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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี  ๑) เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก   ๒) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  ๓) เพื่อศึกษารวบรวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหา
และแนวทางแก้ไขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี  และ ๔) เพื่อน าเสนอรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยใช้การคน้ควา้เอกสารขอ้มูลจาก
พระไตรปิฎก แนวคิดทฤษฎี ต าราวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม  กลุ่มตวัอย่างสมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั 
จงัหวดันนทบุรี จ านวน ๓๐๐ คน  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 
๐.๘๙  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 
ตารางแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่าสถิติ
ไคสแควร์  
  ผลจากการวจัิยพบว่า 

๑)  เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจากเศรษฐกิจแนวพุทธ  ซ่ึงเป็นหลกัค าสอนเก่ียวกบัการ
ด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  และมีกระบวนการของไตรสิกขาอยู่ในฐานะท่ีเป็น
ปทสัถานให้เกิดดุลยภาพระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัสังคม และกายกบัจิต อนัเป็นบริบท
วิถี ชีวิตแบบพุทธท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี  พออยู่ พอกินและพอใช้  โดยยึดหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาในการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ   และด าเนินชีวิตแบบสัมมาอาชีวะก่อนเป็น
เบ้ืองตน้  จากนั้นจึงพฒันาชีวิตและสังคมไปสู่ความย ัง่ยืนดว้ยการรู้จกัตวัเองดว้ยการพึ่งตนเอง  มี
ความพอประมาณ ไม่โลภ มีเหตุผลในการด าเนินชีวติ สร้างภูมิคุม้กนัในตนดว้ยความไม่ประมาท มี
ความรู้และประพฤติตนตามหลกัธรรมท่ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก 
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๒)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
วิถีชีวิตแบบพุทธในระดบัมาก  โดยมีการรับรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก ก่อนเฉลิม
ฉลองครองราชย ์๖๐ ปี  ประมาณ ๓ - ๕ ปี  ส่วนเหตุผลในการรับรู้และเข้าใจเป็นเพราะความ
ศรัทธา  ช่ืนชอบ  และยอมรับเศรษฐกิจพอเพียง  สมาชิกส่วนใหญ่มีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
วิถีการด าเนินชีวิตแบบพุทธและมีความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก  เน่ืองจาก
ความศรัทธาท่ีตั้งมัน่ในหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้โดยการประพฤติตนตามหลกัพุทธธรรม  
นอกจากน้ีสมาชิกส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัเศรษฐกิจพอเพียงว่าสามารถน าไปสู่การพฒันาคน สังคม
และประเทศชาติไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน  เพราะเป็นการพึ่งพาตนเองและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
คนไทย  ดงันั้นจึงควรน าหลกัพุทธธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการศึกษา เพื่อเป็น
การเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงใหถู้กตอ้ง 

๓)  ปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีทุกภาคส่วนตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนและร่วมกนัแก้ปัญหา
โดยใชห้ลกัพุทธธรรมท่ีมีความสอดคลอ้งตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๔)  รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอนั
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  เป็นผลมาจากความศรัทธาท่ีเป็นก าลงัในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  โดยเร่ิมจากสัมมาทิฐิซ่ึงประกอบด้วยเหตุผล  และท าให้เกิด
ปัญญาน าไปสู่สัมมาอาชีวะได้นั้ น  เพราะมีสัมมาพัฒนาโดยหลักพุทธธรรมท่ีสนับสนุนอยู ่
๓ ประการ คือ  ๑) ศีล  เป็นวิธีการพฒันาท่ีสมดุล เป็นการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางกาย ในเร่ือง
ความความพอประมาณด้วยสันโดษ   ๒) สมาธิ  เป็นวิธีการก ากับท่ีย ัง่ยืน เป็นการปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกทางใจ  ในเร่ืองความมีเหตุผลดว้ยโยนิโสมนสิการ  ๓) ปัญญา เป็นวิธีการสนับสนุนท่ี
มั่นคง  เป็นการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกทางปัญญา ในเร่ืองการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตนเองด้วย          
อปัปมาทธรรม 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were (1) to investigate the concept of Sufficiency Economy 
in the Buddhist life-style as depicted in the Tipitaka, (2) to study the relation between individual 
factors and Sufficiency Economy in the Buddhist life-style, (3) to study suggestions in 
applications and self development according to the principle of Sufficiency Economy, and (4) to 
offer of Sufficiency Economy in the Buddhist life-style as it appears in the current suit. The study 
used a mixed research methodology ; i.e. in qualitative method, the data were collected from the 
Tipitaka, texts, documents, research works, in-depth interview, group interview and non-
participatory observation; in quantitative way, the data were collected from 300 students who 
were the members of Goodness Bank Project in Navamindarajinuthit School, Howang, 
Nonthaburi Province through questionnaires with 0.89 reliability. Statistic instruments used for 
data analysis were tabular frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and chi-
square test.   

The results of the study found that: 
 1) Sufficiency Economy was originated from Buddhist Economics which was the way of 
life in accordance with Buddhist teachings and based on the principles of Threefold Training.  It 
helped balance between human and nature, human and society, and body and mind.  Sufficiency 
Economy in the Buddhist life-style placed its focus on the sufficiency in production, livelihood, 
consumption and utility.  It followed the Right Livelihood in the Eightfold Path as the first step 
and then helped permanently develop an individual life and society by teaching each one to 
understand oneself, to depend on oneself, to be content, to live a life logically, to immunize 
oneself with earnestness, knowledge and morals. 
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 2) The relation between individual factors and the concept of Sufficiency Economy in the 
Buddhist life-style indicated that : The level of understanding in Sufficiency Economy in the 
Buddhist life-style of administrators and students was high.  The majority of them perceived the 
knowledge in Sufficiency Economy 3-5 years ago before the start of the 60th anniversary 
celebration of the king’s accession to the throne.  The reason why they tried to perceive and 
understand the concept of Sufficiency Economy was the belief, admiration and trust in it. Most of 
students applied the principles of Sufficiency Economy in their daily life in a high level because 
they had a firm belief in and followed the five principles of the Noble Growth in Buddhism. Most 
of students applied Sufficiency Economy into their daily life activities with a belief that it could 
lead them to human development, social development and national development permanently. 
The reason was that it was self- reliance and went along with the way of life of Thai people. They 
suggested that the Sufficiency Economy should be incorporated in education management.  

 3) To collect feedback about the problem and resolve the main economic approach is 
sufficient. All sectors helping to drive together and solve problems by using the main Buddhist 
morality is consistent with the context of Buddhist life-sufficiency economy as a guide. 

4) To present a model of Sufficiency Economy in daily life activities and self 
development according to the principles of Sufficiency Economy in the Buddhist life-style were 
resulted from the belief in the principles of the Eightfold Path starting from the Right View and 
leading to the Right Livelihood with the support of (1) Sila; the balanced development physically 
expressed through contentment, (2) Samadhi; the sustainable development observation expressed 
through mental contemplation, and (3) Paññã; the sustainable development supporting revealed 
through wisdom with the principle of earnestness as its immunity. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความอนุเคราะห์และอุปภมัถ์ของบุคคลหลายท่าน 
ทั้งในส่วนท่ีเป็นงานวชิาการ งานภาคสนาม และส่วนของผูท่ี้สนบัสนุนการวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณพระเทพปริยติัวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระเทพดิลก ประธานกรรมการท่ีปรึกษา พระเทพวิสุทธิกวี และพระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์ 
อาจารยท่ี์เมตตาอบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม  ตลอดจน
เมตตาแนะน าแนวทางในการศึกษาวิจยัคน้ควา้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบติั อีกทั้งพระเมธีรัตนดิลก 
อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัและใหค้  าปรึกษาแนะน า   
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สุกิจ  ชยัมุสิก อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงจุดประกาย
ความคิดและส่งเสริมการท าดุษฎีนิพนธ์น้ี  และรองศาสตราจารย ์ดร.ณัฎฐพงศ ์ ทองภกัดี  กรรมการ
ท่ีปรึกษา ในความกรุณาอนุเคราะห์สละเวลาช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาแนะน าอนัมีคุณค่าเป็นอยา่งยิ่ง  
รวมทั้งรองศาสตราจารย ์ดร.สุชาดา  นนัทะไชย  อาจารยผ์ูเ้ป็นกลัยาณธรรม และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.สุวญิ รักสัตย ์ผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจแห่งความส าเร็จ    

 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.อภิชยั  พนัธเสน  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อนนัต ์รัศมี 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุปรียา  ควรเดชะคุปต ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา ธีระวทิยเลิศ  พลตรี ดร.
วรีะ วงศส์รรค ์ ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั วิธีการสัมภาษณ์และวิเคราะห์
ขอ้มูล  นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จส้ินสมบูรณ์เป็นรูปแบบองคค์วามรู้จากงานการวจิยั  
 ขอขอบพระคุณพระมหาชัยยนัต์ จตฺตาลโย ท่ีเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกในการจดัท าเอกสารของบณัฑิตวทิยาลยั  อีกทั้งอาจารยอ์นนัต ์ สุขกลดั ท่ีสนบัสนุนส่งเสริม
และอาจารยสุ์จิตรา ทิพยบุ์รี ท่ีช่วยกรุณาตรวจสอบและเรียบเรียงภาษาในการเขียนงานวจิยั 

ขอขอบคุณนายแพทยเ์ปรมศกัด์  เพียยุระ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  อาจารยสุ์รีพร เอ้ียวถาวร  ผูบ้ริหารโครงการธนาคารความดี  และสมาชิกโครงการทุกท่าน
ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั 

ทา้ยท่ีสุดน้ี  ขอคุณความดีและกุศลผลบุญท่ีเกิดมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีให้เป็นพุทธบูชา  
และตอบแทนพระคุณของบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด ครู อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน ซ่ึง
ขา้พเจา้ขอยกคุณความดีและกุศลผลบุญทั้งหลายเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของท่านทั้งหลาย
เพื่อใหส้ าเร็จประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาดว้ยเทอญ 

         โสภณ  ข าทพั 
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สารบัญค าย่อ 
 

 การเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชพ้ระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย ของมหาวทิยาลยัมหา   
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙ และคมัภีร์อรรถกถาฉบบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษาค้นควา้  ส าหรับการอ้างอิงได้ใช้ ช่ือย่อของคัมภีร์
พระไตรปิฎก  และคมัภีร์อรรถกถามีค ายอ่และค าเตม็ ดงัน้ี 

  

 พระไตรปิฎก 
  ค าย่อ     ค าเต็ม 
  
 พระวนัิยปิฎก 
  ว.ิมหา    วนิยปิฏก มหาวภิงฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.ปา.      สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   
  ที.ม.      สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค   
  ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลขนฺธวรรค  
  ม.ม.       สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมฺนิกาย มชฺฌิมฺปณฺณาสก 
  ม.มู.       สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมฺนิกาย มูลฺปฺณณาสก 
  ม.อุ.        สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมฺนิกาย อุปฺริปณฺณาสก 
  ส .ม.      สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย มหาวารวรรค   
  ส .ส.      สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย สคาถวรรค 
  องฺ.เอก      สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย เอกนิบาต   
  องฺ. จตุกฺก.     สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิบาต   
  องฺ. อฏฺฐก      สุตฺตนฺตปิฏก องัคุตตรนิกาย อฏฺฐฺกนิบาต 
  ข.ุชา.      สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาดก  
  ข.ุธ.        สุตฺตนฺตปิฏก ขทุทฺกนิกาย ธรรมบท  
  ข.ุว.ิ       สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย วมิานวตฺถุ 
 ส าหรับการอ้างอิงตัวเลขท่ีอยู่หลังค าย่อของคัมภี ร์ใช้แบบ ๓ ตอน ในการอ้างอิง
พระไตรปิฎก คือ เล่มท่ี  / ข้อท่ี  / หน้าท่ี   เช่น  ม.ม.๑๓/๓๐๖/๓๖๙. หมายถึง  มชฺฌิมฺนิกาย 
มชฺฌิมฺปณฺณาสก  เล่มท่ี ๑๓ ขอ้ท่ี ๓๐๖ หนา้ท่ี ๓๖๙. 

 



 ช 

สารบัญ 
  

            หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย                  ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ                  ค 
กติติกรรมประกาศ                  จ 
สารบัญค าย่อ                   ฉ 
สารบัญ                   ช 
สารบัญตาราง                   ฏ 
สารบัญแผนภาพ                  ฒ 
 
บทที ่ ๑  บทน า                     ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                       ๑  
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย                  ๑๐  
 ๑.๓  ขอบเขตของการวจัิย                  ๑๑ 
 ๑.๔  ปัญหาทีต้่องการทราบ                  ๑๔ 
   ๑.๕  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ                  ๑๔
 ๑.๖   ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย                               ๑๔ 
 ๑.๗  การน าเสนอข้อมูลการวิจัย                  ๑๗ 
  

บทที ่ ๒  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง                           ๑๙ 
 ๒.๑  แนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐกจิ                 ๑๙ 
  ๒.๑.๑   ความหมายของเศรษฐกจิ                 ๑๙ 
  ๒.๑.๒ ระบบของเศรษฐกจิ                 ๒๑ 
  ๒.๑.๓  ทุนทางเศรษฐกจิ                  ๒๘ 
     ๒.๒  การพฒันาทางเศรษฐกิจไทย                              ๓๐ 
  ๒.๒.๑  พิน้ฐานทางเศรษฐกิจไทย                 ๓๐ 
  ๒.๒.๒  ภูมิหลงัของแนวความคิดในการพฒันาเศรษฐกจิ                ๓๓ 
                            ๒.๒.๓  สรุปแผนพฒันาประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบัน ๓๔ 
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  ๒.๒.๔  จากเศรษฐกจิแนวพุทธสู่เศรษฐกจิพอเพยีง            ๓๗ 
 ๒.๓  เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ             ๔๐ 
  ๒.๓.๑ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง             ๔๓  
  ๒.๓.๒   การเกษตรทฤษฎใีหม่              ๔๕ 
                            ๒.๓.๓  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔๘   
                            ๒.๓.๔  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ๕๐ 
  ๒.๓.๕   เศรษฐกจิพอเพยีงกับนักวชิาการทีเ่กี่ยวข้อง           ๕๖ 
  ๒.๓.๖  แนวคิดและทฤษฎใีนบริบทวถิีชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง        ๖๓ 

              ๒.๓.๖.๑  การรับรู้เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง    ๖๓ 
              ๒.๓.๖.๒  ความเข้าใจเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   ๖๕ 
 ๒.๓.๖.๓  วถิีชีวติแบบพุทธ              ๖๙ 
 ๒.๓.๖.๔  ความเช่ือในพระพุทธศาสนาเถรวาท                       ๘๐ 
 ๒.๓.๖.๕  การน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้            ๙๑ 
              ๒.๓.๖.๖  การพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรม  ๙๒ 

 ๒.๔  หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก                                     ๑๐๑   
  ๒.๔.๑  การผลติตามหลกัตามพุทธธรรม                                      ๑๐๓ 
  ๒.๔.๒  การบริโภคตามหลกัพุทธธรรม                           ๑๐๕ 
  ๒.๔.๓  การแลกเปลีย่นซ้ือขายตามหลกัพุทธธรรม                                      ๑๑๐       
  ๒.๔.๔  การจัดสรรผลผลติตามหลกัพุทธธรรม                                ๑๑๒    

๒.๕ หลกัธรรมส าคัญของเศรษฐกจิพอเพยีงตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก              ๑๑๓
 ๒.๕.๑   อาริยวฒิั  หลกัการขับเคล่ือนด้วยศรัทธา                         ๑๑๕ 

  ๒.๕.๒  มัชฌิมาปฏิปทา  หลักพฒันาเพ่ือความพอประมาณ                   ๑๑๘ 
  ๒.๕.๓  โยนิโสมนสิการ  หลักก ากบัความมีเหตุผล                    ๑๒๕
  ๒.๕.๔  อปัปมาทธรรม  หลักสนับสนุนการมีภูมิคุมกันที่ดี                   ๑๓๔ 
  ๒.๕.๕  สัปปุริสธรรม  หลกัวเิคราะห์ความพอเพยีง                    ๑๓๘ 
 ๒.๖  เง่ือนไขคุณธรรมของเศรษฐกจิพอเพยีงตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก          ๑๔๒ 
  ๒.๖.๑  ความซ่ือสัตย์                       ๑๔๒     
               ๒.๖.๒  ความอดทน                       ๑๔๖ 
  ๒.๖.๓  ความเพียร                 ๑๕๐ 
  ๒.๖.๔  ชาดกทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง                ๑๕๖ 
         ๒.๖.๕  โครงการขับเคล่ือนทางด้านคุณธรรม             ๑๕๘ 
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   ๒.๖.๕.๑  โครงการธนาคารความดี              ๑๖๐ 
   ๒.๖.๕.๒  กจิกรรมธนาคารความดี             ๑๖๕
 ๒.๗   เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง                     ๑๖๗ 

  ๒.๗.๑  การวจัิยในประเทศ                ๑๖๗ 
  ๒.๗.๒  การวจัิยในต่างประเทศ               ๑๗๓ 
 ๒.๘  กรอบแนวคิด                                           ๑๗๕
  ๒.๘.๑  กรอบแนวคิดวธีิด าเนินการวจัิย              ๑๗๕ 
  ๒.๘.๒  กรอบแนวคิดการวจัิยแบบผสมผสาน                ๑๗๖
  ๒.๘.๓  กรอบแนวคิดความสัมพนัธ์ในการวจัิย             ๑๗๗ 

 
บทที ่ ๓  วธิีด าเนินการวจิยั                   ๑๗๘
 ๓.๑  ระเบียบวธีิวจัิย                      ๑๗๘
 ๓.๒  วธีิวจัิยเชิงคุณภาพ                 ๑๗๙
  ๓.๒.๑  การศึกษาและวเิคราะห์เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง                  ๑๗๙ 
  ๓.๒.๒  ขอบเขตของเน้ือหา               ๑๗๙
  ๓.๒.๓  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสาร                      ๑๘๐
  ๓.๒.๔  หน่วยการวเิคราะห์               ๑๘๐
  ๓.๒.๕  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล               ๑๘๑
  ๓.๒.๖  การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล                   ๑๘๑ 

 ๓.๓  วธีิวจัิยเชิงปริมาณ                      ๑๘๑
  ๓.๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                   ๑๘๑
  ๓.๓.๒ เทคนิคและวธีิการสุ่มตัวอย่าง                   ๑๘๒
  ๓.๓.๓  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย                    ๑๘๒
  ๓.๓.๔  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ                 ๑๘๓
  ๓.๓.๕  การเกบ็รวบรวมข้อมูล                    ๑๘๕
  ๓.๓.๖  การวเิคราะห์ข้อมูล                    ๑๘๕
  ๓.๓.๗  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย                    ๑๘๖
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บทที ่ ๔  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล                          ๑๘๙
 ส่วนที ่๑  ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ                              ๑๘๙
 ๔.๑  เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก      ๑๘๙ 
  ๔.๑.๑ หลกัธรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีงตามทีป่รากฏใน  
             พระไตรปิฎก                     ๑๙๓ 
  ๔.๑.๒  ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลในเร่ืองเกีย่วกบั 
              เศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัพุทธธรรม                  ๑๙๕ 
 ส่วนที ่๒  ผลการวจัิยเชิงปริมาณ                      ๒๐๖ 
 ๔.๒  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพยีงในบริบท 
           วถิีชีวติแบบพุทธ                 ๒๐๖ 
  ๔.๒.๑    สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล                  ๒๐๖ 
  ๔.๒.๒   การวเิคราะห์ข้อมูล                    ๒๐๖ 
   ๔.๒.๓   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล                      ๒๐๘
     ๔.๒.๔  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท  

    วถิีชีวติแบบพุทธ                        ๒๑๑
   ๔.๒.๕  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย 

    ส่วนบุคคลกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ              
    ของสมาชิกโครงการธนาคารความดี                                 ๒๖๕ 
 ๔.๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
           ในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี            ๒๗๑ 
 ๔.๔  รูปแบบเศรษฐกจิพอเพียงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธตามทีป่รากฏใน 
           พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน                       ๒๗๕  
       

บทที ่ ๕  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ                ๒๗๗

 ๕.๑  สรุปผลการวจัิย                    ๒๘๐ 
        ๕.๒  การอภิปรายผลการวจัิย                    ๒๙๐ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย                    ๓๑๑     

บรรณานุกรม                     ๓๑๒ 
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ภาคผนวก                    ๓๒๐
 ภาคผนวก  ก                       ๓๒๑ 
  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย      
  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองค์ความรู้ทีไ่ด้มาจากงานการวจัิย 
  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทางวชิาการและผู้เกีย่วข้องทีรั่บการสัมภาษณ์       
 ภาคผนวก  ข                  ๓๒๔ 
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบองค์ความรู้ทีไ่ด้มาจากงานการวจัิย 
 ภาคผนวก  ค                     ๓๓๔ 
  หนังสือขอสัมภาษณ์และประวตัิผู้บริหารโครงการธนาคารความดี        
 ภาคผนวก  ง                     ๓๓๗ 
  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจัิย             
 ภาคผนวก  จ                     ๓๔๑ 
  แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย           

ภาคผนวก  ฉ                       ๓๔๙ 
   ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หาค่า  IOC   
  ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 ตารางแสดงการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิย          
ภาคผนวก  ช                       ๓๕๗ 

  หนังสือชมเชยผลงานดุษฏีนิพนธ์ 
  หนังสือขอเผยแพร่ผลงานการวจัิย 

 ประกาศนียบัตรการน าเสนอผลงานการวจัิยในประเทศ 
 ประกาศนียบัตรการน าเสนอผลงานการวจัิยในต่างประเทศ        
ภาคผนวก  ซ                       ๓๖๓ 
 รูปภาพประกอบในการสัมภาษณ์และการเกบ็รวบรวมข้อมูล         

 
ประวตัิผู้วจิัย                     ๓๖๙ 

 

 
 



 ฏ 

สารบัญตาราง  
                          หน้า 
ตารางที ่ ๔.๑  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  จ าแนกตามเพศ                             ๒๐๘                                        
ตารางที ่ ๔.๒   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  จ าแนกตามอายุ                             ๒๐๘ 
ตารางที ่ ๔.๓   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  จ าแนกตามระดับช้ัน                              ๒๐๙ 
ตารางที ่ ๔.๔   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  จ าแนกตามแผนการเรียน                       ๒๐๙ 
ตารางที ่ ๔.๕  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  จ าแนกตามฐานะหน้าที ่                         ๒๑๐ 
ตารางที ่ ๔.๖  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  จ าแนกตามประสบการณ์                        ๒๑๐ 
ตารางที ่ ๔.๗    แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
    แบบพุทธ  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจ  จ าแนกตามเพศ               ๒๑๒ 
ตารางที ่ ๔.๘    แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
    แบบพุทธ  ในด้านวถิีชีวติและความเช่ือ  จ าแนกตามเพศ               ๒๑๔ 
ตารางที ่ ๔.๙    แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
    แบบพุทธ  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตน  จ าแนกตามเพศ              ๒๑๖ 
ตารางที ่ ๔.๑๐   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
    แบบพุทธ  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจ  จ าแนกตามอายุ               ๒๑๘ 
ตารางที ่ ๔.๑๑   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
    แบบพุทธ  ในด้านวถิีชีวติและความเช่ือ  จ าแนกตามอายุ               ๒๒๑ 
ตารางที ่ ๔.๑๒   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
    แบบพุทธ  ในด้านการน าไปใช้และการพฒันาตน  จ าแนกตามอายุ             ๒๒๔  
ตารางที ่ ๔.๑๓ แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจ จ าแนกตามช้ันการศึกษา              ๒๒๗ 
ตารางที ่ ๔.๑๔ แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวิต 
      แบบพุทธ  ในด้านวถิีชีวติและความเช่ือ  จ าแนกตามช้ันการศึกษา               ๒๓๐ 



 ฐ 

ตารางที ่ ๔.๑๕ แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตน  จ าแนกตามช้ันการศึกษา         ๒๓๓ 
ตารางที ่ ๔.๑๖  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจ จ าแนกตามแผนการเรียน            ๒๓๖ 
ตารางที ่ ๔.๑๗  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านวถิีชีวติและความเช่ือ  จ าแนกตามแผนการเรียน              ๒๓๙ 
ตารางที ่ ๔.๑๘  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตน  จ าแนกตามแผนการเรียน        ๒๔๒ 
ตารางที ่ ๔.๑๙  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจ  จ าแนกตามสถานะหน้าที ่           ๒๔๕ 
ตารางที ่ ๔.๒๐  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านวถิีชีวติและความเช่ือ  จ าแนกตามสถานะหน้าที ่             ๒๔๘ 
ตารางที ่ ๔.๒๑  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตน  จ าแนกตามสถานะหน้าที ่       ๒๕๑ 
ตารางที ่ ๔.๒๒  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
      แบบพุทธ  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจ  จ าแนกตามประสบการณ์            ๒๕๔ 
ตารางที ่ ๔.๒๓  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
  แบบพุทธ  ในด้านวถิีชีวติและความเช่ือ  จ าแนกตามประสบการณ์            ๒๕๗ 
ตารางที ่ ๔.๒๔  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
     แบบพุทธ  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตน  จ าแนกตามประสบการณ์     ๒๖๐ 
ตารางที ่ ๔.๒๕ ร้อยละของข้อมูลคะแนนความสัมพนัธ์ของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
     ในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธทีส่มาชิกโครงการธนาคารความดีมีการรับรู้ 
     ความเข้าใจ วถิีชีวติ ความเช่ือ การน าไปใช้ และพฒันาตนได้ถูกต้อง 
     โดยเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดถึงคะแนนต ่าสุด                         ๒๖๓ 
ตารางที ่ ๔.๒๖   แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมาชิก 
 โครงการธนาคารความดี  จ าแนกตามคะแนนความสัมพนัธ์เศรษฐกจิ 
 พอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธทีม่ีคะแนนตั้งแต่ค่าเฉลีย่ขึน้ไป              ๒๖๔ 
ตารางที ่ ๔.๒๗  แสดงจ านวน  ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
  แบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก                            ๒๖๕ 
ตารางที ่ ๔.๒๘ แสดงจ านวน  ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 



 ฑ 

  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติ 
  แบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก                           ๒๖๖   
ตารางที ่ ๔.๒๙   แสดงจ านวน  ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันการศึกษากบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติ 
  แบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก                                      ๒๖๗ 
ตารางที ่ ๔.๓๐  แสดงจ านวน  ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนการเรียนกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติ 
  แบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก                ๒๖๘ 
ตารางที ่๔.๓๑   แสดงจ านวน  ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะหน้าทีใ่นโครงการกบัเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก              ๒๖๙ 
ตารางที ่๔.๓๒  แสดงจ านวน  ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดีกบั 
                           เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก              ๒๗๐ 
ตารางที ่๔.๓๓   แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกั 
  เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก 
  ด้านการรับรู้และความเข้าใจ                           ๒๗๒ 
ตารางที ่๔.๓๔   แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกั 
  เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก 
  ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ                             ๒๗๓ 
ตารางที ่๔.๓๕   แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกั 
  เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธตามทีใ่นพระไตรปิฎก 
  ด้านการน าไปใช้และพฒันาตน                           ๒๗๔ 
 
  

 
 



 ฒ 

สารบัญแผนภาพ 
                  หน้า 

แผนภาพที ่ ๑   กระแสวงจรการไหลเวียนของปัจจัยการผลติสินค้าและบริการ 
  ในกรณีทีใ่ช้เงินเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ืยน           ๒๗ 
แผนภาพที ่ ๒   การพฒันาเศรษฐกจิตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ                      ๓๒ 
แผนภาพที ่ ๓   สรุปการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                 ๔๙ 
แผนภาพที ่ ๔   ล าดับข้ันของความรู้ด้านพุทธิพสัิยตามแนวคิดของบลูมและคณะ                    ๖๘ 
แผนภาพที ่ ๕   ภาพทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรมแสดงสาเหตุทางจิตของคนดีและคนเก่ง               ๗๒  
แผนภาพที ่ ๖      ความศรัทธาสู่การรับรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตน 
   ในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง                              ๘๔ 
แผนภาพที ่ ๗   ความสัมพนัธ์ของศรัทธาเคร่ืองน าการพฒันาพฤติกรรมตาม 
  หลกัไตรสิกขา            ๙๕ 
แผนภาพที ่ ๘   ความสัมพนัธ์และเหตุผลเกือ้กูลของศีล  สมาธิ  และปัญญา                            ๙๘ 
แผนภาพที ่ ๙   ดุลยภาพแห่งเศรษฐกจิพอเพยีงกบัหลกัพุทธธรรมทั้ง ๓  ด้าน            ๑๑๓ 
แผนภาพที ่ ๑๐  อริยมรรคในไตรสีกขา                 ๑๒๑ 
แผนภาพที ่ ๑๑   ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบักระบวนการคิดทางเศรษฐกจิพอเพยีง             ๑๒๗ 
แผนภาพที ่ ๑๒   ความสัมพนัธ์ของอปัปมาทธรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกนัในตัว             ๑๓๘ 
แผนภาพที ่ ๑๓   วฏัจักรทางปัญญาจากกระบวนการรับรู้ด้วยศรัทธา              ๓๐๖ 
แผนภาพที ่ ๑๔   ข้อค้นพบจากการวจัิยเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติ 
  แบบพุทธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก               ๓๐๙ 
แผนภาพที ่ ๑๕ ความสัมพนัธ์ของหลกัพุทธธรรมกบัเศรษฐกจิพอเพยีง             ๓๑๐ 



 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การพฒันาประเทศให้มีความเจริญท่ีย ัง่ยืนนั้น  ส่ิงส าคญัคือ เร่ืองของการพฒันามนุษย ์ หรือ
ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา การมีส่วนร่วม การมีคุณภาพ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ดงัปฐมพระ
ราชด ารัสวา่ดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีวา่ 

 “...การพฒันาประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้น ตอ้งสร้างพื้นฐาน 
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือได้พื้นฐานมัน่คง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะ
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงข้ึนโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท สร้างความเจริญยก
เศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็ว แต่เพียงประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบติัการสัมพนัธ์
กบัสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคลอ้งดว้ย ก็จะเกิดความไม่
สมดุลในเร่ืองต่างๆ ข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุง่ยากลม้เหลวไดใ้นท่ีสุด...” ๑  

 นับแต่เม่ือวนัท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จข้ึนเถลิงถวลัยราชสมบติั  ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
เสด็จพระราชด าเนินไปยงัสถานท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่อเยื่อมเยืยนดูแลทุกข์สุขของราษฎร  ทรง
ริเร่ิมโครงการพฒันาในดา้นต่างๆ  และทรงติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด จากนั้นพระองคท์รงน าส่ิงท่ีทรง
เรียนรู้มาจากโครงการเหล่านั้นมาใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลดว้ยความลึกซ้ึง และทรงสรุป
เป็นขอ้คิดตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาในดา้นต่างๆ เพราะตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็นตน้มาพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทหรือพระราชด ารัสเก่ียวกบัขอ้คิดเหล่าน้ี
ต่อพสกนิกรในหลายโอกาสโดยทรงมีพระราชด ารัสถึงหลกัการด ารงชีวิตในทางท่ีถูกตอ้งและดีงาม 
                                                 

 
๑ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ , อัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ, พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีพระราชทานแก่
นิสิตในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๑๗, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้  ๑๕๖.   
 



 ๒ 

ดงัเช่น ความส าคญัในการเรียนรู้ หลกัพุทธธรรม ความเพียรพยายาม ความซ่ือสัตย ์และความอดทน 
เป็นตน้ ซ่ึงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในเร่ืองการพฒันาทางดา้นต่างๆ น้ี  ไดต้ก
ผนึกและสร้างศรัทธาให้เกิดแก่เหล่าพสกนิกรโดยทัว่กนั จนเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยอธิบายไดว้่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตน
ของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ไปจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา
และการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนั
ต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงการมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีต่อการมีผลกระทบใดๆ  อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
ทั้งน้ีผูน้  าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ยงัตอ้งเห็นถึงความส าคญัของความรู้และการเรียนรู้ โดยมี
คุณธรรมและความซ่ือสัตยท่ี์ตอ้งด าเนินชีวิตด้วยความอดทน พรากเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ ซ่ึงเร่ืองน้ีศาสตราจารย ์ดร. อภิชยั พนัธเสน ไดท้  าการเปรียบเทียบทฤษฎีการพฒันาของ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกักบัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลของพุทธเศรษฐศาสตร์ไวอ้ยา่งน่าสนใจ
วา่ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้นเนน้ความพอประมาณและไม่เบียดเบียน เดินตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา 
และมีหลักคิดพื้นฐานเหมือนกับทฤษฎีการพฒันาของเศรษฐกิจพอเพียง๒ ฉะนั้นเศรษฐศาสตร์
พอเพียง(Sufficiency economy)ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ โดยแก่นแทคื้อเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธนัน่เอง และเป็นเศรษฐศาสตร์ท่ีอธิบายเขา้ใจไดง่้ายต่อประชาชนและชาวบา้นโดยทัว่ไป 
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนั้นเป็นเศรษฐศาสตร์มชัฌิมาท่ีเน้นคุณภาพชีวิต ไม่เบียดเบียนตนเอง ผูอ่ื้น 
และส่ิงแวดลอ้ม จึงเห็นไดว้่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้นส่งเสริมให้คนบริโภคดว้ยปัญญาซ่ึงตรง
ขา้มกบัการบริโภคในยคุสมยัท่ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยการโฆษณาและกลยทุธ์ทางการตลาด 

ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนตาม
แนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะงานทางการศึกษาของนักการศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัการศึกษา จึงตอ้งนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวคิดในการจดัการศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันขบัเคล่ือนด้วยการค้นควา้ สร้างงานวิจยัหรือ
เผยแพร่ให้เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างย ัง่ยืน นั่นเพราะ
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคน พฒันาสังคม และพฒันาประเทศ เป็นการสร้าง
จิตส านึกท่ีมั่นคง เข้มแข็งในการด าเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง โดยใชค้วามรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงัตนตามหลกัพุทธธรรม 

                                                 

 
๒อภิชยั  พนัธเสน, พุทธเศรษฐศำสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัอมรินทร์ 

พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชซ่ิง จ  ากดั, ๒๕๔๔), หนา้ ๗๑๗ – ๗๔๐.  
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 เพราะนับแต่มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑-๗ เป็นต้นมานั้น การ
พฒันาประเทศจะมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั เพื่อจะพฒันา
ประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมตามแนวทางของประเทศแถบตะวนัตก เพราะเช่ือว่าเม่ือมี
สภาพเศรษฐกิจดี สังคมจะดีข้ึน ท าให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางของการพฒันา มี
แรงงานจากชนบทอพยพเขา้มาขายแรงงานในเมืองหลวงอยา่งมากมาย เพราะเขา้ใจวา่สร้างรายได้
ใหดี้กวา่ภาคเกษตรกรรม ถึงแมว้า่การพฒันาท่ีผา่นมาจะสร้างความเจริญทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ประเทศก็ตาม แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมานั้นมีทั้งปัญหาทางดา้นทรัพยากรเส่ือมโทรม ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาจากการเปล่ืยนแปลงของวิถีชีวิตและปัญหาความเหล่ือมล ้ าของการกระจาย
รายได ้รวมถึงผลประโยชน์ท่ีมาจากการพฒันาระหวา่งภาคชนบทกบัเมือง ตลอดจนปัญหาระหวา่ง
กลุ่มคนในสังคม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน พร้อมทั้งปัญหาทางสังคม
อ่ืนๆ ท่ีตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมไปถึงปัญหา
ทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีตามมาพร้อมกบัการเปล่ืยนแปลงอีกมากมาย  ดงัเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาทางสิทธิเสรีภาพ  ตลอดจนปัญหาของคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีถูกละเลยจนสามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีผ่านมานั้ นไม่
สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ถึงแมว้่าเศรษฐกิจจะขยายตวัได้ในระดบัดีในระดบัหน่ึง แต่สังคมมีปัญหา
เพิ่มข้ึนมาก จนเป็นผลให้การพฒันาไม่ย ัง่ยืน ซ่ึงภายหลงัจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจข้ึนในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือท่ีเราเรียกปรากฏการณ์คร้ังน้ีว่า “เศรษฐกิจฟองสบู่แตก” ท  าให้เกิดการทบทวน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยคร้ังใหญ่ โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายคนออกมา
วพิากษว์จิารณ์ถึงปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ท่ีมีฐานความคิดมาจากเศรษฐกิจ
กระแสหลกั  อนัเป็นตวัก าหนดทิศทางในการพฒันาประเทศมานานกวา่ ๓๐ ปี และท่ีจุดน้ีจึงท าให้
เกิดกระแสแนวคิดใหม่ในการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นทางเลือกให้แก่สังคมไทย จึงเป็นเหตุให้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๘ และฉบบัท่ี ๙ ไดป้รับแนวการพฒันาประเทศให้
เป็นไปตามแนวทางเลือกใหม่ท่ีเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และใช้เศรษฐกิจเป็นเพียง
เคร่ืองมือช่วยในการพฒันา เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาให้เป็น
การพฒันาแบบองคก์รรวม 
 โดยสภาพของสังคมไทยภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจน้ี ท าให้ความสงบสุข
ของบุคคลและสังคมลดน้อยลงไป วิถีชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยเป็น เน่ือง
เพราะการท่ีไปสนบัสนุนส่งเสริมทางการผลิตให้มากข้ึนนั้นไดส่้งผลให้ส่ิงแวดลอ้มเลวลงไปในทุก
ขณะ ท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งปวงมีแนวโน้มไปในทางท่ีเส่ือมโทรมลงดว้ย 
บุคคลต่างตอ้งด้ินรนแก่งแยง่กนัเองเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทอง ดว้ยมีความเช่ือมัน่ว่าเงินคือ



 ๔ 

ส่ิงท่ีจะช่วยอ านวยความสุขสบาย และสร้างความมัน่คงให้กบัชีวติได ้ทั้งน้ีมาจากกระแสค่านิยมใน
การบริโภควัตถุจากทางตะวันตก ท่ี เน้นความเจริญในการพัฒนาวัตถุมากกว่าจิตใจ โดย
ขณะเดียวกันนั้น ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วสี ได้น าเร่ืองวิถีบูรณาการ : ทางออกภูมิปัญญามา
น าเสนอและช้ีให้เห็นวา่ “สังคมไทยก าลงัเดินสู่เส้นทางแห่งความวิบติั หากไม่เปล่ียนเส้นทางการ
เดินจากเดิม  ซ่ึงตรงกบัค ากล่าวของ Albert Etinstein ท่ีวา่เหตุท่ีมาของเส้นทางวิบติัคือ การพฒันาท่ี
เอาเงินเป็นตวัตั้ง หรือการพฒันาดว้ยกระบวนทศัน์เก่าแก่มาเป็นเวลานานจะน าพาสังคมเขา้สู่วิกฤต
ท่ียากต่อการแกไ้ข พร้อมกบัไดเ้สนอแนวคิดแบบบูรณาการให้ไวด้ว้ย”๓ นอกจากนั้นแลว้เศรษฐกิจ
สมยัใหม่ยงัเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบัหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา เพราะก่อให้เกิดกิเลสอนั
เป็นผลกระทบหลายอยา่งข้ึนในตวับุคคล  ดงัเช่น  มีความทะเยอทะยานอยากไดใ้นการแสวงหาส่ิง
ต่างๆ เพื่อมาสนองความตอ้งการท่ีนอกเหนือจากความตอ้งการทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ในความสะดวกสบาย หรูหรา เทียมหนา้เทียมตากบัผูอ่ื้น และถึงแมว้า่จะไดใ้นส่ิงท่ีตนตอ้งการแลว้
ก็ตาม แต่ยงัคงมุ่งจะแสวงหาเพิ่มข้ึนอีกต่อไปเร่ือยๆ  เพราะโดยแทจ้ริงแลว้ความพร่ังพร้อมบริบูรณ์
ทางวตัถุนั้น ไม่ไดท้  าให้เกิดความสุขสงบไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่กลบัเป็นการเพิ่มความทุกขย์ากอนัเกิด
จากกิเลสท่ีสั่งสมอยูใ่นตวัคนใหม้ากยิง่ข้ึน และติดอยูใ่นวฏัสงสารอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
 จากสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดงักล่าว “เศรษฐกิจพอเพียง”  จึงเป็น
แนว คิดหน่ึงในการพฒันาเประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางจากประชาชนทุกหมู่เหล่า 
หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (รัชกาลปัจจุบนั) ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวเ้ม่ือ
วนัท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปวงชนสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได ้
ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นแนวคิดท่ีมีความโดดเด่นและไดรั้บการกล่าวถึงมากท่ีสุดแลว้ ยงัมีนกัวิชาการ
อีกหลายท่านไดน้ าไปตีความ และขยายความแนวคิดน้ีออกไปอีกมากมาย 
  ดงันั้นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)จึงได้
อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มา
เป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อ ท่ีจะท าให้
ประชาชนรอดพน้จากวกิฤต สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีวถีิชีวิต
ท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  อีกทั้งในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนั ยงัให้ความส าคญักบัการน าแนวคิดและ
หลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้ห้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากข้ึนดว้ยการขบัเคล่ือน และ
                                                 

 ๓ประเวศ วสี, วิถีบูรณำกำร : ทำงออกภูมิปัญญำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 
๒๕๔๒), หนา้ ๓๕.    
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เผยแพร่ให้เข้าไปสู่ในบริบทของวิถีชีวิตคนไทยทั้ งประเทศ  เพราะจากสถานการณ์โดยรอบท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสังคมปัจจุบนัน้ี หลกัเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงอยู่  และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับได้เป็นอย่างดี นับตั้ งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในดา้นการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง อนัเป็นบริบทของวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้ก้าวหน้าทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงความพอเพียงน้ีหมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล  และรวมถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัพอสมควร เพื่อป้องกนัผลกระทบอนั
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีตอ้งอาศยั
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผน และการด าเนินงานในทุกขั้นตอน  ซ่ึงในขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างศรัทธาเพื่อเป็น
พื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติด้วย โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดบั ทุกอาชีพ ใหมี้ความส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม รู้จกั
ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี
และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี๔   
 ดว้ยแนวความคิดและหลกัการดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมท่ีมุ่งหมาย
ให้บุคคลท าลายความเห็นแก่ตวั  โดยให้ความส าคญักบัประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และตอ้งการ
ให้แต่ละบุคคลมีความเมตตากรุณาต่อกนัเป็นท่ีตั้ง ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั รู้เท่าทนั
ต่อความเป็นจริงแห่งสัจธรรม เขา้ใจตนเอง สังคม และความเป็นมายาของโลก ไม่ยึดมัน่ถือมัน่กบั
ส่ิงท่ีไม่เป็นแก่นสาร  แมก้ระทัง่ตวัของตนเอง โดยฝึกให้บุคคลมีความเกรงกลวัและละอายต่อบาป 
ประพฤติตนใหถู้กตอ้ง เหมาะสมตามท านองคลองธรรม  ซ่ึงถือเป็นหลกัการส าคญัในการพฒันาตน
และจิตส านึกทางสังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดการพฒันาทางปัญญายิ่งข้ึนไปตรงตามแนวค า
สอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจนั้น พระพุทธองค์
ทรงช้ีและแนะน าถึงหนทางในการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง และดีงามตามหลกัแห่งสัมมามรรค อนัจะ
น าไปเพื่อการบรรเทาทุกขท่ี์เกิดจากความพยายามหาเล้ียงชีพ เพื่อใหชี้วิตของตนด ารงต่อไปไดอ้ยา่ง
ปรกติสุขตามอตัภาพ โดยเฉพาะหลกัธรรมท่ีทรงแสดงนั้นก็เพื่อให้บุคคลปรับปรุงตนเอง ให้เป็น

                                                 

 ๔ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิชยัพฒันา, ๒๕๔๔), หนา้ ๑. 
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สมาชิกท่ีไม่เป็นปัญหา จนพฒันาเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และมีหลกัการอยู่ร่วมกนัโดยปกติสุข
ของคนในสังคม๕ 
  แต่การพฒันาคุณภาพของมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานั้น คือการศึกษาเพื่อท่ีจะพฒันา
ตนเองให้เป็นคนดีเสียก่อน แลว้จึงค่อยพฒันาตนให้เป็นคนเก่ง ท่ีมีความสุขทั้งกายและจิต เพราะ
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะเร่ิมตน้สอนให้เป็นคนดี และด าเนินไปตามกระบวนการของ
ไตรสิกขา  ดังนั้ นถ้าคนท่ีมีความรู้แต่ขาดเสียซ่ึงคุณธรรม ก็อาจจะน าความรู้นั้นไปใช้ในทางท่ี
ก่อให้เกิดโทษแก่บุคคลอ่ืน สังคมและประเทศชาติ  ไดม้ากกวา่คนท่ีไม่มีความรู้แต่มีคุณธรรม  ดงัท่ี
ปรากฏอยูใ่นพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงมีถึงสมเด็จพระ
มหาสมณเจา้  กรมพระวชิรญาณวโรรส ตามความตอนหน่ึงวา่ 
 “คนท่ีไม่มีธรรมเป็นเคร่ืองด าเนินตาม คงจะหนัไปทางทุจริตโดยมาก ถา้รู้นอ้ยก็โกงไม่ค่อย
คล่อง  ฤาโดยไม่สนิท  ถา้รู้มากก็โกงคล่องมากข้ึนและโกงพิสดารมากข้ึน”๖   
 ฉะนั้นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมจึงจดัว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เพราะสังคมใดท่ีคนในสังคมเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุข แต่ใน
ขณะเดียวกันถ้าคนในสังคมมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ขาดซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว 
ถึงแมว้า่ในสังคมนั้นจะมีความมัน่คัง่ทางเศรษฐกิจแต่ก็ยอ่มหาความสุขสงบไดย้าก ซ่ึงคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมหน่ึง มกัจะมีรากฐานมาจากศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถี
ชีวติของคนในสังคมนั้นๆ  ซ่ึงจากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีช้ีแสดงใหเ้ห็นวา่  พระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งค าสอน และเป็น
ระบบคุณธรรมจริยธรรมท่ีเผยแผข่ยายไปทัว่  พร้อมทั้งฝังรากลึกลงแลว้ในสังคมไทย  การพฒันา
ตนและจิตส านึกจึงเป็นกระบวนการของการสอนคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา หรือ
การน าหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการสอนจริยธรรมศึกษา  ก็ถือเป็นการปฏิบติั
ท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนไปกบัรากฐานทางวฒันธรรมและพื้นฐานทางจิตใจของคนไทย๗  

                                                 

 ๕พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตฺญาโณ), อธิบำยหลักธรรมตำมหมวดจำกนวโกวำท ,
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๔), หนา้ ๒๖๖. 
 

