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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำทัศนคติของผู้น ำครอบครัว กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิก คุณภำพชีวิตและพัฒนำแบบจ ำลอง

สมกำรโครงสร้ำงเชิงสำเหตุของคุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคม กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในครอบครัว และทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกำรวิจัยเชิง
ผสมผสำนระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้น ำ ครอบครัว จ ำนวน 400 รำย เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถำม และวิเครำะห์ข้อมูลด้วยแบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำง ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้น ำหมู่บ้ำน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 17 คน พบว่ำ 1) ผู้น ำครอบครัว ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 31- 45 ปี กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
และมีรำยได้ไม่เกิน 10,000 บำทต่อเดือน 2) ระดับกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปำนกลำง 
ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปำนกลำง กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในระดับครอบครัวอยู่ในระดับมำก และระดับคุณภำพชีวิตของครอบครัวอยู่ในระดับปำนกลำง 3) แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงที่
ด ำเนินกำรมีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพบเส้นทำงควำมสมัพันธ์ในแบบจ ำลองที่ค่ำสัมประสทิธ์ิอิทธิพลสูงที่สุด ได้แก่ กำรมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว รองลงมำก ได้แก่ ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวตำมล ำดับ ที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง คือกำรส่งเสริมให้มีปฏิบัติซ้ ำ ๆ  
กับกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกแต่ละครอบครัวในหมู่บ้ำนมำมีส่วนในกิจกรรมจิตอำสำกำรพัฒนำสังคม รักษำสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลโดยตรงให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น คุณภำพชีวิตที่ดีไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฐำนะแต่คนก็สำมำรถมีควำมสุขได้และสำมำรถท ำนำยคุณภำพชีวิตของครอบครัว ได้ร้อยละ 81 ผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไปใช้
เป็นต้นแบบในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตกิจวัตรประจ ำวัน อันเป็นพื้นฐำนส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคง
และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัว ถึงแม้จะยำกจนหำกด ำเนินชีวิตตำมเศรษฐกิจพอเพียง ก็สำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้อย่ำงยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ : บุพปัจจัย, คุณภำพชีวติ, เศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1) study the demographic factors, attitudes of the family leaders 
towards the Sufficiency Economy Philosophy (SEP), participation in social activities of each family member, 
household-level SEP application, and the quality of life of the families living in the SEP model villages; and 2) 
develop the structural equation model showing how the demographic factors, attitudes of the family leaders 
towards the SEP, participation in social activities of each family member and household-level SEP application 
influence the quality of life of the families inhabiting in the SEP model villages. This research was a mixed methods 
study. To collect the quantitative data, 400 family leaders were selected as the samples, by which the sample size 
was 20 times the number of observed variables. The research applied the simple random sampling approach, 
collected the data by using questionnaires, and analyzed the data by structural equation modeling. In terms of the 
qualitative data, there were interviews with 17 key informants, who were the leaders of the SEP model villages 
selected by the purposive sampling approach. The findings showed: 1) the majority of the family leaders were aged 
between 31-45 years old, had received primary education, and earned 10,000 baht or less per month; 2) the  
participation in social activities of each family members was rated at moderate level, while the application of the 
SEP in the households was rated at high level, and the quality of life of each family was rated at moderate level; 
3) the operated structural equation model conformed to the empirical evidence, since there were several strong 
linear relationships indicated by the correlation coefficient, including the participation in social events of the family 
members, attitudes of the family leaders towards the SEP, and the household-level SEP application, respectively. 
Most importantly, family members in each village should be encouraged to continuously practice and engage in 
community service, social development activities, and preserve their local cultures and traditions. Moreover, it was 
found that the Sufficiency Economy Philosophy directly led to a better quality of life for people. They had a good 
quality of life; they could happily earn a living, and could correctly predict the quality of life of families with an 81 
percent accuracy. These research findings can be used as a model for the application of the Sufficiency Economy 
Philosophy in daily life, thus serving as significant basis for developing security and a better quality of life of families. 
Even though they are poor, with the sufficiency economy philosophy, people capable of practicing the it will put 
sustainably people in a better quality of life.  

 
Keywords: antecedents, quality of life, sufficiency economy.  
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บทน า 
“คุณภำพชีวิตที่ดี” เป็นเป้ำหมำยสูงสุดที่มนุษย์ทุกคน

คำดหวังและปรำรถนำให้เกิดขึ้นด้วยกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ตั้ งแต่ทำงกำยไปจนถึ งควำมใฝ่ฝันที่ เป็นจริ งของตนเอง 
(Maslow, 1954) กำรมีคุณภำพชีวิตของบุคคลจึงต้องค ำนึงถึง
อยู่ดีมีสุข (well-being) ทั้ งกำรอยู่ดีมีสุขที่ เป็นภำวะวิสัย 
(objective well-being) และกำรอยู่ดีมีสุขที่ เป็นอัตวิสัย 
(subjective well-being) เกิดจำกภำยใน อำทิ ควำมรู้สึก 
ควำมพึงพอใจ กำรตอบสนองควำมต้องกำร เป็นต้น (CIW 
international Advisory network, 2016) แต่ละประเทศ
มีกำรวัดควำมอยู่ดีมีสุข (well-being) ที่ใกล้เคียงกัน อำทิ 
ประเทศออสเตรเลีย (ANDI) และประเทศเนเธอร์แลนด์ มี 8 ด้ำน
ที่วัดควำมอยู่ดีมีสุขรำยบุคคลที่ครอบคลุมปัจจัยพื้นฐำนของ
คุณภำพชีวิตทั้ ง  8 ด้ำน ได้แก่  1)  มำตรฐำนกำรครองชีพ  
2) สุขภำพ 3) ควำมส ำเร็จในชีวิต 4) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
5) ควำมปลอดภัย 6) ควำมสัมพันธ์ชุมชน 7) ควำมมั่นคงใน
อนำคต จิตวิญญำณ หรือศำสนำ และ 8) คุณภำพโดยรวม (The 
international wellbeing group manual 2006, 2008, 
p. 13; Central Bureau Voor de Statistiek, 2011, 
pp.1-26) ส่ วนประ เทศฝ รั่ ง เ ศ สมี วั ด ค ว ำมอยู่ ดี มี สุ ข  8
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มำตรฐำนกำรครองชีวิต 2) สุขภำพ  
3) กำรศึกษำ 4) กิจกรรมส่วนบุคคลและกำรท ำงำน 5) กำรมีส่วน
ร่วมทำงกำรเมืองและธรรมำภิบำล 6) ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม  
7) สิ่งแวดล้อม และ 8) ควำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจและ
กำยภำพ (ประกำย ธีระวัฒนำกุล, 2555, หน้ำ 3; 2556, หน้ำ 
4; อุไรวรรณ ตันฑอำริยะ, 2559, หน้ำ 69) ยังพบมิติของควำม
อยู่ดีมีสุขท่ีกล่ำวถึง ควำมพึงพอใจ กำรได้รับหรือบรรลใุนสิ่งที่ชอบ 
เสรีภำพของกำรเลือกใช้ชีวิต ควำมมั่นคง กำรเข้ำถึงคุณค่ำ
บำงอย่ำงที่อยู่นอกเหนือบุคคล เช่น สุขภำพดี และกำรถือครอง
ทรัพย์สินที่สร้ำงโอกำสให้บรรลเุป้ำหมำย (Des Gasper, 2004)  

ในประเทศไทยมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตที่เกิดขึ้นมำ
สำมำรถอธิบำยควำมอยู่ดีมีสุขได้คือ “ควำมพอมี พอกิน พอใช้” 
หรือท่ีเรียกว่ำควำมพอเพียงกล่ำวคือ นับตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 
กรกฎำคม  2517 ในพิ ธี พ ร ะรำชทำนปริญญำบั ต รของ
มหำวิ ทยำลั ย เ กษตรศ ำสตร์  ณ หอประ ชุมหำวิ ทยำลั ย
เกษตรศำสตร์ ดังมีใจควำมพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ว่ำ “...การพัฒนาประเทศ

จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ
ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา...” (ภูมิพลอดุลย
เดช, พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ, 2552, หน้ำ 125) 
ช้ีให้เห็นว่ำเมื่อเกือบ 44 กว่ำปีที่แล้วที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงวำงแนวคิดสอนให้ประชำชน
คนไทยด ำรงชีวิตอยู่บนรำกฐำนของวัฒนธรรมไทย ให้ค ำนึงถึง
ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวเอง ซึ่ง
จะน ำไปสู่ “ควำมสุข” ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง (มูลนิธิชัย
พัฒนำ, 2557, หน้ำ 4) ดังนั้นค ำว่ำ “ควำมพอเพียง” จึงถูก
น ำไปใช้ในกำรวัดควำมอยู่ดีมีสุขเช่นเดียวกัน โดยเฉพำะประเทศ
ภูฏำน ซึ่งปี พ.ศ.2553 มีกำรพัฒนำตัวช้ีวัดที่ เรียกว่ำ GNH 
Index 2010 วัด 2 ด้ำนคือ “ด้ำนควำมพอเพียง และด้ำน
ควำมสุข” ทั้งหมด 9 ด้ำน ได้แก่ 1) ธรรมำภิบำล 2) ควำมมี
ชีวิตชีวำของชุมชม 3) ควำมหลำกหลำยทำงชีวิตภำพ 4) คุณภำพ
ชีวิต 5) สุขภำพจิต 6) สุขภำพกำย 7) กำรใช้เวลำ 8) กำรศึกษำ 
และ 9) ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ซึ่งมีดัชนีกำรวัดกำร
พัฒนำมนุษย์ขององค์กรสหประชำชำติที่ใช้ดวัดคุณภำพชีวิตของ
คนใน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำน
มำตรฐำนกำรครองชีพ (วัลลภำ แวน วิลเลียนส์วำร์ด และคณะ, 
2554; Karma Ura & Karma Galay, 2004; 2012; 
UNDP, 2010; เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2556) ควำมชัดเจนของ
กำรวัดควำมสุขในประเทศไทยเป็นกำรสะท้อนคุณภำพชีวิตที่ดี
ของประชำชนไปด้วยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเริ่มจำก 1) กำรมี
หลักประกันในชีวิต 2) กำรมีร่ำงกำยและจิตใจที่แข็งแรง 3) กำรมี
ครอบครัวที่อบอุ่น 4) กำรมีชุมชนเข้มแข็ง 5) กำรมีสิ่งแวดล้อมท่ี
ดี 6) กำรมีอิสรภำพ 7) กำรมีควำมภำคภูมิใจ และ 8) กำรเข้ำถึง
ธรรมะว่ำด้วยกำรอยู่ร่วมกัน (ส ำนักงำนปฏิรูประบบสุขภำพ
แห่งชำติ, 2548, หน้ำ 20-21) ถ้ำกล่ำวถึงควำมสุข ควำมพึง
พอใจในชีวิต และควำมอยู่ดีมีสุขมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิต 
(Phillips, D., 2006,p. 15; Kahneman, D., 1999)  

นอกจำกนี้หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยได้ออกแบบ
เครื่องมือวัดเฉพำะด้ำนควำมพอเพียงในภำพรวมของชุมชนจนเกดิ
เป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และ
เพิ่มศักยภำพเป็น “หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” (ส ำนัก
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน, 2557, หน้ำ 6) ซึ่งล่ำสุดจำกกำร
รำยงำนคุณภำพชีวิตของคนไทยพบว่ำ คุณภำพชีวิตของคนไทยใน
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ปี 2559 ในพื้นที่กำรวิจัย คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ำ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่มีสภำพกำรณ์ของควำมยำกจนที่สุดของ
ประเทศไทยและอยู่ในสถำนกำรณ์ยำกจนซ้ ำซำกตลอดระยะเวลำ 
10 ปี คือ “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งได้ส ำรวจและรำยงำนผลเมื่อ
วันที่  11 มกรำคม พ.ศ .  2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สคช.) เป็นกำรสรุป
รำยงำนดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human Achievement 
Index - HAI) ปีพ.ศ. 2558 พบว่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
จังหวัดที่มีคนจนมำกที่สุด โดยมีรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่ ำที่สุด
ของประเทศ คือ 8,821 บำทต่อเดือน และมีควำมล้ำหลังในกำร
พัฒนำคนมำกท่ีสุด (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ, 2558, หน้ำ 3-7) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีจ ำนวนทั้งสิ้น 67 หมู่บ้ำน  
ที่มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตลอดระยะ 44 ปี
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง
พระรำชทำนให้กับปวงชนชำวไทย ให้สำมำรถยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้นทุก ๆ ด้ำน โดยอิงอำศัยกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหุ้นส่วนร่วมกันด้วย
ควำมเต็มใจต่อกำรพัฒนำนั้น ๆ เช่ือมต่อกิจกรรมหนึ่งไปสู่
กิจกรรมหนึ่งอย่ำงจริงจังจนเป็นพลังกำรท ำงำนร่วมกันโดยเริ่ม
ตั้งแต่กำรคิดวิเครำะห์ วำงแผน ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัตกำร ร่วมรับ
ผลที่ เ กิ ดขึ้ นและให้ ร่ วมกำรติ ดตำมตรวจสอบ (Cohen 
&Uphoff, 1977,  pp. 7-26; วีณำ เที่ยงธรรม และคณะ, 
2554, หน้ำ 59; จินตวีร์ เกษมศุข, 2557, หน้ำ 8; ภูสิทธ์ ภูค ำ
ชะโนด, 2559, หน้ำ 10) ถึงอย่ำงไรควำมตั้งใจจริงในกำรปฏิบัติ
ตนเองที่สัมพันธ์กับชุมชนโดยเฉพำะผู้น ำครอบครัวที่เป็นหลัก
ส ำคัญในกำรเลี้ยงดูครอบครัวมีควำมส ำคัญที่จะสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ปกป้องครอบครัวได้อย่ำงสมบูรณ์ ย่อมท ำให้มีทั้งควำมอยู่ดีมีสุข 
และคุณภำพชีวิตได้อย่ำงแน่นอน (Phukamchanoad P. et al, 
2019) ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษำ “ปัจจัยที่ส่งผลให้
คุณภำพชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
ว่ำมีปัจจัยใดบ้ำง แต่ละปัจจัยมีควำมสัมพันธ์กันเพียงใด และใน
หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประชำชนมีคุณภำพชีวิต ณ 
ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ท้ังนี้ยังเป็นกำรวิจัยเพื่อกำรยืนยันตัวแปรที่
ส่งผลจริง ๆ ของคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีได้ จนเป็นควำม
คำดหวังสูงสุดในอนำคตว่ำ ปัจจัยเหล่ำนี้จะน ำไปสู่กำรสร้ำง
นโยบำยกำรแก้ปัญหำคนยำกจนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม รวมถึง
สำมำรถช้ีน ำบุคคลหรือสังคมไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงมีขั้นตอน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำระดับทัศนคติของผู้น ำครอบครัว กำรมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทำงสังคม กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในครอบครัว และคุณภำพชีวิตในครอบครัว  
 2. เพื่อพัฒนำแบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงเชิงสำเหตุของ
คุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล ทัศนคติของผู้น ำครอบครัว กำรมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทำงสังคม และกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว
ของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

ระเบียบวิธีวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้ท ำกำรศึกษำตัวแปร 1) ตัวแปรภำยนอก 

ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคม
ของสมำชิกในครอบครัว ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ครอบครัว 2) ตัวแปรภำยในได้แก่ คุณภำพชีวิตในครอบครัว โดย
มีกลุ่มประชำกร ได้แก่ ผู้น ำครอบครัวเป็นผู้ที่มีรำยได้หลักดูแล
ครอบครัวอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้ง 67 
หมู่บ้ำน ทั้งชำยและหญิง มีจ ำนวนทั้งสิ้น 80,025 ครัวเรือน และ
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้น ำครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จ ำนวน 400 คน ซึ่งเก็บข้อมูลทั้ง 67 หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบหรือท ำกำรก ำหนดเป็น 20 เท่ำของตัวแปรเชิง
ประจักษ์เพื่อวิเครำะห์ตำมสมกำรโครงสร้ำง (SEM) ในส่วนข้อมูล
เชิงคุณภำพ ได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยเทคนิคกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้เ ช่ียวชำญทำงด้ำนผู้น ำหมู่บ้ำนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 17 คนโดยใช้เทคนิคกำรเลือกแบบ
เฉพำะเจำะจง ด้วยกำรใช้เครื่องมือในกำรวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถำมตัวแปรเชิงสำเหตุและคุณภำพชีวิตของครอบครัว 
เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้แก่ 1.00 - 1.80 
หมำยถึง น้อยที่สุด 1.81 - 2.60 หมำยถึง น้อย 2.61 - 3.40 
หมำยถึง ปำนกลำง 3.41 - 4.20 หมำยถึง มำก  และ 4.21 - 5.00 
หมำยถึ ง  มำกที่ สุด  กำรสัมภำษณ์ เ ชิงลึก  เพื่ อสัมภำษณ์
กลุ่มเป้ำหมำยในส่วนขอบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรน ำข้อมูล
มำวิเครำะห์ด้วย 1) สถิติพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 2) เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำร
โครงสร้ำง ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 
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ผลการวิจัย 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้น ำในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง  
31 - 45 ปี จ ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีกำรศึกษำ

ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  และ
มีรำยได้ต่อเดือนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 10,000 บำทต่อเดือน 
จ ำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ดังตำรำงต่อไปนี ้

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 
(n=400) 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
 น้อยกวำ่หรือเท่ำกับ 30 ปี 90 22.50 
 ระหว่ำง 31 - 45 ปี 135 33.75 
 ระหว่ำง 46 - 60 ปี 130 32.50 
 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 61 ปี 45 11.25 
 รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   
 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ 85 21.25 
 2) ระดับกำรศึกษำ   
 ประถมศึกษำ 127 31.75 
 มัธยมศึกษำตอนต้น 53 13.25 
 มัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ (ปวช.) และอนุปริญญำ หรือ

เทียบเท่ำ (ปวส.) 
85 21.25 

 ปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำตรี 50 12.50 
 รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน   
 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 10,000 บำทต่อเดือน 252 63.00 
 มำกกว่ำ 10,000 บำทต่อเดือน 148 37.00 
 รวม 400 100.00 

2) ระดับของตัวแปรที่ท ำกำรศึกษำในแบบจ ำลองสมกำร
โครงสร้ำง (Model) 
 ผู้น ำในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
จ ำนวน 400 คน พบว่ำมีระดับกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคม
ของสมำชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.15  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบพบว่ำ องค์ประกอบย่อย
ทั้งหมด อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 2.96 - 3.39 
ในส่วนตัวแปรระดับทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง  อยู่ ในระดับปำนกลำง  มี ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำกับ  3.26   
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบพบว่ำ องค์ประกอบย่อย
ทั้งหมด  

อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 3.17 - 3.34 และ
ระดับกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว 
อยู่ในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.53  เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
องค์ประกอบพบว่ำ องค์ประกอบย่อยทั้งหมด อยู่ในระดับปำน
กลำง – มำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 3.03 - 3.98 รวมถึงตัวแปร
ด้ ำ นคุณภำพ ชี วิ ต ในครอบครั ว  อยู่ ใ น ร ะดั บปำนกลำง   
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.35  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบพบว่ำ 
องค์ประกอบย่อยท้ังหมด อยู่ในระดับปำนกลำง – มำก มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ระหว่ำง 3.16 - 3.54 ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลของระดับตัวแปร 
(n=400) 

ตัวแปร X  SD แปลผล 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว     
 กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมวัฒนธรรม 3.39 0.85 ปำนกลำง 
 กำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมทันสมัยของครอบครัว 3.23 0.83 ปำนกลำง 
 กำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรรักษำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 2.96 0.98 ปำนกลำง 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนครัวเรือนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3.03 0.83 ปำนกลำง 

 รวมเฉลี่ย 3.15 0.87 ปานกลาง 
ทัศนคติของผู้น าครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง    
 ควำมตั้งใจปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 3.28 0.81 ปำนกลำง 
 ควำมรู้สึกต่อเศรษฐกิจพอเพียง 3.34 0.88 ปำนกลำง 
 ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเศรษฐกิจพอเพียง 3.17 0.84 ปำนกลำง 
 รวมเฉลี่ย 3.26 0.84 ปานกลาง 
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว    
 กำรปลูกพืชผสมผสำนท ำกำรเกษตร 3.37 1.06 ปำนกลำง 
 กำรออมทรัพย ์ 3.03 1.03 ปำนกลำง 
 กำรท ำอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ของครอบครัว 3.61 1.00 มำก 
 กำรเอื้ออำทรเกื้อกูลต่อกัน 3.98 0.99 มำก 
 กำรด ำรงมั่นในภูมิปัญญำควำมเชื่อของท้องถิ่น 3.65 0.90 มำก 
 รวมเฉลี่ย 3.53 0.99 มาก 
คุณภาพชีวิตของครอบครัว    
 กำรมีสุขภำพดี 3.32 0.86 ปำนกลำง 
 ควำมพึงพอใจต่อครอบครัว 3.37 0.93 ปำนกลำง 
 ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว 3.54 1.04 มำก 
 ควำมผูกพันกับชุมชนของสมำชิกในครอบครัว 3.16 0.87 ปำนกลำง 
 รวมเฉลี่ย 3.35 0.93 ปานกลาง 

3) แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงที่ด ำเนินกำรปรับแก้ 
(Adjust Model) มี ควำมกลมกลื นกั บข้ อมู ล เ ชิ งประจั กษ์   
(2=  250.64 df = 135  p-value = .00000, 2 / df = 1.85 
, RMSEA = .046 , P-Value for Test of Close Fit = .74,  NFI 
=  .96, IFI  =  .98, RMR = .036, SRMR = .044, CFI = .98, GFI 
=  .94, AGFI = .91, CN = 292.26)  โดยพบเส้นทำงควำมสัมพันธ์
ในแบบจ ำลองดังนี ้

