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ABSTRACT 
 This research aimed 1) to study the role of implementing the concept of 
sufficiency economy in Klong Tup Chan Subdistrict Administration Organization, 
Aranyaprathet district, Sa Kaeo province, 2) to study the problem of implementing 
the concept of sufficiency economy Philosophy and 3) to provide suggestions as to 
how to implement it. This study was a qualitative research, using interviews with local 
administrators in order to survey the opinions and attitudes of the sample, which 
consisted of 42 community leaders, including executives, and executive secretaries. 
It total there were 22 local administrative officials of Klong Tup Chan, 9 governance 
leaders, 4 organizational leaders, 5 occupational leaders, and 2 civil service 
administrators of Klong Tup Chan Subdistrict Administrative Organization. 
 The findings of this research were as follows: 
 1) The Klong Tup Chan Subdistrict Administration Organization had not 
provided sufficient promotion to the philosophy of sustainable economics. This could 
be seen by the fact that there were few projects and activities being carried out. 
Besides, most activities only involved occupational development and integrated 
agriculture.  
 2) In promoting the sustainable economic philosophy to the public of the 
Local Administration Organization, Tambon Klong Tup Chan, the main obstacles 
found were the limitations of the officials. The current officials had many 
responsibilities and needed to operate in other positions, and therefore their duties 
regarding sustainable economic concepts could not be performed seriously and 
continuously. 
 3) An additional obstacle was the limited budget, which did not support 
various delegated tasks. The budget was used for tasks. Which were considered to be 
more practical than the promotion of sustainable economic concepts to the public. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ในระยะของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้อง          
มีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ             
ที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนา               
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
และ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความส าคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา              
สู่ การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องการสร้าง
ขบวนการขับเคลื่อนฯ มีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างกระแสสังคมให้มีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้             
เป็นกรอบความคิดหรือส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิต  ในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ                           
โดยมีวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับให้สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับหน้าที่และบทบาทของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม และ
ท้ายที่สุดน าไปสู่การปลูกฝังปรับเปลี่ยนจิตส านึกและกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับระบบ และโครงสร้างการพัฒนาให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนจะมีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน และ
จากวิกฤตการณ์ ซับไพร์ม (Sub-Prime) ในสหรัฐอเมริกา ในปี 2550 ครั้งนี้ กลายเป็นวิกฤตการณ์
การเงิน อันเนื่องมาจากการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า           
ที่มีความน่าเชื่อถือหรือเครดิตต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้ในที่สุดไม่มีศักยภาพพอที่จะช าระหนี้ให้แก่
บริษัทผู้ปล่อยเงินกู้ได้ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ของประเทศไทยจะเห็นได้
จากการล้มลงอย่างต่อเนื่องของสถาบันการเงินชั้นน าทั้งในอเมริกาและยุโรป ซึ่งส่งผลกลายเป็นวิกฤต
เศรษฐกิจสร้างความเสียหายครอบคลุมไปทั่วโลก ไม่เว้นประเทศไทย ที่แม้ยังไม่มีสถาบันการเงิน             
ในประเทศรายใดต้องฐานะสั่นคลอนจากวิกฤตครั้งนี้  แต่เมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชะลอตัว              
ภาคการส่งออกของไทยที่เป็นช่องทางสร้างรายได้หลักของประเทศ โดยมีสหรัฐฯ และยุโรปเป็นตลาด
ส่งออกส าคัญย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยอดการสั่งซื้อสินค้าที่ชะลอตัวลง พร้อมกันนี้
คาดการณ์กันว่าในปี 2552 สถานการณ์จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจะเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ปัญหาการว่างงานทั้งจากสาเหตุการถูกปลดออกจากการเป็นพนักงานบริษัท และปัญหาการไม่มี
ตลาดแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ปัญหาด้านสังคม ได้แก่  คนไทยโดยเฉพาะระดับกลาง
และระดับล่างมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงเป็นอย่างมากเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง  จ านวนคนจนมีสูงขึ้น 
ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้มีมากขึ้น ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาด้าน
สาธารณสุขก็ได้มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550) ดังนั้น เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง  หลักการตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านพระราชทานให้นี้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นเส้นทางฝ่าวิกฤต
ของประชาชนทุกคน โดยหันมาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกองค์กร
ของภาคราชการองค์กรหนึ่งที่ต้องจัดท าแผนพัฒนารวมถึงการบริหารงบประมาณของตนเอง ภายใต้
แนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่กล่าวมาข้างต้น  และให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวด าเนินการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 
2554) 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เป็นแนวทางการพัฒนา      
ที่น าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงจากความ
ผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความ           
มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติปัญญาการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และความสามัคคี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว 
ระดับชุมชนและองค์กรจนถึงระดับรัฐ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2548)  
  ผู้ศึกษาเลือกศึกษาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าต าบลคลองทับจันทร์เป็นต าบลขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่
ด าเนินชีวิตก่ ากึ่งระหว่างวิถีชีวิตแบบชนบทและวิถีชีวิตแบบในเมือง  ในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เป็นสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ก็ยังมีการด ารงชีวิตแบบสังคมเมือง ที่ยังคงมีการใช้จ่าย
อย่างฟุ่มเฟือย เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ใกล้เขตตัวเมืองเชียงใหม่ และมีการขยายตัวของ
ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าทันสมัยที่ขยายออกมาสู่ต าบลคลองทับจันทร์มากขึ้น ซึ่งตามค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถน านโยบายสาธารณะดังกล่าวนี้ 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไรและได้มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพ้ืนที่
ต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการส่งเสริมและสนับสนุนในน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของประชาชน และ
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 47 คน โดยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ านวน 26 คน และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  จ านวน 21 คน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้
ประชากรทั้งหมดศึกษา 
 
1.4 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.4.1 บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ตาม
อ านาจหน้าที่และตามที่ประชาชนคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จะถือปฏิบัติ 
  1.4.2 การสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบล                 
คลองทับจันทร์จะส่งเสริมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีต าบลคลองทับจันทร์ 
  1.4.3 ส่งเสริม หมายถึง การประชาสัมพันธ์ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสร้าง
ตัวอย่าง เพ่ือให้ประชาชนในต าบลคลองทับจันทร์มีความรู้ความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 
  1.4.4 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพอมีพอกิน ใช้จ่ายเงินที่ ได้มาอย่างพอเพียง                  
และประหยัด เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ โดยปราศจากการกู้ยืม อาจมีเงินเหลือเก็บไว้บางส่วน 
และช่วยเหลือผู้อื่นได้บางส่วน 
  1.4.5 ผู้บริหาร หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
  1.4.6 ผู้ช่วยผู้บริหาร หมายถึง รองนายก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  
คลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  1.4.7 ผู้น าฝ่ายปกครอง หมายถึง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  1.4.8 ผู้น ากลุ่มองค์กร หมายถึง ประธานกลุ่มสตรี ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธาน
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.5.1 ท าให้ทราบถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนต าบลคลองทับจันทร์ 
  1.5.2 ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์ และผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ และข้าราชการ   
ส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี ที่มีต่อการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
  1.5.3 สามารถน าปัญหาอุปสรรค ที่ได้จากการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนให้มีผลอย่างยั่งยืนต่อไป 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษา เรื่อง บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้ศึกษาได้ศึกษา
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะน าเสนอตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 
  2.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 
  2.1.1 ความหมายของบทบาท  
   นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของคาว่า บทบาท              
ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้  
   ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายว่า การทาท่าตามบท การท าตามหน้าที่        
ทีก่ าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู  
   ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) กล่าวว่า บทบาท คือ การกระท าหรือพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในสถานภาพนั้นๆ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมตามต าแหน่ง
หรือสถานภาพซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามลักษณะของการรับรู้บทบาทเป็นผลรวม
ของการแสดงออกตามสิทธิและหน้าที่  
   สนธยา พลศรี (2545) ให้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าที่ของบุคคล
ตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะที่ตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ท าให้คนที่
อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคนอ่ืนๆ (2544) ได้อธิบายไว้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรม           
ที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (Role Expectation) เป็นบทบาท          
ที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทั้ง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนได้  
   สมใจ ลักษณะ (2542) กล่าวถึง บทบาท คือ พฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
หรือสถานะใดๆ ในกลุ่มซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามต าแหน่งและหน้าที่ บทบาทนี้อาจมีลักษณะ
เป็นทางการตามกฎระเบียบของกลุ่มรูปนัยที่จะก าหนดสิ่งที่บุคคลแต่ละบุคคลที่ครองต าแหน่งหน้าที่ใดๆ 
จะต้องคิดตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมทั้งในส่วนของตนและส่วนที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีต าแหน่ง
หน้าที่อ่ืนๆ ในกลุ่ม และอาจมีลักษณะไม่เป็นทางการที่เป็นความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการ
ให้ผู้มีหน้าที่หนึ่งๆ ต้องมีพฤติกรรมใดบ้าง  
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   ยนต์ ชุ่มจิต (2544) ได้อธิบายไว้ว่าบทบาท  คือ ภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
สถานภาพของแต่ละบุคคล หมายความว่า บุคคลใดมีสถานภาพหรือต าแหน่งอย่างใดก็ต้องรับผิดชอบ
ตามสถานภาพหรือต าแหน่งของตนที่ได้มา  
   ณรงค์ เส็งประชา (2541) ได้กล่าวว่า บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ 
บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมก าหนดและ คาดหมายให้บุคคลต้องกระท าตามหน้าที่ เช่น เป็นครูตอง
สอนนักเรียน เป็นต ารวจต้อง พิทักษ์สันติราษฎร์ ทหารต้องเป็นรั้วของชาติ บุตรต้องเชื่อฟังบิดา
มารดา เป็นต้น เมื่อคนเราติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนมากขึ้น ย่อมจะต้องแสดงบทบาทหลายบทบาท          
มากขึ้นตามคู่บท หรือตามสถานภาพอนเกิดจากความสัมพันธ์อ่ืน ๆ และบางครั้งบทบาท ที่เกิดขึ้น
อาจเกิดการขัดแย้งกันได้ เช่น ขณะที่เขาจะแสดงบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ผู้อยู่ใต้บังกับบัญชา 
ในหน่วยราชการที่เขารับผิดชอบเป็นบิดาของเขา ในสถานภาพนี้ที่เป็นบุตรเขาจะต้องเชื่อฟังบิดาต้อง
เคารพบิดา ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ย่อมท าให้เกิดความอึดอัดใจและจ าเป็นต้องหาทางเลือกใน  
   การปฏิบัติ ลักษณะเช่นนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดจากบทบาท ขัดแย้งกัน เมื่อบุคคล                
ได้ด ารงต าแหน่งในสังคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามต าแหน่งนั้นๆ ต าแหน่งเดียวกัน แต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งคนละคนอาจมีบทบาทต่างกันไป เพราะต่างคนตางมีนิสัย ความคิด ความสามารถ การอบรม 
กาลังใจ มูลเหตุจูงใจ ความพอใจในสิทธิหน้าที่ สภาพของจิตใจและร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น
บทบาทจึงเป็นเพียงรูปการ (Aspect) ทางพฤติกรรมของต าแหน่ง  
   จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ ได้
แสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไป  
  2.1.2 ลักษณะของบทบาท  
   สงวนศรี วิรัชชัย (2527) กล่าวว่าถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบบทบาทอยู่ 5 ลักษณะ 
คือ 
   1) บทบาทตามที่ก าหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่ม หรือองค์การก าหนดไว้ว่า
เป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่ม หรือองค์การนั้นๆ 
   2) บทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผู้เกี่ยวข้อง
คาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ 
   3) บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่
บุคคลผู้อยู่ในต าแหน่ง คิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 
   4) บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติหรือแสดง
ออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง 
   5) บทบาทที่ผู้ อ่ืนรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้ อ่ืนได้รับทราบเกี่ยวกับ                
การปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง ซึ่งมักจะมีการเลือกรับรู้และรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริงได้ 
   เบอร์โล (Berlo, 1966 อ้างถึงใน สงวนศรี วิรัชชัย , 2527) ได้ให้แนวความคิด
เกี่ยวกับลักษณะบทบาทไว้ดังนี้ 
   1) บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ (Role Prescriptions) คือ บทบาทที่ก าหนดไว้เป็น
ระเบียบอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้นจะต้องท าอะไรบ้าง 
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   2) บทบาทที่กระท าจริง (Role Descriptions) คือ บทบาทที่บุคคลได้กระท าจริง
เมื่ออยู่ในบทบาทนั้นๆ 
   3) บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู้อ่ืน
ว่าบุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้นๆ ควรกระท าอย่างไร 
   ลินเดอร์สมิต และคนอ่ืนๆ  (Lindersmith & et al., 1975 อ้างถึงใน  งามพิศ          
สัตย์สงวน, 2532) กล่าวว่า บทบาทของคนใดคนหนึ่งจะต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 
   1) ต้องเป็นแบบหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง 
   2) พฤติกรรมในสถานการณ์ที่ก าหนดให้นั้นจะต้องพอเหมาะกับลักษณะเฉพาะ        
ของตน 
   3) ภูมิหลังของการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งอ่ืนๆ จะเป็นตัวชี้แนวทางในการกระท าที่
จะเกิดขึ้น 
   4) ในการแสดงบทบาทนั้นๆ จะต้องมีการประเมินผลด้วยตัวเองและผู้อ่ืน 
   ส่วนโคเฮ็น (Cohen, 1979 อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545) ได้เสนอเกี่ยวกับ
บทบาทไว้ดังนี้ 
   1) บทบาทที่ถูกก าหนด (Prescribed Role) เป็นบทบาทที่สังคมก าหนดไว้ให้ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่ง แม้ว่าบุคคลบางคนจะไม่ได้ประพฤติตามบทบาทที่คาดหวัง
โดยผู้อ่ืน เราก็ยังคงยอมรับว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติไปตามบทบาทที่สังคมก าหนดให้ 
   2) บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Enacted Role) เป็นวิธีการที่บุคคลได้แสดงหรือปฏิบัติ
ออกมาจริงตามต าแหน่ง 
   3) บทบาทที่กระท าจริงเป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพได้กระท าจริง ซึ่งอาจเป็น
บทบาทที่สังคมคาดหวัง หรือเป็นบทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรืออาจเป็นบทบาทตามที่สังคมคาดหวัง
และตนเองคาดหวังด้วย 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าถ้าบทบาท
ทั้งหลายมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง บทบาทที่ผู้อ่ืน
คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ราบรื่น แต่ถ้า
บทบาทดังกล่าวไม่สอดคล้องกันเช่น บทบาทที่ปฏิบัติจริงไม่ตรงกับบทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวังบทบาทที่
ผู้อ่ืนคาดหวังไม่ตรงกับบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง ฯลฯ สถานการณ์เช่นนี้จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งของบทบาท (Role Conflicts) 
  2.1.3 ความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทมีดังนี้ 
   1) ท าให้เกิดการแบ่งหน้าที่ระหว่างสมาชิก ตามความถนัด และความสามารถ 
   2) ท าให้สมาชิกในสังคมรู้ถึงฐานะและความรับผิดชอบของตนเอง 
   3) ท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบ  สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามหน้าที่ของตน           
ไม่ก้าวก่ายกัน 
   4) ท าให้สมาชิกแต่ละคนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามสถานภาพ                
และบทบาท 
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   ลินตัน (Linton, 1936 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2532) ได้ให้แนวความคิดใน
เรื่องสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) เขาเห็นว่าสถานภาพเป็นนามธรรม หมายถึง ฐานะหรือ
ต าแหน่งจะเป็นเครื่องก าหนดบทบาทของต าแหน่งนั้นๆ ว่าต าแหน่งนั้นจะมีภารกิจอย่างไรบ้าง ดังนั้น
เมื่อมีต าแหน่งเกิดขึ้น สิ่งที่ควบคู่มากับต าแหน่งก็คือบทบาทของต าแหน่งไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ จนกล่าวได้ว่า ไม่อาจจะมีบทบาทได้โดยปราศจากต าแหน่ง หรือไม่อาจมีต าแหน่งได้โดยปราศจาก
บทบาท บทบาทและต าแหน่งควบคู่กันเสมอ เปรียบเสมือนเหรียญ ถ้าด้านหนึ่งของเหรียญคือ
ต าแหน่ง อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือบทบาทนั่นเอง 
   พาร์สันและซีลส์ (Parsons & Shills, 1953 อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, (2545) 
กล่าวว่า สถานภาพและบทบาทเป็นหน่วยของระบบสังคม โดยยอมรับว่าสถานภาพและบทบาทเป็น
คุณลักษณะของผู้แสดงในสังคมนั้นๆ บทบาท คือ การจัดระเบียบของผู้เริ่มแสดง เป็นการสร้างและ
ก าหนดการมีส่วนร่วมของเขาในกระบวนการที่มีการกระท าร่วมกัน  ซึ่งเป็นการร่วมความคาดหวังที่
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วย ส่วนสถานภาพคือ ต าแหน่งของผู้แสดงภายใน
สถาบัน เป็นต าแหน่งของผู้แสดงภายในระบบสังคม ซึ่งอาศัยกลไกของสังคมเป็นตัวก าหนด 
   เกรชและคนอ่ืนๆ  (Krech & et al., 1962 อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2532)        
ได้กล่าวว่า บทบาท เป็นแบบแผน ความต้องการ เป้าประสงค์ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและการ
กระท าของสมาชิกที่ชุมชนคาดหวังว่าจะต้องเป็นตามลักษณะของต าแหน่งนั้นๆ  หรืออาจกล่าวสั้นๆ 
ว่าบทบาทคือสิทธิหน้าที่ในการกระท าของบุคคลหนึ่งที่มีต่อบุคคลอ่ืนในสังคมตามสถานภาพของ
ตนเอง 
  2.1.4 ประเภทของบทบาท  
   ในการศึกษาประเภทของบทบาท  ได้มีผู้จ าแนกประเภทของบทบาทไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  
   บลูม และ เซลนิคส์ (Broom & Selznick, 1973 อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 
2545) ได้จ าแนกบทบาทออกเป็น  
   1) บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการก าหนดสิทธิ
หน้าที่ ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้กระท ากิจกรรมในต าแหน่ง
หน้าที่นั้นๆ  
   2) บทบาทที่ เป็นจริง (Performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระท าจริง              
ซึ่งจะขึ้นกับการสังเคราะห์จากความเชื่อ ความหวัง การรับรู้ และประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาด ารง
ต าแหน่ง ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความกดดัน ขีดจ ากัด และโอกาสในแต่ละสังคม ในระยะเวลานั้นๆ ด้วย  
   3) บทบาทที่ควรปฏิบัติ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ผู้ด ารงต าแหน่งเชื่อหรือ
หวังว่าควรกระท าตามต าแหน่งที่ได้รับ แต่ยังไม่ได้กระท า ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติ 
(ไม่มีอยู่ในระเบียบ กฎหมาย) และบทบาทที่กระท าจริง นอกจากนี้บทบาทที่ควรกระท ายังขึ้นกับ
ความแตกต่างขององค์กร ความคิดนึก ประสบการณ ์และการรับรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งแต่ละคนด้วย  
 
