตยใหมีความรัก มีความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ สรางความสมัครสมานสามัคคีภายในหมูบานจงรักภักดีตอองค์พระมหากษัตริย์ 
 ๒. จัดตั้งกลุมพลังมวลชนในการปูองกันแกไขปัญหายาเสพติด แตงตั้งผูประสานพลังแผนดิน 
๒๕ ตาสับปะรด จํานวน ๒๕ คน โดยแบงกันรับผิดชอบสอดสองดูแลเป็นรายครัวเรือน ใหแตละ
บุคคลผูรับผิดชอบ ๔-๕ ครัวเรือน มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนในวันประชุมประจําเดือน
รวมกันในหมูบาน 
 ๓. การตั้งกฎระเบียบขอบังคับหมูบานไวเพ่ือปูองกันแกไขปัญหาของชุมชนในหลายๆ ดาน 
เชน ดานยาเสพติด, ดานสาธารณสุข, ดานสังคมและสวนรวมเพ่ือความผาสุกของประชาชน 
 ๔. การลงนามขอตกลงรวมกัน ลด ละ เลิก อบายมุขในงานบุญปลอดเหลา 
 ๕. การรักษาความสงบภายในหมูบาน/ชุมชน กิจกรรมการใหบุคคลในชุมชนดุแลชุมชน การ
จัดเวรยามของผูนําสวนทองถิ่น ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูรักษาความสงบ ตํารวจบาน ในชวง
เทศกาลสําคัญตางๆ เทศกาลสงกรานต์ ปีใหมหรืออยูเวรตามดานตรวจของทางราชการทางอําเภอบึง
บูรพ ์สถานีตํารวจภูธรอําเภอบึงบูรพ์ องค์การบริหารสวนตําบลเปฺาะ 
 ๓.๑.๑๐.๕ ด้านส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 
 บานหนองคูนอยไดดําเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย
หมูบานไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน กิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) การทําเห็ดขอนมวง 
 ๒) การทําเห็ดฟาง 
 ๓) การปลูกแตงโมง 
 ๔) การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ 
 ๕) การจัดสาน 
 ๓.๑.๑๐.๖ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
 ๑) ดานสังคมคณะกรรมการหมูบานไดมีบทบาทชวยเหลือสังคมในหลายดาน  เชน งานบุญ 
งานศพ งานบวช งานปูองกันสาธารณะในหมูบาน 
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 ๒) ดานสิ่งแวดลอมไดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หมูบานไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ลําดับที่ ๒ ในระดับอําเภอ 
 ๓) จัดกิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาราชินีนาถ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหชาวบานมี
ความรักปุาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชพื้นที่ปลูกปุาไม 
 ๔) ดานสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออกโดยการทํา 
ลายแหลงเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย การทํางานเป็นทีมโดยมีคณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณ 
สุขหมูบานและประชาชน จากการดําเนินการหมูบานไดรับรางวัลพรอมเกียรติบัตรเป็นหมูบานที่มีการ
ดําเนินการปูองกันโรคไขเลือดออกอยางเขมแข็ง ปลอดโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่องมากกวา ๕ ปี 
ระดับอําเภอบึงบูรพ์๘๖ 
 ๓.๑.๑๐.๗ ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๑) รณรงค์ให คนในครัวเรือนมีความรู และความเขาใจ ในการออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 ๒) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือวางแผนชีวิต การลดคาใชจายภายในครัวเรือน 
 ๓) ลดพฤติกรรมที่ฟุุมเฟือย การบริโภคนิยมตามกระแสสังคม 
 ๔) สงเสริมใหคนในชุมชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ถือวามีวิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน 
โดยเฉพาะการมีอาชีพหลักเป็นการทําเกษตรกรรมเป็นสวนใหญ เชน การทํานา ทําสวน มีการคาขาย
และรับจางทั่วไปลักษณะการทํางานจะเป็นไปในรูปแบบรวมดวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวางเวน
จากฤดูการทําเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแลว ก็จะมีการออกไปรับจางในตางจังหวัดหรือมีอาชีพ
เสริมในจากการปลูกผักสวนครัวสําหรับไวรับประทานเองและนําไปขาย ทําใหชวยลดคาใชจายภายใน
ครัวเรือน สําหรับการแกปัญหาตางๆ ภายในหมูบานนั้น ก็จะมีการปรึกษาหารือรวมกันในการ
แกปัญหาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยหลักของประชาธิปไตยในการออกเสียงเพ่ือตัดสินใจในการแกไข
ปัญหา และไดยึดหลักจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน เนื่องจากวาเป็นประเพณีที่ภาค
อีสานยึดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน จึงทําใหมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้ ชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษในแตละหมูบานไดอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูจํากันใหคุมคาและประโยชน์สูงสุดตอชุมชน รวมไปถึงการแกไขปัญหาเรื่องรายรับ – 
รายจาย ภายในครัวเรือนแตละชุมชน เพ่ือใหเกิดความสมดุลและลดภาระหนี้สินของประชาชน และ
ปลูกฝังคานิยมใหประชาชนดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท และใหมีการพัฒนาชีวิตที่มีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น 
 ๓.๑.๑๐.๘ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
 บานหนองคูนอย ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนราบ ทางการ 
เกษตร สภาพดินเป็นดินรวมปนดินเหนียว พ้ืนที่สวนใหญใชประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีน้ําใช
ตลอดปี การประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทํานา และ

