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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความุ่งหมาย เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จ านวน  320  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ส่วนข้อมูลจากการตบอแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความที่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมุติฐานโดยการวิเคราะห์หาค่า T-test และ F-test ผลการวิจัย 
พบว่า  

1. โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประหยัด และด้านการ
ด ารงชีวิต รวมถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์เฉลี่ยที่มากที่สุด  นอกนั้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบเพศต่างกัน จะความคิดเห็นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเอ้ืออาทรที่ไม่ต่างกัน ส่วนในด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการ
ด ารงชีวิต แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างอาชีพกับ ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินชี วิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอาชีพแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับ ด้านการเพ่ิมรายได้  
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน ส่วนด้านการลดรายจ่าย  ด้านการ
ประหยัด ด้านการด ารงชีวิต และด้านความเอ้ืออาทรมีความเห็นไม่แตกต่างกัน 
 ผลการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ รวมถึงการได้ไปสัมผัสกับชาวบ้านดงเรือง เพ่ือศึกษาการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนอง
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หาน จังหวัดอุดรธานี เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นแบบอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the lifestyle based on Sufficiency 
Economy Philosophy of residents in Ban Dong Ruang, Nong Mek,Nong Han, Udon 
Thani and to compare between differing opinions of residents regarding their lifestyle. 
The sample consisted of 320 residents in the Ban Dong Ruang community, Nong 
Mek,Nong Han, Udon Thani. Data is collected using questionnaires. Statistics used to 
analyze the data were Percentage, Average Mean, and Standard Deviation. The 
Hypothesis was tested using the t-test and f-test. The results revealed the following: 
 1) The overall score was at a high level. When considering each aspect separately, 
it was found that the aspects of Frugality, Lifestyle, and Environmental Conservation all 
scored at the highest levels, while aspects other than the previously mentioned had 
moderate scores. 
 2) Different genders had similar opinions on Environmental Conversation and 
Generosity, but had different opinions on Reducing Cost, Increasing Revenue, Frugality, and 
Lifestyle. 
 3) The comparison of the relationship between occupation and opinions on 
lifestyle based on Sufficiency Economy Philosophy of residents in Ban Dong Ruang, Udon 
Thani revealed that people with different jobs had different opinions on Increasing 
Revenue and Environmental conservation, but similar views on Cos Reduction, Frugality, 
Lifestyle and Generosity. 
 After collecting data in various aspects, as well as having interacted with the 
people of Ban Dong Ruang to study their way of life, it can be concluded that their 
lifestyle properly upholds the Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King 
Rama IX. It is considered a true role model of a Sufficiency Economy Village. 
 
 
 
ภูมิหลัง 
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 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
9 ได้กล่าวไว้  เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็น
ปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึ ดเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยทรงชี้แนะถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชน
ชาวไทยมาโดยตลอดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ หลักส าคัญของความพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3ห่วง 2 
เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีเงื่อนไข ด้านความรู้ ควบคู่
กับคุณธรรม ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนที่เหมาะสมเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตอยู่ได้ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและรับ
การเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกได้ น าไปสู่สังคมไทยที่พึงปรารถนา “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
อย่างยั่งยืนและสมดุล และสิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้
คนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการ
ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบ
ต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือ
ว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤต
เศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่
เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มีพระราชด าริ
ว่า  “ ไม่ได้มีความจ าเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ “  พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า “ 
ความพอเพียงและการพ่ึงตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของ
ประเทศได้ การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน “    หมายถึง ความพอมี 
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้เครื่องมือที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ
ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชน ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด  
 อย่างที่เห็นมาแล้วเมื่อประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ.2540 
เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้าง ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงประชาชนในชนบท จน
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ท าให้การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศต้องตกอยู่ในอ านาจการก ากับและการ
ควบคุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF (International Monetary Fund) ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศไทยจ าเป็นต้องแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาเพ่ือความอยู่รอดของประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่คนไทย โดยเน้นการพ่ึงตนเองเป็นหลัก และมีจุดเริ่มต้น
ที่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นปกติสุข ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 
ว่า "การจะเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ท่ีเราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอ
อยูพ่อกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองไว้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง"  
 ดังนั้นประชาชนของหมู่บ้านดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จึงน้อมน า
พระราชด าริของพระองค์ ใช้เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านดงเรือง จึงเป็นแบบ
เรียบง่าย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก กับญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะปู่ ย่า ตา ยาย เป็น
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีการเกื้อหนุนอุ้มชูกัน และช่วยกันดูแลลูกหลาน รักษาวัฒนธรรม จาริต
ประเพณีอันดีงามของชุมชนช่วยให้เกิดความเอ้ืออาทรให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
พ่ึงพออาศัยธรรมชาติและยังชีพเป็นหลัก หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวจากการท าไร่นาก็จะหันมาประกอบ
อาชีพเสริม โดยการท าเกษตรผสมผสานเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่จะผลิตไว้ส าหรับบริโภคใน
ครอบครัว แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพ่ือนบ้าน เมื่อเหลือจึงน าออกจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านมีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานร่วมกับภูมิปัญหา
สมัยใหม่ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการต่างๆ มาใช้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาการ
ผลิตระหว่างประชาชนในชุมชนด้วยกัน เมื่อชาวบ้านดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หันมา
ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต โดยยึดหลักอยากจะมีกินให้ปลูก อยากจะมีใช้ให้ท า ซึ่ง
ส่งผลท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวดีขึ้น โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ด้วยโครงการชีวิตวิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จากรายการ แทนคุณแผ่นดิน ออกอากาศ
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย  ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีวิต ด้าน
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความเอ้ืออาทร เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่บกพร่องและพัฒนาส่วนที่ดีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนอ่ืนน าไป
ศึกษาต่อ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้าน 
ดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้าน
การประหยัด ด้านการด ารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความเอ้ื อ
อาทร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความเอ้ืออาทร (เอกสารเผยแพร่ แกนน ากับการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยทุนชุมชน ส านักส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนา
ชุมชน 2561 :7) 
 2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 320 คน  
 
 ตัวแปรที่จะศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
1.1 เพศ     ชาย      หญิง 
1.2 อาชีพของประชาชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

   1.2.1 ข้าราชการ 
   1.2.2 ชาวนา    
   1.2.3 ชาวสวน 
   1.2.4 รับจ้าง 



6 
 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้าน
ดงเรือง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
  2.1 ด้านการลดรายจ่าย 
  2.2 ด้านการเพ่ิมรายได ้
  3.3 ด้านการประหยัด 
  3.4 ด้านการด ารงชีวิต 
  3.5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.6 ด้านการเอ้ืออาทร 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม 
  1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
   ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
เพศ   อาชีพ โดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเอ้ืออาทร มีลักษณะเป็นแบบมาตรการส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด  จ านวน 320 คน  โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน  คือ 
   1.ด้านการลดรายจ่าย   
   2.ด้านการเพ่ิมรายได ้    
   3.ด้านการประหยัด   
   4.ด้านการด ารงชีวิต   
   5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   6.ด้านการเอ้ืออาทร  
  1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
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   1.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี  โดยมีทั้งหมด 6 ด้านๆละ 5 ข้อ 
   1.2.2 วิเคราะห์หลักปรัชญา หลักการ แนวคิด เอกสาร บทความ วารสาร และงา
รนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิม
รายได้ ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการเอ้ืออาทร 
   1.2.3 ท าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับแก้ไขตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity)  
   1.2.4 น าแบบสอถามที่ได้จากการตรวจสอบแก้ไขมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
   1.2.5 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดสอบ (Try Out) ใช้กับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน M.B.A จ านวน 20 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลปรากฏว่าได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามซึ่งผ่านเกณฑ์และน าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  1.1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์หมู่บ้าน บ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
  1.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  1.3 จากแบบสอบถามจ านวน  320  ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลได้ จ านวน  320 ฉบับ คิด
เป็น 100% 
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สรุปผล 
 จากการศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ในด้านการประหยัด การด ารงชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ และด้าน
เอ้ืออาทร. 