 
   จักรรัช ธีระกุล (2542) ได้กล่าวถึง ประเภทของบทบาทมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
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   1) ข้อบัญญัติของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติ บทบาทอุดมคติ         
จะก าหนดสิทธิและหน้าที่ให้กับต าแหน่งทางสังคม เช่น จะบอกให้ทราบถึงความคาดหวังต่อผู้เป็น             
พ่อและแม่ว่าสังคมมีไว้อย่างไร เข้ามีพันธะต่อใครอย่างไร และจะเรียกร้องจากใครได้แค่ไหนเพียงไร  
   2) บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเชื่อที่บุคคลเข้าใจ
ว่าจะต้องทาในต าแหน่งเฉพาะของเขา รวมทั้งการตีความสถานการณ์ของบุคคลเองซึ่งไม่จ าเป็น
จะต้องตรงกับบทบาทอุดมคติ ในทานองเดียวกัน บุคคลซึ่งเราจะต้องติดต่อด้วยนั้นก็อาจแตกต่างกัน
ในด้านแนวความคิด ดังนั้นในการพิจารณาบทบาทที่บุคคลกระท าต่อกันนั้นไม่พึงสรุปเอาว่า                 
บรรทัดฐานต่างๆ ของสังคมนั้นจะได้รับการยอมรับหรือเข้าใจจากบุคคลต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน  
   3) บทบาทที่เป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลลงมือกระท าจริงๆ ซึ่งสิ่งที่
บุคคลปฏิบัติจริงนั้นอาจเกินเลยไปกว่าความเชื่อทางสังคมความคาดหมายของคนอ่ืนหรือความเข้าใจ
ของบุคคลเอง แต่ข้ึนกับเงื่อนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตัว และประสบการณ์ของเขาเองด้วย  
   ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ได้แบ่งประเภทของบทบาทตามภารกิจและความ
รับผิดชอบของผู้บริหารไว้เป็น 2 ประเภท คือ  
   1) บทบาทที่จ าเป็นต้องกระท าหรือบทบาทตามกฎหมาย เป็นบทบาทที่เขียนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร จะมีปรากฏอยู่ตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่างๆ ที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ 
จ าเป็นจะต้องกระท าหรืองดเว้นกระท า ถ้าไมก่ระท าหรืองดเว้นการกระท าจะต้องมีความผิด  
   2) บทบาทอันควรกระท า หรือบทบาทอันควรจะเป็นบทบาทที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
แต่องค์กรหรือสังคมมุ่งหวังให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ควรปฏิบัติหรือควรกระท า แม้ว่าจะมิได้ก าหนดไว้
เป็นกฎหมายก็ตาม  
   พวงเพชร สุรัตนกวีกล (2542) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทว่าบทบาทเป็นรูปธรรม 
เห็นได้จากการกระท าที่แสดงออกมา บทบาท มี 3 ด้าน คือ  
   1) บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทอันก าหนดไว้ตามความคาดหวัง 
ของบุคคลทั่วไปในสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพนั้นๆ 
ควรกระท า แต่อาจมีใครที่ท าหรือไม่มีใครท าตามนั้นก็เป็นได้ 
   2) บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทอันบุคคลคาดคิด 
ด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลด้วย  
   3) บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual Role) เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริงขึ้นอยู่ 
กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย ท าให้การแสดงบทบาทแตกต่างกันไป 
   โดยสรุปบทบาทเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงตามต าแหน่งหรือสถานะทางสังคม            
ที่บุคคลนั้นๆ ด ารงต าแหน่งอยู่ ซึ่งสรุปประเภทของบทบาทได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  
   1) บทบาทที่ตนเองหรือบุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้นคาดหวัง ว่าตนเองควรจะมี
บทบาทอย่างไร คาดหวังว่าตนเองควรจะปฏิบัติอย่างไรในต าแหน่งนั้นๆ เรียกว่า บทบาทท่ีคาดหวัง  
   2) บทบาททีค่าดหวังจากผู้อ่ืน หรือจากสังคมต้องการให้บุคคลที่อยู่ในต าแหน่งนั้นๆ 
แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ที่ทางสังคมครอบครองอยู่ เรียกว่าบทบาทที่สังคม
ก าหนด  
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   3) บทบาทที่เป็นจริง หรือพฤติกรรมที่บุคคลนั้น หรือบุคคลที่ด ารงต าแหน่งได้
กระท าจริง เรียกว่า บทบาทท่ีเป็นจริง  
  2.1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาท  
   ส าหรับทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทได้มีนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาและผู้รู้ได้อธิบายถึง
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทไว้ในหลายลักษณะ ดังนี้  
   1) ทฤษฎีบทบาทของ Ralph Linton  
    ลิปตัน (Linton, อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545) กล่าวไว้ว่า ต าแหน่งหรือ
สถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีต าแหน่งเป็นครูต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ เป็นต้น ผู้ที่มีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาทหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ 
อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมนั้นด้วย  
   2) ทฤษฎีกระบวนการระบบสังคมของ Getzels และ Guba  
    เกทเซล และกูบา (Getzels และ Guba (1968 อ้างถึงใน ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 
2544) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทไว้ว่า ในระบบสังคมหนึ่งๆ จะประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ 
(Nomothetic Dimension) และด้านบุคลามิต ิ(Idiographic Dimension)  
    2.1) ด้านสถาบันมิติ ประกอบด้วย 1) สถาบัน (Institution) ได้แก่ หน่วยงาน
หรือองค์การ ซึ่งจะเป็น กรม กอง โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัท ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ที่มี
วัฒนธรรม (Culture) ของหน่วยงานหรือองค์การนั้นครอบคลุมอยู่  2) บทบาทตามหน้าที่ (Role) 
สถาบันจะก าหนดบทบาท หน้าที่และต าแหน่งต่างๆ ให้บุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอย่างเป็น
ทางการ และมีธรรมเนียม (Ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อบทบาทอยู่ 3) ความคาดหวังของสถาบัน
หรือบุคคลภายนอก (Expectations) เป็นความคาดหวังที่สถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดว่าสถาบัน
จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โรงเรียนมีความคาดหวังที่จะต้องผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความ
คาดหวังมีค่านิยม (Values) ของสังคมครอบคลุมอยู่ 
    2.2) ด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรแต่ละคน (Individual) ซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในสถาบันนั้นๆ เป็นบุคคลในระดับต่างๆ เช่น ในโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ คนงาน 
ภารโรง มีวัฒนธรรมย่อยที่ครอบคลุมต่างไปจากวัฒนธรรมโดยส่วนรวม  
    2.3) บุ ค ลิ ก ภ าพ  (Personality) ห ม ายถึ ง  ความ รู้  ค วาม ถนั ด  เจ ต ค ติ 
ความสามารถ อารมณ์ และแนวคิด ซึ่งบุคคลที่เข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกัน
อยู่และมีธรรมเนียมของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู่  
    2.4) ความต้องการส่วนตัว (Need-Dspositions) บุคคลที่มาท างานสถาบันมี
ความต้องการที่แตกต่างกันไป บางคนท างานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีพ บางคนท างานเพราะความรัก           
บางคนต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ความก้าวหน้า บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู่ 
   สรุปได้ว่า ในด้านสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเรื่องสถาบันซึ่งมีบทบาทต่างๆ เป็นส าคัญ 
บทบาทที่สถาบันได้คิดหรือก าหนดไว้จะต้องชี้แจงให้บุคลากรในสถาบันได้ทราบอย่างเด่นชัด เพ่ือจะ
ได้ก าหนดการคาดหวังที่สถาบันได้ก าหนดไว้ในบทบาทของตนออกมา ตรงกับความต้องการของ
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ผลผลิตของสถาบันนั้น ส่วนในด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้น        
ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนต่างก็มีความต้องการ         
ในต าแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานเป็นอันมาก ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถที่จะสังเกต
พฤติกรรมได ้
   3) ทฤษฎีบทบาทของ Nadel  
    เนเดล (Nadel, อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545) กล่าวว่า บทบาท คือ
ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 3 ลักษณะคือ  
    3.1) ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท เช่น ครูต้องพูดเก่งหรือมีอารมณ์ขัน  
    3.2) ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้เช่นเป็นครูต้องสอน
หนังสือ เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข ้เป็นต ารวจต้องจับผู้ร้าย  
    3.3) ส่วนประกอบที่ เป็นไปตามกฎหมาย  เช่น ครูต้องเป็นสมาชิกคุรุสภา              
เป็นต้น  
     ถ้าก าหนดให้ P คือ บทบาท  
     a คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท  
     b คือ ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ 
     c คือ ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย  
     ดังนั้นจึงเขียนเป็นสมการบทบาทได้ว่า P = a + b + c + … + n  
     จากสมการอธิบายได้ว่า บทบาทต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆ 
ส่วนอย่างน้อย 3 ส่วนขึ้นไปจนถึง n ส่วน  
     จากความหมายของบทบาท แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท            
จึงสรุปได้ว่า บทบาทเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหรือมี
สถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสังคมได้ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ บทบาท และสถานภาพเป็นสิ่ง
ที่ควบคู่กัน นั่นคือสถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนบทบาท
เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่สังคมได้ก าหนดไว้ ในแต่ละสถานภาพ การแสดงบทบาท จะสอดคล้องกับ
บรรทัดฐานของสังคมในสถานภาพหนึ่งๆ บุคคลอาจจะต้องแสดงบทบาทมากมาย  
   4) ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralph Linton’s Role Theory) อ้างถึงใน
พิทยา สายหู (2535) กล่าวไว้ว่า ต าแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีต าแหน่ง
เป็นครูต้องแสดงพฤติกรรมที่ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์  เป็นต้น ผู้ที่มีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่                    
ได้สมบทบาทหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของ
สังคมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนั้นด้วย 
   5) ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann’s Role Theory) พิทยา สายหู (2535) 
กล่าวว่า บุคคลจะเปลี่ยนบทบาทไปตามต าแหน่งเสมอ เช่น ตอนกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือ
เพราะเป็นคร ูพอตอนเย็นต้องแสดงบทบาทดูแลเลี้ยงดูบุตรเพราะเป็นพ่อแม่ เป็นต้น 
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   6) ทฤษฎีบทบาทของพาร์สัน (Parson’s Role Theory) อ้างถึงใน พิทยา (2535) 
กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม ท าให้มนุษย์ต้องเพ่ิมบทบาทของตน เช่น บุคคลที่มี
เพ่ือนมาก ก็ต้องแสดงบทบาทมากข้ึนเป็นเงาตามตัว 
   7) ทฤษฎีบทบาทของกู๊ด (Good’s Role Theory) พิทยา สายหู (2535) กล่าวว่า 
บทบาทคือแบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของแต่ละบุคคล  และบทบาทดังกล่าวควร
เป็นไปตามข้อตกลงที่มีต่อสังคมนั้นๆ 
   จากทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท จึงสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระท าของบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหรือมีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสังคมได้ก าหนดให้               
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ บทบาท และสถานภาพเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน นั่นคือสถานภาพจะก าหนดว่าบุคคล 
นั้นๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนบทบาทเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่สังคมได้ก าหนดไว้             
ในแต่ละสถานภาพ การแสดงบทบาทจะสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ในสถานภาพหนึ่งๆ 
บุคคลอาจจะต้องแสดงบทบาทมากมาย 
 
