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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน ในเขตเทศบาล อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษา
ผลของกิจกรรมผสมผสานในการพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของแมบาน ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยแบงการวิจัยเปน 

3 ระยะ ไดแก ระยะที ่1 สาํรวจความเขาใจและการเขาถงึปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
แมบานอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง จํานวน 402 คน ระยะที่ 2 สรางและ
จัดกิจกรรมผสมผสาน ประกอบดวย กิจกรรมกระบวนการกลุม จํานวน 5 ครั้ง และการ

ใหคําปรึกษาแบบกลุมจํานวน 2 ครั้ง กลุมเปาหมาย จํานวน 24 คน จาก 3 หมูบานคือ 

หมูบานโพนบก หมูบานชางและหมูบานหนองหิน ระยะท่ี 3 ตดิตามประเมิน ความเขาใจ

และการเขาถงึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของแมบาน หลงัเขารวมกจิกรรมผสมผสานของ
กลุมเปาหมาย ผลการวิจัยพบวา
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 1. แมบานมีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 71.76 สวนการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 
31.04 เมื่อแยกตามคุณลักษณะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดาน พบวาแมบานมีความ
เขาใจและการเขาถงึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 1) ดานความพอประมาณอยูในระดับ
มาก คดิเปนรอยละ75.14   2) ดานความมีเหตุผลอยูในระดบัมาก คดิเปนรอยละ 65.27 
และ 3) ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 44.42 
 2. ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานกอนเขารวมกิจกรรม

x=71.50 sd = 7.48 หลังเขารวมกิจกรรม x=102.96, sd =8.98 ความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแมบานทั้ง 
3 หมูบานสามารถจัดทําแผนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ABSTRACT
 The purposes of the present research included 1) to study the 
understanding and participation in the Philosophy of Suffi ciency Economy 
of housewives in Udon Thani Municipality, Udon Thani Province and 2) 

to study the effect of mixed activities for the development of the house-
wives’ understanding and participation in the Philosophy of Suffi ciency 
Economy.  The study was conducted in 3 phases.  The fi rst phase was 

for a survey of the understanding and participation in the Philosophy of 

Suffi ciency Economy of 402 housewives in the municipality. The second 
phase involved the organization of mixed activities focusing on group 
process activities for 5 times and group counseling for 2 times, for the 

target group of 24 housewives from 3 villages of Pone-bog, Chang and Nong 

Hin.  The third phase was a follow-up assessment of the housewives’s 
understanding and participation in the Philosophy of Suffi ciency Economy 
after their participation in the mixed activities.
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 The fi ndings: 
 1.  About 71.76% of the housewives had a “high” level of 
understanding of the Philosophy of Suffi ciency Economy.  However, their 
participation in the Philosophy was at a “low” level or only 31.04% of the 
group.  When characterized according to the 3 attributes of the Philosophy, 
it was found that 1) 75.14% of the housewives showed a “high” level of 
moderation, 2) 65.27% showed a “high” level of reasonableness, and 3) 
44.42% showed a “low” level of self-immunity.  
 2.  The housewives’ understanding of the Philosophy of Suffi ciency 
Economy had increased signifi cantly after their participation in the mixed 
activities at the .01 level of signifi cance.  As regards their participation in 
the Philosophy, the housewives of the 3 villages were able to prepare 
plans for their livelihood based on the Philosophy of Suffi cient Economy 
and to put the plans into practice continuously.
          
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมผสมผสาน, ความเขาใจ, การเขาถึง
Keywords: Suffi ciency Economy, Activities, Understanding, Participation

บทนํา
 จากภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิเม่ือป พ.ศ.2540 โดยสงผลกระทบอนัเปนปญหา

ตอทัง้ภาครัฐและเอกชนตามมามากมายท้ังคนวางงานจากการปดกิจการของภาคธุรกิจ 
ภาวะหน้ีสนิเพ่ิมมากข้ึนสงผลกระทบตอสงัคมอยางรุนแรง วกิฤตเศรษฐกิจทีเ่กดิขึน้เปน
บทเรียนของการพัฒนาท่ีไมสมดุลและไมมเีสถียรภาพ เปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมทีไ่มคาํนงึถงึความเหมาะสมและไมมกีารสรางพืน้ฐานภายในประเทศใหมัน่คง 