3.1 กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกใน
ครอบครัว (fmsp) ส่งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว 
(fqol) ที่ค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ำกับ 0.57 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05   และส่งผลทำงอ้อมผ่ำนกำรน ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว (asepf) และทัศนคติของผู้น ำ
ครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง (fatse) ที่ค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ำกับ 0.32 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05    

3.2 ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
(fatse) ส่งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว (fqol) ที่ค่ำ
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ำกับ 0.30 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 และส่งผลทำงอ้อมผ่ำนกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในครอบครัว (asepf) ที่ค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ำกับ 0.28 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05    

3.3 กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ครอบครัว (asepf) ส่งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว 
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(fqol) ที่ค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ำกับ 0.26 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05    

3.4 คุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล (pech) ไม่ได้ส่งผล
ทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว (fqol) แต่ส่งผลทำงอ้อมผ่ำน
กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว (fmsp) 
กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว 
(asepf) และทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
(fatse) ทีค่่ำสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ำกับ 0.25 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05    

  3.5 คุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล (pech) กำรมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว (fmsp) กำรน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว (asepf) และ
ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง (fatse) สำมำรถ
ร่วมกันท ำนำยคุณภำพชีวิตในครอบครัว (fqol) ได้ร้อยละ 81  
ดังภำพกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงปรับแก้ (Adjust 
Model) เพื่อควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต่อไปนี ้

 

 

2=  250.64 df = 135  p-value = .00000, 2 / df = 1.85 , RMSEA = .046 , P-Value for Test of  Close Fit = .74,  NFI =  
.96, IFI  =  .98, RMR = .036, SRMR = .044, CFI = .98, GFI =  .94, ,AGFI = .91, CN = 292.26 
 
ภำพที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงเชิงสำเหตุของคุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของ

สมำชิกในครอบครัว กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว และทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรับแก้ (Adjust Model)  (n=400) 

 
เมื่อน ำผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงเชิง

สำเหตุมำเข้ำกรอบแนวคิดของกำรวิจัยตำมตัวแปรทั้งหมด ได้แก่ 
คุณลักษณะพื้นฐำนบุคคล กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของ
สมำชิกในครอบครัว กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว และทัศนคติของผู้น ำครอบครัว
ต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของ
ครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรับแก้  
(Adjust Model) (n=400) ได้ภำพดังนี้
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ภำพที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงเชิงสำเหตุของตัวแปรเชิงประจักษ์ (Manifest) และตัวแปรแฝง (Latent) ที่ส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรับแก้ (Adjust Model)  (n=400) 

 
4) ข้ อมู ล เ ชิ งคุณภำพที่ เ ป็ นผลจำกกำรสั มภำษณ์

ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนผู้น ำหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 
17 คน เพื่อน ำมำใช้ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จริง (Area Base) ในเชิงลึกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่
เกิดขึ้นในแบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำง ตลอดจนน ำมำใช้ในกำร
อภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion) เพื่อให้ เกิดควำมลุ่มลึก 
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ที่เกิดขึ้นจริง ผลกำรสัมภำษณ์ที่
ส ำคัญดังนี ้

4.1 กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกใน
ครอบครัว (fmsp) มีอิทธิพลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว 
(fqol) ที่ค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ำกับ .57 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 
 
 

  

 

กำรมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทำงสังคมของสมำชิก
ในครอบครัว (fmsp) 

 

คุณภำพชีวิตใน
ครอบครัว (fqol) 

0.57* 
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ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้ให้เหตุผลถึงสำเหตุ
ของกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว ที่
ส่ งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิต ในครอบครั ว ให้ดี ขึ้ น  ดั งมี
รำยละเอียดที่ว่ำ กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกใน
ครอบครัว ทั้งกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำให้มีควำมทันสมัย กำรรักษำวัฒนธรรมให้คงอยู่ และกำรรับ
กำรสนับสนุนในกิจกรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้นได้ ด้วยเหตุที่ว่ำ ผู้น ำครัวเรือน
และผู้น ำหมู่บ้ำนมีบทบำทน ำในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ทำงสังคมและวัฒนธรรมทุกอย่ำงของหมู่บ้ำน เมื่อกิจกรรมเกิดขึ้น
ทั้งกำรฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง กำรทดลองใช้ปลูกพืชเกษตร 
กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของ
หมู่บ้ำนไว้ เป็นบทบำทที่มีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงทัศนคติที่ดี กำร
น ำไปใช้ของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดผลดีแล้วยังส่งต่อในกำรได้รับ
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยทั้งชีวิตครอบครัวและหมู่บ้ำน ผู้สูงอำยุได้
อยู่กับลูกหลำน เด็กเยำวชนมีกำรได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนควำม
พอเพียงไปพร้อมกับพ่อแม่ด้วย กำรได้ท ำกิจกรรมอยู่กับหมู่บ้ำน 
อยู่ใกล้ครอบครัวท ำให้ชีวิตมีกำรลดควำมเร่งรีบ เร่งรัดแข่ งขัน
กันลง สร้ำงรำยได้แต่พอดีใช้หลักควำมพอเพียงมำกขึ้นจะมีเวลำ
อยู่กับครอบครัวมำกข้ึน ได้มีโอกำสรับประทำนอำหำรด้วยกันมำก
ขึ้น ออกก ำลังกำย ท ำกิจกรรมพัฒนำหมู่บ้ำนร่วมกันมำกขึ้น
ควำมสุขตำมมำคุณภำพชีวิตดีขึ้น 

4.2 ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
(fatse) มีอิทธิพลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว (fqol)  
ที่ค่ำสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ำกับ 0.30 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่
ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้ให้เหตุผลถึง
สำเหตุของทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่ส่ งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น  ดังมี
รำยละเอียดที่ว่ำ ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตใน
ครอบครัวให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุที่ว่ำ ผู้น ำครอบครัวและ
ผู้น ำหมู่บ้ำน พ่อหลวง แม่หลวงต้องมีควำมรู้ เข้ำใจ รู้สึกที่ดีต่อ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมตั้งใจปฏิบัติต่อ

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีมีทัศนคติที่ดี
ย่อมสร้ำงตัวเอง ครอบครัว และหมู่บ้ำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 
เพรำะผู้น ำเป็นพลังส ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนงำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกำรปฏิบัติจริง ตั้งใจจริงท ำให้สมำชิกใน
ครอบครัว และลูกบ้ำนปฏิบัติตำม เกิดกำรเลียนแบบในสิ่งที่ดี 
ก่อให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนให้ดีตำมมำด้วย 