2.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.1 ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า  30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น          
และสามารถด า รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ                 
(ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 
2550) 
   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ประมวลและกลั่นกรองกระแส              
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาส
ต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระบรมราชานุญาติให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย และประชาชนโดยทั่วไป (ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548) ซึ่งได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับ
ชุมชน ถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ                
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ                
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้                   
ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล 
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และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   ประเวศ วะสี (2541) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) 
ไว้ตอนหนึ่งว่า หมายถึง มีทุนพอเพียง มีความดีพอเพียง และความเหมาะสม เป็นเศรษฐกิจพอเพียง         
มีความส าคัญส าหรับทุกคนไม่ใช่ส าหรับคนบางคน คือมีทุนทางสังคมเพียงพอ ซึ่งถือว่าครอบคลุม
กิจกรรมของระบบเศรษฐกิจในฐานะผู้ผลิต  ผู้บริโภค และธุรกิจการค้าขาย  จะต้องประกอบ               
ความพอเหมาะพอดี ด้วยการบริหาร จัดการที่พอเพียง เมื่อทุกอย่างเพียงพอก็เกิดความสมดุล             
เมื่อสมดุลก็เป็นปกติ ไม่ก่อทุกข ์ความเดือนร้อน ไม่ก่อให้เกิดวิกฤต จึงถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
   ไพทูรย์ มีกุศล (2543) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ไม่เน้นเอาเงินเป็นตัวตั้ง          
แต่เน้นที่ความเป็นผู้เจริญทุกด้าน เช่น การพ่ึงตนเอง ความเพียร ความประหยัด ความมีเหตุผล    
ความพอประมาณ หรือมัชฌิมาปฏิปทา การต้องใช้ความรู้ การมีสติ การมีปัญญา โดยสรุป ต้องมี
ความถูกต้องในทุกๆ ด้าน แม้ใช้ค าว่าเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว           
แต่เป็นวิถีชีวิต แห่งความพอเพียง เป็นเศรษฐกิจธรรมนิยม เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต           
ที่มีศีลธรรม อันน าไปสู่สุขภาวะ ความสมดุลเป็นธรรม และความร่มเย็น เป็นสุข อนึ่ง ในการพัฒนา
ประเทศด้านสาธารณูปโภคภายนอก เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า เขื่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนา               
โดยไม่ค านึงถึงแง่ด้อยของการพัฒนาเช่น ด้านทรัพยากร วัฒนธรรม เงินออม รายได้ และผลกระทบ
ด้านจิตใจต่อวัตถุ ที่สร้างขึ้นมานั้นในแง่ลบ ก็ตามมาเช่นเดียวกัน เนื่องจาก การพัฒนาเศรษฐกิจ              
ในลักษณะเช่นนั้น ได้ต้องท าลายทั้งสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ระบบครอบครัว และโครงสร้าง
ทางสังคมชนบท แต่มิได้ท าให้ชนบทเจริญขึ้น คนยากจนก็ไม่ได้มั่งมีขึ้น แต่กลับยากจนลง ต้องสูญเสีย
ที่ท ากิน 
   สุเมธ ตันติเวชกุล (2542) สรุปความหมายไว้ว่า ตามกระแสพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง (Relative 
Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ให้มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ            
ให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองย่อมสมารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไปได้ 
   สุเมธ ตันติเวชกุล (2543) ได้กล่าวถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว
การด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน            
และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง พ้ืนฐานด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ           
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้            
ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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   มูลนิธิชัยพัฒนา (2543) ได้ให้ความหมายของค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ดังนี้ 
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน                  
ของประชาชนชาวไทยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน     
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น                 
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง              
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง              
ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกัน                
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ              
ในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   จากการสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะ                 
(กรมการพัฒนาชุมชน , 2548) ได้ ให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของชุ มชน               
ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองข้อคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้น าชุมชน 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ว่า ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
จิตส านึก ระดับปฏิบัติ และระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) ดังนี้ 
   1) ระดับจิตส านึก เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในชุมชนแต่ละคนตระหนักถึงความสุข
และความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี (ความสันโดษ) และรู้สึกถึงความพอเพียง คือ การด าเนินชีวิต 
“อย่างสมถะ” ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้อย่างถูกต้องไม่ให้อดอยากหรือโลภแล้วตักตวง
หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนจนเกินความจ าเป็น แต่คิดเผื่อแบ่งปันไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนด้วย อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าระดับความพอเพียงของสมาชิกแต่ละคนจะไม่ เท่ าเทียมกัน  แต่สมาชิกทุกคน                   
ที่ด าเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเห็นสอดคล้องกันในการยึดมั่นหลักการ 3 ประการ คือ 
    1.1) การใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองด้วยการท า
จิตใจให้ผ่องใส รวมทั้งมีความเจริญและมีความเย็นในใจอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
    1.2) การคิดพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ คือ 
เมื่อมีปัญหาจากการด าเนินชีวิตก็ให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไข  ไปตามเหตุ
และปัจจัยด้วยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ ก่อนที่คิดพ่ึงผู้อ่ืนและมีการปรึกษาหารือ           
ถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เป็นต้น  
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    1.3) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักลดกิเลสและความต้องการของตนเองลง
เพ่ือให้เหลือแรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากขึ้น 
   2) ระดับปฏิบัติ ในการน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ ได้เป็น 4 ขั้น 
คือ (บุญสืบ แช่มช้อย, 2549) 
    2.1) พ่ึงตนเอง 
    2.2) อยู่ได้อย่างพอเพียง 
    2.3) อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร  
    4.4) อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ขั้นแรก 
สมาชิกในชุมชนควรยึดหลักของการ “พ่ึงตนเอง” คือ ต้องพยายามให้พ่ึงตนเองได้ในระดับครอบครัว
ก่อน ให้แต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดีและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย โดยสมาชิกแต่ละคน
จะต้องรู้จักตนเอง เช่น รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในครอบครัวของตนเองและสามารถรักษาระดับการใช้
จ่ายของตนไม่ให้เป็นหนี้และสมาชิกจะต้องดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ สุด 
โดยเฉพาะควรสามารถพ่ึงตนเองในเรื่องของปัจจัยสี่ให้ได้ระดับหนึ่ง 2) ขั้นที่สอง หลังจากที่สมาชิก
พ่ึงตนเองในด้านปัจจัยสี่ดังกล่าวข้างต้นได้แล้ว สมาชิกทุกคนควรพัฒนาตนเองให้สามารถ “อยู่ได้
อย่างพอเพียง” ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ให้ตนเองอยู่ได้อย่างสมดุล คือ 
มีความสุขที่แท้ โดยไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตนเองหรือด าเนินชีวิตอย่างเกินพอดีจนต้อง
เบียดเบียนผู้อ่ืนหรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม แต่ให้ด าเนินชีวิตอย่างที่สมาชิกในภาคเหนือ เรียกว่าเป็น
การด าเนินชีวิตด้วยการท าเกษตรแบบ “แกงโฮะ” คือ ให้มุ่งท าเกษตรแบบพออยู่พอกิน ปลูกไว้กินเอง
ก่อนหากเหลือจึงขาย และขยายพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการลงแขกเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกแทนการใช้เครื่องจักรเพ่ือทุ่นแรง 3) ขั้นที่สาม สมาชิกในชุมชนควร “อยู่ร่วมกันอย่าง
เอ้ืออาทร” คือ มีความคิดที่จะแจกจ่ายแบ่งปันไปให้ผู้อ่ืนซึ่งจะท าให้ได้เพ่ือนและเกิดเป็นวัฒนธรรมที่
ดี ที่จะช่วยลดความเห็นแก่ตัวและสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ เช่น ในการจัดสรรทรัพยากร
ป่านั้นสมาชิกที่อาศัยอยู่บริเวณป่าจะมุ่งเก็บผลผลิตจากป่าเพ่ือมาใช้ในการยังชีพให้พออยู่พอกิน  พอ
เหลือจึงค่อยแจกจ่ายออกไปด้วยวิธีให้ ไม่ใช่ด้วยวิธีการขาย ซึ่งเมื่อท าได้ดังนี้ก็จะท าให้สมาชิกมี
ทรัพยากรใช้หมุนเวียนใช้ตลอดปีอย่างพอเพียง เพราะเก็บไปเพ่ือกิน ไม่ได้เก็บไปขาย เพ่ือเร่งหาเงิน 
ซึ่งการมีจิตใจที่แบ่งปันกันนี้จะเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมสร้า งเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกต่อไป 4) ขั้นสุดท้าย สมาชิกควร “อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้” คือ ต้องรู้จัก
พัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและประสบการณ์ในโลกกว้างตนเอง  หรือจากการ
แลกเปลี่ยนร่วมกับผู้ อ่ืน ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาชีวิตของตนเอง               
และผู้อ่ืนร่วมกันมีการสืบทอดและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสังคมที่มั่นคง
และยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวน า ไม่ได้ใช้เงิน                 
เป็นตัวตั้ง 
   3) ระดับปฏิเวธ (ผลจากการปฏิบัติ) ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันนั้นครอบคลุมไปถึงการวัดผลจากการปฏิบัติตามหลักการข้างต้น
ดังกล่าว คือ สมาชิกในแต่ละชุมชนได้พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาจิตใจให้
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เกิดความพอเพียงในทุกระดับของการด าเนินชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และขยายไปถึงระดับ
สังคมดังนี ้
    3.1) ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ในลักษณะที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถด าเนินชีวิตได้โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน รวมทั้งไม่เป็นหนี้หรือมีภาระด้านหนี้สินของตนเองและครอบครัว            
แต่สามารถหาปัจจัย 4 มาเลี้ยงตนเองได้ โดยที่ยังมีเหลือเป็นส่วนออมของครอบครัวด้วย 
    3.2) ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกจากแต่ละครอบครัว
ในชุมชนมีความพอเพียงในระดับครอบครัวก่อนที่จะรู้จักรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  เช่น 
บริหารจัดการปัจจัยต่างๆ เช่น ทรัพยากร ภูมิปัญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล เพ่ือให้เกิดความเป็นอยู่ที่พอเพียงของ
ชุมชนโดยรวมในท่ีสุด 
    3.3) ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ 
แห่งที่มีความพอเพียง มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความ
พอเพียงในที่สุด 
  2.2.2 แนวความคิดเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550) ได้กล่าวถึง แนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีสาระส าคัญสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
   1) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 
ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้รอดพ้น 
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
   2) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี
   3) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทาง 
ที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ
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เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืน ของการพัฒนาจากความหมาย ผลการสัมมนา การสรุปสาระส าคัญ
ตามข้างต้น จึงพอที่จะสรุปความหมายของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ว่า “เป็นปรัชญา                
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้เห็นถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ทันต่อโลก            
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยทรงมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
ใช้ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนความรู้และคุณธรรม              
ในการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า เพ่ือน าไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน” 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550) ได้สรุปกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ว่า ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะและ 2 เงื่อนไข คือ 
   1) คุณลักษณะของความพอเพียง จะต้องประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน
ดังนี้ 
    1.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
    1.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
    1.3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ            
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
   2) เงื่อนไข มี 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
    2.1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
    2.2) เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภไม่ตระหนี่ 
   ผลที่ เกิดจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้  คือ การพัฒนาที่สมดุล           
และยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้                 
และเทคโนโลยีซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพแบบคุณลักษณะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
  2.2.3 การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัส
เกี่ ย วกั บ ความพ อ เพี ยง  ความพอมี  พอใช้  เนื่ อ งใน พิ ธี พ ระราชท านป ริ ญ ญ าบั ต รของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ดังนี้ 
   “...ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน 
คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชา           
เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ             
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ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์” 
   จากพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของพระองค์ นับตั้งแต่ ปี 2517 เป็นต้นมา
จะพบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองความ
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว และทรงเตือนสติประชาชนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนที่
ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักกันภายใต้
ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548) 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) จึงได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ  มาร่วมกลั่นกรองพระราชด ารัสฯ ประมวลสรุปเป็นนิยามปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นค านิยาม 1 แผ่น กล่าวคือ 
   1) แนวคิดหลัก เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
   2) เป้าหมาย  มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   3) หลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน 
   4) เงื่อนไขพ้ืนฐาน (คุณธรรมก ากับความรู้) 
    4.1) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกข้ันตอน 
    4.2) การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ ภาพที่ 2.1 สรุปปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 1 แผ่น (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ระบบออนไลน์, 2552) 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 แผ่นมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินการโดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2542 
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนของประเทศ  รวมทั้ง
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับและทุกภาคส่วน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของเครือข่าย
แห่งความร่วมมือ เน้นการขับเคลื่อนฯ ในทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคม และได้อัญเชิญพระราช
ด ารัสมาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 เพ่ือส่งเสริม



