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บทคัดยอ 

บทความวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติตอการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมูบาน การมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงทัศนคติเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาท่ีทำใหทุกคนกาวพน

ความยากจนได เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกับผูนำ 54 หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ใน 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย  

พบวา ผูนำสวนใหญที่มีอาชีพภาคเกษตร มีทัศนคติตอหลักธรรมาภิบาลความโปรงใสมากที่สุดในการ

ทำงานพัฒนาในชุมชน รวมท้ังการใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ โดยใหแนวทาง งบประมาณ จำนวนคน 

ระยะเวลา ผลที่เกิดขึ้นได สวนการมีสวนรวมรับผลประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนตามความ

เหมาะสมและเปนประชาธิปไตยมีระดับมากที่สุด ทั้งนี้ผูนำมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในดานการ

รวมคิดคนหาปญหา นำเสนอโครงการ กิจกรรมการพัฒนาหมูบานตอสวนรวมมากที่สุด ทัศนคติดานเศรฐกิจ

พอเพียงและศาสตรพระราชาควรรูจักการปลูกผักสวนครัว ลดอบายมุข ประกอบอาชีพที่สุจริต และยังมีกลุม

สัจจะออมทรัพย ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เจาหนาท่ีมาพัฒนาใหความรู ธนาคารขยะ ปาชุมชน รวมท้ัง

การชวยเหลือคนยากจน นอกจากนี้ ยังพบอีกวาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตองยึดหลักประชาธิปไตย มี

ความเชื่อมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนรักและชวยเหลือกันตลอด สรางอาชีพเสริมแบบ

รวมกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรูการเลี้ยงสัตว การใชภูมิปญญาทองถิ่นและมีกลุมพิทักษปา รูปแบบที่นำพา

ประชาชนพนจากความยากจนคือ สรางความ
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เชื่อมั่นในตัวผูนำที่เสียสละเวลามาทำงานใหกับหมูบานทองถิ่น จนเกิดคำวา “ผูนำทำกอนจึงทำตาม เพราะ

เชื่อม่ันคนทำท่ีสำเร็จ”  
 

คำสำคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง; การมีสวนรวมของประชาชน; หลักธรรมาภิบาล; ความยากจน 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the attitude of governance to develop the 

villages as well as the participation in developing activities of areas including, the attitude 

about sufficient economy and King's Philosophy that makes everyone can across the poverty. 

To gather information by questionnaire and interview form to 54 Leaders of Villages of 

Sufficient Economy Prototype in 5 provinces that is; UdonThani Province, Nong Bua Lam Phu, 

Nong Khai, Bueng Kan and Loei  

Found that Most of leaders who had career in agriculture, to have attitude to 

governance the most for developing in community. Include that, co-operate with government 

sector that can ask information, ways, budget, person, time, result etc. For participating of 

resourcing benefit in community appropriately and to be democracy high level. Although the 

leaders have participation in developing activities of areas to be brain storm with wisdom as 

well as to present the project, developing activities of villages to be public the most. The 

economic attitude and King's Philosophy should know home-grown vegetable, reduce all vices, 

make honest career. Furthermore, there are honest saving groups, Sufficient Economy Center 

in community, Staffs to transit knowledge, Waste Bank, Community Forest and Helping the 

poverty. Besides, It was found that Villages of Sufficient Economy Prototype had to be 

democracy. Believe in sufficient economy Philosophy. Everyone love and help together as 

well as make career by gather together, to share learning about farming. To use local wisdom 

and guardian of forest. The prototype that can make people to be without poverty is to make 

believable in the leaders who make working to local villages.  “Leaders do before, Followers 

do the same because they believe in anyone successful.”  
 

Keywords: Sufficient Economy, Public Participation, Good Government, Poverty 

 

บทนำ 

 “การกาวพนจากความยากจนอยางยั่งยืน คือการดำรงชีวิตอยูในระดับพอเพียง” นั่นหมายความถึง

การมีความสุขท่ียั่งยืนไปดวย การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระบรม



วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 8 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตลุาคม 2563)   1804 
 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ทรงอธิบายไวอยางชัดเจนวา 

เพื่อไมใหเกิดความสับสนขัดแยงในอนาคต จึงมีพระราชดำริในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงไว 5 ประการ ดังนี้ 

(The Chaipattana Foundation, 2014) 

1) ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต 

2) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริต 

3) ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยาง

รุนแรง 

4) ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหา

ความรูใหมีรายไดเพ่ิมพูนข้ึน จึนถึงข้ันพอเพียงเปนเปาหมายสำคัญ 

5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

แนวทางการดำรงชีว ิตของบุคคลเปนเพียงสวนหนึ ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) 

เพราะหลักปรัชญานี้มีนิยามไวอยางชัดเจนวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปน

แนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความวา ...“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึง

แนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง...( Bhumibol Adulyadej, His Majesty 

King, 2009; Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB),  2007) ยัง

ชี้ชัดวา หลักปรัชญานี้สรางความสมดุลของชีวิต ชุมชน สังคมประเทศชาติ ในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตองนำไปใชเพื่อพัฒนา แกไขปญหา เสริมสราง กระตุน สนับสนุน บำรุงรักษา ยกระดับคุณภาพชีวิต 