๖ส านัก งานงานพุทธมณฑล  กรมการศาสนา, กำรพัฒนำคุณภำพของมนุษ ย์ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา้ ๒๗. 
 ๗พระเทพเวที, พระพุทธศำสนำกบักำรพัฒนำตน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๓๔), 
หนา้ ๙.   



 ๗ 

    ทางพระพุทธศาสนาถือวา่การเป็นอยูข่องมนุษยน์ั้น ชีวิตท่ีดีคือชีวิตแห่งการศึกษา หรือการ
ฝึกฝนอบรม  มนุษยต์อ้งศึกษาพฒันาตนเองไปจนกวา่จะมีชีวิตท่ีดีงามโดยสมบูรณ์ จนเป็นชีวติท่ีอยู่
ดว้ยปัญญา คือ คิด พูด และกระท าอยา่งสุจริต เรียกวา่ชีวิตท่ีประเสริฐ โดยหลกัส าคญัในการศึกษา
ฝึกฝนอบรมตน คือการพฒันาการด าเนินชีวิตตนเองไปทั้ง ๓ ดา้นพร้อมกนั ไดแ้ก่ การพฒันาดา้น
พฤติกรรม เรียกวา่ ศีล  การพฒันาทางดา้นจิตใจ เรียกว่า สมาธิ  และการพฒันาดา้นปัญญา เรียกว่า  
ปัญญา ซ่ึงการพฒันาทั้ง ๓  ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั เพราะพฤติกรรมท่ีดี
นั้นเป็นช่องทางให้จิตใจพฒันา และช่วยให้ปัญญางอกงาม  ฉะนั้นจิตใจท่ีพฒันาแลว้ยอ่มท าให้เกิด
ปัญญาเห็นถูกตอ้งตามความเป็นจริง และปัญญาท่ีเห็นถูก คิดถูก ย่อมท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีงาม
ต่อไป๘จึงกล่าวไดว้า่ปัญญานั้นเป็นตวัจดัและปรับทุกอยา่ง ทั้งทางดา้นพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตวั
กนัไดอ้ยา่งพอดี  ท าให้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทนัต่อส่ิงทั้งหลาย และจดัการกบัส่ิงทั้งหลายทั้งปวงได้
อย่างถูกตอ้ง มีชีวิตท่ีดีงาม และสังคมมีความสงบสุข ซ่ึงการฝึกอบรมการพฒันาตนและจิตส านึก
ทางคุณธรรมจริยธรรมให้ไดผ้ลดีนั้น ควรใช้วิธีการฝึกอบรมตามแนวพุทธ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา  เพราะจะประกอบไปดว้ยการฝึกอบรมครบทั้ง ๓ ดา้น คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา อนัส่งผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมทางกายและวาจาท่ีไม่เบียดเบียนตนและคนอ่ืน 
อีกทั้งมีจิตใจท่ีสงบ ร่มเย็น  สุขุม เขม้แข็ง มีสติ รู้จกัควบคุมตนเอง และมีปัญญาความคิดเห็นท่ี
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ซ่ึงสามารถจะด ารงตน และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีสอดคลอ้งกบั รศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภกัดี ท่ีกล่าวว่า 
ประเทศไทยก าลังเผชิญกับวิกฤติหลายอย่าง โดยเฉพาะวิกฤติท่ีแสดงถึงความไม่พอเพียงใน
สังคมไทย เช่น ความไม่พอเพียงในการบริโภค การออมลดลง การลงทุนอยา่งไม่พอเพียง การก่อ
หน้ีอยา่งไม่พอเพียง การประเมินเศรษฐกิจไทยท่ีสูงเกินจริง  การบริหารเศรษฐกิจท่ีขาดภูมิคุม้กนัท่ี
ดี และการขาดคุณธรรม  ซ่ึงถา้บณัฑิตมีจิตใจแห่งความพอเพียงแลว้ก็จะไม่เป็นผูบ้ริโภคนิยม แต่
เขา้ใจถึงการบริโภคท่ีย ัง่ยืน มีความใฝ่รู้ มีการทดลองกบัความเป็นจริง ไม่ติดต ารา มีความพากเพียร
เอ้ืออาทร และท่ีส าคญัคือท าให้บุคคลมีคุณธรรมมากข้ึน๙ ซ่ึงค ากล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเน้นไปท่ีการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ทั้งในดา้นวิถีชีวิต ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ 
การศึกษา หน้าท่ีการงานและคุณธรรมจริยธรรม  ฉะนั้นบุคคลทุกกลุ่มในสังคมท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรง

                                                 

  

 
๘พระธรรมปิฏก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พุทธธรรม, ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี 

๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ,  ๒๕๓๘), หนา้ ๑๘๘. 
 

๙ณัฏฐพงศ ์ ทองภกัดี, “ณัฏฐพงศ์ : ห่วงคนไทยเผชิญวิกฤติควำมไม่พอเพียง”, (๑๓ ส.ค. 
๕๐)  ปีท่ี ๕๙ ฉบบัท่ี ๑๘๔๗๔ วนัพุธท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑, ข่าวการศึกษา หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ. 
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ในการพฒันาประชากรให้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของสังคมได้นั้น จ าเป็นท่ีจะต้องน า
หลกัการและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏอยูใ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบติัและขบัเคล่ือนให้เป็นรูปธรรม  เพื่อทุกคนได้รับรู้ มีความเข้าใจ และน าไปใช้พฒันาตน 
พฒันาคนและพฒันางานในวิถีชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเพื่อยกระดบัทางคุณธรรม
และจริยธรรมของตนเองให้สูงข้ึนด้วย ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงทุกคนจะต้องถึงพร้อมด้วย
ศรัทธาในการท าหน้าท่ีปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจของตนเอง เน่ืองเพราะบริบทในวิถีชีวิต
ทางสังคมนั้นมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการสร้างสรรคอ์นาคตของชาติบา้นเมือง โดยเฉพาะผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการอนัเน่ืองดว้ยพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือครูผูส้อน
ทุกคนตอ้งทราบ และตระหนกัในขอ้น้ี เพื่อจะไดท้  าหนา้ท่ีของตนในทางท่ีถูกตอ้ง ให้ไดผ้ลสมบูรณ์
ท่ีสุด จะยอมปล่อยตวัให้ยอ่หยอ่นไปเพราะเหตุใดๆ ไม่ได้๑๐อีกทั้งความส าเร็จในระยะยาวของการ
พฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัการปลูกฝังแนวคิดน้ีใหก้ลายเป็นส่วนส าคญั
ในวฒันธรรมการพฒันาของประเทศ  นัน่คือเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมตน้ท่ีคนและจบลงท่ีคน คนจึง
เป็นทั้งผูท่ี้ท  าให้เกิดการเปล่ืยนแปลง และเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการเปล่ืยนแปลง ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นจุด
แข็งของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  แต่ในขณะเดียวกนับุคคลท่ีน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ไดผ้ล  
ยอ่มจะตอ้งขยนั อดทน มีความซ่ือสัตย ์สนุกกบัการเรียนรู้ และการสร้างปัญญาให้เกิดข้ึนกบัตวัเอง 
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล  มีหลักการ
บริโภคแบบยัง่ยนื เคารพธรรมชาติ และมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั๑๑ 
 ดงันั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ จึงไดน้ าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษา  ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาข้ึนไปจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 
รวมไปถึงระดบัอาชีวะศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั  ฝึกฝน
ตนให้คิดวิเคราะห์ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สร้างค่านิยมในการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
มีคุณธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาดว้ย  ซ่ึงความพยายามดงักล่าวจะบรรลุเป้าหมายไดก้็ต่อเม่ือครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
เห็นถึงคุณค่า มีความศรัทธา และแรงจูงใจในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง    

                                                 

 
๑๐ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, อัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๖๙. 
 

๑๑ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, เศรษฐกิจพอเพียงกับ
กำรพัฒนำคน, รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์
คีน พบั บลิซซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั , ๒๕๕๐), หนา้ ๘๑.  
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 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและเป็นครูผูส้อน  มีความสนใจนบัแต่เร่ิมแรกท่ีจะ
ศึกษาวเิคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงกบัวิถีชีวิตแบบพุทธตามบริบทในดา้นต่างๆ ใหลึ้กซ้ึง ถูกตอ้ง และ
เช่ือถือได้ แต่เม่ือได้ศึกษาคน้ควา้ส ารวจถึงเอกสารและงานวิจยัในด้านน้ีแล้วพบว่ามีอยู่น้อยมาก  
และยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นคุณธรรมกบัเยาวชนท่ี
เป็นรูปธรรม  อีกทั้งในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติให้ความส าคญักบัเยาวชนในฐานะท่ีเป็นผูน้ า
ของชาติในอนาคต  โดยมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการศึกษาท่ีส าคญัคือ เก่ง ดี และมีความสุข  
นอกจากน้ีเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาชาติ ขอ้ท่ี ๑  คือการพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  จากวสิัยทศัน์และเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาขา้งตน้กบัความ
เป็นจริงทางดา้นพฤติกรรมของเยาวชนมีความขดัแยง้กนัอยา่งเห็นไดช้ดั  สาเหตุส าคญัของปัญหา
ดร. ประภาสน์  อวยชยั  อดีตประธานองค์กรพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลกเห็นวา่เกิดจากการขาด
การศึกษาอบรม  การห่างเหินจากศาสนาและปัจจยัอ่ืนๆ๑๒   ดงันั้นเพื่อให้พฤติกรรมการพฒันาตน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธกบัการพฒันาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ผูว้ิจยัจึงน าเสนอโครงการธนาคารความดีของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวงั จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชด ารัสในดา้นคุณธรรมจริยธรรมกบันกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของชาติ  อนัเป็นโครงการท่ียอมรับ
จากสังคมและเป็นโครงการตน้แบบของวงการศึกษาไทยในระดบัมธัยมศึกษา โดยจะเห็นไดจ้าก
การท่ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งไดเ้ขา้มาศึกษาดูงาน พร้อมกบัน าโครงการธนาคารความดีน้ีไป
ขยายผลทางดา้นคุณธรรมให้กบัเยาวชนในสถาบนัการศึกษาของตน  และสาเหตุอีกประการหน่ึงท่ี
เลือกศึกษาโครงการในจงัหวดันนทบุรีเน่ืองเพราะ  การจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
นนทบุรีได้รับรางวลัชนะเลิศในการจัดการศึกษาของประเทศในปี การศึกษาน้ี  อีกทั้ งยงัมี
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งสนใจท่ีจะรับนกัศึกษาใหม่ดว้ยคะแนนธนาคารความดี ตามท่ี ศ.ดร.ชยั
อนนัต ์สมุทวณิช  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ กล่าวว่า ปัญหาของการศึกษาไทยคือไม่มี
เวลาให้เด็กร่วมกนัท ากิจกรรม มีแต่เวลาให้เด็กท าวิชาการเพียงอย่างเดียว  ดงันั้นโรงเรียนควรจดั
เวลาให้เด็กมีกิจกรรมเสริมท าตัวเป็นคนดี บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมมากข้ึน 

                                                 

 ๑๒พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย์, “การบริหารและการด าเนินงานอบรมศีลธรรมและ
จริยธรรมค่ายพุทธบุตรของวดัปัญญาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี”, บัณฑิตศำส์น 
มมร , ปีท่ี ๕  ฉบบัท่ี ๙ (พฤษภาคม – ตุลาคม) ๒๕๔๙, หนา้ ๑๒๓. 
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ต่อจากนั้นทางมหาวิทยาลยัควรน าเร่ืองความดีมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาคดัเลือกเขา้เรียน
ดว้ย๑๓นอกจากนั้น รศ. ดร.วนัชยั  ศิริชนะ ยงัไดก้ล่าวต่อไปอีกว่า ท่ีประชุม ทปท. มีมติให้ผลกัดนั
การน าคะแนนสะสมความดีของนักเรียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษา มา
เป็นส่วนหน่ึงในการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา โดยให้น าคะแนนความดีมาใช้
ประกอบการตดัสินในรอบสัมภาษณ์ของการคดัเลือกนกัเรียนในระบบแอดมิชชัน่ส์ของปีการศึกษา 
๒๕๕๑ น้ีเป็นตน้ไป๑๔ 
 ฉะนั้นเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนให้มีความรู้ มีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างแรงจูงใจในระบบการจดัการศึกษาให้บุคลากรเหล่าน้ี
สนใจอยากท่ีจะปฏิบติัตนและปฏิบติัหนา้ท่ีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงถือเป็นการเสริมสร้าง
สติปัญญาและพฒันาความสามารถของบุคคลในสังคมให้ไดต้รงตามกระแสพระราชด ารัสเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาแลว้  ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาถึงเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  โดยเร่ิมจากความมีศรัทธาในหลกัพุทธธรรมและมี
ความเช่ือมัน่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อนัน าไปสู่การรับรู้  ความเขา้ใจ และการน าไปใช้เพื่อ
พฒันาในวิถีชีวิตของปวงชนจากโครงการธนาคารความดีของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั 
จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตรงตามนโยบายของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในปีมหา
มงคลอนัเป็นวโรกาสท่ีพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลท่ี ๙) ทรงมี
พระชนมายคุรบ ๘๐ พรรษา  ในวนัท่ี ๕ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ น้ี 
 

๑.๒  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธ      

                                                 

 
๑๓ชัยอนันต์  สมุทวณิช, “เด็กดีมีที่เรียนในมหำวิทยำลัย”, ส าเนาเอกสารการสัมมนา  

วิชาการโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๐, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต, หนา้ ๕. 
 

๑๔วนัชยั  ศิริชนะ,“คะแนนควำมดี”, ข่าวการศึกษา หนงัสือพิมพค์มชดัลึก ฉบบัท่ี ๒๒๔๘, 
วนัท่ี ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๐, หนา้ ๑๕.    



 ๑๑ 

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษารวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 ๑.๒.๔  เพื่อน าเสนอรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
  

๑.๓  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานท่ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธกบัพฤติกรรมการปฏิบติัของผูบ้ริหารและสมาชิกโครงการท่ีเก่ียวกบัการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการวิจัยระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๕(Qualitative 
Research) และวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นประเภทของแบบในการวิจยัและ
พฒันา  เพื่อมุ่งหาองค์ความรู้ใหม่หรือรูปแบบอนัเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจาก
ความรู้เดิมเป็นพื้นฐานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสอดคลอ้งกบัสังคมในการปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงกบับริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฏกจากพระไตรปิฏก  เอกสารต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้
วิธีการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสนับสนุนงานวิจยัด้านคุณภาพจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง และใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งสมาชิกท่ีเป็นเยาวชนในโครงการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงทางดา้นคุณธรรมความดีเท่านั้น โดยศึกษาในดา้นการ
รับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา การน าไปใช้ และพฒันาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าไปท าการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เพื่อให้ได้รูปแบบตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีตั้งไว ้แล้วจึงน ามาตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัอีกคร้ังหน่ึง  โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ไวด้งัน้ี 
 ๑.๓.๑  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ในการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเอาระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มา
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษาแบบเจาะจง โดยผูว้ิจยัเลือกโครงการธนาคารความดี 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในด้านคุณธรรมอันเป็นท่ียอมรับจากสังคม และเป็น
โครงการตน้แบบของวงการทางการศึกษาไทย  ตามรายละเอียดดงัน้ี   

                                                 

 ๑๕สุภางค์   จันทวานิช, กำรวิจัยเชิงคุณภำพ , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๐. 



 ๑๒ 

 ๑. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวงั จงัหวดันนทบุรี  ทั้งส้ินจ านวน ๑,๓๑๗  คน   
 ๒. ผูว้ิจยัได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจยัน้ีมาจากจ านวนประชากรท่ีเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Randon Sampling) ด้วยการจบัฉลาก ตามหลกัการของ Krejcie & Morgan๑๖ไดข้นาดของ
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน ๓๐๐ คน และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษา
คน้ควา้เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบและมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  
 ๑. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ขอ้มูลทางสถานภาพหรือปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี  มี เพศ อาย ุชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหนา้ท่ีในโครงการ และ
ประสบการณ์ในโครงการ   
 ๒.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  พฤติกรรมการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกมาใน ๖ ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการ
รับรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ  ด้าน
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  ดา้นการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ และดา้นการพฒันาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓.๒  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของเน้ือหาเพื่อการวิจยัดงัน้ี 
 ๑.  แนวคิดและหลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก 
พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกของพระไตรปิฏก ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันท่ีดีในตน  ตลอดจนเร่ืองของความรู้และคุณธรรมทางด้านความ
ซ่ือสัตย ์ความอดทน และความเพียร 
 ๒. แนวคิดและหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชด าริในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน ความรู้และคุณธรรม 
 ๓. แนวคิดและความสัมพนัธ์ท่ีแสดงออกของสมาชิกโครงการอนัเน่ืองดว้ยพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงทางดา้นคุณธรรมตามบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธ  โดยผูว้ิจยัเจาะจงท่ีจะศึกษาเฉพาะ
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี ใน ๖ ดา้น ไดแ้ก่  ดา้น
การรับรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้นความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้นวถีิชีวติแบบพุทธ  ดา้น

                                                 

 
๑๖ปุ ระชัย   เป่ี ยมสม บู รณ์ ,  ก ำรวิ จั ยป ระ เมิ น ผล  : หลักก ำรและกระบวนกำร , 

(กรุงเทพมหานคร: การพิมพพ์ระนคร, ๒๕๒๙), หนา้ ๔๕๘. 



 ๑๓ 

ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  ดา้นการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ และดา้นการพฒันาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. แนวคิด ทฤษฏีการรับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
การน าไปใช ้และการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทางวรรณกรรมท่ี
ใชใ้นการวจิยั  ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัแบ่งล าดบัความเช่ือถือของเอกสารไวด้งัน้ี 
 ๑.  พระไตรปิฎก จดัเป็นวรรณกรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดโดยประกอบ ไป
ดว้ยคมัภีร์วนิยัปิฎก คมัภีร์สุตตนัตปิฎก และคมัภีร์อภิธรรมปิฎก ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลชั้นปฐมภูมิ 
 ๒. อรรถกถา จดัเป็นวรรณกรรมท่ีอธิบายความพระไตรปิฎกในแง่มุมต่างๆ ท่ีประกอบไป
ดว้ยความคิด ความเช่ือ วถีิชีวติ ประเพณี และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลชั้นท่ีสอง 
   ๓.  ฎีกา จดัเป็นวรรณกรรมท่ีอธิบายขยายความอรรถกถา ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลชั้นท่ีสาม 
 ส่วนหลักทฤษฏี  ข้อมูล และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้ น  
ผู ้วิจ ัยได้น ามาจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   
สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งชาติ  และผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวฒิุอนัเป็นท่ียอมรับ   
 ๑.๓.๓  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
 ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงทางด้าน
คุณธรรม  เพื่อสร้างความตระหนกัและปลุกจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของคุณธรรมในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวงั จงัหวดันนทบุรี  จ  านวน ๓๐๐ คน 
 ๑.๓.๔  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาของการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ควำมก้ำวหน้ำของกำรวจัิย 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ –  เดือนมกราคม ๒๕๕๐    ศึกษาหาแนวทางการวิจยั 
เดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐   –  เดือนเมษายน ๒๕๕๐    เสนอหวัขอ้งานวจิยั   
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐   –  เดือนตุลาคม ๒๕๕๐    รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ –  เดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑    รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  
เดือนมีนาคม ๒๕๕๑        –  เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑    วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงบูรณาการ  
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑    –  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๑    สรุปผลขอ้มูลงานวจิยั  
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ –   เดือนมีนาคม  ๒๕๕๒    น าเสนอผลงานวจิยั 
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 ผูว้ิจยัเร่ิมศึกษาด าเนินการวิจยัน้ีตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไปจนถึง
ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ รวมตลอดระยะเวลา ๒๔ เดือนเต็ม จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าเสนอ
ผลงานวิจยัต่อสาธารณชนภายในภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โดยท าการน าเสนองานวิจยั
ทั้งในสถาบนัการศึกษาภายในประเทศและสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 

   
๑.๔  ปัญหำทีต้่องกำรทรำบ                     

 ๑.๔.๑  แนวคิดและค าสอนของหลกัการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธตามทศันะของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอยา่งไร    
 ๑.๔.๒ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบ
พุทธ ใน ๖ ดา้นเป็นอยา่งไร   
 ๑.๔.๓  ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาตามแนวทางของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นอยา่งไร   
 ๑.๔.๔  รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
อนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร   
 

๑.๕  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑.๕.๑ ท าให้ทราบ เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี ชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก  
 ๑.๕.๒  ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  
  ๑.๕.๓ ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะของสมาชิกโครงการธนาคารความดีเก่ียวกบัปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
 ๑.๕.๔ ได้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
 ๑.๕.๕ สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาประเทศได ้ 
  

๑.๖  ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ผูว้ิจยัก าหนดความหมายของนิยามศพัท์ต่างๆ เพื่อให้เขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัไวด้งัน้ี
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน รวมถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและ
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บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ยึดหลกัการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อใหก้า้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์   
 ควำมพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ภายนอกและภายใน  ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ใน
การน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพื้นฐาน   จิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุก
ระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกวา้งขวางทั้งทางดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจาก
โลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ควำมพอประมำณ หมายถึงความพอดีท่ีไม่มากเกินไปและไม่นอ้ยเกินไป ในการพึ่งตวัเอง
และการมีชีวิตอยา่งเรียบง่าย โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น อนัเป็นการปฏิบติัตนตามทางสาย
กลางในระหวา่งความตอ้งการกบัความฟุ่มเฟือย   
 ควำมมี เหตุผล  หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับความพอประมาณด้วยความ รู้และ
ประสบการณ์ท่ีตนเองสะสมไว ้ ซ่ึงเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุมีผล ดว้ยการ
รู้จกัตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น โดยพิจารณาตามเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัตอ้งค านึงถึงผลการกระท า
นั้นๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจนั้นในอนาคตดว้ย   
 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัว หมายถึงการสร้างความสามารถภายใจให้พร้อมท่ีจะอยู่ได้ใน
ภาวะท่ีเกิดการเปล่ืยนแปลง หรือความสามารถในการปรับตัวอนัเกิดจากการเปล่ืยนภายนอก 
รวมทั้งความสามารถในการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยทั้งหมดน้ีตั้งอยู่
บนฐานของการพึ่งตนเองและความมีวนิยัในตนเอง 
 ควำมรู้ หมายถึงความรอบรู้ในวิชาการต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการรวบรวมสะสมข้อมูลจน
สามารถเขา้ใจความหมายของเขา้มูลนั้นไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และใชข้อ้มูลนั้นดว้ยความมีสติและปัญญา
 คุณธรรม หมายถึงความดีหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกตามหลกัพุทธธรรมซ่ึงบุคคลน าไป
ปฏิบติั ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความอดทน ความเพียร และความไม่ประมาท   
 บริบทของวิถีชีวติ หมายถึงการด าเนินชีวติของคนในสังคมไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีเป็นพฤติกรรมปกติในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตของตนเอง ทั้งท่ีมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกและ
ตวัอยา่งท่ีมีอยูใ่นรูปแบบต่างๆ รวม ๖ ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  การน าไปใช ้ และการพฒันาตนตามหลกัธรรม 
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 การรับรู้ หมายถึงกระบวนการแปล เรียนรู้ หรือตีความต่อส่ิงเร้า ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารหรือสมาชิกโครงการธนาคารความดีไดเ้ลือกจดั
ระเบียบ และตีความเก่ียวกบัขอ้มูลของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงออกมาทางความคิด ความรู้สึก 
หรือการตดัสินใจ  จากนั้นจึงเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีต่อเน่ืองมาจากการรับรู้   
 ความเข้าใจ หมายถึงการแสดงออกทางความสามารถในการเรียนรู้ และจดจ าจากการรับรู้
จนสามารถน าไปปฏิบติั หรือถ่ายทอดขยายความเศรษฐกิจพอเพียงได ้ ตลอดจนน าแนวคิด ทฤษฏี
และหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรั้บรู้มาไปเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวหรือขอ้เทจ็จริงใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดรั้บรู้
ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใช้ค  าว่าการรับรู้และความเข้าใจ  เพราะเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกโครงการธนาคารความดีกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่าง
สอดคลอ้งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิถีชีวิตแบบพุทธ หมายถึง  วิธีการด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีสืบต่อกนัมา ซ่ึงเป็นแบบแผน 
ท่ีคู่อยู่กบัความศรัทธา ความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยม แลว้สะทอ้นออกมาเป็นการกระท าในการ
ด ารงชีวิต  ท่ีครอบคลุมถึงการพฒันาตนตามเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี ความรอบรู้และมีคุณธรรมในการด ารงชีวติ   
 ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจากความศรัทธา และการ
ยอมรับของบุคคลต่อหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ดงัเช่น ไตรสรณคมน์  
กรรมและวิบากกรรรม การเวียนว่ายตายเกิด นรกสวรรค์ นิพพาน และความเช่ือตามเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแ้ก่  ความความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี ความรู้และคุณธรรม
ความซ่ือสัตย ์ความอดทน และความเพียร อนัเกิดจากจิตใจแลว้น าไปสู่พฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีจะใช้ค  าว่าวิถีชีวิตและความเช่ือ  เพราะเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งสอดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจพอเพียง  และหลกัพุทธธรรมขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเถรวาท   
 การน าไปใช้  หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารโครงการและสมาชิกโครงการธนาคารความดีแสดง
ความคิดเห็นต่อกิจกรรม หรือวิธีการน าหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับรู้มา ใช้เป็น
พฤติกรรมการปฏิบติัจริงกบัการด าเนินชีวติในปัจจุบนั  ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใชค้  าวา่การน าไปใชแ้ละ
พฒันาตน  เพราะเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของสมาชิกโครงการธนาคารความดีกบัพฤติกรรม
การปฏิบติัตนในการด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งสอดคลอ้งตามหลกัพุทธธรรมกบัเศรษฐกิจพอเพียง  
 การพัฒนาตนตามหลักธรรม หมายถึง  การรายงานเก่ียวกบัตนเองในดา้นการกระท าหรือ
งดเวน้การกระท าในการด าเนินชีวิต  เป็นประจ าจริงตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ซ่ึง
เป็นผลมาจากการรับรู้  เกิดความเขา้ใจ  แลว้จึงน าไปปฏิบติัเป็นพฤติกรรมในการพฒันาตน ซ่ึงใน



 ๑๗ 

งานวิจยัน้ีมีความเช่ือถือศรัทธาในพระรัตนตรัย ความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความซ่ือสัตย ์
ความอดทน ความเพียรและความมีเหตุผล  ตลอดจนการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา  โดย
การกระท าต่างๆ ท่ีแสดงออกมานั้นเป็นการปฏิบติัตนของสมาชิกโครงการธนาคารความดีตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถสังเกตไดแ้ละเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใชค้  าวา่
การน าไปใชแ้ละการพฒันาตน  เพราะเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดีกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลกัพุทธธรรมขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเถรวาท   
 โครงการธนาคารความดี หมายถึง  โครงการส าหรับพฒันาเยาวชนทางดา้นคุณธรรมตาม
กระบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นกัเรียนเห็นถึงคุณค่าของคุณธรรมในดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ ความอดทนและความเพียร ดว้ยการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกนั  
 สมาชิกโครงการธนาคารความดี หมายถึง  นักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
สมคัรเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
 พระไตรปิฎก หมายถึง คมัภีร์ท่ีบรรจุพุทธพจน์ หรือประมวลแห่งคมัภีร์ท่ีรวบรวมพระ
ธรรมวินัย ๓ หมวด  เป็นหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีถูกเก็บรวบรวมไวเ้ป็น
หมวดหมู่ คือ  
 ๑. พระวินัยปิฎก  คือประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย หมายถึงพุทธบญัญติัท่ีเก่ียวกับ
ความประพฤติ ความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและการด าเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุและภิกษุณี 
 ๒. พระสุตตนัตปิฎก  คือประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร หมายถึงพระธรรมเทศนา ค า
บรรยายธรรมต่างๆ ท่ีตรัสแสดงใหเ้หมาะกบับุคคลและโอกาส  ตลอดจนบทประพนัธ์ เร่ืองเล่า และ
เร่ืองราวทั้งหลายท่ีเป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา 
 ๓. พระอภิธรรมปิฎก  คือประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม  หมายถึงหลกัธรรม
และค าอธิบายท่ีเป็นหลกัวชิาลว้นๆ ไม่เก่ียวดว้ยบุคคลหรือเหตุการณ์ 

 ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษาถึงหลกัธรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสไวเ้ฉพาะในส่วนของความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีตามท่ีแสดงอยูใ่นพระสุตตนัตปิฎกเท่านั้น   

 

๑.๗  กำรน ำเสนอข้อมูลกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลการวจิยัโดยมีขั้นตอนการน าเสนอเป็นเน้ือหา ๕ บท ดงัน้ี  
 บทที ่๑ บทน า ประกอบดว้ยความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการ



 ๑๘ 

วจิยั ขอบเขตของการวจิยั ปัญหาท่ีตอ้งการทราบ  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ค านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ี
ใชใ้นการวจิยั  และการน าเสนอผลการวิจยั  
 บทที ่๒ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยแนวคิดเบ้ืองตน้ทางเศรษฐกิจ การ
พฒันาทางเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก  หลักธรรมส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
เง่ือนไขคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก โครงการขบัเคล่ือนทางดา้น
คุณธรรมในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธ เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดในการวจิยั  
 บทที ่๓ ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง การสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั     
 บทที ่๔  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผูบ้ริหาร
โครงการในแต่ละดา้น และผลการวเิคราะห์  
 บทที ่๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ประกอบด้วยข้อค้นพบจากการวิจยั สรุป
อภิปรายผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะจากการวจิยั     



 

บทที ่ ๒ 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

๒.๑  แนวคดิเบ้ืองต้นทางเศรษฐกจิ 
 ในการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งกล่าวถึงความหมายและระบบของเศรษฐกิจใหท้ราบเป็นเบ้ืองตน้ก่อน เพื่อจะไดท้  า
ความเขา้ใจ และเห็นถึงส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี  
 ๒.๑.๑   ความหมายของเศรษฐกจิ 
 เศรษฐกิจ (Economy) คือ การกระท าใดๆ อนัก่อให้เกิด การผลิต การจ าหน่ายและการ
บริโภค ซ่ึงความหมายในทางเศรษฐกิจจะแตกต่างจากความหมายท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปบา้ง ดงัน้ี 

 ๑.  การผลิต คือ การกระท าเพื่อให้เกิดผลท่ีสามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได ้หากการกระท า
ใด ซ่ึงผลของการกระท าแมจ้ะมีคุณค่ามีประโยชน์แต่ไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได ้การกระท า
นั้นในความหมายทางเศรษฐกิจไม่ถือเป็นการผลิต และผลของการกระท าก็ไม่เรียกผลผลิต อาจจะ
เรียกเป็นผลงาน 
 ๒.  การจ าหน่าย คือ การน าผลผลิตไปเสนอต่อผูท่ี้มีความตอ้งการ หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็
คือ การน าผลผลิตไปสู่ตลาด เพื่อใหเ้กิดการซ้ือขายกนัข้ึน 
 ๓.  การบริโภค คือ การจบัจ่ายใช้สอยรวมถึงการบริโภคดว้ย จึงมองเห็นไดว้่า เศรษฐกิจ
นั้นจะเน้นท่ีราคาหรือเงิน ของบางส่ิงถึงแมจ้ะมีประโยชน์ซ่ึงมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตจะขาดเสียมิได ้
เช่น อากาศส าหรับหายใจ แต่เน่ืองจากอากาศมีอยูท่ ัว่ไป ซ้ือขายกนัไม่ได ้อากาศจึงไม่ถือเป็นปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ แต่ถา้มีคนเอาอากาศนั้นมาบรรจุในภาชนะเพื่อจ าหน่าย อากาศท่ีว่านั้นก็กลายเป็น
ปัจจยัทางเศรษฐกิจไป ฉะนั้นถา้พูดถึงเร่ืองเศรษฐกิจจึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัราคาหรือเงินเสมอ 
 เศฺรษฺฐ + กิจฺจ  เป็นค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤษ ซ่ึงในพจนานุกรมไทยบบัราชบณัฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไวว้่า “เศรษฐกิจ (เสดถะกิด) น. งานอันเก่ียวกับการผลิต การ
จ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใชส้อยส่ิงต่างๆ”๑๗ 

                                                 

 
๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพ      

มหานคร : บริษทันานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๑๐๖. 
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 ๒๐ 

 ในภาษาองักฤษค าว่า “Economy” มาจากภาษากรีกว่า “Oikos” ซ่ึงแปลว่าบ้าน (House) 
และ Nemein  ซ่ึงแปลว่าการจัดการ (To Manage) ดังนั้ นค าว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึง การจัดการ
ครอบครัว (House Management ) ซ่ึงเป็นความหมายท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัและเป็นค าท่ีใกลเ้คียงกบั
ค าวา่เศรษฐศาสตร์นัน่เอง๑๘  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจ (Economy) มาแลว้ว่า ความตอ้งการของมนุษย์
โดยทัว่ๆ ไปมีอยูไ่ม่จ  ากดั  แต่ปัจจยัท่ีจะน ามาผลิตเป็นสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการนั้น
มีอยูค่่อนขา้งจ ากดั  จึงเกิดเป็นปัญหาวา่สมควรจะเลือกใช้  และจดัสรรทรัพยากรนั้นอยา่งไร จึงจะ
สามารถสนองความตอ้งการของมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด และไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนประโยชน์
ท่ีเกิดแก่บุคคลท่ีสมควรได้รับส่ิงของท่ีผลิตจากทรัพยากรอนัจ ากดันั้น ส่งผลให้เกิดเป็นท่ีมาของ
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น ๓ ประการ คือ 
 ๑. จะผลิตอะไร (What to Produce) เป็นปัญหาของการตดัสินใจว่าควรจะผลิตสินคา้ หรือ
บริการอะไร จะผลิตเป็นจ านวนเท่าใดจงจะเพียงพอกบัความตอ้งการ โดยการจดัล าดบัความส าคญั
ในการผลิตสินคา้และบริการ คือ ผลิตชนิดท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัมากก่อน 
 ๒. จะผลิตอย่างไร (How to Produce) เป็นการพิจารณาวา่จะผลิตสินคา้และบริการท่ีเลือก
แลว้นั้นอยา่งไร จึงจะผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือเสียตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยต ่าสุด 
 ๓. จะผลิตเพื่อใคร (For Whom to Produce) เป็นการพิจารณาวา่สินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึน 
มาแลว้นั้นจะจดัสรรหรือแจกจ่ายใครบา้งอยา่งยติุธรรม 
 ในพระพุทธศาสนาไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจไวต้ามลกัษณะท่ีเป็นตวัธรรมชาติ ดงัท่ี
ท่านพุทธทาสภิกขุนิยาม “ธรรมในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจ”๑๙โดยอธิบายว่าเศรษฐกิจคือส่ิงท่ี
มนุษยจ์ะตอ้งท าให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนแห่งวิวฒันาการของเขา โดยส่วนตวั สังคมท่ีเน่ืองกนัเป็นหมู่ 
เพราะเศรษฐกิจตามนิยามแห่งธรรม มนุษย์จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของ
ธรรมชาติ ผลท่ีไดใ้นทางเศรษฐกิจจึงเป็นผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎของธรรมชาติ เน้ือหาของ
ธรรมและเศรษฐกิจตามความหมายน้ี  จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลบรรลุเป้าหมายในทางธรรมและการ
ด าเนินชีวิต ถือได้ว่าเป็นแนวทางอนัประเสริฐ ตรงตามศพัท์ว่า “เศรษฐกิจ” โดยพยญัชนะค าว่า 
เสฎฐ แปลวา่ ประเสริฐท่ีสุด ฉะนั้นเศรษฐกิจหมายถึง กิจท่ีประเสริฐท่ีสุด และตามเน้ือความ 

                                                 

 ๑๘จรูญ  โกสียไ์กรนฤมล,  หลักเศรษฐศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
เอด็ดูเทก็ซ์ จ  ากดั,  ๒๕๔๗), หนา้ ๑๐. 
 ๑๙พุทธทาสภิกขุ, “ธรรมะในฐานะเคร่ืองมือแกปั้ญหาเศรษฐกิจ”, เสขิยธรรม, ปีท่ี ๖ เล่ม ๔ 
(สิงหาคม – พฤษจิกายน๒๕๔๐), หนา้ ๗๕.   



 ๒๑ 

เศรษฐกิจหมายถึง การท าส่ิงท่ีไม่มีค่าให้มีค่า หรือท าส่ิงท่ีมีค่าน้อยให้มีค่ามาก๒๐จึงเห็นได้ว่า
เศรษฐกิจตามการนิยามความหมายในพระพุทธศาสนานั้ นต้องมีความเก่ียวโยงกับธรรมะท่ี
สอดคล้องกับการบ าเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ่ื้นอย่างถูกต้องตามธรรมหรือตามกฎ
ธรรมชาติ  ดงันั้นขอบเขตของเศรษฐกิจในพระพุทธศาสนาจึงครอบคลุมพฤติกรรมความเป็นอยู ่
การบริโภค การประกอบกิจการงาน นัน่ก็คือการปฏิบติัธรรมของพุทธบริษทั  ยงัผลให้การด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมะ  ตามความมุ่งหมายวา่จะท าส่ิงท่ีมีค่านอ้ย
ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก มีค่าสูงสุด หรือกลบัท าส่ิงท่ีเป็นโทษให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์สูงสุด  
จากขอบเขตความหมายดงักล่าวสามารถพบไดท้ัว่ไปในหลกัค าสอนท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก และ
ค าอธิบายของนกัปราชญท์างพระพุทธศาสนา 
 ๒.๑.๒  ระบบของเศรษฐกจิ 
 โดยการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ีในสังคมของประเทศต่างๆ จะตอ้งอาศยัระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือช่วยท าหน้าท่ีตดัสินปัญหาดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด  ฉนั้นระบบ
เศรษฐกิจ (Economic System) จึงหมายถึง หลักการและวิธีการท่ีเก่ียวกับการด าเนินการด้าน
เศรษฐกิจของรัฐ  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มของสถาบนัทางเศรษฐกิจ (Economic 
Institutions) ของสังคมท่ีรวมตวักนั  ซ่ึงมีการกระท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
สถาบนัทางเศรษฐกิจน้ีประกอบด้วย สถาบนัการผลิต การคา้ การเงิน การธนาคาร และอ่ืนๆ ท า
หนา้ท่ีก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น จะผลิตอะไร ดว้ยกรรมวธีิใด จะแจกจ่ายผลผลิตให้แก่ใคร
บา้ง โดยกลุ่มของสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ น้ีจะยดึถือแนวปฏิบติัแนวทางเดียวกนัในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และมีวตัถุประสงคร่์วมกนั คือ อ านวยความสะดวกในการท่ีจะแกไ้ขปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคม
นั้นใหไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 ซ่ึงกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่  ระบบเศรษฐกิจเกิดข้ึนเพื่อการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัใน
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ   ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ไม่สามารถจะสนองความตอ้งการทุก
อย่างของมนุษยไ์ด้  เน่ืองจากประชากรในประเทศต่างๆ  มีความตอ้งการท่ีจะบริโภคสินคา้และ
บริการอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  ในขณะท่ีทรัพยากรในประเทศมีจ านวนจ ากดั (Scarcity) จึงตอ้งอาศยัตวั
บุคคลเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  อนัไดแ้ก่ หน่วยเศรษฐกิจ (Economic Unit) นัน่เอง เช่น 
หน่วยผลิต (Firms) และหน่วยครัวเรือน (Household) เป็นตน้ จะท าหน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                                 

 
๒๐เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๑-๘๒. 

