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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเร่ือง การศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษา องคก์ารบริการส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค ์   คือ  

(1) เพื่อศึกษาวิถีความเป็นอยูข่องเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ                          

( Qualitave research )   ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูล เช่น ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาวิถีความเป็นอยูข่องเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 

การด าเนินชีวิตของเกษตรในชุมชนบา้นหนองพยอม ไดด้ าเนินชีวิตตาม ตามวฒัธรรมประเพณี  
 

1 
บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้น เร่ือง การศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรในชุมชนตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน                   

ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงไดผ้่านการสอบป้องกนัการคน้ควา้อิสระเรียบร้อยแลว้ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ดร.วีระยทุธ พรพจน์ธนมาศ
 

2 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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ดั้งเดิมตั้งแต่ บรรพบุรุษ ไม่วา่จะเป็นดา้นความเช่ือ ทางศาสนา เทวดา และการประกอบอาชีพดั้งเดิม 

ตั้งแต่บรรพบุรุษการท าปี จนเกิดวิวฒันาการเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเป็นการเกษตรตาม

หลกัทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพื ่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด า เนินชีว ิตตามหล ักทฤษฎี เศรษฐกิจ

พอเพียง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตตามหลักทฤฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้ น 

มีปัญหาอยู่หลายด้าน คือ คนรุ่นหลังไม่สนใจท่ีด าเนินชีวิตหรือประกอบกอาชีพเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรกรบางรายเกิดความย่อท้อในการการด า เนินชีวิตตตามหลัก เศรษฐกิจ

พอเพียงเน่ืองจากต้องมีระเบียบวินัย ขยนั ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว และสามารถท างาน

ในท่ีแจ้งได้  และปัญการขาดหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน และขาดการร่วมกลุ่มของ

เกษตรกรที่ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการขาดแหล่งน ้ าที่จะ

มาท าการเกษตร ขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร และขาดเอกลักษณ์ของสินค้า  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ขอ้เสนอแนะ

แนวทางในการพฒันา คือ การสร้างแรงจูงใจให้กบัคนรุ่นแหล่งเห็นถึงความส าคญัในการด าเนิน

ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างจูงใจให้กบัเกษตรกรท่ีย่อทอ้ ในการด าเนิน

ชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจโดยน าผูท่ี้ประสบผลส าเร็จ มาเป็นวิทยากร และพาเกษตรกรท่ีสนใจไปดูงาน 

รวมไปถึงการสร้างกลุ่มเคร่ือข่ายท่ีด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรึกษา และให้

ค าแนะน าซ่ึงกนัและกนั หน่วยงานภาพรัฐเขา้มาสนบัสนุนโครงการทางเกษตรพอเพียงใหม้ากยิ่งข้ึน

และสนับสนุนผลกัดันหาตลาดรองรับสินคา้ทางการเกษตร และน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มา

บูรณาการทางการเกษตร และตวัสินคา้ทางการเกษตร 

 

ค าส าคัญ : วิถีชีวิต,เกษตกร,หลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

การพฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) อยูใ่นห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานหลายดา้นท่ีสะสมมานาน

ท่ามกลาง สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ดมากข้ึน การแข่งขนัดา้น

เศรษฐกิจจะเขม้ขน้มากข้ึนสังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกนัมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน 

การพฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม

และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยา่งมากขณะท่ี ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัของปัจจยัพื้นฐานเชิง

ยทุธศาสตร์เกือบทุกดา้นและจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีชดัเจนข้ึน ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

นับเป็นจงัหวะเวลาท่ีทา้ทายอย่างมากท่ีประเทศไทยตอ้งปรับตวั ขนานใหญ่ โดยจะตอ้งเร่งพฒันา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา และนวตักรรมใหเ้ป็นปัจจยัหลกั  ในการขบัเคล่ือนการ

พฒันาในทุกดา้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยท่ามกลาง การแข่งขนัใน

โลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแต่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัหลายดา้น อาทิคุณภาพคนไทยยงัต ่า แรงงาน ส่วน

ใหญ่มีปัญหาทั้งในเร่ืององคค์วามรู้ ทกัษะ และทศันคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล ้าสูงท่ี

เป็น อุปสรรคต่อการยกระดบัศกัยภาพการพฒันา โครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมสูงวยัส่งผลใหข้าด

แคลนแรงงาน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ไดน้อ้มน าหลกั 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองจาก

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9-11  โดยการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 12 คร้ังน้ี ส านกัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ไดจ้ดัท า

บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพฒันา

ประเทศ และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ

โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้

ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และ
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ทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั้งร่วมจดัท ารายละเอียดยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมัง่คง 

มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

  หลกัการส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)                            

