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การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทมุธานี1  

   สุวัต ชํางสากล2 

รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

องค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ผู๎วิจัย ได๎ใช๎วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู๎ให๎ข๎อมูลส้าคัญ (Key 

Informants) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

และเพื่อเปรียบเทียบการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การ

บริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ้าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล   

ผลการศึกษาพบวําบุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห สํวนใหญํมี

พฤติกรรมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได๎ด้าเนินชีวิตตามหลัก

ความพอประมาณ        มีการก้าหนดบัญชีรายรับ - รายจํายของครัวเรือน ใช๎หลักความมี

เหตุผลในการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได๎ ใช๎เหตุผลในการตัดสินใจ สร๎างภูมิคุ๎มกันท่ีดี พอใจในสิ่ง

ท่ีตนมีอยูํ ใฝุหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเอง    มีการด้าเนินชีวิตตามหลักเงื่อนไขคุณธรรม มี

การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน     

 

 
1บทความเรียงความจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

องค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งได๎ผํานการสอบเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีอาจารย์

ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์  
2นักศึกษาปริญญาโทโครงการหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ   
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

ในสภาวการณ์ท่ีเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องและตลอดเวลา     

ท้าให๎มีผลกระทบตํอเศรษฐกิจ และความเป็นอยูํของประชาชนในสังคมไทยท่ีต๎องเผชิญกับ

การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน คําครองชีพท่ีสูงขึ้น และปัจจัยตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การจับจํายใช๎สอยอยํางประหยัด ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตํอคุณภาพชีวิต และสังคม

ท่ีต๎องเผชิญกับการไหลเข๎ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์และความไมํพร๎อมท่ีจะรับมือตํอการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด๎านท้ัง 3 ด๎าน คือ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อมอยําง

ดีพอ ดังนั้น สิ่งท่ีจะชํวยยึดเหนี่ยวจิตใจ และท้าให๎ด้ารงอยูํได๎อยํางยั่งยืนคือเศรษฐกิจ-

พอเพียง (Sufficiency Economy)  ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาล

ท่ี 9 ทรงมีพระราชด้ารัสชี้แนะแนวทางการด้าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 

ตั้งแตํเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได๎ทรงเน๎นย้้า 3 แนวทางการแก๎ไขเพื่อให๎

รอดพ๎นและสามารถด้ารงอยูํได๎อยํางมั่นคง และยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน์ และความ

เปลี่ยนแปลงตําง ๆ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 

2548) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 9 (2545 – 2549) ได๎อัญเชิญหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยน้าหลักทาง

สายกลางเพื่อให๎ประเทศรอดพ๎นจากวิกฤติ สามารถด้ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและน้าไปสูํการ

พัฒนาท่ีสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 10 

(2550 –2554)  ได๎ ให๎ความส้ าคัญกับการมีสํ วนรํ วมของทุกภาคสํวนในสั งคม 

(Collaborative Effort) ภายใต๎หลักการท่ีส้าคัญ คือ การรํวมคิดรํวมท้า และรํวมผลักดัน

ตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตํละภาคสํวนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยําง

บูรณาการ ส้าหรับทิศทางการพัฒนาในแผนนั้นได๎วางยุทธศาสตร์ให๎คนและสังคมไทย

สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติตําง ๆท่ีเกิดขึ้นอยํางรู๎เทําทันภายใต๎หลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีสามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ๎มกัน และสร๎างสมดุลของการ

พัฒนาให๎เกิดขึ้นในทุกมิติ  

ในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันท่ีเต็มไปด๎วยกระแสวัตถุนิยมจึงท้าให๎คนสํวนใหญํ 
หลงผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหาตําง ๆ เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ       
และปัญญาด๎านการเงิน  โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาใหญํที่พบมากที่สุด ซึ่งปัญหา



58 
 

ดังกลําวล๎วนแล๎วแตํมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช๎จํายตามกระแสสังคมปัจจุบันแทบ
ท้ังสิ้นการใช๎ของราคาแพงเกินความจ้าเป็นซึ่งล๎วนเป็นคํานิยมท่ีผิดและเป็นการด้าเนินชีวิต
ท่ีสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎    