                                                           
๘๖ การถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ VDR บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึง

บูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ม.ป.ท : ม.ป.พ. 
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ประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันสําปะหลัง และรับจางทั่วไป
บานหนองคูนอยไดดําเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยหมูบาน
ไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน กิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ การทําเห็ดขอนมวง, การทําเห็ดฟาง, 
การปลูกแตงโมง, การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ, การจัดสาน ลักษณะการทํางานจะเป็นไปในรูปแบบ
รวมดวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวางเวนจากฤดูการทําเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแลว ก็จะมี
การออกไปรับจางในตางจังหวัดหรือมีอาชีพเสริมในจากการปลูกผักสวนครัวสําหรับไวรับประทานเอง
และนําไปขาย ทําใหชวยลดคาใชจายภายในครัวเรือน รณรงค์ให คนในครัวเรือนมีความรู และความ
เขาใจ ในการออมทรัพย์เพื่อการผลิต สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือวางแผนชีวิต การลดคาใชจาย
ภายในครัวเรือน ลดพฤติกรรมที่ฟุุมเฟือย การบริโภคนิยมตามกระแสสังคม สงเสริมใหคนในชุมชน
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ดานสังคมคณะกรรมการหมูบานไดมีบทบาท
ชวยเหลือสังคมในหลายดาน เชน งานบุญ งานศพ งานบวช งานปูองกันสาธารณะในหมูบานเนื่องจาก
บานหนองคูนอย มีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายที่ยังคงอนุรักษ์จนถึงปัจจุบันมีหลายอยางเชน  
ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นตน กิจกรรมการเกื้อกูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
คือ การสงเคราะห์ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส, สนับสนุนการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดเป็นประจําทุกปี, 
การมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กในชุมชนที่มีฐานยากจน/เด็กที่เรียนดี เรียนเกง และมีความประพฤติดี 
เนื่องในวันแมแหงชาติของทุกปี, การรณรงค์และปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน, สนับสนุนกิจกรรม
การรวมกลุมของคนในหมูบาน เพ่ือสรางความสามัคคี เชนงานประเพณีตาง สงเสริมราษฎรรักและ
เคารพในระบอบประชาธิปไตยใหมีความรัก มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สรางความ
สมัครสมานสามัคคีภายในหมูบานจงรักภักดีตอองค์พระมหากษัตริย์  การตั้ งกฎระเบียบขอบังคับ
หมูบานไวเพ่ือปูองกันแกไขปัญหาของชุมชนในหลายๆ ดาน เชน ดานยาเสพติด, ดานสาธารณสุข, 
ดานสังคมและสวนรวมเพ่ือความผาสุกของประชาชน การรักษาความสงบภายในหมูบาน/ชุมชน 
กิจกรรมการใหบุคคลในชุมชนดุแลชุมชน การจัดเวรยามของผูนําสวนทองถิ่น ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน ผูรักษาความสงบ ตํารวจบาน ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เทศกาลสงกรานต์ ปีใหมหรืออยู
เวรตามดานตรวจของทางราชการทางอําเภอบึงบูรพ์ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบึงบูรพ์ องค์การบริหาร
สวนตําบลเปฺาะ   
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โดยสรุปเป็นภาพทั้ง ๑๐  แห่งรวมเขียนแผนผังได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ๑๐ หมู่บ้าน 