4.3 กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ครอบครัว (asepf) มีอิทธิพลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตในครอบครัว 
(fqol) ที่ค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ำกับ 0.26 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้ให้เหตุผลถึงสำเหตุ
ของกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว ที่
ส่ งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิต ในครอบครั ว ให้ ดี ขึ้ น  ดั งมี
รำยละเอียดที่ว่ำ กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในครอบครัว ทั้งกำรปลูกพืชผสมผสำนท ำกำรเกษตร กำรออม
ทรัพย์ กำรท ำอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ของครอบครัว กำรเอื้ออำทร
เกื้อกูลต่อกัน กำรด ำรงมั่นในภูมิปัญญำควำมเช่ือของท้องถิ่น 
ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของครอบครัว ให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน  
ด้วยเหตุที่ว่ำ กำรที่ผู้น ำครัวเรือนและผู้น ำหมู่บ้ำน หรือพ่อหลวง  
แม่หลวงที่ชำวบ้ำนเรียกกันได้ลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงที่ดีก่อน 
ท ำก่อนลูกบ้ำน ได้ผลก่อนแล้วจึงสอนให้คนอื่นเลียนแบบท ำตำม
ได้ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นในผลที่เกิดขึ้นและเช่ือมั่นในตัว
พ่อหลวงแม่หลวงด้วย โดยชำวบ้ำนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมี
ลักษณะควำมเช่ือต่อผู้น ำมำก ในพื้นที่บ้ำนของผู้น ำส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีกำรปลูกพืช กำรเลี้ยงไก่ 
กำรเลี้ยงหมู จุดถ่ำยทอดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผู้น ำต้องเป็น
วิทยำกรเองได้ และสอนคนในครอบครัวให้ท ำกิจกรรมพื้นฐำน
ชีวิตด้วย มีกำรออม กำรท ำกลุ่มอำชีพ ผู้น ำต้องน ำก่อนลูกบ้ำน 
ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยวิถี
ประจ ำวัน ของสมำชิกในครอบครัวและลูกบ้ำนให้ดีขึ้นต่อเนื่อง 

 
สรุปและอภิปรายผล 

กำรวิจัยชี้ให้เห็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรส่งผลต่อคุณภำพชีวติ
ในครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

ทัศนคติของผู้น ำ
ครอบครัวต่อเศรษฐกิจ

พอเพียง (fatse) 

 

คุณภำพชีวิตใน
ครอบครัว (fqol) 

0.30* 

กำรน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในครอบครัว 
(asepf) 

 

คุณภำพชีวิตใน
ครอบครัว (fqol) 

0.26* 

999
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เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

แม่ฮ่องสอน ที่ช้ีให้เห็นตั้งแต่ระดับกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำง
สังคมของสมำชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.15 อธิบำยได้ว่ำ สมำชิกในครอบครัวของหมู่บ้ำน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำนและวัยเรียนที่
ต้องเดินทำงไปท ำงำนนอกหมู่บ้ำน ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้ำนจะ
เป็นผู้ท ำงำนเกษตรกรรมใกล้หมู่บ้ำนและวัยชรำ ท ำให้เหลือกลุ่มที่
เป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีอำยุกว่ำ 50 ปีที่ท ำหน้ำที่ท ำงำน ท ำกิจกรรมทำง
สังคม ท ำให้หลำยครั้งที่กิจกรรมทำงสังคมทั้งกำรพัฒนำสังคม
วัฒนธรรม ควำมทันสมัยของครอบครัว กำรรักษำวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ และกำรสนับสนุนครัวเรือนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำกภำครัฐจึงท ำให้มีส่วนร่วมไม่มำกนักจำก
สมำชิกครัวเรือน เมื่อมีเวลำและหน้ำที่ให้กับกิจกรรมทำงสังคม
น้อยจึงเลือกกิจกรรมทำงสังคมให้เหมำะสมกับเวลำและหน้ำที่
หลักของตัวเอง ซึ่งในควำมเป็นจริงของชำวบ้ำนที่มีสถำนะที่อยู่ใน
แต่ละวันท่ีมิใช่ช่วงเทศกำลกำรมีส่วนร่วมปำนกลำงถือว่ำสูงมำกใน
ควำมรู้สึกของประชำชนในหมู่บ้ำนต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง และ
ถ้ำอยู่ในระดับสูงจะเป็นช่วงเทศกำลประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นนั่นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของดิเรกกช ภณก้อนกลีบ 
(2551, หน้ำ 89-91) ที่ได้ท ำกำรศึกษำถึงบุพปัจจัยและผลลัพธ์
ของกำรพัฒนำครัวเรือนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้
อธิบำยว่ำ ประชำชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมได้แก่ งำนประเพณีปอยส่งลอง หรืองำน
บวชลูกแก้ว งำนจองพำรำ หรืองำนปอยเหลินสิบเอ็ด งำนลอย
กระทอง หรือปอยเหลินสิบสอง และยังสอดล้องกับงำนวิจัยเรื่อง 
ทุนทำงสังคมกับกำรพึ่งตนเองตำมแนวรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนชำติพันธุ์ในโครงกำรหลวงหมอกจ๋ำม สะท้อน
วัฒนธรรมประเพณีประจ ำกลุ่มชำติพันธุ์ กำรแต่งกำย อำหำร จะ
พบในวัฒนธรรมกำรเลี้ยงผี ร ำลึกถึงบรรพบุรุษ ประเพณีเดือน 12 
มี เป็นบำงเดือนเพรำะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมและยึดเอำ
วัฒนธรรมชุมชนช่ัวลูกช่ัวหลำย เช่น ไหว้หอพระภูมิ กินข้ำวใหม่ 
ขึน้บ้ำนใหม่ สังขำรล่อง ไหว้ำเจ้ำที่ กินศีล เลี้ยงผีเมือง นอกจำกนี้
มีประเพณีประจ ำปี เช่น กำรกินวอ กินข้ำวใหม่ พิธีเซ่นไหว้ พิธี
เรียกขวัญ เป็นต้น (ประเวศ วะสี, 2542; ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2549; จ ำนงค์ อดิวัฒน
สิทธิ์ และคณะ,  2548; ทรงจิต  พูลลำภ,  2554, หน้ำ  224) 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด (2560, หน้ำ 133-
134) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำสังคมแห่งควำมสุขตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ผลกระทบนำข้ำวและนำ
เกลือด้วยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัด
อุดรธำนี พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม
ที่ใหญ่ ๆ ตำมเทศกำลแทบทุกครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่

อยู่ในพื้นที่ละแวกหมู่บ้ำนของตัวเอง จึงมีโอกำสและเวลำในกำร
ทุ่มเทให้กับกำรท ำกิจกรรมกำรอบรม กำรร่วมกิจกรรมทำง
วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้ำนท้องถิ่นบ้ำง ด้วยเหตุผลดังกล่ำว 
จึงสรุปได้ว่ำ หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพเพียงมีสมำชิกของ
ครอบครัวได้กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมอยู่ในระดับปำน
กลำง 

ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.26  อธิบำยได้
ว่ำ ผู้น ำครอบครัวของหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่
อยู่ในวัยท ำงำน เป็นเสำหลักในกำรหำเลี้ยงครอบครัว มีโอกำส
และเวลำในกำรจัดสรรเพื่อกำรท ำกิจกรรมด้ำนควำมพอเพียง 
ศึกษำหำควำมรู้ ทดลองท ำ อบรมกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งจำกภำครัฐและประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ และประชำชนส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมเช่ือผู้น ำ  พ่อหลวง แม่หลวง ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มคน
ช้ันน ำของหมู่บ้ำนที่ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำครัวเรือนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หรือองค์ควำมรู้ ภูมิควำมรู้ที่
เกี่ยวกับควำมพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต ท้ังในด้ำนควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรู้สึกต่อหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และควำมตั้งใจปฏิบัติตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรได้รับกำรพัฒนำ อบรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งปี จึงส่งผลท ำให้ทัศนคติ
ของผู้น ำครอบครัวต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับปำนกลำงค่อนไปมำก ซึ่งสอดคล้องกับ ดิเรกกช ภณก้อน
กลีบ (2551, หน้ำ 33-36) ที่ระบุว่ำ ทัศนคติของหัวหน้ำครัวเรือน
ต่อปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลใน
กำรกระท ำต่ำง ๆ ทั้งด้ำนบวกทั้งด้ำนควำมเข้ำใจ กำรเห็นคุณค่ำ 
และพยำยำมที่จะท ำ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกที่เกิดขึ้นกับควำม
เข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรเห็นคุณค่ำของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ควำมรู้สึกช่ืนชมต่อปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และควำมพยำยำมที่จะท ำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีระดับควำมสัมพันธ์โดยรวมที่อยู่ในระดับปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง (R2= 0.67) ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงสรุปได้ว่ำ หมู่บ้ำน
ต้นแบบเศรษฐกิจพเพียงมีผู้น ำครอบครัวมีทัศนคติต่อหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปำนกลำงค่อนไปมำก 

กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครอบครัว อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.53 อธิบำย
ได้ว่ำ ผู้น ำและสมำชิกในครอบครัวหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมีโอกำสมำกในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวมำกที่สุดเนื่องจำกวิถีชีวิตของ
หมู่บ้ำนมีอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยทั่วไปสิ่งที่ เห็นเชิง
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ประจักษ์ในกำรลงพื้นที่คือ ทุกครัวในรั้วรอบขอบชิดมีกำรปลูก
พืชผักสวนครัว มีกำรเลี้ยงเป็ด ไก่ และหมู ไว้เพื่อพื้นฐำนในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวันไม่ให้ขำดแคลน ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่มีกำร
ปฏิบัติมำกน้อยในกิจกรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่ำงกันไปมีทั้งกำรปลูกพืชผสมผสำนท ำกำรเกษตร กำรออม
ทรัพย์ กำรท ำอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ของครอบครัว กำรเอื้ออำทร
เกื้อกูลต่อกัน และกำรด ำรงมั่นในภูมิปัญญำควำมเชื่อของท้องถิ่น 
ซึ่งถือเป็นกิจวัตรพื้นฐำนที่ทุกครัวเรือนต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
จึงส่งผลท ำให้กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในระดับครอบครัวอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
ทรงจิต พูลลำภ (2554, หน้ำ 248) ที่ศึกษำเรื่องกำรพึ่งตนเองของ
ชุมชนชำติพันธ์ในโครงกำรหลวงหมอกจ๋ำมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่ำชุมชนต้องส่งเสริมกำรเกษตรอย่ำง
ผสมผสำนที่หลำกหลำยรูปแบบ คือ เกษตรแบบครัวเรือน เกษตร
แบบยังชีพ คือ กินทุกอย่ำงที่ปลูก ปลูกทุกอย่ำงที่กิน พืชผักสวน
ครัวริมรั้วรอบบริเวณบ้ำน ควบคู่กับกำรฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชิต ป่ำไม้ สมุนไพร พืช ผักอหำรแบบวนเกษตร (ทรงจิต พูล
ลำภ, 2554, หน้ำ 245) นอกจำกนี้ในกำรวิจัยเรื่อง “กำรด ำเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนบำงขนุน ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น” พบว่ำ กำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชนบำง
ขนุน มีควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม มีควำมรักในผืนดินที่
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร สืบทอดประเพณีของบรรพบุรุษ 
ท ำกำรเกษตรด้วยวิธีทำงธรรมชำติ เพื่อรักษำรสชำติของผลผลติไว้ 
และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและชุมชน (ส ำรำญ จู
ช่วย, 2554, หน้ำ 153) นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง ทฤษฎี
ใหม่ขั้นต้น ที่พบว่ำ กำรให้แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน 30:30:30:10 ซึ่ง
ร้อยละ 60 เป็นพื้นที่เกี่ยวกับกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรเลี้ยงสัตว์
และพืชน้ ำและกำรปลูกข้ำวในฤดูฝน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเพื่อใช้
เป็นอำหำรประจ ำวันส ำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี (มูลนิธิ
ชัยพัฒนำ, 2557) จึงอำจสรุปได้ว่ำ กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวจึงอยู่ในระดับมำก
นั่นเอง  

คุณภำพชีวิตของครอบครัว อยู่ ในระดับปำนกลำง  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.35 อธิบำยได้ว่ำ ผู้ที่เป็นก ำลังส ำคัญของ
ครอบครัวในหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีกำรประพฤติ
ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวันจน
สำมำรถยืดหยุ่นตำมสภำพบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่
ทันสมัยขึ้น กำรมีเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต 
กำรศึกษำท่ีก้ำวหน้ำขึ้นท ำให้คุณภำพชีวิตในครอบครัวทั้งเรื่องกำร
มีสุขภำพดี ควำมพึงพอใจต่อครอบครัว ควำมสัมพันธ์ที่ดีของ

สมำชิกในครอบครัว ควำมผูกพันกับชุมชนของสมำชิกใน
ครอบครัวอยู่ในภำวะที่ดีท ำให้สมำชิกทุกคนมีโอกำสพูดคุยกันมำก
ขึ้น สื่อสำรกันมำกขึ้น ช่วยดูแลในเรื่องกำรด ำรงชีวิตแบบพอดี 
เหมำะสมกับสถำนะครอบครัวตัวเอง โดยภำพรวมท ำให้ช้ีชัดได้ว่ำ 
ควำมสุขหรือคุณภำพชีวิตที่ดีของคนที่นี้ไม่ได้วัดด้วยรำยได้หรือ
เป็นวัตถุนิยมเป็นหลักหำกต้องวัดด้วยควำมสุขใจ ควำมพึงพอใจ 
ควำมผูกพันสัมพันธ์ที่ดีของคนมำกกว่ำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ข อ ง  Phillips, D., ( 2006, p. 15) ; Kahneman, D., ( 1999)   
ที่ศึกษำเรื่องคุณภำพชีวิตที่ศึกษำกรอบแนวคิด นโยบำยและกำร
ปฏิบัติ พบว่ำ ควำมพึงพอใจ ควำมอยู่ดีมีสุขมีควำมสัมพันธ์กับ
คุณภำพชีวิต (นอกจำกน้ียังมีงำนวิจัยท่ีสะท้อนคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลคุณภำพชีวิตกับกำรนด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชำชน อำทิ Hasoontree, 
N. (2018, pp.90-93) ที่ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยใต้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพบว่ำมีกำรวัดคุณภำพชีวิตของประชำชน
ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อนตำมปัจจัยที่มี
อิทธิพลสูง ได้แก่ ทัศนคติของประชำชนท่ีประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง กำรสนับสนุนของคุณภำพชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมในกำรประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงรำยมำกขึ้นไปด้วย 

กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว
ส่งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตของครอบครัว ที่ค่ำสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ำกับ .57 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 อธิบำย
ได้ว่ำกำรกระท ำกิจกรรมเพื่อส่วนร่วมย่อมท ำให้ทุกคนได้รับ
ผลกระทบจึงท ำให้สมำชิกส่วนใหญ่ที่ด ำรงอยู่ในหมู่บ้ำนมีส่วนร่วม
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมและวัฒนธรรมทุก
อย่ำงของหมู่บ้ำนที่เป็นกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของ
หมู่บ้ำนให้คงอยู่ไว้นำนที่สุด กำรรักษำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ควำมอุดมสมบูรณ์ในทรัพยำกรท้องถิ่นให้ใช้นำนที่สุด รวมถึง
กิจกรรมเกิดขึ้นทั้งกำรฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง กำรทดลองใช้
ปลูกพืชเกษตร กำรท ำบัญชีครัวเรือน เป็นกิจกรรมที่ส ำคัญในกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ ช้ีแจง อบรมให้ควำมรู้กำรด ำรงชีวิตแบบ
พอเพียงท ำให้คนได้รับควำมตระหนักรู้ในข้อมูลข่ำวสำรยิ่งรับรู้
มำกเท่ำใดจำกภำครัฐและผู้น ำ ย่อมมีโอกำสพัฒนำครอบครัว 
หมู่บ้ำนให้มีชีวิตที่เป็นสุข มีควำมอยู่ดีกินดีขึ้น คุณภำพชีวิตย่อมดี
ขึ้นตำมมำ ยิ่ งในหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจั งหวัด
แม่ฮ่องสอนมีอำชีพหลักคือ กำรเกษตร เกษตรกรยิ่งต้องรู้จักกำร
ร่วมมือร่วมใจกันเป็นกลุ่ม ควำมเป็นสมำชิกกลุ่มจึงมีควำส ำคัญ
เพื่อพัฒนำหมู่บ้ำน อำชีพ ทรัพยำกรในท้องถิ่นอุดมสมบูรณ์ให้
ยั่งยืนซึ่งจะน ำมำซึ่งควำมสุข คุณภำพชีวิตของคนในครอบครัว 
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หมู่บ้ำนด้วย ดังวิธีปฏิบัติตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองช้ีชัดว่ำ “เมื่อ
เกษตรกรเข้ำในหลักกำรและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว 
ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือสหกรณ์ ร่วมแรงรวมใจ
กันด ำเนินกำรในกำรผลิต กำรตลำด กำรเป็นอยู่ สวัสดิกำร 
กำรศึกษำ สังคมและศำสนำต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องไม่ว่ำส่วนรำชกำร องค์กรเอกชนตลอดจนสมำชิกใน
ชุมชนนั้นเป็นส ำคัญ (มูลนิธิชัยพัฒนำ, 2557, หน้ำ 20)  

ทัศนคติของผู้น ำครอบครัวต่อหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีอิทธิพลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตของครอบครัว ที่ค่ำ
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ำกับ .30 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 อธิบำยได้ว่ำควำมเป็นผู้น ำ พ่อหลวง แม่หลวงจึงเป็นพลัง
ส ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดกำรปฏิบัติจริง ตั้งใจจริงท ำให้สมำชิกในครอบครัว และ
ลูกบ้ำนปฏิบัติตำม เกิดกำรเลียนแบบในสิ่งท่ีดี มีทัศนคติที่ดีในกำร
ด ำรงชีวิตที่มีควำมสุขบนควำมพอเพียงจนก่อให้เกิดคุณภำพชีวิตที่
ดีของประชำชนให้ดีตำมมำด้วย ดังนั้นทัศนคติของผู้น ำท่ีดีต่อหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสำมำรถน ำพำสมำชิกใน
ครอบครัว ประชำชนในหมู่บ้ำนไปสู่กำรด ำรงชีวิตที่มีควำมสุข กำร
สร้ำงอำชีพที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น ยกระดับชีวิตของตนเอง ครอบครัว
ให้มีคุณค่ำทำงจิตใจสร้ำงสมำชิกให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในอำชีพ
ของตนเอง ท ำให้มีคุณภำพชีวิตทั้งกำยและใจที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ
กำรวิจัยเรื่องบุพปัจจัยและผลลัพธ์ของกำรพัฒนำครัวเรือนตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมส่วน
บุคคลในกำรกระท ำต่ำง ๆ ทั้งด้ำนบวกและลบ กำรด ำเนินชีวิต
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ ควำมเข้ำใจ กำรเห็น
คุณค่ำ และพยำยำมที่จะท ำ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกตำมหลัก
เหตุและผล รวมถึงงำนวิจัยที่เกี่ยวกับทั้งนี้ผู้น ำครัวเรือนในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีควำมรู้สึกต่อปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เป็นปัจจัยในทัศนคติของหัวหน้ำครัวเรือนต่อปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ำสัมประสิทธิ์ทำงเส้นตรง  (0.97) ผู้น ำ
ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีควำมเข้ำใจปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์ทำงเส้นตรงเท่ำกับ (1.00) 
กำรเห็นคุณค่ำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ำสัมประสิทธิ์
ทำงเส้นตรง (0.93) และผู้น ำครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีควำมพยำยำมที่จะท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่
มีค่ำสัมประสิทธ์ิทำงเส้นตรงเท่ำกับ (0.96) (ดิเรกกช ภณก้อนกลีบ
, 2551, หน้ำ 106) 

กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครอบครัว ส่งผลทำงตรงต่อคุณภำพชีวิตของครอบครัว ทีค่่ำ
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ำกับ .26 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 อธิบำยได้ว่ำผู้น ำครอบครัวมีอำชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ 

หรือพ่อหลวง แม่หลวงที่ชำวบ้ำนเรียกกันมีอำชีพหลักอยู่ในพื้นที่
หมู่บ้ำน และมีอำชีพที่ เป็นเกษตรกรรมได้ลงมือปฏิบัติ เป็น
แบบอย่ำงที่ดีจนบรรลุผลก่อน แล้วจึงสอนให้ลูกบ้ำน ได้ปฏิบัติ
ตำม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนั้นเกือบทุกหมู่บ้ำนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพรำะชำวบ้ำนยังไม่มั่นใจและไม่เข้ำใจในหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงถ่องแท้ ยำกที่จะน ำไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้ จึงต้องมีผู้น ำปฏิบัติให้เกิดผลต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้น ำครอบครัวและพ่อหลวง แม่หลวงปฏิบัติทั้งกำร
เพำะปลูกพืชจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพแต่ละวันในพื้นที่บ้ำนเรือน
ตัวเอง เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู เลี้ยงปลำ ท ำบัญชีครัวเรือน
ออมเงิน ท ำอำชีพเสริมสร้ำงรำยได้ และกำรเกื้อกูลเอื้ออำทรต่อ
กันเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในผลที่เกิดขึ้นและเชื่อมั่นในตัวพ่อหลวง
แม่หลวงด้วย โดยชำวบ้ำนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีลักษณะควำม
เชื่อต่อผู้น ำท่ีตนเองคัดเลือกมำมำก และในพื้นที่บ้ำนของผู้น ำส่วน
ใหญ่จะเป็นจุดถ่ำยทอดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผู้น ำต้องเป็นวิทยำกร
เองได้ และสอนคนในครอบครัวให้ท ำกิจกรรมพื้นฐำนชีวิตด้วย  
มีกำรออม กำรท ำกลุ่มอำชีพ ผู้น ำต้องน ำก่อนลูกบ้ำน ปฏิบัติอย่ำง
สม่ ำเสมอส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยวิถีประจ ำวัน ของ
สมำชิกในครอบครัวและลูกบ้ำนให้ดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของมูลนิธิชัยพัฒนำ (2557, หน้ำ 16-24) ที่อธิบำยไว้ว่ำ 
ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่ำงที่ เป็นรูปธรรมของกำรประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ได้พระรำชทำนพระรำชด ำรินี้ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่
มักประสบปัญหำทั้งภัยธรรมชำติและปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบ
ต่อกำรท ำกำรเกษตร ให้สำมำรถผ่ำนพ้นช่วงเวลำวิกฤต 
โดยเฉพำะกำรขำดแคลนน้ ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยำกล ำบำก มี
กำรวำงแผนที่สมบูรณ์แบบส ำหรับเกษตรกรรำยย่อย มี 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ใช้ขุดสระเก็บกักน้ ำเพื่อใช้เก็บกักน้ ำในฤดู
ฝน และเสริมกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง ทั้งกำรเลี้ยงสัตว์และพืชน้ ำ
ต่ำง ๆ ปลูกข้ำวในฤดูฝนให้เพียงพอตลอดปี ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชผัก พืชไร่ พืช สมุนไพรเพื่อใช้เป็นอำหำรประจ ำวัน หำกเหลือ
บริโภคก็น ำไปจ ำหน่ำย และเป็นที่อยู่อำศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทำง
และโรงเรือนอื่น ๆ ยังพบว่ำ กำรท ำกำรเกษตรในพื้นที่ครัวเรือน
ภำคเหนือ มีครัวเรือนที่ท ำกำรเกษตรพืชผักมำกที่สุด จ ำนวน 
132,484 ครัวเรือนและชำวไทยในอดีตท ำกำรเกษตรเพื่อยังชีพ 
แต่ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมธรรมชำติจึงหันมำปลูกพืช
ผสมผสำนเพื่อรักษำควำมสมดุล มีกำรเกษตรอยู่ดีกินดีมีควำม
มั่นคงในกำรประกอบอำชีพ และในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ี
ส่วนใหญ่เพำะปลูกข้ำว และปลูกพืชไร่หมุนเวียน (คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน, 2558; กรม
ส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560; กลุ่มงำน
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เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

ยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน , 2560) 
ทั้งนี้ยังพบว่ำกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยพื้นฐำนของประชำชนในพื้นที่ในต่ำงจังหวัดจุดเริ่มต้น
มักเกิดขึ้นจำกกำรท ำกำรเกษตรอันเป็นพื้นฐำนเศรษฐกิจของใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน เช่นกำรปลูกข้ำว กำรปลูกพืชผักสวน
ครัว กำรปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งเพื่อยังชีพและจ ำหน่ำย เพื่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีตำมวิถีเรียบง่ำยของไทย (อัจฉรำ รักษ์
พันธุ์-วริสร รักษ์พันธุ์ ใน JIBjib in-Flight Magazine, มกรำคม 
2560, หน้ำ 62-63) รวมถึงในกำรวิจัยของภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด 
(2560, หน้ำ 178-179) เรื่องกำรปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล
และครัวเรือนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชำชนในพื้นที่ผลกระทบนำข้ำวและนำเกลือ อ ำเภอบ้ำนดุง 
จังหวัดอุดรธำนี พบว่ำ ประชำชนชนบทได้มีกำรสร้ำงรำยได้เพิ่ม
อยู่ในระดับปฏิบัติที่มำกในเรื่องควำมพยำยำมช่วยเหลือครอบครัว
ด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พึ่งพำตนเอง
และสร้ำงรำยได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

กำรวิจัยได้ช้ีชัดถึงคุณูปกำรในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (ในหลวงรัชกำลที่ 9) ได้ทรงทุ่มเท
พระวรกำยและพระปรีชำญำณตลอดพระชนมพรรษำ ที่ช้ีให้เห็น
ว่ำ คุณภำพชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐำนะ แต่ขึ้นอยู่กับกำรลงมือท ำ
ของบุคคลที่รู้จักศักยภำพของตนเอง และในกำรวิจัยครั้งยังได้
พิสูจน์ว่ำ พระองค์ทรงสร้ำงหลักปรัชญำที่เป็นจรงิกับชีวิต สำมำรถ
สร้ำงทฤษฎีใหม่มำเป็นต้นแบบให้กับพสกนิกรได้น ำสู่เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมวิถีถิ่นที่สอดคล้องกับชีวิตอันมนุษย์ปรำรถนำ
ในคุณค่ำ คุณภำพชีวิตที่ดีตลอดจนควำมสุขที่ผำสุกจริง เพียงรู้จัก
ใช้ค ำว่ำ “พอเพียงในชีวิต” แม้ว่ำคนจนสักเพียงใดก็ตำม ถ้ำได้
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่องผู้
นั้นย่อมด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท่ียั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย 

 
ข้อเสนอแนะ 

กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมของสมำชิกในครอบครัว 
แม้ว่ำส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของครอบครวัโดยตรง มีค่ำสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมำกที่สุดในกำรวิจัยครั้งนี้   แต่กับพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมใน
กำรสนับสนุนครัวเรือนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรรักษำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ยังต้อง
ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคมและภำคประชำชนในกำร
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้เหมำะสมกับวันเวลำที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชำชน กำรที่ประชำชนได้รับกำรสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม และ

พ่อหลวงแม่หลวงมำกขึ้นเท่ำใด ย่อมสร้ำงสมำชิกในครอบครัว 
สมำชิกในหมู่บ้ำนมีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์กัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกื้อกูลเอื้อ
อำทรต่อกันยิ่งท ำให้คุณภำชีวิตที่ดีมำกข้ึนเท่ำนั้น ที่ส ำคัญที่สุด คือ 
คุณภำพชีวิตของประชำชนมิได้ขึ้นอยู่กับฐำนะของบุคคล แม้ว่ำ
ประชำชนจะยำกจนแต่ก็สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นแบบ
พอเพียงอย่ำงมีควำมสุขมำก ชีวิตประจ ำวันในพ้ืนท่ีบ้ำนมีแปลงผกั 
เลี้ยงปลำ เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู่ ไม่ขำดซึ่งควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนกำรเลี้ยง
ชีพ ชีวิตพออยู่  พอกินจริง ๆ มีกันเป็นครอบครัวใหญ่กำร
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวของสมำชิกทุกคนดีมำกมีอยู่อย่ำง
สม่ ำเสมอ เมื่อเทียบแนวคิดที่ได้จำกกำรศึกษำตัวช้ีวัดทั้งควำมอยู่
ดีมีสุขและคุณภำพชีวิตของประชำชนประเทศภูฏำน ที่ใช้เกณฑ์วัด
กับประชำชนด้ำนควำมพอเพียง และด้ำนควำมสุข ซึ่งโดย
ภำพรวมของประเทศภูฎำนเป็นชำวภูเขำและชำวเกษตรกร  
มีฐำนะยำกจนส่วนใหญ่แต่เมื่อวัดออกมำแล้วประชำชนมีควำมสุข
มำกที่สุดในโลก เมื่อน ำมำเทียบกับบริบทสังคมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย พบว่ำ มีลักษณะเหมือนกันกับชำว
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตได้โดยไม่ต้องมี
ฐำนะดีนั่นเอง จึงเสนอให้ภำครัฐได้พัฒนำคน และพัฒนำอำชีพให้
เหมำะสมกับวิถีถิ่นโดยยึดหลักกำรอยู่ดีมีควำมสุขตำมวิถีถิ่น  
วิถีพอเพียงของท้องถิ่นตัวเอง 
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