แข็งแรง (Supunya, 2007)
 วกิฤตการณนีท้าํใหประเทศไทยมคีวามจาํเปนทีต่องปรบัเปลีย่นทศิทางในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งปวงชนชาวไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนหนทางในการ
รอดพนวิกฤตครั้งนี้ โดยมีพระราชดํารัสเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต พ.ศ.
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2517 กลาวคือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัไดทรงมพีระราชดาํรสัแกมหาสมาคมทีเ่ขาเฝา ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจติร
ลดาฯพระราชวังดสุติวา “….คนอืน่จะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมอืงไทยลาหลงั เมอืงไทย
เชย วาเมอืงไทยไมมสีิง่ทีส่มัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทกุคนมคีวามปรารถนา
ที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ทางนี้
ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอมีพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอ
กิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็
จะยอดยิ่งยวดได….” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารง
อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดย
เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือกาวทันโลกยุคโลกาภิวฒัน  ความพอเพียงหมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะ
ตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อ

ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดาน

วัตถุและสังคม (Mahaweero, 2007) 
 การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักนาํทางเปนอกียทุธศาสตร

หนึ่งในการแกปญหาของประเทศไทย ที่เกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมและการคาเสรี การท่ีดําเนินนโยบายในลักษณะน้ีจะเปน
ตัวชักนําใหภาคประชาชนนํามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือเมื่อมีการกระตุน

เศรษฐกิจเรงการจับจายใชสอย ภาคประชาชนมีกําลังในการซื้อมากขึ้น มีทัศนคติ 
คานยิมในการใชจายอยางไมมขีดีจํากัดเม่ือกระทําบอยๆเกิดความเคยชินซ่ึงจะทําใหภาค

ประชาชนมพีฤตกิรรมบรโิภคโดยไมไตรตรองรอบคอบถงึความจาํเปน มุงเนนสนองความ
ตองการของตนเองเปนสาํคัญ ความตองการใชจายเพ่ิมมากข้ึนแตรายไดยงัคงเดมิ การใช
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บตัรเครดิต บตัรเงินสดตางๆมีมากข้ึนเพราะมีการปรับอตัรารายไดของผูถอืบตัรเครดิตให
ลดต่ําลงมา เกดิภาวะรายจายเกินรายไดเปนหนีส้นิสงผลกระทบเปนวงกวาง เกดิปญหา
ในระดบัครอบครวัเมือ่ระบบเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปนพืน้ฐานคอืครอบครวัไมแขง็แรงก็
จะสงผลตอทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศตามมา 

 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในปจจุบันมีการนําไปใชอยาง
แพรหลาย โดยผูที่นําไปใชหรือนําไปเผยแพรอาจจะยังไมไดศึกษาหรือไมมีความเขาใจ
เพยีงพอ อาจเกิดปญหานาํมาซึง่ความสบัสน และนําไปเปนหลกัยดึทีผ่ดิ ภาคประชาชน
ที่จะนําไปปฏิบัติก็ไดรับการเผยแพรที่ผิดเพี้ยน ทําใหเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปคนละทิศทางนําไปสูการปฏิบัติที่ไมถูกตอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ทรงมพีระราชดาํรัสในเรือ่งนีก้ลาวโดยสรปุคอืเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงยงัมผีูทีไ่มเขาใจผูที่
นาํไปปฏบิตัซิึง่ทาํงานดานพฒันาโดยตรงมานานยังเขาใจหรือปฏบิตัไิมถกูนาํไปเผยแพร
ก็ไมถูกตองเกิดผลเสียตามมา (Pongpit, 2007)
 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชน Onkong (2008) ศึกษาการรับรูและความเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเพนียด อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวามีการรับรูและมีความเขาใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี สามารถแยกความหมายและความแตกตางไดอยาง
ชดัเจนและมกีารนาํไปประยกุตใชในระดบัตนเอง ครอบครวัและการทาํงาน Dhogprakon