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ท่ีจะสามารถ

ต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพฒันาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมี 

หลกัการส าคญัของแผนพฒันาฯ ดงัน้ี  ยึด “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาตั้งแต่

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพื่อให้ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความ

พอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กันและ การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ า เป็น

ส าหรับการพฒันาท่ียัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการพฒันาคนให้มี ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็น

สังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กบัทุกคนในสังคมไดด้ าเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและอยู่

ร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมีคุณภาพ 

และมีเสถียรภาพ การกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอ้ม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรม 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระ
ราชด ารัสช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี เพื่อ
น าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตในยามท่ีประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 
ภายหลงัเม่ือไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้ประชาชนรอดพน้และสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง
และยัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ว่าการพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้น ตอ้ง
สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช ้ของประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองตน้ก่อน โดยใชวิ้ธีการและ
อุปกรณ์ท่ีประหยดัแต่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ เม่ือได้พื้นฐานจากมัน่คงพร้อมพอสมควร และ
ปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงโดยล าดบัใน พ.ศ. 
2540 เกิดปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พระราชทานพระราชด ารัส
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง เพื่อแนวทางแกปั้ญหาให้กบัประเทศการเป็นเสือนั้นไม่ส าคญั ส าคญั
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อยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุม้ชูตนเองไดใ้ห้มีพอเพียง
กบัตนเอง อนัน้ีก็เคยบอกว่าความพอเพียงไม่ไดห้มายความว่า ทุกครอบครัวจะตอ้งผลิตอาหารของ
ตวั จะตอ้งทอผา้ใส่เอง อย่างนั้นมนัเกินไป แต่ว่าในหมู่บา้นหรือในอ าเภอจะตอ้งมีความพอเพียง
พอสมควร บางส่ิงบางอยา่งท่ีผลิตไดม้ากกว่าความตอ้งการ ก็ขายได ้แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไร 
ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมากนกั ค าว่า “พอเพียง” จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเตา้อยูห่ัวฯ 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวน
จิตรลดา พระราชทานความหมายของค าวา่ “พอเพียง” ไวว้า่ค าวา่พอเพียงมีความหมายอีกอยา่งหน่ึง 
มีความหมายกวา้งออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า 
พอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีแปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเองให้เพียงพอน้ีหมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่
ฟุ่ มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่ มเฟือยแต่ก็ท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็
สมควรจะท า สมควรท่ีจะปฏิบติั การปฎิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
ในการด ารงชีวิต เป็นการบริหารจดัการ การใชจ่้ายในชีวิตของตวัเอง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลว้นมีความส าคญั กบัการพฒันาในส่วนต่าง ๆ ไม่วา่จะการพฒันา

ทางสังคม การพฒันาทางเศรษฐกิจและการพฒันาชุมชน โดยจะเห็นได้ว่าในการพฒันาทางสงคัม 

เศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคญักับการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชน เมืององค์กรสมาชิก ชุมชน 

ไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็งและมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึนแลว้เกษตรกรทั้งหมด ในชุมชนก็จะ

ได้รับการดูแลให้มีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เม่ือเป็นเช่นน้ี

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นหลกัคิดท่ีท า ให้เศรษฐกิจเน้นไปท่ี การยึดหลกั “การพึ่งตนเอง” 

ดว้ยการมุ่งเนน้การผลิตพืชผลให้เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือน เป็นอนั ดบัแรกถือ

เป็นการลดรายจ่าย ภายในครัวเรือน และเม่ือเหลือจากการบริโภคจึงค านึงถึง การคา้จากผลผลิต

ส่วนเกินท่ีหลือจากการบริโภคและออกสู่ตลาดเป็นผลก าไรของเกษตรกร และในการพฒันาชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บ่นพื้นฐานของความมีเมตตาความเอ้ืออาทร และความสามคัคีของสมาชิก

ในชุมชน ในการร่วมแรงร่วมใจในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จ ประโยชน์ท่ี เกิดข้ึน

จึงไม่ได้หมายถึงแต่เพียงรายได้เพียงอย่าง เดียวหากแต่ยงัรวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับ
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ครอบครัว สถาบนั ชุมชน ความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการรักษาไว้ซ่ึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป (กระทรวงพฒันา สังคมและความ

มัน่คงของมนุษย,์2549, หนา้ 33-34) 

 จากแผนงานส่งเสริมการเกษตร ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนานวนมีโครงการส่งเสริม

และสนบัสนุนการปลูกพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาหมู่บา้นหนองพยอม ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดั

สุรินทร์ เน่ืองจากเป็นชุมชนตน้แบบท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ีต าบลนาน