 



 ๒๒ 

 โดยรูปแบบของระบบเศรษฐกิจท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปนั้นมีอยู ่๓ รูปแบบ คือ  
 ๑.  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Free Enterprise Economic System) ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีมี
ช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่นเรียกว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” (Capitalistic Economic System or 
Capitalism) หรือระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economic System) หรือระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาด (Market Economic System) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนมาช้านานแลว้ และเป็นท่ีนิยมของ
หลายประเทศในยโุรปตะวนัตกและอเมริกา โดยมีลกัษณะทัว่ไปของระบบเศรษฐกิจแบบน้ี คือ 
       ๑.๑  กรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น ทุกคนมีสิทธิเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นและทรัพยากรต่างๆ 
ตามกฎหมายบุคคลท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะใช้ หรือ
แจกจ่ายทรัพยน์ั้นไปในลกัษณะใดๆ ก็ได ้ในกรอบของกฎหมาย 
       ๑.๒  เสรีภาพในธุรกิจ (Freedom of Enterprise) ประชาชนมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพหรือเลือกอาชีพตามความถนดัเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนแก่ตนมากท่ีสุด  เอกชนมีอิสระ
ในการเลือกวธีิการผลิตและการท่ีจะเสนอขายหรือไม่เสนอขายสินคา้ท่ีตนผลิตหรือมีอยูแ่ก่ผูใ้ดก็ได ้
      ๑.๓  ระบบราคา (Price System) จะเป็นตวัควบคุมให้การด าเนินการทุกส่วนของ
ระบบเศรษฐกิจ เป็นไปโดยถูกต้องตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ เช่น ในการแก้ปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งสามประการ กลไกราคาจะเป็นตวัก าหนดว่าควรจะผลิตสินคา้อะไร ผลิต
ดว้ยกรรมวธีิใด  โดยถือหลกัวา่วธีิใดท่ีผลิตแลว้เสียตน้ทุนต ่าท่ีสุด และผลิตสินคา้ไวบ้ริการหรือขาย
ให้แก่ผูใ้ด โดยกลไกราคจะก็เป็นตวัก าหนดอีกว่าผูท่ี้ให้ราคาดีท่ีสุดในหมู่ผูบ้ริโภคก็ควรจะไดรั้บ
สินคา้นั้น นอกจากน้ีกลไกราคายงัช่วยใหก้ารจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
       ๑.๔  การแข่งขนั (Competition) เป็นส่ิงส าคัญในการท่ีจะป้องกันการแสวงหา
ก าไรเกินควร  เน่ืองจากว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะเขา้หรือออกจากระบบตลาด  ดงันั้นถา้มี
ผูผ้ลิตรายใดหรือกลุ่มใดคิดจะผูกขาด หรือรวมหัวกนัข้ึนราคาสินคา้เพื่อหวงัก าไรเกินปกติ ผูผ้ลิต
รายใหม่ๆ ก็จะเขา้มาผลิตเพื่อแข่งขนั ผลท่ีสุดเกิดการแยง่กนัขาย ลดราคา ราคาสินคา้ก็จะลดลง 
       ๑.๕  รัฐไม่เขา้แทรกแซงทางเศรษฐกิจ รัฐมีหนา้ท่ีเพียงรักษาความปลอดภยั ความ
สงบเรียบร้อยและความยติุธรรมระหวา่งหน่วยเศรษฐกิจเพื่อใหเ้อกชนมัน่ใจในการท าธุรกิจต่างๆ  
 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  คือเอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตั้ง เลือกตดัสินใจ
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนก าไรและระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นเป็นแรงจูงใจใน
การท างานท าใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือก่อให้เกิดปัญหาการเหล่ือมล ้าอนัเน่ืองมาจาก
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั ท าให้การหารายไดไ้ม่เท่ากนั มีการแข่งขนัสูง และกลไกทางการตลาด
ยงัไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ  



 ๒๓ 

 ๒. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialistic Economic System) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมี
นโยบายมุ่งให้ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมเป็นผูด้  าเนินการควบคุมการผลิต และถือกรรมสิทธ์ิใน
ปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่  เพื่อใหป้ระโยชน์ท่ีเกิดจากการผลิตเป็นของประชาชนทั้งมวล๒๑ระบบ
เศรษฐกิจแบบน้ีจึงมีไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากลกัษณะของการท่ีรัฐบาลเขา้ถือกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยากรของชาติ โดยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นอาจแบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 
  ๒.๑  สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย  เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 
หรือด าเนินการในบางอุตสาหกรรมหลกัท่ีส าคญัหรืออุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น กิจการคมนาคม
ขนส่ง ไฟฟ้า น ้ าประปา และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางอยา่ง โดยกรรมวิธีต่างๆ อาจอาศยักลไก
ของระบบเสรีนิยม นัน่คือ การใชร้าคาและระบบการท างานของตลาด ส่วนการผลิตและการบริการ
อ่ืนท่ีรัฐบาลไม่ด าเนินการเองก็ยงัปล่อยให้เอกชนด าเนินการโดยอิสระ ขณะเดียวกันทางด้าน
ผูบ้ริโภคมีอิสระเสรีในการเลือกซ้ือ และรัฐบาลมีหน้าท่ีจดัสวสัดิการต่างๆ ให้ประชาชน โดย
รายจ่ายทางดา้นน้ีรัฐบาลไดม้าจากการจดัเก็บภาษีในอตัราค่อนขา้งสูง 
 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  คือช่วยลดปัญหาการเหล่ือมล ้ าทางฐานะและ
รายไดข้องบุคคล นอกจากนั้นเอกชนมีสิทธ์ิในการถือครองทรัพยสิ์นไดบ้า้ง  
 ขอ้เสียระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  คือการผลิตถูกจ ากดัเพราะตอ้งผลิตตามท่ีรัฐก าหนด 
มี โอกาสท่ีจะขยายการผลิตหรือพฒันาคุณภาพการผลิตเป็นไปไดอ้ยา่งยากล าบาก 
 ๒.๒  สังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต ์(Communism) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของรัฐบาลทั้งทรัพยากรต่างๆ และปัจจยัการผลิตทุกประเภท เอกชนไม่มีกรรมสิทธ์ิใน
การเลือกใชปั้จจยัการผลิตได้ กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ตดัสินใจจึงเป็นท าในรูปของการวางแผนแบบบงัคบัจากส่วนกลาง (central planning)โดยค านึงถึง
สวสัดิการของสังคมเป็นส าคญั  โดยไม่มีการใชก้ลไกราคา ระบบตลาดจะถูกรัฐก าหนดข้ึนมา 
 ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ คือเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีช่วยลดปัญหาการ
เหล่ือมล ้าทางฐานะและรายไดข้องบุคคลในสังคม  ซ่ึงภายใตร้ะบบเศรษฐกิจน้ีเอกชนจะท าการผลิต
และบริโภคตามค าสั่งของรัฐ  
 ขอ้เสียระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์คือประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตหรือบริโภค
อะไรไดต้ามใจ  สินคา้มีคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควรเน่ืองจากผูผ้ลิตขาดแรงทุนทรัพยใ์นการผลิต และการ
ใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

                                                 

 
๒๑สมพงษ ์ เกษมสิน,  ลทัธิการเมืองและเศรษฐกจิเปรียบเทยีบ, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพไ์ทยวฒันาพานิช,  ๒๕๒๐), หนา้ ๘๓. 



 ๒๔ 

 ๓.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economic System) เป็นลกัษณะท่ีผสมผสานระหวา่ง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม กล่าวคือทั้งรัฐและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีทั้ งส่วนท่ีเป็นของรัฐและเอกชน ซ่ึงกล่าวได้ว่าระบบ
เศรษฐกิจแบบน้ีจะมีรัฐบาลเป็นผูว้างแผนแกไ้ขปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจแต่เพียงผูเ้ดียว จึงมีผูนิ้ยม
เรียกระบบน้ีวา่เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนจากส่วนกลาง  เช่น ประเทศเกาหลีเหนือ เป็นตน้ 
ซ่ึงระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะมีลกัษณะดงัน้ี 
       ๓.๑  รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต  ซ่ึงเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ หรือปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ และปล่อยใหเ้อกชนสามารถเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตขนาดยอ่มและขนาดใหญ่
บางชนิด หรือเป็นเจา้ของร่วมกนั 
       ๓.๒  รัฐและเอกชนร่วมทุนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ จะด าเนินการผลิต
อะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพื่อใครนั้น  มีทั้งท่ีต่างฝ่ายต่างด าเนินการเอง และท่ีด าเนินการร่วมกนั
หรือท่ีร่วมปรึกษากนั 
       ๓.๓  การก าหนดราคาข้ึนอยูก่บักลไกตลาด มีบางคร้ังท่ีรัฐเขา้แทรกแซง ควบคุม
หรือก าหนดราคา  โดยมีหลกัวา่จะกระท าต่อเม่ือเห็นไดช้ดัวา่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
       ๓.๔  ในส่วนท่ีรัฐไม่เขา้แทรกแซง  การแสวงหาก าไรและการแข่งขนัด าเนินไป
ตามลกัษณะระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
 ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม คือเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งมีความคล่องตวั  
 ขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม คือผลประโยชน์หรือก าไรและระบบกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นอาจท าให้เกิดการเหล่ือมล ้าทางฐานะและรายได ้และการท่ีรัฐสามารถเขา้แทรกแซงตลาด
โดยใช้กลไกรัฐอาจก่อให้เกิดปัญหาคอร์รับชั่นและปัญหาท่ีเอกชนไม่กล้าลงทุนอย่างเต็มท่ี  
เน่ืองจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงไดง่้าย 
 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัน้ีเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม   
 ส่วนค าว่าหน่วยเศรษฐกิจ (Economic Unit) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ 
ท าหน้าท่ีด้านต่าง ๆ เก่ียวกบัการผลิต การบริโภค และการจ าแนกแจกจ่ายสินคา้หรือบริการเพื่อ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจ และเพื่อให้ทุกคนอยูดี่กินดี หน่วยเศรษฐกิจของทุกประเทศไม่วา่จะอยูใ่นระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือสังคมนิยม จะประกอบดว้ยหน่วยใหญ่ๆ  ๓ หน่วย คือ 
 ๑.  ครัวเรือน ไดแ้ก่ หน่วยเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยบุคคลเพียงหน่ึงคนหรือบุคคลมากกว่า
หน่ึงคนท่ีอาศยัอยูใ่ตห้ลงัคาเดียวกนั  มีการตดัสินใจร่วมกนัในการใชท้รัพยากรหรือปัจจยัทางดา้น
การเงิน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์และสวสัดิการแก่กลุ่มของตนมากท่ีสุด สมาชิกของครัวเรือนอาจ
เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เป็นแรงงาน เป็นนักธุรกิจ หรือเป็นผูป้ระกอบการในกิจการใดก็ได ้ 



 ๒๕ 

ดงันั้นหนา้ท่ีของหน่วยครัวเรือนก็คือ การใชจ่้ายเงินท่ีไดจ้ากการขายปัจจยัการผลิต การให้แรงงาน 
และการเป็นผูป้ระกอบการ 
 ๒.  ธุรกิจ  ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีน าเอาปัจจยัต่างๆ มาผลิตสินคา้ส าเร็จรูปและ
บริการ  แลว้น าไปขายให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นหน่วยต่างๆ เช่น หน่วยธุรกิจดว้ยกนั หน่วยครัวเรือน  
โดยมีเป้าหมายส าคญัของหน่วยธุรกิจคือแสวงหาก าไรสูงสุดจากการประกอบการทางธุรกิจของตน 
 ๓.  องค์การรัฐบาล ได้แก่ หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีจัดตั้ งเพื่อการ
ด าเนินงานของรัฐบาล มีหน้าท่ีและความสัมพนัธ์กบัหน่วยอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น เรียกเก็บ
ภาษีจากหน่วยครัวเรือนในรูปของภาษีเงินได ้และหน่วยธุรกิจในรูปของภาษีการคา้ เป็นตน้ ซ่ึงใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นผูท่ี้ให้ความคุม้ครองป้องกนัภยนัตราย ตลอดจนตดัสินขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่ง
สมาชิกในหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ  และบางโอกาสยงัเป็นผูบ้ริโภค เจา้ของปัจจยัการผลิต และผูผ้ลิต 
ฉะนั้นองคก์ารรัฐบาลจึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีแฝงอยูใ่นหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ๒๒ 

 จากท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้น้ีเพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจวา่ยงัมีบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีต่างๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจอยู่อีกมาก  และหากได้พิจารณาถึงหน้าท่ีทางเศรษฐกิจท่ีบุคคลกระท าอยู่ก็จะ
สามารถจ าแนกบุคคลออกไดต้ามหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจดงัน้ี 
 ๑.  ผูบ้ริโภค (Consumer) โดยจะท าหน้าท่ีตดัสินใจว่าจะบริโภคสินคา้และบริการอะไร  
เพื่อแสวงหาความพึ่งพอใจให้มากท่ีสุด  โดยอาศยัรายไดซ่ึ้งมาจากก าไรท่ีไดใ้นฐานะท่ีท าหน้าท่ี
ผลิตสินคา้ หรือจากการขายหรือให้เช่าปัจจยัการผลิตท่ีตนมีหรือครอบครองอยู ่ดงันั้นผูบ้ริโภคทุก 
คนจึงตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต หรือเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต หรือเป็นทั้งสองอยา่งไปในตวั 
 ๒.  ผูผ้ลิต (Producer) โดยจะน าปัจจยัการผลิตต่างๆ ท่ีอาจไดจ้ากากรครอบครองของตน
หรือไดจ้ากากรหาซ้ือหรือเช่าซ้ือจากบุคคลอ่ืนมาผลิตเป็นสินคา้หรือบริการ โดยเสียตน้ทุนให้ต ่า
ท่ีสุดแลว้ขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
 ๓.  เจา้ของปัจจยัการผลิต (Owner of Factor of Production)  โดยจะน าแรงงาน ท่ีดิน ทุน 
และการประกอบการไปเสนอขายหรือให้บริการแก่ผูผ้ลิต เพื่อน าไปผลิตสินคา้และบริการต่างๆ 
โดยจะได้รับค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และก าไร ซ่ึงเจา้ของปัจจยัการผลิตก็จะน าเอาผลตอบแทนใน
ลกัษณะต่างๆ น้ีไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค  บางคร้ังเจา้ของปัจจยัการผลิตอาจท าหนา้ท่ี
เป็นผูผ้ลิตเอง โดยการน าเอาปัจจยัการผลิตท่ีตนมีอยูไ่ปใชผ้ลิตสินคา้และบริการต่างๆ  
 แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งบุคคลออกตามหน้าท่ีทั้ งสามประเภทดังกล่าวข้างต้น ในทาง
ปฏิบติัอาจแบ่งแยกเด็ดขาดออกจากกนัไดย้าก  เพราะบุคคลคนเดียวอาจท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูบ้ริโภค 
                                                 

 
๒๒จรูญ  โกสียไ์กรนฤมล,  หลกัเศรษฐศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ ๑๙ –  ๒๐. 
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เป็นเพียงผูผ้ลิตเป็นเพียงเจา้ของปัจจยัการผลิต หรือเป็นทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เป็นทั้งผูบ้ริโภคและ
เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต หรือเป็นทั้ งสามประการก็ได้  แต่หน้าท่ีอันหน่ึงท่ีบุคคลในระบบ
เศรษฐกิจจะหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลย คือ การเป็นผูบ้ริโภค 
 ๔.  องคก์ารรัฐบาล ไดแ้ก่ ส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นสถาบนัเพื่อด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล  โดยจะท าหน้าท่ีในระบบเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบัภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐบาลจะ
จดัเก็บภาษีต่างๆ แลว้ใช้จ่ายออกมาในรูปของงบประมาณประจ าปีเพื่อการพฒันาประเทศ ควบคุม
ให้มีการด าเนินการผลิตและการจ าหน่วยจ่ายแจกสินคา้และบริการ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งยติุธรรม รวมทั้งเป็นผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศดว้ย 
 โดยในทางทฤษฎีเราอาจแบ่งหนา้ท่ีของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต เจา้ของปัจจยัการผลิต และองคก์าร
รัฐบาลออกจากกนัไดช้ดัเจน แต่ในทางปฏิบติันั้นหนาท่ีของแต่ละบุคคลในระบบเศรษฐกิจมกัจะ
ผสมผสานกนัจนแทบจะแยกไม่ออก 
 อีกทั้ งในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิงการค้าหรือธุรกิจของบุคคลในระบบ
เศรษฐกิจซึงมีกิจกรรมท่ีซบัซอ้นนั้น บุคคลต่างมีจุดมุ่งหมายต่างๆ กนั ดงัน้ี 
 ๑.  จุดมุ่งหมายของผูบ้ริโภค  ตามปกติเราถือว่าผูบ้ริโภคโดยทั่วไปเป็นผูมี้เหตุผลทาง
เศรษฐกิจ (Economic Rationality) และมีความต้องการท่ีจะได้รับความพอใจสูงสุด  (Maximum 
Satisfaction) จากการบริโภคสินคา้และบริการ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ขาจะจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึง
เลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ และเลือกเฉพาะส่ิงทีเขามีความพอใจสูงเป็นอนัดบัแรก 
 ๒.  จุดมุ่งหมายของเจา้ของปัจจยัการผลิต  ตามปกติเจา้ของปัจจยัการผลิตชนิดต่าง ๆ อาทิ 
เจา้ของแรงงาน ท่ีดิน ทุน และผูป้ระกอบการต่างก็มุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดไม่วา่จะเป็น
ในรูปของค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย หรือก าไรก็ตามท่ีเกิดจากการขายปัจจยัการผลิตของตนไป 
 ๓. จุดมุ่งหมายของผูผ้ลิต  ผูผ้ลิตเป็นผูจ้ ัดหาปัจจัยการผลิต เช่นท่ีดินทุนแรงงาน มา
ด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะไดรั้บก าไรสูงสุด (Maximum Profit) ดงันั้น
ผูผ้ลิตจึงพยายามหาทางลดตน้ทุนการผลิต และขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาและปริมาณสูงข้ึน 
 ๔. จุดมุ่งหมายของรัฐบาล รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะจดัหารายไดม้าใช้จ่ายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  รัฐบาลจึงท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และเจา้ของปัจจยัการผลิต
ในขณะเดียวกนั  โดยรัฐบาลมุ่งหวงัให้สังคมส่วนรวมของประเทศไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด เช่น 
รัฐบาลลงทุนสร้างถนนหนทาง สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 ฉะนั้นหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจดงักล่าวมาแลว้ยอ่มมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัมากบา้งน้อยบา้งตามแต่ละระบบเศรษฐกิจ โดยอาจอนุโลมว่าองค์การรัฐบาลจะท าหน้าท่ีเป็น
ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต หรือเจา้ของปัจจยัการผลิต เสมือนหน่ึงว่าเป็นส่วนหน่ึงของครัวเรือนและหน่วย
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ธุรกิจ ซ่ึงการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจมกัจะแสดงด้วยกระแส
วงจรการไหลเวยีนในระบบเศรษฐกิจดงัรูปต่อไปน้ี 
  
 

 
 
 แผนภาพท่ี  ๑  กระแสวงจรการไหลเวียนของปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการในกรณีท่ีใช้
เงินเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ืยน๒๓ 
 

 จากรูปแสดงให้เห็นถึงกระแสวงจรการไหลเวียนของส่ิง ๒ ประการคือ จากลูกศรภายใน
แสดงการไหลของตวัเงิน (Money Flow) ซ่ึงไดแ้ก่  เงินท่ีฝ่ายธุรกิจจ่ายให้ครัวเรือนในรูปของค่าจา้ง 
ค่าเช่า  ดอกเบ้ีย  ก าไรและเงินท่ีครัวเรือนจ่ายเป็นค่าซ้ือสินคา้และบริการให้แก่ธุรกิจ เป็นตน้  ส่วน
ลูกศรภายนอกแสดงการไหลของปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Real Flow) อยา่งไรก็ตามกระแสวงจร
                                                 

 
๒๓Richard G. Lipsey and Peter O. Steiner, ECONOMICS, 5 th. Ed. (New York : Harper 

& Row. Publishers Inc. 1987), page 45. 
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การไหลเวยีนในระบบเศรษฐกิจจะปรากฏวา่ “รายไดท่ี้เจา้ของปัจจยัการผลิตไดรั้บจะเท่ากบัรายจ่าย
ท่ีซ้ือสินคา้และบริการ และเท่ากบัมูลค่าทั้งหมดของสินคา้และบริการท่ีผลิตได”้ ทั้งน้ีไม่วา่กระแส
วงจรการไหลเวยีนในระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม จะมีลกัษณะคลา้ยกนั โดยจะมีหน่วยเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ฝ่ายครัวเรือนและฝ่ายธุรกิจ ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างก็ท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย กล่าวคือ
หากเร่ิมต้นโดยให้ ฝ่ายครัวเรือนเป็นผู ้ขายปัจจัยการผลิต ได้แก่  ท่ี ดิน  แรงงาน ทุน  และ
ผูป้ระกอบการไปให้กบัฝ่ายธุรกิจรับซ้ือไวเ้พื่อน าไปแปรสภาพเป็นสินคา้และบริการ  ซ่ึงในลกัษณะ
ท่ีวา่น้ีฝ่ายครัวเรือนจะไดรั้บรายไดห้รือผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า ค่าจา้ง เงินเดือน ดอกเบ้ีย และ
ก าไรท่ีฝ่ายธุรกิจไดจ่้ายให ้เม่ือฝ่ายธุรกิจไดผ้ลิตสินคา้ส าเร็จรูปแลว้ก็น าออกวางขายในตลาดให้กบั
ฝ่ายครัวเรือนซ้ือไปเพื่อบริโภค ซ่ึงในขณะท่ีฝ่ายธุรกิจกลับมาท าหน้าท่ีเป็นผูข้ายสินค้า ฝ่าย
ครัวเรือนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ โดยใชจ่้ายเงินรายไดเ้พื่อซ้ือสินคา้คืนกลบัไปยงัผูผ้ลิตหรือฝ่ายธุรกิจ   
ดงัภาพกระแสวงจรการของไหลเวยีนขา้งตน้  

 เน่ืองจากการบริโภคเป็นการน าเอาสินคา้หรือบริการมาสนองความตอ้งการของมนุษย์
เพื่อให้เกิดความพอใจ  ซ่ึงการศึกษาแนวความคิดในด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในทศันะทาง
เศรษฐศาสตร์ตอ้งการจะศึกษาให้ทราบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจอยา่งไร ในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการต่างๆ ท าไมจึงซ้ือ ซ้ืออะไร และจ านวนเท่าใดเป็นต้น เน่ืองจากผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปมกัมี
แผนการใช้จ่ายเงิน ซ่ึงแผนดงักล่าวน้ีอาจก าหนดอยา่งหยาบๆ หรือท าอย่างละเอียดข้ึนอยู่กบันิสัย
และความจ าเป็นของแต่ละบุคคล แต่ปัญหาท่ีแต่ละคนหรือแต่ละครัวเรือนตอ้งเผชิญคือ รายไดห้รือ
จ านวนเงินท่ีมีจ ากดั  ดังนั้นการท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ให้ถูกใจมากท่ีสุด และให้ได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรืออรรถประโยชน์สูงสุด  พฤติกรรมดงักล่าวน้ีจะเป็นตวัก าหนดความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมของผูริ้โภคนั้นไดจ้  าแนกวิธีการออกเป็น ๒ 
ลกัษณะ  คือการวเิคราะห์จากทฤษฎีอรรถประโยชน์และการวเิคราะห์จากเส้นความพอใจ  
 ๒.๑.๓  ทุนทางเศรษฐกจิ 
 ส าหรับทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) คือสินทรัพยอ์ย่างหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดย
อาจเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถมองเห็นได้ หรือเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ แต่ได้ถูก
ก าหนดให้มีมูลค่า หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์(กิจกรรม)ทางด้านเศรษฐกิจได้  ซ่ึงทุนทาง
เศรษฐกิจสามรถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ กลุ่ม ดงัน้ี 
 ๑.  ทุนทางกายภาพ (Physical capital) เป็นสินทรัพยท่ี์มีตวัตนและสามารถใช้ในงานการ
สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถสร้างข้ึนได ้ เช่นเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร ส่ิงปลูกสร้างและซอฟแวร์ ฯลฯ  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในชาติเพื่อการส่งออก  
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          ๒. สินทรัพยด์้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ขนส่ง ส่ือสาร พลังงาน และสาธารณูปการ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงบริการทางการศึกษา บริการทางการแพทย ์และสาธารณสุขเพื่อสนบัสนุนการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน น ้ า และ
ระบบนิเวศน์จึงไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
          ๓.  ทุนหรือสินทรัพยท์างการเงิน(Financial capital / assets) เป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงสิทธิ
เรียกร้อง  และภาระผูกพนัระหวา่งภาคเศรษฐกิจหรือบุคคล ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงการออมและการ
ลงทุน โดยภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลท่ีมีเงินออมสามารถเลือกท่ีจะออมไดใ้นรูปแบบ
ต่างๆ ในขณะท่ีประชาชน ภาคธุรกิจ หรือรัฐบาลท่ีขาดเงินออมแต่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อการ
ใช้จ่ายและการลงทุนก็สามารถระดมเงินจากระบบการเงิน โดยผ่านสถาบนัทางการเงิน เป็นต้น 
ทั้งน้ีสินทรัพย์ทางการเงินจะประกอบไปด้วยทองท่ีใช้เป็นทุนส ารอง และสิทธิพิเศษถอนเงิน 
(Speccial Drawing Rights:SDrs) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย  รวมทั้งสินเช่ือทางการคา้และอ่ืนๆ  
          ๔.  สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งไดท้างกายภาพ  แต่สามารถอา้งประสิทธิประโยชน์ไดใ้น
อนาคต (Intangible Capital) โดยส่วนใหญ่มาจากการคน้พบหรือนวตักรรม รูปแบบปฏิบติัการของ
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงสินทรัพยใ์นกลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีจะมีบทบาทในการทดแทนปัจจยั
การผลิตในรูปท่ีดิน พลงังาน หรือวตัถุดิบมากข้ึน สินทรัพยใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยกลุ่มท่ีมีการจด
ทะเบียนหรือสามารถวดัมูลค่าเป็นตัวเงิน ดังเช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า         
 ฉะนั้ นจากความหมายของทุนทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า แรงงานและ 
ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นทั้งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคญั 
โดยในระบบเศรษฐกิจนั้นคนจะมีบทบาทเป็นทั้งเจา้ของวตัถุดิบ เป็นแรงงาน เป็นผูผ้ลิต และเป็น
ผูบ้ริโภค  ดงันั้นคนจึงเป็นทั้งผูส้ร้างการพฒันาและเป็นผูรั้บผลจากการพฒันา โดยมนุษยมี์บทบาท
ส าคญัในการสร้างทุนทางเศรษฐกิจ และจะไดรั้บผลจากการสร้างทุนทางเศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั 
 ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการลงทุนทางเศรษฐกิจนั่นก็คือความต้องการของมนุษย์ในการ
แสวงหาปัจจยั ๔ เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต  ซ่ึงความต้องการ (Wants) ในท่ีน้ีจึงหมายถึงความ
ปรารถนาท่ีจะได้มาซ่ึงสินคา้และบริการ เช่น ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการมีส่ิงของต่างๆ  
แมว้า่จะมีหรือไม่มีความจ าเป็นในส่ิงนั้น หรือแมว้า่จะมีหรือไม่มีก าลงัทรัพยเ์พียงพอในการหาซ้ือ
ส่ิงของนั้นๆ ก็ตาม  ซ่ึงเราอาจจะศึกษาความตอ้งการของมนุษยไ์ดเ้ป็นลกัษณะต่างๆ  ดงัเช่น ความ
ต้องการโดยทั่วไปท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะวตัถุส่ิงของท่ีมนุษย์อยากได้นั้ นมีมากมายไม่ส้ินสุด  
นบัเป็นความตอ้งการท่ีไม่รู้จกัพอในส่ิงท่ีตอ้งการ  ความตอ้งการเฉพาะอยา่งยอ่มมีท่ีส้ินสุด  เพราะ
ในความตอ้งการของมนุษย์ต่อส่ิงของบางอย่าง และในระยะเวลาเพียงช่วงหน่ึงอาจมีท่ีส้ินสุดได ้
เช่น เม่ือต่ืนนอนแลว้หิวขา้ว เป็นตน้  แต่ความตอ้งการอาจจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือไดรั้บส่ิงของบ าบดั
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ความตอ้งการมากข้ึนตามล าดบั  โดยความตอ้งการบางอยา่งสามารถใชแ้ทนกนัไดเ้น่ืองจากของท่ี
เราตอ้งกินตอ้งใช้อาจใช้แทนกนัได ้เข่น ด่ืมชาแทนกาแฟ กินขนมจีนแทนขา้ว เป็นตน้  ดงันั้นจึง
เห็นไดว้า่ ความตอ้งการบางอยา่งตอ้งใชค้วบคู่กนั เช่นเม่ือเราซ้ือของบางอยา่งมาใชอ้าจเป็นภาระท่ี
จะตอ้งซ้ือของอยา่งอ่ืนมาใชร่้วมกนัดว้ย เช่น ซ้ือโทรทศัน์มาดูก็ตอ้งการกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทา้ยสุดน้ีความตอ้งการอาจกลายเป็นนิสัยของผูบ้ริโภค เม่ือเรามีความตอ้งการของส่ิงใดและไดรั้บ
การตอบสนองไปนานๆ ก็อาจตอ้งการส่ิงนั้นประจ าจนเป็นนิสัยได ้ 
 

๒.๒  การพฒันาทางเศรษฐกจิไทย 
 ๒.๒.๑  พิน้ฐานทางเศรษฐกิจไทย 
 พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยนบัแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๘ นั้นเป็นเศรษฐกิจแบบยงัชีพหรือเศรษฐกิจ
แบบเล้ียงตน แต่เกิดมีการคา้ระหว่างประเทศข้ึนในขอบเขตท่ีจ ากดั เพราะผลจากการท่ีไทยไดท้ า
สนธิสัญญาเบาวริ์งกบัองักฤษในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ นัน่เอง โดยสนธิสัญญาฉบบัน้ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยโดยตรงคือ เศรษฐกิจไทยไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างไปเป็นการผลิตแบบการคา้และ
ใชเ้งินตรามากยิ่งข้ึน ให้กลายเป็นผูส่้งออกและน ารายไดห้รือเงินตราจากต่างประเทศมากท่ีสุด เม่ือ
เทียบกับสินคา้ส่งออกอ่ืนๆ เช่น ดีบุก ยางพารา ไม้สัก  ซ่ึงการผลิตเพื่อส่งออกในระยะแรกนั้น
กระจุกตวัอยูบ่ริเวณท่ีราบภาคกลาง หลงัจากนั้นจึงขยายตวัไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ  เพราะมีการขดุคลอง
และสร้างทางรถไฟเช่ือมกบัเมืองท่ากรุงเทพฯ  นอกจากนั้นสนธิสัญญาน้ียงัมีผลต่อการแบ่งงานกนั
ท าระหวา่งเช้ือชาติ  กล่าวคือคนไทยในชนบทจะประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ในในเมืองใหญ่
เช่นกรุงเทพฯ ใชแ้รงงานชาวจีนอพยพเป็นแรงงานส าคญั จึงท าให้เกิดชนชั้นนายทุนและกรรมกร
ข้ึน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการผลิตเพื่อการส่งออกคือ การพฒันาระบบ
พลงังานภายในประเทศ  เช่น การขุดคลองสุเอชซ่ึงมีผลต่อการพฒันาเรือกลไฟ อนัมีผลต่อการลด
ตน้ทุนของการขนส่งสินคา้  ตลอดจนการเพิ่มข้ึนของประชากรในทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงต่างก็มี
ผลต่อการขยายตัวของตลาดส่งออก รวมไปถึงการยกเลิกระบบไพร่และทาสท่ีมีผลต่อการ
ปลดปล่อยแรงงานออกมาเพื่อการผลิตและเพื่อการส่งออกเช่นกนั   
 ในระยะเวลาต่อมาได้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจคร้ังส าคญัของเศรษฐกิจไทยข้ึน
ในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๔  นัน่คือการปฏิวติัยึดอ านาจเปล่ืยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ท าให้มีการ
ก าเนิดทุนนิยมแห่งรัฐ โดยในช่วงเวลานั้นประเทศไทยยงัไดรั้บผลกระทบของเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่า
อนัส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย  และต่อมาไม่นานจึงไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจของสงครามโลกคร้ัง
ท่ี ๒ อีกในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘  ท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของระดบัราคาสินคา้ 
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ภาวะเงินเฟ้อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลได้ไปมีบทบาทการผลิตมากข้ึน เน่ืองจาก
ปัญหาการขาดแคลนสินค้า  การมาของทุนไทยเช้ือสายจีนแทนท่ีนายทุนตะวันตกเพราะ
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ มีผลให้ธุรกิจของชาวตะวนัตกปิดตวัลง ในภาวการณ์ท่ีเศรษฐกิจไทยทรุดลง
นั้นสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้มาช่วยเหลือนบัแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นตน้มา โดยใหก้ารช่วยเหลือทั้งทางดา้น
เงินทุนและผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงมุ่งเนน้ไปยงัภาคเกษตรกรรม สาธารณสุข และคมนาคม   
 ส าหรับปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม  ท่ี
เสนอโดยธนาคารโลกและไม่ประสบความส าเร็จนัน่คือ ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจไทย
ท่ีมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง   ตลอดจนเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม และองค์กร
รัฐวิสาหกิจยงัประสบกับปัญหาการขาดทุนและล้มละลาย จึงเป็นเหตุให้ธนาคารโลกเข้ามามี
บทบาทช้ีน าในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผลักดันให้รัฐบาลไทยจดัตั้ งสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติหรือสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึน  เพื่อด าเนินการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจในแนวทางทุนนิยมท่ีเน้นให้เอกชนมีบทบาทน าในการพฒันาประเทศ  ซ่ึงใน
ขณะนั้นการเมืองไทยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐบาลโดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นแบบเผด็จ
การท่ีเรียกวา่“พ่อขุนอุปภมัภ”์ อ  านาจทุกดา้นอยูท่ี่นายกรัฐมนตรีแต่ผูเ้ดียว ระบบเศรษฐกิจท่ีไดรั้บ
แรงกดดนัจากธนาคารโลกและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ท าให้ไทยตอ้งเปล่ียนจากการผูกขาดของ
เศรษฐกิจแบบชาตินิยมมาเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  ส่งเสริมใหต่้างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศ  มี
การวางแผนการพฒันาเศรษฐกิจของชาติเป็นระยะๆ โดยมีจุดมุ่งหมายของการพฒันาเศรษฐกิจอยูท่ี่
การพฒันาชนบท และสกดักั้นการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต ์ ประเทศไทยจึงตอ้งท าการพฒันา
เศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัต่างๆ สืบมาจนถึงปัจจุบนั  
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคภายใตร้ะบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมน้ี  ท าใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของระบบเศรษฐกิจแบบน้ีท่ี
มุ่งเนน้การเพิ่มข้ึน  และรักษารายไดท่ี้แทจ้ริงไว ้ณ ระดบัท่ีมีการจา้งงานเต็มท่ี โดยอาศยักลไกราคา
ตลาด  และการตดัสินใจของหน่วยเศรษฐกิจเอกชนเป็นส าคญั เพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยกนั
รับผดิชอบจดัการใหร้ะบบเศรษฐกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ และเกิดความเป็นธรรมแก่สังคม  
 ฉะนั้นในส่วนน้ีจึงขอกล่าวถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยและการพฒันาเศรษฐกิจนับแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ในลกัษณะของความหมาย เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจ  เน่ืองเพราะเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปของนกัเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองเป้าหมายสุดทา้ยท่ี
ไดรั้บจากกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจคือ การเพิ่มข้ึนของจ านวนผลิตภณัฑ์มวลรวมแทจ้ริง  และ
การเพิ่มข้ึนของจ านวนรายไดแ้ทจ้ริงเฉล่ียต่อบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนัในระบบเศรษฐกิจและสภาพ
สังคมท่ีดีข้ึนโดยศึกษาดูไดจ้ากปัจจยัหลกัส าคญั ๒ ประการ คือ 
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 ๑.  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth ) หมายความได้ทั้งการเพิ่มข้ึนของ
ผลิตภณัฑร์วมแทจ้ริงของประเทศ (Real GNP) และการเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์แทจ้ริงเฉล่ียต่อบุคคล 
(Real GNP Per Capita)  จากความหมายแรกแสดงให้เห็นเพียงการขยายตวัในการผลิตของประเทศ  
ซ่ึงยงัผลให้ผลผลิตแทจ้ริงของชาติเพิ่มข้ึน และในความหมายหลงัช้ีให้เห็นวา่ประชาชนมีมาตรฐาน
การครองชีพดีข้ึน  แต่ไม่จ  าเป็นเสมอไปวา่ถา้ประเทศสามารถผลิตสินคา้และบริการไดเ้ป็นจ านวน
มากข้ึน ประชาชนจะตอ้งมีมาตรฐานการครองชีพดีข้ึน  เพราะถา้ประชาชนเพิ่มข้ึนรวดเร็วกวา่การ
เพิ่มข้ึนของสินคา้และบริการ  การครองชีพโดยเฉล่ียของประชาชนจะลดลงจากเดิม ด้วยเหตุน้ี
ผลิตภณัฑ์แทจ้ริงเฉล่ียต่อบุคคล จึงค านวณจากผลิตภณัฑ์มวลรวมแทจ้ริงหารดว้ยจ านวนประชากร 
จะเป็นเคร่ืองวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่  และถา้การขยายตวัของผลผลิตท าให้รายได้
แทจ้ริงโดยเฉล่ียต่อบุคคลเพิ่มสูงข้ึน เพราะแต่ละคนมีโอกาสแสวงหาความสุขทางวตัถุไดม้ากข้ึน 
และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงข้ึน  
 ๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) แปลว่า การท าให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศดีข้ึนเจริญข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีนักเศรษฐศาสตร์ยอมรับกนัในขณะน้ีว่าเป็นเคร่ืองวดัระดบัความ
เจริญของเศรษฐกิจคือ รายได้ประชาชาติท่ีแท้จริง (Real National Income)  ดังนั้ นเราอาจให้
ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจได้ว่าการพฒันาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้รายได้
ประชาชาติท่ีแท้จริงของประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว  ถ้าอตัราการเพิ่มของรายได้
ประชาชาติท่ีแทจ้ริงสูงกว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรแล้ว จะมีผลท าให้รายได้ท่ีแทจ้ริงต่อ
บุคคลเพิ่มข้ึนดว้ย  ซ่ึงจากความหมายของค าวา่การพฒันาเศรษฐกิจน้ีทางองคก์ารสหประชาชาติได้
ให้ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจใหม่  โดยหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  กล่าวคือในการพฒันาเศรษฐกิจจะตอ้งท าให้รายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริงของ
ประเทศเพิ่มข้ึนในระยะยาว และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมด้วย  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ และถา้
พฒันาส่วนเดียวก็จะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดงัภาพ 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  ๒  การพฒันาเศรษฐกิจตามความหมายขององคก์ารสหประชาชาติ 

การพฒันาเศรษฐกจิขององค์การสหประชาชาติ   

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
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 ๒.๒.๒  ภูมิหลงัของแนวความคิดในการพฒันาเศรษฐกจิ 
 ผูน้ ารัฐบาลของประเทศก าลงัพฒันาหลายๆ ประเทศมีความเขา้ใจและเช่ือมัน่ว่า  ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรต่างๆ จะตอ้งเร่งรัดให้เกิดผลลพัธ์
ข้ึนภายในระยะเวลาอนัสั้ นเท่าท่ีจะเป็นไปได้ก่อน  การค านึงถึงการกระจายรายไดท่ี้เท่าเทียมกนั  
โดยให้เหตุผลวา่ทรัพยากรนั้นมีจ านวนจ ากดั  เม่ือน ามาผลิตเป็นสินคา้และบริการแลว้ ถา้หากแบ่ง
สินคา้และบริการเหล่านั้นใหก้บัทุกคนโดยเท่าเทียมกนั สินคา้และบริการก็จะถูกบริโภคจนหมดส้ิน 
เพราะแนวโน้มการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (MPC) ของคนโดยทัว่ไปมีค่าสูง ท าให้การออมและการ
ลงทุนมีระดบัต ่า  ฉะนั้นเพื่อให้การออมและการลงทุนอยู่ในระดบัสูง จึงจะท าให้เศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ  ดว้ยเหตุน้ีในการพฒันาเศรษฐกิจระยะแรกจึงควรปล่อยให้มีความเหล่ือมล ้า
ทางรายไดภ้ายในระบบเศรษฐกิจไปก่อน เม่ือระบบเศรษฐกิจมีการสะสมออมไดม้ากข้ึน ก็จะมีการ
ลงทุนไดม้ากข้ึน และเม่ือมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากพอแลว้ ความเหล่ือมล ้าทางรายไดจ้ะ
ลดลงไปไดเ้องโดยปริยาย  นอกจากน้ีมกัจะมีการสนบัสนุนใหค้นส่วนนอ้ยไดรั้บส่วนแบ่งในสินคา้
และบริการเป็นจ านวนมาก  อีกทั้งไม่จ  าเป็นเสมอไปว่า คนส่วนน้อยนั้นจะน าส่ิงท่ีออมได้น้ีไป
ลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของส่วนรวม   ผูท่ี้ออมไดม้ากและสามารถลงทุนไดอ้าจขาด
จิตส านึก  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มกัสนใจแต่เพียงการซ้ือง่ายขายคล่อง  และการไดก้ าไรใน
ระยะสั้ นหรือสะสมก าไรและความมั่งคั่งในรูปของการกวา้นซ้ือท่ีดิน หรือน าเงินออมจ านวน
มากมายไปใชจ่้ายในทางสนองความสุขส่วนตวั กลุ่มดงักล่าวจึงมีสภาพเป็นเพียงกลุ่มผูไ้ดเ้ปรียบใน
สังคม  ฉะนั้นประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีจึงไม่สามารถรักษาไวซ่ึ้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไดต้ลอดไป แต่กลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาใหญ่อนัสืบเน่ืองมาจากนโยบายท่ีเน้นความเจริญเติบโต  
นัน่คือปัญหาความเหล่ือมล ้าทางรายไดข้องประชาชนในกลุ่มต่างๆ   
 ในดา้นความหมายของการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจน้ีมีนกัวชิาการผูใ้ห้ความหมายของการ
วางแผนพฒันาไวห้ลายท่าน ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งเพียงสองท่านท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 Todaro  กล่าววา่การวางแผนพฒันา หมายถึง ความพยายามอยา่งจริงจงัของรัฐบาลท่ีจะเขา้
ไปมีอิทธิพลก าหนดแนวปฏิบติั และควบคุมการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะเวลาหน่ึง เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 Waterston กล่าววา่การวางแผนพฒันาเป็นวิธีการวางแนวปฏิบติัอยา่งมีระเบียบจริงจงั และ
เป็นความพยายามท่ีต่อเน่ืองท่ีจะเลือกหนทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้๒๔ 

                                                 

 
๒๔จรูญ  โกสียไ์กรนฤมล, หลกัเศรษฐศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๗๘. 