(Phukamchanoad, 2018) บงชี้ไดวา คนที่จะเขาสูระดับความพอเพียงในชีวิตไดตอง ลดละความฟุมเฟอย 

ละเวนอาชีพทุจริตยึดมั่นความสุจริต ละเลิกการแกงแยง หลุดพนความยากจนใหขวนขวาย ลดละสิ่งชั่วยึดม่ัน

หลักศาสนา ดังนั้นในบทสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงอธิบายไว 5 ลักษณะ ไดแก กรอบแนวคิด 

คุณลักษณะ คำนิยาม เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ (Buasai, 2006; The Chaipattana 

Foundation, 2014) แตสามารถพิจารณาได 4 สวนไดแก สวนที่ 1 คือหลักคิดในการดำรงชีวิตที่อยูอยาง

พอเพียง สอดคลองกับวัฒนธรรมไทยตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือที่เรียกวา “ทางสายกลาง” สวนที่ 2 

คือ คุณลักษณะ 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ มกันในตัวที่ดี สวนที่ 3 

ประกอบดวย 2 เงื่อนไขพื้นฐานสำคัญ ไดแก ความรู และคุณธรรม สวนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและ

อนาคตเมื ่อดำเนินการไดครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ ่งแวดลอมจะมีความ

เจริญกาวหนาอยางสมดุล ประชาชนมีความสุขรมเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน 

หรือคนสวนใหญรูจักในชื่อวา “3 หวง 2 เงื่อนไข” (Sufficiency Economy Steering Committee Office 

of the National Economic and Social Development Board, 2007, and Phukamchanoad, 2018) 

แมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนหลักท่ีดีเพียงใดก็ตามจำเปนตองอาศัย “การนำไปใชใหเหมาะสม

กับบริบทตนและสังคม” จำเปนตองอาศัย “ผูนำ” ที่ตองทดลองการนำไปใชใหเกิดประโยชนและเห็นผลกอน
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ประชาชนจึงจะวางใจไดและเลียนแบบทำตามไดดวยความวางใจและสบายใจ “หมูบานตนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง” ที่ถูกระบุไวเปนแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่เริ่มตนดวยการลดรายจาย 

การเพิ่มรายได การประหยัด การเรียนรู การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการเอื้ออารีตอกัน รวมถึงการใชแนวคิด

การขยายผลสูความยั่งยืนใน 4 มิติ ไดแก ดานจิตใจและสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเรียนรู  และดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Community Development Department, 2014) เปนการสรางผูนำ

ท่ีเปนทุนมนุษยใหมีความเขมแข็งในการดำรงตนแบบพอเพียง และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ มีจิตอาสา

ดวย มีหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะความโปรงใสและการมีสวนรวม เปนสิ่งสำคัญท้ังนี้ในฐานะผูนำหมูบานตอง

เปดโอกาสถายทอดความรูใหกับประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การดำเนินงาน 

(Implementation) การรับผลประโยชน (Benefits) การประเมินผล (Evaluation) (Cohen, and Uphoff, 

1980) นอกจากนี้ยังมีการมีสวนรวมที่สอดคลองกับประชาชนคนไทยซึ่งเปนการมีสวนรวมแบบงาย ๆ ไม

ยุงยาก ไมทางการ ซ่ึงเปนรูปแบบและระดับการมีสวนรวมในความเปนจริงรูปแบบการมีสวนรวม ก็คือ ทุกคน

ในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีสวนไดสวนเสียตองรวมมือรวมใจ สอดประสานหรือเชื่อมตองานกันและกัน สวนระดับการ

มีสวนรวม หากพูดถึงความสำคัญที่สุด คือ การลงมือทำ สำคัญที่สุด ครั้นใหระบุถึงระดับนั้นกำหนดไดเปน 7 

ระดับ ไดแก (1) ระดับที่ 1 รวมรับรู เขาใจ (2) ระดับที่ 2 รวมคนหา คิดวิเคราะห สังเคราะห (3) ระดับที่ 3 

รวมวางแผน ตัดสินใจ (4) ระดับที่ 4 รวมปฏิบัติ ลงมือทำ (5) ระดับที่ 5 รวมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และแกไข (6) ระดับที ่  6 ร วมร ับผลประโยชนร วมก ัน และ (7) ระดับที ่  7 ร วมร ับผ ิดชอบร วมกัน 

(Phukamchanoad, 2016; 2018) การมีสวนรวมเปนกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงใชเปนกิจกรรมที่สำคัญที่สุด อยางไรก็ตามแตละพื้นที่ยอมมีทัศนคติของผูนำและประชาชนแตตางกัน

ออกไป อาทิ หมูบานตนแบบเศรษฐกจิพอเพียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสวนใหญจะเปนลักษณะจัด

เชิงกิจกรรมแบบราชการมากกวาการจัดดำรงชีวิตประจำวัน และมักจะอยูกับกลุมคนเฉพาะกลุม เชนกลุม

อาชีพ กลุมกรรมการหมูบาน ไมไดกระจายทั้งหมูบานและสำคัญการทำเศรษฐกิจพอเพียงตองมีกำลังทุนใน