วน  รวมทั้งมีนักปราชญ์ชาวบ้านท่ีอยู่ในหมู่บ้านท่ีคอยให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชผกัปลอด

สารพิษตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ยงัไม่มีผูวิ้จยัท่านใดศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บา้นหนอง

พยอมจึงสนใจท่ีจะศึกษาหมู่บ้านหนองพยอม เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ปัญหาและ

อุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรในการด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ผูวิ้จยัทราบ

ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวเน่ืองจึงท าใหเ้กิดขอ้เสนอแนะ 

วตัถุประสงค์ 

การวิจยัคร้ังน้ีเร่ือง การศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษา องคก์ารบริการส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์  

 1. เพื่อศึกษาวิถีความเป็นอยูข่องเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

1. แนวคิดเกีย่วกบัวิถีชีวิตชุมชน  

 1.1 วิถีชีวิตชุมชนในภาพรวม  
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เวธกา เสวครบุรี, 2554(อา้งใน พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2542,หน้า53-54) กล่าวว่า วิถีชีวิต

ชุมชนเป็นวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม หมายถึง วฒันธรรมในทางสังคมศาสตร์นั่นเอง ทั้งน้ีเพราะ

วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนด พฤติกรรมตั้งแต่เกิดจนถึงการตาย ตั้งแต่ต่ืนนอนจนเขา้นอน พฤติกรรม

และกิจวตัรประจ าวนัต่างๆ ท่ีมนุษยก์ระท าลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองของ วฒันธรรมทั้งส้ิน วฒันธรรม

เป็นตวัก าหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นตน้ วฒันธรรม

จะก าหนดว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี รวมไปถึงส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิดรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตว่าควรเป็น

อย่างไร ฉะนั้น กิจกรรมทุกอย่างของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นการกิน การด่ืม การพูด การอ่าน การเขียน 

การคิด การท างาน การเล่น การติดต่อสัมพนัธ์กัน ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของวฒันธรรมทั้งส้ิน 

วฒันธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม สังคมหน่ึงหรือชุมชนหน่ึงๆ จะต้องมีวิถีการด าเนิน

ชีวิตเป็นลกัษณะเฉพาะของสังคม วิถีชีวิตจึงเป็นเสมือน เอกลกัษณ์หรือสัญญาลกัษณ์ประจ าสังคม 

ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหตุดงัน้ี 

สรุปไดว้่า “วิถีชีวิตชุมชนโดยภาพรวม” เป็นคุณลกัษณะต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์ด ารงชีวิตอยู ่ไม่

ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ กิจวตัรประจ าวนัของแต่บุคคลตั้งแต่ การกิน การแต่งการ การประกอบ

อาชีพในทอ้งถ่ิน หรือกิจกรรมต่างท่ีท าโดยรวมกนัของชุมชน หรือสังคมหน่ึงๆ ก็ลว้นแลว้เป็นวิถี

ชีวิต 

1.2 ความหมายของวิถีชีวิตชุมชน  

ความหมายของค าว่า “วิถีชีวิต” ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมายอาทิ สารานุกรมเวบ็สเตอร์                      

(Webster’s New World Dictionary, 1994 อา้งถึงใน ศุภวรรณ เจริญ ชยัสมบติ , 2554,หนา้ 31) ไดใ้ห้

ความหมายค าว่าวิถีชีวิต หมายถึงการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมของมนุษยซ่ึ์ง สะท้อนให้เห็นถึง

คุณลกัษณะพฤติกรรมและค านิยามของบุคคลนั้น 

 องคก์ารอนามยัโลก (Who Health Education Unit, 1986,หนา้ 177) ไดใ้หค้วามหมายของวิถี

ชีวิต หมายถึง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเป็นไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

และ ความสมารถในการแสดงพฤติกรรมนั้น ศพัท์การจัดการความรู้ด้านการพฒันาสังคมและ
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สวสัดิการ ได้ให้ความหมายของค า ว่าวิถีชีวิตว่า หมายถึง แนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคคล 

กลุ่ม ชุมชน สังคม ซ่ึงมีอิทธิพลมาจาก ความเช่ือ ทศันคติจารีต ประเพณี 

สรุปไดว้่า “วิถีชีวิต” หมายถึง การด าเนินชีวิตความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์บน

พื้นฐานวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ “วิถีชีวิตชุมชน” จึงหมายถึง การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่

ในชีวิตกิจวตัรประจ าวนัของผูค้นในแต่ละชุมชน บนพื้นฐานวฒันธรรม ประเพณีและค่านิยมความ

เช่ือ ของชุมชนนั้น ๆ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 2.1 หลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง  

    การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสาย

กลางและ ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีใน

ตวั ตลอดจนใช ้ความรู้ ความรอบครอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการ

กระท า (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั,2549,หนา้ 15 )  

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 2550 (อา้งถึงใน ภูริปัญญา เกิดศรี, 2553,หนา้ 

63) ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า 

เศรษฐกิจพอเพีย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่

ระดบัครอบครัวระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหกา้วหนา้ต่อไป

อยา่ง สมดุลดว้ยการด าเนินไปในทางสายกลาง 

 2.2 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

   เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประหา

ชนในทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ระดบัชุนชน จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้

ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ

ภูมิคุม้กนัในตวัพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจาก การเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
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ภายใน ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ตวามรอบครอบ และความระมดัระวงัอย่าง ยิ่ง ในการน า

วิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง 

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดบั ให้มี

ส านึกในคุณธรรม ความช่ือสัตสุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน

ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ  รอบครอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก

ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี  

  1) กรอบแนวคิด   ท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการ

มองโลกเชิงระบบท่ีมีการ เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมุ่งนั้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤติเพื่อ

ความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันา        

  2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนเองไดใ้น ทุก

ระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน  

   3) ค านิยาม ความพอเพียงตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี  

   3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย

ไม่ เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น (กลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง, 2546, หนา้ 40) 

   3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้ง 

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาคว่าจะเกิดข้ึน

จากการกระท า นั้น ๆ อย่างรอบครอบ (โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 

UNDP, 2550, หนา้ 31) 

    3.3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ 

เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่า
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จะเกิดข้ึนใน อนาคตทั้งใกล้และไกล(ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550, หนา้ 76) 

  ซ่ึงมีพื้นฐาน ความสามารถในการพึ่งตนเองและความมีวินัยในตนเอง (โครงการ
พฒันาแห่ง สหประชาชาติประจ าประเทศไทย UNDP, 2550, หนา้ 31) 

 ภายใตข้อ้จ ากดัของความรู้ ท่ีสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้พอเพียงท่ีจะสามารถพร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ไดก้ล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือความพอประมาณตอ้งครอบคลุมมิติการจดัการความ

เส่ียง จึงจะนับได้ว่าเป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ (กลุ่มพฒันากรอบแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2546, หนา้ 41) 

  4) เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้นตอ้งอาศยั

ทั้ง ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  

   4.1) เง่ือนไขความรู้ประกอบไปด้วย ความรอบรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาการต่าง ๆ ท่ี 

เก่ียวขอ้งอย่างรอบดา้น ความรอบกรอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อ

ประกอบการ วางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั (ดร.วิวฒัน์ ชยัอตัถากร,2550, หนา้ 8 - 9) 

     4.2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนักในคุณธรรมมี

ความ ช่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต ไม่โลภและไม่

ตระหน่ี(กลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2546, หนา้ 42) 

5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน า แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประน

ยกุต ์ใช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  (กลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง, 2546,หนา้ 35) 

วธีิการด าเนินงานการศึกษา 

 
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาค้นควา้ต ารา ทางวิชาการ 

เอกสารทางราชการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลสถิติท่ีเป็นตวัเลขของตวัแปรส าคญัท่ีวางไว  ้เพื่อน ามาอา้งอิง
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เป็นขอ้คน้พบ (findings) อนัจะท าให้ผลงานการวิจยัเกิดความน่าเช่ือถือ (reliability) และความแม่น

ตรง (Validity)  

  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการใช้การสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่าง

และการกรอบแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง ตามเป้าหมาย การเก็บขอ้มูลจาก กลุ่มตวัอย่างการ

วิจยัเชิงคุณภาพจ านวน 2 กลุ่ม  

3. การสังเกตอยา่งไม่มีแบบแผน ( Informal Observation) การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ 

การสังเกตโดยไม่ตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้หรือวางแผนล่วงหนา้ สังเกตส่ิงแวดลอ้มต่าง บริบท 

พฤติกรรม 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอ้มูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถน ามาสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 ผลการวิจยัไดม้าจากบทท่ี 4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคลของผูถู้กสัมภาษณ์ ใน

การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ประสบการณ์ในการปฎิบติัหนา้ท่ี ผลการวิจยัพบวา่ ผูก้สัมภาษณ์มีสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง

มีความแตกต่างกนั เน่ืงจากผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในหน่วยงานภาครัฐ มีจ านวน 2 คน เพศชายจ านวน 2 คน    
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กลุ่มท่ี 2 เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีด ารงชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบา้น

หนองพยอม ต าบลนานวน อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ เพศชายจ านวน 1 คน เพศหญิง

จ านวน 4 คน 

ขอ้มูลสถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ พบว่า ผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