  



 ๓๔ 

 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพราะ ในอดีตนัก
เศรษฐศาสตร์มีความเช่ือวา่ รัฐบาลควรมีบทบาทแต่นอ้ย เพราะมีความเช่ือในเร่ืองของกลไกลตลาด
หรือกลไกราคาว่าจะเป็นเสมือนมือท่ีมองไม่เห็น ท่ีคอยปรับให้ระบบเศรษฐกิจให้สามารถจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไดเ้สมอ  ซ่ึงตามสภาพความเป็นจริงอาจไม่ได้
เป็นเช่นนั้น ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางแผนพฒันาข้ึนดว้ยเหตุผลหลายประการ คือการวางแผน
ตอ้งก าหนดล าดบัก่อนหลงัตามความจ าเป็น และความส าคญัของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อ
จะก าหนดแนวทางและจุดมุ่งหมายในการพฒันา  ให้สอดคลอ้งกบักลไกตลาดและใชไ้ดดี้เม่ือมีการ
ประสานงานกนั อีกทั้งกลไกตลาดอาจช่วยจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพจากปัจจยัการผลิตท่ี
ก าหนดให้จ  านวนหน่ึง เพื่อมุ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ด้วยการขจดั
ปัญหาความยากจน การวา่งงาน และการกระจายรายได ้  
 ผูว้ิจยัจึงสรุปวา่การวางแผนพฒันา หมายถึงการวางแนวปฏิบติัอยา่งมีระเบียบของรัฐบาลท่ี
จะเขา้ไปมีอิทธิพลและควบคุมการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด เม่ือวางแนวปฏิบติัแลว้จะตอ้งมีการปฏิบติัตามแผนและติดตามประเมินผล
จากแผนดว้ย  จึงจะส้ินสุดขั้นตอนของการวางแผน โดยจุดมุ่งหมายส าคญัของการพฒันาประเทศใน
ปัจจุบนัจะตอ้งมีทั้งความเจริญทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงคุณภาพของชีวติดว้ย 
 ๒.๒.๓  สรุปแผนพฒันาประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบัน  
 นบัจากเม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นคร้ังแรก และใชเ้ร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั มีจ านวน ๑๐ ฉบบั พอสรุปไดด้งัน้ี 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) มีแนวคิดการ
พฒันาประเทศโดยเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนสร้างส่ิงก่อสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ  ดงัเช่นระบบคมนาคมขนส่ง เข่ือนและสาธารณูปโภค เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔)  รัฐบาล
พยายามเร่งการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการขยายตวัของเอกชน ส่งผลให้เกิดความ
เจริญข้ึนเฉพาะในเขตเมือง  การกระจายรายได้ไม่ทัว่ถึงท าให้เกิดช่องว่าง มีความเหล่ือมล ้ าของ
รายไดร้ะหวา่งคนในเมืองและชาวชนบท  ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในสังคมเกิดข้ึน 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) เน้นเร่ืองการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กนัไป  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
พฒันาทางสังคมในเร่ืองการกระจายรายได ้การบริการทางสังคม การมีงานท าและการลดอตัราการ
เพิ่มจ านวนประชากร แต่แผนน้ีไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา
ทัว่โลกการข้ึนราคาน ้ามนั และความไม่มัน่คงของสถานการณ์ทางการเมืองของไทย  



 ๓๕ 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) ไดว้างกรอบ
นโยบายของชาติโดยยึดความมัน่คงปลอดภยัของชาติเป็นหลัก  ตอ้งการฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งการพฒันาทางดา้นสังคม  โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยประสบปัญหา
ระดบัราคาสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  เน่ืองมาจากผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ 
(OPEC ) ประกอบกบัปัญหาความเหล่ือมล ้ าในสังคม ท าให้การพฒันาในทางปฏิบติัไม่ไดผ้ลและ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากนัก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไม่มั่นคง
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙)  มีแนวคิดใน
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดค้วบคู่กนัไปดว้ย มีการก าหนดพื้นท่ี
เป้าหมาย กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและส่งเสริมความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งความเสมอภาคระหว่างพื้นท่ี จึงเป็นแผนท่ีเน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั และ
ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ  มีการกระจายบริการดา้นสังคมสามารถท าไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การแกไ้ขปัญหา
ความยากจนในชนบทล้าหลังได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนทางด้านการเมืองนั้นได้พฒันาระบอบ
ประชาธิปไตยใหค้งอยู ่และสืบเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัต่อไป   
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) ยงัคงมีแนวคิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการกระจายรายได้ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและ
การตลาดของประเทศให้กระจายตวัมากยิ่งข้ึน  มีการพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะโดยการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค  ส่วนทางด้านสังคมก็มุ่งพฒันาคนให้มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
ความจ าเป็นพื้นฐานทั้งในเมืองและในชนบท 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) เน้นการสร้าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจกบัการกระจายรายได ้ การปรับประเทศใหเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม ่ 
และมีแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ควบคู่
ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมทั้งมีระบบบริหารและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดงันั้นในช่วงน้ีจึงมีการน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นประเทศเพื่อการพฒันา  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) เร่ิมมีปัญหา
จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีผ่านมาเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั เช่น ปัญหาความแตกต่างของ
รายไดร้ะหวา่งเมืองกบัชนบท ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากน้ี
กระแสโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลต่อสังคมไทยในแง่ท่ีผูค้นมีความเป็นวตัถุนิยมมากยิง่ข้ึน มีความฟุ้งเฟ้อ
และขาดระเบียบวนิยั วถีิชีวิตดั้งเดิมในชนบทโดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว ชุมชน วฒันธรรม ความ
ร่วมมือ ได้เร่ิมจางหายไป ซ่ึงผลของการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบับท่ี ๗  น้ีเรียกได้ ว่า 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” ดว้ยเหตุน้ีในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ จึงไดเ้ปล่ียน
แนวคิดในการพฒันาประเทศ  โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  และการพฒันาเศรษฐกิจ
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพของคนและสภาพแวดลอ้มทางสังคม  
เพื่อความอยูดี่กินดีมีสุขของประชาชน รวมถึงดูแลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัคนและสังคมดว้ย   



 ๓๖ 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ไดย้ึดหลกัการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน และความอยูดี่กินดีมีสุขของคนไทย โดยใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาความยากจน  
และยกระดบัคุณภาพชีวติตามหลกั “ทางสายกลาง” เพื่อให้ประเทศรอดพน้จากวกิฤต สามารถด ารง
ได้อย่างมั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลมีคุณภาพและย ัง่ยืน เน้นการพึ่ งพาตนเอง  ซ่ึง
ขณะเดียวกนัให้กา้วทนัโลกในยุคโลกาภิวตัน์  ความพอเพียงท่ีเน้นการผลิตและบริโภคตั้งอยู่บน
ความพอประมาณและมีเหตุผล  ดงันั้นในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีจึงไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางการพฒันาประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทรรศน์การพฒันาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ โดย
ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ ลุ ล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็ และการเช่ือมโยงกบัตลาดโลกให้มีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลง
จากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถกลบัมาขยายตวัได้อย่าง
มัน่คง ขณะเดียวกนั มุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย ๒๕ผลการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๙ ประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ  เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตวัได้
อยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีการขยายตวัดา้นปริมาณเร่งตวัเพิ่มข้ึนไดม้ากกวา่การปรับตวัดา้นประสิทธิภาพ
และคุณภาพ  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ประเทศไทย
จะยงัคงตอ้งเผชิญปัญหาราคาน ้ ามนั ซ่ึงสร้างแรงกดดนัต่อภาวะเงินเฟ้อและดุลบญัชีเดินสะพดั แต่
สถานการณ์โดยรวมเม่ือเทียบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ถือวา่เอ้ืออ านวยต่อยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศท่ีจะสามารถให้ความส าคญักบัเป้าหมายระยะยาวของการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีมี
ความสมดุลและคนมีความสุขไดอ้ย่างแทจ้ริง นอกจากนั้นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกาภิ
วตัน์ท่ีจะมีผลต่อการพฒันาในอนาคต แสดงว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยจะตอ้งเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในหลายบริบทและส่งผลกระทบต่อการพฒันาในมิติต่างๆ รุนแรงข้ึน ดงันั้น
แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตเพื่อ
ปรับตวัและแสวงหาประโยชน์อยา่งรู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์  และสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัทุกภาคส่วนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัขบัเคล่ือนโดยพร้อมเพรียงกนั 
 ผู ้วิจัยจึงสรุปได้ว่าผลจากการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมามุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมตามแนวทางของประเทศแถบตะวนัตก
ตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นหลัก เพราะเช่ือว่าเม่ือมีสภาพเศรษฐกิจดี สังคมจะดีข้ึน ท าให้
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๒๕๔๘), หนา้ ๑๖.     



 ๓๗ 

กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  มีแรงงานจากชนบทอพยพเขา้มาขายแรงงาน
ในเมืองหลวงอย่างมากมาย  เพราะเขา้ใจว่าสร้างรายได้ให้ดีกว่าภาคเกษตรกรรม ซ่ึงการพฒันาท่ี
ผา่นมาจะพฒันาเศรษฐกิจโดยใชค้นเป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยัในการผลิต เพื่อสนองความตอ้งการให้
เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยยงัไม่ได้ค  านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการพัฒนา
ศกัยภาพของคนใหมี้ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตวัใหอ้ยู่
ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมานั้นมีมากมาย ทั้งทางด้าน
ทรัพยากรเส่ือมโทรม ส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย การเปล่ืยนแปลงของวิถีชีวิต ความเหล่ือมล ้ าของการ
กระจายรายได ้ ตลอดจนปัญหาระหวา่งกลุ่มคนในสังคม และปัญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคน  ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยืนและถาวรในการพฒันาประเทศจึงตอ้งยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางการพฒันาตามทางสายกลาง อยู่บน
พื้นฐานของความสมดุล และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล น าไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุม้กนัและรู้เท่าทนัโลก สมานฉันท์และเอ้ือ
อาทรต่อกนั อนัจะเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งสมดุล มีคุณธรรมและย ัง่ยนืสืบไป  
 ๒.๒.๔  จากเศรษฐกจิแนวพุทธสู่เศรษฐกจิพอเพยีง 
 ในการพฒันาศกัยภาพของคนไทยไปตามทิศทางท่ีพึงปรารถนา จ าเป็นตอ้งพฒันาให้คน
ทุกคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพอยา่งเต็มท่ี ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและทกัษะฝีมือ
เพื่อให้คนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีสุขภาพพลานามยัท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ
สังคมไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึก และมีบทบาทในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมท่ีดีงามนั้น จะช่วยท าให้การพฒันาประเทศมีความสมดุล และย ัง่ยืนบน
พื้นฐานของความเป็นไทย  ฉะนั้นจากบริบทวิถีชีวิตของคนไทยนับแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั จึง
เก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาแทบทั้งส้ิน ซ่ึงแนวทางของการด ารงชีพและ
การในชีวติประจ าวนัจึงเป็นไปตามรูปแบบของระบบเศรษฐกิจแนวพุทธนัน่เอง 
 หลกัพุทธธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้มนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจอย่าง
ถูกตอ้งในธรรมชาติ เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นบาทฐานเบ้ืองตน้ต่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม จากนั้นจึงพฒันา
ตนจากภายในออกสู่ภายนอก พุทธธรรมจึงเป็นหลกัการท่ีกล่าวถึงการเปล่ืยนแปลงจิตส านึกของ
มนุษย ์ท่ีมุ่งสอนให้บุคคลเขา้ใจธรรมชาติ ละความเห็นแก่ตวั และด าเนินชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบับริบท
ต่างๆ อย่างรู้เท่าทนั ซ่ึงในส่วนของหลกัพุทธธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตประจ าวนั หรือท่ี
เรียกวา่เศรษฐกิจแนวพุทธนั้น  ทางพระพุทธศาสนามองวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการไม่มีส้ินสุด ดงัท่ีมี
ขอ้ความปรากฏอยู่ในรัฐปาลสูตร  คมัภีร์มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์วา่ “โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์
ไม่รู้จกัอ่ิม เป็นทาสแห่งตณัหา”๒๖หรือดงัความท่ีมีปรากฏในคมัภีร์ขุททกนิกายชาดก ท่ีวา่ “คนยอ่ม
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 ๓๘ 

ไม่พอใจส่ิงท่ีตนไดม้า และดูหม่ินส่ิงท่ีตนปราถนาไดม้าแลว้  เพราะความปรารถนาซ่ึงมีอารมณ์ไม่
มีท่ีส้ินสุด”๒๗ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่มนุษยย์อ่มมีความทุกขเ์ม่ือไม่ไดใ้นส่ิงท่ีตนตอ้งการ จึงเป็นเหตุให้
น าไปสู่การคน้หาค าตอบในทางเศรษฐกิจว่าคืออะไร และท าอย่างไรจึงจะไดม้า โดยค าตอบท่ีได้
จากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าเป้าหมายของมนุษยใ์นด้านเศรษฐกิจคือ  การกินดีอยู่ดี  มี
ความสุข และใชก้ารกินดีอยูดี่นั้นเป็นปัจจยัหนุนไปสู่การดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิง  
 พระพุทธศาสนาสอนให้ด าเนินการทางเศรษฐกิจด้วยปัญญา ในลกัษณะของปัญญานิยม 
ไม่ใช่บริโภคนิยมหรือกระแสวตัถุนิยม  ดงันั้นปัญญาจึงเป็นหวัใจส าคญัในเศรษฐกิจแนวพุทธ นัน่
เพราะพระพุทธศาสนาสอนใหมี้ความฉลาดในการจดัการกบัเทคโนโลยแีลว้  ยงัหมายรวมถึงให้ใช้
ปัญญาในการควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นประโยชน์สูงสุดอีกเช่นกนั  
ดงัมีพระพุทธภาษิตในมูลกสูตรแห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกาย  อฏัฐกนิบาตว่า “ปญฺญุตตา สพฺเพ ธมฺ
มา”๒๘แปลว่า “ธรรมทั้ งปวงมีปัญญาเป็นยิ่ง”๒๙หรือท่ีปรากฏในขุททกนิกาย วิมานวตัถุว่า “ผูมี้
ปัญญาถึงจะส้ินทรัพย์ก็เป็นอยู่ได้  ส่วนคนท่ีมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็อยู่ไม่ได้”๓๐ จึงเห็นได้ว่า
พระพุทธศาสนามุ่งสอนให้มองปัญญาว่าเป็นส่ิงท่ีประเสริฐกว่าทรัพยสิ์นเงินทองและของมีค่าทั้ง
มวล  นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายงัสอนให้รู้ต่อไปอีกวา่   หากมีทรัพยแ์ลว้แมจ้ะมากมายเพียงใด  
แต่ถา้ไร้ซ่ึงปัญญาแลว้  ก็ไม่มีความหมายอะไร  เพราะไม่สามารถจะรักษาทรัพยน์ั้นไวไ้ด ้
 ส่วนในเร่ืองของการผลิต การบริโภค และการแจกจ่ายน้ีทางพระพุทธศาสนาไม่ไดจ้  ากดั
เฉพาะกิจกรรมการ ซ้ือขายแลกเปล่ืยนด้วยเงินทอง หรือกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น แต่ทาง
พระพุทธศาสนามองถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ีเป็นการด าเนินชีวิต ทั้ งด้านวตัถุและด้านจิตใจ เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีอนัเป็นรากฐานของการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวติของมนุษยต่์อไป 
 ดงันั้นค าว่าเศรษฐกิจในมุมมองของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นเศรษฐกิจแนวพุทธจึง
หมายถึง  กิจท่ีจะท าให้เกิดความประเสริฐท่ีสุด  เพราะค าวา่ เสฏฐ แปลวา่ประเสริฐท่ีสุด นัน่คือการ
ท าส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ หรือกระท าส่ิงท่ีมีประโยชน์น้อยให้มีประโยชน์มาก และ
ประการส าคญัคือพระพุทธศาสนาประกอบดว้ยองคค์วามรู้ท่ีไม่แยกออกจากความรู้สาขาอ่ืนๆ ใน
ระบบความสัมพนัธ์ของชีวติและสังคมเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ดงัท่ีพระธรรมปิฎกไดใ้ห้ทศันะไวว้า่  
“พระพุทธศาสนานั้นมีลกัษณะท่ีน่าสังเกตอย่างหน่ึงคือ ถา้มองเร่ืองเศรฐกิจเป็นส่วนหน่ึงของการ

                                                 

 
๒๗ข.ุชา. ๒๗/๑๘๙/๑๑๖. 

 ๒๘องฺ อฏฐก. ๒๓/๘๓/๑๑๖.  
 ๒๙องฺ อฏฐก. ๒๓/๘๓/๔๐๙. 
 ๓๐ข.ุ ว ิ๒๖/๔๙๙/๔๒๕.  



 ๓๙ 

ด าเนินชีวิต ซ่ึงนอกจากจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีคา้นเศรษฐกิจแลว้ ก็ตอ้งมีคุณค่าของชีวิตดา้นอ่ืนๆ อีก
ดว้ย  โดยเฉพาะจะมองดูวา่ความเป็นอยูดี่ทางเศรษฐกิจนั้นไปสัมพนัธ์กบัชีวิตดา้นอ่ืน รวมทั้งจิตใจ
เป็นอยา่งไร  ส่งเสริมเก้ือกูลกนัอยา่งไร จะตอ้งพูดรวมถึงกนัหมด”๓๑   
 การสร้างระบบเศรษฐกิจแนวพุทธเพื่อพฒันาสังคมให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมฐานะ
ความเป็นอยูข่องคนนั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยั ๔ ประการในการด าเนินชีวติ๓๒ดงัน้ี  
 ๑. มีการผลิตอยา่งมัน่คงโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ความพยายามท่ีเนน้ในประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการรักษาความมัน่คงเอาไวโ้ดยการออมทรัพยแ์ละมีระบบการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบ 
 ๓.  มีการใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงัเพื่อการบริโภคท่ีเนน้ความพอเพียง 
 ๔.  การผลิตตอ้งตอบสนองความตอ้งการของสังคมเป็นหลกั 
 อีกทั้งเศรษฐกิจแนวพุทธจะค านึงถึงตน้ทุนทางสังคมอนัเป็นขุมก าลงัส าคญัในการพฒันา
คุณภาพชีวติมนุษยไ์ปสู่ความสงบสุข เรียบง่าย กลมกลืนกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืมัน่คง  
โดยมองว่าบริบทของชี วิตท่ีต้องการจริงๆ เพียงแค่ปัจจยั ๔ คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั  
และยารักษาโรค เพื่อการด ารงชีวิต สืบเผ่าพนัธ์ พร้อมกบัพฒันากายและจิตใจให้เจริญงอกงามข้ึน
ตามล าดบั  โดยมีแนวยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแนวพุทธซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ๑.  ความสุขของมนุษยไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการบริโภคทางวตัถุ  แต่ข้ึนอยูก่บัการให้บริการและ
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์
 ๒.  การประกอบธุรกิจไม่ใช่เพื่อก าไรสูงสุด  แต่การบริโภคตอ้งมีขอบเขตแน่นอนในระดบั
ท่ีพอดี 
 ๓.  มีการกระจายทรัพยากรไปทัว่ทั้งสังคมดว้ยความเสมอภาค 
 ๔.  การผลิตไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในระดบัสูง เป็นการผลิตระดบัทอ้งถ่ิน โดยคนใน
ทอ้งถ่ินร่วมกนัผลิต 
 ๕.  เม่ือปฏิบติัได้ความขดัแยง้จะลดลง  ต้นทุนต ่า ไม่มีความจ าเป็นต้องขนส่งในระยะ
ทางไกล  และไม่มีกลไกการตลาดท่ีซบัซอ้นเอารัดเอาเปรียบกนั 
 ๖.  เนน้ความเท่าเทียมซ่ึงทุกคนมีสิทธิในปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติท่ีเสมอกนั 
 ๗.  ตอ้งเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้พื่อคนรุ่นหลงั  และไม่กกัตุนลุ่มหลง 
                                                 

 ๓๑พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตตฺโต, ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบง าสังคมไทย,   
พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา้ ๗๖. 
 ๓๒ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต,์ วถิีใหม่แห่งการพฒันา : วธีิวิทยาศึกษาสังคมไทย,พิมพค์ร้ังท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๓๖. 
 



 ๔๐ 

 โดยในส่วนของผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเศรษฐกิจแนวพุทธมีหลกัส าคญัในบริบทวิถีชีวิตของ
คนไทยท่ีชดัเจนอยู ่๒ ประการ คือ 
 ประการแรกเศรษฐกิจแนวพุทธให้ความส าคญักบัมนุษยด์ว้ยกนั  เพราะความสัมพนัธ์กนั
นั้นจะเป็นความเขา้ใจอนัเป็นฐานในการจดัระบบทางเศรษฐกิจท่ีมีการจดัสรรอยา่งเสมอภาคกนัถาย
ใตแ้นวคิดของการใหบ้ริการและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 ประการท่ีสองเศรษฐกิจแนวพุทธให้ความส าคญักบัวิถีชีวิตตามหลกัธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาในการปกป้องคุม้ครองธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งหลาย  โดยการกระท านั้น
เป็นไปเพื่อการพฒันาไปสู่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
 จากหลกัการของเศรษฐกิจแนวพุทธดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่ามีแนวคิดท่ีมุ่งให้
มนุษยด์ าเนินชีวติอยูไ่ดด้ว้ยสติปัญญา  พยายามพฒันาชีวติดา้นฐานะทางเศรษฐกิจดว้ยการพึ่งตนเอง
เป็นหลกั  โดยมองให้ชดัเจนวา่อะไรคือจุดหมายท่ีแทจ้ริงของชีวิตในดา้นเศรษฐกิจ  จากนั้นจึงค่อย
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งรู้เท่าทนั  โดยไม่ท าตนให้กลายเป็นคนท่ีเห็นความส าคญัของวตัถุ
มากกวา่จิตใจ และรู้จกัพอในวตัถุตามสมควรแก่เหตุผล 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่เศรษฐกิจแนวพุทธเป็นหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีวา่ดว้ยเร่ือง
เก่ียวกบัการด ารงชีวิต ซ่ึงส่วนใหญ่มีรากฐานจากค าสอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวเ้ป็นแนวทาง 
การปฏิบติัแก่ภิกษุสงฆ ์ โดยครอบคลุมพฤติกรรมการบริโภคและการใชส้อยส่ิงต่างๆ ดงัปรากฏใน
พระวินยัอนัเป็นระเบียบปฏิบติัของชาวพุทธ  และพระธรรมค าสอนท่ีพระพุทธองค์ทรงเทศนาแก่
พุทธบริษทัก็มีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต และแบบแผนการปฏิบติัตนทางศาสนานั้นเป็นหลกัส าคญั
ในการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องของชาวพุทธ  หลักค าสอนและการปฏิบติัของชาวพุทธจึงสามารถ
สืบคน้ไดจ้ากคมัภีร์พระไตรปิฎก และไดจ้ากการส ารวจทศันะของนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
ซ่ึงแมว้่าจะมีความแตกต่างกนับ้างในบริบททางสังคมและลกัษณะของความเป็นศาสตร์  แต่ก็มี
แนวคิดหลักการทางทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน และครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกนั  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯในรัชกาลปัจจุบนัทรงศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการ
ของเศรษฐกิจแนวพุทธและหลกัพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาจนน าไปสู่แนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ท่ีปัจจุบนัไดน้ ามาประยกุตใ์ชอ้ยูก่บับริบทวถีิชีวติของปวงชนชาวไทยในทุกวนัน้ี 
 
๒.๓  เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริิ 
 นบัแต่เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จข้ึนครองราชยม์าเป็น
ระยะเวลานานกว่า ๕๐ ปีแล้ว  พระองค์ทรงมีกระแสพระราชด ารัสแนะแนวทางในการพฒันา
ประเทศและการด าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอด  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และภายหลงัไดท้รงเน้นย  ้าแนวทางแกไ้ข  เพื่อให้หลุดพน้และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสังคม  ดงัในวนัที่ ๑๘ 



 ๔๑ 

กรกฎาคม  ๒๕๑๗ ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานให้แก่นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ซ่ึงทรงเน้นในเร่ืองของการพฒันาประเทศที่ตอ้งสร้างพื้นฐานจากความมีกิน มีใช้ของประชาชน
ก่อน ด้วยวิธีการท่ีประหยดั ระมดัระวงั  แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และจากนั้นไม่นานจึงได้มี
ปรากฏอีกคร้ังเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวนัพุธท่ี ๔ ธนัวาคม  ๒๕๑๗ ความวา่ 

 “...คนอ่ืนเขาจะวา่อยา่งไรก็ช่างเขา จะวา่เมืองไทยลา้สมยั จะวา่เมืองไทย
เชย วา่เมืองไทยไม่มีส่ิงสมยัใหม่ แต่เราอยูพ่อมีพอกิน และขอใหทุ้กคนมีความ
ปรารถนาท่ีจะใหเ้มืองไทยพออยูพ่อกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานใน 
ทางน้ี ท่ีจะใหเ้มืองไทยอยูแ่บบพออยูพ่อกิน ไม่ใช่วา่จะรุ่งเรืองอยา่งยอด แต่วา่มี
ความพออยูพ่อกิน มีความสงบ  เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ถา้เรารักษาความพอ
อยูพ่อกินน้ีได ้ เราจะยอดยิ่งได ้ ...ฉะนั้นถา้ทุกท่านซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีความคิด 
และมีอิทธิพล มีพลงัท่ีจะท าให้ผูอ่ื้น ท่ีมีความคิดเหมือนกนั ช่วยกนัรักษา
ส่วนรวม ให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย  ้าพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้
คนอ่ืนมาแยง่คุณสมบติัน้ีจากเราไปได ้ ก็จะเป็นของขวญัวนัเกิดท่ีถาวร ท่ีจะมี
คุณค่าอยู่ตลอดกาล”๓๓ 

 จากพระราชด ารัสน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเสนอหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทวิถี
ชีวิตคนไทย  ด้วยการอิงอาศยัหลกัพุทธธรรมให้เห็นได้เด่นชัดในเวลาต่อมา และพระองค์ทรง
ทดลองปฏิบติัตามแนวคิดดงัที่กล่าวมาน้ีอย่างเป็นรูปธรรมมาก่อนหน้าน้ีแลว้ นัน่คือก่อนที่จะมี
พระราชด ารัส ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  แต่ภายหลงัจากที่พระราชด ารัสมิไดร้ับการตอบสนองจาก
คณะรัฐบาลในยุคนั้นเท่าท่ีควร พระองค์จึงทรงศึกษาคน้ควา้หารูปธรรมของรูปแบบท่ีปฏิบติัได้
จริง นัน่คือ การเกษตรทฤษฎีใหม่ และไดเ้สนอรูปแบบดงักล่าวต่อพสกนิกรของพระองค์เป็น
คร้ังแรกในวนัอาทิตยที์่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสิตาลยั สวนจิตรลดา และทรงมีพระราช
ด ารัสในเร่ืองน้ีสืบต่อกนัมาทุกปีเป็นประจ า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสพระราชด ารัสท่ีพระองค์
ทรงพระราชทานไวอ้ย ่างชดัเจนเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๔ 
ธนัวาคม  ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิตาลยั สวนจิตรลดา  ดงัความตอนหน่ึงซ่ึงอธิบายถึงความพอมีพอกิน
วา่ 

                                                 

 
๓๓คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, ประมวลค าในพระบรมราโชวาทพระ

บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช  ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒  ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
(กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๑๖๗. 



 ๔๒ 

“…พอมีพอกินน้ีก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง ถา้แต่ละคนพอมีพอ
 กินก็ใช้ได ้ ยิ่งถา้ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ...ให้พอเพียงน้ีก็หมายความวา่ มีกินมี
 อยู ่ ไม่ใชฟุ่้มเฟือยไม่หรูหราก็ได ้แต่วา่พอ แมบ้างอยา่งอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถา้ท า
 ใหมี้ความสุข  ถา้ท าได ้ก็สมควรท่ีจะท า  สมควรท่ีจะปฏิบติั ...ค  าวา่พอ ก็พอเพียง  
 เพียงน้ีก็พอ  ดงันั้นคนเรา ถา้พอในความตอ้งการ ก็มีความโลภน้อย  เม่ือมีความ
 โลภน้อย  ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย  ถ้าทุกประเทศมีความคิดน้ี  มีความคิดว่าท า
 อะไรต้องให้พอเพียง  หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโด่ง ไม่โลภอย่างมาก  
 คนเราก็อยูเ่ป็นสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่ไป
 เบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอ 
 เพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง แปลวา่ ความพอประมาณ และความมีเหตุผล...”๓๔ 
 กระแสพระราชด ารัสน้ีอธิบายให้เห็นถึงความพอเพียงในการด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจ
ตามหลกัพุทธธรรมอย่างแทจ้ริง และเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
สภาวะท่ีประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจได ้ ดว้ยการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบติั  และแมว้า่จะปฏิบติัเพียงคร่ึงเดียวหรือเพียงแค่เศษหน่ึงส่วนส่ีก็ตาม จะท าให้ประชาชนใน
ประเทศนั้นอยูดี่กินดีและจะเพียงพอในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  คือพอใจในการกระท าท่ี
พอเพียง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัใหพ้อมีพอกิน พอมีพอกินจึงแปลวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง  
 ต่อมาเมื่อวนัที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒ พระองค์ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานเน่ือง
ในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ความวา่ 
     “... เศรษฐกิจพอเพียง  แปลวา่ Sufficiency Economy  ค  าวา่ Sufficiency   

Economy น้ี  ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ จะมีไดอ้ยา่งไร  เพราะวา่เป็นทฤษฎีใหม่เป็น  
ต าราใหม่ ....ไม่มีในต ารา  เพราะหมายความวา่   เรามีความคิดใหม่   และโดยท่ี  
ท่านผูเ้ช่ียวชาญสนใจ  ก็หมายถึงเราสามารถท่ีจะคิดอะไรก็ได ้จะถูกหรือผิดก็  
ช่าง  และถา้เขาสนใจเขาก็จะสามารถท่ีจะไปปรับปรุงหรือใช้หลกัการท่ีจะให้  
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพฒันาดีข้ึน ...”๓๕ 

 และในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทรงมีพระราชด ารัส
พระราชทานแก่พสกนิกร ณ ศาลาดุสิดาลยั  สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต เพิ่มเติมในเร่ืองค าแปล
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความวา่ 

                                                 
๓๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๖๘. 
๓๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๖๔. 



 ๔๓ 

   “…Sufficiency Economy หมายความว่า ประหยดั แต่ไม่ข้ีเหนียว ท าอะไรดว้ยความ
อะลุ้มอล่วยกัน  ท าอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนมีความสุข แต่ว ่า
พอเพียงในเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัยากท่ีสุด...”๓๖ 
 จากการศึกษาพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไดว้่า
เป็น เศรษฐกิจท่ียึดทางสายกลาง โดยอาศยัการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ไม่ยึด
ติดในวตัถุนิยม อยู่กนัตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตที่สามารถอุม้ชูตวัเองได ้ มีความ
พอเพียงกบัตนเอง (Self-Sufficiency)อยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน ตอ้งสร้าง พื้นฐานดา้นเศรษฐกิจของ
ตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ให้ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างพอกินพอใช้  การด าเนิน ชีวิตท่ีประกอบดว้ย
ความพอเพียง หรือความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่จ  าเป็นจะตอ้งกระเบียด กระเสียนจนเกิด
ความเดือดร้อน  ท่ีส าคญัตอ้งมีเหตุผลในพุทธธรรม หรือจริยธรรมไม่โลภจน เกินไป ซ่ือสัตยสุ์จริต 
และไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น  ซ่ึงเป็นการสร้างสมดุลในชีวิตและการพฒันาประเทศ 
 ๒.๓.๑ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 ฉะนั้นก่อนท่ีจะกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปน้ี  ผูว้ิจยัขอกล่าวสรุปประเด็นเก่ียวกับ
ระบบเศรษฐกิจตามทศันะของนกัวิชาการท่ีไดใ้ห้ไวอ้ย่างน่าสนใจวา่ ระบบเศรษฐกิจท่ีขาดสมดุล
และไม่เป็นธรรม  ไม่วา่จะดูมีความทนัสมยัเพียงใด ยอ่มจะไม่ย ัง่ยืน และจะประสบกบัความวิบติั
ต่อไปอีกไม่ช้าก็เร็ว การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนนั้นตอ้งมีรากฐานท่ีมัน่คง ซ่ึงส าหรับเศรษฐกิจไทย 
“...ระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจสังคมชนบทก็คือ ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ภายใตป้รัชญา
การพึ่งตนเอง  และความพอมีพอกินอยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรมในพื้นท่ี”๓๗  
 ในส่วนแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่๓ ประการ ไดแ้ก่ 
 ประการท่ีหน่ึง เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดหลกัการวา่ “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเนน้การ
ผลิตพืชผล  หรือผลผลิตให้เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เม่ือเหลือ
พอจากการบริโภคแลว้  จึงค านึงถึงการผลิตเพื่อการคา้เป็นอนัดบัรองลงมา หลกัใหญ่ท่ีส าคญัยิง่ของ
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงคือ การลดค่าใชจ่้าย โดยการสร้างส่ิงอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง 
 ประการท่ีสอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคญักบัการรวมกลุ่มของชาวบา้น  ทั้งน้ี
กลุ่มชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะท าหน้าท่ี เป็นผู ้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้

                                                 

 ๓๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๖๕. 
 ๓๗วิชิตวงศ ์ ณ ป้อมเพชร, “ระบบเศรษฐกิจคู่ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยท่ีประกนั
ความพอเพียงและความย ัง่ยนื” ใน วพิากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชซ่ิง จ  ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๐๗. 



 ๔๔ 

หลากหลาย  ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ  เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูป
อาหาร การท าธุรกิจคา้ขาย  และการท่องเท่ียวระดบัชุมชน เป็นตน้ เม่ือองคก์รชาวบา้นเหล่าน้ีไดรั้บ
การพฒันาให้เขม้แขง็  และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึนแลว้ ชุมชนก็จะไดรั้บการดูแลให้มีรายได้
เพิ่มมากข้ึน รวมทั้ งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน  เม่ือเป็นเช่นน้ีเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศก็จะสามารถเติบโตไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ  ซ่ึงหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตวัไป
พร้อมๆ กบัสภาพการณ์ในดา้นการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 
 ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเมตตา ความเอ้ืออาทร 
และความสามคัคีของสมาชิกชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จ  ดงันั้นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว  แต่ยงัรวมถึงประโยชน์ใน
มิติอ่ืนๆ อีกดว้ย  เช่น การสร้างความมัน่คงใหก้บัสถาบนัครอบครัวและชุมชน ความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยใหค้งอยู๓่๘ 
 จากการที่คนไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจโดยหวงัวา่ประเทศไทยจะไดเ้ป็นเสือ
เศรษฐกิจ  หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่  ซ่ึงไดป้รากฏให้เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้างปัญหาต่างๆ 
ให้กบัคนไทยเป็นอยา่งมาก จากเหตุการณ์ณ์ที่เกิดข้ึนกบัปวงชนชาวไทยนั้น พระบาทสมเด็จ          
พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานก าลงัใจและพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางที่จะกา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงและแจ่มชดั อนัเป็นแนวทางการมอง
ปัญหาเพื่อท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายร่วมกนัของการพฒันาท่ีมัน่คง เป็นธรรม และย ัง่ยืน     
 ฉะนั้ นการให้ความหมายของค าว่า“เศรษฐกิจพอเพียง” น้ี  ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดท้  าความเขา้ใจ วิเคราะห์ และตีความพระราชด ารัสเร่ือง
ศรษฐกิจพอเพียงท่ามกลางกระแสแนวคิดทางเลือกต่างๆ ในการพฒันาสังคมเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาดงัน้ี๓๙ 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน ใน
ทุกระดบั  นบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ไปจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุค
โลกาภิวตัน์   

                                                 

 
๓๘<http. www. chaipat.or.th/journal/e-economy.html. >,(๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐).  

 
๓๙ณัฏฐพงศ์  ทองภกัดี, “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความเป็นมาและความหมาย”, 

(กรุงเทพมหานคร : วรสารพฒันบริหารศาสตร์  ปีท่ี ๔๗, ฉบบัท่ี ๑ / ๒๕๕๐), หนา้ ๑-๒๖.  
 



 ๔๕ 

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ใน
การน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุก
ระดบั ให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต  และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งทางดา้นวตัถุ สังคม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก 

 ซ่ึงจากความในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พระราชทานแก่นิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ทรงเน้นถึงการพฒันาประเทศท่ีจ าเป็นตอ้งท า
ตามล าดบัขั้นข้ึนไป  นัน่คือตอ้งสร้างพื้นฐานก่อน หมายถึงประชาชนตอ้งมีความพอมี พอกิน และ
พอใช้เป็นเบ้ืองต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยดั แต่ถูกตอ้งตรงตามหลักวิชาการ 
เพราะเม่ือฐานทางเศรษฐกิจมีความมัน่คงและปฏิบติัไดแ้ลว้  จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะของ
เศรษฐกิจให้สูงข้ึนโดยล าดบัต่อไป  นัน่คือไม่ใช่ท าอยา่งกา้วกระโดด  ท าโดยไม่มีพื้นฐาน แต่ตอ้ง
สร้างพื้นฐานก่อน และทรงเนน้เร่ืองความพอมี พอกิน พอใช ้ อีกทั้งยงัทรงแนะน าให้ใชว้ิธีการและ
อุปกรณ์ ท่ีประหยดัตามหลักวิชาการ และเป็นภูมิปัญญา  โดยทรงแนะวิธีการสร้างความ
เจริญกา้วหนา้น้ี  ควรอยา่งยิ่งท่ีจะค่อยสร้าง ค่อยเสริมทีละเล็กละนอ้ย ใหเ้ป็นการท าไป พิจารณาไป 
และปรับปรุงไป ไม่ท าดว้ยอาการเร่งรีบ ตามความกระหายท่ีจะสร้างของใหม่ เพื่อความแปลกใหม่  
เพราะความจริงส่ิงท่ีใหม่แท้ๆ  นั้นไม่มี  ส่ิงใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเน่ืองมาจากส่ิงเก่า และต่อไปย่อม
จะตอ้งเป็นส่ิงเก่า  ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบ
อาชีพ และตั้งตวัให้มีพอกิน พอใช้ เป็นพื้นฐาน และส่ิงส าคญัอย่างยิ่งยวด  เพราะผูท่ี้มีอาชีพและ
ฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองไดแ้ล้ว ย่อมสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้าในระดบัสูงข้ึนต่อไปได้
อยา่งแน่นอน  ซ่ึงหมายความวา่ถา้ตราบใดเรายงัพึ่งตนเองไม่ไดก้็อยา่เพิ่งคิดการใหญ่ 
 ๒.๓.๒  การเกษตรทฤษฎใีหม่   
 จากนัยส าคัญของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงน้ีตรงตามพระราชด าริ ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงตระหนกัถึงปัญหาทางดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี  เพราะเป็นท่ี
ทราบกนัอยูว่า่ชาวนาเม่ือปลูกขา้วก็จะน าขา้วไปขาย และน าเงินไปซ้ือขา้ว เม่ือเงินหมดก็ไปกู ้เป็น
อย่างน้ีมาโดยตลอด จนกระทัง่ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะท่ีมีหน้ีสิน พระองค์จึงได้พระราชทาน
พระราชด าริให้จดัตั้งธนาคาร และธนาคารโคกระบือข้ึนเพื่อช่วยเหลือราษฎร ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้
ของท่ีมาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยโครงการในระยะแรกๆ นั้นพระองคท์รงก าชบัหน่วยงานราชการมิ



 ๔๖ 

ใหน้ าเคร่ืองมือกลหนกัเขา้ไปใชง้านร้อมทรงรับสั่งวา่ หากน าเขา้ไปเร็วนกั ชาวบา้นจะทิ้งจอบเสียม 
และในอนาคตจะช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ซ่ึงก็เห็นจริงในปัจจุบนั๔๐   
 ต่อจากนั้ นไม่นานพระองค์ทรงมีพระราชด าริถึงวิธีการท่ีจะช่วยเหลือราษฎรในด้าน
การเกษตรโดยไดพ้ระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ข้ึนในปีพุทธศกัราช ๒๕๓๕ ณ โครงการพฒันาพื้นท่ี
บริเวณวดัมงคลชยัพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสระบุรี เพื่อเป็นตวัอยา่งส าหรับการท า
การเกษตรให้แก่ราษฎร  และเร่ืองแรงดลพระราชหฤทยัเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่น้ีเกิดจากการท่ีพระองค์
เสด็จพระราชด าเนินทรงเยื่ยมราษฎรบ้านกุดตอแก่น ต าบลกุดสิมคุ้มใหญ่ อ าเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ เม่ือวนัท่ี ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕  และทรงพระราชทานพระราชด ารัสแก่บรรดา
คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัท่ี ๔ 
ธนัวาคม ๒๕๓๕ ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้จากปัญหาขอ้เท็จจริง แลว้ทรงวิเคราะห์เป็นแนวคิดทฤษฎีใน
การแกไ้ข ซ่ึงในเวลาต่อมาจึงมีพระราชด าริให้ท าการทดลอง “ทฤษฎีใหม่” ณ วดัมงคลชัยพฒันา 
ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  และเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการทดลองสรุป
เป็นทฤษฎีในวนัท่ี ๒๕  มกราคม  ๒๕๓๖๔๑ 
 ซ่ึงสาระส าคญัของทฤษฎีใหม่คือ  การให้เกษตรกรสามารถเล้ียงตนไดพ้อเพียงระดบัหน่ึง  
เน้นความส าคัญของการช่วยเหลือเก้ือกูลกันและสร้างสามัคคีในท้องถ่ิน  และการจดัการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินซ่ึงถือครอง  โดยถือวา่ครอบครัวหน่ึงท านา  ๕  ไร่  จะมีขา้วบริโภคเพียงพอทั้ง
ปี   มีน ้ าใช้ในฤดูแลง้เฉล่ียประมาณ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  พื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งหมด  ๓๐-
๓๐-๓๐-๑๐ %  ตอ้งการน ้ ารวม  ๑๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร  และสระน ้ านั้นสามารถเล้ียงปลาไดด้ว้ย  
เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดโดยมีน ้าไวใ้ชต้ลอดปีมีการแบ่งพื้นท่ีดงัน้ี 

 พื้นท่ีส่วนท่ีหน่ึง ๓๐ %  ขดุสระเพื่อเก็บกกัน ้าในฤดูฝนเสมือนโอ่งขนาดใหญ่ 
 พื้นท่ีส่วนท่ีสอง ๓๐ %   ใชส้ าหรับท านาปลูกขา้วไวบ้ริโภค 
 พื้นท่ีส่วนท่ีสาม  ๓๐ %   ท าแปลงพืชไร่นาสวนผสมและผกัสวนครัวไวบ้ริโภค 
 พื้นท่ีส่วนท่ีส่ี   ๑๐ %     ใชส้ าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

                                                 

 
๔๐พระมหาศิริวฒัน์  อริยเมธี (จนัตะ๊), “การศึกษาเชิงวเิคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจาก

มุมมองของพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๓๙, หนา้ ๒๙. 
 

๔๑ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ,
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากดั, ๒๕๔๑), หนา้ ๒๒๘ - ๒๒๙. 



 ๔๗ 

 ส่วนขั้นตอนของกิจกรรมหลกัมี  ๓ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี ๑  พอเพียงเล้ียงตวัเองในระดบัครอบครัว คือ ให้พอเล้ียงตวัเองได ้มีชีวิตประหยดั มี

ความสามคัคีในทอ้งถ่ิน ในขั้นน้ีการท่ีตอ้งผลิตของกินเอง ใช้เอง ให้ไดก่้อน โดยไม่ตอ้งพึ่งตลาด
ภายนอก ตวัเราเองเป็นตลาดอยู่แลว้ ขายไม่ไดเ้ราก็กินเอง ใช้เอง เหลือเป็นรายไดส่้วนเสริม หรือ
แจกจ่าย เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และแลกเปล่ียนกนัไป  ผลคือท าใหมี้กินอ่ิม ไม่ติดหน้ี  มีเงินออม 

 ขั้นท่ี ๒  พอเพียงในระดบัชุมชน คือ เม่ือแต่ละคนท่ีพึ่งตนเองไดม้ารวมตวักนัเป็นองค์กร
ชุมชน  ท าเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม แปรรูป
อาหาร การท่องเท่ียวชุมชน มีกองทุนชุมชนหรือธนาคารหมู่บา้น ก็จะเกิดพลงัข้ึนในระดบัชุมชน 
โดยร่วมคิดร่วมท า ร่วมกนัแกปั้ญหา ท าให้คนในสังคมรู้จกัการใหแ้ละการรับ จนสามารถจดัตั้งเป็น
สหกรณ์ท่ีจะมีส่วนสนบัสนุนคนในชุมชนไดแ้ละไม่ตอ้งไปพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกชุมชน  
 ขั้นท่ี ๓  พอเพียงในระดบัประเทศ คือ ความพร้อมท่ีจะแข่งขันท าสินค้าไปขายย ังต่าง 
ประเทศได ้หมายถึงเช่ือมโยงกบับริษทัท าธุรกิจขนาดใหญ่รวมทั้งการส่งออก ซ่ึงแปลวา่ถา้เรายงัพึ่ง
ตวัเองไม่ได ้ ก็อยา่ไปกูเ้งินจากภายนอก  เพราะเงินกูจ้ากภายนอกชุมชนหมายถึงการมีเง่ือนไข ถึง
เวลาจะตอ้งใชคื้น แต่ถา้ชุมชนใดเขม้แข็งเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบได ้จึงค่อยร่วมมือกบัพนัธมิตรกบั
แหล่งเงินทุนภาคเอกชน เพื่อจะผลิตสินคา้ขายทั้งในและต่างประเทศได ้
 กล่าวโดยสรุปตรรกของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการพึ่งพิงกนั มีจริยธรรม มีความสามคัคี  
การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติของส่ิงท่ีขดัแยง้กนั สร้างความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ซ่ึงจากประสบการณ์ของปราชญ์พื้นบา้นไทยมีโครงสร้างแบบบูรณาการ แต่เศรษฐกิจทุนนิยมจะ
ค านึงเฉพาะเงิน ไม่ค  านึงถึงจิตใจ  ครอบครัว ชุมชน วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและการเมือง เป็น
เศรษฐกิจแบบแยกส่วน  และการท าอะไรแบบแยกส่วนก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนอ่ืนจนเกิดภาวะ
วิกฤติ  ส่วนการเช่ือมโยงเป็นบูรณาการท่ีมีสายสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง  ซ่ึงการคิดเช่นน้ีจะเช่ือมโยงธรรมชาติครอบครัวและชุมชนเขา้ดว้ยกนั
ตามแนวทฤษฎีใหม่ใน  รูปแบบเกษตรกรรมบูรณาการคือ การท าเกษตรผสมผสาน โดยการจดัการ
ในพื้นท่ีใหมี้สระน ้ าท่ีเก็บน ้ าไดต้ลอดปี  มีการปลูกขา้ว พืชผกั ผลไม ้สมุนไพร ปลูกไมย้นืตน้ เล้ียง
ปลา เล้ียงไก่ โดยไม่ตอ้งใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษฆ่าแมลง เพราะธรรมชาติช่วยสร้างสมดุล ผลคือ
เกษตรกรมีอาหารกิน ผลผลิตท่ีเหลือขายได ้ มีเงินออม  ครอบครัวอยูพ่ร้อมหน้าท าให้อบอุ่น  มีป่า
ไมเ้พาะปลูกตน้ไมน้านาชนิด ผลคือไดท้ั้งเศรษฐกิจ และไดป่้าไม ้ไดธ้รรมชาติกลบัคืนมาพร้อมกนั 

 ทั้ งน้ีผูว้ิจยัเห็นด้วยท่ีว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ 
ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึงๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ ได้ โดย
พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะพึ่ งพาปัจจยัต่างๆ ท่ีเราไม่ได้เป็นเจา้ของ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ



 ๔๘ 

บุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน  ก าหนดความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณ
ตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตามวตัถุกระแสนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่
พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด  ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นบริบทวิถีชีวติของคนไทยตามทางสายกลาง
เพื่อการด ารงชีวติ  ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้ มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะและ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั 
 ๒.๓.๓  การพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 การพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนั
ท่ีดีในตวัตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกบัการวางแผน การ
ตดัสินใจและการกระท า  ซ่ึงมีหลกัพิจารณาอยู ่ ๕ ส่วน ดงัน้ี 
 ๑.  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยน ามาประยุกต์ใช้ และมองโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอด เวลา  เพื่อมุ่งรอดพน้จากภยัและวกิฤติดว้ยความมัน่คงและย ัง่ยนืในการพฒันา 
 ๒.  คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤติ เพื่อ
ความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
 ๓.  ค  านิยาม  ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย  ๓  คุณลกัษณะพร้อมๆ กนัดงัน้ี 
    ๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
    ๓.๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกบัระดบัความพอเพียงนั้นจะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
    ๓.๓  การมีภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ การ
เปล่ียน แปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลแ้ละไกล 
 ๔.  เง่ือนไข หมายถึง การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบั ความ
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
   ๔.๑  เงื่อนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกี่ยวกบัวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างรอบดา้น ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบ 
การวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 



 ๔๙ 

   ๔.๒ เง่ือนไขคุณธรรม  เพื่อจะเสริมสร้างประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม  
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 ๕.   แนวทางปฏิบตัิและผลที่คาดว่าจะไดร้ับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 แผนภาพท่ี ๓   สรุปการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๔๒ 

                                                 

 ๔๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพ มหานคร : มูลนิธิชยัพฒันา, ๒๕๔๔), หนา้ ๓๔.  