ระดับหนึ่งเพราะตองอาศัยการทำบน้ำ สระน้ำไวใชในยามแลง ซึ่งแตกตางจากหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงของภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ท่ีมีธรรมชาติเก้ือหนุนใหสามารถใชชีวิตปรับเขากับธรรมชาติได

ดีกวาเพราะปจจัยทางบริบทสังคมและพ้ืนท่ีแตกตางกันไป 

 จากขอมูลสนับสนุนดังกลาว ผูวิจัยพบวา หากผูนำดียอมนำพาประชาชนดี บานเมืองดีไปดวย ทำให

ตัดสินใจเลือกศึกษาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่อยูในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คน

ทั่วไปวา เปนดินแดนที่แหงแลงกันดาร การดำรงชีพตองอัตคัตขัดสนกวาพื้นที่อื่น ๆ เมื่อเปนเชนนี้ผู นำท่ี

ขับเคลื่อนงานดานหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีภูมิความรู มีทัศนคติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอการพัฒนากิจกรรมในพ้ืนท่ีหมูบานตนเอง ท่ีจะสามารถนำพาลูกบานตนเองสูการกาวพนความยากจนไปได 

ซึ่ง “ความยากจน” มันเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจ โครงสรางประชากร ภูมิศาสตร และสังคมวัฒนธรรม 

รวมถึงความขัดสนในโอกาสและทางเลือกของมนุษยที่จะนำไปสูการดำรงชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และ

ทำใหไมสามารถไปสูมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีได…ความยากจน จึงเปนภัยมหันตรายของการพัฒนา เปน

ความทุกขยากของประชาชน เปนความจำสิ่งแรกเรงดวนที่ตองแกปญหา เมื่อประชาชนยังยากจนอยูยากที่จะ
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ใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ ่นและประเทศชาติ.(Siriprachai, Wisawesuan, and Srisuchart, 

2004; Chitsuchon, 2013; Phukamchanoad, 2018) ดังนั้นผูนำจะนำพาประชาชนกาวพนความยากจนใน

หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงออกแบบแนวทางการกาวพนจากความยากจนและสรางทัศนคติในการ

ดำรงชีวิตแบบพอเพียงใหกับลูกบานแลวยังตองฝกอบรมตนเองใหเขาใจ เขาถึง และพัฒนาตามแนวพระราช

ดำรในหลวงรัชกาลท่ี 9 สืบไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาทัศนคติตอการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมูบาน การมี

สวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ และทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียงตามศาสตรพระราชาสูการกาว

พนความยากจนของผูนำหมูบานตนแบบของ 5 จังหวัดในภาคอีสาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยกำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัยอยางเปนข้ันตอนตอเนื่องไปตามลำดับ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 หนวยในการวิเคราะห ไดแก ผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการพัฒนา

ทางสังคม เศรษฐกิจเปนอยางดีในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 5 จังหวัด 

ไดแก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยกำหนดเก็บขอมูลกับผูนำหมูบาน 54 ตำบล ใน 

54 อำเภอ เปนผูใหญบานหมูบาน หรือคณะกรรมการหมูบานที่มีไดรับมอบหมายจากผูใหญบานใหเปนผูให

ขอมูลสำคัญหรือเปนผูขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ีประชาชนใหการเคารพนับถือ และประชาชนที่อาศัยอยูใน

ชุมชน จำนวน 54 คนท่ีไดรับการประเมินหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2560 

ข้ันตอนท่ี 2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (คาความเชื่อม่ัน alpha: 0.957) 

และแบบสัมภาษณเนนเรื่องทัศนคติผูนำ โดยเครื่องมือการวิจัยสรางใหครอบคลุมลักษณะพื้นฐานบุคคล การ

ปฏิสัมพันธระหวางผูนำกับลูกบาน การมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมูบาน การมีสวนรวมในการทำ

กิจกรรมรวมกัน ทัศนคติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา และการสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกันในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพเพียงนำไปสูการกาวพนความยากจน 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลที่เปนเอกสาร แบบสอบถาม จำนวน 54 

คน ลงพื้นที่สัมภาษณกับผูนำชุมชน จำนวน 54 คน โดยใหนักวิจัยทองถิ่นลงพื้นที่เก็บขอมูลในหมูบานท่ี

กำหนดท้ัง 5 จังหวัด โดยผานผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงเทานั้น 

ขั ้นตอนที ่ 4 การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล ดวยการตรวจสอบความครบถวนของ

แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ ทำการลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามทุกขอ 

และตรวจสอบการลงรหัสในโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติสถิติพรรณนา 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไปของ

กลุมตัวอยางและหลักธรรมธรรมาภิบาล และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) เพ่ือทำการเปรียบเทียบและ
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ทดสอบขอม ูล ได แก Independent - Samples T test (T-test), One-Way ANOVA (F-test) ส วนการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการกำหนดคาเฉลี่ยระหวาง คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 (นอยที่สุด/ต่ำสุด) 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 (นอย/ต่ำ) คาเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 (ปานกลาง) คาเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 

(มาก/สูง) 4.21-5.00 (มากที่สุด/สูงสุด) (Silpcharu, 2006) และการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณดวยการ

วิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสรางเนื้อหาท่ีกำหนด  

 