(2008) ศกึษาถงึแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงกบัหมูบาน การประยกุตเศรษฐกจิพอเพียงกบั

หมูบานและผลท่ีเกิดขึ้นหลังการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับหมูบาน

อาํเภอเมือง จงัหวัดหนองคาย ผลพบวากลุมตวัอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง ผลท่ีเกดิขึน้หลังจากนาํแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยกุตใช พบวากลุมตวัอยางมกีารนาํภมูปิญญาชาวบานมาใชในการดาํเนนิ
ชวีติประจาํวนัเพิม่ขึน้ สามารถพึง่ตนเองไดเพิม่ขึน้ Netchamsri (2007)  ศกึษาเรือ่งการ

ประยกุตแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูการปฏบิตั ิกรณศีกึษาประชาชนชมุชนเกาะเกรด็ 

อําเภอปากเกร็ด จังหวดนนทบุรี ผลพบวากลุมตัวอยางมีการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูการปฏิบัติ อยูในระดับคอนขางมาก ทั้งดานการรับรูและดานความเขาใจ
เนือ้หาสาระ ดานการยอมรับคณุคาและการนําแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
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การปฏิบตั ิ Lomthong Veeraphatranon (2007) ศกึษาการนําปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ศึกษากรณี บุคลากรสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย พบวามีการรับรูจากการไดยิน ไดเห็น ไดอาน ผานส่ือบุคคล สื่อสาร
มวลชนและมีความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี สามารถแยกองค
ประกอบและอธิบายไดอยางชัดเจน จากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทบทวนพบวามีการศึกษา
เรือ่งเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตเปนงานวิจยัเชิงสํารวจเทานัน้เชน การสํารวจ
ความเขาใจ การรับรู ความคิดเห็นของบุคคลในชุมชนหรือในอําเภอท่ีมโีครงการเก่ียวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ภาครัฐใหการสนับสนุนสงเสริมเปนตน ยังขาดงานวิจัยเชิง
ทดลองหรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ศึกษาในกลุมของแมบานผูมีอิทธิพลตอสมาชิกในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมผสมผสาน

เปนแนวทางในการพฒันาแมบานใหเขาใจตนเอง ซึง่จะชวยใหแมบานรบัรูปญหาของตน 
และสามารถตดัสนิใจแกไขปญหาไดดวยตนเองโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ปรับใชแกไขปญหาเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพ่ือศกึษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน 
ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 2.  เพือ่ศกึษาผลของกจิกรรมผสมผสานในการพฒันาความเขาใจและการเขา

ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นิยามเชิงปฏิบัติการ
 1. ความเขาใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของแมบาน หมายถงึ แมบานมคีวามรู 
ความเขาใจ และความคิดเห็น ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูวิจัยไดพัฒนา

แบบสอบถามจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งดานความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัว ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม และแนวคิดของ
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ในเรื่องความพอเพียง 7 ประการคือ 1) พอเพียง
สําหรับทุกระดับ 2) มีความเอื้ออาทร 3) มีการสงเสริมใหอนุรักษสิ่งแวดลอม 4) มีการ
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สรางเครือขายชุมชน แกปญหารวมกัน 5) ปญหาพอเพียง มีการใชภูมิปญญา ความรูที่
มอียูในการแกไขปญหา6)มกีารรักษาวัฒนธรรมและรูเทาทนัปองกันวฒันธรรมภายนอก 
7) มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมั่นคง (Wasee, 1999)
 วัดไดโดยแบบสอบถามซ่ึงมี 2 ชุด แบงออกเปนแบบสอบถามความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 ขอและแบบสอบถามเชิงสถานการณ จํานวน 
5 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา(Rating scale) 4 ระดับ ตั้งแต 
“เห็นดวยมากที่สุด” ถึง “เห็นดวยนอยท่ีสุด” คะแนนความเขาใจคือผลรวมของ
แบบสอบถามท้ัง 2 ชุด ผูตอบท่ีไดคะแนนมากถือวาเปนผูที่มีความเขาใจตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูงและผูตอบท่ีไดคะแนนนอยถือวาเปนผูที่มีความเขาใจตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตํ่า
 2. การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน การวิจัยครั้งนี้แบงความ
หมายของการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานออกเปน 2 ความหมายตาม
ระยะดังนี้ ระยะท่ี 1) กอนการเขารวมโปรแกรมการจัดกิจกรรมผสมผสาน หมายถึง 
แมบานมสีวนรวมหรอืเขารวมกับโครงการทีเ่กีย่วของกับปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดย
ผูวจิยัไดสรางแบบสอบถามขึน้จากการรวบรวมกจิกรรมของชุมชนภายใตกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 12 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา
(Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต “เขารวมมากท่ีสุด” ถึง “ไมเคยเขารวม” ผูตอบที่ได
คะแนนมากถอืวาเปนผูทีม่กีารเขาถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสงูและผูตอบทีไ่ดคะแนน
นอยถือวาเปนผูที่มีการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํ่าและ ระยะที่ 2) หลังการเขา

รวมกิจกรรมผสมผสาน หมายถึง แมบานสามารถจัดทําแผนการดําเนินชีวิตนําปฏิบัติ

ใหเกิดผลจริงไดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผูวิจัยไดพัฒนาจากเรื่อง 
“7 ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (Setboonsang, 2006) 
ลกัษณะของแผนการดําเนินชวีติ 7ขัน้ตอนคือ 1) การจับประเด็นปญหา 2) การวิเคราะห
สาเหตุของปญหา 3) การกําหนดขอบเขตเปาหมายในการแกปญหา4) กําหนดแผนการ

ปฏิบัติหรือตั้งปณิธาน 5) การดํารงความมุงหมาย 6) ใชความอดทนอดกล้ัน 7) สรุป

ประเมินผล                                 
 3. กิจกรรมผสมผสาน หมายถึงการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุมรวมกับ 
การใหคําปรึกษาแบบกลุม เพื่อใหสมาชิกเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจ ตระหนักรูใน
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ตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงของเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ลักษณะของกิจกรรมมีทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที โดยแบงกิจกรรม
ดังนี้ครั้งที่ 1-3 เปนกิจกรรมกระบวนการกลุมเพื่อใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการทําแผนการดําเนินชีวิต ครั้งที่4-5 เปนการให
คําปรึกษากลุม เพ่ือใหสมาชิกไดระบายความรูสึก ไมสบายใจ รับรูและเขาใจปญหาของ
ตนเองและนําปญหาเหลานั้นมาวางแผนแกไขโดยการวางแผนการดําเนินชีวิตโดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปฏิบตัไิด ครัง้ที ่6-7 เปนกจิกรรมกระบวนการ
กลุมเพ่ือใหสมาชกิไดนาํเสนอแผนการดาํเนนิชวีติของตนและเกดิความมัน่ใจทีจ่ะปฏบิตัิ
อยางตอเนือ่ง เนือ้หาของกจิกรรมผสมผสานคอื1) การแลกเปลีย่นเรยีนรูเกีย่วกบัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การรับรูและเขาใจถึงปญหาของตนเองไดเชนการเปนหนี้สิน
รายจายไมเพียงพอหรือมีความไมปกติสุขในครอบครัวเปนตน นําปญหาเหลาน้ันมาหา
หนทางแกไขโดยการวางแผนการดําเนินชีวิตสามารถนําไปปฏิบัติไดโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อ
ศึกษาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน ในเขตเทศบาล 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยใชกิจกรรมผสมผสาน แบงออกเปน 3 ระยะ คือระยะที่

1) สํารวจความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานอําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ระยะที่ 2) สรางและจัดกิจกรรมผสมผสาน ระยะที่3) ติดตามและ

