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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจ
ในการนำ�แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี ด้านจิตใจ และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความเข้าใจในการนำ�แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน จำ�แนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ภาวะหนี้สิน จำ�นวนการถือครองที่ดิน และจำ�นวนครั้งที่เข้ารับการอบรมเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหัวหน้าครัวเรือน ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 34 ของ
ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านจากประชากรครัวเรือน 789 ครัวเรือน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวนครัวเรือนในตำ�บลทรายขาวโดยวิธกี ารของ Taro Yamane แยกจำ�นวนครัวเรือนออกเป็น
6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านลำ�หยัง จำ�นวน 48 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ จำ�นวน 41
ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านทรายขาวออก จำ�นวน 53 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านควนลังงา จำ�นวน
44 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาวตก จำ�นวน 37 ครัวเรือน และหมู่ที่ 6 บ้านลำ�อาน
จำ�นวน 42 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 265 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเข้าใจในการนำ�
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ ในภาพรวมมีความเข้าใจระดับปานกลาง
( X = 3.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพึ่งตนเองด้านจิตใจ มีผลความเข้าใจ
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อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือการพึ่งตนเองด้านสังคม
( X = 3.49) การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ ( X = 3.35) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ
( X = 3.31) และการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี ( X = 3.16) ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : การวิจัยเชิงปริมาณ เศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี
Abstract
This quantitative research aims to study the level of understanding the
community currently has in the sufficiency economy philosophy practice in regard
to five areas; economy, society, natural resources, technology and psychology.
In addition, the research will compare the data collected by age, level of education,
income, debt and land ownership of participants and examine each group’s
comprehension of the philosophical approaches to local practitioners in Sai Kao,
Khok Pho district, Pattani province. The samples in this study were selected using
a proportional stratified random sampling method, introduced by Taro Yamane.
The sample accounts for 34 percent of households in each village, with a total
of 789 households in Sai Kao. There are 265 households, were categorized into
6 villages; Lam Yang (48 households), Luang Chan (41 households), Sai Kao Org
(53 households), Kuan Lang-nga (44 households), Sai Kao Tok (37 households),
and Lam Arn (42 households). The results showed that the overall level of
understanding of the sufficiency economy philosophy in practice among the
community is a median level of ( X = 3.43). The Psychological Self-sufficiency
returned the highest mean score ( X = 3.69). The average understanding of the
remaining areas was shown to be as follows: Social Self-reliance ( X = 3.49),
Economic Self-reliance ( X = 3.35), Natural Resources Reliance ( X = 3.31),
and Technology Self-reliance ( X = 3.16) respectively.
Keywords: Quantitative research, Sufficiency economy, Local community, Pattani
province
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บทนำ�

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระราชดำ�ริ
ชี้แนะแนวทางการดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เศรษฐกิจพอเพียงชี้ ให้เห็นถึงแนวการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ�วิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดำ�เนินการ ทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำ�นึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำ�เนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2542)
จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของ
สังคมไทย เนื่องจากปัญหาการบริโภคที่เกินพอดีการใช้จ่ายเกินตัวและการพัฒนาประเทศตาม
กระแส การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ทเี่ น้นภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก คนส่วนใหญ่ผกู ติด
และพึ่งพาระบบจนพึ่งตนเองไม่ได้ จนสังคมไทยเติบโตรุดหน้าทางภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มั่นคง
ขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมหรือชนบทกำ�ลังประสบปัญหา ซึง่ ต่างกับสังคมไทยในอดีตทีช่ มุ ชน
มีความสัมพันธ์เป็นแบบพี่น้อง พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตแบบยังชีพ เป็นสังคมแบบ “พอเพียง”
ซึง่ ต่างกับปัจจุบนั เป็นสังคมแบบ “มั่งคัง่ ” บูชา “วัตถุนยิ ม” เห็นได้จากกระแสการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในในสังคมไทย เกิดกระแสไหลเข้าวัฒนธรรมตะวันตกและประเทศเพื่อน
บ้านในเอเชียอย่างรุนแรง ส่งผลให้วฒ
ั นธรรมไทยดัง้ เดิมเริม่ สูญหายไปไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรม
การแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการละเล่นต่างๆ กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม กระแสเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิด
ปัญหามากมาย ทัง้ คุณภาพชีวติ ของประชาชนส่วนใหญ่มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ลี่ �ำ บากยากแค้นมากขึน้
ขาดความมั่นคงในอาชีพ รายได้ สุขภาพจิตตกตํ่า ผู้คนในประเทศต้องอดออม อดทนต่อภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ด้วยกันทัง้ สิน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวส่งผลต่อการดำ�เนินชีวติ มีความเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2544)
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ดังนั้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ทรงพระราชทานให้ เ ป็ น แนวทางสำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น ชี วิ ต ของประชาชนชาวไทยภายใต้
สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลีย่ นแปลงในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความ
สำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) ต่อมาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำ�ทาง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2545) สำ�หรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยังคงน้อมนำ�
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็น
เป็นสุขของคนไทยทุกคน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้านและ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนได้จากดัชนี
ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รบั ผลกระทบและอยูร่ ะหว่างร้อยละ 66 - 68 มีปจั จัย
ด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการมีงานทำ�ความเข้มแข็งของชุมชนและความอบอุ่นของครอบครัว
ที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550)
อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2557 หนี้ครัวเรือน
มียอดคงค้าง 10.22 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพียงร้อยละ 7.7 ชะลอลงมาก เมื่อเทียบกับช่วง
ที่ขยายตัวสูงสุด (ไตรมาสที่ 2 ปี 2555) ที่ร้อยละ 18.1 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหนี้ครัวเรือน
ต่อ GDP ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 84.7 ส่วนหนึ่ง เพราะ GDP ที่เป็นตัวส่วนของ
สัดส่วนนี้ยังขยายตัวได้ตํ่ากว่าการขยายตัวของหนี้ นอกจากนี้ ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อ
ระบบสถาบันการเงินไทยคาดว่ายังค่อนข้างจำ�กัด เนื่องจากผู้ปล่อยกู้หลักแก่ภาคครัวเรือน
3 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันถึงประมาณร้อยละ 87 ของ หนีค้ รัวเรือนทัง้ ระบบ อยูภ่ ายใต้การกำ�กับ
ดูแลของทางการและมีกลไกการดูแลความเสี่ยงของตนเอง นอกจากนี้ เมื่อดูจากวัตถุประสงค์
การกู้ยืมพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ และ
เพื่อประกอบธุรกิจ มากกว่านำ�ไปใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ
การนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น
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สินเชื่อรถยนต์นั้นเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) อีกทั้งปัญหา
หนี้สินครู หนี้สินข้าราชการ หนี้สินเกษตรกร เป็นปัญหาที่พบอยู่ในสังคมไทย นอกจากนี้สถาบัน
การเงินในระบบได้แข่งขันกันส่งเสริมให้คนไทยสร้างหนี้เพิ่มขึ้นในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
หนี้สินสำ�หรับการบริโภคผ่านบัตรเครดิตและสินค้าเงินผ่อน ซึ่งหนี้สินเหล่านี้ ไม่ได้ช่วยให้
คนมีรายได้หรือมีความสามารถในการชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาหนี้สิน
ของภาคประชาชนส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเข้าใจเรื่องเงินของคนไทยและปัญหาหนี้สิน
ของภาคประชาชนได้กลายเป็นต้นตอที่สำ�คัญประการหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมลํ้า และ
ความแตกแยกที่กำ�ลังบั่นทอนสังคมไทยให้อ่อนแอ ปัญหาเรื่องเงินออมและปัญหาเรื่องหนี้สิน
ของคนไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลายแห่งพยายาม
เร่งดำ�เนินการแก้ไข ผ่านโครงการหลายโครงการ ตั้งแต่แผนพัฒนาระบบการเงินของประเทศ
แผนพัฒนาตลาดทุน การพัฒนาระบบการออมภาคประชาชน และอีกหลายโครงการทั้งที่เป็น