ผลการวิจัย 

ผู นำหมู บานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั ้ง 54 คนใน 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองบัวลำภู 

หนองคาย บึงกาฬและเลย มีทัศนคติของผูนำตอการมีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาหมูบานที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน (ระดับความโปรงใส) ของผูนำท้ัง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุมจังหวัดสะบายดี

อีสาน) ไดแก จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย โดยภาพรวมอยูในระดับโปรงใสมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.71) โดยใหความสำคัญกับ การทำงานพัฒนาในชุมชนมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

สามารถสอบถามขอมูล แนวทาง งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดขึ้นได (คาเฉลี่ย 4.89) และ

หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการตรวจสอบการทำงานจากชาวบานดวยกันเอง (คาเฉลี่ย 4.80) สวน

ประเด็นดานหนวยงานรัฐมีกลไกรองเรียนจากประชาชน มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54) ในสวนหลักการมี

สวนรวมโดยภาพรวมอยู ในระดับการมีสวนรวมมากที ่ส ุด (คาเฉลี ่ย 4.75) ซึ ่งการเขาไปมีสวนรวมรับ

ผลประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนตามความเหมาะสมและเปนประชาธิปไตย (คาเฉลี่ย 4.87) และ

การมีความพรอมไปเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2562 ดวยการแสดงออกเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ของประชาชน และหนวยงานรัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาหมูบาน 

(คาเฉลี่ย 4.81) สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สามารถสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดอยางอิสรเสรี

ภาพ (คาเฉลี่ย 4.57) ซึ่งคนทั่วไปนอยมากที่จะใหความสำคัญกับการสมัครพรรคการเมือง ทั้งนี้การมีสวนรวม

ตามหลักธรรมาภิบาลเนนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรร

ทรัพยากรของวิถีชีวิตในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

สวนมิติกิจกรรมหมูบานกับรัฐกับการพัฒนาในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวม

ของผูนำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐท่ีจัดใหกับประชาชนพ้ืนท่ี 5 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนกลุ มที ่เรียกวา กลุ มจังหวัดสะบายดี ไดแก จังหวัดอุดรธานี 

หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย ซึ่งอาศัยอยู ณ ปจจุบันโดยภาพรวมอยูในระดับการมีสวนรวมมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.37) เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ผูนำมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรม

สวนรวมของหนวยงานรัฐท่ีจัดใหกับประชาชนอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับการมีสวนรวมของผูนำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงาน

รัฐท่ีจัดใหกับประชาชน  
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ระดับการมีสวนรวมของผูนำในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีและ

กิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐท่ีจัดใหกับประชาชน 
Mean S.D. ระดับ 

ดานการรวมรับรูและเขาใจ 4.40 0.54 มากท่ีสุด 

ดานการรวมคิดคนหาปญหา 4.53 0.64 มากท่ีสุด 

ดานการรวมวิเคราะหวางแผน 4.39 0.56 มากท่ีสุด 

ดานการรวมทำลงมือปฏิบัติ 4.44 0.60 มากท่ีสุด 

ดานการรวมกันรับผลประโยชน 4.27 0.61 มากท่ีสุด 

ดานการรวมรับผิดชอบ 4.14 0.82 มาก 

ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4.39 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.45 มากท่ีสุด 

 

 สำคัญที่สุดผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหความสำคัญกับประเด็นดานการรวมคิดคนหา

ปญหาโดยเฉพาะในเรื่องการใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมูบานของ

หนวยงานรัฐมีคาเฉลี่ยสูงสุด (4.53) และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานการรับผิดชอบที่สะทอนการมีความพรอมและ

ยินดีเขารวมการอบรมเพ่ือคนหาแนวทางแกปญหาและเรียนรูการพัฒนาหมูบาน (คาเฉลี่ย 4.14) 

จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลการสัมภาษณผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหเราไดทราบวา 

ผูนำมีทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาที่แตกตางกันอยูไมมากนัก ดังนั้นผูนำมักจะทำ

ในบริบทของพ้ืนท่ีตนเองมีโดยการประยุกตใหเหมาะสมตามศักยภาพ 
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ภาพท่ี 1-6 การสัมภาษณผูนำใน 5 จังหวัด จะทำงานในหนาท่ีของตนเองเปนตัวแบบกอนเสมอ 

 

 ทัศนคติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา ผูนำทุกคนมีทัศนคติตรงกัน ใน 8 

ประเด็น ไดแก ชื่นชอบ ชื่นชม ชมเชย พึงพอใจ เห็นดวย เห็นคุณคา ภูมิใจ และภาคภูมิใจ ดังมีรายละเอียดแต

ละขอดังนี้ 

1) ชื่นชอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาเปนแนวทางใหคนใน

ชุมชนมีอาชีพเสริมมีรายไดเพ่ิม เติมรายไดหลักของครอบครัว 

2) ชื่นชมวาเปนหลักปรัชญาท่ีมีคุณคามีประโยชนสามารถนำมาประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน

ในการดำเนินชีวิต เปนแนวคิดท่ีมีแนวทางปฎิบัติท่ีใชไดจริง สามารถดำเนินการดวยตนเองและบุคคลในชุมชน 