ประเมินหลังเขารวมกิจกรรมผสมผสาน
 ระยะที่ 1 สํารวจความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
แมบาน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง (Sample) ประชากรเพศหญิงในเขตเทศบาล 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เลือกโดยการสุมตัวอยางอยางงายไดหมูบาน 3 หมูบานคือ 
1) หมูบานโพนบก 2) หมูบานชาง และ3) หมูบานหนองหิน ตาํบลหมากแขง แลวทาํการ
สุมตัวอยางโดยการสุมแบบกําหนดจํานวน (Quota Sampling) หมูบานละ 134 คน ได
กลุมตัวอยางจํานวน 402 คน
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 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยระยะท่ี 1 คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายงานจํานวน 11 ขอ (2) แบบวัดความเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเปนแบบวัดความคิดเห็น จํานวน 20 ขอ (3) แบบวัดความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณ จํานวน 5 ขอ
(4) แบบวัดการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13 ขอ
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย
   3.1  การทดสอบความตรง (Validity) ของเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั โดยนาํ
แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนอตออาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธและตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความครบถวนของประเด็น
คําถามเพ่ือขอคําแนะนําในการแกไขใหถูกตองสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
     3.2  การทดสอบความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
โดยใชการหาคาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffi cient) ดวยวธิคีรอนบาค (Cronbach) 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดคาความเช่ือ
มัน่เทากบั 0.80 2) แบบวัดการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดคาความเช่ือมัน่เทากบั 

0.7
 4.  การเกบ็รวบรวมขอมลู ผูวจิยัไดดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลู โดยมขีัน้ตอน
ดังนี้

  4.1  ผูวิจัยไดประสานงานกับประธานชุมชนหมูบานโพนบก หมูบาน

ชางและหมูบานหนองหิน เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจาก
กลุมตัวอยางที่อาศัยในพื้นที่ดังกลาว หลังจากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลว จากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหทางสถิติ

  4.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 

25 กุมภาพันธ 2552
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  4.3  เม่ือผูวิจัยไดแบบสอบถามครบท้ัง 402 ชุด ตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวมาวิเคราะหขอมูลและแปลผล
ขอมูลตอไป
 5. การวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูลและแปล
ผลขอมูล แบบวัดความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําขอมูลที่
เก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังน้ี (1) ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและ
หาคารอยละ (%) (2) ขอมูลเก่ียวกับความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขาถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (x ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) (4) แบบสอบถามปลายเปดทําการวิเคราะหเน้ือหา สรุปประเด็น ประกอบ
ความเรียง
 ระยะที่ 2 สรางและจัดกิจกรรมผสมผสานเพ่ือพัฒนาความเขาใจและการ
เขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน
 การวิจยัในระยะท่ี 2 นีเ้ปนการสรางและจัดกิจกรรมผสมผสานเพ่ือพฒันาความ
เขาใจและการเขาถงึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน อาํเภอเมือง จงัหวัดอดุรธานี 
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
 1. กลุมเปาหมาย ในการจัดกิจกรรมผสมผสานเพื่อพัฒนาความเขาใจและ

การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมเปาหมายจากการสํารวจ
ความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะที่ 1 โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงเน่ืองจากการใหคําปรึกษาน้ันตองเปนการสมัครใจ ดังนั้นจึงเลือกแมบาน

ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม ในการเลือกกลุมเปาหมายน้ีผูวิจัยไดเขาไปพูดคุยและสราง