 2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้าน
ดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศต่างกันโดยภาพรวม จะมีด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอ้ืออาทรที่ไม่ต่างกัน ส่วนในด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิม
รายได้ ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีวิต แตกต่างกัน 
 3) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้าน
ดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่มีอาชีพต่างกันโดยภาพรวม จะมีด้านเพ่ิม
รายได้และด้านเอ้ืออาทรที่ไม่ต่างกัน ส่วนในด้านลดรายจ่าย ด้านประหยัด และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนบ้านดงเรือง 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพ่ิม
รายได้ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านความเอ้ือ
อาทร มีประเด็นน่าสนใจ ที่ผู้วิจัยจะขออภิปราย ดังนี้ 
 1) ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงเรือง มีการน าแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต จนมีผลอยู่ในระดับมากนั้น เกิดขึ้นได้เพราะความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนในชุมชน และประชาชนทุกคนมีความเชื่อมั่น ว่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับ
คนในชุมชนมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ประหยัด อดออม ตัดสิ่งฟุ่มเฟือย 
มีความขยันหมั่นเพียร และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความพอเพียงทุกๆ ด้าน และประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความตระหนัก ศรัทธา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ พอประมาณ มีเหตุผลและสร้าง
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ภูมิคุ้มกัน ที่เรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีพ ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านความเอ้ืออาทร ประกอบกับ ความสามารถของผู้ น า
ชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง จัดหาแนวทาง ในการท ากิจกรรม เช่น ให้ประชาชนในชุมชนท าบัญชี
ครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง ปลูกฝังการออม ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของธัญญารัตน์ นันทิกา (2551: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องของการศึกษาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน ต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไผ่ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาทของผู้น าตามโครงการ แนวทาง
ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึ กษาเป็น
กลุ่มประชากรที่เก่ียวข้อง กับการด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้านได้ ดังนี้ 
  2.1) ด้านการลดรายจ่ายพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
ยึดหลักการใช้ชีวิตปกติ โดยการประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย และมีการส่ งเสริมถ่ายทอดกิจกรรม ในการลด
รายจ่าย เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ ายาล้างจาน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ใช้ และบริโภคภายในครอบครัวกันเอง 
ท าให้ต้นทุนในการครองชีพต่ าลง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารลดลง 
  2.2) ด้านการเพ่ิมรายได้พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเป็นเพราะว่า ประชาชนในชุมชน มี
การสร้างโอกาสให้กับตนเอง มีความขยันในอาชีพหลัก และน าผลผลิตออกจ าหน่ายได้ ส่วนใหญ่ 
ประชาชน มีการปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด มีผลผลิตตลอดปี มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตและรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยการเข้าอบรมจากการพัฒนาอาชีพ จากทางราชการ  
  2.3) ด้านการประหยัด พบว่า อยู่ในระดับมาก เพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดหลักการ
ประหยัด มีการท าบัญชีครัวเรือน มีการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน
อย่ างรอบคอบ ซึ่ งผลการวิ จัยดั งกล่ าวสอดคล้องกับงานวิจั ยของดาราวรรณ พรมกัลป์ 
(2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง 
กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการประหยัดนั้น
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ครัวเรือน มีการวางแผนใช้ จ่ายเงิน 
เพ่ือให้มีการเก็บออม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการตั้งเป้าหมายในการเก็บออม  
  2.4) ด้านการด ารงชีวิตพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเพราะว่า ประชาชนในชุมชนมี
การด าเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ได้ร่วมกันท ากิจกรรม ให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน
คิดร่วมกัน ท าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ของชุมชน และประพฤติตนตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตด้วยการ ลด ละเลิกอบายมุข และมีการน าข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์มาเผยแผ่ให้ครัวเรือนชาวบ้านประชาชนในชุมชน น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และสืบ
ต่อสืบทอดต่อไปให้กับลูกหลานคนรุ่นใหม่ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิตา วงธรรม
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วัตร (2552: 137-1387) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น
เป็นสุข ต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่ามีการด ารงชีวิตอยู่ ในระดับมาก  
  2.5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า 
ประชาชนในชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จึงร่วมมือกันรักษา  
ป่าไม้ทั้งการปลูกเพ่ิม ช่วยกันป้องกันมลพิษ ทั้งทางเสียง และกลิ่น วิธีการเลือกใช้วัตถุ จากธรรมชาติ 
วิธีการเลือกใช้วัตถุ ต่างๆ จากธรรมชาติ จึงเป็นไปในลักษณะ พ่ึงพาอาศัย ใช้เท่าที่จ าเป็นตามความ
เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะประชาชนในชุมชนมีความรักและห่วงแขน มีการจัด
กิจกรรมการปลูกป่า เป็นประจ าและต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ พรชัย 
เงินหา (2551: 61-62) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องราวการวัดระดับความสุขของประชาชนและวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่ามีผลการด าเนินงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก  
  2.6) ด้านการความเอ้ืออาทรพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกัน ท ากิจกรรม เกิดความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กับผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้สิ่งของเครื่ องใช้ มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาส่วนนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พรชัย มหาเวทย์ 
(2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตร 
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในด้านความเอ้ืออาทรมี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับเดียวกัน 
 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  3.1) ด้านการลดรายจ่าย การปลูกผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคเองภายในครัวเรือนนั้น เป็น
สิ่งส าคัญ ที่จะท าให้ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ เมื่อเหลือจากการบริโภคภายในครอบครัว แล้วจึง
น าไปจ าหน่าย ให้กับคนในชุมชุมชนในราคาถูก ก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่มุ่งแต่จะเพ่ิมรายได้ โดยจะเน้น
ในการท าทดแทนการซื้อ ก็จะมีรายจ่าย ซึ่งเป็นที่มา ของ ปัญหา หนี้สิน ของผู้คน ได้เป็นอย่างดี 
  3.2) ด้านการเพ่ิมรายได้ ประชาชน มีการอบรม เพ่ิมความรู้ และประสิทธิภาพในด้าน
อาชีพ มากข้ึน ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ในการประกอบอาชีพได้ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์
ในที่ดินตัวเองเช่น การปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิดไว้บริโภคตลอดทั้งปี หรือน าผลผลิตไปจ าหน่ายเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของดาราวรรณ พรมกัน (2551: 2-9) เศรษฐกิจพอเพียงให้
ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของชุมชน กลุ่มดังกล่าวจะท าหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหารการท าธุรกิจการค้า 
เมื่อองค์กรเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและมีเครือข่ายที่กว้างขวาง เกษตรกรหรือคนในชุมชนก็
จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน 
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  3.3) ด้านการประหยัด ประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เป็น
จ านวนมาก ซึ่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้จัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้กู้ยืมเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า และขายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นของประชาชนในชุมชนนั้นในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดและน า
ก าไรที่ได้ จากการขายมาปันผลเป็นเงินออมให้แก่สมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับ วิสาขา พูดจินดา (2555 : 
10-11) ได้อธิบายถึงหลักของการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นวิธีการท าเกษตร เรื่องการประยุกต์
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการแบ่งพ้ืนที่และความสัมพันธ์ใน
การใช้ประโยชน์การติดต่อประสานงานเพ่ือจัดหาแหล่งทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท
ห้างร้านเอกชนมาช่วยในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ฝ่ายเกษตรกร ธนาคารและบริษัท จะ
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาสูง ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวไว้
บริโภคได้ในราคาต่ า หรือ เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ าเพราะรวมตัวกันซื้อ
เป็นจ านวนมาก 
  3.4) ด้านการด ารงชีวิต สรุปว่ามีการจัดระบบการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในชุมชน 
มีการอนุรักษ์สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อยู่บนทางสายกลาง มีความเป็นอยู่ตามอัตภาพ เน้นการ
พ่ึงพาตัว เอง เป็นหลั ก  ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ เมธ  ตันติ เวชกุล  (  2554:  40 )  
ได้อธิบายว่า ในการผลิตสินค้าและการบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ 
ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน เป็นไปตามอัตภาพและไม่หลงไหลไปตามกระแสของวัตถุ
นิยม มีอิสรภาพ ไม่พันธนาการยึดติดกับสิ่งใด 
  3.5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปว่า ประชาชนมีการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง ป่าไม้ ด้วยการดูแล ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ า ร่วมกัน
ปลูกป่ าทดแทน มีการจัดระเบียบชุมชน ให้น่ าอยู่น่ าอาศัย  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงมหาดไทย ( 2551: 6) กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ส าหรับ
อนาคต หมายถึง มีกิจกรรมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้มีอยู่ และให้ใช้ได้ 
ในอนาคตตลอดไป 
  3.6) ด้านความเอ้ืออาทร สรุปว่า มีการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการของชุมชน ให้ความช่วยเหลือแก่คนด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เสรี พงษ์สิทธิ์ (2547: 39) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทฤษฎีส่วนของเกษตรทฤษฎี
ใหม่ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิบัติ เป็นแนวทางการพ่ึงตนเอง ไม่เพียงแต่ในระดับครอบครัวเท่านั้น แต่
เป็นแนวทางในการพ่ึงพาอาศัยกันในระดับเครือข่ายชุมชน เกิดการจัดการร่วมกันในการผลิต บริโภค 
การตลาด และการจัดการสวัสดิการในลักษณะต่างๆ รวมถึงการศึกษาและการอยู่ร่วมกัน 
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สรุปผล  
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ  ด้านการประหยัด ด้านการด ารงชีพ และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนจึงสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการประหยัด ซึ่งเป็นหัวใจของการ
ตั้งหลักตั้งฐานในความมั่นคง ผู้ที่มีความประหยัดคือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักคิดก่อนซื้อ รู้จักท า
บัญชีรายรับรายจ่าย รู้จักหา หรือใช้เงินเป็น สามารถน ามาประยุกต์ ใช้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม ประโยชน์ที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน ามาปรับใช้
ชีวิตประจ าวันได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ในทุกระดับ 
  ด้านที่ค่าเฉลี่ย ในระดับปานกลาง คือ ด้านการเพ่ิมรายได้ ซึ่งควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่
จากทางราชการ เข้าไปช่วยแนะน าวิธีการท าเกษตร แบบผสมผสานให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ที่ยังไม่
เคยท าเกษตรด้วยวิธีนี้ รวมไปถึงการจัดอบรม หาอาชีพเสริมให้แก่คนที่ว่างงานในชุมชน ให้มีการปลูก
พืชผักสวนครัวเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ยังไม่
ประสบผลส าเร็จในการปลูกพืชผักสวนครัวสวนครัวและร่วมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้วัตถุดิบอย่าง
ยั่งยืน เช่น การลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการ
ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนรู้จักการเก็บออมเงิน และเชิญชวนให้สมาชิก ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน ได้ใช้บริการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ
น าไปประกอบอาชีพและใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านความ
เอ้ืออาทรในระดับปานกลาง ก็ให้มีการร่วมรณรงค์ให้มีความร่วมมือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
โดยการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการของชุมชนเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหา 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน บ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และท้องถิ่นอ่ืนๆ 
  2) ควรมีการวิจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
น าไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น 
 3) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน บ้านดงเรือง ต าบลหนองเม็กอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 