โดยเฉพาะโครงการแกลงดินเปนโครงการท่ีดีมากๆ 

3) ชมเชยอยางมากหมูบานเราใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกือบทุกหลังคา ดีมาก ๆ และชมเชย

แนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ในการยึดหลักความประหยัด ลดละความฟุมเฟอย การยึดถือ

การประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ในการใชจายอยางมีเหตุผล และชมเชยแนวทางในการดำรงชีวิตใน

เศรษฐกิจพอเพียง 
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4) พึงพอใจกับความรู เพื่อประกอบการวางแผนในขั้นปฏิบัติ พึงพอใจเปนอยางยิ่งที่ไดนำ

หลักมาใชแกปญหาความยากลำบาก ชวยสรางรายไดใหกับชุมชนและคนดอยโอกาส ในการใชชีวิตในทางสาย

กลาง ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในความพออยู พอมี พอกิน 

5) เห็นดวยอยางยิ่งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาในการพัฒนา

ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การศึกษาอยางยั่งยืน 

6) เห็นคุณคาของหลักการนำศาสตรพระราชามาชวยแกไขปญหายากจนและสรางอาชีพ

ใหกับประชาชน เห็นคุณคาของการนำศาสตรพระราชามาใชทำใหการดำรงชีวิตอยางม่ันคงสันติสุข 

7) ภูมิใจที่มีพระมหากษัตริยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกตใชกับประชาชน

ชาวไทย ภูมิใจที่มีพระองคทานไดกอเกิดหลักปรัชญามาใหประชาชนไดนำไปใช สรางความสามัคคีทางดาน

ความคิดและแกไขปญหารวมกัน อาทิ โครงการฝนหลวง 

8) คนไทยโชคดีกวาทุกประเทศที่มีพระมหากษัตริยมีแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นำมาใชกับประชาชนชาวไทยตางประเทศไมมี และภาคภูมิใจมากที่ไดเกิดมาเปนคนไทยอยูใตพระบารมีไดนำ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิต มีความภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีพระมหากษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถ อาทิ 

การจัดตั้งกลุมอาชีพและกลุมออมทรัพย 

 ท้ังนี้ในความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของผูนำ

ทั้ง 54 คนมีความเห็นตรงกันใน 6 ดาน ไดแก การลดรายจาย การเพิ่มรายได การประหยัด การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการเอ้ืออารีตอกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การลดรายจาย โดยประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 54 

หมูบานจะมีการปลูกผักสวนครัว ทุกครัวเรือน 1 ครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวอยางนอย 5 ชนิด และมีหลาย

พื้นที่ที่ปลูกฝกสวนครัวบางครัวเรือน เมื่อพึ่งพาตนเองไดก็สามารถลดอบายมุขเพื่อครอบครัว เกิดการสราง

แรงจูงใจและจัดกิจกรรม มีการปฏิบัติตามศีล 5 และมีนโยบายใหลดละเลิกอบายมุขทุกถนนในหมูบาน 

2) การเพิ่มรายได โดยประชาชนที่อาศัยอยู ในหมู บานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 54 

หมูบานจะมีรณรงคใหคนในชุมชนประกอบอาชีพที่สุจริต การใชเทคโนโลยีเพื่อหาขอมูลแตก็ใหอยูในความ

เหมาะสม การทำเกษตรและตัดออย รับเหมากอสราง และเปนผูใหญบาน เปนสมาชิกกลุมวิสหกิจชุมชน ทำ

ปุยจากมูลคางคาว ตุกตารากไมไผ การทอผา สานตระกรา เนื้อแดดเดียวท่ีเปนสิ่งคาประจำหมูบาน 

3) การประหยัด โดยประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 54 หมูบาน

จะมีการออมของตนเองและครอบครัว มีการเขารวมกลุมออมทรัพยของชุมชน การแบงการใชจายใหเปน

สัดสวน มีกลุมสัจจะออมทรัพย และมีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 

54 หมูบานจะมีทางเทศบาลสงไปอบรม นำความรูที่ไปอบรมมา มาเผยแพรใหชาวบาน มีอะไรที่เกิดขึ้นใน

หมูบานก็จัดประชุมถายทอดใหประชาชน มีการจัดทำโครงการ และมีการเผยแพร มีการถายทอดภูมิปญญา มี

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การเลาสูกันฟงและนำมาประยุกตใชและปรับใชกับครอบครัวเชนการทำไมกวาด

จากทางมะพราว สืบทอดภูมิปญญาชาวบานอนุรักษประเพณีศิลปหัตถกรรม เชนสิ่งทอเครื่องจักสานเปนตน 
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5) การอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 

54 หมูบานจะมีการจัดการขยะ มีกลุมรักษโลก, จัดซื้อคัดแยกขยะจาก อบต. มีธนาคารขยะ มีการปลูกตนไม

เพิ่มเติมประจำ อนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงน้ำและปาชุมชน มีการรณรงคใหชาวบานปลูกตนไมดูแลตนไมเพ่ือ

เพิ่มบรรยากาศในหมูบาน สงเสริมใหปลูกไมตามหัวไรปลายนา เอาขยะไปขายไดเงินมาก็เอามาเปนกองกลาง