สัมพันธภาพกับแกนนําแมบาน จึงทําใหไดกลุมเปาหมายจากแมบาน 3 หมูบานคือบาน
โพนบก บานชางและบานหนองหิน หมูบานละ 8 คน รวม 24 คน
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงกอนเขารวมกิจกรรมผสมผสาน ซึ่งเปนแบบสอบถามชุดเดียวกับแบบวัดในระยะ
ที่ 1 (2) กิจกรรมผสมผสานเพื่อพัฒนาความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยนําแนวคิดกระบวนการกลุมและการใหคําปรึกษาแบบกลุม
 3.  การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวจิยัดาํเนนิการกจิกรมผสมผสานและเกบ็ขอมลู
ดังนี้ (1) กอนการเขารวมกิจกรรมผสมผสาน ผูวิจัยอธิบายใหผูเขารวมกิจกรรมทราบ
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เกี่ยวกับขั้นตอนการเขารวมกิจกรรมและใหตอบแบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 (2) ดําเนินการจัดกิจกรรมผสมผสานแมบานทั้ง 
3 หมูบาน หมูบานละ 8 คน รวม 24 คน เขารวมกิจกรรมผสมผสานจํานวน 7 ครั้ง
ครั้งละ 90 นาที ระหวางวันท่ี 9 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553
 ระยะที ่3 ตดิตามและประเมนิการเขาถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงหลงัการ
เขารวมกิจกรรมผสมผสาน
 1. กลุมเปาหมาย คอืแมบาน ในหมูบานบานโพนบก บานชางและบานหนองหิน 
ทีเ่ขารวมกจิกรรมผสมผสานในระยะที ่2 แตเนือ่งดวยเหตปุจจยัความไมสมดลุดานเวลา
ของแมบานและผูวิจัยอีกท้ังภารกิจของแมบาน จึงทําใหผูวิจัยติดตามแมบานหลังเขา
รวมกิจกรรมโดยคัดเลือกจากแมบานท่ีสมัครใจและพรอมในการใหผูวิจัยติดตามดังนี้
คือแมบานหมูบานบานโพนบก บานชางและบานหนองหิน หมูบานละ 2 คน รวม 6 คน
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั (1) แบบวัดความเขาใจปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนแบบวดัชดุเดยีวกับแบบวัดในระยะที ่2 เพือ่วดัความเขาใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
หลังการเขารวมกิจกรรมผสมผสาน (2). การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตพฤติกรรม 
แมบานโดยผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยกําหนดขอบเขตของการ
สัมภาษณดังนี้ 1) แผนการดําเนินชีวิตของแมบานที่วางแผนไว 2) สิ่งที่ปฏิบัติ 3) ความ
ตอเนื่องสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ 4) ปญหาและอุปสรรค      
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการและเก็บขอมูลดังนี้ (1) หลังการ

เขารวมกิจกรรมผสมผสาน 2 สัปดาห ผูวิจัยใหแมบานจํานวน 24 คนตอบแบบวัดความ

เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2553 (2) ดําเนินการติดตามผล
การเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการเขารวมโปรแกรมการจัดกิจกรรมผสมผสาน 
โดยติดตามแมบานท้ัง 3 หมูบานหมูบานละ 2 คน จํานวน 6 คน หลังเสร็จส้ินโปรแกรม 
2 สัปดาห
 4.  การวิเคราะหขอมูล  (1) แบบวัดความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของแมบาน จะนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติดวยคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก การแจง

แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในสวนที่เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open-Ended Questions) จะนํามาวิเคราะหเนือ้หา สรปุประเด็นประกอบ
ความเรยีง  (2) การวเิคราะหขอมลูเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางความเขาใจปรชัญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของแมบานกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมผสมผสาน โดยใชสถิติ
ทดสอบ T- test dependent  (3) การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตพฤติกรรม โดย
นํามาวิเคราะหโดยการนําขอมูลที่เปนความคิดเห็นมาสรุปผล ประเด็นปญหาอุปสรรค 
ขอจํากัดและขอเสนอแนะ นําเสนอในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

คุณลักษณะ
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 หวง 2 เง่ือนไข

หมูบานโพนบก หมูบานชาง หมูบานหนองหิน

x S.D แปลผล x S.D แปลผล x S.D แปลผล

คุณลักษณะดาน
ความพอประมาณ

23.28 2.98 มาก
ที่สุด

19.82 2.73 มาก 20.56 2.81 มาก

คุณลักษณะดาน
ความมีเหตุผล

17.11 2.72 มาก 16.35 2.70 มาก 14.15 2.54 มาก

คุณลักษณะดาน
การมีภูมิคุมกันในตัว

15.89 2.59 มาก 12.52 2.47 นอย 11.49 2.27 นอย

 ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้
 1. ความเขาใจและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน 

ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวาแมบานหมูบานโพนบก 

มีคาคะแนนเฉลี่ยความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 77.78 สวนคาคะแนนเฉลีย่การเขาถึงปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยูในระดบัมาก
คดิเปนรอยละ 56.66 แมบานหมูบานชางคาเฉล่ียความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70 สวนคาคะแนนเฉลี่ยการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงอยูในระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 48.30 แมบานหมูบานหนองหินมีคาคะแนน

เฉลี่ยความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 80.78   
สวนมีคาคะแนนเฉล่ียการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอย คิดเปน
รอยละ 49.32 ผลการศกึษาความเขาใจ การเขาถึงปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ของแมบาน
ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แสดงดังตารางที่ 1
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แบบ

ทดสอบ

หมูบานโพนบก หมูบานชาง หมูบานหนองหิน

x S.D. แปลผล x S.D. แปลผล x S.D แปลผล

1.ความเขาใจ
ปรัชญาเศรษ
ฐกิจพอเพียง

93.24 3.03 มากท่ีสุด 85.77 2.76 มาก 96.30 3.13 มากที่สุด

2.การเขาถึง
ปรัชญาเศรษ
ฐกิจพอเพียง

34.76 2.31 มาก 29.03 1.93 นอยท่ีสุด 29.34 1.95 นอย

 ตารางที่ 2 แยกตามคุณลักษณะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข
 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ Netchamsri (2007)  ศึกษาเรื่องการ
ประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ กรณีศึกษาประชาชนชุมชนเกาะ
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่วาประชาชนชุมชนเกาะเกร็ดมีการประยุกต
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูการปฏิบตัอิยูในระดบัคอนขางมาก ทัง้ดานการรบัรูเนือ้หา
สาระ ดานความเขาใจในเนื้อหาสาระ ดานการยอมรับคุณคาและนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติ ปจจัยท่ีมีผลตอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงไปสูการปฏิบัติของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดนนทบุรี ไดแก อาชีพ 
ประสบการณการเขารวมฝกอบรมในกจิกรรม โครงการทีเ่กีย่วของกับเศรษฐกจิพอเพยีง 

เชนเดยีวกบังานวิจยัของ Metheeanankul (2006) พบวากลุมตวัอยางสวนใหญ มกีารนํา

แนวปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชในชวีติในระดบันอย เมือ่พจิารณารายดาน
พบวา ดานการนําแนวปฏิบตัติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวติในระดับมากคือ
การนําไปใชประโยชนของชุมชน สวนดานแนวปฏิบตัติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตในระดับนอยคือ การรับรูในเนื้อหาสาระ ความเขาใจในเน้ือหาสาระ และการนํา

มาใชประโยชนของตนเอง      

 2.  ผลของกิจกรรมผสมผสานในการพัฒนาความเขาใจและการเขาถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาแมบาน
ทั้ง 3 หมูบานมีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือไดเขารวมกิจกรรม

ผสมผสาน ซึ่งเปนลักษณะกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาความเขาใจและการเขาถึง
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบาน โดยการจัดกิจกรรมประกอบดวย (1) กิจกรรม
กระบวนการกลุม (2) การใหคําปรึกษาแบบกลุม พบวาแมบานสามารถนําปญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองมาจัดทําแผนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไข
ปญหาของตนเองได และเมื่อแมบานนําแผนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง จากการติดตามพบแมบานมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
มีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเพิ่มมากขึ้น 
 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ Meenrakrueangdet (2006) ที่วา
ประชาชนที่เขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไมมีตําแหนงทางสังคม
รับสื่อทางโทรทัศนเปนประจํา ไมเคยเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
รับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยูในระดับคอนขางมากและ
การปฏิบัติอยูในระดับคอนขางนอย การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ของประชาชนทีเ่ขารวมโครงการชวีติพอเพยีงตามแนวพระราชดําริ อยูในระดบัคอนขาง
มาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ  Samakkarn (2007)  ศึกษาเรื่อง ความรู ความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงหลังเขารวมโครงการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา ผูเขาอบรมพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพ กรมการขนสงทหารอากาศ 
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศที่วา ผูเขารวมอบรมกอนเขารวมโครงการอบรม
โครงการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ผูเขารวมอบรมมีความรู ความ