บ้านโนนแดง อ.ยางชุมน้อย 
 

ระดับบุคคล ปลูกหอมแดง และกระเทียม 

ระดับชุมชน ผลิตปุยชีวภาพ จําหนาย 

ระดับบุคคล เลี้ยงสุกร โค และกระบือ 

ระดับชุมชน ทํานาปลูกพืชและรับจางท่ัวไป 
บ้านหนองเทา อ.เมืองศรีสะเกษ 

บ้านโนนไชยงาม อ.น้ าเกลี้ยง ระดับบุคคล การทําสวน คาขายและรับจาง 

ระดับชุมชน จักสาน พืชผลทางการเกษตร 

บ้านนาขนวน อ.กันทรลักษ์ 
ระดับบุคคล ทํานา ยางพาราและทําสวน 

ระดับชุมชน ทอผาไหม ปลูกหมอน เลี้ยงไหม 

บ้านธาตุทอง อ.ภูสิงห์ 
ระดับบุคคล ทําไร ปลูกมันสําปะหลัง คาขาย  

ระดับชุมชน เพาะเห็ดนางรม เลีย้งไก่พนัธุ์ไข ่

บ้านรงระ อ.ปรางค์กู่ 
ระดับบุคคล ปลูกขาวโพด ออย ถั่ว จักสาน 
 
ระดับชุมชน เลี้ยงสัตวเ์กษตรกิจ โค กระบือ 

บ้านละทาย อ.กันทรารมย์ 
ระดับบุคคล รานอาหาร รานกาแฟสด  
 
ระดับชุมชน ทํานา ปลูกพริก หอมแดง  

บ้านหนองกอง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 
ระดับบุคคล ชางกอสราง ตดัเย็บผา คาขาย 
 
ระดับชุมชน ปลูกพืชสวนครัว เลีย้งสัตว ์

บ้านโนนดู่ อ.วังหิน 
ระดับบุคคล ปลูกหอม พริก ทําปุยชีวภาพ 
 
ระดับชุมชน ทํานา ทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง 

บ้านหนองคูน้อย อ.บึงบูรพ ์
ระดับบุคคล ทํานา คาขาย เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร 
 
ระดับชุมชน ทําเหด็ขอนมวง เห็ดฟาง จัดสาน 
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๓.๒ สรุป 

 การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการดําเนินชีวิตในรูปแบบที่มีความ
รูจักความตองการของตนเอง ความมีเหตุผลและมีคุณธรรมที่คอยบงชี้ถึงการกระทําในชีวิตประจําวัน 
มีการใชความรูความเขาใจในการพัฒนาและแกไขปัญหา ทําใหเกิดความพรอมในการปรับตัวตอยุค
กระแสโลกาภิวัฒน์อยางเทาทันเหตุการณ์ โดยไมหลงในอํานาจกระแสของความเจริญในทางดานวัตถุ 
แตเป็นการดําเนินชีวิตที่เตรียมพรอมที่จะแกไขปัญหาและทําการพัฒนาใหชีวิตมีความเป็นอยูอยาง
สงบสุขมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวคิดที่มีหลักในการดําเนินชีวิตที่อาศัยความรู
ความเขาใจประกอบกับการใชเหตุและผลในการตัดสินใจตอการกระทําตางๆ โดยที่ใชหลักคุณธรรมใน
การควบคุมการกระทําตางๆ ใหมีความเหมาะสมตอสถานภาพของตนเอง เพ่ือใหการดําเนินชีวิตนั้น มี
ความมั่นคงและมีความยั่งยืนในการดํารงชีวิตในสังคม  หากกลาวแลวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางที่ชี้แนะถึงการดําเนินชีวิตที่มีกระบวนการอยางเป็นระบบ เพ่ือใหเกิดขั้นตอนในการดําเนิน
ชีวิตมีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งชวยใหสามารถพัฒนาชีวิตเป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามและถูกตอง หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงกลายเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตใหมีความรูความเทาทันตอความ
ตองการของตนเองวา สิ่งตองการนั้น มีความจําเป็นตอการดําเนินชีวิตหรือไม หรือกอใหเกิดความ
คุมคามากนอยเพียงไร ซึ่งจะชวยสามารถทําใหตนเองนั้นไดเขาใจถึงประโยชน์และโทษที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันเป็นไปดวยความไม
ประมาทและมีสถานภาพที่ยั่งยืน จะเห็นไดวาการพัฒนาจะเริ่มจาก การสรางพ้ืนฐาน ความพอกิน
พอใช ของประชาชนในชาติเป็นสวนใหญกอน แลวจึงคอยเสริมสรางความเจริญและฐานะทาง
เศรษฐกิจ ตามลําดับ เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางดานตางๆ หรือดําเนินการใหเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอน 
มิใชการกาวกระโดด ที่ตองพ่ึงปัจจัยจากภายนอก มาเป็นตัวกระตุน ซึ่งมักแตจะสรางปัญหาตามมา
อยางมากมายและไมยั่งยืน ดังนั้นวิธีการตางๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหนทางที่
มั่นคง มีลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ที่จะใหประชาชนในชาติและพ้ืนฐานของเศรษฐกิจโดยรวม มี
ความเข็มแข็ง มีรากฐานที่มั่นคง ยั่งยืนอยางยาวนานอยางแทจริง การดําเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ จึงมีวิถีการดําเนินชีวิตทีค่ลายคลึงกัน เชน การมีอาชีพหลักเป็นการทําเกษตรกรรมเป็นสวน
ใหญ เชน การทํานา ทําสวน มีการคาขายและรับจางทั่วไปลักษณะการทํางานจะเป็นไปในรูปแบบ
รวมดวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวางเวนจากฤดูการทําเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแลว ก็จะมี
การออกไปรับจางในตางจังหวัดหรือมีอาชีพเสริมในจากการปลูกผักสวนครัวสําหรับไวรับประทานเอง
และนําไปขาย ทําใหชวยลดคาใชจายภายในครัวเรือน สําหรับการแกปัญหาตางๆ ภายในหมูบานนั้น 
ก็จะมีการปรึกษาหารือรวมกันในการแกปัญหาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยหลักของประชาธิปไตยในการ
ออกเสียงเพ่ือตัดสินใจในการแกไขปัญหา มุงเนนโดยการอยูรวมกันอยางสงบ เคารพกฎ กติกาของ
ชุมชนที่วางไว นอกจากนั้นชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ มีการสืบสานภูมิปัญญาชุมชน โดยมีแหลงเรียนรู
ประจําหมูบานและมีการใหความรูแกประชากรในชุมชนอยางตอเนื่อง และไดยึดหลักจารีต ประเพณี
และวัฒนธรรมที่เหมือนกัน เนื่องจากวาเป็นประเพณีที่ภาคอีสานยึดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน จึง
ทําใหมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้ ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษในแตละหมูบานไดอาศัย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากันใหคุมคาและประโยชน์
สูงสุดตอชุมชน รวมไปถึงการแกไขปัญหาเรื่องรายรับ – จาย ภายในครัวเรือนแตละชุมชน เพ่ือใหเกิด
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ความสมดุลและลดภาระหนี้สินของประชาชน และปลูกฝังคานิยมใหประชาชนดําเนินชีวิตดวยความ
ไมประมาท และใหมีการพัฒนาชีวิตที่มีความม่ันคงยิ่งข้ึน    
 

 
 