18 

ให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจและน าไปประกอบการด าเนินชีวิต  เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล 
และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุขมุ่งสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน 
  2.2.4 แนวทางการพัฒนาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง                      
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางไว้ในวิสัยทัศน์  พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ  และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) สรุปได้ดังนี้ 
   1) วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) 
คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน          
อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี” 
   2) พันธกิจ 
    เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรก าหนดพันธกิจของ          
การพัฒนาประเทศดังนี้ 
    2.1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี 
อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์บนพ้ืนฐานของการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพมี
ระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้ และนวัตกรรม           
ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ควบคู่กับการเชื่อมโยง            
กับต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน 
กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
    2.3) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรมและมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาประโยชน์
ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
    2.4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการกระจาย
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ผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ มีการกระจายอ านาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ 
และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่กับการ
กระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ที่มั่นคง และเป็นฐานการด ารงชีวิตของชุมชนและ
สังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับอันจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน  สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลก  ได้อย่างมีเกียรติภูมิ          
และศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 ดังนี้ 
    3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา         
และการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน                   
การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่        
การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
    3.2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐาน           
ที่มั่นคงของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การสร้าง
ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเก้ือกูล 
    3.3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  โดยให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต  เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการ                
บนฐานความรู้ความเป็นไทย การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน               
ที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
    3.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความ
สมดุลของระบบนิเวศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ            
มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศสร้า ง           
ภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการก ากับควบคุมและท างาน
ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่นและชุมชน
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เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้มีความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาลการปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือสร้าง
ความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา และการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน 
   4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
    การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ พอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
    4.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือสามารถผนึก
พลังความร่วมมือตามบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
    4.2) น าแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ
ในระดับต่างๆ ที่สามารถน าไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
    4.3) ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบรวมทั้ง
สร้างองค์ความรู้เพ่ือหนุนเสริมขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผล มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    4.4) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการใน
ระดับต่างๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    4.5) ก าหนดบทบาทหลักของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบัน
ต่างๆ รวมถึงภาคชุมชนให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 
    4.6) สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้
ให้กับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
    4.7) จัดท าและขับเคลื่อนแผนบริหารราชการแผ่นดิน  และแผนปฏิบัติการ           
ในรูปแบบต่างๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพ้ืนที่ และมิติตามวาระงานพิเศษ 
    4.8) ใช้กลไกกระบวนการชุมชนสร้างการบูรณาการกับแผนท้องถิ่นแผนจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ 
    4.9) จัดให้มีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับ
พ้ืนที ่
  2.2.5 การสร้างกิจกรรมในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง           
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
   กรมการพัฒนาชุมชน (2548) ได้ให้แนวทางในการสร้างกิจกรรมในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้ 
   1) รวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนเพ่ือใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2) น าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในกลุ่มสมาชิกที่ส าคัญ คือ ต้องไม่ประมาท 
   3) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ เช่น รวบรวมพระราชด ารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในวโรกาสต่างๆ พระราชกรณยีกิจที่เก่ียวกับการพัฒนา 
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   4) หาวิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจในชุมชน เช่น จัดหาสถานที่
อบรม หาแหล่งเงินทุนเสริม และมีหลักสูตรที่จะเรียนรู้ชัดเจน 
   5) สร้ างจิ ตส านึ กชุ ม ชน  โดย เฉพ าะอย่ างยิ่ ง เด็ กและเย าวชน ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   6) สร้างองค์ความรู้และสร้างกลุ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใน
หมู่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมสมาชิกในชุมชนหมั่นศึกษาวิจัย  และท าความเข้าใจในศักยภาพของ
ทรัพยากรของชุมชนและของประเทศ 
   7) ก าหนดข้อบังคับให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและร่มกันเฝ้าระวังไม่ให้มี
การท าลายทรัพยากรเกิดขึ้น 
   8) ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน 
   9) ถอดบทเรียนผลความส าเร็จและความล้มเหลวจากการพัฒนาบนฐานการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   10) เพ่ิมความรู้และขีดความสามารถของคนในชุมชนให้รู้จักตนเอง มีศักยภาพการ
เรียนรู้ และรู้จักทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเองในระดับที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ตนมี
อยู่ให้สามารถท าความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดปัญญาความรู้  คือ รู้เขารู้เราทั้งใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมและรู้จักเลือกประโยชน์จากการใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกระแสโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี 
   11) สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในระดับต่างๆ  เช่น ส่งเสริมให้เกิด  
ความโปร่งใส การจัดท าบัญชีที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีฯลฯ เป็นต้น 
   12) ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นองค์รวมเพ่ือความสมดุลและยั่งยืน  เช่น มีการ          
สืบทอดและเรียนรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวน า ไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวตั้ง 
   ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน (2548) จึงได้ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในงานพัฒนาชุมชน 
ควรด าเนินงานใน 3 ระดับ คือ 
   1) ระดับจิตส านึก ส่งเสริมให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดี            
และรู้สึกพอเพียง โดยยึดมั่นหลัก 3 ประการ คือ  
    1.1) ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง  
    1.2) คิดพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในการด าเนินกิจกรรมในชุมชน 
    1.3) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของตนเอง 
   2) ระดับปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติใน 4 ขั้นตอน คือ  
    2.1) ต้องพยายามพ่ึงตนเองให้ได้ในระดับครอบครัวก่อน โดยเฉพาะปัจจัยสี่ใน
การด ารงชีวิต  
    2.2) อยู่ได้อย่างพอเพียง ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง  
    2.3) อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่าย และแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
ลดความเห็นแก่ตัว  
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    2.4) อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวน า 
   กิจกรรมในระดับปฏิบัติในชุมชนที่มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสามารถส่งเสริม
ได้ในลักษณะ 3 กลุ่มกิจกรรมหลัก คือ  
   1) กิจกรรมหลักท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า 
   2) การรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยทุนทางสังคม         
ที่มีอยู่ เช่น จัดท าแผนแม่บทชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น 
   3) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม         
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกฝังความเอ้ืออาทรในชุมชน เป็นต้น 
   4) ระดับปฏิเวธ ผลที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดความเพียงพอใน 3 ระดับคือ  
    4.1) ความพอเพียงในระดับครอบครัว  
    4.2) ความพอเพียงในระดับชุมชน การรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
    4.3) ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบทอด           
ภูมิปัญญาร่วมกัน และระหว่างชุมชนพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมแห่งความพอเพียง 
  2.2.6 ยุทธศาสตร์และ  Roadmap การขับ เคลื่ อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2549-2551 
   ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย                
พ.ศ. 2549-2551 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 ระยะเทิดพระเกียรติ (2549) 2) ระยะที่ 2 
ระยะขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจ และ 3) ระยะที่ 3 ระยะขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 
(2551 และต่อเนื่อง) 
   ส าหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่  3 ระยะ
ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน (2551 และต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดและ
หน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ 
   1) วัตถุประสงค์ 
    1.1) เพ่ือให้พลังเศรษฐกิจพอเพียงมีความยั่งยืนเป็นฐานรากของการด ารงชีวิต
ของประชาชน 
    1.2) เพ่ือให้พลังเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนทางสังคมด ารงวัฒนธรรมที่ดีงาม     
ของชาติ 
    1.3) เพ่ือให้พลังเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ           
และน าพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
   2) มาตรการส าคัญ : ด าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 2 ที่เป็นระยะขับเคลื่อนพลัง
เศรษฐกิจ 
    2.1) ตัวชี้วัด  
     (1) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมข้ึนจากระยะที่ 2 
     (2) จ านวนวิสาหกิจชุมชน/กองทุนฯเพ่ิมข้ึนจากระยะที่ 2 
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     (3) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กองทุนของระยะที่ 1 และ 2 มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
     (4) เศรษฐกิจฐานรากของสังคมมีความเข้มแข็ง 
    2.2) หน่วยงานรับผิดชอบ 
     (1) องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน 
     (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (3) หน่วยงานภาครัฐ/กระทรวงมหาดไทย 
  2.2.7 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0891.4/
ว 658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือกับจังหวัด อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนในด้านการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 
   1) การลดรายจ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่ายในการด ารงชีวิต 
    1.1) ระดับบุคคลและครอบครัว 
     (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
     (2) ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 โดยแบ่งที่ดินท าไร่นาสวนผสม
หรือการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณบ้าน 
     (3) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตร 
     (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอายุ 3-5 ปี เข้ารับการดูแลและศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.2) ระดับชุมชน 
     (1) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     (2) ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรลดต้นทุนการท าการเกษตร ส่งเสริมการผลิต
สินค้าท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันเพ่ือใช้ชุมชน 
   2) การเพ่ิมรายได ้ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพ 
    2.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน 
     (1) ส ารวจความต้องการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพ
แต่ละด้านให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าในชุมชน 
     (2) จัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้มีฝีมือที่ยากจน 
    2.2) ระดับชุมชน 
     (1) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีการผลิตที่เกื้อกูลกัน 
     (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพท่ีตอบสนองต่อตลาดในท้องถิ่น 
     (3) ส่งเสริมการวิสาหกิจชุมชนที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
     (4) เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้ากับชุมชนในท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือส่งเสริมการตลาด 
     (5) ส่งเสริมการตลาดสินค้าด้วยอินเทอร์เน็ตต าบล 



24 

   3) การขยายโอกาส สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยในการประกอบอาชีพ 
    3.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน 
     การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม 
ควรขยายผลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยก าหนดพื้นท่ีผ่อนผันเพ่ิมเติม 
    3.2) ระดับชุมชน 
     (1) การจัดหาที่ท ากินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชน          
เข้าท ากินร่วมกัน 
     (2) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตหรือ
การจ้างงาน 
  2.2.8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
   1) ความหมายของแผนชุมชน 
    แผนชุมชน คือ แผนที่คนในชุมชนร่วมคิดร่วมกันก าหนดเพ่ือวางเป้าหมายในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการชุมชน
ที่แสดงประสิทธิภาพของความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง 
    ในปี 2550 รัฐบาลให้ความส าคัญกับแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน  โดยมีนโยบาย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสวัสดิการชุมชน ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้านตามกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในแผนชุมชน ดังนั้นหมู่บ้านที่มีคุณภาพ แผนชุมชนที่ดีจึงจะสามารถรองรับการพัฒนาจาก
โครงการของรัฐบาลดังกล่าว แต่ที่ส าคัญแผนชุมชนจะต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงจะสามารถขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและวางวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประชาชนฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งท าให้หมู่บ้านสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
โดยเฉพาะปัญหาความยากจน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) 
    การส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพก็คือ การส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดกระบวนการจัดท าแผนโดยไม่ลัดตัดขั้นตอน  และมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเช่น สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมเป็นคณะท างานแผน
ชุมชนในท้องถิ่นด้วย 
   2) รูปแบบของแผนชุมชน  
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข            
แผนชุมชนควรประกอบด้วยประเด็นหัวข้อที่ส าคัญดังนี้ 
    2.1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน/ประวัติหมู่บ้าน/แผนที่หมู่บ้าน/ศักยภาพของ
หมู่บ้าน 
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    2.2) ข้อมูลปัญหาของประชาชนขั้นพ้ืนฐานตาม จปฐ. กชช 2 ค ข้อมูลรายรับ 
รายจ่ายครัวเรือน ข้อมูลปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    2.3) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน กลุ่มและชุมชนเชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหา โดยใช้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นหลักในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา 
    2.4) ก าหนดต าแหน่งของหมู่บ้าน (Positioning) เป้าหมายการพัฒนา วิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านตามศักยภาพความพร้อมของชุมชนในระยะ 5 ปี 
   3) ตัวชี้วัดคุณภาพแผนชุมชน 
    ตัวชี้วัดคุณภาพแผนชุมชนประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ 
    3.1) ใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน จปฐ. กชช. 2 ค และหรือข้อมูลรายรับ-จ่ายครัวเรือนร่วม
ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนชุมชนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
    3.2) ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมากกว่าร้อยละ  70 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
    3.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนตั้งแต่ต้น 
    3.4) มีแผนชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร 
    3.5) มีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
    3.6) มีกิจกรรมพ่ึงตนเอง (ท าเอง) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผน
ชุมชนและมีการปฏิบัติได้จริงร้อยละ 30 ของกิจกรรมพ่ึงตนเอง 
   4) เกณฑ์การวัดคุณภาพแผนชุมชน 
    4.1) คุณภาพแผนชุมชนระดับ A ผ่านตัวชี้วัด 6 ใน 6 ตัวชี้วัด 
    4.2) คุณภาพแผนชุมชนระดับ B ผ่านตัวชี้วัด 5 ใน 6 ตัวชี้วัด 
    4.3) คุณภาพแผนชุมชนระดับ C ผ่านตัวชี้วัด 4 ใน 6 ตัวชี้วัด 
   การบูรณาการแผนชุมชน จัดกลุ่มตามงบประมาณได้เป็น 3 กลุ่มคือ 
   1) แผนชุมชน โครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนด าเนินการเองหรือใช้ทุนของชุมชน 
   2) แผนท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการด าเนินงาน 
   3) แผนงานของหน่วยงานต่างๆ โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของหน่วย
ราชการ 
   ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการบูรณาการแผนชุมชนดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาท้องถิ่น
จึงเกี่ยวข้องกับแผนท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้ความหมายของแผนพัฒนาไว้ว่า ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และในฐานะกรรมการประชาคมหรือผู้สังเกตการณ์จะต้องเกี่ยวข้อง
กับการประชุมประชาคมแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล/เทศบาล ซึ่งคู่มือแนวทางการ
บริหารจัดการตามแนวการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ได้ให้
แนวทางข้ันตอนในการประชุมประชาคม ซึ่งเก่ียวข้องกับสมาชิกสภาท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้ 
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   1) ในวันประชุมประชาคมสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องเข้าร่วม/สังเกตการณ์การ
ประชุมประชาคมท้ังในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับต าบล/เทศบาลด้วย 
   2) ประกาศเชิญชวนให้ประชานเข้าร่วมการประชุมประชาคม  ร่วมรายงานและ
รับรองจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนจริง เพ่ือตรวจสอบให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม (การประชุมประชาคมจะสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงภายในหมู่บ้านหรือชุมชนหาก
น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะต้องจัดประชุมประชาคมใหม่ในครั้งต่อไป) 
   3) ร่วมรายงานและให้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   4) ด าเนินการประชุม/ร่วมประชุมประชาคมให้เป็นไปตามวาระท่ีได้จัดเตรียมไว้ 
  2.2.8 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
   วิรัช นิภาวรรณ (2550) ได้ศึกษาหลักการส าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ประมวลและสรุปสาระส าคัญเป็นหลักการ
ส าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8 ประการ ดังนี้ 
   1) ความพอเพียง หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนเน้นการผลิตและบริโภคโดย
ยึดถือทางสายกลาง ความพอประมาณ และความพอดีในเวลาเดียวกัน และก้าวให้ทันในยุคโลกาภิวัตน์   
ซึ่งหมายความรวมถึงความพอเพียงในด้านต่างๆ กล่าวคือ 
    1.1) ด้านจิตใจ คือรู้จักพอ พอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน ยึดมั่นในทาง              
สายกลาง 
    1.2) ด้านสังคม คือการมุ่งให้เกิดความสงบสุข ประชาชนมีเมตตา เอ้ืออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีร่วมมือเพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเบียดเบียนและเอารัด
เอาเปรียบ 
    1.3) ด้านวัฒนธรรม คือ การสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด 
อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และบริโภคนิยม 
    1.4) ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีความขยันหมั่นเพียร          
ในการประกอบสัมมาอาชีพ พ่ึงตนเองได้ พ้นจากความยากจน มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น และพ้นจากการเป็น
หนี้สิน 
    1.5) ด้านเทคโนโลยี หมายถึง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 
และชุมชน 
    1.6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติมากเกินไป การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดี  คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกับอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) ความมีเหตุผล หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ ตลอดจน
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อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ ปฏิบัติและประเมินผล ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต อดทน ความเพียร และสติปัญญา 
   3) การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมรู้เท่า
ทันต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวมีความเข้มแข็ง มั่นคง 
และยั่งยืน 
   4) การพ่ึงตนเอง หมายถึง ประชาชนและชุมชนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ที่อยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่นหรือชุมชนอ่ืนจนเกินจ า เป็น โดยเน้นความสามารถของประชาชน
และชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือเลี้ยงประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัย
ต่างๆ ที่ประชาชนหรือชุมชนไม่ได้เป็นเจ้าของ กล่าวคือ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) 
    4.1) ด้านจิตใจ คือ การท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตส านึกที่ดี มีจิตเอ้ืออาทร 
ประนีประนอม เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
    4.2) ด้านสังคม พิจารณาถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของแต่ละชุมชน เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงและเป็นอิสระ 
    4.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของประชาชนในชุมชนอย่างฉลาด และหาทางเพ่ิมมูลค่าโดยยึดหลักการของความยั่งยืน 
    4.4) ด้านเทคโนโลยี จะพิจารณาถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน ความต้องการ และสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งควรพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของชุมชนเอง 
    4.5) ด้านเศรษฐกิจ คือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยยึดถือ
หลักการตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน มุ่งเน้นการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการบริโภคหากเหลือจึงจะ
จ าหน่าย ทั้งนี้จะต้องมีการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ และสร้างสิ่งอุปโภค
บริโภคในชุมชนของตนเอง 
   5) การเสริมสร้างคุณภาพคน หมายถึง การเสริมสร้างจิตใจของประชาชนและชุมชน
ในระดับชาติ เช่น การมีคุณธรรม การละความชั่วและท าความดี การไม่เบียดเบียนมีความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความอดทน ความรอบคอบ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของชุมชน
ที่ได้ก าหนดไว้ 
   6) การรวมกลุ่ม หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่ม
เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และน ามาซึ่งการกระจายรายได้ท่ีดีขึ้น 
   7) การสร้างเครือข่าย หมายถึง ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันสร้างเครือข่าย              
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน โดยอาศัยหลักการเชื่อมโยง               
ที่ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่ งยืน  หมายถึง การสนับสนุนให้ประชาชน              
และชุมชนยึดถือการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขันจากโลกาภิวัตน์               
และกระแสท้องถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิต  มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่                    
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม                 
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ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ดีงาม ซึ่งหลักการที่ส าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8 ประการ 
 
2.3 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.3.1 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไว้ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549) 
   มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
   2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
   มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   4) ให้มีและบ ารุงสถานทีป่ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
   6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
   8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 



29 

   11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   12) การท่องเที่ยว 
   13) การผังเมือง 
   มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
  2.3.2 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืนๆ 
   นอกจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งตามที่กล่าวมาแล้ว เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญอีกจ านวน  2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญ                 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (บัญญัต ิพุ่มพันธ์, 2548) 
   1) อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
    1.1) หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
     ในส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้ 1) กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่
มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น 2) ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
     มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการศึกษาการ
สาธารณสุข และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
    1.2) หมวด 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     มาตรา 289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึก
อาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติการจัด



30 

การศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
     มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
     กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการ
การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 2) การเข้าไปมีส่วนร่วม       
ในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่  เฉพาะในกรณีที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
   2) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ไว้ในหมวด 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะดังนี้ 
    มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนดังนี้ 
    2.1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
    2.2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
    2.3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
    2.4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
    2.5) การสาธารณูปการ 
    2.6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
    2.7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
    2.8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    2.9) การจัดการศึกษา 
    2.10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 
    2.11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
อันดีงามของท้องถิ่น 
    2.12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
    2.13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    2.14) การส่งเสริมกีฬา 
    2.15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
    2.16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
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    2.17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    2.18) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
    2.19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
    2.20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    2.21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    2.22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
    2.23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น 
    2.24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.25) การผังเมือง 
    2.26) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
    2.27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
    2.28) การควบคุมอาคาร 
    2.29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน        
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.31) กิจการ อ่ืน ใดที่ เป็ นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่ นตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  2.3.4 แนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส าหรับแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งภารกิจของ
รัฐจะต้องถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่นตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2543 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549) ระยะเวลาถ่ายโอน 4-10 ปี (พ.ศ. 2547-2553) ส าหรับ
แผนปฏิบัติการให้มีสาระส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) โครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1) การคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก และทางน้ า 
    1.2) สาธารณูปโภค ได้แก่ แหล่งน้ า ประปาชนบท 
    1.3) สาธารณูปการ ได้แก่ การจัดให้มีตลาด 
    1.4) การผังเมือง 
    1.5) การควบคุมอาคาร 
   2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.1) การส่งเสริมอาชีพ 
    2.2) งานสวัสดิการสังคม ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
    2.3) นันทนาการ ได้แก่ การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    2.4) การศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
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    2.5) การสาธารณสุข ได้แก่ การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
    2.6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและท่ีอยู่อาศัย 
   3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    3.2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    3.4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4) ด้านการวางแผนพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี  การลงทุน  พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
    4.1) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    4.2) การพัฒนาเทคโนโลยี 
    4.3) การส่งเสริมการลงทุน 
    4.4) การพาณิชยกรรม 
    4.5) การพัฒนาอุตสาหกรรม 
    4.6) การท่องเที่ยว 
   5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1) การคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    5.2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
    5.3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1) การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
    6.2) การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
 
  2.3.5 การจัดระเบียบบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ภายหลังจากท่ีมีการใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมาได้ 
3 ปี ประเทศไทยก็เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการกู้ยืมจ านวนหลาย
ล้านบาท จากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย มิยาซาวา 
เป็นต้น ผลจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวท าให้ต้องมีการประหยัดงบประมาณแผ่นดินและมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีการยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกันภายในเขตเดียวกัน (สมพันธ์ เตชะอธิก และคนอื่นๆ, 2544) 
   ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหาร              
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ดังภาพที่ 2.6 (กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กองราชการ
ส่วนต าบล, 2543) ซึ่งการก าหนดโครงสร้างของ องค์การบริหารส่วนต าบล นั้นมีลักษณะคล้ายกับการ
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บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งให้ฝ่ายสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านาจนิติบัญญัติ
และคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือจะให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้(อรพินท ์สพโชคชัย และคนอื่นๆ, 2540) 
  2.3.6 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   จากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆ  ดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว จึงพอสรุปได้ว่า 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของตนทั้งในด้านการจัดบริการสาธารณะ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  พาณิ ชยกรรม  การท่องเที่ ยว  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ และตามภารกิจที่รัฐได้กระจายอ านาจให้ 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่1-4) พ.ศ. 
2537-2543 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 
68) ไว้ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม 2) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และรักษาความสะอาดของถนน ทาง
น้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ จ ากัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกัน 
   1) หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ให้ความหมายของค าว่า “สภาท้องถิ่น” ไว้ว่า หมายถึง สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภากรุงเทพมหานครสภา
เมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
    (1.1) หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลไว้ในมาตราต่างๆ ดังนี้ 
     มาตรา 18 สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น 
และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด 
     มาตรา 27 การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     มาตรา 28  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
     สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวน
เสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
     มาตรา 29  ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ 
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     มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ 
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
     คณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน
หนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
     คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ     
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
     ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าโดยทั่วไปแล้วสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ดังนี้ 1) ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น 2) ท าหน้าที่ออก
เสียงลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาปรึกษาหารือในเรื่องที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เว้นแต่ในเรื่องที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั่วไปและ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายเพ่ิมเติมของเทศบาล 3) ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
สามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลตามที่ได้รับเลือกจากสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี 
เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
   2) หน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของตน ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    2.1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    2.2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล          
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
    2.3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายนโยบาย และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ 
   3) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นโดยทั่วไป  ย่อมมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
    3.1) ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในเขตท้องถิ่นท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ 
    3.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารกิจการ 
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    3.3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติทั่วไปร่างเทศ
บัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
    3.4) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการบทบาทและความส าคัญของสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
   ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยในมาตรา 83 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ .ศ . 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  12) พ .ศ . 2546 พระราชบัญญัติสภาต าบล         
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่า  มีฐานะเป็น
ตัวแทนของปวงชนในท้องถิ่นและใช้อ านาจหน้าที่ในการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติทั้งงบประมาณ
รายจ่ายและเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติทั่วไป และพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องอ่ืนๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ผ่านทางสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หน้าที่ดังกล่าวย่อมมีส่วนในการจัดสรรงบประมาณ
และออกข้อบังคับของท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   นอกจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในกิจกรรมอ่ืนๆ  ของหมู่บ้าน/ชุมชน
อีกเช่น เป็นสมาชิกประชาคมตามแนวทางโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน  โดยเป็นผู้ประสานงานกับ
คณะกรรมการของหมู่บ้านและชุมชน (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550) ในการจัดการประชุม 
รายงานข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมสังเกตการณ์การประชุมประชาคมให้ค าปรึกษาแนะน า
ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม ประสานงานขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตลอดจนติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ประชาคมด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านและชุมชน นอกจากนี้ยังมีบทบาท
ส าคัญต่อการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในท้องถิ่นตามโครงการต่างๆ รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐใน
ท้องถิ่นด้วย ดังนั้นหากสมาชิกสภาท้องถิ่นดังกล่าวมีความรู้ในเรื่องแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเพียงพอแล้ว ก็น่าจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
  2.4.1 สภาพทั่วไป 
   1) ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในเขตการปกครองของ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์, 2554) 
    เดิมดินแดนคลองทับจันทร์แห่งนี้ เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์อาศัยอยู่เป็น
จ านวนมากและมีต้นไม้ มงคลชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามล าน้ า คือ “ต้นจันท์” โดยเฉพาะพ้ืนที่ของโรงเรียน
บีกริม ปัจจุบันจน กระทั่งวันหนึ่ง  ต้นไม้ ดังกล่าว ได้หักล้มขวางคลอง ท า ให้ชาวบ้านสัญจรไปมา           
ไม่สะดวก ชาวบ้านก็เลยกล่าวขานกันจนติดปากว่า “คลองทับจันทร์” หรือ “จันทร์ทับคลอง”            
ซึ่งปัจจุบันคลองที่ต้นจันท์ล้มขวางนั้นได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว เนื่องจากราษฎรบุกรุกท าเกษตรกรรม           
คงมีเพียงต านานเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
   2) วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
    วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของต าบลคลองทับจันทร์  ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น มีดังนี้ 
    2.1) ประเพณีตักบาตรเทโว จัดท าในวันออกพรรษา ของทุกปี ณ วัดเขาดินโสดา
ราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ 7 บ้านเขาดิน ต าบลคลองทับจันทร์  ซึ่งมีประชาชนในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากทุกปี 
    2.2) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องจากราษฎรต าบลคลองทับจันทร์ มีเชื้อสาย
เป็นคนภาคอีสานย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นส่วนมาก ดังนั้น จึงมีประเพณีกวนข้าวทิพย์ทุกปี 
ซ่ึงเป็นประเพณีประจ าหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 7 สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
    2.3) ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทย ซึ่งมี
การจัดงานประเพณีข้ึนเป็นประจ าทุกปี หมู่ที่ 2  
    2.4) ประเพณีก่อปราสาททราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้าน          
จะจัดงานประเพณีก่อปราสาททราย ณ วัดบีกริม 
    2.5) ประเพณีบุญบั้งไฟ เนื่องจากราษฎรต าบลคลองทับจันทร์ มีเชื้อสายเป็นคน
ภาคอีสานย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นส่วนมาก ดังนั้นในทุกช่วงเดือนเมษายน -มิถุนายน           
ของทุกปีก็จะมีการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีการจุดพลุบั้งไฟ ทุกปี เพราะเป็นความเชื่อว่า          
เป็นการบอกกล่าวเทวดาให้ปกป้องพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ได้รับความเสียหาย และเพ่ือเสี่ยงทาย
ว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดีและตกตามฤดูกาลหรือไม่ 
   3) ที่ตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง 
    3.1) ที่ตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ เลขที่ 90 หมู่ที่ 8 ต าบลคลองทับ
จันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภออรัญประเทศ ถนนสาย
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นิคมสงเคราะห์ฯ-หนองใหญ่ ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่ 4  ถึง ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่ 5 ห่างจากอ าเภอ
อรัญประเทศ 16 กิโลเมตร 
    3.2) เนื้อท่ี 
     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 29,918 ไร่ หรือ 
47.86 ตารางกิโลเมตร 
    3.3) อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
     ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
     ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
     ติดต่อกับต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
   4) ลักษณะภูมิประเทศ 
    พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย จะมี
เนินสูงเป็นบางส่วนมีห้วยหนองคลองบึงอยู่โดยทั่วไปมีภูเขาอยู่ 1 ลูก คือ เขาดิน และมีแหล่งน้ าที่
ส าคัญ คือคลองไผ่ ซึ่งไหลผ่าน บ้านทับยาง บ้านคลองวัว บ้านวังยาว บ้านฝั่งคลอง ราษฎรโดยทั่ว ไป
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ท านา และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบางส่วน 
    4.1) จ านวนหมู่บ้าน 
     ต าบลคลองทับจันทร์มีหมู่บ้ านทั้งหมด 10 หมู่บ้ าน มีครัวเรือน 1,331 
ครัวเรือน 
    4.2) ประชากร 
     ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 4,699 คน 
     ชาย จ านวน 2,345 คน 
     หญิง จ านวน 2,354 คน 
     มีความหนาแน่นเฉลี่ย 98 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
 
ตารางท่ี 2.1 ประชากรต าบลคลองทับจันทร์ 
 

หมู่บ้าน 
ประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองกอย 160 151 311 92 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว 306 335 641 176 
หมู่ที่ 3 บ้านทับยาง 215 212 427 137 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมูน้อย 311 337 648 185 
หมู่ที่ 5 บ้านวังยาว 294 292 586 152 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองทับจันทร์ 232 203 435 137 
หมู่ที่ 7 บ้านเขาดิน 151 158 309 81 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

หมู่บ้าน 
ประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 8 บ้านบีกริม 179 172 351 89 
หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง 80 74 154 53 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทยเจริญ 417 420 837 229 

รวม 2,345 2,354 4,699 1,331 
   
   5) ภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ 
    ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าว และเดือนเมษายนอากาศจะร้อนที่สุด 
    ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะค่อนข้างชุ่มชื้ นและมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยฝนจะตกชุกมากท่ีสุดในช่วง เดือน สิงหาคมถึงกันยายน แต่เดือน มิถุนายน  
ถึงเดือนกรกฎาคม อาจจะมีภาวะความแห้งแล้งเกิดข้ึน เป็นครั้งคราวได้ สาเหตุเพราะเกิดฝนทิ้งช่วง 
    ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้าง
จะหนาวและแห้งแล้ง เพราะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผัดผ่านประกอบกับที่ตั้งจังหวัด  อยู่ปลาย
กระแสลมหนาว ตอนเหนือของจังหวัดมีเทือกเขากั้นอยู่ อากาศจึงหนาวเย็นน้อย 
   6) เขตการปกครอง 
    ต าบลคลองทับจันทร์ แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ 
พ.ศ. 2447 ต าบล หมู่บ้าน เป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 เขตการปกครองของต าบลคลองทับจันทร์ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านหนองกอย นายค าปน  ค าบริบูรณ์ 
2 บ้านคลองวัว นายสมสุข  ฟองเกิด 
3 บ้านทับยาง นายสวรรค์  ฟองเกิด 
4 บ้านหนองหมูน้อย นายสังวาลย์  ลากุลเพลิน 
5 บ้านวังยาว นายสุพัฒน์  อ่อนสองห้อง 
6 บ้านคลองทับจันทร์ นายส าราญ  กุลประกอบ 
7 บ้านเขาดิน นายปรีชา  บาดาล  (ก านัน) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านบีกริม นายสุวิทย์  ปันส่วน 
9 บ้านฝั่งคลอง นายสุวิทย์  พลเดช 
10 บ้านใหม่ไทยเจริญ นายส ารวย  เอ่ียมศิริ 

   7) สภาพทางเศรษฐกิจ 
    7.1) อาชีพ ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ มีอาชีพ
เกษตรกรรมและท าไร่ ท านา เนื่องจากพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์ และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดโดยจ าแนกได้ดังนี้ 
     เกษตรกรรม จ านวน 50 เปอร์เซ็นต ์
     ค้าขาย  จ านวน 15 เปอร์เซ็นต ์
     รับราชการ  จ านวน 5 เปอร์เซ็นต ์ 
     รับจ้าง  จ านวน 25 เปอร์เซ็นต ์ 
     ประมง  เลี้ยงสัตว์ จ านวน 5 เปอร์เซ็นต ์  
    7.2) หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล 
     ปั๊มน้ ามันและก๊าซ จ านวน 2 แห่ง 
     ปั๊มหลอด  จ านวน 6 แห่ง 
     โรงงานโรงสีเอกชน จ านวน 7 แห่ง 
     ร้านค้า  จ านวน 63 แห่ง 
   8) สภาพทางสังคม 
    8.1) การศึกษา (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ตารางท่ี 2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชื่อ-สกุล 

(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
เบอร์โทร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทับจันทร์ นางตะเพียนทอง  เคนลัง 08-6150-5907 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย นางเจริญ  โต่นวุธ 08-9094-5646 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว นางนฤมล  ทองรักษ์ 08-6152-1642 

 
     (2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคลองทับจันทร์ 
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ตารางท่ี 2.4 โรงเรียนสังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
 

ชื่อโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล 

(ผู้อ านวยการ) 
เบอร์โทร 
โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านคลองวัว นางวารินทร์  เสมาล้อม 087-0330863 
โรงเรียนบ้านทับยาง นายพิภัชพงศ์  ค าพล 0-3755-0072 
โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย นายบุญเลี่ยม  เริ่มศิลป์ 0-3750-0073 
โรงเรียนบ้านวังยาว นายทองอินทร์  พันจันทึก 0-3724-3171 
โรงเรียนบ้านบีกริม นางสาวรัชนีวรรณ  ช้างวงค์ 081-8045235 