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสายกลางแนวทางการด ารงอยู ่
การปฏิบติัตนในทุกระดบั ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพฒันาการบริหารประเทศ 
 
 

 
 

แนวคดิ 

พอประมาณ 
 

มีภูมิคุม้กนั 
ในตวัท่ีดี 

 

 

 
 

มีเหตผุล 

 
 

หลกัการ 

ความรอบรู้ 
ความรู้ในตวัตน  ในหลกัวชิา  

รอบคอบ  ระมดัระวงั 

คุณธรรม 
ซ่ือสตัย ์สุจริต 

ความเพยีร 
อดทน  ขยนัหมัน่เพียร 

มีสติ 

 
 

เง่ือนไข 

 

เป้า 
ประสงค์ 

เช่ือมโยงวถีิชีวติ / เศรษฐกิจ / สงัคม / ส่ิงแวดลอ้ม / การเมือง 
สร้างสมดุล / มัน่คง / เป็นธรรม / ย ัง่ยนื  พร้อมรับการเปล่ียนแปลง   

 
 



 ๕๐ 

 จากความหมายและแนวทางในการปฏิบติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไดใ้หค้วามหมายไว ้สามารถสรุปสาระส าคญัไดว้า่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด ารงชีวิตของบุคคลไปจนถึงแนวทางการด าเนินงานดา้นต่างๆ ขององคก์รทุกระดบั 
โดยมีแนวปฏิบตัิท่ีเป็นหลกัส าคญั คือการยึดทางสายกลาง ประกอบด้วยความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
โดยอาศยัความรอบรู้และรอบคอบในการด าเนินงานทุกขั้นตอน รวมทั้งการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ใหมี้ส านึกในคุณธรรม  ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง ดงัน้ี 
 ๑.  ความพอประมาณ ไดแ้ก่  การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัตามความจ าเป็นใน  การ
ด าเนินงาน หรือความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของครอบครัว 
 ๒. มีเหตุผล ไดแ้ก่ การรู้จกัเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เนน้การพึ่งพาตนเอง และการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 ๓. มีความรู้ไดแ้ก่ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันา
สภาพแวดลอ้ม หรือการน าทรัพยากรไปใชโ้ดยไม่เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม 
 ๔.  มีความรอบคอบได้แก่ การน าความรู้ต่างๆ มาใช้อย่างระมดัระวงั ทั้งการวางแผนงาน
และการด าเนินงาน 
 ๕. การสร้างพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมไดแ้ก่ ความขยนัอดทนในการท างาน ซ่ือสัตย ์
และรับผดิชอบต่อการใชท้รัพยากร เพื่อใหท้รัพยากรเหล่านั้นยงัมีคงอยูต่ลอดไป 

 ๒.๓.๔  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
    “... ถา้ปวดหวัก็คิดอะไรไม่ออก... เป็นอยา่งนั้น ตอ้งแกไ้ขการปวดหวัน้ี

ก่อน  แต่ปวดหัวใช้ยาแก้ปวด ... หรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัว มันไม่ได้แก้
อาการจริง แต่ตอ้งแก้ปวดหัวก่อน เพื่อท่ีจะให้อยู่ในสภาพท่ีจะคิดได้  แล้วอีก
อยา่งก็คือแบบ Marco  เขาจะท าแบบร้ือทั้งหมด  ฉนัไม่เห็นดว้ย อยา่งบา้นคนอยู ่ 
เราบอกบา้นมนัผุตรงโนน้  ผุตรงน้ีไม่คุม้ท่ีจะไปซ่อม  เอาตกลงร้ือบา้นน้ีระเบิด
เลย ระยะไปอยูท่ี่ไหน ไม่มีท่ีอยูก่็ตอ้งค ้าเสียก่อน แลว้ค่อยๆ ดูตรงน้ียงัพออยูไ่ด ้ 
ไปร้ือตรงหอ้งโนน้แลว้ก็ค่อยๆ สร้างแลว้มาร้ือตรงห้องน้ี วิธีท  าจะตอ้งค่อยๆ ท า 
จะไประเบิดหมดไม่ได…้” ๔๓  

                                                 

 
๔๓พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือวนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙, อ้างใน 

“กษัตริย์ นักพัฒนา” ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพด์อกเบ้ีย, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๑.  
 



 ๕๑ 

 นบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จข้ึนเถลิงถวลัยสิ์ริราชสมบติั
ตั้งแต่วนัท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา พระองค์ทรงสอดส่องในทุกข์สุขของพสกนิกร
ทั้งหลายมาตั้งแต่ตน้รัชกาลสืบเน่ืองมาจนปัจจุบนั โดยในระยะแรกทรงพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่
ยงัประสบปัญหาจากโรคภยันานาประเภท ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสุขภาพพลานามยัของผูค้น
ทั้งปวง  ด้วยสาเหตุจากขาดการเรียนรู้รักษาตนเอง และในระยะนั้นการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานของประเทศยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ของการพฒันา ดงันั้นการพระราชทานความช่วยเหลือ
พสกนิกรในระยะแรกจึงเน้นไปในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่  เช่น การรณรงค์
และป้องกนัวณัโรค การสร้างอาคารโรงพยาบาลเพื่อรองรับคนเจ็บป่วย และการออกแพทยเ์คล่ือนท่ี
ตามโครงการแพทยห์ลวงพระราชทานเรือเวชพาหน์ 

 ต่อมาเม่ือปัญหาดงักล่าวเร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเป็นล าดบั จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีการพฒันาขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อจะได้เป็นส่ิงท่ีช่วยค ้ าจุนการ
พึ่งตนเองในเบ้ืองตน้ให้ไดอ้ยา่งมัน่คงถึงอนาคต โครงการสร้างถนนและการสร้างอ่างเก็บน ้าหลาย
แห่งจึงเกิดข้ึนดว้ยพระเมตตาธิคุณ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยปูทางให้การประกอบอาชีพของราษฎรเกิด
ความผาสุกมัง่คัง่สมบูรณ์ข้ึนได ้ ดัง่พระราชประสงคท่ี์จะไดพ้สกนิกรของพระองคมี์ความอยูดี่กินดี
เป็นท่ีตั้ง  โดยโครงการพระราชด าริทั้งหลายในระยะแรกนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. โครงการท่ีมีการคน้ควา้ศึกษาทดลองเป็นการส่วนพระองค ์เพื่อจกัไดน้ าไปใชใ้นพื้นท่ี 
และลกัษณะงานท่ีทรงเห็นวา่เหมาะสม 

๒.โครงการท่ีเร่ิมเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เป็นการพฒันาแบบผสมผสาน  
(Integrated  Development)  ซ่ึงระยะแรกอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีประทบัในภูมิภาคและค่อยๆ ขยายออกไป 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  มีหลายประเภทซ่ึงในระยะแรกจะเรียกต่างกนัดงัน้ีวา่ 
 ๑. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการท่ีทรงศึกษาปฏิบติัส่วนพระองค์กบั
ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ เม่ือไดผ้ลดีแลว้จึงทรงน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชน 
 ๒. โครงการหลวง  เป็นโครงการท่ีทรงมุ่งพฒันาชาวไทยภูเขาให้รอดพน้จากความทุกข์
ยากล าเคญ็ไดด้ว้ยวธีิ 
 ๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการท่ีพระราชทานขอ้แนะน าและแนว
พระราชด าริใหภ้าคเอกชนรับไปด าเนินการพฒันาในทุกดา้น เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยทั้งมวล  
เช่น โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เป็นตน้ 
 ๔. โครงการตามพระราชด าริ  คือ โครงการท่ีทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะให้
ภาครัฐบาลและทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการตามพระราชด าริ โดยพระองคเ์สด็จฯไปร่วมทรงงาน
กับ หน่วยราชการทั้ งหลายด้วย  โครงการตามพระราชด าริน้ีในปัจจุบันเรียกว่า“โครงการอัน



 ๕๒ 

เน่ืองมาจากพระราชด าริ”  ซ่ึงมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่าสามพนัโครงการ โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.) ท าหน้าท่ีส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ จดัท าแผนงานตลอดจนประสานงานกบัส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามพระราชกระแสใหส้ าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน 

 โดยในปัจจุบันมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๒๕ - ๒๕๔๕  มีจ านวน ๓,๐๘๓ โครงการ แยกไดเ้ป็น ๘ ประเภท ดงัน้ี 
 ๑. ด้านการเกษตร จดัได้ว่าเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีมุ่งสนองพระราช
ประสงค์ท่ีส าคญั คือ การท าให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ้ทรงให้การสนับสนุนการปลูกพืช
แบบผสมผสาน เนน้การพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยนื  ดงัเช่น ทฤษฎีใหม่เป็นการบริหารการจดัการ
ท่ีดินและแหล่งน ้าเพื่อพฒันาการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเล้ียงตวัเองได ้
     ๒. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เม่ือการพฒันารุดหน้าไปมากยอ่มเกิดปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
ภาวะมลพิษท่ีรุนแรงข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชน โครงการในพระราชด าริดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงเนน้
ในวธีิการท่ีจะท านุบ ารุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนในดา้นต่างๆ เช่น การ
อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้าและป่าไม ้เพื่อใหค้รอบคลุมทุกดา้น คือ 
  ๒.๑ การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรดินด้วยวิธีการสนับสนุนให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และเขา้ใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้ า  การปรับปรุงบ ารุงดินและสามารถน าไปปฏิบติัได ้เช่น
การปลูกพืชหมุนเวียนโดยใช้ธรรมชาติแกไ้ขปัญหาดินเส่ือมโทรม  หญา้แฝกใช้ปลูกเพื่อป้องกนั
การชะลา้งพงัทลายของดินและอนุรักษค์วามชุ่มช้ืนไวใ้นดิน และแกลง้ดินเป็นแนวพระราชด าริใน
แกไ้ขปัญหาดินเปร้ียวจดั 
  ๒.๒  การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรแหล่งน ้ า  ทรงให้ความส าคญัในการพฒันา
แหล่งน ้ าดงัพระราชด ารัสท่ีว่า “น ้ าคือชีวิต”  ดว้ยทรงทราบดีว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัอาศยัพึ่งพา
น ้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร พระราชด าริส่วนใหญ่จึงเป็นการจัดหาแหล่งน ้ าไวเ้พื่อ
การเกษตรให้เกษตรกรมีชีวิตท่ีผาสุกสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เช่น โครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้ าปากพนงั เป็น
การช่วยเหลือราษฎรในการจดัหาน ้ าจืดและป้องกันน ้ าเค็มรุกล ้ า รวมถึงเพื่อเก็บกักน ้ าจืดไวใ้ช้
ประโยชน์ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภค โครงการเข่ือนคลองท่าด่าน คือการสร้างอ่างเก็บน ้ า
ส าหรับการบริโภคและใชใ้นเขตกรุงเทพฯ  และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภยั 
  ๒.๓ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถอ านวย
ประโยชน์สุขทั้งทางตรงและทางออ้มแก่มวลมนุษยชาติ  ตั้งแต่ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่พื้นดิน 



 ๕๓ 

ช่วยให้เกิดฝนตก  ช่วยรักษาตน้น ้ าล าธาร และเป็นศูนยบ์  ารุงพืชและสัตวป่์าสงวนให้เป็นท่ีพกัผอ่น
หย่อนใจของผูค้นทั้งปวง  ดงัเช่น การปลูกป่า ๓ อยา่ง คือ ป่าส าหรับไมใ้ช้สอย ป่าส าหรับเป็นไม้
ผล และป่าส าหรับเป็นเช้ือเพลิง เป็นแนวพระราชด าริเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสภาพป่าด้วยวฏัจักร
ธรรมชาติ   โครงการฝายชะลอความชุ่มช้ืนเป็นฝายตน้น ้ าล าธารหรือฝายชะลอความชุ่มช้ืน และเป็น
ฝายดกัตะกอน ซ่ึงเป็นการลดปัญหาการพงัทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน ้ าในล า
หว้ย   โครงการป่าชายเลนเป็นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและอ่าวไทย  
โดยอาศยัระบบน ้ าข้ึนน ้ าลงในการเติบโต อนัเป็นแหล่งอาศยัของสัตว์น ้ า แนวป้องกันลมและ
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีส าคญั  ซ่ึงช่วยสร้างความสมดุลใหแ้ก่ธรรมชาติสู่ความอุดมสมบูรณ์ 

๓.  ดา้นสาธารณสุข  ทรงให้ความส าคญัในการพฒันาสุขภาพพลานามยัของประชาชนมา
ตั้งแต่ระยะต้นรัชกาล ด้วยทรงตระหนักดีว่าหากพสกนิกรทั้ งปวงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
สุขภาพจิตท่ีดีแลว้ย่อมส่งผลต่อการพูนเพิ่มให้เป็นบุคลากรท่ีแข็งแรงในการพฒันาประเทศชาติ
ด้วย โครงการด้านสาธารณสุขจึงมีมากมายหลายสาขาครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศไทย
โดยเฉพาะโครงการแพทยพ์ระราชทาน โครงการอบรมหมอหมู่บา้นตามพระราชด าริ และอ่ืนๆ  
ดังเช่นเส้นทางเกลือ คือปัญหาอาการป่วยเป็นโรคคอพอกเน่ืองมาจากการขาดสารไอโอดีน 
โครงการทนัตกรรมพระราชทาน เป็นเร่ืองสุขภาพฟันเป็นปัญหาหน่ึงท่ีบัน่ทอนความสามารถใน
การประกอบอาชีพของราษฎร ทั้งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาค่อนขา้งสูง   
 ๔.  ดา้นการส่งเสริมอาชีพ  เม่ือโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริด าเนินการในพื้นท่ีใด
แลว้  ส่วนใหญ่จะกระตุน้ให้เกิดมีการส่งเสริมอาชีพเพิ่มข้ึน  ซ่ึงราษฎรบริเวณใกลเ้คียงก็จะไดรั้บ
ประโยชน์จากการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซ่ึงด าเนินการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีมีอยู่มากมายทัว่
ประเทศ  ประชาชนทั้งหลายสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพสามารถเล้ียงตวัเองได้
เป็นอย่างดีท่ีสุด  เช่น โครงการศิลปาชีพ  ซ่ึงสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎรในแต่ละ
ภูมิภาค  อนัเป็นการสร้างรายได้เสริมและพฒันาชีวิตพสกนิกร โครงการห้วยองคต ท่ีเน้นการ
บริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีให้ราษฎรไดอ้ยูอ่าศยัและท ากิน
ร่วมกบัการคงอยูข่องธรรมชาติอยา่งเก้ือหนุนกนั 
 ๕.  ดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เป็นโครงการท่ีส าคญั
ยิ่ง  เพราะประชาชนส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาน ้ าในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกซ่ึงตอ้ง
อาศยัจากน ้ าฝนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ  อาทิเช่น โครงการเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ท่ีเก็บกกัน ้ าป่าสัก
เพื่อใหมี้น ้าไวใ้ชใ้นการเกษตรในฤดูแลง้ และเป็นการป้องกนับรรเทาน ้าท่วมในฤดูน ้ าหลาก รวมถึง
บรรเทาปัญหาน ้ าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานครตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาและสถานท่ี



 ๕๔ 

ท่องเท่ียว  โครงการแกม้ลิง  ช่วยในการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยการขุดคลองชายทะเลฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ให้เป็นคลองพกัน ้ า 
หรือแกม้ลิง แลว้ระบายน ้ าออกสู่ทะเล โดยใช้หลกัทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก หรือน ้ าข้ึนลงตาม
ธรรมชาติ  โครงการกงัหันน ้ าชยัพฒันา เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ้ าเน่าเสียดว้ยวิธีการเติม
ออกซิเจนลงในน ้าควบคู่กบัการใชว้ธีิธรรมชาติดว้ยผกัตบชวาช่วยในการกรองและบ าบดัน ้าเสีย 
 ๖.  ด้านการคมนาคม เป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีน าความเจริญสู่ชนบทโดยเฉพาะท าให้
ราษฎรสามารถน าผลผลิตไปสู่ตลาดได้สะดวกสบายยิ่งข้ึน อันเป็นการสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนทั้งหลายดว้ย  เช่น โครงการสร้างถนนเขา้สู่หมู่บา้นห้วยมงคล  เป็นโครงการ
พฒันาชนบทโครงการแรก  เกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  โดยพระองคท์รงพระราชทานรถบลูโดเซอร์
ให้หน่วยต ารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรไปสร้างถนนเขา้ไปยงับา้นห้วยมงคล  ต าบลหินเหล็ก
ไฟ อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา  และน าผลผลิต
ออกมาจ าหน่ายยงัชุมชนภายนอกไดส้ะดวกยิ่งข้ึน  โครงการสร้างสะพานพระราม ๘  เป็นหน่ึงใน
โครงการจตุรทิศ  เพื่อเป็นการช่วยแกปั้ญหาจราจรในกรุงเทพฯ  
 ๗.  ดา้นสวสัดิการสังคม  จดัไดว้่าเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีท่ีอยู่อาศยั ท่ีท า
กินและได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นส าหรับชีวิต  เพื่อน าไปสู่การ
พึ่ งตนเองได้ในอนาคต  เช่น วดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  เป็นวดัตามพระราชประสงค์ท่ีทรง
ตอ้งการให้เป็นวดัขนาดเล็กท่ีเรียบง่าย  มุ่งเนน้ประโยชน์ในการใชส้อยสูงสุดเพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของคนในชุมชน ท่ีพึ่ งพาอาศยัเก้ือกูลกนั  อนัเป็นหนทางน าสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในลกัษณะสาม
ประสาน “บา้น-วดั-โรงเรียน” หรือท่ีเรียกวา่ “บวร”   
 ๘.  โครงการส าคญั ๆ และอ่ืนๆ 
 นอกจากท่ีระบุขา้งตน้แลว้   ยงัมีการศึกษาวจิยัคน้ควา้ทดลอง  เพื่อการพฒันาดา้นต่างๆ อีก
มากมาย  ลว้นแลว้แต่บงัเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอยา่งอเนกอนนัต ์ รวมทั้งโครงการศูนยศึ์กษา
การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มีพระราชด าริให้จดัตั้ง
ข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีศึกษา  ทดลองค้นคว้า  วิจัย  เม่ือส าเร็จแล้วจะสาธิตไว้ในลักษณะของ 
“พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต”  ท่ีประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้และน าความรู้   ไปเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตน  รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริการในรูปแบบครบวงจรหรือ
ท่ีเรียกว่า “บริการแบบเบ็ดเสร็จ”  (One Step Service)  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน  เช่น  โครงการทฤษฎีใหม่หญา้แฝก  และศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทั้ง 
๖ แห่ง ทัว่ประเทศ  ดงัน้ี 



 ๕๕ 

 “ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขา้หินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ”  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็น
การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง สาธิตเก่ียวกบัการพฒันาท่ีดินท ากินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด 
 “ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ”  จงัหวดันราธิวาส เป็นการ
ศึกษาวิจยัดินพรุในภาคใต ้ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมมากท่ีสุด  รวมถึง
การศึกษาทดลองเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมในเร่ืองของยางพาราและปาลม์น ้ามนัดว้ย 
 “ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ”  จงัหวดัสกลนคร เป็นการศึกษา
ทดลองงานพฒันาการเกษตรสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม  พร้อมกบัการพฒันาป่าไมด้ว้ยระบบ
ชลประทาน และปลูกพืชเศรษฐกิจใหแ้ก่ราษฎรไดน้ าไปปฏิบติัเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได ้
 “ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาท่ีตน้น ้ าล าธาร การปลูกป่า ๓ อย่าง โดยการใช้น ้ าจากระบบ
ชลประทาน น ้ าฝนและฝายเก็บกกัน ้ าขนาดเล็กตามแนวร่องหุบเขา เรียกวา่ Check Dam  เพื่อรักษา
ความชุ่มช้ืน และการใช้ลุ่มน ้ าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมใน
ลกัษณะตน้ทาง คือ ป่าไม ้ และปลายทาง คือ ประมง 
 “ศูนยศึ์กษาพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ”  จงัหวดัเพชรบุรี มุ่งเนน้ศึกษาถึง
แนวทางท่ีจะพฒันาฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม โดยพยายามหาวิธีการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ปลูก ปรับปรุง และรักษาสภาพป่า ในขณะเดียวกนัใหมี้รายไดแ้ละผลประโยชน์จากป่าดว้ย 
 “ศูนยก์ารพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ”  จงัหวดัจนัทบุรี เป็นศูนยท่ี์มี
เป้าหมายในการศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มดา้นประมงชายฝ่ัง เพื่อใหเ้กษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิต และพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว      

 จึงกล่าวไดว้า่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทั้งหลายน้ีลว้นเกิดจากน ้ าพระ
ราชหฤทยัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีทรงมุ่งหวงัให้ปวงพสกนิกรไทยไดพ้น้ทุกขย์ากใน
การด ารงชีวิต  และทรงมุ่งมัน่แสวงหามรรควิธีท่ีจะช่วยให้ราษฎรไทยไดมี้วิถีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
เร่ิมจากพออยู่พอกิน จนกระทัง่สามารถพึ่งตนเองได ้และออกไปสู่สังคมภายนอกไดใ้นท่ีสุด ซ่ึง
หมายความวา่ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลท่ีเขม้แขง็  สามารถน าพาประเทศชาติไปตามทิศทางท่ี
ถูกตอ้ง และให้มีความเจริญกา้วหนา้ไดใ้นอนาคต  ตรงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  ท่ีวา่ 

  “โครงการตามพระราชด าริน้ี  ก็เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความเป็นอยูข่อง
ประชาชน  อนัน้ีก็เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างท่ีว่า ประเทศจะคงอยู่ได้ก็โดยท่ี
ประชาชนมีฐานะดี และสภาพความเป็นอยู่มีความมัน่คง มีความปลอดภยั มี



 ๕๖ 

ความเจริญ ฉะนั้นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ก็เก่ียวขอ้งกบัความ
มัน่คงของประเทศ”๔๔  

 ๒.๓.๕  เศรษฐกจิพอเพยีงกบันักวชิาการทีเ่กีย่วข้อง 
 นกัวิชาการท่ีทรงคุณวฒิุอนัเป็นท่ียอมรับของสังคมหลายท่านไดน้ าแนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจ
พอเพียง” มาพฒันาและขยายความต่อ โดยส่วนใหญ่แลว้มกัเป็นนกัวิชาการท่ีปฏิเสฐแนวคิดการ
พฒันาเศรษฐกิจกระแสหลกัหรือเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยม  แต่มีความเช่ือในศกัยภาพของชุมชน
ในการพึ่ งตนเอง  และการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธท่ีมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้จิยัจะขอกล่าวเฉพาะผูท่ี้มี
ส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกเท่านั้น  ดงัเช่น 

 ๑)  ดร.  สุเมธ  ตันติเวชกุล 
 ไดใ้ห้ความส าคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ ตีความตาม
พระราชด ารัส แลว้ใหค้วามหมายและความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงไวด้งัน้ีวา่ 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ  หรือภูมิภาคหน่ึงๆใน
การ ผลิตสินคา้ และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆ ที่เรา
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงระดบับุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน  มี 
ความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามอตัภาพ และพึ่ งตนเอง  โดยส่ิงส าคญัคือไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวตัถุนิยม  มีอิสรภาพ  เสรีภาพ และไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด   
 ซ่ึงหลกัการพึ่งตนเองจ าแนกโดยยดึหลกัส าคญั ๕ ประการ คือ 
 ๑.  ด้านจิตใจ  ท าให้ตนเป็นท่ีพึ่ งแห่งตน มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ
โดยรวมเพื่อมีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
 ๒.  ดา้นสังคม  ชุมชนตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรง 
และเป็นอิสระ 
 ๓.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ให้ใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด  พร้อมทั้งหาทาง
เพิ่มมูลค่า โดยใหย้ดึอยูบ่นหลกัการของความย ัง่ยนื 
                                                 

 ๔๔ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ , 
กษัตริย์นักพัฒนา, พระราชทานแก่คณะเอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย  ประจ าภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพด์อกเบ้ีย, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๒.  
  



 ๕๗ 

 ๔.  ดา้นเทคโนโลยี  ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีท่ีเขา้มาใหม่มี
ทั้งดีและไม่ดี  ดงันั้นจึงตอ้งแยกแยะให้อยู ่บนพื้นฐานของภูมิปัญญา และเลือกใช้ในส่ิงท่ี
สอดคล้องกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม  และช่วยกนัพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาตนเอง 
 ๕.  ดา้นเศรษฐกิจ  ซ่ึงแต่เดิมนักพฒันามกัมุ่งไปท่ีการเพิ่มรายได ้และไม่มีการมุ่งท่ีจะลด
ราย จ่าย  เพราะในเวลาเช่นน้ีจะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือจะตอ้งมุ่งลดรายจ่ายเสียก่อนเป็นส าคญั 
และยดึหลกัพออยูพ่อใช ้  ซ่ึงในการปฏิบติัตนตามแนวพระราชด ารัสมีดงัน้ี 
     ๕.๑  ยึดความประหยดั  ตดัทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจงั  ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่ “... ความเป็นอยูท่ี่ตอ้งไม่ฟุ้งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางท่ีถูกตอ้ง...” 
     ๕.๒  ยึดถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้งสุจริต แมต้กอยู่ในภาวะขาด
แคลนใน การด ารงชีพก็ตาม ดงัพระราชด ารัสท่ีว่า “...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจาก
การประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพชอบเป็นหลกัส าคญั...” 
     ๕.๓  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขนักนัในทางการคา้ขาย  ประกอบ
อาชีพแบบต่อสู้กนัอยา่งรุนแรงดงัเช่นในอดีต  ซ่ึงมีพระราชด ารัสเร่ืองน้ีวา่ “...ความสุขความเจริญ
อนัแทจ้ริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา
และการกระท าไม่ไดม้าดว้ยความบงัเอิญ หรือดว้ยการแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผูอ่ื้น...” 
     ๕.๔  ไม่หยุดน่ิงท่ีจะหาทางท าให้ชีวิตของตนหลุดพน้จากความทุกข์ยากคร้ังน้ี 
โดยจะตอ้งขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายไดเ้พิ่มพูนข้ึน จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั ดงั
มีพระราชด ารัส ตอนหน่ึงท่ีให้ความชดัเจนไวว้า่  “...การท่ีให้คนพยายามท่ีจะหาความรู้ และสร้าง
ตนเองให้มัน่คงน้ี  เพื่อจะให้ตนเองมีความเป็นอยูที่่กา้วหนา้ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหน่ึง 
และขั้นต่อไปคือให้มีเกียรติ ว่ายนืไดด้ว้ยตนเอง...” 
     ๕.๕  ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดี ลดละส่ิงชัว่ให้หมดไป  ทั้งน้ี ดว้ยสังคมไทยท่ีล่ม
สลายในหลายคร้ัง  เพราะยงัมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากการละอายต่อ
แผ่นดินซ่ึง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราโชวาทวา่ “...พยายามไม่ก่อความชัว่
ให้เป็นเคร่ืองท าลายตวั ท าลายผูอ่ื้น พยายามลด พยายามละความชัว่ท่ีตวัเองมีอยู่ พยายามก่อความดี
ให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีท่ีมีอยู่นั้ นให้งอกงามสมบูรณ์ ข้ึน...”๔๕

                                                 

 ๔๕สุจิตรา  ทิพยบุ์รี, “การรับรู้ การน าไปใช้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต ๒”, 
งานค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๐, 
หนา้ ๓๑ - ๓๖.  



 ๕๘ 

 นอกจากนั้ นแล้วย ังได้ส รุปเป็นนัยส าคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพี ยงมี
องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัอยู ่๓ ประการ ดงัต่อไปน้ี๔๖ 
 ประการแรก  เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดหลกัการวา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน โดยมุ่งเนน้การผลิต
พืชผลให้พอเพียงกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก  เม่ือเหลือพอจากการบริโภค
แลว้จึงค านึงถึงการผลิตเพื่อการคา้  ซ่ึงในสภาพเช่นน้ีเกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้  าหนด หรือ
ผูก้ระท าต่อตลาด แทนท่ีวา่ตลาดจะเป็นผูก้ระท า หรือเป็นตวัก าหนดเกษตรกร  ดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะน้ี และหลกัใหญ่ส าคญัยิ่ง คือ การลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างส่ิงอุปโภค บริโภคในท่ีดินของ
ตนเองดงัเช่น การเล้ียงไก่  เล้ียงปลา ปลูกไมผ้ล พืช และผกั เป็นตน้ 

 ประการท่ีสอง  เศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคญักบัการรวมกลุ่มของชาวบา้น  ทั้งน้ีกลุ่ม
หรือองคก์รชาวบา้นจะท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลายครอบคลุม
ทั้งการ เกษตรแบบผสมผสาน หตัถกรรม การแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจคา้ขาย และการท่องเท่ียว 
ระดบัชุมชน  เม่ือองคก์รชาวบา้นเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็ง และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางข้ึน
แล้ว เกษตรกรทั้ง หมดของชุมชนจะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มข้ึน  รวมทั้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาในทุกๆ ดา้น  ซ่ึงเม่ือเป็นเช่นน้ีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
นัน่หมายความวา่เศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อมๆ กบัสภาวการณ์ดา้นการกระจายรายไดดี้ข้ึน 

 ประการท่ีสาม  เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และ
ความ สามารถของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจกนัเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จ  ซ่ึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว หากรวมถึงประโยชน์อ่ืนๆ ใน
มิติน้ีดว้ย ไดแ้ก่ การสร้างความมัน่คงให้กบัสถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน ความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 

 กล่าวโดยสรุป คือ แนวความคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีสาระส าคญัดงักล่าวขา้งตน้
นั้น น่าจะน ามาใช้เป็นแบบอยา่งของการพฒันาประเทศในระยะต่อไป  ถึงแมว้่าวิกฤตเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึน  ในขณะน้ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ และผลกระทบในดา้นต่างๆ ยงัไม่รุนแรง
มากนกั เพราะหากถา้เขา้ใจค าวา่พอเพียงให้มีความหมายกวา้งออกไปอีก ไม่ไดห้มายเพียงแค่การมี
พอใช ้ ส าหรับตวัเอง แต่ความหมายของพอมีพอกินน้ีหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง ให้พอเพียง
น้ีแปลวา่มีกินมีอยูแ่ต่ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่หรูหรา  ถึงแมบ้างอยา่งอาจจะดูฟุ่มเฟือยไปบา้ง  แต่ท าให้
ชีวติมีความสุข ยอ่มจะท าไดโ้ดยไม่เดือดร้อนก็สมควรท่ีจะปฏิบติั 

                                                 

 ๔๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๗. 
  



 ๕๙ 

 ๒)  ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี 
          เป็นนักวิชาการท่ีได้ให้มุมมองเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน่าสนใจใวด้ังน้ี “เศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่ไดแ้ปลวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัใคร ไม่คา้ขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อผูอ่ื้น ไม่ท าเศรษฐกิจมห
ภาค ส่ิงเหล่าน้ีหลายคนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเองและกลวัไปเองทั้งนั้น” และได้กล่าวถึงประเทศ
เนเธอร์แลน เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลน เป็นตวัอยา่งของประเทศท่ีเคยล าบากและเสียสมดุล ต่อเม่ือ
พฒันาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงกลบัเขม้แขง็ไดส้มดุลและเติบโตไปไดด้ว้ยดี 
             นอกจากน้ี ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  ยงัให้ข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจพื้นฐานหรือ
เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัชเม่ือวนัท่ี 
๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  มีความคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั 
               เศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีค านึงถึงการทะนุบ ารุงพื้นฐานของตวัเองใหเ้ขม้แข็ง 
ทั้งทางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะนั้น
เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชน คืออยา่งเดียวกนั   
               อีกทั้งศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ ไดใ้ห้ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา่
เป็นส่วนหน่ึงของธรรมนูญแห่งชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจสายกลาง หรือ
เศรษฐกิจแบบมชัฌิมา ปฏิปทาที่เช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัความเป็นครอบครัว ชุมชน วฒันธรรม 
และส่ิงแวดลอ้มเป็นเศรษฐกิจท่ีบูรณาการเช่ือมโยงชีวิต จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความเป็น
ประชาคม 

 เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความหมายถึงความพอเพียงอยา่งนอ้ย ๗ ประการ คือ 
 ๑.  พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ซ่ึงมิใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนั 
 ๒. จิตใจพอเพียง รักและเอ้ืออาทรผูอ่ื้น 
 ๓.  ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง โดยอนุรักษแ์ละเพิ่มพูนส่ิงแวดลอ้มพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ๔.  ชุมชนเขม้แขง็พอเพียง เป็นการรวมตวักนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสังคม 
 ๕.  ปัญญาพอเพียง ท่ีตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั และรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก 
 ๖.  วฒันธรรมพอเพียง ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของวฒันธรรมไทย เพราะเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์ 
และเติบโตจากพื้นฐานทางวฒันธรรม อนัหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์กับชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเศรษฐกิจท่ีมัน่คง 
 ๗.  ความมั่นคงพอเพียง ท่ีไม่ผ ันผวนไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวตัน์ 
จนกระทัง่มนุษยไ์ม่สามารถจะรับได้๔๗ 
                                                 

 
๔๗ประเวศ  วะสี, วิถีบูรณาการ : ทางออกภูมิปัญญา, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภา,  

๒๕๔๒), หนา้ ๖๐-๖๑.  



 ๖๐ 

 จึงกล่าวไดว้า่เศรษฐกิจพอเพียงตามความเห็นของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ หมายถึง 
พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียง  เม่ือทุกอย่าง
พอเพียงก็เกิดความสมดุล จะเรียกวา่เศรษฐกิจสมดุลก็ได ้เม่ือสมดุลก็เป็นปกติ สบาย ไม่เจ็บไข ้ไม่
วกิฤต  เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชนลว้นมุ่งไปแต่เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓)  ดร. บุญเสริม   บุญเจริญผล  
 ไดใ้ห้ความหมายวา่ เศรษฐกิจพอเพียง คือวธีิด าเนินการ เล้ียงชีวติแบบรู้จกัพอ ดว้ยการผลิต
สินคา้ข้ึนมาใช้เอง ให้เพียงพอส าหรับคนในครอบครัวมีกินและมีใช้      ซ่ึงหากผลิตได้เหลือกิน
เหลือใช้ จึงจะขาย แต่ถา้ผลิตได้ไม่พอก็จะตอ้งซ้ือบา้ง การผลิตและการบริโภคนั้น จะตอ้งอยู่ใน
หลักของความพอดี รู้จกัพอในการผลิตและบริโภค  ซ่ึงลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตอ้งมีหลกัส าคญั ๔ ประการ ดงัน้ี 
 ๑.   ตอ้งพึ่งตนเองใหม้ากท่ีสุด 

 ๒.  ตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดผลคุม้ค่าท่ีสุด 
 ๓.  ตอ้งไม่ผลิตและบริโภคเกินก าลงั แสวงหาความพอเหมาะพอดีไดดุ้ลยภาพ 
 ๔.  ตอ้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู๔่๘ 
 หลกั ๔ ประการของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยใหชี้วติมีความสุขเสมือนเสา ๔ ตน้ ท่ีช่วยยก
ชีวิตใหมี้ความสุข ไม่ตอ้งทุรนทุรายเกินพอดี ดงัท่ีจะแสดงรายละเอียดของหลกัการ ๔ ประการของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 
 ๑.  ตอ้งพึ่งตนเองใหม้ากท่ีสุด หมายความวา่ ตอ้งพยายามอาศยัตนเองให้มาก โดยใช ้ปัจจยั
หรือคนภายนอกให้นอ้ยท่ีสุด โดยในระดบัครอบครัวนั้นตอ้งพึ่งการผลิตภายในครอบครัว ในระดบั
ชุมชนต้องพึ่ งผลผลิตในชุมชน และระดับชาติต้องพึ่ งการผลิตโดยรวมภายในชาติ  เช่น ในระดับ
ครอบครัว เราตอ้งรับประทานอาหาร เราควรปลูกพืชไวรั้บประทานเอง พยายามซ้ือหาให้น้อยท่ีสุด 
ยิง่เป็นการซ้ือจากต่างประเทศ ยิง่ตอ้งจ ากดัท่ีสุด และเม่ือมีปัญหาตอ้งพยายามแกไ้ขดว้ยตนเอง  
 ๒.  ต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าท่ีสุด  ซ่ึงตามลักษณะในข้อ ๑ ของ 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ตอ้งพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด จ าเป็นตอ้งพยายามใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดผลดี
มากท่ีสุด  มิฉะนั้นจะพึ่งตนเองไม่ไดม้ากนกั เช่น หากในครัวเรือนมีท่ีดินเหลืออยู ่ก็ควรจะปลูกผกั
ผลไมเ้อาไวรั้บประทาน และเวลาท่ีมีเหลืออยู่ก็ผลิตส่ิงของเล็กๆ น้อยๆ เอาไวใ้ช้ เช่น น ากระดาษ
เหลือใชม้าพบัถุง หรืออ่านหนงัสือหาความรู้เพิ่มเติม เป็นตน้ 

                                                 

 
๔๘บุญเสริม  บุญเจริญผล, เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับทุกคน  ชีวิตพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ. (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกริก, ๒๕๔๙), หนา้ ๓.  



 ๖๑ 

 ๓.  ตอ้งไม่ผลิต หรือบริโภคเกินก าลงั โดยแสวงหาความพอเหมาะพอดีไดดุ้ลยภาพ นัน่คือ 
การบริโภคท่ีเกินก าลัง คือ บริโภคเกินรายได้ (Conspicuous consumption)   ซ่ึงส่วนมากเป็นการ
บริโภคเอาหน้า  โดยแท้จริงแล้วตนไม่มีความสามารถท่ีจะซ้ือสินค้านั้นได้ แต่จะกู้จากสถาบัน
การเงิน จากนายทุนเงินกู้ หรือจากการผ่อนส่ง เม่ือการกู้กลายเป็นนิสัย ก็จะกู้ไปเร่ือยๆ จนหมด
ความสามารถท่ีจะใช้หน้ีได ้ สินคา้ท่ีซ้ือมาก็ถูกยึดคืน ท าให้อบัอายเสียหน้า ตอ้งหลบหนี ยา้ยท่ีอยู่
ไปเร่ือยๆ  ซ่ึงท่ีจริงแลว้การกูเ้งินไม่วา่เพื่อการผลิตหรือการบริโภค  มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีชัว่ร้าย น่าอบัอาย  
เพียงแต่ว่าจะตอ้งมีความมัน่ใจว่ามีความสามารถใช้หน้ีคืนได้  และหากเกิดปัญหาข้ึนก็จะไม่ก่อ
ความเดือดร้อนในภายหนา้   
 ๔.  ต้องต่างมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  เน่ืองจาก
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตอ้งพยายามผลิตสินคา้ และบริการใช้เองให้มากท่ีสุด หลีกเล่ียงการซ้ือจาก
ตลาด เพราะไม่ใช่เศรษฐกิจการตลาด (Market economy) แต่ถา้หากไม่สามารถผลิตสินคา้ และ
บริการ   ท่ีตนตอ้งการได ้จึงค่อยอาศยัจากผูท่ี้อยู่ใกล้เคียงในชุมชน  หมู่บา้น หรือ ต าบลเดียวกนั  
ตวัอยา่งเช่น การตั้งกลุ่มออมขา้วธญัญาหารเพื่อให้สมาชิกไดย้มืบริโภค เป็นตน้กล่าวโดยสรุปไดว้า่
เม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งพอเพียง  ยอ่มเกิดความสมดุล และความสมดุลนั้นจะน าไปสู่ความปกติและย ัง่ยืน  
ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล  เศรษฐกิจบูรณา
การ เศรษฐกิจศีลธรรม และน่ีคือเศรษฐกิจทางสายกลาง  หรือเศรษฐกิจแบบมชัฌิมาปฏิปทา  เพราะ
เป็นการเช่ือมโยงกนัทุกเร่ืองเขา้ดว้ยกนั ทั้งเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
 นอกจากนั้นยงัมีมุมมองของนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาและนักวิชาการท่ีมีส่วนร่วม
ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด  ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกมาเพียง ๓ ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
   ๑)  พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)  
             ไดใ้หค้วามหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ “...ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะมอง
ได ้๒ ดา้น คือ  การมองอยา่งวตัถุวสิัย และมองแบบจิตวสิัย 
               ๑. การมองอยา่งวตัถุวสิัย เป็นการมองภายนอก คือตอ้งมีกินมีใชมี้ปัจจยัส่ีเพียงพอท่ีเราพูด
วา่พอสมควรกบัอตัภาพ ซ่ึงตรงกบัค าวา่พึ่งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ 
                   ๒.  การมองแบบจิตวิสัยหรือด้านจิตใจภายใน เป็นการมองภายใน คือคนเราจะมี
ความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีเป็นล้านก็ไม่พอ แต่บางคนมีนิดเดียวก็พอ  ซ่ึงเป็นการ
เพียงพอทางจิต”๔๙ 

                                                 

 
๔๙พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตตฺโต), ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบง าสังคมไทย, 

พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓) หนา้ ๓๔.  