ในการด้าเนินชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันในตนเอง มีเหตุผล มีความ

พอประมาณ ภายใต๎เงื่อนไขความรู๎ คูํคุณธรรม เพื่อให๎บุคลากรสามารถด้าเนินชีวิตอยูํได๎

อยํางมีสติ มีจริยธรรม และการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์

มากท่ีสุด  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

องค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ้าแนกตาม

ปัจจัยสํวนบุคคล  

 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ มีหลักพิจารณาเริ่มแรกเป็นกรอบแนวคิดเป็น

ปรัชญาท่ีชี้แนวทางการด้ารงอยูํและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น มีพื้นฐานมาจากวิถี

ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน้ามาประยุกต์ใช๎ได๎ตลอดเวลา เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง              อยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัยและวิกฤติเพื่อความ

มั่นคง ยั่งยืนของการพัฒนา ท้ังนี้คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้ามาประยุกต์ใช๎

กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ โดยเน๎นการปฏิบัติทางสายกลางและการพัฒนาอยํางเป็น

ขั้นตอน ความพอเพียง ประกอบด๎วยคุณลักษณะ 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 

 เกษม วัฒนชัย (2548) เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วย 
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1. ความพอเพียง คือ รู๎จักพอประมาณ พออยูํ พอกิน พอใช๎ ประหยัดและไมํ

เบียดเบียนผู๎อื่น 

2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจกระท้าสิ่งตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความพอเพียง

ต๎องใช๎ 

เหตุผลและพิจารณาด๎วยความรอบคอบ  

                3.การมีภูมิคุ๎มกันในตัวท่ีดี คือ การเตรียมพร๎อมรับผลกระทบและความ

เปลี่ยนแปลง  ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2549)  กลําววํา องค์ประกอบของเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น ประกอบด๎วย 

  1. ความพอประมาณ ได๎แกํ ความพอดี ไมํมากไมํน๎อยเกินไป โดยเฉพาะการ

บริโภค ปัจจัยตําง ๆ ในการด้ารงชีพ เชํน กินพอประมาณ ดื่มพอประมาณ ใช๎พอประมาณ 

ก็คือ กิน ดื่ม ใช๎แตํพอดีพอเหมาะกับความต๎องการของรํางกายท่ีเรียกวํา กินเป็น ใช๎เป็น 

อยํางประหยัด มัธยัสถ์ 

  2. ความมีเหตุผล ได๎แกํ การคิดการพูดและการกระท้าบนฐานของความร๎ูท่ีมา 

และท่ีไปของเรื่องวําเป็นอยํางไร มีเหตุปัจจัยอะไรเป็นตัวกํอให๎เกิดจะหลุดออกจากเหตุนั้นได๎

โดยอาศัยชํองทางใดและจะใช๎วิธีการใด การรู๎เหตุรู๎ผลวํานี้จะชํวยให๎แก๎ไขปัญหา และ

พัฒนาได๎ส้าเร็จมากขึ้น 

  3. การมีระบบภูมิคุ๎มกันผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอก ได๎แกํ ความไมํ

ประมาท ขาดสติ จะคิด จะท้า จะพูดอะไรต๎องระมัดระวัง ไมํผลีผลามดํวนได๎ ต๎องรู๎เขา รู๎

เรา โดยเฉพาะผู๎น้าทุกระดับจะต๎องตั้งตนอยูํในความไมํประมาท ต๎องพร๎อมท่ีจะรับและรุก

ได๎เสมอเพราะปรากฏการณ์ท้ังทางสังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูํ

เสมอ  

 ประเวศ วะสี (2550) คุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วย 

1. ความพอประมาณ หมายถึง รู๎จักพอประมาณท้ังภายในและภายนอก 

ภายใน หมายถึง การควบคุมตนเองให๎รู๎จักตอบสนองตํอความอยากมี อยากได๎ อยากเป็น

ของตนเองอยํางพอเหมาะพอดี ไมํมากและไมํน๎อยเกินไป ภายนอก หมายถึง การรู๎จัก
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ตอบสนองตํอเหตุการณ์ตําง ๆท่ีมากระทบเราอยํางพอเหมาะพอควร ไมํมากและไมํน๎อย