เขาใจปรชัญาเศรษฐกิจพอพยีงอยูในระดบัคอนขางนอย เมือ่เขารวมอบรมผูเขารวมอบรม
มคีวามรู ความเขาใจปรชัญาเศรษฐกจิพอพยีงอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความรู ความเขาใจ และการยอมรับอยูในระดับมาก

 สรุปไดวา จากการจัดกิจกรรมผสมผสานทําใหแมบานมีความเขาใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกอนเขารวมกิจกรรม x=71.50 sd = 7.48 หลังเขารวมกิจกรรม
x=102.96, sd =8.98 แมบานมีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้นอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  สงผลทาํใหสามารถนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปปรบัใชใหเกดิผลในแงมมุการปฏบิตั ิและจากการตดิตามพบความเปนอยู สภาพจติใจ 

ไมใชเฉพาะตนเองเทานั้นสงผลมีแนวโนมท่ีดีขึ้นในครอบครัว สิ่งที่คนพบไดตอบคําถาม
วิจัยท่ีวาโปรแกรมการจัดกิจกรรมผสมผสานที่สามารถพัฒนาความเขาใจและการเขา
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแมบานอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีประสิทธิผลมี
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ลักษณะอยางไรน้ัน ผูวิจัยไดขอสรุปวาโครงสรางของกิจกรรมท่ีมีการผสมผสานเทคนิค
วธิกีารตางๆเขาดวยกันเปนสิง่ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาความเขาใจและการเขาถงึปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตในการดําเนินกิจกรรมตองคํานึงถงึบริบทของชุมชนเพราะจะทําให
เกิดประโยชนตอชุมชน และไดรับการยอมรับเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
  1.1  ระดับนโยบาย
   1) รัฐควรสงเสริมบทบาทแมบานในชุมชน ใหมีการรวมกลุมหรือมี
แกนนาํแมบานในการพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชน โดยการนาํรปูแบบกจิกรรมผสม
ผสานในครัง้นีซ้ึง่ประกอบดวย กจิกรรมกระบวนการกลุมและการใหคาํปรกึษาแบบกลุม 
ไปปรับใชในพื้นที่อื่นๆตามบริบทของแตละชุมชน
   2) จากผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมผสมผสานความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ิมสงูข้ึน และมีการเขาถึงคือการปฏิบตัอิยางเปนรูปธรรม
มากขึน้ไมเพยีงแตมคีวามเขาใจเพยีงอยางเดยีว ดงันัน้เพือ่ใหเกดิการปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการอบรมใหความรูเรื่องการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันในชุมชนอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ

   3)  หนวยงานภาครฐัควรมกีารบรูณาการงานทีเ่กีย่วของกบัการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เขาดวยกัน โดยนํารูปแบบกิจกรรมผสมผสานไปปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตอไป เชน ดานสาธารณสุขนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 3 ดานไปประยุกตใชกับผูปวยในการดูแลตนเอง
  1.1  ระดับปฏิบัติการ
   1) แมบานควรมีการศกึษาและทาํความเขาใจในเรือ่งปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงและนําไปปฏิบัติในครอบครัวของตนเองอยางตอเนื่อง

   2) แมบานควรมีการรวมกลุมกันในชุมชนเผยแพรความรูเรือ่งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเกิดความเขมแขง็ในครอบครัว

และชุมชนตอไป
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 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
  1)  ควรวิจัยติดตามผลในกลุมแมบานที่ไดเขารวมกิจกรรมผสมผสานเพื่อ
การติดตามการเขาถึงอยางตอเนื่อง
  2)  ควรศึกษาปจจยัเชิงเหตขุองความเขาใจและการเขาถงึปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุมแมบาน กลุมผูนําชุมชนและกลุมเยาวชนในหมูบาน
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