 ๖๒ 

 ๒)  ดร. ปรียานุช  พบูิลสราวุธ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ หลกัคิดเพื่อการด ารงชีวิต  เพราะการท่ีเราจะอยูบ่นโลกน้ี
ได้  เราตอ้งมีหลกัคิดว่าเราจะด ารงชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร ท าอะไร และเป้าหมายของชีวิตคืออะไร  
นัน่คือแก่นแทข้องเศรษฐกิจพอเพียง  คือวิถีชีวิตของคนไทยท่ีอยู่ในสภาวะแวดล้อมไทย หรือภูมิ
สังคมแบบไทย  กล่าวคือ เป็นหลกัคิดในการด ารงชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมของประเทศไทย๕๐ 
 ๓)  อ. ณรงค์  โชควฒันา 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพึ่งตนเองตามพระราชด าริ หมายความวา่  การพฒันาอยา่งบูรณา
การ โดยไม่มองเฉพาะเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมองสังคมและส่ิงแวดลอ้มพร้อมไปกบั
การพฒันา  เพราะเราไม่เชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจดีข้ึนสังคม และส่ิงเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรไทย เป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่า  เราควรใช้ให้คุม้ค่าท่ีสุด  ฉะนั้นการพฒันาตอ้งมองรอบด้าน เรียกว่า บูรณาการ 
และพึ่งตนเอง ทั้งเงินออม สติปัญญา และการตลาด โดยอาศยัปัจจยัในการพฒันานั้นคือ คนและ
เป้าหมายคือ อยูดี่ กินดี มีสุข แต่ปัญหากลบัอยูท่ี่คนในชาติ  ดงันั้นจึงตอ้งเนน้ท่ีคน และเน้นการใช้
ศักยภาพของคน เพราะถ้าคนไทยเก่งข้ึน มีความสามารถมากข้ึน ก็จะท าให้สามารถพัฒนา
ประเทศชาติไดดี้ข้ึน๕๑  
 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคญัต่อความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ 
ประเทศ  หรือภูมิภาคหน่ึงๆในการ ผลิตสินคา้ และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ ไดโ้ดยไม่
ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆ ที่เราไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ  ซ่ึงในระดบับุคคลนั้น  ความสามารถในการด ารงชีวิต
ไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน  มี ความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามอตัภาพ และท่ีส าคญัคือ ไม่หลงใหลไป
ตามกระแสของวตัถุนิยม  โดยมีอิสรภาพ เสรีภาพ และไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
 นอกจากน้ี แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริท่ีสรุปออกมา ยงัมีความ
คล้ายคลึงและสอดคล้องกบัแนวคิดต่างๆ ท่ีแพร่หลายในสังคมไทยก่อนหน้าน้ี คือ สันติประชา
ธรรม ของ  ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  หรือธมัมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงจะเนน้ถึงในเร่ือง
จิตใจมากกวา่รูปธรรมดา้นเศรษฐกิจ  อีกทั้งเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธของ อี.เอฟ ชูเมกเกอร์ ท่ีเนน้เร่ือง
การเพียงพอต่อเทคโนโลยีในระบบการผลิต  ท่ีให้ความส าคญัของคนมากกวา่ผลผลิต หรือแนวคิด
ของมหาตมะ คานธี ในหนงัสือ “ตอบอยูท่ี่หมู่บา้น” เนน้ความพอเพียงในระดบัชุมชน 

                                                 

 ๕๐ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, อยู่อย่างสมดุลเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง, วารสารประชาคม
วจิยั  ฉบบัท่ี ๖๗, ๒๕๔๙, หนา้ ๕๖. 
 ๕๑ณรงค์  โชควฒันา, เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพ่ือทางรอดสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชซ่ิง, ๒๕๔๒) หนา้ ๑๖. 



 ๖๓ 

             ไม่วา่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกพฒันาหรือตีความไปอยา่งไร แต่เป้าหมายส าคญัก็คือ  
ใหป้ระชาชนและชุมชมสามารถพึ่งตนเองได ้สร้างรากฐานท่ีเขม้แขง็ มัน่คง และอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข ยอ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีมีการประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งลงตวั ท าให้ทุกอยา่งด าเนินไปดว้ยดี 
สามารถประหยดัทรัพยากรไดเ้ป็นอเนกประการ ทั้งน้ีเศรษฐกิจพอเพียงไม่แค่สร้างควมมัน่คงทาง
วตัถุและทางกาย ให้คนพอมีพอกินเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการสร้างความมัน่คงทางจิตใจอีกด้วย 
ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นความหวงัในสภาพของสังคมไทย 
 ๒.๓.๖  แนวคิด ทฤษฎใีนบริบทวถิีชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ในการศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกน้ี  ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งศึกษาถึงบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ ใน ๖ ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้  ความ
เขา้ใจ  วิถีชีวิต  ความเช่ือ  การน าไปใช้และการพฒันาตน เพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ
และมีทฤษฎีอา้งอิง  ผูว้จิยัจึงตอ้งท าการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเร่ืองน้ีด้วย โดยในเบ้ืองต้นผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เก่ียวกบัทฤษฎีการรับรู้ข่าวสารของ 
Sereno  และทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจของ  Boom  

 ๒.๓.๖.๑  การรับรู้เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
 การศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการรับรู้นั้น มีนักคิดหลายท่านให้ความหมายไวอ้ย่าง
แตกต่างกนัตามสาขาวชิาและเร่ืองท่ีมุ่งศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการศึกษาทางดา้นพุทธศาสตร์และสังคม
วทิยา โดยความหมายของการรับรู้ในดา้นน้ีมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการ  ดงัต่อไปน้ี  

 การรับรู้  หมายถึงขบวนการประมวลและตีความ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเราท่ีไดรั้บจาก
ความรู้สึก  ซ่ึงความรู้สึกจะเกิดจากการกระตุน้อวยัวะรับความรู้สึกท่ีมีอยู ่๕ ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน  
และผิวหนัง การรู้สึกจึงมีลักษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิท ธิพลของการเรียน รู้  
ประสบการณ์  แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ แต่การรับรู้จะเป็นขบวนการต่อไปอีกคือ ตีความจากส่ิงท่ี
ได้รับจากการรู้สึกออกมาให้มีความหมายว่า ส่ิงท่ีเห็นอยู่คืออะไร เสียงท่ีได้ยิน  คือเสียงอะไร 
ฉะนั้นการรับรู้จึงมีเร่ืองของจิตวิทยา  คือการเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เขา้มามี
บทบาทร่วมอยูด่ว้ยการรับรู้๕๒จึงหมายถึง “กระบวนการในการเลือกรับ การจดัระเบียบและการแปล
ความหมายของส่ิงเร้าท่ีบุคคลพบเห็นหรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ยในส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ การ
รับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและตีความขอ้มูลต่างๆ  ท่ีไดจ้ากการรู้สึก เพื่อให้เกิดเป็น
ความรู้ความเขา้ใจ”  

                                                 

 
๕๒นุสาสนี จิตราภิรมย,์“การรับรู้”(Sereno & Bodeken,๑๙๗๕, p. ๑๓), ๔กนัยายน๒๕๔๕, 

<http://www.publaw.net/view.asp?PublawipDs> (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙) 

http://www.publaw.net/view.asp?PublawipDs%3e%20(๑๒


 ๖๔ 

 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของค าว่า“การ” น. 
หมายถึง  งาน, ส่ิงหรือเร่ืองท่ีท า๕๓ และ “การ” มกัใชคู้่กบัค า  ส่วนค าวา่ “รับรู้” ก. หมายถึง รับวา่รู้, 
รับผดิชอบ๕๔ 
 ทฤษฎีการรับรู้ ท่ี Sereno & Bodeken สรุปไวว้่า การรับรู้คือการท่ีบุคคลใช้ระบบภายใน
ของเขารับขอ้มูลจากระบบภายนอกเขา้มาอยา่งกระตือรือร้น (Active)โดยจิตวิสัย (Subjective) และ
มีการสร้างสรรค ์(Creative) เกิดกระบวนการท ากิจกรรมอยู ่๓ อยา่ง คือการเลือกส่ิงเร้า (Selection) 
การจดัหมู่ใหแ้ก่พลงัเร้า (Organization) และการตีความหมาย (Interpretion) โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
คือ ทฤษฎีการรับรู้ทางสังคม เป็นการรับรู้ของบุคคลนั้น มีทั้งการรับรู้ดว้ยตนเองและการรับรู้จาก
บุคคลอ่ืน โดยมีสังคมเป็นตวัเร้าในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ อนัเป็นผลจากการท างานของ
ระบบประสาทสัมผสัและมีสภาพการจูงใจ ประสบการณ์จึงมีทั้งท่ีเป็นความรู้สึก คือ  
 ๑.  อาการสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะรับสัมผสั รับส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีผ่านเขา้มากระทบ
อวยัวะรับสัมผสัต่างๆ 
 ๒.  การแปลความหมายจากอาการสัมผสั  คือส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้แปลความหมายนั้น
ถูกต้องเพียงใด  ต้องอาศยัสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด การสัง เกต การตั้งใจ ความสนใจ และ
คุณภาพจิตใจของบุคคลในขณะนั้น 

 ๓. การใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีผ่านมาเพื่อช่วยแปลความหมาย ไดแ้ก่ ความคิด  
ความรู้ และการกระท าท่ีไดเ้คยปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแลว้ในอดีต  ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมี
ความส าคญัมากในการแปลความหมาย  เพราะการแปลความหมายไดดี้ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี คือ
เป็นความรู้ท่ีแน่นอน ถูกตอ้ง ชดัเจน และตอ้งมีปริมาณมากพอ หมายถึงมีความรู้หลายๆ อยา่งจึงจะ
ช่วยแปลความหมายไดส้ะดวก 
 ๔.  การรับรู้  เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาพฤติกรรมทางดา้นความรู้ ซ่ึงพฤติกรรมทางดา้น
ความรู้สึก  มีการแบ่งรูปแบบการพฒันาตามล าดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี 

  ๔.๑  การรับรู้ส่ิงเร้า  คือ  การท าให้คนไดรั้บประสบการณ์จากสภาพแวดลอ้มไม่
วา่จะเป็นส่ิงของคน สัตว ์หรือขอ้มูล  แลว้เกิดการรับรู้วา่อะไรเป็นอะไร เขา้ใจถึงลกัษณะส าคญัของ
ส่ิงนั้นการรับรู้ส่ิงเร้าแบ่งเป็น ๓ ขั้น คือ การตระหนักเก่ียวกบัส่ิงเร้า การเต็มใจท่ีจะรับส่ิงเร้านั้น 
และการควบคุมหรือคดัเลือกความสนใจท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น 

                                                 

 ๕๓ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หน้า 
๑๑๕.  
 ๕๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๔๕.  



 ๖๕ 

  ๔.๒  การตอบสนอง  ขั้นตอนน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากขั้นตอนท่ีแลว้ ถา้การรับรู้
ส่ิงเร้านั้นคนรู้สึกยอมรับ  คนก็จะเต็มใจตอบสนอง แต่ถา้รู้สึกไม่เต็มใจก็จะมีปฏิกิริยาต่อตา้น ตรงน้ี
เป็นจุดท่ีเวลาจะเร่ิมตน้โครงการใหม่ตอ้งระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 
  ๔.๓  การสร้างคุณค่า จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีคนรับรู้ส่ิงเร้าและมีปฏิกิริยาโตต้อบแลว้  
ซ่ึงสังเกตได้จากการยอมรับคุณค่าหรือค่านิยม   คือพร้อมท่ีจะรับว่าส่ิงนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์
อย่างไร  การชมชอบคุณค่า  คือความรู้สึกท่ีเป็นการตดัสินใจว่าจะตอ้งสนองต่อส่ิงเร้าในทางใด 
หรือเลือกว่าจะเกิดความยึดถือต่อส่ิงนั้นในทางใด  และเกิดการผูกพนัในคุณค่านั้น คือความรู้สึก
หรือความคิดฝังแน่นในคุณค่านั้นอย่างแน่นแฟ้น  พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในขอ้น้ีเป็นลกัษณะ
ของทศันะคติและความซาบซ้ึง 
 นอกจากนั้ น  Shaver (๑๙๗๕) ได้อธิบายว่า การรับ รู้ของบุคคลท่ี มี ต่อสังคม เป็น
กระบวนการรับรู้  ซ่ึงท าให้ผูรั้บไดข้อ้มูลพื้นฐานหรือขอ้มูลดิบ เพื่อท าให้ผูรั้บรู้คิดและเขา้ใจ โดย
ใชท้ฤษฎีเชิงอตันยั  หรือสามญัส านึก (Implicit  Theories)๕๕ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่การรับรู้
ข่าวสารในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย
ความสนใจ และสามารถน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บรู้มานั้น  เสริมสร้างพฤติกรรมให้เกิดการพฒันา
ในแง่บวกไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ หรือจะกล่าวไดว้า่การรับรู้ หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลตีความ 
หรือประมวลผลจากขอ้มูลต่างๆ  ท่ีไดรั้บทราบ  และเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ   
 ๒.๓.๖.๒  ความเข้าใจเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  

 ในส่วนของความรู้ความเขา้ใจตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า “รู้” ก. หมายถึง แจง้ เขา้ใจ ทราบ๕๖และค าว่า “เขา้ใจ” ก.  หมายถึง รู้เร่ือง รู้
ความหมาย๕๗ 

พจนานุกรมทางการศึกษา๕๘(Dictionary of education) ของ Good, C.V. ใหค้วามหมายของ
ความรู้ หมายถึงขอ้เทจ็จริง ความจริง กฎเกณฑแ์ละขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไว้
จากมวลประสบการณ์ต่างๆ 

                                                 

 
๕๕นุสาสนี  จิตราภิรมย,์ “ทฤษฎีการรับรู้ : Implicit  Theories”, ๔ กนัยายน ๒๕๔๕, 

<http://www.publaw.net/view.asp?PublawipDs> (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐) 
 ๕๖ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแล้ว, หน้า 
๙๖๒. 
 ๕๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๐๐. 

http://www.publaw.net/view.asp?PublawipDs%3e%20(๑๒


 ๖๖ 

พจนานุกรมของเวบสเตอร์๕๙(Dictionary of Webster) ได้ให้ความหมายของความรู้ไวว้่า    
ความรู้เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง  ความจริงโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา
หรือการคน้ควา้แสวงหา  หรือเป็นการรู้เก่ียวกบัส่ิงของ สถานท่ี และบุคคล โดยเกิดจากการสังเกต 
การมีประสบการณ์  หรือจากรายงานการศึกษา  ซ่ึงการรู้ถึงเน้ือหาสาระของขอ้เท็จจริง หรือความ
จริงเหล่าน้ีตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนและอาศยัระยะเวลา 

นอกจากนั้ นยงัมีนักวิชาการอีกหลายท่านท่ีให้ความหมายของความรู้ไวเ้ป็นแนวทาง
เดียวกนั  ดงัเช่น บลูม  และคณะ๖๐(Boom and Others) ไดก้ล่าววา่ความรู้หมายถึง  ความสามารถใน
การระลึกถึงเร่ืองราวเฉพาะ  หรือเร่ืองทัว่ๆ ไปออกมาไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  า  ความรู้น้ีข้ึนอยู่
กบัการท่ีบุคคลรับรู้และจดจ าเอาไวอ้ย่างไร  ก็จะระลึกเร่ืองราวนั้นออกมาตามลกัษณะนั้น อีกทั้ง
ยงัให้ความหมายของความรู้ความเขา้ใจต่อไปอีกวา่หมายถึง ขั้นตอนส าคญัของการส่ือความหมาย 
โดยอาศยัความสามารถทางสมองและทศันะ  ซ่ึงอาจกระท าไดโ้ดยใชป้ากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือ
สัญลกัษณ์ต่างๆ ทั้ง ๖ ระดบั  โดย บลูม และคณะได้จ  าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้อนัเก่ียวขอ้งกบั
การรู้การจ าข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งการพฒันาความสามารถและทักษะด้านสติปัญญา  การใช้
ความคิดวจิารณญาณเพื่อประกอบ การตดัสินใจ  ประกอบดว้ยความสามารถระดบัต่างๆ จากระดบั
ง่ายๆ ไปสู่ระดบัท่ีมีความสลบัซบัซอ้น จ าแนกเป็น ๖ ระดบั  ดงัน้ี   
 ๑. ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจ าหรือระลึกได้ ซ่ึงรวมประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีเคยไดรั้บรู้มา แบ่งเป็น ๓ ระดบั  คือ 
  ๑.๑  ความรู้เฉพาะเจาะจง 
  ๑.๒  ความรู้เก่ียวกบัวถีิทางและวธีิการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
  ๑.๓  ความรู้เก่ียวกบัความคิดรวบยอดในเน้ือเร่ือง 

                                                                                                                                            

 ๕๘Good, C. V.,  Dictionary of Education, (New York : McGraw-Hill Book Company, 
๑๙๗๓), page ๓๒๕.  
 ๕๙<http//www.webster.com/opendictionary/ - 22k>  (๑ ๙๘ ๕  page ๕๓ ๑ ),  Jan-๑๒ - 
๒๐๐๐. 
 

๖๐Boom and Others (๑๙๗๑, p.๒๗๓) อา้งถึงในสุจิตรา  ทิพยบุ์รี, “การรับรู้ การน าไปใช ้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน”, งานศึกษา
อสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๐, หนา้  ๒๐-
๒๑. 
 



 ๖๗ 

 การเรียนรู้จึงเน้นถึงการจ าและการระลึกได้ท่ีมีต่อความคิด วตัถุ และปรากฏการณ์ต่างๆ 
เป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่ายๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนัไปจนถึงความจ าเป็นในส่ิงท่ียุง่ยาก ซบัซอ้น และมี
ความ สัมพนัธ์ต่อกนั 

 ๒.  ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความ การตีความหมาย 
และการขยายความในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ความเข้าใจจึงหมายถึง ความสามารถทาง
สติปัญญาในการขยายความรู้ ความจ า ให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดง
พฤติกรรมเม่ือเผชิญกบัส่ือความหมาย และสามารถแปล สรุป หรือขยายความส่ือความหมายนั้น 
 ๓.  การประยุกต์หรือการน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าหลักการ 
สาระ ส าคญัต่างๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริง ซ่ึงสรุปได้ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการน า
ความรู้ความจ า (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) ในเร่ืองราวใดๆ ท่ีตนมีอยู่เดิมไป
แกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนั้นได ้โดยจะตอ้งอาศยัความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการรับความคิด
รวบยอดมาผสมกบัความสามารถในการแปลความหมายหรือขยายความเร่ืองนั้นได ้
 ๔.  การวิเคราะห์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกการส่ือความหมายไปสู่หน่วยยอ่ย 
หรือเป็นองคป์ระกอบส าคญั หรือเป็นส่วนๆ เพื่อใหไ้ดล้  าดบัขั้นของความคิดท่ีมีความเช่ือมโยงและ
มีความสัมพนัธ์กนั โดยการวิเคราะห์เช่นน้ีก็เพื่อมุ่งท่ีจะให้การส่ือความหมายมีความชดัเจนยิ่งข้ึน 
ซ่ึงเป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกวา่ความเขา้ใจ และการน าไปใชเ้ป็นการพิจารณาแยกแยะวตัถุ 
หรือเน้ือหาออกเป็นส่วนปลีกยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และสืบเสาะความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ 
เพื่อดูวา่มนัประกอบเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง หรือ
อาจจะเป็นบทน าของการประเมินผลส่ิงต่างๆ  
 ๕.  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็น
เร่ืองราวเดียวกัน โดยการจดัเรียบเรียงและรวบรวมเพื่อสร้างแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่  ซ่ึง
หมายถึงความสามารถ ในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ยๆ หรือส่วนใหญ่ๆ ให้เขา้เป็นเร่ืองเดียวกนั 
เป็นเร่ืองของกระบวนการรวบส่วนต่างๆ ของเน้ือหาสาระเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแบบรูปหรือ
โครงสร้างท่ีชดัเจนมาก่อนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์แต่คิดภายในขอบข่ายของ
งาน หรือปัญหาท่ีก าหนดให ้

๖. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่าของเน้ือหาวิธีการ  
ส่ิงของ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ซ่ึงอาจก าหนดเกณฑ์ข้ึนเองหรือ
ผูอ่ื้นก าหนด ซ่ึงความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกบั ค่านิยม ความคิด ผลงาน ค าตอบ วธีิการ และ
เน้ือหาสาระนั้นเพื่อวตัถุประสงค์บางอยา่ง โดยมีการก าหนดเกณฑ์เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน 
การประเมินผล เป็นขั้นพฒันาการทางความคิดท่ีสูงสุดของพุทธิลกัษณะ และเป็นความสามารถท่ี



 ๖๘ 

ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เข้าร่วมการพิจารณา
ประเมิน 

ผูว้จิยัไดแ้สดงการเขียนเป็นรูปจากระดบัความรู้ในระดบัต ่าข้ึนไปหาระดบัสูงไวด้งัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔  ล าดบัขั้นของความรู้ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมและคณะ 

  
 ส่วนนกัวชิาการไทยท่ีไดใ้หค้วามหมายไวมี้ดงัน้ี 
 กีรติ  บุญเจือ (๒๕๒๕ : ๒) ให้ความหมายของความรู้วา่หมายถึง ความรู้ทางตาหรือรู้ดว้ย
ตาเพียงอย่างเดียว   “ความเข้าใจ” หมายถึง ความรู้สึกซ่ึงท่ีสามารถเข้าใจถึงสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาการต่าง ๆ กฎ โครงสร้าง และวิธีการแกปั้ญหา เหล่าน้ี ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกในรูป
ของทกัษะทางด้าน “การแปล” หมายถึง ความสามารถเขียนบรรยายเก่ียวกบัข่าวสารนั้น โดยใช้
ค  าพูดของตนเอง “การให้ความหมาย” ซ่ึงออกมาในรูปความคิดเห็นและขอ้สรุป “การคาดคะเน” 
คือ ความสามารถในการคาดหวงัวา่อะไรจะเกิดข้ึน๖๑ 
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ให้ความหมายของความรู้ความจ า (Knowledge) ว่าหมายถึง 
การระลึกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้และรวมถึงการจ าเน้ือเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏใน
แต่ละเน้ือหาวิชา และท่ีเก่ียวพนักบัเน้ือหาวิชานั้นดว้ย เช่น ระลึกหรือจ าไดถึ้งวตัถุประสงค ์วิธีการ 
แบบแผน และเคา้โครงของเร่ืองนั้นๆ๖๒  
                                                 

 ๖๑อา้งแลว้ในสุจิตรา  ทิพยบุ์รี, หนา้ ๒๑.  
 ๖๒บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, การวัดประเมินผลการเรียนการสอน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพ มหานคร : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๓๕), หนา้ ๗.  

๑.  ความจ า / ความรู้-จ าขอบเขต  เน้ือหา  สาระ 

๒.  ความเขา้ใจ 

๓.  การน าไปใช ้

๔.  การวเิคราะห์ 

๕.  การสังเคราะห์ 

๖.  การประเมินค่า 
ทกัษะ 
ทางสติ 

ระดบัสูง 
ซบัซอ้น 

ระดบัต ่า 
ไม่ซบัซอ้น 



 ๖๙ 

 ส่วนเคร่ืองมือในการวดัความรู้นั้นมีอยูห่ลายชนิด แต่ละชนิดจะเหมาะสมกบัการวดัความรู้
ตามคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยท่ีน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดนั่นคือ 
แบบทดสอบ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงเร้า เพื่อน าไปเร้าผูถู้กสอนให้แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วย
พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นหรือนับ
จ านวนปริมาณได ้ เพื่อน าไปแทนอนัดบัหรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น มีรูปแบบอยู ่๓ ลกัษณะ คือ 
 ๑.  ขอ้สอบปากเปล่า  เป็นการทดสอบโดยโตต้อบด้วยวาจาหรือค าพูด ระหว่างผูท้  าการ
สอบกบัผูถู้กสอบโดยตรง หรือบางคร้ังเรียกวา่ “สัมภาษณ์” 
 ๒.  ขอ้สอบขอ้เขียน ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 
  ๒.๑  แบบความเรียง เป็นแบบท่ีตอ้งการให้ผูต้อบอธิบาย บรรยาย ประพนัธ์หรือ
วจิารณ์เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรู้นั้น 
  ๒.๒  แบบจ ากดัค าตอบ เป็นขอ้สอบท่ีให้ผูถู้กสอบพิจารณาเปรียบเทียบตดัสิน 
ขอ้ความหรือรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงมีอยู ่๔ แบบ คือ แบบถูก-ผดิ แบบเติมค า แบบจบัคู่และเลือกตอบ 
 ๓.  ขอ้สอบภาคปฏิบติั เป็นขอ้สอบท่ีไม่ตอ้งการให้ผูถู้กสอบตอบสนองออกมาดว้ย ค าพูด 
หรือการเขียน หรือเคร่ืองหมายใดๆ แต่มุ่งใหแ้สดงพฤติกรรมดว้ยการกระท าจริง๖๓ 
 จึงกล่าวได้ว่าความรู้หมายถึงความสามารถในการจ าจากการสังเกตจากการศึกษา และ
ประมวล ผลจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีรับรู้และจดไว ้และแสดงพฤติกรรมออกมาให้ปรากฏสังเกต
ได้และวดัได ้ ซ่ึงจากความหมายต่างๆ ของความรู้ความเขา้ใจ ท่ีนักวิชาการในสาขาต่างๆ ไดใ้ห้
ความหมายไวด้งักล่าวขา้งตน้ พอสรุปความหมายไดว้า่ ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึงการแสดงออก
ของสมรรถภาพสมองด้านความจ าโดยให้ระลึกออกมาเป็นหลัก เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ เร่ืองราว ราย ละเอียดท่ีปรากฏในต ารา  หรือส่ิงท่ีไดรั้บการบอกเล่า รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ 
และโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือการคน้หา เป็นความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคล
ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต จากการรายงาน การรับรู้ขอ้เท็จจริงท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไวเ้ป็น
ประสบการณ์ การรับรู้ ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา 

๒.๓.๖.๓  วถิีชีวติแบบพุทธ 
 ส าหรับรายละเอียดของการวิจยัในส่วนของวิถีชีวิตและความเช่ือน้ี ผูว้ิจยัจะประมวลจาก
แนวคิด ทฤษฎีทางพฤติกรรม  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแสดงกรอบทางความคิด การก าหนดขอ้
ค าถามในแบบสอบถามและเป็นพื้นฐานในการสัมภาษณ์  โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์สาเหตุของ

                                                 

 ๖๓ไพศาล  หวงัพานิช, การวัดผลการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัย     
ธรรมาธิราช, ๒๕๒๖), หนา้ ๓๕.  



 ๗๐ 

พฤติกรรมมนุษยต์ามหลกัวิชาการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ดว้ยวิธีทางวทิยาศาสตร์ และการศึกษา
คน้ควา้ทางพฤติกรรมศาสตร์น้ีตอ้งอาศยัความรู้จากเน้ือหาวชิาหลายดา้นร่วมกนั จึงจะน าไปสู่ความ
เขา้ใจ  และการพฒันาพฤติกรรมของมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเน้ือหาหลกัทางพฤติกรรม
ศาสตร์จะประกอบดว้ย ๓ วชิาในสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ สังคมวทิยา มานุษยวทิยา และจิตวทิยา  

ฉะนั้นการศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยน์ั้นสามารถศึกษาได ้ ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ
สาเหตุภายนอกตวัมนุษย ์ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และ
สาเหตุภายในตวัมนุษยเ์อง ไดแ้ก่ ลกัษณะทางจิตใจ เช่น ทศันคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจและการรับรู้
ส่ิงต่างๆ ซ่ึงการวเิคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมมนุษยน์ั้นจะใชรู้ปแบบ  ดงัต่อไปน้ีเป็นหลกั 

๑. รูปแบบท่ีเน้นจิตใจลกัษณะ ( Trait model ) คือ เนน้ลกัษณะภายในตวับุคคลเป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรม ได้แก่ การศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลท่ีประกอบข้ึนด้วยลกัษณะทางจิตใจย่อยๆ 
หลายลกัษณะท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล 

๒. รูปแบบการวิเคราะห์พลวตัทางจิตใจ (Psychodynamic model) มุ่งศึกษาโครงสร้างทาง
จิตท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมประกอบดว้ยอิด (id)  อีโก ้(ego)  และซุปเปอร์อีโก ้(superego) ซ่ึง
โครงสร้างทางดา้นจิตใจทั้ง ๓  ดา้นน้ีจะมีความขดัแยง้กนัตลอดเวลา  และจะแสดงออกมาในรูป
ของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมก็ได ้

๓. รูปแบบสถานการณ์นิยม (Situational model) มีหลกัการว่าพฤติกรรมย่อมเป็นไปตาม
สถานการณ์หน่ึงๆ  มากกว่าจะเกิดจากลกัษณะภายในท่ีคงท่ีถาวรดงัท่ีกล่าวในสองรูปแบบแรก 
รูปแบบท่ีสามน้ีเนน้วา่สถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษย์
อาจแกไ้ขปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได ้ โดยอาศยัสถานการณ์แวดลอ้มภายนอก เง่ือนไขทางสังคม 
และส่ิงเร้าต่างๆ  ซ่ึงท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะต่างๆ กัน อย่างไรก็ตาม
การศึกษาโดยมุ่งเนน้ลกัษณะภายนอกหรือลกัษณะภายในเพียงดา้นเดียว เป็นการศึกษาท่ีไม่สามารถ
ช้ีถึงพฤติกรรมของมนุษยไ์ด้อย่างครอบคลุม รูปแบบการวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมแบบท่ีส่ีจึง
เกิดข้ึน และเป็นรูปแบบท่ีนกัวจิยัก าลงัใหค้วามสนใจศึกษากนัมากในปัจจุบนั 

๔. รูปแบบปฎิสัมพนัธ์นิยม  (Interactional model) เน้นความส าคัญของการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกับสถานการณ์  เพราะรูปแบบน้ีมีข้อตกลงเบ้ืองต้นว่าการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางจิตใจของบุคคลกบัสถานการณ์ท่ีเขาประสบอยูเ่ป็นแหล่งริเร่ิม และก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคล  หลักส าคัญของรูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยมคือมีการก าหนดตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมไว ้๓ ประเภท ไดแ้ก่ 

   ๔.๑   ลกัษณะทางจิตของผูก้ระท า 
   ๔.๒  ลกัษณะของสถานการณ์ท่ีมีความหมายก่อใหเ้กิดการกระท าอยา่งใดข้ึน 



 ๗๑ 

   ๔.๓  สาเหตุร่วมระหวา่งลกัษณะทางจิตใจกบัลกัษณะของสถานการณ์  ซ่ึงอาจวดั
และศึกษาได้ในรูปของการรับรู้บุคคลเก่ียวกับลักษณะบางประการของสถานการณ์ โดยการ
ตีความหมายหรือการมองเห็นความส าคญัของสถานการณ์นั้นๆ ของบุคคลผูก้ระท า๖๔   

จึงกล่าวไดว้า่รูปแบบการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมแบบปฏิสัมพนัธ์นิยมจะมุ่งศึกษา
ถึงสาเหตุของพฤติกรรมทั้งภายใน (ลกัษณะทางจิตใจ ) และภายนอกตวับุคคล ( สถานการณ์หรือ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม) นบัเป็นรูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัในแนว
พฤติกรรมศาสตร์  ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะแสวงหาความรู้ และข้อสรุปเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
มนุษยอ์ยา่งครอบคลุมโดยอาศยัหลกัสหวทิยาการ 

ส่วนหลักการและทฤษฏีทางพฤติกรรมท่ีจะน ามาเก่ียวข้องด้วยน้ีเรียกว่า ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม  ท่ีได้กล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งไวว้่า  พฤติกรรมเหล่าน้ีมี
สาเหตุทางจิตใจวา่อะไรบา้ง โดยทฤษฎีน้ีสร้างจากสรุปผลจากการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวของเยาวชน
และประชาชนคนไทยอายุตั้ งแต่ ๖ ปีไปจนถึง ๖๐ ปี จ านวนหลายพนัคน ซ่ึงเป็นการประมวล
ผลการวจิยัในประเทศไทยไวใ้นช่วงระยะเวลานานถึง ๒๐ ปี 

 โดยทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมน้ีมี ๓ ส่วน คือ  
 ส่วนท่ีหน่ึงของตน้ไมจ้ริยธรรม  เป็นดอกและผลของตน้ไม ้ส่วนล าตน้และส่วนท่ีเป็นราก 
(ดูภาพประกอบ ) ในส่วนท่ีเป็นดอกและผลไมบ้นต้น แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอย่างขยนั
ขนัแข็งเพื่อส่วนรวม  ส่วนแรกน้ีเป็นพฤติกรรมประเภทต่างๆ ท่ีรวมเขา้เป็นพฤติกรรมของพลเมือง
ดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ  และพฤติกรรมการท างานในอาชีพ           
 ส่วนท่ีสองของตน้ไมจ้ริยธรรม เป็นส่วนล าตน้ของตน้ไม ้คือสาเหตุท่ีท าให้เกิดผลหรือ
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีน่าปรารถนา  เป็นสาเหตุทางจิตใจท่ีเป็นประกอบดว้ยลกัษณะของจิต ๕ ดา้น คือ       
 ๑.  เหตุผลเชิงจริยธรรม    
 ๒. การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง     
 ๓. ความเช่ืออ านาจในตน               
 ๔. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
 ๕. ทศันคติ   คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนั้นๆ  
                                                 

 ๖๔สรุปเน้ือหาจาก  งามตา วนินทานนท์, “ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์
ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร”, เอกสารอดัส าเนารายงานการวิจยั ฉบบัท่ี ๕๐, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), ๒๕๓๖, หนา้ ๒๓-
๓๑.  
  



 ๗๒ 

 ส่วนท่ีสามของต้นไม้จริยธรรม เป็นรากของต้นไม้ ซ่ึงมีลักษณะส าคญั ๓ ประการ คือ   
ความเฉลียวฉลาด  ประสบการณ์ทางสังคม  และสุขภาพจิตท่ีดี 

โดยจิตลกัษณะทั้งสามน้ีอาจใช้เป็นสาเหตุของการพฒันาจิตลกัษณะ ๕ ประการ ท่ีล าตน้
ของตน้ไมก้็ได ้ กล่าวคือ  บุคคลจะตอ้งมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตใจ ๓ ด้าน ในปริมาณท่ีสูงอย่าง
เหมาะสมกับอายุ   จึงจะเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะพฒันาจิตลกัษณะทั้ง ๕ ประการท่ีล าตน้ของ
ตน้ไม ้ โดยจิตลกัษณะทั้ง ๕ น้ีจะพฒันาไปเองโดยอตัโนมติัถา้บุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ ๓ ดา้น
ดงักล่าวขา้งตน้ และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือสังคมท่ีเหมาะสม 

 

 

แผนภาพท่ี  ๕  ภาพทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมแสดงสาเหตุทางจิตท่ีส าคญัของคนดีและคนเก่ง 



 ๗๓ 

 ฉะนั้นจิตลกัษณะพื้นฐาน ๓ ประการ  จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง
นัน่เอง  ซ่ึงจิตลกัษณะพื้นฐาน ๓ ประการท่ีอยู่ในส่วนรากน้ี อาจเป็นสาเหตุร่วมกบัจิตลกัษณะ ๕ 
ประการ ส่วนล าตน้นั้นเพื่อใชอ้ธิบาย ท านาย และพฒันาพฤติกรรมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ดว้ย 

๖๕
 

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมปฏิสัมพนัธ์นิยมเป็น
หลักในการก าหนดตวัแปรเชิงสาเหตุเพื่ออธิบายและท านายพฤติกรรมของสมาชิกโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการสร้างคุณธรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ของโครงการธนาคารความดี โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัทางพระพุทธศาสนา
ในดา้นวิถีชีวิตแบบพุทธ  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก   
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าประเทศไทย  ซ่ึงการถืออยา่งน้ีเป็นประเพณีท่ีสืบทอต่อ
กนัมาโดยถูกตอ้งสมควรแก่เหตุ  คือ พระพุทธศาสนากบัชนชาติไทยไดมี้ความสัมพนัธ์แนบแน่น
เป็นอนั หน่ึงอนัเดียวกนั  ทั้งในทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  ซ่ึงทางประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาของชนชาติไทยมาดว้ยกนักบัความเป็นมาของพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะนบัตั้งแต่ชนชาติ
ไทยมีประวติัศาสตร์อนัชดัเจน ชาวไทยไดน้บัถือพระพุทธศาสนาต่อเน่ืองตลอดมา และดา้น
วฒันธรรมซ่ึงวถีิชีวติของคนไทยไดผ้กูพนัประสานกลมกลืนกบัหลกัความเช่ือ และหลกัปฏิบติัตน
ในพระพุทธศาสนามาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน  จนท าใหเ้กิดการปรับตวัเขา้หากนัและสนอง
ความตอ้งการของกนัและกนั  ตลอดจนผสมคลุกเคลา้กบัความเช่ือถือ และขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีมีในหมู่
ชนชาวไทย จนถึงขั้นท่ีท าให้เกิดมีระบบความเช่ือและความประพฤติปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาท่ี
เป็นแบบอยา่งของคนไทยโดยเฉพาะ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นพระพุทธศาสนาแบบไทย หรือ
พระพุทธศาสนาของชาวไทย 

ส่วนกิจกรรมใหญ่ๆ ท่ีมีความส าคญัทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าของรัฐหรือของชุมชนก็ดี 
จะมีส่วนประกอบดา้นพระพุทธศาสนาเป็นพิธีการ  เพื่อเนน้ย  ้าความส าคญัและเสริมคุณค่าทางจิตใจ  
แมแ้ต่กิจกรรมเล็กน้อยในเร่ืองการประกอบกิจวตัรส่วนตวัของบุคคลในชีวิตประจ าวนั เช่น ต่ืน
นอน ล้างหน้า   ออกเดินทางไปท างานจนถึงเขา้นอน  ก็อาจเคร่งครัดถึงกบัน าค าสอนขอ้ปฏิบติั
ในทางพระพุทธศาสนาเขา้แทรกเป็นส่วนน าส าหรับใช้เตือนสติ  กระตุน้เร้าในทางกุศล หรือเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล เหตุการณ์ทั้งหลายในช่วงเวลา และวยัต่างๆ ของชีวิต เช่น  การเกิด การแต่งงาน 

                                                 

 ๖๕สรุปเน้ือหาจาก  ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘), หนา้ ๓. 



 ๗๔ 

และการตายก็ท าให้มีความส าคญัและดีงามดว้ยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงสามารถกล่าวไดว้า่
ชีวติของคนไทยผกูพนัอิงอาศยัอยูก่บัพระพุทธศาสนามาโดยตลอด  นบัตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 

“ สภาพท่ีกล่าวมาน้ี  ไดเ้ป็นมาชา้นาน จนฝ่ังลึกในจิตใจและวิถีชีวติของชาวไทยกลายเป็น
เคร่ืองหล่อหลอม  กลัน่กรองนิสัยใจคอพื้นจิตใจของคนไทย ให้มีลกัษณะเฉพาะตน ท่ีเรียกวา่เป็น
เอกลกัษณ์ของสังคมไทย ”๖๖ 

ดงันั้นในการศึกษาลกัษณะทางพระพุทธศาสนาของคนไทย ผูว้ิจยัจึงศึกษาทั้งดา้นความเช่ือ
และวิถีชีวิตแบบพุทธดว้ย  เพื่อท่ีจะวิเคราะห์และเขา้ใจพฤติกรรมของคนไทยไดถู้กตอ้ง ซ่ึงในการ
วิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาลกัษณะทางพระพุทธศาสนาของผูบ้ริหารโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงในดา้นคุณธรรม  ดงัเช่น โครงการธนาคารความดี  โดยประกอบไปดว้ย วิถีชีวิตแบบพุทธ  
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  และความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การน าไปใชใ้นการพฒันาตน  ดงัจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของค าวา่“วิถีชีวิต” น. 
หมายถึง  ทางด าเนินชีวิต ดงัเช่น วิถีชีวิตชาวบา้น๖๗ฉะนั้นในงานวิจยัน้ี “วิถีชีวิต หมายถึง การท่ี
บุคคลเลือกด าเนินชีวิตประจ าวนัตามความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม หรือแบบแผนพฤติกรรมอนัเป็น
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มสังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู่”๖๘วิถีชีวิตคนไทยผูกพนัอยู่อย่าง
แนบแน่นกบัพระพุทธศาสนา ความเช่ือ และหลกัปฏิบติัในพระพุทธศาสนาซึมแทรกผสมผสานอยู่
ในแนวความคิด  จิตใจ และกระท าทุกดา้นของชีวิตมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน โดยยงัคงเน้ือหา
สาระเดิมท่ีบริสุทธ์ิไวไ้ด ้ ถูกดดัแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกบัความเช่ือถือ และขอ้ปฏิบติัสาย
อ่ืน  หรือผนัแปรไปดว้ยเหตุอ่ืนๆ จนผดิเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก  ฉะนั้นประเพณีและพิธีการต่างๆ ใน
วงจรชีวิตของแต่ละบุคคล  ฤดูกาลของสังคม  หรือชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  ซ่ึงถา้ไม่
เป็นเร่ืองของศาสนาโดยตรง ก็ตอ้งมีกิจกรรมตามคติความเช่ือหรือแนวปฏิบติัในพระพุทธศาสนา
แทรกอยู่ดว้ย  ดงัเช่น วงจรชีวิตของบุคคลจะพบไดจ้ากการตั้งช่ือ การแต่งงาน การท าบุญอายุ พิธี

                                                 

 ๖๖พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจ าชาติ,  พิมพค์ร้ังท่ี ๙,  (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๔๐), หนา้ ๑-๔. 
 

๖๗ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแล้ว,หน้า 
๑๐๗๕.  
 ๖๘งามตา  วนินทานนท์, “ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่
เกีย่วข้องกับการอบรมเลีย้งดูบุตร”,  เอกสารอดัส าเนารายงานการวจิยั ฉบบัท่ี ๕๐, กรุงเทพมหานคร 
: สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๓๖, หนา้ ๒๗. 



 ๗๕ 

ศพ  เป็นต้น  ส่วนในเร่ืองเวลาหรือฤดูกาลของสังคม หรือชุมชนก็มีงานประเพณีและเทศกาล
ประจ าปี ทั้งท่ีเป็นเร่ืองทางพระพุทธศาสนาโดยตรง  เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา งานทอดกฐิน 
และท่ีจดัให้เขา้ในคติของพระพุทธศาสนา เช่น ตรุษสงกรานต ์ ลอยกระทง ตลอดจนงานนมสัการปู
ชนียวตัถุสถานประจ าปีของวดัต่างๆ  ดังนั้ นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิถีชีวิตของคนไทยและ
สังคมไทยนั้นผกูพนัแนบสนิทเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระพุทธศาสนา๖๙   
 ดงัเช่นประเพณีท่ีมีปรากฏสืบต่อกนัมาในเร่ืองของการท าเกษตรกรรม และเก่ียวขอ้งกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยในเร่ืองของเกษตรทฤษฎีใหม่ นัน่คือวนัพืชมงคลและพิธีจรดพระ
นังคลัแรกนาขวญั ซ่ึงเป็นพิธีท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อบ ารุงขวญั และเตือนให้เร่ิมเพาะปลูกพืชผล 
โดยเฉพาะการท านาซ่ึงเป็นธัญญาหารหลกัของการด ารงชีวิต ท่ีผูป้กครองหรือผูเ้ป็นประมุขของ
ประเทศเม่ือถึงฤดูกาลท่ีควรจะเร่ิมลงมือเพาะปลูกพืชผล จะประกอบกรณียกิจเป็นผูน้ าโดยลงมือไถ
หวา่นพืชพนัธ์ุธญัญาหารเป็นตวัอยา่ง  เพื่อเตือนวา่ถึงเวลาประกอบการเพาะปลูกตามฤดูกาลแลว้ 
 ต่อมากาลเวลาไดเ้ปล่ียนแปลงไปไดมี้พิธีเรียกวา่ จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ซ่ึงพราหมณ์ผู ้
เป็นเจ้าลัทธิส่งเสริมให้มีอ านาจและความสวสัดีต่างๆ เป็นผูแ้นะน าประกอบพิธีตามลัทธิไสย
ศาสตร์ของพราหมณ์  ในพิธีน้ีพระมหากษตัริยห์รือประมุขของประเทศอาจจะมีพระราชภารกิจอ่ืน  
จึงโปรดแต่งตั้งขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ท่ีใกลชิ้ดให้ท าแทนพระองคเ์รียกวา่ พระยาแรกนา ให้ท าหนา้ท่ี
ไถ  หว่าน ธญัพืช โดยพระมเหสีหรือชายาท่ีเคยร่วมการไถ หว่าน ก็เปล่ียนเป็นจดัให้นางใน  ทา้ว
นางในราชส านกั  ออกไปท าหน้าท่ีหาบกระบุงพนัธ์ุพืชช่วยพระยาแรกนาไถ หว่าน เรียกว่า เทพี  
พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
 ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัและสืบต่อมาในสมยัอยุธยาจนถึงสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์  โดยพระราชพิธีจรดพระนางคลัแรกนาขวญัท่ีท าในรัชกาลท่ี ๑, ท่ี ๒ และท่ี ๓
นั้นเป็นพิธีพราหมณ์ตามแบบในสมยัอยธุยา ไม่มีพิธีสงฆป์ระกอบ จนมาถึงแผน่ดินพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระราชด าริโปรดให้มีพิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาร่วม
ประกอบในพระราชพิธีดว้ย  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พืชพนัธ์ุธญัญาหารท่ีน าเขา้มาตั้งในมณฑลพิธีแลว้
จึงน าไถหวา่นในการแรกนาขวญั  และเรียกพระราชพิธีในตอนน้ีวา่ พืชมงคล ซ่ึงเม่ือรวม ๒ พิธีน้ี

                                                 

 ๖๙อนิสรา  จรัสศรี, “ ลกัษณะทางพุทธและพฤติกรรมศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
พยาบาลผู ้ป่ วยติดเช่ือ เอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสั งกัดส านักการแพทย ์ 
กรุงเทพมหานคร และสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทย
ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), ๒๕๔๑, หนา้ ๕๙. 
 