เกินไปเชํนกัน 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การร๎ูจักใช๎เหตุผลเข๎าพิจารณาทุก ๆ ปัญหาท่ีเข๎ามา

กระทบตัวเรา ไตรํตรองอยํางรอบคอบถี่ถ๎วนเพื่อรับมือกับปัญหานั้น ความมีเหตุผลจะ

เกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยการท่ีบุคคลมีข๎อมูลท่ีมากพอ ซึ่งต๎องปลูกฝังให๎บุคคลเป็นผู๎รักในการ

เรียนรู๎ ขยันหมั่นศึกษาหาความร๎ูเพื่อเพิ่มข๎อมูลให๎กับตนเองในการน้าไปใช๎คิดตามหลักและ

ผลได๎เต็มท่ี             โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องตลอดจนค้านึงถึงผลท่ีคาดวํา

จะเกิดขึ้นจากการกระท้านั้น ๆ อยํางรอบคอบ 

  3. การมีภูมิคุ๎มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การสอนให๎บุคคลรู๎จักเทําทันตนเอง รู๎เทํา

ทันเหตุการณ์รอบตัว ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและหาทางปูองกันรับมือได๎ คิดค้านึงถึง

ผลดีผลเสยีของการเปลี่ยนแปลงนั้น ปัจจัยเสี่ยงท่ีจะกํอให๎เกิดปัญหาขึ้นมา แม๎กระท่ังความ

ล๎มเหลวหากไมํสามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นได๎รวมถึงการเตรียมตัวให๎พร๎อมรับตํอ

ผลกระทบความเปลี่ยนแปลงในด๎านตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยค้านึงถึงความเป็นไปได๎ของ

สถานการณ์ตําง ๆ ท่ีคาดวําจะเกิดขึ้น      ในอนาคตท้ังใกล๎และไกล   

  เงื่อนไข การตัดสินใจ การด้าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้นต๎อง

อาศัยความรู๎และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลําวคือ เงื่อนไขความรู๎ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎

เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน ความรอบคอบท่ีจะน้าความรู๎เหลํานั้นมา

พิจารณาให๎เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไข

คุณธรรมจะต๎องเสริมสร๎างใน 2 ด๎าน กลําวคือ ด๎านจิตใจ ปัญญา เน๎นความรู๎  คูํคุณธรรม 

กลําวคือ ตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู๎ท่ีเหมาะสม ด๎านการ

กระท้าหรือแนวทางในการด้าเนินชีวิต เน๎นความอดทน ความเพียร สติปัญญาและความ

รอบคอบ ท้ังนี้ มีกลุํมเปูาหมายท่ีเน๎นเป็นแบบพิเศษในการเสริมสร๎างเงื่อนไขข๎างต๎น คือ 

เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับเนื่องจากการกระท้าใด ๆของคนกลุํมนี้

สามารถกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสังคมในวงกว๎างได๎ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลท่ี 

9 ได๎ทรงเน๎นย้้าเรื่องความรู๎และคุณธรรมเป็นอยํางมาก 
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 จากการศึกษาคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงข๎างต๎นผู๎วิจัยพอสรุปได๎วํา 

คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ ประกอบด๎วย ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ๎มกัน ซึ่งมีความหมายท่ีซ๎อนกันอยูํและมีความเกี่ยวเนื่องกัน 

การมีเหตุผลยํอมบํงชี้ถึงความพอประมาณ ในขณะที่ความพอประมาณจะไปสร๎างภูมิคุ๎มกัน 

ขณะเดียวกันการมีภูมิคุ๎มกันเป็นเงื่อนไขท่ีส้าคัญของการมีเหตุผล สํวนเงื่อนไขของการมี

ความรู๎คูํคุณธรรมจะเป็นเครื่องมือ     ท่ีส้าคัญท่ีจะหนุนชํวยองค์ประกอบท้ังสามให๎ด้าเนิน