ประชาวิวัฒน์และประชานิยม โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การวางโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการเงินของประเทศและสนับสนุนให้เกิดกลไกการเงินทางเลือกที่จะตอบโจทย์การออม
และปัญหาหนี้สินของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม แต่โครงการเหล่านี้จะไม่ประสบความสำ�เร็จถ้า
คนไทยยังขาดความเข้าใจเรื่องความพอเพียง ตราบใดทีก่ ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ได้รับความสำ�คัญในทางปฏิบัติน้อยกว่าที่ควร และการดำ�เนินการ
ที่ผ่านมาขาดการประเมินอย่างจริงจัง หน่วยงานของรัฐต่างคิดต่างทำ�แม้ว่าหลายโครงการเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีมากก็ตาม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นจำ�เป็นต้องส่งเสริมความรู้ ทักษะ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�รงชีวิต (Life skill) ให้กับประชาชนและจะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่
วัยเด็ก ผลักดันให้เกิดโครงการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความพอเพียงให้แก่คนไทยอย่างเป็น
ระบบ ในลักษณะทีเ่ ป็นวาระแห่งชาติ ทีต่ อ้ งทำ�ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อสร้างความมัน่ คงและ
ความยั่งยืนให้แก่คนไทย สังคมไทย และเศรษฐกิจไทยในระยะยาว (วิรไท สันติประภพ, 2554)
ในปัจจุบนั ประเทศได้เข้าสูช่ ว่ งปลายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ต้องเผชิญกับกระแสการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญทัง้ ภายนอกและภายในประเทศ
ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจำ�เป็นต้องนำ�ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สขุ ทีย่ งั่ ยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทีป่ ระชาชนมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี หมายถึงการมีศกั ยภาพ
ในการครองชีพที่ดีก็สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศได้
รัฐบาลจึงได้กำ�หนดนโยบายให้มีการจัดทำ�แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบทขึ้นเพื่อกระจาย
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ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ให้ความสำ�คัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
โดยยึดพระราชดำ�รัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการนำ�นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ ใช้กบั การบริหารงานต่างๆ ในชนบท รวมถึงส่งเสริมความรู้ ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บรรลุเป้าหมาย การอยู่ดีมีสุขของประชาชนในท้องถิ่น
ชุมชนทรายขาว ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนที่อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือ การผสมผสานทางประเพณี วัฒนธรรม และ
การอยู่ร่วมกันของชาวพุทธและมุสลิมอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นชุมชนเป้าหมายของการส่งเสริม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานต่างๆ ตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เป็นต้นมา ในปัจจุบนั ชุมชนทรายขาวได้ถกู เลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ซึง่ ได้จดั ทำ�
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ปี 2554-2557 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชน ท้องถิ่นน่า
อยู่อย่างพอเพียงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ในการดำ�เนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่ความมั่นคง ดำ�รงความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบสร้างพื้นที่การเรียนรู้และขยายผลการบริหารงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
จากข้อมูลเบือ้ งต้นทำ�ให้ทราบว่า ระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมาประชาชนในตำ�บลทรายขาว
ได้รบั การส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากเจ้าหน้าหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาระดับความเข้าใจ
ของประชาชน ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในการนำ�แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และต้องการเปรียบเทียบความเข้าใจ
ของประชาชนในชุมชนทรายขาวเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำ�ผลการวิจัยใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับชุมชนต่อไป
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น ใน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านเทคโนโลยี และด้านจิตใจ ของหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นประชาชนของตำ�บลทรายขาว
อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 265 ครัวเรือน
จากจำ�นวนประชากรครัวเรือนทั้งหมด 789 ครัวเรือน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าครัวเรือน ที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ ในตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดจำ�นวนครัวเรือนแยกเป็น 6 หมูบ่ า้ น ดังนี้ หมูท่ ี่ 1 บ้านลำ�หยัง