ของหมูบาน และมีโครงการปลูกตนไม 

6) การเอื้ออารีตอกัน โดยประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 54 

หมูบานจะมีการชวยเหลือบริจาคสิ่งของใหผูดอยโอกาสบางครั้ง รูรักสามัคคีในครอบครัว รูรักสามัคคีในชุมชน 

การอยูรวมกันในชุมชนมีการแบงอาหารตางใหกัน นำเงินจากการขายขยะเขากองกลางและแบงมาชวยเหลือ 

และแตกรณีมีการชวยเหลือบริจาคสิ่งของใหผูดอยโอกาส 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ทำใหเขาใจไดวา ประชาชนจะปฏิบตัิตามผูนำท่ีประสบความสำเร็จ แลวมาสอน

ใหประชาชนปฏิบัติตามใหถูกตอง จึงจะสามารถทำใหประชาชนตัดสินใจเปลี่ยนทัศนคติของตนเองมาปฏิบัติ

ตามแนวทางใหมที่ผูนำถายทอดองคความรูดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหสำเร็จในหมูบานไดจึงมี

รูปแบบท่ีเกิดข้ึนดวยความเชื่อม่ันในตัวผูนำท่ีเสียสละเวลามาทำงานใหกับหมูบานทองถ่ิน “ผูนำทำกอนจึงทำ

ตาม เพราะเชื่อมั่นคนทำที่สำเร็จ” ชาวอีสานสวนใหญเชื่อผูที่มีความรูความสามารถมีฐานะ มีการศึกษาสูง 

แตงตัวดีดูภูมิฐานเปนเจาขุนมูลนาย มักเรียกพวกขาราชการวา “นาย” หรือท่ีเขาใจวา เปนพวกเจานายเหมือน

ในยุคระบบสมบูรณาญาสิทธิราช หรือระบบอุปถัมภตาง ๆ ในความเปนจริงขาราชการตองบำบัดทุกขบำรุงสุข

ทำหนาที่สนองงานแทนพระมหากษัตริย ตางพระเนตรพระกัณฑ และที่สำคัญในความเปนจริงขาราชการท่ี

เขาใจวาเปนเจานายนั้น “กินเงินภาษีประชาชน” แตสุดทายชาวบานก็ยังใหเกียรติเคารพนับถือขาราชการอยูดี 

ดังนั้นผูที่เปนขาราชการ รวมถึงผูใหญบาน กำนัน นายอำเภอในทองถิ่นใกลชิดประชาชนตองทำตัวใหเปน

ตัวอยางท่ีดี ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีเพ่ือใหประชาชน ชาวบานไดทำตามในสิ่งดี ๆ ไปดวย อยาใชอำนาจ

ท่ีไดรับมาใชไปในทางท่ีผิด ฉกฉวยโอกาสตาง ๆ ในชุมชน หมูบาน ทองถ่ินท่ีชาวบานมี “อยาขมเหงคนจน อยา

ใชอำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชนใหกับตัวเอง และพวกพอง อยาใชกฎหมายกับคนจนเพื่อสรางผลงาน อยาใช

อำนาจในทองถิ่นสรางผลงานเพียงอยางเดียวตองใชเพื่อชวยเหลือชาวบานที่ขาดโอกาส ไมมีโอกาส ไรโอกาส

แบบทาน ๆ ดวย” เพราะชาวบานเชื่อมั่นในตัวขาราชการที่ประสบผลสำเร็จแลวจึงทำตามพวกทาน และสิ่งท่ี

ทำใหชาวบานเชื่อผูนำ ดวยเหตุผลดังนี้ 

- ชาวอีสานเปนคนมีจิตใจดีเปนตนทุนชีวิต ดวยเหตุที่ตื่นเชา นึ่งขาวใสบาตรกับพระสงฆเปนกิจวัตร

ทุกเชาจะคิดเรื่องทำบุญกอน  

- จิตใจงดงามชอบเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีพอดีกับชีวิต ดวยเหตุท่ีตนเปนชาวนา ชาวไร ตองเอาแรงกายสูมา

ตลอด จึงรูจักพอกับชีวิตและเผื่อแผใจดีใหคนอื่นพรอมดวย รูวาความลำบาก ความยากจนมันนากลัวแคไหน 

พอจะมีกิน มีใชก็รูจักเก้ือกูลกัน มีนอยก็สามารถแบงปนกันได มีความอดทนสูงมากกับการท่ีคนเอาเปรียบ จน

คนชอบดูถูกเหยียดหยามตลอด และถูกเปรียบเทียบเปรยเสมอกับความยากจนแรนแคนในชีวิตมักถูกเปรียบ

เปนคนอีสาน 
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- คนอีสานเปนคนใหเกียรติคนอื่น ๆ คิดวา ตัวเองมีความรูนอย ไมโกหรู เลยทำใหเจียมเนื้อเจียมตัว

อยูเสมอ ไมทับถมคนอ่ืน ใจสูงมาก เปนผูมีคุณธรรมในจิตใจสูงมาก 

- ชาวอีสานเรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติและพยายามดิ้นรนชีวิตกวาคนภาคอื่น ๆ เพราะความอุดม

สมบูรณไมไดมีอยูตลอดป จะมีเปนบางชวงตามฤดูกาลเทานั้น เชนทำนาหนาฝน 6 เดือน อีก 6 เดือนแหงแลง 