41- 50 ปี 

ขอ้มูลสถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ พบว่า ผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรสอยู่

ดว้ยกนั 

ขอ้มูลสถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ พบว่า ผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาอยู่ท่ีชั้น

ประฐมศึกษา 

ขอ้มูลสถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ พบวา่ ผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีอาชีพแบ่งออกเป็น 

 2 กลุ่มคือ  

 1. รับราชการ ส าหรับกลุ่มท่ี 1 

 2. ท านา/เกษตรกร ส าหรับกลุ่มท่ี 2 

ขอ้มูลสถานภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ พบวา่ ผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ท างาน อยู่

ในช่วง 11 – 20  ปี 

การศึกษาถีชีวิตเกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ในเน้ือหาการวิจัยส่วนน้ีมุ่งตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรในชุมชนตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลการวิจยัไดม้าจากบทท่ี 4  สามารถสรุป

การศึกษา ถี ชีวิต เกษตรกรในชุมชนต ามหลักทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพี ยงได้  5  ด้าน   คือ                                        
(1) ดา้นวฒันธรรม   (2) ดา้นความเช่ือศาสนา (3 ) ดา้นเศรษฐกิจ  (4) ดา้นสังคม  (5) ดา้นบริบท 

1. ด้านวัฒธรรม ผลการวิจยัในบทท่ี 4 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ มความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กนัว่า การด าเนินชีวิตตามหลกัวฒันธรรมดงัเดิม ในการประกอบอาชีพ คือเกษตรกรในชุมชนหรือ

ประชาชนในชุมชน ประกอบอาชีพการท านาปี และมีวิวฒันาการในการท าการท านาใหม่ ๆ จาก

ดงัเดิมคืกการเล้ียงววั,ควาย เพื่อใชไ้ถ่นา ทุกวนัน้ีมีวิวฒันาการมาเป็นรถไถเดิมตามและ รถไถนัง่ขบั  
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และการท าการเกษตร ปลูกมนัส าปะหลงั รวมไปถึงการท าการเกษตรแบบผสมสาน จนพฒันามา

เป็นการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในกาแบ่งพื้นท าการเกษตร การท านา ปลูกผกั จนไปถึงการ

เล้ียงปลาในบ่อ,เล้ียงหมู,ไก่ไข่ และหนูนา และมีเคร่ืองมือทางหัตกรรมไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองจกัสาร 

กระดง้ ตระกร้า เส่ือ ผา้ไหม แต่ดงัเดิมท าไวใ้ชเ้องใรครัวเรือน แต่ปัจจุบนัไดท้ าไวข้ายเพื่อหายได้

จากอาชีพการท านาและการเกษตร ตลอดจนมีการอนุรักษก์ารสืบสารประเพณีทางดา้นศาสนา ไม่วา่

จะเป็นคนไทยเช้ือสายเขมร,คนไทยเช้ือสายส่วย,คนไทยเช้ือสายอีสาร เป็นการอนุรักษป์ระเพณีมา

ตั้งแต่ดงัเดิมจนถึงปัจจุบนั 

2. ด้านความเช่ือศาสนา คนในชุมชนบา้นหนองพยอม นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ และ

ความเช่ือต่าง ๆ ทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็น ผีสาง นางไม้ เทวดา ส่ิงศกัด์ิท่ีปกปักษ์รักษา เป็น

เคร่ืองมือยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนบา้นหนองพยอม และเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอม ใหส้ร้างความดี 

ตระหนกัถึง บาปบุญ  เวรกรรม  มีคุณธรรมในจิตใจ  

3. ด้านเศรษฐกจิ การด าเนินชีวิตของเกษตกรกร การคา้ขายสินคา้หรือผลผลิตทางการเกษตร

ลว้นแลว้จ าหน่ายให้กบัคนในชุมชน หรือชุมชนใกลเ้คียง เป็นการพึ่งพิงซ่ึงกนัและกนั หรือเป็นการ

แลกเปล่ียนสินคา้คนในชุมชน หรือระหวา่งชุมชนใกลเ้คียง 

4. ด้านสังคม การเกิดมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีต่อคนในชุมชน และระหวา่งชุมชนไม่มีการแบ่งพรรค

แบ่งฝ่าย ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ 

5. ด้านบริบท  บริบทดา้นพื้นเป็นท่ีราบสูง และคนในชุมชนชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า

นา และเป็นเกษตรกร 

โดยสรุปไดว้่า การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่คือการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามดงัท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงช้ีแนวทางการด าเนินชีวิตใหแ้ก่ปวงชนชาวไทย

มาเป็นระยะเวลานาน ในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย การเล้ียงสัตว ์โค กระบือ หรือจะเป็นการแบ่ง