    8.2) ศาสนา 
 
ตารางท่ี 2.5 สถาบันศาสนาในเขตต าบลคลองทับจันทร์ 
 

ชื่อโรงเรียน เจ้าอาวาส เบอร์โทรวัด 
วัดบีกริม พระอาจารย์เสก  วีรปัญโญ 08-9542-8243 
วัดคลองวัว พระอาจารย์แสวง   08-7149-5329 
วัดหนองหมูน้อย พระอาจารย์ล้วน  อุชุโก 08-9834-0911 
วัดวังยาว พระครูสังฆรักษ์บุญเลี้ยง  ฐานะบุตโต 08-9833-2809 
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ พระอาจารย์สมบัติ  พละญาโน 08-5436-2244 
วัดเขาดิน พระอาจารย์จ าลอง  วิมโล 08-7149-2311 
ส านักสงฆ์ทับยาง พระอาจารย์บุญมา  วิปุโร 08-5277-2230 

 
    8.3) กีฬาและนันทนาการ 
     สนามกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน 10 แห่ง 
     สนามฟุตบอล จ านวน 7  แห่ง 
     สนามบาสเกตบอล จ านวน 3 แห่ง 
     สนามตระกร้อ จ านวน 8 แห่ง 
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประชาชน จ านวน 1   แห่ง 
    8.4) สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
     วัด   จ านวน 6  แห่ง 
     ส านักสงฆ ์  จ านวน 1  แห่ง 
    8.5) สถานพยาบาลและการสาธารณสุข 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน 1 แห่ง 
     กองทุนหลักประกันสุขภาพ  จ านวน 1 กองทุน 
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     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  จ านวน  100  เปอร์เซ็นต ์
    8.6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     สถานีต ารวจชุมชน จ านวน 1  แห่ง 
     ศูนย์ อปพร. จ านวน 1  แห่ง 
   9) การบริการพ้ืนฐาน 
    9.1) การคมนาคม  
     ถนนสายส าคัญเป็นเส้นทางลัดจากภาคอีสาน ผ่านเข้าทางตัวเมืองอรัญประเทศ 
ออกสู่ถนนไปจังหวัดจันทบุรี คือ ถนนสายนิคมสงเคราะห์ฯ-หนองใหญ่ ออกสู่อ าเภอคลองหาด และ
ออกสู่อ าเภอวัฒนานคร 
     ถนนลาดยาง จ านวน 3 สาย 
     ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน จ านวน 12 สาย 
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน   16  สาย 
    9.2) การโทรคมนาคม 
     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 13   ตู้ 
    9.3) การไฟฟ้า 
     ปัจจุบันประชากรในต าบลคลองทับจันทร์ได้รับบริการพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า 
ร้อยละ 98 ยังไม่ได้รับการบริการพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า 2 % (เนื่องจากพ่ึงตั้งบ้านเรือนและอยู่ห่างไกล
หมู่บ้าน) 
    9.4) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ล าธาร  ล าห้วย จ านวน 5 สาย 
     บึง หนองและอ่ืนๆ จ านวน   2   แห่ง 
     คลองชลประทาน จ านวน   8   สาย 
     คลองส่งน้ า  จ านวน   1   สาย 
     ล าคลอง  จ านวน 9   สาย  
     อ่างเก็บน้ า  จ านวน   1   แห่ง 
    9.5) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     ฝาย  จ านวน 3 แห่ง 
     บ่อน้ าตื้น  จ านวน 20   แห่ง 
     บ่อโยก  จ านวน 115  แห่ง 
     สระน้ า  จ านวน 26   แห่ง 
     ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 13   แห่ง 
    9.10) ข้อมูลอื่นๆ 
     (1) มวลชนจัดตั้ง 
      อปพร.   จ านวน 91 คน 
      ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น   จ านวน 200   คน 
      ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน   จ านวน 18 คน 
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      อาสาพัฒนาชุมชน   จ านวน 2  แห่ง 
      คณะกรรมการศูนย์เยาวชนต าบล (กยต.)  จ านวน 9   คน 
      คณะกรรมการศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน  จ านวน 70 คน 
      อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน  76   คน 
      ไทยอาสาป้องกันชาติ  1 รุ่น  จ านวน 20  คน 
      กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กพสม.)  จ านวน 70 คน 
      กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กพสต.)  จ านวน 20 คน 
      กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กพสอ.)  จ านวน   2     คน 
     (2) องค์กรในชุมชน  
      ศูนย์กิจกรรมชุมชน 
      ชมรมผู้สูงอายุ   จ านวน 2 ชมรม 
      ชมรมกีฬา   จ านวน 1  ชมรม 
      เครือข่ายพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จ านวน  1  กลุ่ม 
      เครือข่ายคุณธรรมน าสังคมเป็นสุข  จ านวน 1 กลุ่ม 
      ศูนย์พัฒนาครอบครัว   จ านวน  1 ศูนย์ 
      ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จ านวน 1  ศูนย์ 
      สภาเด็กและเยาวชน   จ านวน  1 กลุ่ม 
      สภาองค์กร 
      สภาองค์กรชุมชน   จ านวน   1   องค์กร 
     (3) กองทุน 
      กองทุน SML   จ านวน 10 กลุ่ม 
      กองทุนฌาปนกิจ หมู่บ้าน   จ านวน 10 กองทุน 
      กองทุนหมู่บ้าน (ก.ท.บ.)      จ านวน 10  กองทุน 
      กองทุนสวัสดิการชุมชน   จ านวน 1   กองทุน 
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ   จ านวน 1   กองทุน 
     (4) กลุ่มอาชีพที่ผ่าการรับรองสภาพการจัดตั้งกลุ่มองค์กรแล้ว 
      กลุ่ม กข.คจ.   จ านวน  10  กลุ่ม 
      กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จ านวน 10  กลุ่ม 
      กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จ านวน 10  กลุ่ม 
      กลุ่มจักสาน   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มเพาะเห็ดฟาง   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มเย็บผ้า   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มไม้กวาด   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มสมุนไพรชาววัง   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มปลูกหญ้าแฝก   จ านวน 1    กลุ่ม 
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      กลุ่มดอกไม้จันท ์   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มสตรีแม่บ้าน   จ านวน 1    กลุ่ม 
      กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน 1    กลุ่ม 
   10) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ประกอบด้วย นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับการเลือกตั้ง 1 คน รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ที่นายก
แต่งตั้ง 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ปิติณัช ไศลบาท (2550) ได้ศึกษาการจัดการฐานทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตในระดับ
ครัวเรือน การจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือน บทบาทสถาบันและองค์กรชุมชนที่
สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปรียบเทียบปัจจัยหลักด้านการจัดการ
ฐานทรัพยากรและโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้านที่มีต่อรายได้หลักของครัวเรือนพ้ืนที่วิจัย
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ หมู่บ้านนาฝาย ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ผลของการวิจัยพบว่า การจัดการฐานทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน 
หัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 98.10 มีการจัดการน้ าบริโภคและอุปโภคพอเพียงและใช้น้ าอย่างมีคุณค่า 
ร้อยละ 87.40 มีการจัดการที่ดินแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วนโดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ปลูกผัก และ
ยุ้งฉาง ร้อยละ 60.20 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการเพาะปลูก โดยปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ทุกครัวเรือนมี
การเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน เช่น ไก่ เป็ด วัว ควาย ปลา และกบ เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 
และใช้บริโภคเป็นอาหาร การจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือน  หัวหน้าครัวเรือน 
ร้อยละ 95.10 เข้าร่วมและให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในหมู่บ้านร้อยละ 
61.20 มีการค้นหาแหล่งเรียนรู้ และชุมชนมีที่อ่านหนังสือ ณ ศาลากลางบ้านที่เป็นสถานที่ค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 57.30 มีรายได้หลักของครัวเรือน จากการประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืช
และการเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าครัวเรือนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกและประเภทของปุ๋ยที่ใช้
ในการเพาะปลูกต่างกัน มีรายได้หลักของครัวเรือนแตกต่างกัน และสถาบันและองค์กรชุมชนมีกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญที่สุด  คือ การปรับเจตคติและแนวคิดจากเดิมที่รอรับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการพ่ึงพาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการข้อมูลองค์กรชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ                   
ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ธัญญารัตน์ นันติกา (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้น าชุมชนต่อโครงการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ผู้น าชุมชนเป็นผู้น าแบบประสาน มีหน้าที่กระตุ้นและผลักดันให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง                   
ในชุมชน โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมคือ เงื่อนไขชุมชนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ                    
ที่ เหมาะสมทั้ งภูมิประเทศและภูมิอากาศ  สังคม  เครือญาติ  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศาสนา                         
และวัฒนธรรม ตลอดจนความสามารถของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ท าให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมในชุมชน ด้านการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
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การออม การเอ้ืออาทร การด ารงชีวิต การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    
ซึ่งเป็นกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติของชุมชนและชุมชนร่วมกันก าหนด  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประเทศไทย 
  พีรวัส ปาเลิง (2552) ได้ศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทตามอ านาจหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น จากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และศึกษาเปรียบเทียบ
การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นจากสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไป
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ส่วนใหญ่ ไม่ เคยมีประสบการณ์ การด ารงต าแหน่ งก่อน              
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และมีประสบการณ์การได้รับการอบรมสัมมนา 1-2 ครั้ง 
การรับรู้ตามบทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ระดับการรับรู้          
ตามอ านาจบทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมา
คือ ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจตามล าดับ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระดับการรับรู้
มากที่สุด คือ การจัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านประเพณีวัฒนธรรม มีการรับรู้มากที่สุด คือ           
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสังคม ระดับการรับรู้มากที่สุด คือ    
การส่งเสริม การพัฒนากลุ่มกิจการสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ พิการรวมไปถึง
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ระดับการรับรู้มากที่สุด คือ การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของชุมชน การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ในการพัฒนาท้องถิ่นจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม และด้านประเพณีวัฒนธรรม พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เป็นเพศชายและหญิง และมีประสบการณ์การท างานก่อนเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแตกต่างกันมีระดับการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการผ่านการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนแตกต่างกัน              
มีระดับการรับรู้แตกต่างกัน 
  อรรถพล อุทุมพร (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้น าชุมชน และข้าราชการส่วนภูมิภาค          
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีต่อการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  รวมทั้งบทบาท           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ในการสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน และศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนทุกคนรู้จักและรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสายของหมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ และจากอินเตอร์เน็ต และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแท้จริง ก็จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้วให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยการ
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จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้น 
  กนกวรรณ นิสัยดี (2553) ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามความคิดเห็นของผู้น าท้องถิ่นต าบลสามแวง อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ด้านคือ                
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของผู้น าท้องถิ่นต าบลสามแวง อ าเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ยกเว้นด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากสูงไปหาค่าต่ าจะได้ดังนี้ คือ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามล าดับ ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ จัดให้มีการปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสัญจรได้สะดวก  สถานที่หรือ
จุดส าคัญควรติดไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
งบประมาณเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและดูแลปรับปรุงทัศนียภาพของต าบลโดยการ
ส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ได้มีการศึกษาบทบาทสถาบันและองค์กรชุมชน                
ที่สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของผู้น าชุมชนต่อโครงการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ในการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งบทบาท           
ขององค์การบริหารส่วนในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  ผู้ศึกษาจึงใช้เป็น
แนวคิดในการศึกษาบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วในครั้งนี ้

 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
  การศึกษา เรื่อง บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ผู้ศึกษาได้เลือกท าการศึกษากลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนทั้งสิ้น 42 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  3.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 22 คน 
ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนต าบลคลองทับจันทร์ 
  3.1.2 ผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มอาชีพ และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ต าบลคลองทับจันทร์ ได้แก่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 9 คน ประธานกลุ่มสตรี ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
ประธานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ จ านวน  
5 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจ าต าบลคลองทับจันทร์ และเจ้าหน้าที่เกษตรประจ าต าบลคลองทับ
จันทร์ จ านวนรวม 20 คน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนต าบลคลองทับจันทร์                
เป็นผู้น าทางความคิดให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน และเป็น
ผู้จุดประกายความคิดที่เกิดจากการได้รู้ได้เห็นการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู้จากชุมชนอื่น ที่ผู้น าได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้มากกว่าประชาชนภายในชุมชน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  3.2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์  (Standardized 
Interview) 2 ชุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ เรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับ
จันทร์อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีเนื้อหาการสัมภาษณ์แยกเป็นประเด็น 
    1.1) ความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.2) บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน 
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    1.3) ความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน 
   2) ชุดที่ 2 ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ และ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค เรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีเนื้อหาการสัมภาษณ์แยกเป็นประเด็น 
    2.1) ความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2) บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน 
    2.3) ความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน 
  3.2.2 ลักษณะของเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ การน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัด
สระแก้ว แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
   ชุดที่ 2 ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพและ
ข้าราชการส่วนภูมิภาคเรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
   แบบสัมภาษณ์ แต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตอนที่ 2  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน 
   ตอนที่ 3  ความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน 
  3.2.3 การสร้างเครื่องมือ 
   การสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้ด าเนินการ             
ตามข้ันตอนดังนี ้
   1) ศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องจากเอกสาร           
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เป็นต้น 
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   2) ศึกษาวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์  เพ่ือก าหนดข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป              
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 1 
   3) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นจากเอกสารที่ศึกษาทั้งหมด 
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาแล้วจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคัดเลือกให้ โดยมีการแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน าจนได้แบบทดสอบวัดความรู้จ านวน 30 ข้อ เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลจริง 
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 
  3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Research) ซึ่งเป็นการค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดจากเอกสารสิ่งพิมพ์ และฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) 
  3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม ที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็น 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการวิจัย 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบอรรถอธิบายและพรรณนาความ โดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ รวมทั้งการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามประเด็นค าถามแต่ละข้อ  
ร่วมกับการสังเกตของผู้ศึกษาที่ได้จากการลงพ้ืนที่ โดยการสังเกตลักษณะและพฤติกรรม การแสดง
ความคิดเห็น ทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมชุมชนที่ส่งผลต่อการสัมภาษณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทั้งศึกษาเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศกึษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาเรื่อง บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัย               
เชิงคุณภาพ ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  42 คน โดยแยกเป็น                     
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 22 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่ม
องค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์  ได้แก่ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 9 คน ประธานกลุ่มสตรี ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนประจ าต าบลคลองทับจันทร์และเจ้าหน้าที่เกษตรประจ าต าบลคลองทับจันทร์  จ านวนรวม                
20 คน โดยน าเสนอผลการศึกษาดังนี้ 
  4.1 ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ 
  4.2 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชน 
  4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
 