 ๗๖ 

แลว้เรียกวา่  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัเป็นราชประเพณีสืบมา โดยจดัเป็นงาน  
๒ วนั คือวนัแรกเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซ่ึงเป็นพิธีสงฆ ์ วนัรุ่งข้ึนเป็นพระราชพิธีจรดพระนงัคลั
แรกนาขวญัเป็นพิธีพราหมณ์ 

 พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัเป็นพิธีสิริมงคลเพื่อบ ารุงขวญัแก่เกษตรกรจึงเป็น
วนัท่ีส าคญั โบราณจารยจึ์งไดว้างหลกัเกณฑใ์หป้ระกอบพิธีในวนัท่ีดีท่ีสุดของแต่ละปีประกอบดว้ย  
ข้ึน แรม ฤกษ์ยามให้ได้วนัอนัเป็นอุดมฤกษ์ตามต าราโหราศาสตร์ แต่ตอ้งอยู่ในระหว่างเดือน ๖ 
โดยมีประเพณีตอ้งหาฤกษต์ามต าราทางจนัทรคติ ซ่ึงพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัจึงไม่ได้
ก าหนดวนัเวลาไวต้ายตวั  ตามปกติแลว้จะอยูใ่นราวเดือนพฤษภาคม ท่ีตอ้งก าหนดใหอ้ยูใ่นเดือน ๖ 
นัน่เพราะเดือนน้ีเร่ิมจะเขา้ฤดูฝน ถือเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะ
ไดเ้ตรียมตวัท านา อนัเป็นอาชีพหลกัส าคญัของชาวไทยมาแต่โบราณ  
 เม่ือโหรค านวณไดว้นัอุดมมงคลพระฤกษ์ท่ีจะประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนงัคลั
แรกนาขวญัแลว้  ส านกัพระราชวงัจะไดล้งไวใ้นปฏิทินหลวงท่ีพระราชทานในวนัข้ึนปีใหม่ทุกปี 
และก าหนดไวว้า่วนัใดเป็นวนัพืชมงคล  วนัใดเป็นวนัจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
 วนัแรกนาขวญัเป็นวนัส าคญัแห่งชาติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ ๑ วนั และมี
ประกาศให้เชิญธงชาติตามระเบียบราชการ  ซ่ึงถือปฏิบติัเป็นราชประเพณีตลอดมาจนถึง พ.ศ. 
๒๔๗๙ ไดเ้วน้วา่งไปดว้ยสถานการณ์โลกและสภาวะบา้นเมืองอยูใ่นสภาพท่ีไม่สมควรจดังานใด ๆ 
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๐  จึงก าหนดใหมี้การร้ือฟ้ืนพระราชประเพณีท่ีเคยปฏิบติัมา  พระราชพิธีพืชมงคล
จึงก าหนดงานก่อนวนัพระราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวญั  ๑ วนั  และมีการอ่านประกาศถึง
ความส าคญัท่ีจะเร่ิมพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัน้ีดว้ย 
 ในประกาศนั้นไดอ้า้งถึงหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาคร้ังสมยัพุทธกาล เม่ือคราวเกิดฝน
แล้ง และด้วยพุทธานุภาพทรงบันดาลให้ฝนตก ท านา ท าไร่ หว่านพืชผลได้ตามปกติ  และยงั
กล่าวถึงต านานการสร้างพระคนัธารราษฎร์อนัเก่ียวดว้ยพุทธานุภาพท่ีทรงบนัดาลให้ฝนตก จึงได้
สร้างข้ึน ณ เมืองคนัธารราษฎร์ในคร้ังอดีตกาล  แลว้ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกองค์ปฐมกษัตริย์ท่ีได้ทรงสร้างพระพุทธคันธารราษฎร์ข้ึนไว้ เพื่อ
ประกอบการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญัตามต านานท่ีมีมาแต่โบราณกาล เป็นราช
ประเพณีท่ีพระมหากษตัริยท์รงอนุมติัจดังานพระราชพิธีน้ี  สืบมาสุดทา้ยจึงประกาศถวายพระพรชยั
มงคล  และขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพบูชา เทพยดาทั้งปวง ประสิทธ์ิ
ประสาทให้พืชพนัธ์ุธัญญาหารในราชอาณาจักรอุดมสมบูรณ์งอกงามเจริญดี และขอให้ฝนตกตาม
ฤดูกาล เม่ือจบประกาศแล้วพระสงฆ์ ๑๑ รูปเจริญพระพุทธมนต์เป็นคาถาพิเศษส าหรับพืชมงคล
โดยเฉพาะ  เพื่อเสกพนัธ์ุพืชต่างๆ ท่ีไดน้ ามาตั้งเขา้พิธีมณฑล   



 ๗๗ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓  เลขาธิการส านกัพระราชวงัแจง้วา่ พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรก
นาขวญัแต่เดิมจดัเป็น ๒ วนั ให้ระงบัไปคงไวแ้ต่พิธีมงคลจดั เป็นงานประจ าปี  แต่ทางรัฐบาลเห็น
ควรจดัให้มีการแรกนาขวญัข้ึนอยา่งเดิม  เพื่อรักษาบูรพประเพณีอนัเป็นม่ิงขวญัของการเกษตรไว้
สืบต่อไป  โดยส านักพระราชวงัและกระทรวงเกษตรฯ ไดก้ าหนดงานพระราชพิธีจรดพระนังคลั
แรกนาขวญัข้ึนตามประเพณีเดิมเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๓ เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัน้ี และพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็นประธานการพระราชพิธีทุกปี  ทรงมีพระราชกระแสให้
ปรับปรุงพระราชพิธีเพื่อความเหมาะสมตามยคุสมยัดว้ย 
 พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัแต่เดิมท าท่ีทุ่งนาพญาไท  เม่ือไดมี้การฟ้ืนฟูพระราช
พิธีข้ึนใหม่จึงให้จดัข้ึนท่ีทอ้งสนามหลวง  ซ่ึงเคยเป็นท่ีประกอบพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัใน
รัชกาลท่ี ๑, ท่ี ๒ และท่ี ๓  ส่วนผูท่ี้จะเป็นพระยาแรกนาในสมยัก่อนนั้น โปรดเกลา้ฯ ให้ผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเป็นพระยาแรกนา และให้ทา้วนางฝ่ายในเป็นเทพีหาบ
กระบุงทอง กระบุงเงิน บรรจุขา้วเปลือกหวา่น เม่ือไดเ้วลาเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีต าแหน่งไปแลว้เช่นน้ี  
เม่ือเร่ิมตน้ฟ้ืนฟูพระราชพิธีข้ึนใหม่พระยาแรกนาจึงได้แก่ อธิบดีกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรฯ 
เทพีไดค้ดัเลือกจากข้าราชการสตรีผูมี้เกียรติในกระทรวงเกษตรฯ  และต่อมาจนถึงปัจจุบนัน้ีผูท่ี้จะ
เป็นพระยาแรกนา ไดแ้ก่  ผูด้  ารงต าแหน่งปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่วนเทพีนั้นคดัเลือก
จากขา้ราชการสตรีโสด  ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดบั  ๓-๔ คือ ชั้นโทข้ึนไป 

 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญัน้ี เป็นพิธีเพื่อสิริมงคลแก่พืชพันธ์ุธัญญาหาร
สนบัสนุนส่งเสริมชาวไร่ ชาวนาในการประกอบอาชีพ โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงสน
พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จฯ มาเป็นประธานอธิษฐาน ขอความสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุ
ธญัญาหารใหบ้งัเกิดมีแก่อาณาจกัรไทย  และไดท้รงปลูกพนัธ์ุขา้วทดลองในนาทดลองบริเวณสวน
จิตรลดา พระราชวงัดุสิต เม่ือเก็บเก่ียวแลว้จะพระราชทานน ามาเขา้ในพระราชพิธีประมาณ ๔๐-๕๐  
กิโลกรัม โดยเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีพระราชทานมาเขา้พิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัน้ี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดแ้บ่งไปหวา่นท่ีลานประกอบพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัส่วนหน่ึง  และ
อีกส่วนหน่ึงจดับรรจุซองส่งไปยงัจงัหวดัต่างๆ แจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคล 
 นอกจากนั้นยงัมีประเพณี  “ฮีตสิบสอง-คลองสิบส่ี”  ซ่ึงในภาคอีสานมีการนบัถือประเพณีน้ี
กนัอยา่งเคร่งครัดตั้งแต่คร้ังโบราณ  และสืบมาหลายร้อยปี  เป็นเร่ืองของทางศาสนาท่ีเช่ือไดว้า่นบั
ถือกนัมาตั้งแต่คร้ังวฒันธรรมอินเดียเขา้สู่บริเวณน้ีแลว้ เรียกวา่ ฮีต-คลอง หรือชาวบา้นเรียกวา่ “เปิง
บา้นเปิงเมือง”  โดยอาศยัการบอกเล่า ท่องจดจ า สืบกนัต่อมาเป็นส่วนใหญ่  และส่วนท่ีเขียนไวน้ั้น
มีนอ้ยมาก 



 ๗๘ 

 “ฮีต” เป็นค ายอ่ของ “จารีต” เพราะอีสานใช ้“ฮ” แทน “ร” ฮีตสิบสอง คือ จารีตท่ีปฏิบติักนั
ในแต่ละเดือน ตรงกบัทางภาคกลางวา่ประเพณี ๑๒ เดือนนัน่เอง ซ่ึงในสมยัโบราณถือวา่เดือนอา้ย
เป็นการเร่ิมตน้ปีใหม่ (บางแห่งเรียกเดือนเจียง) แลว้วนไปจนถึงเดือน ๑๒ เป็นเดือนสุดทา้ย โดยใน
แต่ละเดือนจะมีประเพณีประจ าเดือน  ซ่ึงประเพณีเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเร่ืองทางพระพุทธศาสนา 
แต่ถา้เป็นในเร่ืองอ่ืนๆ ก็พยายามดึงเขา้สู่วถีิชีวติแบบพุทธดว้ยเช่นกนั  เพื่อใหมี้โอกาสการท าบุญ
ดว้ย  นัน่คือ 
 ๑.  เดือนอา้ย  เป็นระยะอากาศหนาว  ชาวบา้นจะจดัสถานท่ีแลว้นิมนตพ์ระสงฆ์เขา้กรรม  
คือการเขา้อยู่ประพฤติวตัรโดยเคร่งครัดชัว่ระยะหน่ึง ในป่าหรือป่าช้า เรียกตามบาลีว่า “ปริวาส” 
เพื่อช าระจิตใจท่ีมวัหมองจากอาบติัสังฆาทิเลส  และชาวบา้นจะไดท้  าบุญในโอกาสน้ีดว้ย 
 ๒.  เดือนยี ่ท  าบุญคูณลาน  คือเก็บเก่ียวแลว้ขนขา้วข้ึนสู่ลาน นวดขา้วแลว้ท าขา้วเปลือกให้
เป็นกอง  สูงเหมือนจอมปลวก เรียกวา่ “กุม้เขา้”เหมือนก่อเจดียท์ราย แลว้ท าพิธีบวงสรวงแม่โพสพ 
นิมนตพ์ระมาสวดมนตท์ าบุญลาน  มีพิธีสู่ขวญัขา้วก่อนขนขา้วข้ึนสู่ยุง้ฉาง เสร็จแลว้จึงเล้ียงอาหาร 
 ๓.  เดือนสาม ท าบุญขา้วจ่ี  ในวนัเพ็ญวนัมาฆบูชา รุ่งข้ึนวนัแรม ๑ ค ่าจะถวายขา้วจ่ีให้
พระสงฆ์และสามเณรได้ฉันตอนเช้า  ส่วนมากจะรีบท าแต่เช้ามืดพอสว่างก็ลงศาลาการเปรียญ 
นิมนตพ์ระเณรสวดแลว้ฉนัในตอนเชา้  และเดือนน้ีชาวนาส่วนใหญ่ถือวา่เป็นเดือนสู่ขวญัขา้ว จึงมี
ทั้งงานบุญและงานร่ืนเริงประจ าแต่ละหมู่บา้น   
 ๔. เดือนส่ี ท าบุญมหาชาติ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซ่ึงชาวอีสานเรียกวา่“บุญพระเวส” โดย 
การเทศน์มหาชาติของภาคอีสานผดิจากภาคกลางหลายอยา่ง ดงัเช่น จะนิมนตพ์ระสงฆจ์ากวดัต่างๆ 
มาถึง ๑๐ – ๒๐ วดัมาเทศน์ โดยแบ่งคมัภีร์ออกไดถึ้ง ๓๐ - ๔๐ กณัฑ ์ เทศน์ตั้งแต่เชา้มืดและใหจ้บ
ในวนัเดียว  และจะมอบขา้วของท าบุญบริจาคกนัตลอดวนั  
 ๕.  เดือนหา้ ท าบุญตรุษสงกรานต ์ คือในกลางเดือนห้าอากาศร้อน ชาวบา้นจะตกัน ้ าไปวดั
เพื่อสรงน ้ าพระ คือใหพ้ระอาบและสรงน ้ าพระพุทธรูปดว้ย ซ่ึงช่วงเวลา ๓๐ ปีท่ีผา่นมาน้ี ทุกวดัจะมี
หอสรง คือถึงเทศกาลก็จะอญัเชิญพระพุทธรูปไปตั้งในหอใหช้าวบา้นมาสรงน ้ากนั   
 ๖.  เดือนหก  ท าบุญวิสาบูชา  และบุญบั้งไฟ  ประเพณีน้ีท าเหมือนๆ กบัภาคกลาง  เป็น
การท าบุญในช่วงเชา้ ถือศีล ปฏิบติัธรรม  และมีพิธีเวยีนเทียนในช่วงค ่าท่ีวดัตามชุมชน 
 ๗.  เดือนเจด็  ท าบุญติดปีติดเดือน   เรียกวา่ “ท าบุญดว้ยเบิกบา้น”  ท  าพิธีเล้ียงมเหศกัด์ิหลกั
เมือง เล้ียงผีบา้นซ่ึงเรียกวา่ปู่ตา หรือตาปู่ ซ่ึงเป็นผีประจ าบา้น และเรียกผีประจ าไร่นาวา่ “ผตีาแฮก”  
คือก่อนจะท านาก็เซ่นสรวงบูชาเจา้ท่ีผนีาก่อนเป็นการแสดงความนบัถือรู้บุญคุณ  
 ๘.  เดือนแปด  ท าบุญเข้าพรรษาเหมือนกับภาคกลาง  แต่มีความนิยมพิเศษคือชักชวน
ชาวบา้นใหน้ าข้ีผึ้งมาร่วมกนัหล่อเทียน เช่นเดียวกบัธรรมเนียมหลวงมีการถวายเทียนพรรษา 



 ๗๙ 

 ๙.  เดือนเกา้  ท าบุญขา้วประดบัดิน ในวนัแรม ๑๔ ค ่า เดือน ๙ โดยน าอาหารหมากพลู บุหร่ี 
ห่อดว้ยใบตองไปวางตามยอดหญา้หรือแขวนตามก่ิงไม ้เพื่ออุทิศให้แก่ญาติท่ีล่วงลบั ต่อมานิยม
ท าบุญตกับาตรและกรวดน ้าอุทิศกุศลตามแบบพุทธ  แต่มีบางท่านวา่เป็นพิธีขอบคุณแผน่ดิน  
 ๑๐.  เดือนสิบ  ท าบุญเขา้สาก (สลากภตั) ในวนัเพ็ญเดือน ๑๐ เป็นการท าบุญให้เปรตโดย
แท ้ ซ่ึงมีระยะห่างจากบุญประดบัดิน ๑๕ วนั  บางถ่ินเวลาท าบุญมีการจดช่ือของตนใส่ไวแ้ละเขียน
สลากใส่ลงในภาชนะบาตรดว้ย  เม่ือพระเณรรูปใดไดรั้บสลากนั้นก็เรียกเจา้ของพานใหย้กไปถวาย 
 ๑๑.  เดือนสิบเอ็ด ท าบุญออกพรรษา เม่ือพระสงฆ์จ าพรรษาครบ ๓ เดือนแล้ว ท าพิธี
ปวารณาตามวดัต่างๆ จุดประทีปโคมไฟสวา่งไสว ใช้น ้ ามนัมะพร้าวหรือน ้ ามนัละหุ่งใส่กระป๋อง
หรือกะลามะพร้าวจุดตั้งหรือแขวนตามตน้ไมต้ลอดคืน รุ่งเชา้จึงท าบุญตกับาตรเทโว    
 ๑๒.  เดือนสิบสอง ท าบุญกฐิน มีการจุดพลุตะไลประทดัดว้ย ถา้วดัใดอยู่ริมแม่น ้ าก็มีการ
แข่งเรือ เพื่อบูชาอุสุพญานาค ๑๕ ตระกูล และร าลึกถึงพญาฟ้างุ่มท่ีน าพระไตรปิฎกข้ึนมาจากเมือง
อินทปัตถะ (เขมร) ซ่ึงบางแห่งท าบุญทอดผาสารทเผิง้ (ปราสาทผึ้ง) หลงัจากทอดกฐินแลว้   

ดว้ยเหตุท่ีพระพุทธศาสนาเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนิกชนตั้งแต่เกิดจนตาย จึงสามารถกล่าว
ไดว้า่พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากนอ้ยเพียงใด ดว้ยการปฏิบติัตนและมีวิถี
ชีวิตแบบพุทธท่ีต่างกนั  ฉะนั้นในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงน าตวัแปรในดา้นวิถีชีวิตแบบพุทธมาเป็น
ตวัแปรท่ีน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกโครงการท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นคุณธรรม  
ดงัเช่น โครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงการวดัวิถี
ชีวติแบบพุทธนั้นมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเห็นไวด้งัน้ี 

ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน และคณะ(๒๕๓๓) ท าการวิจยัเร่ือง ความเช่ือและการปฏิบติัทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิต  การท างานและจริยธรรมของของคนไทย ไดส้ร้างแบบ
วดัวถีิชีวติแบบพุทธ  เป็นแบบวดัการเลือกประพฤติปฏิบติัในชีวติประจ าวนัท่ีความสอดคลอ้งกบัค า
สอนและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การให้ทาน การรักษาศีลห้า และการ
ปฏิบติัสมาธิภาวนา ตั้งแต่การเลือกอาชีพ การคบเพื่อน การใชเ้วลาวา่ง และวิถีการพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของผูต้อบชาวพุทธ  ประกอบด้วยประโยคค าถาม ๑๐ ข้อ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า ๖ อนัดับ 
ตั้งแต่จริงท่ีสุด ถึงไม่จริงเลย  พิสัยของคะแนนอยูร่ะหวา่ง ๑๐-๖๐  คะแนน ประโยคค าถามทั้ง ๑๐ 
ขอ้ เป็นประโยคท่ีคดัเลือกไดจ้ากการน าประโยคจ านวน ๓๐ ประโยค ไปทดลองใชก้บักลุ่มฆราวาส
จ านวน ๑๕๙ คน แต่ละประโยคมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง ๖.๔๑ – ๑๐.๘๗  ค่าความเช่ือมัน่
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .๘๕  แบบวดัวิถีชีวิตแบบพุทธน้ีได้ถูกน าไปใช้ในการวิจยัต่างๆ ดัง
ตวัอย่างงานวิจยัของออ้มเดือน สดมณี  (๒๕๓๖) ศึกษาผลของการฝึกอบรมทางพุทธพฤติกรรม
ศาสตร์ต่อจิตลกัษณะและประสิทธิผลของครู  โดยน าแบบวดัวิถีชีวิตพุทธไปใชก้บักลุ่มครูจ านวน 



 ๘๐ 

๗๖ คน ไดค้่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟาในระดบัสูงเท่ากบั .๘๒  และงามตา วนินทานนท ์
(๒๕๓๖) ศึกษาลกัษณะทางพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอบรมเล้ียงดูบุตร ไดน้ าแบบวดัวิถีชีวิตแบบพุทธไปใช้กบัผูเ้ป็นบิดารมารดาจ านวน ๕๔๕ คน 
ไดค้่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟาเม่ากบั .๘๓ ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบวดัโดยสร้างข้ึน
ตามแบบของดวงดือน พนัธุมนาวิน และคณะ (๒๕๓๓) เพื่อใช้วดัวิถีชีวิตแบบพุทธของผูบ้ริหาร
โครงการธนาคารความดีและสมาชิกโครงการในการด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งสอดคลอ้งตามหลกั
ค าสอนขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองต่างๆ  ตั้งแต่การรับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ 
การน าไปใช ้และการพฒันาตนของผูต้อบ 

ส่วนการวิจยัท่ีศึกษาในเร่ืองวิถีชีวิตแบบพุทธกบัพฤติกรรมการท างานไดแ้ก่ งานวิจยัของ  
ดุษฎี  โยเหลา  และคณะ (๒๕๓๘) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งลกัษณะทางพุทธศาสนา  
ลกัษณะทางจิต  และผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของครูและพยาบาล  ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มครู
พบวา่  การปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ เป็นตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิผลเป็น
บวกต่อการปฏิบติังานตามแนวพุทธ ไดแ้ก่ การท างานโดยยดึหลกัอิทธิบาท ๔ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลมาตรฐาน  ๑๒  และ ๐.๖ ตามล าดบั และในกลุ่มพยาบาลพบว่าวิถีชีวิตแบบพุทธส่งผล
ทางตรงโดยมีอิทธิพลเป็นบวกต่อการปฏิบติังานพยาบาล มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเป็น     
.๓๑  ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเปรียบเทียบตวัท านายชุดลกัษณะทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่  
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา การปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตแบบพุทธ  และลกัษณะทาง
จิต ไดแ้ก่ ทศันคติต่ออาชีพ และการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคม ในกลุ่มพยาบาล พบวา่ ตวัแปรชุด
ลกัษณะทางพระพุทธศาสนา  อธิบายผลการปฏิบติังานไดสู้งกวา่ตวัแปรลกัษณะทางจิต๗๐ 
 ดงันั้นในการวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรดา้นวิถีชีวิตแบบพุทธมาเป็นตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีมี
ส่วนส าคญัน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารโครงการหรือสมาชิกในโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
เศรษฐกิจพอเพียงไดเ้ช่นกนั 

 ๒.๓.๖.๔  ความเช่ือในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทยเป็นเร่ืองของการผสมผสานระหว่างลัทธิวิญญาณ 
(Animism) กับศาสนาใหญ่  ๒  ศาสนา  คือ พระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู ลัทธิวิญญาณหรือ
ความเช่ือในเร่ืองวิญญาณหรือภูตผีปีศาจในรูปแบบต่างๆ มีอยูใ่นดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตร้วมทั้งประเทศไทยดว้ยมานานแลว้  ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูจะแผข่ยายเขา้มาสู่

                                                 

 
๗๐งามตา  วนินทานนท์, “ ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่

เกีย่วข้องกบัการอบรมเลีย้งดูบุตร ”, อา้งแลว้, หนา้ ๓๗.  



 ๘๑ 

ดินแดนแถบน้ี (Burling, ๑๙๖๕) โดยเฉพาะคนไทยไดรั้บพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
แต่ยงัมีสาระหลายประการของศาสนาฮินดูท่ีปะปนเขา้มาด้วย เช่นในเร่ืองของเทพเจา้ วิญญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และพิธีกรรมต่างๆ  ส่วนศาสนาอิสลามแผ่ขยายเขา้มาในดินแดนแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตห้ลงั จากพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูประมาณพนักวา่ปี และไดรั้บการยอมรับนบัถือ
จากประชาชนบางประเทศ รวมทั้งบางส่วนของประชากรไทยดว้ย ซ่ึงความเช่ือในส่ิงต่างๆ และ
ศาสนาอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ยงัพอมีผูน้บัถืออยูบ่า้งแต่นอ้ยมาก 
 จากขอ้มูลส่วนราชการประมาณกนัว่าคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ ๙๕ นับถือ
ศาสนาอิสลามร้อยละ ๓.๕ และท่ีเหลือร้อยละ ๑.๕ นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ ซ่ึง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยน้ีเป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมท่ีเรียกวา่ หินยานหรือเถรวาท ท่ี
มีประเทศต่างๆ โดยรอบนบัถือพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ี ไดแ้ก่ ลาว เขมร พม่า และศรีลงักา เป็น
ตน้ โดยสังเกตได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ หรือชาวไทยท่ีอยู่ในชนบทเกือบทั้ งหมด ได้ผสมผสาน
พระพุทธศาสนาเขา้กบัลทัธิวิญญาณ และบางส่วนของศาสนาฮินดูไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจากพฤติกรรม
ทางศาสนาท่ีแสดงออก จึงมีทั้งการไหวพ้ระ และนับถือผี มีพิธีกรรมต่างๆ มากมายในแต่ละปี  
นอกจากน้ียงัมีความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์หรือมายาศาสตร์ (Magic) และโหราศาสตร์ (Astrology) 
อีกดว้ย การปะปนและผสมผสานของความเช่ือและศาสนาต่างๆ ในสังคมไทย ท าใหว้ถีิชีวติคนไทย
เปล่ืยนแปลงไปมาก และส่งผลใหค้นธรรมดาทัว่ไปจะมีพฤติกรรมแบบพิธีกรรม (Ritual Behavior) 
ค่อนขา้งมาก อาทิ การท าบุญต่างๆ การบนบานศาลกล่าว การดูหมอ สะเดาะเคราะห์ แสวงหาวตัถุ
มงคล พระพุทธรูปปางต่างๆ เคร่ืองรางของขลงัไวเ้พื่อความมีโชคลาภ และป้องกนัภยนัตรายต่างๆ 
แลว้ ยงัมีสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับเป็นท่ีสิงสถิตของดวงวญิญาณต่างๆ เช่น ศาลเจา้ ศาลพระภูมิ ศาล
เพียงตา เป็นตน้ ดงันั้น วดั โบสถ์ และวิหารซ่ึงเป็นศาสนสถานส าคญัทางพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่
ทัว่ไปทุกหมู่บา้นในประเทศ ยกเวน้ในเขตของผูน้บัถือศาสนาอิสลามซ่ึงส่วนมากจะรวมตวักนัอยู่
ใน ๓-๔ จงัหวดัทางภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล แต่ก็ยงัมีชาวพุทธไปปะปนอยู่
เป็นจ านวนไม่นอ้ย ส่วนผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสตมี์อยูน่อ้ยมากในประเทศไทย และมกัจะกระจายตวั
อยูใ่นภาคกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
 “ความเช่ือ” เป็นค าท่ีเกิดจากค าสองค ารวมกนั ซ่ึงในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของค าวา่“ความ” น. หมายถึง  เร่ือง๗๑ ส่วนค าวา่“เช่ือ” ก. เห็นตามดว้ย, 
มัน่ใจ, ไวใ้จ๗๒ 

                                                 

 
๗๑ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแล้ว, หน้า 

๒๓๑.  



 ๘๒ 

 ส าหรับพฤติกรรมทางดา้นความเช่ือของคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัเป็นความเช่ือท่ี
ตั้งอยูใ่นหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถกล่าวไดว้า่   
  “ ความเช่ือเป็นลกัษณะทางจิตประเภทหน่ึงของบุคคล หมายถึง การรับรู้และการยอมรับ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงวา่เป็นความจริง ”๗๓  
 ในพระพุทธศาสนาเรียก “ความเช่ือ” วา่ศรัทธา ซ่ึงหมายถึง “ความเช่ือ ความมัน่ใจใน
ปัญญา   คุณธรรม และความเพียรพยายามของมนุษย ์ ซ่ึงท าใหส้ามารถเขา้ถึงความจริง ความดีงาม
สูงสุดไดต้ามกฎธรรมดาแห่งเหตุและผล”๗๔ 

“ คุณประโยชน์ของศรัทธา  เป็นไปใน ๒ ลกัษณะ”๗๕คือในแนวหน่ึง  ศรัทธาเป็นปัจจยัให้
เกิดปีติ   ซ่ึงท าให้เกิดปัสสัทธิ (ความสงบเยือกเยน็) น าไปสู่สมาธิ และปัญญาในท่ีสุด ส่วนอีกแนว
หน่ึงศรัทธาท าให้เกิดวิริยะ  คือความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบติั ทดลองส่ิงท่ีเช่ือด้วยศรัทธานั้น ให้
เห็นผลประจกัษจ์ริงจงัแก่ตน ซ่ึงน าไปสู่ปัญญาในท่ีสุดเช่นกนั 

ฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัมาก เพราะเม่ือเสวนากบัสัตบุรุษจนเกิดศรัทธาท่ี
ถูกตอ้งและใช้ไดถู้กทาง ยอ่มเช่ือมต่อเขา้กบัโยนิโสมนสิการ เพื่อน าให้เกิดปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ  
ผูว้จิยัจึงขอสรุปเร่ืองศรัทธาตามหลกัไตรสิกขาในดา้นความเช่ือแบบพุทธเพื่อการปฏิบติัตนไวด้งัน้ี 

๑.  ในขั้นศีล  ศรัทธาเป็นหลักยึดช่วยคุ้มศีลไวใ้ห้ตั้งมัน่อยู่ในตนได้ โดยเหน่ียวร้ังจาก
ความชั่วและท าให้มัน่คงในสุจริตศรัทธาเพื่อการน้ี  แม้ไม่มีความคิดเหตุผลคือไม่ประกอบด้วย
ปัญญาก็ใชไ้ด ้และปรากฏบ่อยๆ วา่ศรัทธาแบบเช่ือด่ิงโดยไม่คิดเหตุผลนั้น ใชป้ระโยชน์ในขั้นศีล
ไดดี้กวา่ศรัทธาท่ีมีการใช้ปัญญาดว้ยซ ้ า  ฉะนั้นศีลจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการเพื่อให้เกิดความ
สมดุลของการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแสดงออกมาทางกาย  และเป็นพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ของพฒันาตนใหมี้การกระท าท่ีถูกตอ้งดว้ย 

๒.  ในขั้นสมาธิ  ศรัทธาช่วยใหเ้กิดสมาธิและตั้งมัน่อยูใ่นตนได ้ทั้งในแง่ท่ีท าใหเ้กิดปีติสุข
แลว้ท าให้จิตใจสงบมัน่คง และในแง่ท่ีท าให้เกิดความเพียรพยายาม แกลว้กลา้ ไม่หว ัน่กลวั จิตใจ
เกิดความเขม้แข็ง มัน่คง แน่วแน่ และคน้หาเหตุผล  ซ่ึงศรัทธาเพื่อการน้ีแมเ้ป็นการเช่ือโดยไม่ใช้
ความคิดหาเหตุผล  ก็ใช้ได้และมีประโยชน์เช่นเดียวกัน  แต่มีผลเสียท่ีท าให้จิตใจคับแคบ ไม่

                                                                                                                                            

 ๗๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๗๒.  
 ๗๓งามตา  วนินทานนท์, “ ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่
เกีย่วข้องกบัการอบรมเลีย้งดูบุตร ”, อา้งแลว้, หนา้ ๕๑. 
 ๗๔พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๙, อา้งแลว้, หนา้ ๔๒๔. 
 ๗๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๔๘. 



 ๘๓ 

ยอมรับฟังผูอ่ื้น และบางคร้ังถึงกับเป็นเหตุให้เกิดการบีบบังคบั เบียดเบียนคนอ่ืนหรือพวกอ่ืน 
เพราะเหตุแห่งความเช่ือนั้น  และท่ีส าคญัคือไม่เก้ือหนุนต่อการเจริญปัญญา  แต่สมาธิก็ยงัเป็นกรอบ
ท่ีท าให้ศรัทธาตั้งมัน่อยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  ฉะนั้นสมาธิจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการเพื่อก ากบัศีลให้
ย ัง่ยืนอยู่ในจิตใจตน ท าให้เกิดความสมดุลของการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแสดง
ออกมาทางใจ  และเป็นการพฒันาความเพียรพยายามท่ีถูกตอ้งของตนเองใหมี้มากยิง่ข้ึนต่อไป 

๓.  ในขั้นปัญญา  ศรัทธาช่วยใหเ้กิดปัญญา เร่ิมแต่โลกียสัมมาทิฏฐิเป็นเบ้ืองตน้ และเหนือ
ข้ึนไปกว่านั้น ศรัทธาจะเช่ือมต่อกบัโยนิโสมนสิการใน ๒ ลกัษณะคือ ลกัษณะแรกเป็นช่องทาง
ส าคญัท่ีให้กลัยาณมิตรสามารถช้ีแนะความรู้ และสร้างความเขา้ใจใหรู้้จกัคิด คือกระตุน้ให้คนผูน้ั้น
เร่ิมใชโ้ยนิโสมนสิการในการรับฟังขอ้มูลและเหตุผล เพราะหากไม่มีกลัยาณมิตรแลว้อาจท าให้คน
ผูน้ั้นไม่ยอมเปิดใจรับการช้ีแนะหรือการกระตุน้เลย  ลกัษณะท่ีสองคือศรัทธาช่วยเตรียมพื้นฐาน
หรือแนวทางของเร่ืองท่ีจะพิจารณาบางอย่างไวส้ าหรับให้โยนิโสมนสิการน าไปคิดอย่างอิสระ
ต่อไป โดยศรัทธาเพื่อการน้ีตอ้งเป็นศรัทธาท่ีมีการใช้ปัญญา และเป็นศรัทธาท่ีตอ้งปฏิบติัตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปัญญาจะสนบัสนุนใหศี้ลและสมาธิในท่ีน้ีเกิดความมัน่คงข้ึน 

ผูว้ิจยัเห็นควรท่ีจะสรุปถึงวิธีการปฏิบติัต่อศรัทธาเพื่อความมัน่ใจท่ีจะให้ศรัทธาเก้ือหนุน
แก่ปัญญาโดยทางโยนิโสมนสิการ และนอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัเห็นวา่ศรัทธาเป็นเคร่ืองอ านวยให้เกิด
พฤติกรรมการพฒันาอีกดว้ย  เพราะวา่ 

๑. มีศรัทธาท่ีมีเหตุผล  หรือมีความเช่ือท่ีประกอบดว้ยการคิดหาเหตุผล คือไม่ใช่ศรัทธา
ประเภทบงัคบัให้เช่ือ หรือเป็นขอ้ท่ีตอ้งยอมรับตามท่ีก าหนดไวต้ายตวั หรือตอ้งถือตามกนัมาโดย
ไม่เปิดโอกาสให้คิดหาเหตุผล ไม่ใช่ความเช่ือชนิดท่ีกีดกนัหา้มความคิด ปิดบงับีบกดความคิด หรือ
ท่ีท าให้ไม่ยอมรับฟังใคร แต่เป็นความเช่ือท่ีสนบัสนุนให้เกิดการคิดหาเหตุผล และเก้ือหนุนแก่การ
เจริญปัญญาใหสู้งยิง่ข้ึนในล าดบัต่อๆ ไป 

๒. มีศรัทธาตรงตามสภาพท่าทีแบบสัจจานุรักษ์  หรือรักสัจจะ คือซ่ือตรงต่อสัจจะ และ
แสดงศรัทธาตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง กล่าวคือเม่ือตนเช่ืออย่างไร ก็มีสิทธิกล่าววา่ขา้พเจา้มีความ
เช่ือว่าอยา่งนั้นๆ  หรือเช่ือว่าเป็นอย่างนั้นๆ แต่ไม่เอาศรัทธาของตนเป็นเคร่ืองตดัสินสัจจะ คือไม่
กา้วขา้มเขตไปว่า ความจริงตอ้งเป็นอยา่งท่ีขา้พเจา้เช่ือ หรือเอาส่ิงท่ีเป็นเพียงความเช่ือไปกล่าวว่า
เป็นความจริง เช่น แทนท่ีจะพูดวา่ “ขา้พเจา้เช่ือวา่ส่ิงนั้นเร่ืองนั้นเป็นอยา่งนั้นๆ”  แต่กลบัพูดวา่ “ส่ิง
นั้นเร่ืองนั้นเป็นอยา่งนั้นๆ”  ซ่ึงเนน้ไปท่ีความเช่ือของตน  

๓. มีการใช้ศรัทธา  หรือส่ิงท่ีเช่ือนั้นเป็นพื้นส าหรับโยนิโสมนสิการ  คิดพิจารณาให้เกิด
ปัญญาต่อไป หรืออาจพูดอีกนัยหน่ึงว่าศรัทธาไม่ใช่ส่ิงจบส้ินในตวั  มิใช่ศรัทธาเพื่อศรัทธา แต่
ศรัทธาเป็นเคร่ืองมือหรือบนัไดกา้วไปสู่จุดหมายท่ีสูงข้ึนไปกวา่น้ีอีก  คือ ศรัทธาเพื่อปัญญา 



 ๘๔ 

 จากการท่ีกล่าวมาน้ีจึงเป็นการช้ีแสดงให้เห็นว่าศรัทธาเป็นเคร่ืองน าไปสู่การพัฒนา
พฤติกรรมตามหลกัไตรสิกขา  โดยมีล าดบัขั้นตอนเร่ิมตน้จากการรับรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใช้
เพื่อพัฒนาตนได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ และมีปรากฏเป็น
หลกัฐานในพระไตรปิฎกดว้ยเช่นกนัในเร่ืองของสัตบุรุษ ไตรสิกขา และโยนิโสมนสิการ จนท าให้
เกิดมีปัญญา ซ่ึงบุคคลท่ีปฏิบติัตนตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ยอ่มจะมีพฤติกรรมการ
พฒันาตามวิธีการหรือกระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และผูว้ิจยัมีความเห็นวา่สมาชิกของโครงการ
ธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี ย่อมมีพฤติกรรมการปฏิบติัตน
ตรงตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัแผนภูมิท่ีแสดงใหเ้ห็นต่อไปน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 แผนภาพท่ี  ๖  ความศรัทธาสู่การรับรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใช้เพื่อพฒันาตนในบริบท
วถีิชีวติแบบพุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เพราะต่อจากโยนิโสมนสิการนัน่คือการเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฏฐิ และเม่ือถึงสัมมาทิฏฐิน้ีจึง
เป็นการกา้วเขา้สู่องคป์ระกอบของมชัฌิมาปฏิปทาในล าดบัต่อไป ซ่ึงความเช่ือทางพระพุทธศาสนา
จึงหมายถึงการรับรู้ ความเขา้ใจ และการยอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ดงัเช่นความ
ศรัทธาในหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพระองคท์รงแสดงไว ้อนัเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีจะน า 
ไปสู่กระบวนการของการรับรู้  ความเขา้ใจ และการน าไปใช้เพื่อพฒันาตนในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีหลกัความเช่ือท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัคือ พระรัตนตรัย  
กรรมและวบิากกรรรม  การเวยีนวา่ยตายเกิด  นรกสวรรค ์และนิพพาน ดงัต่อไปน้ี 

ศรัทธา 
เคร่ืองน าสู่การพฒันา 

โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา 

เสวนาสตับุรุษ 

การรับรู้ 
ความเข้าใจ 
วถิีชีวติ 
ความเช่ือ 
การน าไปใช้ 
การพฒันาตน 

ปัญญา 



 ๘๕ 

๑.  พระรัตนตรัย เป็นหลักยึดเหน่ียวเบ้ืองต้นของชาวพุทธอันเป็นรัตนตรัย  ได้แก่ 
พระพุทธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ์ ตามปกติจึงถือเอาสรณคมน์ คือการถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ วา่เป็นเคร่ืองหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชน และความเป็นอุบาสกอุบาสิกา  คือ 

 ๑.๑  พระพุทธเจา้  คือ  ท่านผูไ้ด้ตรัสรู้ธรรม นั้นพบมรรคาแล้ว บ าเพ็ญตนเป็น
กลัยานิมิตร องค์เอกทางสั่งสอนธรรม  ช้ีน ามรรคานั้นแก่ชาวโลก  และเป็นแบบอย่างท่ียืนยนัถึง
ความดีงาม    ความสามรถสูงสุดท่ีฝึกฝนไดใ้นมนุษย ์

 ๑.๒  พระธรรม   คือ  หลกัความจริง  หลกัความดีงามท่ีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบ 
และทรงแนะน าสั่งสอน  ซ่ึงผูศ้รัทธาพึงเรียนสดบัรับเอามาพิจารณาดว้ยโยนิโสมนสิการ ให้เขา้ใจ
ถูกตอ้งตามความจริง เพื่อจะปฏิบติัใหเ้ป็นมรรคและใหส้ าเร็จผลต่อไป 

 ๑.๓  พระสงฆ์  คือ หมู่ชนผูป้ฏิบติัตามมรรคและผูส้ าเร็จผล ซ่ึงผูศ้รัทธามัน่ใจว่า
เป็นหมู่ชนหรือสังคมอนัประเสริฐ  ซ่ึงควรสร้างสรรคใ์ห้เกิดมีข้ึน และซ่ึงตนสามารถมีส่วนร่วมได ้  
ดว้ยการปฏิบติัตามมรรคและการส าเร็จผลนั้น๗๖ 

จึงกล่าวไดว้า่พระรัตนตรัยเป็นสรณะ  คือ  เม่ือระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย  ย่อมจะเป็นการ
เตือนให้ใชชี้วิตท่ีถูกตอ้ง  มีวิธีในการแกปั้ญหาดบัทุกข ์ เพราะอยา่งน้อจะก็ท าให้หยุดย ั้งจากความ
ชัว่ มีความมัน่ใจท่ีจะท าดี  หายจากความหวาดกลวั  และมีจิตใจผอ่งใสในเวลานั้นๆ 

 ๒.  กรรมและวบิากกรรรม ค าวา่ “กรรม” หมายถึง การกระท าท่ีประกอบดว้ยเจตนา คือท า
ดว้ยความจงใจ  ไม่วา่ดีหรือชัว่  ซ่ึงกระท าดีเรียกวา่กรรมดี และกระท าชัว่เรียกวา่กรรมชัว่๗๗ 
 พระพุทธศาสนาสอนหลกัความจริงวา่ ส่ิงทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว ์หรือ
ส่ิงของเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เป็นวตัถุหรือจิตใจ ไม่วา่ชีวิตหรือโลกท่ีแวดลอ้มทั้งหมดลว้น
เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจยั เป็นเร่ืองปัจจยัสัมพนัธ์ ท่ีเรียกว่า กฎธรรมชาติ แปลว่า ก าหนด
อนัแน่นอน ท านองหรือแนวทางท่ีแน่นอน หรือความเป็นไปอนัมีระเบียบแน่นอน เพราะปรากฏให้
เห็นวา่เม่ือมีเหตุปัจจยัอยา่งนั้นๆ แลว้ ก็จะมีความเป็นไปอยา่งนั้นๆ แน่นอน 
 “กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ คือกระบวนการการก่อการกระท าและการ
ให้ผลของการกระท า  หรือพูดจาให้จ  าเพาะลงไปอีกวา่ กระบวนการแห่งเจตต์จ  านงหรือความคิด
ปรุงแต่งสร้างสรรคต่์างๆ พร้อมทั้งผลท่ีสืบเน่ืองออกไปอนัสอดคลอ้งสมกนั”๗๘ 

                                                 

 ๗๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๗๒๙ – ๗๓๑.  
 ๗๗พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พจนนุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พิมพ์
คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หนา้ ๔. 
 ๗๘พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พุทธธรรม,  พิมพค์ร้ังท่ี ๙, อา้งแลว้, หนา้ ๑๕๒. 