พื้นท่ีในการท านาปี แบ่งพื้นท่ีบางส่วนมาขุดสระเล้ียงปลา เล้ียงกบ จนกระทั้งหนูนา และการปลูก

พืชผกัไวข้ายและกินเพื่อมีรายไดม้าจุนเจือครอบครัว และการท่อผา้ไหม เล้ียงตวัไหม และการท่อ
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เส่ือ จากการปลูกต้นเป็นการด ารงชีวิตตามวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของเกษตรกร ท่ีอยู่ต่างจงัหวดัท่ี

ด ารงและด าเนินชีวิตปฎิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนดา้นวฒันธรรมประเพณี

ท่ีดีงามมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษท่ีมีการสืบ  และสืบทอดวฒันธรรมวฒันธรรมตั้งแต่บรรพบุรุษ การท า

การเกษตรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และการท านาปี รวมไปถึงการสืบทอดวฒันธรรมความเช่ือทางดา้น

ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเช้ือสารเขมร ท่ีสืบทอดวฒันนธรรมประเพณีแซนโฎตา ซ่ึงถือว่าเป็น

บุญวนัขา้วสาท เดือนสิบของชาวไทยเช้ือสายเขรม ท่ีลูกหลานจะมารวมตวักนัเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ให้กบับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  และอีกประเพณีหน่ึงของส่วยคนไทยเช้ือสายส่วยจะประกกอบ

พิธี แซ่นปู่ตาท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือ แต่ละหมู่บา้นจะมีปู่ตา 1 ศาลข้ึนไปข้ึนอยู่กบัขนาดความเล็ก

ใหญ่ ของหมู่บา้น จะเป็นประเพณีท่ีน าไก่ตม้ไปแซ่นปู่ตา เพื่อบูชาก่อนจะถึงฤดูกาลท านาปี และ

เป็นการท านายวา่ปีน้ีฟ้าฝนจะมีหรือไหม และผลผลิตขา้วในยุง้จะดูจากคางไก่วา่สวยงามไหมถา้คาง

ไก่ท่ีแกะออกมาสวยเจา้ของไก่ท่ีน ามาเส้นไหว ้ปีน้ีจะไดข้า้วเยอะ และอีประเพณีของคนไทยเช้ือ

สายอีสาร คือการล าผีฟ้า เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมานาน เป็นการล าผีฟ้าล าขอพรพรจากส่ิงศกัด์ิอ

เทวดา ผีบ้านผีเรือน เพื่อลงมารักษาอาการเจ็บไข้ด้วยป่วยของคนบ้านหลังนั้นท่ีจัดพิธีข้ึนมา 

ประเพณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัคงสืบทอดอยูจ่นมาถึงปัจจุบนั 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ในเน้ือหาการวิจยัส่วนน้ีมุ่งตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต

ตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลการวิจยัไดม้าจากบทท่ี 4 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค

ได ้5 ดา้น คือ (1) ดา้นวฒันธรรม  (2) ดา้นจิตใจ (3 ) ดา้นเศรษฐกิจ  (4) ดา้นสังคม  (5) ดา้นบริบท 

1. ด้านวัฒนธรรม   ผลการวิจยัไดม้าจากบทท่ี 4 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความคิเห็นท่ี

สอดคลอ้งกนัว่า คนรุ่นหลงัมาสนใจท่ีจะสืบถอดวฒันธรรมดา้นอาชีพ คือการท านาปี และการท า

การเกษตร  เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีไม่มีเกียติ และเป็นอาชีพท่ีมีรายไดน้อ้ยไม่มัง่คง และมีวฒันธรรม

ตะวนัตกเขา้มาแทรกแทรง ความหลากหลายทางดา้นอาชีพ 

2. ด้านจิตใจ เกษตรกรบางรายไม่ความอดทนในการท าการเกษตร และไม่มีระเบียบวินยัใน

การท าการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะตอ้งอาศยัระเบียบวินยัการบริหารจดัการ
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พื้นท่ี รวมไปถึง เกษตรกรเกิดความย่อทอ้ต่อความล าบากในการท างานกลางแจง้จนไปถึง ความ

ลม้เหลวในการท าการเกษตร เช่น การปลูกผกั การเล้ียงปลา 

3. ด้านเศรษฐกจิ เกษตรกรไม่มีตลาดในการรองรับสินคา้ทางการเกษตร หรือพ่อคา้คนกลาง

ท่ีจะมารับสินคา้ทางการเกษตรไปขาย และขาดอตัลกัษณ์ของสินคา้ ไม่มีความโดดเด่นของสินคา้ 