ไปได๎อยํางมั่นคง ไมํสามารถแยกจากกันได๎อยํางเด็ดขาด ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ คือ ความพอดี โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคปัจจัยตําง ๆ 

ในการด้าเนินชีวิต ให๎พอดี พอเหมาะกับความต๎องการของรํางกาย ด้ารงชีวิตด๎วยการ

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไมํกอบโกยไว๎เฉพาะตนจนท้าให๎เกิดความขาดแคลน ไมํสมดุล รู๎จัก

พอประมาณในการแสวงหารู๎จักรับและสละปัจจัยท่ีควรเสียสละเพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํ

สํวนรวม รู๎จักตอบสนองตํอเหตุการณ์ตําง ๆท่ีมากระทบเราอยํางพอเหมาะพอควร ไมํมาก

เกินไปและไมํน๎อยเกินไป รวมถึงไมํกระท้าการ     อันเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู๎อื่นให๎

เดือดร๎อน  

2. ความมีเหตุผล คือ การรู๎จักใช๎เหตุผลเข๎าพิจารณาทุก ๆ ปัญหาท่ีเข๎ามากระทบ       

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎อง มีเหตุปัจจัยอะไรเป็นตัวกํอให๎เกิด   

องค์ประกอบและลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดผลตํอการพัฒนานั้น ต๎อง

เข๎าใจ “กรอบแนวคิด” วําเป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการด้ารงอยูํและปฏิบัติตนในทางท่ี

ควรจะเป็น   โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน้ามาประยุกต์ใช๎ได๎

ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอด

พ๎นจากภัยและวิกฤต   เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ต๎อง

เข๎าใจคุณลักษณะวําเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้ามาประยุกต์ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ทุกระดับ 

โดยเน๎นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยํางเป็นขั้นตอน ดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง 

ท่ีมา : ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551)     

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  

   การจะน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัตินั้น ควรท้าเป็นแผนส้าหรับ

ปฏิบัติในแตํละวันแตํละเดือนแตํละปี และท้าไปจนกลายเป็นนิสัยประจ้าตัว โดยการก้าหนด

เปูาหมายการเก็บออม ก้าหนดเปูาหมายการใช๎จําย การประหยัดรายจํายเพื่อให๎มีเงินเหลือ

มากขึ้น การจํายต๎องคุ๎มคําและใช๎เทําท่ีจ้าเป็น  โดยพึงระวังคําใช๎จํายท่ีมักจะนึกไมํถึง และ

ไมํกํอหนี้โดยไมํจ้าเป็นและเกินก้าลังของครอบครัว สํวนคําใช๎จํายนั้นแตํละประเภทมีระดับ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

ในตัวที่ด ี

พอประมาณ 

         เงื่อนไขความรู้ 

     รอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวัง 

     ในการน้าหลักวิชาการตํางๆ 

         เงื่อนไขคุณธรรม       

 สติ ปัญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน 

          

               เศรษฐกิจ / สังคม /สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

             ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ม่ันคง ย่ังยืน 

 

น้าไป 
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ความส้าคัญไมํเทํากัน เราควรใช๎จํายกับสิ่งท่ีจ้าเป็นตํอการด้ารงชีวิตกํอน เชํน คําอาหาร 

คําท่ีอยูํอาศัยและพยายามลดรายจํายท่ีไมํจ้าเป็น 

 “อันท่ีจริงแล๎ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช๎ได๎ในทุกระดับและ

ทุกสาขาโดยมีหลักการท่ีคล๎ายคลึงกัน คือ เน๎นการเลือกปฏิบัติอยํางพอประมาณ มีเหตุมี

ผลและสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํตนเองและสังคม อาทิ ผู๎ผลิตในภาคอุตสาหกรรมไมํควรขยาย

การลงทุนหรือเพิ่มการผลิตที่เกินตัว และน้าไปสูํการเพิ่มความเสี่ยงที่ท้าให๎ต๎องพึ่งพิง