4.1 ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ได้ผล                       
การสัมภาษณ์ดังนี้ 
  ค าถาม ท่านรู้จักและเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร และท่านทราบถึง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน  22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคนรู้จักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง           
และเข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใช้จ่ายเงินที่หามาได้อย่างประหยัด ซื้อข้าวของ
เครื่องใช้เท่าที่จ าเป็น ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่สามารถหาได้ 
พยายามหารายได้เพ่ิมและลดค่าใช้จ่าย ไม่กู้ยืมเงินเกินความสามารถท่ีจะใช้คืน 
  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์รับทราบถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เสียง              
ตามสายของหมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับของส่วนราชการ จากการประชาสัมพันธ์
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จากข้าราชการของส่วนราชการ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอส านักงาน
เกษตรอ าเภอ จากการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง  ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ            
และข้าราชการส่วนภูมิภาค 
  ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ และข้าราชการส่วน
ภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคนรู้จักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
เข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินชีวิตที่พอดีพอเพียง รู้จักการประหยัดอดออม
ไม่ก่อหนี้ยืมสินมากเกินไป ไม่ใช้ชีวิตยึดติดตามวัตถุนิยม ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย พยายามลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในพ้ืนที่ว่างในบ้าน  ส าหรับ
บริโภคในครัวเรือน งดใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว เปลี่ยนมาเป็นใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
ครัวเรือนใดเหลือกินเหลือใช้ก็แจกหรือแลกกับครัวเรือนอ่ืน  ที่มีของกินของใช้ที่แตกต่างกันมา
แลกเปลี่ยนกัน 
  ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ และนักวิชาการเกษตรช านาญการ               
ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เข้าใจและรู้จักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงชี้แนะแนะทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และทรงเน้นย้ าว่าเป็นแนวทางแก้ไขที่  สามารถท าให้ประชาชน                
และประเทศรอดพ้นจากพิษภัยทางเศรษฐกิจ และท าให้ชีวิตประชาชนด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  และรับทราบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และเอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 
  ค าถาม ท่านเคยผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม ่อย่างไร 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จ านวน  22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 15 คน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ              
การด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง จากการจัดฝึกอบรมของอ าเภอ
อรัญประเทศ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภออรัญประเทศ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
สระแก้วและผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 7 คน ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานใดเลย 
  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง  ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ            
และข้าราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ           
และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 18 คน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ 3 ครั้ง จากการจัดการฝึกอบรมของอ าเภออรัญประเทศ                   
โดยส านักงานพัฒนาชุมชน  และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้ว  เนื่องจากทั้งผู้น า             
ฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ ได้ร่วมงานโดยตรงกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ               
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อรัญประเทศ ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยครั้ง  ในส่วน                  
ของข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์  จ านวน 2 คน ได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ า เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนตามหน้าที่  ท าให้ได้รับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  ค าถาม ท่านคิดว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน
และประเทศได้จริงหรือไม่ อย่างไร 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  จ านวน 22 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 20 คน ได้ให้ความเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้หากประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนสามารถด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เพราะหากทุกคนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความขยัน อดทน 
ตัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย จะท าให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ไม่ด าเนินชีวิตไปตามวิถีวัตถุนิยม และผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์จ านวน 2 คน ได้ให้ความเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกของทุนนิยม ประชาชน
แข่งขันกันซื้อเครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ส่วนตัว ท าให้ประชาชนมีหนี้สินมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งในระบบ
และนอกระบบ จากความต้องการที่มากเกินความจ าเป็นหนี้สินจึงพอกพูนขึ้นตามระยะเวลา ดังนั้นจึง
เป็นการยากท่ีจะด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพและ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค 
  ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ และข้าราชการส่วน
ภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 16 คน ได้ให้ความเห็นว่าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัว เรือนและระดับประเทศได้                           
หากประชาชนรู้จักประหยัด อดออม ไม่น าเงินที่หามาได้ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ครอบครัวก็จะมีรายได้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  อยู่แบบพอมีพอกิน  มีเงินเก็บออมเล็กน้อยเก็บส ารองใช้ยามฉุกเฉิน                         
เมื่อประชาชนทุกคนร่วมกันปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมท าให้ประเทศไม่ต้องกู้ยืมเงินของต่างประเทศ ถึงแม้จะ
ไม่ท าให้ประเทศร่ ารวย แต่ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาต่างชาติ 
  ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัว เรือนและระดับประเทศได้                        
หากประชาชนด าเนินชีวิตโดยทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                 
เริ่มจากตัวบุคคล อยู่อย่างพ่ึงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างเอ้ืออาทร ย่อมสร้างความยั่งยืน                
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ 
  และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 3 คน ได้ให้ความเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                     
ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้ ถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ดี
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แต่ในทางปฏิบัติประชาชนไม่สามารถท าได้ อันเนื่องมาจากการแข่งขันกันสร้างฐานะแสดงความ
ร่ ารวย ซึ่งเป็นไปตามกระแสทุนนิยม บางครอบครัวกู้ยืมเงินมาเพ่ือซื้อเครื่องใช้ในบ้าน รถยนต์เพ่ือ
ทัดเทียมเพ่ือนบ้าน เมื่อประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามวิถีชีวิตของสังคมเมือง ย่อมเป็นการยาก                
ที่จะด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงได้อีก 
  
4.2 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ในองค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
  ค าถาม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในระดับต าบล 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จ านวน 22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคนเห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทย                  
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง              
แก่ประชาชนในระดับต าบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด 
รู้ปัญหาความต้องการของประชาชนมากกว่าหน่วยงานราชการอ่ืน  มีงบประมาณ และบุคลากร                
เป็นของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะผลักดันแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมได้ 
  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพและ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค 
  ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ  และข้าราชการ                    
ส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคนเห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทย              
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                
แก่ประชาชนในระดับต าบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่                  
เมื่อประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจะคิดถึงองค์การบริหารส่วนต าบล มากกว่าก านัน
ผู้ ใหญ่บ้านซึ่ งเป็นฝ่ายปกครอง  ที่ส าคัญที่สุดคือมีผู้บริหาร  และสมาชิกสภา ที่ เป็นตัวแทน                       
ของประชาชน ย่อมที่จะเข้าใจ รู้ถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชน  ว่าควรมีการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างไร เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมีทั้งงบประมาณที่สามารถจัดสรรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนต้องการของประชาชน และบุคลากรที่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้มากกว่า
ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  ค าถาม ในความคิดเห็นของท่าน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมใดบ้าง เพ่ือสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
  ผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร  และสมาชิกสภา อบต . (สัมภาษณ์ เพียง             
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เท่านั้น) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร    
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ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ จ านวน 22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน ดังนี้ 
  1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
  2) โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบและเลี้ยงปลาในบ้าน 
  3) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่ 
  4) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักและเศษอาหาร 
  5) โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
  ค าถาม ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  ควรมีบทบาทอย่างไรใน           
การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จ านวน 22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรมีบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง             
แก่ประชาชน ดังนี้ 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนมากกว่านี้ 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์  ควรสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มอาชีพ           
ด้านการเกษตร 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีการ
จ้างแรงงานในพ้ืนที่ 
  4) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรสนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนที่ด าเนินชีวิต                  
ตามวิถีเศรษฐกิจที่ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ต าบลเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งประชาชนและนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน  3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีการส่งเสริม             
การจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวรู้ว่าในครัวเรือนมีรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร 
หากครัวเรือนใดมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ก็จะท าให้รู้ถึงจ านวนเงินคงเหลือ ที่สามารถเป็นเงินออม
ของครอบครัวได้ หรือหากครัวเรือนใดมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ก็ท าให้ครัวเรือนรู้ว่าควรจะมีการลด
ค่าใช้จ่าย หรือจะหารายได้เพ่ิมอีกเท่าไร เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 
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  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ          
และข้าราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ            
และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน               
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรมีบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน ดังนี้ 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีครัวเรือนตัวอย่าง
อย่างน้อย 1 ครัวเรือนเป็นแบบอย่างที่ดีในต าบลคลองทับจันทร์ ที่ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้เป็นตัวอย่างรูปธรรม ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์ได้ผลดียิ่งขึ้น 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนที่มีแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมในต าบลคลองทับจันทร์ 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรสนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนที่ด าเนินชีวิต                
ตามวิถีเศรษฐกิจที่ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว 
  4) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรสร้างศูนย์สาธิตการท าเกษตรแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบล ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และผู้สนใจ 
  ค าถาม ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จ านวน 22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าได้
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ดังนี้ 
  1) เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 
  2) พูดคุยในวงสนทนาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า และแนะน าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
และค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่างๆ เช่น การลดการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
  3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน 
  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 1 คน ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า แนะน าให้ประชาชนปลูก
พืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน ใช้ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย โดยปรึกษาทางด้าน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด้วย เพ่ือให้ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง  ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ              
และข้าราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ              
และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
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  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน ได้ให้ความเห็นว่าได้สนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ดังนี้ 
  1) สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ให้แก่ประชาชน 
  2) ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในการหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได ้
  3) พูดคุยในวงสนทนาของกลุ่มประชาชนตามจังหวะโอกาส  เกี่ยวกับวิธีการประหยัด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครัวเรือน 
  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน  2 คน  ได้ ให้ความเห็นที่น่ าสนใจว่า  ได้ด าเนินชีวิต                   
เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการท าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร
ไว้ใช้ในครัวเรือนและเพ่ือนบ้าน มีการแบ่งพ้ืนที่ในบ้านที่มีอยู่อย่างจ ากัด ในการปลูกผัก เลี้ยงปลา 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และจากการที่มีได้ท าหน้าที่เป็นกลุ่มผู้น าของหมู่บ้าน ในการพิจารณา
การใช้จ่ายเงินออมของหมู่บ้านทุกครั้ง จะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายโดยค านึงถึงหลักความ
ประหยัดเป็นอันดับแรก ใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ประชาชนจะได้น าหลักการวางแผน
ค่าใช้จ่ายไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองด้วย  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ได้สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในพื้นท่ีด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
  ค าถาม ท่านคิดว่าประชาชนจะน าแนวปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จ านวน 22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า                
ในปัจจุบันประชาชนตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าและฝืดเคือง การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน                
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นไปอย่างประหยัด ถึงแม้จะมีฐานะร่ ารวยหรือยากจน หากครัวเรือนใด                
มีพ้ืนที่ในบ้านที่จะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ ก็จะขอเมล็ดพันธุ์พืชจากองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ หรือซื้อเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูก เพ่ือเก็บไว้ทานเองในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือน ก็น าไปขายหรือแจกเพ่ือนบ้าน 
  แต่ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงท า
การเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น การปลูกล าไย ที่เกษตรกรได้ท ากันมานานหลายปี ประชาชนยังไม่สามารถ
ตัดสินใจในการแบ่งพ้ืนที่สวนออกเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรแบบผสมผสานได้ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง 
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ก็ยึดหลักใช้จ่ายอย่างประหยัด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงให้มากที่สุด เพ่ือให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในการซื้อ
ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ผลการสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง  ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ           
และข้าราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ               
และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ จ านวน 20 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 14 คน ได้ให้ความเห็นว่าส่วนใหญ่
ประชาชนมีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร ท าให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันตามฐานะ               
ความเป็นอยู่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้มีเงิน
เหลือพอส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ครัวเรือนใดมีพ้ืนที่ เหลือ ก็หันมาปลูกผักไว้กินเอง                     
ในครัวเรือน  แต่ถึงแม้ครัวเรือนใดจะมี พ้ืนที่มาก  ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ ได้มีการแบ่งสรรพ้ืนที่                          
ไว้ท าการเกษตรแบบผสมผสานแต่อย่างใด 
  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน  6 คน ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ประชาชนส่วนใหญ่                    
ไม่สามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ เพราะยังคงมีการใช้จ่ายตามกระแสบริโภค ยังคงใช้
จ่ายมากเกินกว่ารายได้ที่สามารถหาได้ ท าให้มีหนี้สินจ านวนมาก 
  ค าถาม ท่านคิดว่าการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
  ผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร  และสมาชิกสภา อบต . (สัมภาษณ์ เพียง                
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เท่านั้น) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร         
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ จ านวน 22 คน 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 20 คน ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน
ว่าในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับ
จันทร์ มีอุปสรรคทางด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบ เนื่องจากในปี 2550 พนักงานส่วนต าบลได้โอนย้ายไป
สังกัดหน่วยงานอ่ืนหลายต าแหน่ง ท าให้ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  พนักงานส่วนต าบล 1 คน          
ต้องรับผิดชอบหน้าที่หลายต าแหน่งงาน ถึงแม้จะมีข้าราชการส่วนภูมิภาคที่มาร่วมกันขับเคลื่อน
แนวคิดฯ แต่ข้าราชการส่วนภูมิภาคของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก็ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลี่ย 1 คนต่อ 3 ต าบล เช่นกัน ท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในเชิงลึก จนเห็นเป็นรูปธรรมได้ 
  ด้วยอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มากมาย แต่งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การจัดสรร
งบประมาณต้องค านึงถึงผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมใดที่ออกมาเป็นรูปธรรม  ในการจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงเห็นควรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้โครงการ/
กิจกรรมนั้นๆ ก่อน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแต่ไม่เคยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
รูปธรรม เพราะไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างยั่งยืน ท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า 
แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน  หากสามารถที่จะรวมกลุ่มสมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร             
ก็สามารถยื่นเสนอปัญหาและความต้องการมายังองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
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  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 2 คน ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การจะสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมใดเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มมาจากประชาชน ประชาชนจะรู้ปัญหา          
และความต้องการของตนเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์พร้อมที่จะให้การสนับสนุน 
แต่ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง ประชาชนต้องการเพียงเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดตั้งกองทุนใดๆ ได้ 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเรื่อง บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 อภิปรายผล 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ 
   ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคนรู้จักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใช้จ่ายอย่างประหยัด                    
ซื้อเครื่องใช้เท่าที่จ าเป็น ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน พยายามหารายได้เพ่ิมและลดค่าใช้จ่าย พ่ึงพา
ตนเองมากที่สุด พยายามลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การปลูกพืชผักสวน
ครัวไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน งดใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว เปลี่ยนมาเป็นใช้ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพ ครัวเรือนใดเหลือกินเหลือใช้ก็แจกหรือแลกกับครัวเรือนอ่ืน  และรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสายของหมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ  จากการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมร่วมกับ                   
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากอินเตอร์เน็ต  
   ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้  หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ทุกคนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความขยัน อดทน 
ตัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ย่อมท าให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น เมื่อประชาชนทุกคนในระดับชุมชนได้
ร่วมกันปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมท าให้ประเทศไม่ต้องกู้ยืมเงินของต่างประเทศ ลดการพ่ึงพาการน าเข้าสินค้า                 
จากต่างประเทศ ถึงแม้จะไม่ท าให้ประเทศร่ ารวย แต่ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรจาก
ภายนอกประเทศ 
  5.1.2 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง         
แก่ประชาชน 
   ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคนเห็นด้วย                    
ที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในระดับต าบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงาน      
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจะคิดถึงองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด รู้ปัญหาความต้องการของประชาชนมากกว่าหน่วยงานราชการ 
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มีอิสระในการตัดสินใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้เป็นรูปธรรมได้ง่ายกว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ส าคัญที่สุดคือมีผู้บริหาร และสมาชิก
สภา ที่เป็นตัวแทนของประชาชน ย่อมที่จะเข้าใจ รู้ถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชน ว่าควร
มีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไร เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมีทั้งงบประมาณที่สามารถจัดสรร  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต้องการของประชาชน และบุคลากรที่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชน
ได้มากกว่าข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์ได้ด าเนินการดังนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
   2) โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบและเลี้ยงปลาในบ้าน 
   3) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่ 
   4) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักและเศษอาหาร 
   5) โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
   ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์               
ควรจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
   1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                     
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีครัวเรือนตัวอย่างอย่างน้อย 1 ครัวเรือนเป็นแบบอย่าง     
ที่ดีในต าบลคลองทับจันทร์ ที่ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นตัวอย่างรูปธรรม 
ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์ได้ผลดียิ่งขึ้น 
   2) ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนที่มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมในต าบลคลองทับจันทร์ 
   3) ควรสนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนที่ด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจที่ประสบผลส าเร็จ                      
เป็นรูปธรรมแล้ว 
   ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ                     
ให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นผู้น าชุมชนและผู้น าทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนี้ 
   1) เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 
   2) พูดคุยในวงสนทนาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า และแนะน าให้ลดค่าใช้จ่าย                 
ที่ฟุ่มเฟือย และค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่างๆ เช่น การลดการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
   3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน 
   4) ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในการหาอาชีพเสริม                    
เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กับครอบครัว 
  5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน            
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร ท าให้ต้อง
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ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันตามฐานะความเป็นอยู่มากกว่าจะน าองค์ป ระกอบหลักตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจว่า
จ าเป็นต้องมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแต่เพราะประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ า ท าให้ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้มีเงินเหลือพอส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ครัวเรือนใดมีพ้ืนที่เหลือก็ปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนแต่ถึงแม้ครัวเรือนใดจะมีพ้ืนที่มาก  ส่วนใหญ่           
ก็ยังคงไม่ได้มีการแบ่งสรรพื้นที่ไว้ท าการเกษตรแบบผสมผสานแต่อย่างใด  
   ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหาร           
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์มีอุปสรรคทางด้านจ านวนบุคลากร เนื่องจากพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอีกหลายต าแหน่ง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และอุปสรรคด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด            
ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่  ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณที่
สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนกว่าการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
 