จำ � นวน 143 ครั ว เรื อ น หมู่ ที่ 2 บ้ า นหลวงจั น ทร์ จำ � นวน 123 ครั ว เรื อ น หมู่ ที่ 3
บ้านทรายขาวออก จำ�นวน 157 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านควนลังงา จำ�นวน 131 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาวตก จำ�นวน 110 ครัวเรือน และหมู่ 6 บ้านลำ�อาน จำ�นวน 125 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 789 ครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2554) โดยกลุ่มตัวอย่างทำ�การสุ่มแบบ
แบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) คิดเป็นร้อยละ 34
ของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านจากประชากรครัวเรือน 789 ครัวเรือน ด้วยการกำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวนครัวเรือนในตำ�บลทรายขาวโดยวิธีการของ Taro Yamane (1970) อ้างใน
ประคอง กรรณสูตร (2538) โดยมีรายละเอียดจำ�นวนครัวเรือนแยกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมูท่ ี่ 1 บ้านลำ�หยัง จำ�นวน 48 ครัวเรือน หมูท่ ี่ 2 บ้านหลวงจันทร์ จำ�นวน 41 ครัวเรือน หมูท่ ี่ 3
บ้านทรายขาวออก จำ�นวน 53 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านควนลังงา จำ�นวน 44 ครัวเรือน หมู่ที่ 5
บ้านทรายขาวตก จำ�นวน 37 ครัวเรือน และหมู่ที่ 6 บ้านลำ�อาน จำ�นวน 42 ครัวเรือน
รวมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสิ้น 265 ครัวเรือน
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ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นประชาชนอาศัยอยู่ ในตำ�บล
ทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำ�แนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน
ภาวะหนีส้ นิ จำ�นวนการถือครองทีด่ นิ และจำ�นวนครัง้ การได้รบั การอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวแปรตามความรู้ความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในท้องถิน่ ทีย่ ดึ หลักการพึงตนเอง 5 ด้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี และด้านจิตใจ
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น
2 ตอน คือตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) และตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจนำ�แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ มีลกั ษณะของเครื่องมือเป็นแบบลิเคิรท์ (Likert scales)
5 ระดับ และทำ�การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 26 คน
จากนัน้ นำ�ผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าอำ�นาจจำ�แนก (Discrimination) แล้วนำ�มาวิเคราะห์
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach, 1970 อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545) และในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ ตัวแปร 2 กลุม่ จะใช้การทดสอบค่า (T-test) และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ ตัวแปร 3 กลุม่ จะใช้การทดสอบค่า (F-test) เมื่อพบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่
จะใช้วิธีของ Scheffé (1999)
ผล

1. จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 265 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ร้อยละ
26.80 มีระดับการ ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษา ร้อยละ 30.60 รายได้อยูใ่ นช่วง 3,001-6,000
บาท/เดือน ร้อยละ 38.90 มีภาวะหนี้สินตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 53.20 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มจี �ำ นวนการถือครองทีด่ นิ 1 - 5 ไร่ ร้อยละ 48.30 และ ไม่เคยรับการอบรมเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเคยอบรม จำ�นวน 1 ครั้ง ร้อยละ 25.30
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2. ระดับความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น
ในภาพรวมมีความเข้าใจระดับปานกลาง ( X = 3.43) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการพึง่ ตนเองด้านจิตใจ มีผลความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69) และค่าเฉลีย่ ความเข้าใจ
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำ�ดับดังนี้ การพึ่งตนเองด้านสังคม ( X = 3.49)
การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ ( X = 3.35) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ ( X = 3.31)
และค่าเฉลี่ยระดับปานกลางลำ�ดับสุดท้ายได้แก่ พึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี ( X = 3.16)
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในท้องถิ่น จำ�แนกตามอายุ ระดับการศึกษารายได้ของครัวเรือน ภาวะหนี้สินจำ�นวน
การถือครองที่ดิน และจำ�นวนครั้งการได้รับการอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏ
ผลดังนี้
		 3.1 หัวหน้าครัวเรือนทีม่ อี ายุตา่ งกันมีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั โิ ดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หัวหน้าครัวเรือน
ทีม่ อี ายุระหว่าง 61 ปี ขึน้ ไป มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ
ในท้องถิ่นด้านการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ
31-40 ปี ( X = 3.50, = 3.15) และด้านจิตใจ ( X = 3.85, = 3.56) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
		 3.2 หัวหน้าครัวเรือนทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีความเข้าใจในการนำ�แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเข้าใจในการนำ�แนวทาง
ปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งไปปฏิบัติในท้องถิ่ นด้ า นการพึ่ งตนเองด้ า นเทคโนโลยี แตกต่ า ง
จากหัวหน้าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ( X = 3.47, = 3.01) อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
		 3.3 หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นนี้ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามเข้ า ใจในการนำ � แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั โิ ดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความแตกต่างในด้านพึงตนเองด้านเศรษฐกิจของหัวหน้าครัวเรือน
ที่มีรายได้ 9,001-11,000 บาท/เดือน กับหัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้ 0-3,000 บาท/เดือน
ในด้านพึงตนเองด้านเศรษฐกิจ ( X = 3.53, = 3.16) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
ยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้ 11,000 บาท/เดือนขึ้นไป มีความเข้าใจในการนำ�แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านพึ่งตนเอง ด้านสังคมแตกต่างจากหัวหน้า
ครัวเรือนทีม่ รี ายได้ 0-3,000 บาท/เดือน ( X = 3.88, = 3.28) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01

การนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น

The Sufficiency Economy Philosophy for Implementation in the Local Community

68

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 10(2) ก.ค. - ธ.ค. 2558
Journal of Yala Rajabhat University 10(2) Jul - Dec 2015

		 3.4 หัวหน้าครัวเรือนที่มีภาวะหนี้สินแตกต่างกัน มีความเข้าใจในการนำ�แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ภาวะหนี้สินตํ่ากว่า 10,000 บาท
มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีภาวะหนี้สิน 10,001-50,000 บาท ( X =3.43, X =3.25)
ด้านสังคม ( X =3.54, X =3.34) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ( X = 3.42, X = 3.16) และ
ด้านเทคโนโลยี ( X = 3.26, X = 2.94) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 3.5 หัวหน้าครัวเรือนที่จำ�นวนการถือครองที่ดินแตกต่างกันมีความเข้าใจในการ
นำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญที่
.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หัวหน้าครัวเรือนทีถ่ อื ครองทีด่ นิ จำ�นวน 6-10 ไร่ มีความเข้าใจ
ในการนำ � แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งไปปฏิ บั ติใ นท้ องถิ่ นด้ า นการพึ่ งตนเอง ด้ า น
เศรษฐกิจ แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่จำ�นวนการถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ ( X = 3.53,
X = 3.12) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบความแตกต่างด้านการพึ่งตนเอง
ด้านสังคม ระหว่างหัวหน้าครัวเรือนที่มีจำ�นวนการถือครองที่ดิน 6-10 ไร่ กับหัวหน้าครัวเรือน
ทีม่ จี �ำ นวน การถือครองทีด่ นิ น้อยกว่า 1 ไร่ และ 1-5 ไร่ ( X = 3.68, X = 3.41) อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังพบว่ามีความแตกต่างของหัวหน้าครัวเรือนที่มีจำ�นวน การ
ถือครองที่ดินตั้งแต่ 15 ไร่ขึ้นไป มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือน
ที่มีจำ�นวนการถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ ( X = 3.71, X = 3.14) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
		 3.6 หัวหน้าครัวเรือนทีจ่ �ำ นวนครัง้ ที่ได้รบั การอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกัน มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่จำ�นวนครั้งที่ได้รับการอบรม
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านการพึ่งตนเองด้านสังคม แตกต่างจากหัวหน้า
ครัวเรือนที่ไม่เคยอบรม อบรม 1 ครั้ง และอบรม 2 ครั้ง ( X = 3.76, X = 3.40, X = 3.39,
X = 3.40) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่องความเข้าใจใจการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ท้องถิน่ กรณีศกึ ษาประชาชนทีม่ หี วั หน้าครัวเรือน ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
มีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. ความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติงานท้องถิ่น
ของหัวหน้าครัวเรือนตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมมีความรู้
ความเข้าใจในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีอยู่ 1 ด้านทีอ่ ยู่ในระดับมาก
คือ ด้านการพึง่ พาตนเองด้านจิตใจ การทีผ่ ลการวิจยั ปรากฏเช่นนีแ้ สดงให้เห็นว่า หัวหน้าครัวเรือน
ในตำ�บลทรายขาว มีค่านิยมด้านจิตใจที่ดี ทั้งนี้ เพราะชุมชนทรายขาวมีลักษณะเด่นคือ
มีการผสมผสานทางประเพณี วัฒนธรรม ซึง่ สิง่ เหล่านี้ เป็นการหล่อหลอมให้ประชาชน มีสภาวะ