4. ด้านสังคม  เกษตรกรขาดกลุ่มเคร่ือข่ายเกษตรกรกนั เพื่อปรึกษาหาปัญหาท่ีพบเจอ หรือ

การแบ่งปันประสบการณ์ การท างาน และเรียนการให้ขอ้มูลทางการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรขาด

เคร่ือข่ายต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่ีติดต่อประสานในต่าง ๆ ตลอดจนการเขา้มาให้ความรู้ และการ

สนบัสนุนโครงการทางการเกษตรใหก้บัเกษตรกร ไม่มากเท่าท่ีควร 

5. ด้านบริบท เกษตรกรในพื้นในการท าการเกษตร เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีราบสูง พื้นดินการท า

การเกษตร ไม่สามารถอุม้น ้ า และพื้นท่ีทางการเกษตรอยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้ า รวมไปถึงการท า
การเกษตรตอ้งพึ่งดินฟ้าอากาศฝนตก ตรงตามฤดูกาล 

โดยสรุปไดว้า่ ปัญหาและอุปสรรคในการท าการเกษตรตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

โดยสรุปได้ดังน้ี คนรุ่นหลังไม่สนใจในการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เน่ืองจาก เป็นอาชีพท่ีล าบาก และไม่มีเกียติ รวมไปถึงรายได้ของอาชีพน้อย และการท างาน

กลางแจ้ง ตลอดจนต้องใช้ความอดทน ความมีระเบียบวินัย ทนต่อความล้มเหลวในการท า

การเกษตรได ้และการขาดตลาดท่ีรองรับสินคา้ทางการเกษตรมีน้อย ขาดอตัลกัณ์ของสินคา้ และ

เกษตรขาดกลุ่มเคร่ือข่ายซ่ึงกนัและกนั หน่วยงานภาครัฐไม่มีงบประมาณเขา้มาสนบัสนุนเกษตรกร

เท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีง   

ในเน้ือหาการวิจยัส่วนน้ีมุ่งตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เสนอแนะแนวทางการพฒันาตามหลกั

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงผลการวิจยัไดม้าจากบทท่ี 4 สามารถสรุปขอ้เสนอแนะแนวทางการ

พฒันาตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ 5 ด้าน (1) ด้านส่งเสริมวฒันธรรม  (2) ด้านจิตใจ                                   

(3 ) ดา้นเศรษฐกิจ  (4) ดา้นสังคม   (5) ดา้นบริบท รายละเอียดดงัน้ี 
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 1. ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  ผลการวิจยัไดม้าจากบทท่ี 4 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่มี

ความคิเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ แสดงใหค้นรุ่นหลงัเห็นถึงวฒันธรรมการท าการเกษตรทีดีงาม และ

ยงัคงหวงแหนอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเอง เช่น การท าการเกษตร ก็น ามาปรับประยกุตใ์ช้

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการปลูกไวแ้ค่พอกิน ตามริมร่ัว หรืออยา่งเช่นโครงการท่ี 

อบต. นานวน เขา้มาสนบัสนุน คือโครงการร่ัวกินได ้

 2. ด้านจิตใจ  การสร้างความเขม้แข็งของจิตใจโดยการสร้าง “น ากลุ่มตวัอยา่งท่ีด าเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประสบผลส าเร็จ” เป็นวิทยากรเพื่อท าให้เกิดแรงจูงใจ และ

ก าลงัใจ ผลลพัธ์ในความส าเร็จ ว่าจะมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รวมทั้งการไดรั้บขอ้มูลและความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ ตลอดจนการสร้างทางสายกลาง ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงคือ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข  คือ ห่วงท่ี 1 การสร้างความพอประมาณ การท าการเกษตรสร้างความ

พอประมาณตามแรงตามก าลงัตวัเอง 

3 . ด้านเศรษฐกจิ   หน่วยงานภาครัฐ หรือ อบต.นานวน เขา้มาสนบัสนุน ดา้นการตลาด การ

จดัหาพ่อคา้คนกลางมารับซ้ือสินคา้ทางการเกษตรและการหาตลาดเพื่อรองรับสินคา้ทางการเกษตร

ให้กบัเกษตรกรในชุมชนบา้นหนองพยอม  การสร้างอตัลกัษณ์ในตวัสินคา้ ให้โดดเด่นแพตเกตจ้ิง

ในตวัสินคา้การสร้าง OTOP สินคา้ใหก้บักบัคนในชุมชน ไม่วา่จะเป็นสินคา้ทางการเกษตร เป็นการ

แปรรูปสินคา้ 

  4. ด้านสังคม  การรวมกลุ่มของเกษตรกร ท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ

เสริมสร้างเคร่ือข่ายซ่ึงกนัและกนั การใหค้ าปรึกษา ในการท าการเกษตรสร้างเคร่ือข่ายกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อเขา้มารับฟังปัญหาหาวิธีการแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงการเขา้มาสนับสนุนเกษตรกรใน

ดา้นต่าง ๆ 

  5. ด้านบริบท  การปรับแต่งพื้นท่ีดิน ให้สามารถอุ้มน ้ าได้  และการเลือกปลูกพืชผกัท่ี

เหมาะสมกบัสภาพดินในพื้นท่ี จดัเตรียมหาแหล่งน ้ าส ารอง โดยการขุดสระ บ่อน ้ า หรือการเจาะน ้า

บาดาล เพื่อเป็นแหล่งน ้ าในการท าการเกษตร รวมไปถึง การค านึงถึงจ านวนน ้ าท่ีมีเพียงพอต่อการ

เพาะปลกู 
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 โดยสรุปไดว้่า ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แสดงให้

คนรุ่นหลงัเห็นถึงวฒันธรรมการท าการเกษตรทีดีงาม และยงัคงหวงแหนอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ของตนเอง การสร้างความเขม้แข็งของจิตใจโดยการสร้าง แรงจูงใจ น ากลุ่มตวัอย่างท่ีด าเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประสบผลส าเร็จ อบต.นานวน เขา้มาสนบัสนุน ดา้นการตลาด

การสร้างอตัลกัษณ์ในตวัสินคา้ ใหโ้ดดเด่นแพตเกตจ้ิงในตวัสินคา้ การสร้าง OTOP แปรรูปสินคา้ 

ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการเสริมสร้างเคร่ือข่ายการให้ค าปรึกษาซ่ึงกนัและกนัตลอดจนจดัตวัแทนเพื่อปประสานงาน

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเขา้มาสนับสนุนในโครงการเกษตรในดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนการเลือกปลูก

พืชผกัท่ีเหมาะสมกบัสภาพดินในพื้นท่ี จดัเตรียมหาแหล่งน ้าส ารอง โดยการขดุสระ บ่อน ้า หรือการ

เจาะน ้ าบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน ้ าในการท าการเกษตร การค านึงถึงจ านวนน ้ าท่ีมีเพียงพอต่อการ

เพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งหวัง่ผลการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัไดจ้าการวิเคราะห์จาการสัมภาษณ์

เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั และการสังเกต ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้รุปเป็นขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน ควรจัดท าแผนส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งชดัเจน จริงจงัและต่อเน่ืองและมีความชดัเจน โดยจดัสรรงบประมาณ

ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีระบบการติดตามผลและแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีรวมถึงมีการ
ประเมินความกา้วหนา้แต่ละหมู่บา้นโดยมีตวัช้ีวดัความส าเร็จและมีการรายงานผลทุก 3 เดือน 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวน ควรมีแผนการประกวดหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
ในระดบัต าบลโดยมีรางวลัใหเ้ป็นก าลงัในการด าเนินงาน 
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3. เกษตรกรท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบผลส าเร็จ จดักลุ่มข้ึนมา

เพื่อให้ความร่วมรู้ ท่ีปรึกษา ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจในการด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. การอนุรักษก์ารท านาปีสืบสารประเพณี ตั้งดงัเดิมของรุ่นบรรพบุรุษ ในการท าในการท าปี 

ให้คนรุ่นหลงั เห็นถึงความส าคญัในการท านาปี และจดักิจกรรมลงแขกเก่ียวแขกเก่ียวช่วยกนั ของ

คนในชุมเพื่อสืบสารวฒันธรรม และสร้างความสามคัคีให้กบัชุมชนและความเขม้แข็งของคนใน

ชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการท าจัยในคร้ังต่อไป 

 ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะใหมี้การวิจยัในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เกตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงและเจา้หนา้ท่ีมีส่วนรับผิดชอบในดา้นการส่งเสริมการเกษตร ขอ้เสนอแนะควรให้มีศึกษา

ในคร้ังต่อไปควรสอบถามเกษตรกรในชุมชน ท่ีสนใจจะด าเนินชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจเพียง 
รวมไปถึงการส่งเสริมในดา้นการเกษตรของผูน้ าในชุมชน  

 2. ควรศึกษาบุคคลท่ีมีพื้นฐานอาชีพท่ีแตกต่าง เช่น บุคคลท่ีเคยใชชี้วิตอยูใ่นสังคม มีสถานะ

ทางเศรษฐกิจและการศึกษาท่ีดีและมีจุดพลิกผนัให้มาใช้ชีวิตแบบเกษตรกร ว่ามีปัจจัยหรือ 

องคป์ระกอบใดในการ 

3. ศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ ประกอบอาชีพดา้น

อ่ืนๆ ในสังคม เช่น ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ 
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