5.2 อภิปรายผล 
  5.2.1 ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ 
   ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจของผู้น าชุมชน  ทั้งนายกองค์การบริหาร            
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล              
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่ม
อาชีพ และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ รู้จักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับบุคคลและครัวเรือนเท่านั้น  ซึ่งเข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การใช้ชีวิตตามฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ปลูกพืชผักบาง
ชนิดที่ใช้บริโภคในครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตโดยทั่วไปของประชาชน ถึงแม้จะมี
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งก็ถือว่าเป็นความพอเพียงขั้น
พ้ืนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน ตามความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง (2549) และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังก่อให้เกิดความพอเพียงในระดับ
หมู่บ้าน ต าบลอ าเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน จากกระแส
วัตถุนิยมบริโภคนิยม เมื่อคนเข้มแข็งก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ให้สังคมเข้มแข็ง และขยายสู่รากฐานอัน
แข็งแรงของประเทศต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิติณัช ไศลบาท (2550) ที่ได้ศึกษาการจัดการ
ฐานทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน  การจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมในระดับ
ครัวเรือน บทบาทสถาบันและองค์กรชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่บ้านนาฝาย ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลของการวิจัยพบว่า การจัดการ
ฐานทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 98.10 มีการจัดการน้ า
บริโภคและอุปโภคพอเพียงและใช้น้ าอย่างมีคุณค่า ร้อยละ 87.40 มีการจัดการที่ดินแบ่งที่ดินเป็น
สัดส่วนโดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ปลูกผัก และยุ้งฉาง ร้อยละ 60.20 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักใน
การเพาะปลูก โดยปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ทุกครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน เช่น ไก่ เป็ด วัว ควาย 
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ปลา และกบ เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและใช้บริโภคเป็นอาหาร  การจัดโครงสร้าง                  
ทางเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 95.10 เข้าร่วมและให้ความส าคัญ                 
กับการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  ในหมู่บ้านร้อยละ 61.20 มีการค้นหาแหล่งเรียนรู้                        
และชุมชนมีที่อ่านหนังสือ ณ ศาลากลางบ้านที่เป็นสถานที่ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 57.30              
มีรายได้หลักของครัวเรือน จากการประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์  หัวหน้า
ครัวเรือนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกและประเภทของปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกต่างกัน            
มีรายได้หลักของครัวเรือนแตกต่างกัน และสถาบันและองค์กรชุมชนมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง          
แก่ชุมชนที่ส าคัญที่สุด คือ การปรับเจตคติและแนวคิดจากเดิมที่รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็น
การพ่ึงพาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการข้อมูลองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           
โดยหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ นันติกา (2551) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้น าชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไผ่  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้น าชุมชนเป็นผู้น าแบบประสาน มีหน้าที่กระตุ้นและ
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมคือ เงื่อนไขชุมชนที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศ สังคม เครือญาติ เศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนความสามารถของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมในชุมชน ด้านการลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้การออม การเอ้ืออาทร การด ารงชีวิต การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติของชุมชนและชุมชนร่วมกันก าหนด โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรวัส ปาเลิง (2552) ที่ได้ศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น  จากสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้ตามอ านาจ
บทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมาคือ             
ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจตามล าดับ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระดับการรับรู้
มากที่สุด คือ การจัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านประเพณีวัฒนธรรม มีการรับรู้มากที่สุด คือ              
การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสังคม ระดับการรับรู้มากที่สุด คือ      
การส่งเสริม การพัฒนา กลุ่มกิจการสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการรวมไปถึง
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ระดับการรับรู้มากที่สุด คือ การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ นิสัยดี (2553) ที่ได้ศึกษาบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของผู้น าท้องถิ่นต าบลสามแวง อ าเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์   4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของ
ผู้น าท้องถิ่นต าบลสามแวง อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ ในระดับมากทุ กด้ าน  ยกเว้นด้ านการบริห ารจัดการและอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล อุทุมพร (2554) ที่
ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้น าชุมชน และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีต่อการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหาร
แก้วในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนทุกคนรู้จักและ
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์  วิทยุ เสียงตามสายของ
หมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ และจากอินเตอร์เน็ต และ
เข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว  ส่วนใหญ่ได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ก็จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ให้การสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
น้อยมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้น 
   นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้น าชุมชนจะรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสายของหมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ และจากอินเตอร์เน็ต และถึงแม้ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นผู้น า
ทางความคิดของประชาชนโดยเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นตัวแทนของประชาชน จะผ่านการฝึกอบรมมา
บ้างแล้ว แต่ก็เป็นการฝึกอบรมตามที่อ าเภอคลองทับจันทร์ขอความร่วมมือให้เข้าร่วมการฝึกอบรม          
ก็คงไม่เพียงพอที่จะมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลึกซึ้ง  จนสามารถที่จะ
ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนได้ 
   ผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของบุคคล ครัวเรือน และประเทศชาติได้จริง เพียงแค่การเริ่มต้นความพอเพียง
จากตนเองและครอบครัว ไม่ใช้ชีวิตยึดติดตามวัตถุนิยม ด าเนินชีวิตแบบพอดีพอเพียง รู้จักประหยัด
อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ย่อมจะท าให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแส            
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากประชาชนจะยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดความพอดีพอเพียงตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของตนเอง  ไม่หลงใหลไปกับ
กระแสวัตถุนิยม หันมาพ่ึงตนเองโดยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา จนไปถึงการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คิดค้นเพ่ือให้เป็น
ตัวอย่างแก่ประชาชนแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิติณัช ไศลบาท (2550) ที่ได้ศึกษาบทบาท
สถาบันและองค์กรชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่บ้านนาฝาย 
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลของการวิจัยพบว่า สถาบันและองค์กรชุมชน                 
มีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญที่สุด คือ การปรับเจตคติและแนวคิดจากเดิมที่รอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการพ่ึงพาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการข้อมูลองค์กรชุมชน               
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ                   
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ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ นันติกา (2551) 
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้น าชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความสามารถของผู้น าชุมชน
ในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
รูปธรรมในชุมชน ด้านการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้การออม การเอ้ืออาทร การด ารงชีวิต การอนุรักษ์
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติของชุมชนและ
ชุมชนร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบของประเทศไทย  
  5.2.2 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง              
แก่ประชาชน 
   จากการศึกษาวิจัยพบว่า ทุกคนเห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด าเนินการร่วมกันใน
การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน  โดยใช้กรอบแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (บุญสืบ แช่มช้อย, 2549) ซึ่งตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย 
ได้แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบลในอ าเภอ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายให้หมู่บ้านได้
น้อมน าหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดให้มีการ
สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
พ้ืนที่ของอ าเภอ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทุก
ระดับได้น าไปประยุกต์ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจ
หน้าที่ของตนเอง ทั้งที่เป็นอ านาจหน้าที่ที่ต้องท า และอ านาจหน้าที่ที่อาจจัดท า ซึ่งการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  เป็นอ านาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า 
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (บัญญัติ พุ่มพันธ์, 2548) 
นั่นคือ มาตรา 68 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (6) ส่งเสริมให้มี
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และมาตรา 68 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ดังนั้น 
นอกจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้อ านาจ
หน้าที่แล้ว ยังต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ (2551) 
“คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง เขตเมืองน่าอยู่” ที่ก าหนดไว้ด้วย โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพเสริม เพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังจะเห็นได้จากโครงการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็น
การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ หรือโครงการเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้มีการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของอรรถพล อุทุมพร (2554) ที่ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้วใน
การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล
หารแก้วให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริม
เกษตรแบบผสมผสานเท่านั้น และสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของ กุลธน ธนาพงศธร 
(อ้างใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547) ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลเป็นนโยบาย
สาธารณะที่ได้ก าหนดเป็นแนวทางกว้างๆ ในการกระท าของรัฐบาล เพ่ือชี้น าให้มีกิจกรรม/การกระท า
ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  โดยมีการวางแผนการจัดท าโครงการ            
เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน            
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้น านโยบายจากรัฐบาล และมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ในส่วนของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้น า
ฝ่ายปกครอง สังกัดกรมการปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคลองทับจันทร์ ได้มีบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
ซึ่งเป็นผู้น าทางความคิด โดยการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือการชักชวนให้ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ผู้น าชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การออม 
การเอ้ืออาทร การด ารงชีวิต การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติของชุมชนและชุมชนร่วมกันก าหนด  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม               
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญารัตน์ นันติกา (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้น าชุมชน
ต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้น าชุมชนเป็นผู้น าชุมชน  มีหน้าที่กระตุ้นและผลักดันให้เกิดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  โดยมีปัจจัยที่ส่ งเสริมคือ  เงื่อนไขชุมชนที่มีศักยภาพ  ตลอดจน
ความสามารถของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้เกิดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมในชุมชน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิติณัช ไศลบาท (2550) 
ที่ได้ศึกษาบทบาทสถาบันและองค์กรชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และพบว่า สถาบันและองค์กรชุมชน มีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญที่สุด คือ การปรับ
เจตคติและแนวคิดจากเดิมที่รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน
การจัดการข้อมูลองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมด าเนินงาน
สนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
   อรรถพล อุทุมพร (2554) ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับ
จันทร์ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน พบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล             
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คลองทับจันทร์ให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยการจัดท าโครงการ /
กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และ
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้น 
   จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าผู้น าชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมแก่
ประชาชนให้สามารถยึดถือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  แต่หากจะให้การน า
นโยบายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนก็ต้องมี
บทบาทในการผู้คิด ผู้ท าเองด้วย จึงจะประสบผลส าเร็จในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องตามผลศึกษาของ ปิติณัช ไศลบาท (2550) ได้ศึกษาบทบาทสถาบันและ
องค์กรชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า สถาบันและองค์กร
ชุมชนมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญที่สุด คือ การปรับเจตคติและแนวคิดจากเดิมที่รอ
รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการพ่ึงพาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการข้อมูลองค์กรชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานเหล่านี้มีกิจกรรมด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ                   
ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล อุทุมพร (2554) 
ทีไ่ด้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้วในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชน พบว่า ผู้น าชุมชนให้ความเห็นว่าถ้าประชาชนทุกครัวเรือนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ก็จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและ
ระดับประเทศได ้
  5.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
   จากการให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์ มีปัจจัยที่ท าให้มีอุปสรรคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
คือปัญหาทางด้านบุคลากร เนื่องจากพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอีกหลายต าแหน่ง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง และอุปสรรคด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจ                     
ที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่ ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรม                        
ได้ชัดเจนกว่าการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งทางการเมืองของบุคลากรฝ่ายการเมืองมากกว่าการสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  
   ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะส าเร็จ
หรือไม่นั้น นอกจากจะต้องค านึงถึงปัจจัยด้านโครงสร้าง ระบบงาน บรรยากาศภายในและความสามารถ
ทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้านบุคลากร และงบประมาณ
ตามผลการศึกษาการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับ
จันทร์ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล อุทุมพร (2554) ที่ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว ผลการศึกษา
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้วให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน          
โดยการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) ควรมีการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง 
   2) ควรก าหนดนโยบายในการสรรหาพนักงานเพ่ือส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ 
   1) ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
   2) ควรด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยพนักงานส่วนต าบลในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 
เนื่องจากบุคลากรคือองค์ประกอบส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
  5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรศึกษาการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับประชาชน 
   2) ควรศึกษาการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในระดับประชาชน                 
ในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผลการศึกษาที่เหมือนหรือแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่  
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แบบสัมภาษณ์ 
ชุดที่ 1 : ส าหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภา อบต. 

เรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

--------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา 
    

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
 
ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ท่านรู้จักและเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่  อย่างไร และท่านทราบถึงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
.............................................................................................................................. .................................. 
 
2. ท่านเคยผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
.............................................................................. ............................................................................... ... 
 
3. ท่านคิดว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศได้
จริงหรือไม ่อย่างไร 
....................................................................... ..................................................................................... ....
.............................................................................................................................. ..................................
.................................................................................................................................... ............................ 
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ตอนที ่2 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง         
แก่ประชาชน 
 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
หนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในระดับต าบล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 
2. ในความคิดเห็นของท่าน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ใดบ้าง เพ่ือสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
......................................................................................... .................................................................... ... 
 
3. ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรมีบทบาทอย่างไร ในการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน (การประชาสัมพันธ์/การจัดฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน/การ
สร้างตัวอย่าง/ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางฯ /ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน/ส่งเสริม
การประหยัดและอดออม ฯ) 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................... 
 
4. ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
........................................................................................................................ ........................................
.............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................................. ... 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต่อปัญหาอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
 
1. ท่านคิดว่าประชาชนจะน าแนวปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาก
น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
...................................................................................... ....................................................................... ... 
 
2. ท่านคิดว่าการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองทับจันทร์ มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ 
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แบบสัมภาษณ ์
ชุดที่ 2 : ส าหรับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มองค์กร ผู้น ากลุ่มอาชีพ 

และข้าราชการส่วนภูมิภาค 
เรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
----------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา 
    

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลคลองทับจันทร์  
 
ตอนที ่1  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ท่านรู้จักและเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่  อย่างไร และท่านทราบถึงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
.................................................................................. .......................................................................... ....
.............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................... ................. 
 
2. ท่านเคยผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 
3. ท่านคิดว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศได้
จริงหรือไม ่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................... 
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ตอนที ่2  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง         
แก่ประชาชน 
 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
หนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในระดับต าบล 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
...................................................................... ....................................................................................... ... 
 
2. ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ ควรมีบทบาทอย่างไร ในการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน (การประชาสัมพันธ์/การจัดฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน/การ
สร้างตัวอย่าง/ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางฯ /ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน/ส่งเสริม
การประหยัดและอดออม ฯ) 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 
3. ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................
.............................................................................................................................. .................................. 
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ตอนที ่3  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต่อปัญหาอุปสรรค  ในการสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
 
1. ท่านคิดว่าประชาชนจะน าแนวปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาก
น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................ ....
.............................................................................................................................. ..................................
.............................................................................................................................. .................................. 
..................................................................................... ....................................................................... ....
.............................................................................................................................. ..................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นายคมศร  คูณค าแสง 
วัน เดือน ปี เกิด 17 พฤศจิกายน  2522 
สถานที่เกิด จังหวัดสระแก้ว 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 19/1 หมู่ 10 ต าบลคลองทับจันทร์ 

อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

พ.ศ 2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเซาท์อีส บางกอก 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 

อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 
ที่ท างานปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทับจันทร์ 

อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
      
    
 
 
 


	ปกภาษาไทย
	ปกภาษาอังกฤษ
	ใบรับรองการค้นคว้าอิสระ
	บทคัดย่อไทย แก้ตามสภา
	บทคัดย่ออังกฤษ  ตามสภา
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2.
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัตผู้วิจัย