จิตใจที่ดีมีความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ชุมชนมีความเก่าแก่มากกว่า 400 ปี ในส่วนที่ผลการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น
แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี ยังต้องเร่งพัฒนาให้สอดคล้อง
ไปกับด้านการพัฒนาจิตใจ และเป็นข้อบ่งชี้ว่าการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการนำ�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่าง
พอเพียงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปรัชญาอย่างยั่งยืน” ตามแผนการดำ�เนินการงาน
ของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้เลือกพืน้ ทีต่ �ำ บลทรายขาว เป็น
พื้นที่เป้าหมาย ระยะดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2554-2557 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ถึงแม้ว่าจะ
มีการวางยุทธศาสตร์การดำ�เนินการเป็น 4 ยุทธศาสตร์ก็ตาม เมื่อผลปรากฏว่า ความเข้าใจใน
การนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นอยู่ในภาพรวมที่ระดับปานกลาง
ทางหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องการและดำ�เนินการติดตามผลให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
ดังกล่าวภายในปี 2557 ต่อไป
2. หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่างกันมีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเดชา กลิ่นจันทร์ (2548) ที่ ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับระดับ
การนำ�ไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
แสดงให้เห็นว่า อายุไม่มผี ลต่อความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ
ในท้องถิ่นเมื่อพิจารณารายด้านพบความแตกต่างกันของการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น ด้วยการพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยพบว่า หัวหน้าครัวเรือนมีอายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป มีความเข้าในในการนำ�
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น แตกต่างจากหัวน้าครัวเรือนที่มีอายุ
การนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น
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31-40 ปี การที่ผลวิจัยปรากฏ เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการสั่งสมประสบการณ์ เรื่องทรัพยากร
ธรรมชาติในท้องถิ่นที่ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาตามอายุขยั ที่มีมากกว่า ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2550) ตามแนวคิด
พืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม (Social learning theory) ซึง่ จะประกอบด้วย ความใส่ใจ
(Attention) การจดจำ� (Retention) การลอกเลียนแบบ (Reproduction) และแรงจูงใจ
(Motivation) ซึ่งพฤติกรรมของคนเราจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม และการสั่งสม
ประสบการณ์นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ ด้านการพึง่ พาตนเองด้านจิตใจของหัวหน้าครัวเรือนทีม่ อี ายุระหว่าง 61 ปีขนึ้ ไป
กับหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 31-40 ปี อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากหัวหน้าครัวเรือนที่อายุ 61 ปีขึ้นไป นั้นมีความเข้าใจในด้านการ
พึง่ ตนเองทางจิตใจทีส่ งู กว่า ด้วยวัยวุฒทิ มี่ มี ากกว่านัน้ รวมกับประสบการณ์ทางสังคมเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญต่อการพัฒนาการทางจิตใจของบุคคล การที่บุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมจะทำ�ให้
มีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นและสามารถนำ�ตนเองเข้าไปอยู่ในบทบาทของ
ผูอ้ นื่ ได้ และประสบการณ์ทจี่ ะสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ มากกว่า จะทำ�ให้บคุ คลมีความคิดเห็น
ที่กว้างขวางและมีการพัฒนาการทางจิตใจในระดับที่สูง นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิด
องค์ประกอบภายในของพฤติกรรม คือ การเรียนรู้สิ่งที่สั่งสมไว้ (Habit) หมายถึง ความรู้
ความสามารถ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ อันเป็นผลจากการเรียนรู้ (Learning) พัฒนาการ
(Development) หรือวุฒิภาวะ (Maturation) (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550)
3. หัวหน้าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความเข้าใจในการนำ�แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลับพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น ด้านการพึ่งพา
ตนเองด้านเทคโนโลยี แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก หัวหน้าครัวเรือนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนนั้ มีโอกาสทีจ่ ะรับรูเ้ รื่องต่างๆ ด้านเทคโนโลยีจากกระบวนการสัง่ สมเรียนรู้
ในมหาวิทยาลัย มีการเข้าร่วมกิจกรรม ที่หลากหลายพบว่า การพัฒนาระบบกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ที่ ได้จากการศึกษาจึงมีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีได้ดีกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา
4. หัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ปรากฏว่า หัวหน้าครัวเรือนทีม่ รี ายได้ 9,000-11,000 บาท/เดือน มีความเข้าใจในการนำ�แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ แตกต่าง
การนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น
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จากหัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้ 0-3,000 บาทเดือน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้ 9,001-11,000 บาท/เดือน
มีการวางแผนในการทำ�มาหากิน และมีการแบ่งสัดส่วนทีด่ นิ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้ ยัง
มีการปลูกพืชหมุนเวียนทำ�ให้มีกินทั้งปี และการเพาะปลูกก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเหตุผล
ดังกล่าวจึงทำ�ให้มีความแตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้ 0-3,000 บาท/เดือน ในการ
พึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ
5. หัวหน้าครัวเรือนทีม่ ภี าวะหนีส้ นิ แตกต่างกัน มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นโดยรวม แตกต่างกัน เมื่อทำ�การทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ Scheffé (1999) พบความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและด้านเทคโนโลยี กล่าวคือ ในด้านเศรษฐกิจ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่
ภาวะหนี้สินตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตั แิ ตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนทีม่ ภี าวะหนีส้ นิ 10,001 – 50,000 บาท ในด้านสังคมพบว่า
หัวหน้าครัวเรือนทีม่ ภี าวะหนิส้ นิ ตํา่ กว่า 10,000 บาท มีความเข้าใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนทีม่ ภี าวะหนีส้ นิ 10,001 – 50,000 บาท
นอกจากนี้ ยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือนทีม่ ภี าวะหนีส้ นิ ตาํ่ กว่า 10,000 บาท มีความเข้าใจในแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือน ที่มีภาวะหนี้สิน
10,001 – 50,000 บาท และสุดท้ายพบว่า หัวหน้าครัวเรือนทีม่ ีภาวะหนีส้ นิ ตํ่ากว่า 10,000 บาท
มีความเข้าใจในแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในท้องถิ่น แตกต่างจากหัวหน้า
ครัวเรือนทีม่ ภี าวะหนีส้ นิ 10,001 – 50,000 บาท ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากหัวหน้า
ครัวเรือนที่มีภาวะหนี้สินตํ่ากว่า 10,000 บาท เป็นผู้ที่เข้าในหลักในการดำ�เนินชีวิตตามแนว
พระราชดำ�ริพอเพียง กล่าวคือ มีความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ ทีต่ อ้ งเพิม่ รายได้ลดรายจ่าย ดำ�รง
ชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตภาพและฐานะของตนเอง สำ�หรับด้านสังคม
มีความเข้าใจทีต่ อ้ งช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน รูจ้ กั กระบวนการในการใช้ชวี ติ ทีเ่ กิดจากรากฐานทีม่ นั่ คง
และแข็งแรงและในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีความเข้าใจและจัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดเพื่อความมั่นคงในชุมชนท้องถิ่นส่วนในด้านเทคโนโลยีนั้น มีความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภูมิปัญญาที่มีในชุมชนและสอดคล้องเป็น
ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้หัวหน้าครัวเรือนที่มีหนี้สิน
ตํา่ กว่า 10,000 บาท มีค่ วามเข้าใจในการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ สูงกว่า
หัวหน้าครัวเรือน ที่มีภาวะหนี้สิน 10,001 – 50,000 บาท
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6. หัวหน้าครัวเรือนทีม่ จี �ำ นวนการถือครองทีด่ นิ แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ปรากฏว่า พบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพึง่ ตนเองด้านเศรษฐกิจระหว่างหัวหน้าครัวเรือนทีม่ กี ารถือครองทีด่ นิ 6-10 ไร่ มีคา่ เฉลีย่
แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่ถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากการถือครองจำ�นวนที่ดินที่มากกว่ามีโอกาสที่จะนำ�รูปแบบทางการเกษตรหรือการจัดการ
บริหารพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มากกว่า อีกทั้งผู้ที่ถือครองที่ดินจำ�นวน 6-10 ไร่
ขึ้นไป มีการวางแผนการร่วมกันภายในสมาชิกครัวเรือนและมีการนำ�การเกษตรแบบครบวงจร
อีกทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำ�เกษตร จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยทุนหมุนเวียนในการทำ�เกษตรสูง
กว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือน
ที่จำ�นวนถือครองที่ดิน 6-10 ไร่ มีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ ด้านการพึง่ พาตนเองด้านสังคม แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนทีจ่ �ำ นวนการถือครอง
ด้านสังคม แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่จำ�นวนการถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ และ 1-5 ไร่
ผลการวิจัยปรากฏผลเช่นนี้ เพราะหัวหน้าครัวเรือนที่ถือครองที่ดิน 1 ไร่ และ 1-5 ไร่ นั้น มีการ
พบปะและประชุมกันเพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ดา้ นพัฒนาสาธารณประโยชน์ ใน
ชุมชนน้อย อีกทัง้ ยังขาดความเข้าใจในการจัดสวัสดิการต่างๆ ในชุมชน และไม่คอ่ ยเห็นความสำ�คัญ
ทีจ่ ะทำ�กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ภาครัฐ ซึง่ แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนทีถ่ อื ครองทีด่ นิ
6-10 ไร่ ที่มีการพึ่งตนเองทางสังคมที่สูงกว่า และเมื่อผลการวิจัยยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่
ถือครองที่ดินตั้งแต่ 15 ไร่ขึ้นไป มีความเข้าใจ ในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ แตกต่างจากหัวหน้าครัวเรือนที่
จำ�นวนการถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ ผลที่ปรากฏเช่นนี้ เพราะว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ถือครอง
ที่ดิน 15 ไร่ ขึ้นไป มีโอกาสในการจัดการที่ดิน เช่น การกักเก็บนํ้าการเกษตรไว้ ใช้ ในหน้าแล้ง
สามารถใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองจากธรรมชาติ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
เนื่องจากมีที่ดินมากกว่าที่จะนำ�ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนมาทำ�ปุ๋ยที่ผลิตเองจากธรรมชาติ
เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี เนื่องจากมีที่ดินมากกว่าโอกาสที่จะ
นำ�ทรัพยากรในที่ดินของตนมาทำ�ปุ๋ยย่อมมีมากกว่าจึงทำ�ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า สิ่งต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวมาจึงทำ�ให้หัวหน้าครัวเรือนที่ถือครองที่ดิน 15 ไร่ ขึ้นไป
มีความแตกต่างกับหัวหน้าครัวเรือนที่ถือครองที่ดิน จำ�นวนน้อยกว่า 1 ไร่ ในด้านการพึ่งพา
ตนเอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
7. หัวหน้าครัวเรือนทีม่ จี �ำ นวนครัวเรือนที่ได้รบั การอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันมีความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบความแตกต่างของหัวหน้าครัวเรือนที่มีจำ�นวนครั้งที่
ได้รับการอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป มีความเข้าใจในการนำ�
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แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่นด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านสังคมรวมแตกต่าง
หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่เคยอบรมเลย อบรม 1 ครั้ง และอบรม 2 ครั้ง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากผูน้ ี้ได้รบั การฝึกอบรมมากกว่า 3 ครัง้ ขึน้ ไป ย่อมได้รบั ความรู้ ซึง่ นำ�ไปสูแ่ นวทาง
การปฏิบัติที่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยอบรมเลย อบรม 1 ครั้ง และอบรม 2 ครั้ง ในด้านสังคมนั้น
ผู้ได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป จะมีการพบปะและประชุมกันในชุมชนเป็นประจำ�
มีการแลกเปลีย่ น ความรูแ้ ละประสบการณ์กนั ภายในครัวเรือนทีม่ ากกว่า มีความเข้าใจในการจัด
สวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค และการบริการต่างๆ ในชุมชน อีกทัง้ ยังมีความคุน้ เคยกับภาครัฐ
ซึ่งในหน่วยบริการในพื้นที่มากกว่า ดังนั้นจึงทำ�ให้มีความแตกต่างกันของผู้เข้าอบรมมากกว่า
3 ครั้ง กับผู้ไม่เคยอบรมเลย อบรม 1 ครั้ง และอบรม 2 ครั้ง
สรุปผล

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพรวมของความเข้าใจในการนำ�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ ของหัวหน้าครัวเรือน ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าด้านที่สูงสุดคือด้านจิตใจ นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างกัน
ทางสถิติของภาพรวมของจากการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามในทุกด้าน
ดังหลายระเอียดที่กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อผลการวิจัย ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ ในด้านการส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องคำ�นึง
ถึงตัวแปร ความแตกต่างของอายุ การศึกษา รายได้ ภาวะหนีส้ นิ การถือครองทีด่ นิ และจำ�นวน
ครั้งของการอบรม ให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี และด้านจิตใจ หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งควรหาจุ ด ร่ ว มระหว่ า งแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ แนวทาง
การปฏิบัติตามหลักศาสนา เนื่องจากผู้คนในชุมชนดังกล่าวมีจุดเด่นในด้านการพึ่งพาตนเอง
ทางด้านจิตใจในระดับมาก เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ทางด้านประวัติศาสตร์มากกว่า
400 ปี ซึ่งจะทำ�ให้มีความเข้าใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงง่ายขึ้น และนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างจริงจังและควรจัดกิจกรรมที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างคนในชุมชนทุกระดับ ทัง้ คนทีม่ หี นีส้ นิ มาก มีหนีส้ นิ น้อย คนทีม่ ที ดี่ นิ มาก
คนที่มีที่ดินน้อย และอื่นๆ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาทัองถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป
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