ผู๎อื ่นหรือพึ่งพาจากภายนอก เกินไปจนขาดความสมดุลในระยะยาว แตํควรด้าเนินการ

ด๎วยความรอบคอบ ระมัดระวัง อยํางเป็นขั้นตอน มีการกระจายความเสี่ยงหรือสร๎าง

เครือขํายธุรกิจเพื่อรํวมมือกันในกิจกรรมตําง ๆ ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการและขั้นตอน

การปฏิบัติจะมีความแตกตํางกันในแตํละสาขาการผลิต” (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ.2549)  

 สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) กลําววํา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ได๎กับ

สังคม  ทุกระดับ ดังนี้  

1. ระดับบุคคลและครอบครัว คือการท่ีสมาชิกในครอบครัวใช๎ชีวิตบน
พื้นฐานของการรู๎จักตนเอง สามารถพึ่งตนเองได๎และด้าเนินชีวิตอยํางพอกิน พอใช๎ โดยไมํ
เบียดเบียนผู๎อื่น   เมื่อเหลือกินเหลือใช๎ก็แบํงปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ท้าให๎เกิดความสุขและ
ความพอใจในการด้าเนินชีวิตอยํางพอเพียง พยายามพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎
สามารถอยูํอยํางพอเพียงได๎ในทุกสถานการณ์ สร๎างความสมดุลให๎เกิดขึ้นในชีวิตและ
ครอบครัว และสามารถท้าตนให๎เป็นประโยชน์กับสังคมได๎ 

2. ระดับชุมชน รวมกลุํมท้าประโยชน์เพื่อสํวนรวมโดยอาศัยภูมิปัญญาและ
ความสามารถของตนและชุมชน มีความเอื้ออาทรระหวํางสมาชิกชุมชนให๎เกิดพลังทางสังคม    
พัฒนาไปสูํเครือขํายระหวํางชุมชนตําง ๆ 

3. ระดับรัฐหรือระดับประเทศ ชุมชนและสังคมหลาย ๆแหํงรํวมมือกัน
พัฒนา  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วางรากฐานของประเทศให๎มีความพอเพียงและพร๎อม
กันจึงคํอยๆ ด้าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให๎เจริญขึ้นเป็นล้าดับ 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 

วิจัยเรื่องการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การ

บริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู๎วิจัยได๎ด้าเนินงานตาม

ระเบียบ วิธีวิจัยดังตํอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

4. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในครั้งนี้ใช๎รูปแบบในการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitativestudy)    

โดยผู๎ศึกษาใช๎การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( interview) ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้         

เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี จ้านวนท้ังหมด 14 คน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให๎ทราบถึงระดับการด้าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปรียบเทียบการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี จ้าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล        

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ ใช๎การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง  
เป็นแบบสัมภาษณ์โดยใช๎ค้าถามลักษณะปลายเปิด เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร๎างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากผู๎ให๎การสัมภาษณ์ประกอบด๎วย
บุคลากร            ท่ีปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห  อ้าเภอล้าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีสํวนประกอบท้ังหมด 2 ตอน ประกอบด๎วย  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสัมภาษณ์ ได๎แกํ  
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
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- รายได๎ตํอเดือน  
- ภาระหนี้เฉลี่ยตํอเดือน 
- ระดับชั้นต้าแหนํง 
- ประสบการณ์ในการท้างาน  

ตอนท่ี 2 การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
องค์การ 

บริหารสํวนต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ้านวน 5 ด๎าน ดังนี้ 
- ด๎านความพอประมาณ 
- ด๎านความมีเหตุผล 
- ด๎านการมีภูมิคุ๎มกันในตัวท่ีดี 
- ด๎านความรู ๎
- ด๎านคุณธรรม  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล    

 ผู๎ศึกษาใช๎แบบสัมภาษณ์ โดยลงพื้นท่ีด๎วยตนเอง และด้าเนินการสัมภาษณ์แบบ

เฉพาะจง จดบันทึก และบันทึกเสียง ตลอดจนการสังเกตเชิงประจักษ์ (ตั้งแตํเดือน

กันยายน-ตุลาคม 2563)   

การวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ผู๎ศึกษามีล้าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้   
1. ผู๎ศึกษาน้าข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ โดยน้าค้าสัมภาษณ์มา

ถอดเทป เปรียบเทียบความเหมือนและความตํางของแตํละบุคคล และ
จัดล้าดับความส้าคัญและคุณลักษณะของข๎อมูล    

   2. น้าข๎อมูลท่ีได๎จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาตําง ๆมาท้าการ
วิเคราะห์ข๎อมูล รํวมกันอยํางเป็นระบบและน้าไปสูํการเชื่อมโยงข๎อมูลเข๎าด๎วยกัน แสดง
ความส้าคัญของข๎อมูลได๎ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข๎อมูลท่ี
ได๎จากการศึกษา เป็นข๎อมูลเชิงพรรณนาท่ีมีรายละเอียด  
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สรุปผลการวิจัย 

การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารสํวน
ต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกา จังหวัดปทุมธานี จากการสัมภาษณ์บุคลากรองค์การ
บริหารสํวนต้าบลบึงคอไห จ้านวน 14 คน ประกอบด๎วย ปลัดองค์การบริหารสํวนต้าบล 
รองปลัดองค์การบริหารสํวนต้าบล ผู๎อ้านวยการกอง หัวหน๎าส้านักปลัด หัวหน๎าฝุาย 
เจ๎าหน๎าท่ีระดับปฏิบัติการ และพนักงานจ๎างตามภารกิจ มีความรู๎ความเข๎าใจในการด้าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไหท่ี
เป็นกลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎และเข๎าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคํอนข๎างดีในการรับรู๎
จากสื่อมวลชน สื่อโทรทัศน์ หนังสือหรือวารสารตําง ๆ      ท่ีเกี่ยวข๎องสามารถแยก
ความหมายและความแตกตํางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางชัดเจนและถูกต๎อง 

การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารสํวน
ต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ท้ังในระดับตนเอง ครอบครัวและการ
ท้างาน พบวํา 

- ระดับตนเอง ได๎น้ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดสรรรายได๎ให๎เพียงพอกับรายจํายและยัง
พอมีเงิน เหลือเก็บออม มีการใช๎เหตุผลในการพิจารณาไตรํตรองในการตัดสินใจแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆโดยยึดหลักความประหยัดและความคุ๎มคํา มีการเตรียมความพร๎อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตําง ๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในด๎านการเงินและได๎เสริมสร๎าง
ความรู๎ด๎วยการน้าเอาความรู๎ท่ีมี มาประยุกต์ใช๎ในการด้าเนินชีวิต และยึดมั่นในหลักของ
คุณธรรมความซื่อสัตย์    

- ระดับครอบครัว โดยการน้ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดสรรรายได๎ให๎เพียงพอกับ
รายจําย โดยการให๎มีเงินเหลือเก็บออมไว๎ใช๎ในยามจ้าเป็น มีการใช๎เหตุและผลในการ
พิจารณาไตรํตรองกํอน 
ตัดสินใจในเรื่องตําง ๆการยึดหลักความประหยัดและความคุ๎มคํา มีการเตรียมความพร๎อมท่ี
จะรองรับการเปลี ่ยนแปลงสถานการณ์ต ําง ๆที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต พร๎อมกับ
เสริมสร๎างความรู๎ด๎วยการน้าเอาความรู๎ท่ีมีมาประยุกต์ใช๎ในการด้ารงชีพ และยึดมั่นใน
หลักของคุณธรรมความซื่อสัตย์ท้ังตํอตนเองและผู๎อื่น  
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- ระดับการท้างาน ได๎น้ามาประยุกต์ใช๎ในการบริหารและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีการงาน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมายงานให๎เสร็จทัน
ตามก้าหนดเวลา 
มีการใช๎เหตุผลในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น โดยยึดหลักของความ
ประหยัดและความคุ๎มคํา มีการเตรียมความพร๎อมรับในการรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการท้างาน ด๎วยการสร๎างความระมัดระวังและความ
ละเอียดรอบคอบในการท้างานและน้าเอาความรู๎มาใช๎ในการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน ด๎วยการน้าความรู๎มาใช๎ในการพัฒนาการท้างานให๎มีประสิทธิภาพท้ัง
ปฏิบัติงานด๎วยความโปรํงใสและซื่อสัตย์สุจริตตํอตนเองและผู๎อื่น  

การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารสํวน
ต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ้าแนกตํางปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได๎ตํอเดือน ภาระหนี้เฉลี่ยตํอเดือน ระดับชั้นต้าแหนํง 
ประสบการณ์ในการท้างาน โดยบุคลากรองค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไหท่ีมีปัจจัยสํวน
บุคคลท่ีแตกตํางกันมีการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมํแตกตํางกัน มี
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งใน
การด้าเนินชีวิตด๎วยการเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจให๎มีส้านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
ด้าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อน้าไปสูํการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยการน๎อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด้าเนินชีวิต
และการท้างานให๎ประสบความส้าเร็จ ประพฤติปฏิบัติตนด๎วยความซื่อสัตย์สุจริตท้ังตํอ
ตนเองและผู๎อื่น    

อภิปรายผลการศึกษา 
 การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารสํวน
ต้าบลบึงคอไห อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด๎วยตัวผู๎วิจัยเป็นผู๎หนึ่ง ท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีใน
องค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห ได๎มองเห็นความส้าคัญของการด้าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความส้าคัญและมีคุณคําตํอประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํ
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ โดยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ี
ชี้แนะแนวทางให๎ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตแบบพออยูํพอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได๎ 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความส้าคัญตํอการพัฒนาประเทศ อันจะน้าไปสูํสังคมท่ีมีคุณภาพท้ัง
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ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ
พัฒนาท๎องถิ่นและชุมชนจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอชุมชนและสังคม ซึ่งบุคลากรองค์การ
บริหารสํวนต้าบลบึงคอไห โดยสํวนใหญํแล๎วมีการยึดแนวทางการด้าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด้ารงชีวิต โดยการใช๎ชีวิตตามหลักทางสายกลาง 
มีความพออยูํพอกิน ไมํฟุุมเฟือย มีความพอประมาณในการใช๎จํายสํวนตัวใช๎ชีวิตแบบเรียบ
งําย    ไมํหรูหราในด๎านปัจจัย 4 ในการด้ารงชีวิต การลดรายจํายในครัวเรือนโดยท้ากิจกรรม
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเอง ท้าให๎ครัวเรือนสามารถประหยัดคําใช๎จํายในครัวเรือน การ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน เชํน ปลูกข๎าว ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได๎ 
เลี้ยงไกํพื้นเมือง เป็ด ปลา   ไว๎กินในครัวเรือน โดยยึดหลัก “ปลูกทุกอยํางท่ีกิน กินทุก
อยํางท่ีปลูก และใช๎ทุกอยํางท่ีท้า ท้าทุกอยํางท่ีใช๎” ด๎านความมีเหตุผลในการด้าเนินชีวิต 
โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องตลอดจนค้านึงถึงผลท่ีคาดวําจะเกิดขึ้นจากการกระท้านั้น 
ๆเน๎นการตัดสินใจและการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู๎และประสบการณ์ ค้านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และการเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆท่ีจะเกิดขึ้นโดยเพื่อให๎รองรับกับสภาพความทุกข์ สุข ของชีวิต
ตลอดจนเป็นภูมิคุ๎มกันของครอบครัว และสังคมซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร๎างให๎เกิดการด้าเนิน
กิจกรรมตําง ๆการน้าความรู๎เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังความรู๎ในด๎าน
ตําง ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎านมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ รวมท้ังการศึกษาหาความรู๎จากภายนอกเพื่อน้ามา
ประกอบการตัดสินใจในด๎านตําง ๆโดยอาศัยหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตตํอการ
ด้าเนินงาน โดยตระหนักถึงการไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับตนเองและผู๎อื่น การใช๎
สติปัญญาในการด้าเนินชีวิต มีสติสัมปชัญญะ ใช๎ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจอยําง
รอบคอบ มีความปรารถนาดีชํวยเหลือให๎ทุกคนประสบแตํความสุข การมีความซื่อสัตย์
สุจริต คือ การประพฤติ ปฏิบัติอยํางตรงไปตรงมาไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริงยึดหลักตามกฎ
กติกา และมองจากความเป็นจริงควบคูํไปด๎วย   
 จากผลการวิจัยข๎างต๎นจะเห็นได๎วํามีความสอดคล๎องกับผลการศึกษาของชัยวุฒิ์ 