จึงทำใหเขาใจในชีวิตจริงกับความยากลำบากมากกวาคนกลุมภาคอ่ืน ๆ  

- ชาวอีสาน “รักสงบ” 

- ชาวอีสานไมนึกถึงอนาคตท่ียาวไกล ขอเพียงมีชีวิตใกล ๆ ในแตละวันก็เพียงพอ มีความสุขไปรายวัน 

เวลาชวงเทศกาล และวันหยุดมักสังสรรคกันตลอด 

- ชาวอีสานยังคงเชื่อในสิ่งท่ีมองไมเห็นจนบางครั้งมองวา “งมงาย” แตนั่นคือ ความเชื่อสืบทอดตอ ๆ 

กันมาเปนคติชนในคนในหมูบาน ความเชื่อท่ีเก่ียวพันกับความอยูดีมีสุข ความกาวหนาในชีวิต ความพนจาก

ความยากลำบาก อาทิ ขอหวย ขอพร ขอใหสมปรารถนา เปนตน 

 นอกจากนี้ลักษณะพื้นฐานของผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 54 คนใน 5 จังหวัด ไดแก 

อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย มีลักษณะพื้นฐานบุคคลสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 

72.22) มีอายุ 51 - 60 ป (รอยละ 53.70) มีสถานภาพสมรสแลว (รอยละ 94.44) มีระดับการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) (รอยละ 42.59) และประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน (ป.6-ม.3) 

(รอยละ 40.74) มีอาชีพอยูภาคเกษตรกรทั่วไป (ชาวนา ชาวไร ชาวสวน ประมง ปศุสัตว เลี้ยงสัตว) (รอยละ 

85.19) สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท (รอยละ 50.00) ผูนำสวนใหญในเกือบทุก

หมูบานเปนที่รูจักกับเพื่อนบานที่สนิทสนมคุนเคยกันภายในพื้นที่/ชุมชน/หมูบาน (รอยละ 94.44) และใน

ชุมชนหรือหมูบานมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความชวยเหลือกับเพ่ือนบานท่ีสนิทสนมคุยเคยกัน

ภายในชุมชน “ทุกวัน” (รอยละ 51.85) บทบาทของผู นำครอบครัว ซึ ่ง พอ (หัวหนาครอบครัว) เปน

ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว (รอยละ 70.37) สวนในปจจุบันความเปนเจาของบาน (รอยละ 66.67) และ

สถานะความเปนเจาของท่ีดินทำกินมากกวา 15 ไรข้ึนไป (รอยละ 38.89) รองลงมาเปนเจาของท่ีดิน ตั้งแต 6-

15 ไร (รอยละ 35.19) และเปนเจาของที่ดินทำกินไมเกิน 5 ไร (รอยละ 18.52) ผูนำทุกคนมีสถานะการเปน

สมาชิกกลุมทางสังคม (รอยละ 100.00) กลุมสมาชิกทางสังคมที่ผูนำเปนสมาชิกคือ สมาชิกกองทุนชุมชนและ

ชุมชนเมือง (รอยละ 83.33) รองลงมา คือ กลุมออมทรัพยหมูบาน (รอยละ 66.67) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 54 หมูบาน ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ท้ังหมด 5 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย มีลักษณะเดนสำคัญคือ 

การมีสวนรวมของกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับมากที่สุดหรือสูงสุด โดยเฉพาะดานการรับ

ผลประโยชนและการรับรูและเขาใจปญหาซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับ 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือ คือ 

แมฮองสอน แพรและนาน ซ่ึงภาคเหนือจะมีทุนสังคมเดิมเขมดานประเพณีวัฒนธรรม การพ่ึงพาตนเอง การใช

ทรัพยากรในทองถิ ่น และการดำรงมั ่นของวัฒนธรรมที่มั ่นคง (Poonlab, 2011 and Phukamchanoad, 
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2018) ท้ังนี้ ผูนำครอบครัวมีความสำคัญในการเปนผูนำสถาบันท่ีสำคัญท่ีสุดในโครงสรางสังคม คือ ครอบครัว 

ทัศนคติท่ีดี การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมรวมกับสมาชิกตองมีอยางตอเนื่อง ซ่ึงในจังหวัดแมฮองสอนผูนำ

ครัวเรือนใหความสำคัญกับการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว และทัศนคติของผูนำ

ครอบครัวตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

ระดับครอบครัวตองสงเสริมใหมีปฏิบัติซ้ำ ๆ กับการมีสวนรวมของสมาชิกแตละครอบครัวในหมูบานมีสวนใน

กิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาส ังคม ร ักษาส ืบสานว ัฒนธรรมประเพณีท องถ ิ ่น (Phukamchanoad, 

Pungnirund, and Paisan, 2019) และสามารถบงชี้ถึงความตั้งใจและจริงจังในการทำงานใหเปนตัวอยางของ

การพัฒนาครัวเรือนในหมูบาน หรือในตำบลของตนเองใหมีระดับความพอเพียง เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปน

ระดับมาตรฐานอยางเทาเทียมลดความเหลื่อมล้ำ ใหพนจากความยากจน เชนเดียวกับในหมูบานท่ีไดรับผลกระ

บทนาเกลือนาขาวเขตอำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานีที่ชี้แนวทางแรกอยางชัดเจนวา “ประชาชนทุกภาคสวน

ตองปรับตัวยกระดับครัวเรือนยากจนในการดำรงชีวิต “ควาพอเพียง” เนื่องจากแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่มีเปาหมายสูงสุดคือ พอมี พอกิน อยูดี มีสุข จนเกิดทั้งความสุข ความสมดุล 

ความยั่งยืนของชีวิต” (Phukamchanoad, 2017) แตอยางไรก็ตามสิ่งที่แตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ คือ การ

สวนรวมของผูนำที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ดานการรวมรับผิดชอบ ที่เปนความรับผิดชอบทั้งขอดีและขอเสียใน

การจัดกิจกรรมและโครงการการพัฒนาหมูบาน การมีสวนรวมกับหนวยงานรัฐเพ่ือสงเสริมใหชาวบานมีพลังใน

การดำเนินการพัฒนาหมูบาน และที่ต่ำสุดในประเด็นการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภายนอกเพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมูบาน ชี้ใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐมีการประสานงานในการพัฒนาหมูบาน

รวมกับผูนำหมูบานนอยมาก โดยสวนใหญรัฐปลอยใหหมูบานทำงานไปตามลำพังขาดการสนับสนุนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานียังขาดการสรางเครือขายการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน ใน

อำเภอเมืองบึงกาฬผูนำใหความเห็นวา หนวยงานภาครัฐตองสนับสนุนสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดความ

ตอเนื่องและจริงจังกวาทุกวันนี้ อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬและอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

อยากเจาหนาที่ของรัฐออกมาพบปะกับชุมชนหมูบานเพื่อรับฟงปญหาเกี่ยวกับการผลิตการจำหนายหาตลาด

กลางใหเพ่ือรองรับในการขาย มีเจาหนาท่ีพัฒนาอาชีพเฉพาะใหม่ันคงกับคนในชุมชน 

 

สรุป 

 54 ผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดแก 

อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬและเลย เปนผูนำท่ีมีจิตอาสาเปนพ้ืนฐานกอน เพราะวา “ตองทำตัว

ใหเปนแบบอยางที่ดี” แกลูกบานเพราะวา จะทำใหขาดความนาเชื่อถือในการนำพาลูกบานพัฒนาหมูบานให

เจริญกาวหนาจนเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงได นั่นเพราะวาบริบทเชิงพื้นที่มีเงื่อนไขท่ียากลำบาก

กวาในพ้ืนท่ีภาคอ่ืนของประเทศไทย ความไมใชพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณแตเริ่มตนมักตองใชความพยายามมากกวาท่ี

อื่น ๆ อยางมากแนนอน ทำใหตองใชความอดทนมากกวาผูนำในพื้นที่อื่น ๆ ดวย และการพัฒนาจึงตองอาศัย

ความรวมมือจากประชาชนใหมากขึ้นดวยผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมพัฒนาของพื้นที่ใหประชาชนพนจาก
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ความยากจนโดยเนนที่เสนความยากจนที่รายไดระดับ 2,667 บาทตอเดือน กลุมอาชีพทำนา อาชีพรับจาง

ทั่วไป คนไรที่อยูอาศัยในชุมชน นำไปสูระดับความพอเพียงจำเปนตองอาศัยระยะเวลานาน กลาวคือ “ผูนำ

ตองออกแรงในการทำงานมากกวาปกติวิสัยที่ควรจะเปนใหเกิดการปกหมุดการพัฒนาเฉพาะกลุมใหไดผลท่ี

แทจริง” ตองกระตือรือรนในการนำเสนอนโยบาย โครงการ กิจกรรมการพฒันาหมูบานตอสวนรวมมากขึ้นยัง

ตองเสริมและตั้งใจรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภายนอกเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมูบานดวย 

การปฏิบัติตนตามศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงตองทำอยางตอเนื่องเพราะกิจกรรมทั้งหมดเปน

ตนแบบเพ่ือความพออยูพอกินของประชาชนท่ีเห็นและจับตองไดเร็วท่ีสุด ใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด แมเราจะ

ยากจนแตถามีอยูมีกินเราจะอยูรอดในสถานการณสังคมดิ้นรนแกงแยงแขงขัน และอยูไดในสถานการณโรค

ระบาดในปจจุบันและอนาคตไดอยางปลอดภัย 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ผูนำหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตองเปดใจกวางรับฟงคำแนะนำมีสวนรวมแบบชวยกัน นำองค

ความรูใหมคูกับภูมิปญญาเพื่อพัฒนาแบบองครวม ควรรักษาทัศนคติที่ดีในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปอยางตอเนื่องและใหผนวกกับศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจำหมูบานเพื่อการขยายผล สิ่ง

ที่สำคัญคือ ตองระบุครัวเรือนยากจนแทจริง “ยกระดับใหพนจากความยากจนแบบครัวเรือน” ใหสำเร็จเพ่ือ

สรางตัวอยางประจำหมูบาน และในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด 19 นี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยท่ีอยูอยางพอเพียงและมีความสุข 
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