มานพ (2554 การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยความพอประมาณ มี

การก้าหนดบัญชีรายรับ - รายจํายของครัวเรือนใช๎หลักความมีเหตุผลในการวางแผนเพื่อ
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เพิ่มรายได๎ ใช๎เหตุผลในการตัดสินใจ สร๎างภูมิคุ๎มกันท่ีดี พอใจในสิ่ง ท่ีตนเองมีอยูํ 

เตรียมพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ ใช๎ความรู๎ความสามารถท่ีมีอยูํในการประกอบ

อาชีพ และใฝุหาความรู๎เพื่อพัฒนาฝีมือตนเองและมีการด้าเนินชีวิตตามหลักเงื่อนไข

คุณธรรม มีการชํวยเหลือซึ่งกัน และการศึกษาของมธัญญา อ๎นคง (2551) ความเข๎าใจหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช๎ในการด้าเนินชีวิต 

ในระดับตนเองและระดับครอบครัวโดยการจัดสรรหารายได๎ให๎เพียงพอกับรายจํายและยัง
พอมีเงินเหลือเก็บออม การใช๎เหตุผลพิจารณาในการตัดสินใจแก๎ไขปัญหา การยึดหลักการ
ความประหยัดและความคุ๎มคํา มีการเตรียมความพร๎อมรองรับการเปลี ่ยนแปลง
สถานการณ์ตําง ๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย       
      - ผู๎บังคับบัญชาควรมีนโยบายหรือแนวทางให๎กับบุคลากรได๎รู๎จักความ

พอประมาณในการด้าเนินชีวิต เชํน การกู๎เงินกับสถาบันการเงินอื่น ๆหรือการกู๎เงินกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องเป็นไปด๎วยความจ้าเป็นตํอการด้ารงชีวิต การพิจารณา

อนุมัติ ให๎กู๎เงินจะต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์กับบุคลากรและครอบครัว และให๎บุคลากร

สามารถด้ารงชีวิตได๎อยํางไมํเดือดร๎อน มีระบบการผํอนช้าระระยะยาว มีการตรวจสอบ

รายได๎ให๎คงเหลือเพียงพอ  ในการด้าเนินชีวิตอยํางปกติ นอกจากนั้นแล๎วผู๎บังคับบัญชา

จะต๎องปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางท่ีดีในการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด๎วย     

      - องค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห ควรเชิญวิทยากรจากหนํวยงานท่ี

เกี่ยวข๎อง    ด๎านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรยายให๎ความรู๎เพื่อเพิ่มพูนทักษะตลอดจน

ความรู๎ความเข๎าใจให๎กับบุคลากรในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

   - องค์การบริหารสํวนต้าบลบึงคอไห ควรสํงเสริมและเผยแพรํตัวอยํางการน้า
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการปฏิบัติงาน และการด้าเนินชีวิตที่ประสบ
ความส้าเร็จเพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรได๎น้าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ ตํอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
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ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยคร้ังต่อไป 
  - ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎    ในการด้าเนินชีวิตให๎ประสบผลส้าเร็จ     
  - ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพชีวิตในการท้างานของบุคลากรท่ีมีลักษณะการประกอบอาชีพคล๎าย ๆกัน เพื่อ
ศึกษาการด้าเนินชีวิตวําใช๎หลักคุณภาพชีวิตตามแนวหรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงหรือไมํ    
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