 ๘๖ 

 ในพระไตรปิฎกไดอ้ธิบายถึงกฎแห่งกรรมไวว้า่ 
“ คนท ากรรมใดไวย้อ่มเห็นกรรมนั้นในตน  คนท ากรรมดียอ่มไดรั้บผลดี  คนท ากรรมชัว่

ยอ่มไดรั้บผลชัว่  คนหวา่นพืชเช่นใดยอ่มไดรั้บผลเช่นนั้น”๗๙  
 จากพระพุทธพจน์ดงักล่าวน้ี แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจยัคือ  
เม่ือมีเหตุดียอ่มไดรั้บผลดี  เหตุร้ายยอ่มไดรั้บผลร้าย  ดงัเช่นเม่ือปลูกมะม่วงก็ย่อมไดม้ะม่วงจะไม่
สามารถแปรเปล่ียนไปเป็นอยา่งอ่ืนได ้
 ๓. การเวียนว่ายตายเกิด คือกฎแห่งกรรมกับสังสารวฏัหรือการเวียนว่ายตายเกิดซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด กฎแห่งกรรมจะด ารงอยู่ไม่ได้  หรือได้ก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเร่ือง
สังสารวฏั  เพราะชีวิตเดียวนั้นสั้นเกินไป ไม่พอพิสูจน์กรรมใหห้มดส้ินได ้ จึงมีปัญหาหลายอยา่งท่ี
สงสัย เช่น ท าไมคนดีบางคนจึงมีความเป็นอยูอ่ยา่งล าบาก ส่วนคนท่ีใครๆ เห็นวา่ท าชัว่บางคนกลบั
มีความเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบาย   ซ่ึงปัญหาน้ีกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่จะบอกเราวา่  คนท่ีเราเห็น
วา่ชัว่นั้น เขายอ่มมีกรรมดีมาบา้งในอดีต  และคนท่ีเราเห็นวา่ดีอยูใ่นเวลาน้ี ยอ่มเคยท าชัว่มาแลว้ใน
อดีตเหมือนกนั กรรมดียอ่มให้ผลดี  และกรรมชัว่ยอ่มให้ผลชัว่ตามอิทธิพลของกรรมอยา่งเท่ียงตรง
ท่ีสุดแลว้ 
 ส่วนหลกัทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ว่า  ตราบใดท่ีบุคคลยงัมีกิเลสอยู่ เขาย่อมเกิดอีก
ตราบนั้น  ซ่ึงในปฐมภวสูตร  พระพุทธองคท์รงตรัสตอบพระอานนทใ์นเร่ืองของการเกิดวา่ 

 “อานนท์  เพราะเหตุน้ีแล    กรรม (กุศลกรรมและอกุศลกรรม) จึงช่ือว่า
เป็นไร่นา  วิญญาณจึงวา่เป็นพืช  ตณัหาจึงช่ือวา่เป็นยางเหนียว วิญญาณด ารงมัน่
อยู่ได้  เพราะธาตุอย่างหยาบ (กามธาตุ) ธาตุอย่างกลาง (รูปธาตุ) ธาตุอย่าง
ประณีต (อรูปธาตุ) ของสัตวมี์อวิชาเป็นเคร่ืองปิดกั้น  มีตณัหาเป็นเคร่ืองผูกใจ  
การเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกดว้ยประการฉะน้ี ”๘๐ 

 ตามพระพุทธภาษิตน้ี ช้ีชดัทีเดียววา่  การเกิดใหม่ของสัตว ์ยอ่มตอ้งอาศยั กรรมกิเลส กิเลส  
(ตณัหา)  และวญิญาณ  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัเหมือนเน้ือนาหรือดิน  พืชและยางเหนียวในพืช   ท่ีจะ
ท าให้พืชมีคุณสมบติัในการเกิดข้ึนใหม่ไดอี้ก  เม่ือมีภาวะแวดล้อมเหมาะสม  ดงันั้น “ สัตวจ์ะไป
เกิดในภพใดก็สุดแลว้แต่กิเลส และกรรมของเขาท่ีเก่ียวกบัภพนั้น ”๘๑ 

                                                 

 ๗๙ข ุชา. ๒๗/๑๔๔/๑๐๓. 
 

๘๐องฺ ติก. ๑๐/๗๗/๓๐๐. 
 

๘๑วศิน อินทสระ, หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพธ์นธชั, ๒๕๔๓), หนา้ ๘๕-๘๗. 



 ๘๗ 

 ๔.  นรก – สวรรค ์ในเร่ืองของนรกสวรรคมี์ความสัมพนัธ์อยา่งแยกไม่ออกกบัเร่ืองกฎแห่ง
กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการน าแนวคิดเร่ืองนรกและสวรรค์มาขยายความ
เพิ่มเติมอยา่งมาก  บรรดาทรรศนะต่อนรกและสวรรคต่์างๆ นั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ฝ่าย คือ 
  ๔.๑   ทรรศนะท่ียอมรับนรกและสวรรคใ์นฐานะเป็นภาวะทางจิตใจ (นามธรรม) 
แต่มีท่าทีคลา้ยจะปฏิเสธนรกและสวรรค์ท่ีเป็นสถานท่ี (รูปธรรม) ทรรศนะฝ่ายน้ีคลา้ยจะปฏิเสธ
นรกและสวรรคท่ี์เป็นสถานท่ีดว้ยเหตุผลวา่  นรกและสวรรคท่ี์เป็นสถานท่ีในโลกหนา้นั้น ไม่มีใคร
ใหค้  าตอบไดช้ดัเจนวา่ตั้งอยูท่ี่ไหน ไม่มีใครสามรถน ามาแสดงใหเ้ห็นชดัได ้
  ๔.๒   ทรรศนะท่ียอมรับนรกและสวรรค์ทั้ งในฐานะท่ีเป็นภาวะทางจิตใจ 
(นามธรรม)  และเป็นสถานท่ีมีอยูจ่ริง คือ ทฤษฎีก าเนิด ๔๘๒ 

 เพราะมีค าอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า โอปปาติกาสัตว ์คือ พวกเทวดา สัตวน์รก เปรต อสุรกาย 
และพวกมนุษยใ์นยคุตน้กบัสัตวเ์หล่าน้ีเป็นพวกกายละเอียดหรือกายทิพย ์โลกของเขาเป็นโลกทิพย ์
แมพ้วกเขาจะตายเกิดอยูใ่นสังสารวฏัน้ี ก็ไม่สามารถมองเห็นพวกเขาดว้ยตาเน้ือได ้ผูไ้ดอ้ภิญญามี
ตาทิพยเ์ท่านั้น จึงสามารถมองเห็นหมู่สัตวใ์นโอปปาติกะก าเนิดได ้
 แนวทรรศนะทั้งสองท่ีคลา้ยกบัวา่จะขดัแยง้กนัน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่ ฝ่ายท่ีมีท่าทีเชิงปฏิเสธ
นรกและสวรรค์ท่ีเป็นสถานท่ีนั้น  มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้มนุษย์รู้จกัปัจจุบัน ท าปัจจุบันให้ได้ดี
เสียก่อน จะเห็นไดว้่าฝ่ายท่ีมีท่าทีเชิงปฏิเสธน้ีไม่ไดบ้อกว่า นรกและสวรรคท่ี์เป็นสถานท่ีไม่มี แต่
พยายามบอกวา่ อยา่ไปพูดถึง  มนัไกลตวัเกินไป  ในขณะท่ีฝ่ายยอมรับบกลบัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้
มนุษยรู้์จกัทั้งปัจจุบนัและอนาคต  นรกและสวรรคท่ี์เป็นสถานท่ีก็ไม่ไดอ้ยูไ่กลตวัอยา่งท่ีเขา้ใจกนั 
มนุษยอ์าจจะจุติ(ตาย)จากร่างมนุษยไ์ปเกิดในนรกและสวรรคน์ั้นในเวลาใดก็ได ้

กล่าวไดว้า่  การไดศึ้กษาเรียนรู้และเช่ือถือในนรกสวรรคมี์ประโยชน์มากทั้งแก่ตนเองและ
สังคม   “ในส่วนตวันั้น  ท าให้กลวัเวรกลวักรรม ไม่กลา้ท าความชัว่ทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ และส่งผล
ใหเ้ป็นผูมี้ใจมัน่คงในคุณงามความดี   สามารถท าความดีไดอ้ยา่งสบายใจ   ท าให้เป็นคนบากบัน่ใน
กุศลกรรม  ไม่ทอ้ถอยง่าย ”๘๓ 

                                                 

 ๘๒พระมหาสมจินต์ สมฺมาปฺญฺโญ (วนัจนัทร์), “ นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั), ๒๕๓๓, หนา้ ๕๖. 
 

๘๓พระมหาสมพงษ์  สุขุมาโล (สิงห์สุพรรณ),  “ การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสังสารวฏัใน
พุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สภา
การศึกษามหามกุฎราชวทิยาลยั), ๒๕๓๘, หนา้ ๘๒. 



 ๘๘ 

๕.  นิพพาน โดยพยญัชนะ หรือตามตวัอกัษร นิพพาน มาจาก นิ อุปสรรค แปลวา่ ออกไป 
หมดไป  ไม่มี เลิก)  + วาน (แปลวา่ พดัไปบา้ง  เคร่ืองร้อยรัดบา้ง)  ใชเ้ป็นกิริยาของไฟหรือการดบั
ไฟ  หรือของท่ีร้อนเพราะไฟ  แปลว่าดบัไฟ  หรือดบัร้อน หมายถึงหายร้อน เยน็ลง หรือเยน็สนิท 
(แต่ไม่ใช่ดบัสูญ)  ถา้แสดงภาวะทางจิตใจ หมายถึงเยน็ใจ สดช่ืน ดบัความร้อนใจ ไม่มีความกระวน
กระวาย  หรือแปลว่า เป็นเคร่ืองดบักิเลส  คือท าให้ราคะ โทสะ โมหะหมดส้ินไป คือไม่มีตณัหา
เคร่ืองร้อยรัดหรือออกไปแลว้จากตณัหาท่ีเป็นเคร่ืองร้อยติดไวก้บัภพ๘๔ 
 นิพพานถือเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา   เป็นภาวะท่ีมนุษยส์ามารถประจกัษ์
แจง้ไดใ้นชีวิตปัจจุบนัน้ีเอง  บุคคลทุกคนไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นชนชาติชั้นวรรณะใด  มีฐานะ
อยา่งไร    เป็นหญิงหรือชาย   เป็นคฤหสัถ์หรือบรรพชิต  เม่ือมีฉนัทะ เพียรพยายาม มีความพร้อม
แลว้ ก็สามารถบรรลุนิพพานได ้ ไม่ตอ้งรอถึงชาติหนา้๘๕ 
 สรุปไดว้า่หลกัธรรมเก่ียวกบัความเช่ือหรือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ความเช่ือในพระรัตนตรัย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด นรกสวรรค์  นิพพาน จดัเป็นเน้ือหา
หลกัในการวดัความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  และจากการศึกษา
ในเร่ืองของศรัทธายงัพบวา่ศรัทธาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาพฤติกรรมในเร่ืองของศีล สมาธิ และ
ปัญญาอีกดว้ย  ฉะนั้นในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงน าตวัแปรความเช่ือทางพระพุทธศาสนามาเป็นตวัแปร
เชิงสาเหตุท่ีน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร
โครงการธนาคารความดีและสมาชิกโครงการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
 ส าหรับการวดัความเช่ือทางพระพุทธศาสนานั้ นนักวิชาการได้ให้ความเห็นจากการ
ประมวลเอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไวว้า่ 
 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ และคณะ (๒๕๓๓)  พบวา่มีการวดักนัหลายรูปแบบในต่างประเทศ
ท่ีเน้นการวดัทศันคติต่อศาสนาเป็นส าคญั วดัการรับรู้คุณค่า(ค่านิยม) ของศาสนาดา้นประโยชน์
หรือโทษ ส่วนการวิจยัของไทยนิยมวดัลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคลเป็นดา้นต่างๆ เช่น ขนัติ โสรัจ
จะ สันโดษ อิทธิบาท  ซ่ึงนกัวิจยัไทยมกัจะศึกษาความเช่ือทางพระพุทธศาสนาคู่กบัการปฏิบติัตน
ทางศาสนา   
 ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงเคร่ืองมือวดัความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของงานวิจยัเก่ียวกับ
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของชาวชนบทไทยบางเร่ือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดัง
ตวัอยา่งเช่น 

                                                 

 ๘๔พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๙, อา้งแลว้, หนา้ ๒๖๑. 
 ๘๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๗๑. 



 ๘๙ 

 นิยม ค านวณมาก (๒๕๑๒) ได้ศึกษาถึงลัทธิความเช่ือบางอย่างของหมู่บ้านในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย  โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด พบวา่ ชาวบา้นมีความ
เช่ือในเร่ืองบุญบาป รับขวญั วิญญาณ เทวดา ผีและอ่ืนๆ  ท่ีว่าตายแล้วต้องเกิดใหม่ เม่ือมีทุกข์
ชาวบา้นจะยดึบิดามารดา บรรพบุรุษ และคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง 
 ต่อมา สุนทรี โคมิน และสนิท  สมคัรการ (๒๕๒๒) ไดท้  าการส ารวจทศันคติและความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนา  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั จ  านวน
ประมาณ ๒,๕๐๐  คน  ประเด็นท่ีถามมี ๕ ประเด็นดว้ยกนั คือ ทศันคติเก่ียวกบัอิทธิพลของศาสนา
ต่อชีวิต ความเช่ือเร่ืองบุญวาสนา  ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม ความเช่ือเร่ืองผลของกรรม และ
ทศันคติเก่ียวกบัวิธีการแสวงหาความสุขทางใจ ประเด็นทั้ง ๕ น้ี ถูกน ามาตั้งเป็นค าถาม ๕ ขอ้ เพื่อ
ถามผูถู้กศึกษา เช่น “ศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดและชีวิตของท่านแคไหน” ค  าตอบคาดหวงัก็มี
เพียง “ มีอิทธิพลมาก” หรือ “มีอิทธิพลบา้ง”  ส่วนค าถามอีก ๔ ขอ้ ถามในแง่ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่
เห็นด้วย” จากนั้ นจึงน าค าตอบทั้ งหมดมาคิดเป็นร้อยละตามประเภทของตัวแปรภูมิหลัง คือ 
ชาวเมืองหรือชาวชนบท ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได ้อายุและเพศ  ผลวิจยัพบว่า  ชาวชนบทมี
ทศันคติและความเช่ือทางศาสนาในประเด็นต่างๆ สูงกว่าชาวเมือง  ผูมี้ระดบัการศึกษาต ่ามีความ
เช่ือทางศาสนามากกกวา่ผูมี้ระดบัการศึกษาสูง ผูมี้อาชีพชาวไร่ ชาวนา  คา้ขายเล็กๆ น้อยๆ มีความ
เช่ือมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะอาชีพธุรกิจ การคา้ และขา้ราชการ ผูใ้หญ่ตอนกลางและตอน
ปลายมีความเช่ือทางศาสนามากกวา่กลุ่มวยัรุ่นและผูใ้หญ่ตอนตน้ 

 เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก และอ้อมเดือน สดมณี (๒๕๒๙)ได้วิจัยเร่ืองการยึดหลักทาง
ศาสนาในการด าเนินชีวิตของชาวชนบทไทย  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด ๒ 
ฉบบั ท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกนั ถามบิดารมารดาและเด็กนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี ๔, ๕ และ ๖ ในเร่ือง
การเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตของตน ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
ค่านิยมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตามความเช่ือรวมไปถึงการอบรม สั่งสอนบุตรให้
ปฏิบติัตามความเช่ือและค่านิยม  ส าหรับเน้ือหาความเช่ือและค่านิยมทางพระพุทธศาสนานั้น เป็น
การถามผูต้อบว่า มีความเช่ือในเร่ืองบาปบุญ กฎแห่งกรรม ความสันโดษ ความหลุดพน้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด เช่น ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เพราะอะไร ถา้ผูต้อบเช่ือในส่ิง ท่ีถาม ผูต้อบมีอาการปฏิบติั
ตามความเช่ือนั้นๆ อย่างไร  นอกจากนั้นยงัมีค าถามเก่ียวกบัการถ่ายถอดความเช่ือและค่านิยมทาง
พระพุทธศาสนาของบิดามารดาแก่บุตรของตนมากน้อยเพียงใด และใชว้ิธีการอยา่งไร จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเด็ก และวยัรุ่นมีความเช่ือตามหลกัศาสนามาก แต่ผูใ้หญ่
ตอนต้นมีความเช่ือน้อยลง ส่วนผูใ้หญ่ตอนกลางนั้นกลับมีความเช่ือทางศาสนาเพิ่มสูงข้ึนอีก 
ผลการวจิยัในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุนทรี โคมิน และสนิท  สมคัรการ  



 ๙๐ 

 วนัชยั  มีกลาง  (๒๕๓๐)  มีความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติ ความรู้ ความเขา้ใจ การปฏิบติั
และการไดรั้บการถ่ายทอดทางพระพุทธศาสนา  ของนิสิตชายหญิงจากมหาวิทยาลยัหลายแห่งใน
กรุงเทพฯ  ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือวดัเจตคติต่อพระพุทธศาสนา เป็นการวดัประเภท ประเมินค่า 
แบ่งการวดัเป็น ๓ ตอน คือ เจตคติต่อความเช่ือในหลกัพระพุทธศาสนา เจตคติต่อหลกัธรรมและ
เจตคติต่อหลกัการปฏิบติัตามหลกัธรรมและประเพณีบางอยา่งของพระพุทธศาสนาแต่ละตอน มีขอ้
ค าถาม ๑๐ ข้อ รวมจ านวนการวดั ๓๐ ข้อ ลักษณะของค าถามเป็นประโยคประกอบมาตรวดั ๖ 
หน่วย มีค่าความเช่ือมัน่ .๙๘  ส าหรับเน้ือท่ีใช้วดั ไดแ้ก่ เร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรม  
นรกสวรรค์ บุญบาป และนิพพาน ตวัอย่างค าถามในการวดั เช่น ความเช่ือเร่ืองชาติหน้ามีจริงถือ
เป็นเร่ืองงมงาย ส าหรับค าตอบท่ีให้เลือกตอบเป็นมาตราส่วน ๖ หน่วย ตั้งแต่ “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” 
จนถึง “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ผลการวิจยัพบว่า เจตคติต่อพระพุทธศาสนาของนิสิตในกลุ่มตวัอยา่ง
รวม มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัทางศาสนา นิสิตท่ีไดรั้บการพถ่ายทอดทางศาสนาจากบิดามารดา
สูง มีเจตคติท่ีดีต่อพระพุทธศาสนามากกวา่นิสิตท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางศาสนาต ่า๘๖ 
 ฉกาจ  ช่วยโต  และดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ (๒๕๓๓) วจิยัลกัษณะทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการบวชของพระสงค์และสามเณรในภาคใต้ ได้สร้างการวดัความเช่ือและค่านิยมทาง
พระพุทธศาสนา  เน้ือหาในการวดัเก่ียวกับความเช่ือในเร่ืองประโยชน์ของการบวชเรียนท่ีมีต่อ
ตนเองและบิดามารดา เร่ืองกฎแห่งกรรม การเห็นความส าคญัของภิกษุสามเณร ความมีศีลธรรม  
การเป็นคนมกัน้อย และการยอมรับในประเพณีของชาวพุทธ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบวชเรียน ตวัอยา่ง
ขอ้ค าถามในการวดั เช่นท่านเช่ือวา่ การบวชจะท าใหพ้่อแม่ไดบุ้ญอยา่งแน่นนอนหรือไม่ผลการวจิยั
พบว่า พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส  ซ่ึงมาจากชุมชนท่ีมีคุณภาพทางพุทธสูง (วดัโดยผูต้อบ
ประเมินจากความเช่ือ ความศรัทธา  การปฏิบติัตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาของประชาชนใน
ระแวกบา้นท่ีผูต้อบอาศยัอยู ่) มีจิตลกัษณะเชิงพุทธดา้นต่างๆ  ดงักล่าวสูงกว่าพระสงฆ์  สามเณร 
และฆราวาส ท่ีมาจากชุมชนท่ีมีคุณภาพทางพุทธต ่า ทางดา้นครอบครัวก็พบว่าพระสงฆ์  สามเณร 
และฆราวาสท่ีรู้สึกวา่ครอบครัวใหค้วามรักความอบอุ่นมาก  เป็นผูท่ี้มีความเช่ือและค่านิยมเชิงพุทธ  
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในการบวช คาดหมายถึงระยะเวลาในการบวช คาดหมายถึงสภาพท่ีดีในการ
บวช และมีความตั้งใจในการปฏิบติักิจของสงฆ์มากกว่า พระสงฆ์ สามเณรและฆราวาสท่ีรู้สึกว่า  
ครอบครัวให้ความรัก และความอบอุ่นน้อย และยงัพบวา่การมีบิดาเป็นแบบอยา่งทางพุทธ การอยู่

                                                 

 
๘๖ออ้มเดือน  สดมณี, “ลกัษณะทางพระพุทธศาสนาและจิตสังคมของครูมัธยมศึกษาที่

เกีย่วข้องกบัการถ่ายทอดทางศาสนา”, ส าเนาเอกสารรายงานการวจิยั ฉบบัท่ี ๕๘, กรุงเทพมหานคร 
: สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๓๙. 



 ๙๑ 

ในชุมชนท่ีมีคุณภาพทางพุทธ และการได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว เป็นตวัแปรท่ีสามารถ
ร่วมกนัท านายจิตลกัษณะเชิงพุทธดา้นความเช่ือ และค่านิยมทางพุทธได้๘๗ 
 จากการประมวลผลการวิจยัความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของคนไทยประเภทต่างๆ พบวา่ 
คนไทยมีความเช่ือเก่ียวกบักฎแห่งกรรม บาปบุญและมีพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง เม่ือยามมีความทุกข ์ 
ชาวชนบทจะมีทศันคติและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาสูงกวา่ชาวเมือง ผูมี้ระดบัการศึกษาต ่าจะ
มีความเช่ือมากกวา่ผูมี้ระดบัการศึกษาสูง ผูใ้หญ่ตอนกลางและตอนปลายจะมีความเช่ือทางศาสนา
มากกวา่กลุ่มวยัรุ่นและผูใ้หญ่ตอนตน้ เด็กท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางศาสนาจากบิดามารดาสูงจะมีเจต
คติท่ีดีต่อพระพุทธศาสนามากกว่าเด็กท่ีได้รับการถ่ายทอดต ่ากว่า ส่วนพระสงฆ์ สามเณรและ
ฆราวาสท่ีรู้สึกว่าครอบครัวให้ความรักความอบอุ่นมากเป็นผูท่ี้มีความเช่ือ ค่านิยมเชิงพุทธ และ
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  ซ่ึงพิจารณาถึงผลการวิจยัทั้งในและต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จะเห็น
ได้ว่าความเช่ือทางพระพุทธศาสนาส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตนและพฤติกรรมการท างาน 
ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงคาดวา่ผูบ้ริหารโครงการธนาคารความดีและสมาชิกมีความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาสูง  และน่าจะมีพฤติกรรมการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสูงดว้ยเช่นกนั 

๒.๓.๖.๕  การน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้   
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการน าไปใชเ้พื่อกระบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอน
ก าหนดนโยบายเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดตวันโยบาย เป็นขอ้ความในลกัษณะกรอบแนวคิด
เท่านั้น แต่การท่ีจะท าให้นโยบายเกิดผลตอ้งมีการน าไปใช้หรือน าไปปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของ
นโยบายนั้นๆ เป็นเป้าหมายสูงสุด (Goal) ซ่ึงการน าไปใชน้ี้มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 Charies O. Jones ไดใ้หค้วามหมายของการน านโยบายไปปฏิบติัหรือการน าไปใชว้า่ เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งใหแ้ผนงาน (Program) บรรลุ โดยมีหลกัส าคญัอยู ่๓ ประการคือ ประการแรกคือ การ
ตีความ (Interpretation) หมายถึงการแปลความหมายของแผนงานให้เป็นค าสั่งท่ีปฏิบติัได ้ ประการ
ท่ีสองคือ องคก์าร (Organization) หมายถึงการจดัตั้งองคก์ารและระเบียบวธีิการปฏิบติัใหแ้ผนงาน
บรรลุผล  และประการสุดทา้ยคือ เร่ืองของการปฏิบติั (Application) ไดแ้ก่ การใหบ้ริการต่างๆ๘๘  

                                                 

 
๘๗ฉกาจ  ช่วยโต  และดวงเดือน พนัธุมนาวิน, “ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ

บวชในพุทธศาสนาของชายไทยในภาคใต้”, เอกสารอดัส าเนาสรุปรายงานการวิจยั ฉบบัท่ี ๔๓, 
กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,๒๕๓๓. 
 

๘๘เจตน์  ธนวฒัน์, “ปัญหาการน านโยบายของผูห้ลบ หนีเขา้เมืองพม่าไปปฏิบติัในจงัหวดั
ระนอง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สรุปจาก Charies O.Jones (บณัฑิตวิทยาลยั 
: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), ๒๕๓๙, หนา้  ๒๖ . 



 ๙๒ 

 Pressman and Aron Willdavsky ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าคือ ความ 
สามารถท่ีจะผลกัดนัให้การท างานของกลไกท่ีส าคญัทั้งมวลสามารถบรรลุผลตรงตามนโยบายท่ีได้
ตั้ง เป้าหมายเอาไว ้ และยงักล่าวต่อไปอีกวา่การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์บัการกระท าเพื่อใหบ้รรลุส่ิงท่ีมุ่งหวงั๘๙ 
 นอกจากนั้น ศุภชยั  ยาวประภาษ ใหค้วามหมายการน านโยบายไปปฏิบติัไวอี้ก ๒ ประเด็น
ส าคญั  คือประเด็นแรกคือ การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการนั้นคือ มีความต่อเน่ืองไม่หยุด
น่ิง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา และประเด็นท่ีสองคือ การน านโยบายไปปฏิบติัเป็น
การด าเนินการใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย๙๐ 
 จากความหมายท่ีนกัวิชาการให้ไวน้ั้นมีความคลา้ยคลึงกบัความหมายในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีให้ค  าวา่ “น า” ก. หมายถึง ไปขา้งหนา้, เร่ิมตน้โดยมีผูอ่ื้นหรือส่ิง
อ่ืนตามหรือท าตาม๙๑ซ่ึงสรุปเป็นความหมายในการวจิยัน้ีไดว้า่การน าไปใชเ้ป็นกระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางกายภาพ  เพื่อยกระดับความสามารถขององค์การท่ี
รับผิดชอบให้สามารถผลกัดนักิจกรรมการด าเนินการตามนโยบายได้ส าเร็จตรงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้และต้องสามารถตรวจสอบและประเมินผลความส าเร็จนั้ นได้เช่นเดียวกันกับการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๓.๖.๖  การพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในเร่ืองของแนวทางการน าไปใช้และการพฒันาเพื่อความพอเพียงนั้น เป็นการพฒันาตน
ของเพื่อให้ชีวิตเปล่ียนแปลงไปสู่ในส่ิงท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีต้องเดินไปด้วยกัน  จนกล่าวได้ว่า
พระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพื่อใหม้วลมนุษยไ์ดพ้ฒันาตนอยา่งแทจ้ริง  โดยเร่ิมตั้งแต่หลกัจริยธรรม
เบ้ืองต้นเพื่อตนเองและสังคม จากนั้ นจึงพัฒนาตนไปสู่ผู ้อยู่ใกล้นิพพานคือ  เป็นบุคคลผู ้
ประกอบดว้ยศรัทธาและมีศีลเป็นท่ีตั้ง เพื่อควบคุมอินทรียใ์ห้รู้ประมาณ  ไม่ตกอยูใ่นความประมาท  
เสมือนกบัการสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนัอกุศลทั้งปวงดว้ยการประกอบความเพียรในการพฒันาจิต 

                                                 

 ๘๙พยนต ์ สินธุนาวา, “การน านโยบายแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดไปปฏิบติั  : กรณีศึกษาเฉพาะ
กรมคุมประพฤติ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สรุปจาก Pressman and Aron 
Willdavsky (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), ๒๕๔๑, หนา้ ๖๔. 
 ๙๐ศุภชยั  ยาวประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๙๐. 
 ๙๑ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแล้ว, หน้า 
๕๗๙.  



 ๙๓ 

และพฒันาตนไปสู่ความหลุดพน้ได ้ กล่าวคือชีวิตจะยงัคงด าเนินไปอยา่งไม่ส้ินสุด  และจะพฒันา
ตนเองข้ึนไปเร่ือย ๆ จนกวา่บุคคลผูน้ั้นจะบรรลุนิพพาน 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมิได้เน้นทฤษฎีการพฒันาของทางตะวนัตก  ฉะนั้นการพฒันาตนใน
ท่ีน้ีจึงเป็นการปฏิบติัตนตามหลกัพุทธธรรมทางพระพุทธ ศาสนา โดยเร่ิมตน้จากศรัทธาเป็นเคร่ือง
น าพาไปสู่กระบวนการของไตรสิกขา  ซ่ึงมี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลกัในการปฏิบติัตน นัน่คือ  

 ศรัทธา  หมายถึง ความเช่ือท่ีถูกต้องดีงาม ให้ผลตรงตามความเป็นจริง   เป็นเสมือน
เคร่ืองมือเพื่อช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมการพฒันาตนให้ตรงตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศีล  หมายถึง การฝึกควบคุมทางกายและวาจา เป็นเสมือนเคร่ืองมือเพื่อช่วยให้เกิดความ
สมดุลของการปฏิบติัตนตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง     
 สมาธิ  หมายถึง การฝึกจิตให้จิตเขม้แข็งและสามารถควบคุมตนเองได้ ด้วยการบ าเพ็ญ
สมาธิ  การฝึกสมถะกมัมฏัฐาน และการฝึกวิปัสสนากมัมฏัฐาน เป็นตน้ เป็นเสมือนเคร่ืองมือเพื่อ
ช่วยใหเ้กิดการก ากบัดูแลศีลใหย้ ัง่ยนือยูใ่นจิตใจตนตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปัญญา  หมายถึง การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามสภาพความเป็น
จริง  จากการอบรมสั่งสอนทั้งท่ีไดรั้บรู้จากการฟัง การศึกษา และการปฏิบติั เป็นเสมือนเคร่ืองมือ
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ศีลและสมาธิเกิดความมัน่คง  ด้วยความเห็นท่ีถูกต้องตามหลักธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียง   

 จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษเป็นท่ีน่าสังเกตอย่างหน่ึง คือ แก่นของ
ศาสนาซ่ึงประกอบดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลกัไตรสิกขานั้น  ล้วนแต่เป็นเป้าหมายของการ
พฒันาคนทั้ งส้ิน  เพราะเป็นการฝึกหัดอบรม กาย วาจา และใจ ให้เกิดปัญญาจนพัฒนาไปสู่
จุดหมายสูงสุดได ้ดงัท่ีวา่  “…ธรรมทั้ งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด ส าเร็จด้วยใจ ถ้า
บุคคลมีใจเสียหายแลว้ จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม ความทุกขย์อ่มติดตามเขาไปเหมือนลอ้หมุนตามโค
ท่ีลากเกวียน ถา้บุคคลมีใจผ่องใสแลว้ จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม ความสุขยอ่มติดตามมาเหมือนดงั
เงาท่ีติดตามตวั…” ๙๒   

 พระพุทธพจน์ดงักล่าวช้ีแสดงให้เห็นว่า บุคคลควรละเวน้จากความชัว่ กระท าแต่ความดี 
และท าจิตใจใหส้ะอาดตามหลกัค าสอนของพระองค ์ เพราะหากบุคคลมีจิตใจไม่ดีงามแลว้ยอ่มเกิด
ความทุกข์  แต่หากบุคคลมีคุณธรรม มีจิตใจดีงามแล้ว ย่อมจะท าให้บุคคลนั้ นพูดหรือแสดง
พฤติกรรมการกระท าใดๆ ออกมาดีงามตามจิตท่ีคิดดว้ย  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าในการพฒันาตนตาม
แนวพุทธนั้นเนน้ท่ีการพฒันาจิตใจเป็นหลกัตรงตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
                                                 

 ๙๒ข.ุธ. ๒๕/๑๑/๑๓.  



 ๙๔ 

 จากความหมายของค าว่า “พฒันา” แปลว่า เจริญหรือท าให้เจริญ๙๓ในพจนานุกรมฉบบั     
ราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ซ่ึงค าศพัทภ์าษาบาลีเดิมในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ไดใ้ชค้  าวา่
“พฒันา”  แต่ในยุคปัจจุบนัใช้มาก  มีค  าหน่ึงคือค าว่า “ภาวนา” แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ว่า เจริญ 
เช่น สามารถภาวนา แปลว่า เจริญสมถะ  ดงันั้นค าว่า“พฒันา” ในภาษาไทยปัจจุบนัมีความหมาย
ตรงกบัค าภาษาบาลีวา่ “ภาวนา” การจะพฒันาตนของบุคคลตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนานั้น 
จะตอ้งตั้งอยู่บนหลกัภาวนา ๓  คือ กายภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา  ซ่ึงถือว่าเป็นระบบ
การศึกษาท่ีท าใหบุ้คคลไดพ้ฒันาอยา่งมีบูรณาการและพฒันาอยา่งมีดุลยภาพ ดงัน้ี 

 ๑.  ศีลเป็นเร่ืองของการฝึกในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะกบัด้านพฤติกรรมท่ีเคยชิน ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึกศีล คือ วินัย  อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ในกระบวนการศึกษาและการพฒันาตน 
เพราะวา่วนิยัเป็นตวัการจดัเตรียมชีวติใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือต่อการพฒันา โดยจดัระเบียบการเป็นอยู ่
การด าเนินชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสังคม ให้เหมาะกบัการพฒันาและให้เอ้ือโอกาสในการท่ีจะ
พฒันา เม่ือฝึกไดผ้ลจนผูฝึ้กมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดี ตามวินยันั้นแลว้จะเกิดเป็นศีล  ดงันั้นจึงกล่าว
โดยสรุปวินยัจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินท่ีดี  และการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีจะป้องกนั
ไม่ใหมี้พฤติกรรมท่ีไม่ดี  และเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมท่ีดีท่ีพึงประสงค ์                                                                                   
 ๒.  สมาธิเป็นเร่ืองของการฝึกในดา้นจิต หรือระดบัจิตใจ ไดแ้ก่ การพฒันาคุณสมบติัต่างๆ 
ของจิตทั้งในดา้นคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผใ่นดา้นความสามารถของจิต
เช่น ความเขม้แข็งมัน่คง ความพากเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มัน่คง ความมีสติ
สมาธิ และในดา้นความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดช่ืนผอ่งใส ความรู้สึก
พอใจพูดสั้นๆ วา่ พฒันาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต    
 ๓.  ปัญญาเป็นเร่ืองของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เร่ิมตั้ งแต่ความเช่ือ 
ความเห็น  ความรู้ ความเขา้ใจ ความหยัง่รู้เหตุผล การรู้จกัวนิิจฉยั ไตร่ตรอง ตรวจสอบ และคิดการ
ต่างๆ อย่างสร้าง  สรรค์  เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามท่ีมนัเป็น  
ตลอดจนรู้แจง้ความจริงท่ีเป็นสากลของส่ิงทั้งปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทนัธรรมดาของโลก  และชีวิตท่ี
ท าใหมี้จิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข ์และเขา้ถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์                                                                                
 และบุคคลท่ีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาน้ีแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการ คือ     
 ๑.  ท าให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผูท่ี้มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย  แต่อยูใ่นกรอบ
วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของสังคม  พระพุทธเจา้ทรงสอนให้บุคคลงดเวน้กายทุจริต วจีทุจริต 

                                                 

 
๙๓ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแล้ว, หน้า 

๗๗๙.  



 ๙๕ 

และประพฤติแต่กายสุจริต วจีสุจริต อนัเป็นไปตามหลกัของศีล เรียกวา่ กายภาวนา ซ่ึงกายภาวนาน้ี
เป็นวิธีการพฒันาบุคคลดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางกาย และวาจา  ซ่ึงเป็น เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสังคม เพื่อใหบุ้คคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในดา้นดีเท่านั้น    
 ๒.  ท าให้บุคคลมีจิตใจและอารมณ์มัน่คง  เป็นผูมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนอ่ืนและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม  พระพุทธองค์สอนให้บุคคลงดเวน้ความโลภ ความพยาบาท  แล้วให้
ประพฤติแต่มโนสุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาท หรือมีจิตใจเสียสละ และยินดีให้อภยั 
เป็นการพฒันาจิตใจตามหลกัของสมาธิท่ีเรียกวา่ จิตภาวนา                                                                                                                                     

 ๓. ท าให้บุคคลรู้และเข้าใจในส่ิงต่างๆ อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง  อันเป็น
สัมมาทิฏฐิ  เป็นการพฒันาบุคคล ตามหลกัของปัญญา เรียกวา่ ปัญญาภาวนา  การปฏิบติัขอ้น้ีเป็น
การพฒันาบุคคลให้เขา้ใจชีวิตอยา่งแจ่มแจง้ จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุตติ  คือหลุดพน้
จากกิเลสไดโ้ดยส้ินเชิง (บรรลุนิพพาน) ซ่ึงถือเป็นปัญญาภาวนาเช่นกนั 

 ดงัผงัแสดงความสัมพนัธ์ของศรัทธาดา้นล่างน้ี 

                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 แผนภาพท่ี  ๗  ความสัมพนัธ์ของศรัทธาเคร่ืองน าการพฒันาพฤติกรรมตามหลกัไตรสิกขา 

(โสภณ  ข าทพั, ๒๕๔๘) 

การรับรู้และความ
เขา้ใจแบบพุทธ 

วถีิชีวติและความ
เช่ือแบบพุทธ 

 

การน าไปใชแ้ละ
พฒันาตน 

 

  ศรัทธา 

สมาธิ 
เป็นเคร่ืองมือพฒันาจิตใจ 

ศีล 
เป็นเคร่ืองมือพฒันาพฤติกรรม  

 

 ปัญญา 
เป็นเคร่ืองมือพฒันาความจริงของชีวติ 

คุณธรรมในการพฒันา  
ไตรสิกขา  (ศีล/ สมาธิ/ ปัญญา) 

ความรู้ในการพฒันา 
พฒันาตน/ พฒันาคน/ พฒันางาน 
 



 ๙๖ 

  หลกัทั้ง ๓ ประการน้ีเป็นส่วนประกอบของชีวิตท่ีดีงาม โดยมีศรัทธาเป็นเคร่ืองน าในการ
พฒันา และถา้ฝึกตนใหเ้จริญงอกงามในองคป์ระกอบเหล่าน้ีแลว้ ยอ่มมุ่งสู่การเขา้ถึงอิสรภาพ  และ
สันติสุขท่ีแทจ้ริง  โดยมีตวัการฝึกเพื่อจะท าให้มีชีวิตท่ีดีงามคือสิกขา และชีวิตท่ีดีงามซ่ึงเกิดข้ึน
จากการฝึกนั้นคือมรรค โดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะแสดงถึงกรอบความสัมพนัธ์ในการพฒันาพฤติกรรม
ตามหลกัไตรสิกขา  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาตน พฒันาคน และ
พฒันางาน  ภายใตเ้ง่ือนไขในดา้นความรู้และคุณธรรมตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 แต่ส าหรับจิตนั้น เป็น “สภาวธรรม” หรือ “สังขตธรรม” อย่างหน่ึง  ค  าว่า สภาวธรรม 
หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเป็นไปตามอ านาจจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจยั  ท าให้ตั้งอยูแ่ละเม่ือดบั
หรือเส่ือมสลายก็เพราะมีเหตุปัจจยัท่ีท าให้แตกดบั ในลกัษณะเช่นน้ีเป็นไปตามกฎของไตรลกัษณ์
หรือลกัษณะสามญัของส่ิงทั้งปวง จึงเรียกส่ิงนั้นวา่ สภาธรรมหรือสังขตธรรม  ซ่ึงการท่ีบุคคลจะมี
พฤติกรรมในการแสดงออกอยา่งไรนั้นยอ่มเกิดจากเหตุปัจจยัในบริบทวถีิชีวิตของตน 

นอกจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนายงัให้ความส าคญัต่อเร่ืองจิตเป็นอย่างยิ่ง  นั่นเพราะจิต
เป็นผูบ้งการให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได ้ ในการพฒันาจิตของบุคคลตามแนวพุทธน้ีเป็นการฝึก
ให้บุคคลมีจิตใจสงบ  ถือว่าเป็นการท าให้บุคคลได้พฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสังคม
ตอ้งการ  ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมทางจิตให้ถูกวิธีจะสามารถพฒันาจิตได ้  ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “จิตเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว”  จึงเป็นความจริง  เพราะเม่ือบุคคลมีจิตใจสงบ  และคิดแต่ในส่ิงท่ีดีแลว้ก็จะมีผลท า
ให้ร่างกาย  พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบติัเป็นไปแต่ในส่ิงท่ีดีงาม  การพฒันาจิตตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนานั้น  บุคคลทุกคนจ าเป็นจะตอ้ง ลงมือฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง   จึงจะสามารถ
พฒันาจิตได ้เพราะการพฒันาจิตใจ  ในลกัษณะน้ีเป็นการฝึกจิตให้ลดจากกิเลส  และเกิดความอด
กลั้นต่อส่ิงย ัว่ยทุ ั้งหลาย  โดยยดึหลกัไตรสิกขาหรือสิกขาสาม  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.  อธิศีลสิกขา (ศีล)  คือการฝึกความประพฤติให้สุจริตทางกาย วาจา  และอาชีพ  การ 
รักษาระเบียบวินัย   การด ารงตนดว้ยดีในสังคม  ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมให้
ถูกต้อง  จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า  ศีลคือการควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออกซ่ึงบุคคลจะตอ้ง
ควบคุมพฤติกรรมภายนอกทั้ง หมด  ศีลจะมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึงเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บับุคคลท่ี
ยึดถือปฏิบติัตามศีล  ซ่ึงพระพุทธเจา้ได้ทรงบญัญติัขอ้ปฏิบติัในเร่ืองศีลไวห้ลายประเภท   ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้หมาะสมแก่ฐานะของบุคคลท่ีจะน าไปปฏิบติั  โดยแยกออกเป็น                                                                                     
  ๑.๑  ศีล ๕  เป็นศีลส าหรับคฤหสัถ์และบุคคลทัว่ไป  หรือพุทธศาสนิกชนท่ีควรถือ
ปฏิบติัเป็นประจ า  เพราะศีล ๕ เป็นขอ้ก าหนดความประพฤติของมนุษยท่ี์จะท าให้สังคมของมนุษย์
อยูก่นัโดยปกติสุข  และแต่ละคนมีชีวติท่ีไม่เป็นโทษภยั  มี ๕ ขอ้  ดงัน้ีคือ 
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 ขอ้ท่ี ๑  เวน้จากปาณาติบาต คือ ไม่ท าลายชีวิต มุ่งให้มีความประพฤติ หรือ การ
ด าเนินชีวติท่ีไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นทางดา้นชีวติร่างกาย 

 ขอ้ท่ี ๒  เวน้จากอทินนาทาน คือ ไม่เอาของเขาท่ีเขามิไดใ้ห้ หรือ ไม่ลกัขโมย มุ่ง
ใหมี้ความประพฤติ หรือ การด าเนินชีวติท่ีไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นทางดา้นทรัพยสิ์นและกรรมสิทธ์ิ 

 ขอ้ท่ี ๓  เวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไม่ประพฤติผดิในกามทั้งหลาย มุ่งให้มีความ
ประพฤติหรือการด าเนินชีวติท่ีไม่ผดิประเพณีไม่นอกใจคู่ครอง 

 ขอ้ท่ี ๔  เวน้จากมุสาวาท คือ ไม่พูดเท็จ มุ่งให้มีความประพฤติ หรือ การด าเนิน
ชีวติท่ีไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ดว้ยวาจาเทจ็โกหกหลอกลวง ตดัรอนประโยชน์หรือแกลง้ท าลาย 

 ขอ้ท่ี ๕  เวน้จากของมึนเมาสุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท คือ ไม่
เสพของมึนเมา มุ่งให้มีความประพฤติ หรือ การด าเนินชีวติท่ีไม่ประมาทพลาดพลั้งมวัเมา เน่ืองจาก
การใชส่ิ้งเสพติดท่ีท าใหเ้สียสติสัมปชญัญะ                                                                                                                 
  ๑.๒  ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล เป็นศีลส าหรับคฤหสัถท่ี์ตั้งใจจะถือปฏิบติัใหสู้งข้ึนไป  
และโดยธรรมแลว้ให้ถือในวนัข้ึนและแรม ๘ ค ่า ๑๕ ค ่า หรือเดือนละ ๔ คร้ัง แต่ผูท่ี้ประสงคจ์ะถือ
ปฏิบติัใหม้าก กวา่นั้น  หรือจะถือปฏิบติัตลอดชีวติ  พระพุทธองคก์็มิไดท้รงหา้ม  
  ๑.๓  ศีล ๑๐  เป็นศีลส าหรับสามเณรท่ีจะตอ้งยดึถือปฏิบติั   
  ๑.๔  ศีล ๒๒๗  เป็นศีลส าหรับพระภิกษุสงฆท่ี์จะตอ้งยดึถือปฏิบติั  
  ๑.๕  ศีล ๓๑๑  เป็นศีลส าหรับภิกษุณีท่ีจะตอ้งยึดถือปฏิบติั             
 ๒.  อธิจิตตสิกขา (สมาธิ)  คือ  การฝึกจิตทั้งในด้านคุณภาพและสมรรถภาพเพื่อให้จิต
เขม้แข็ง แน่วแน่  และสงบผ่องใสบริสุทธ์ิ  ปราศจากส่ิงรบกวนให้เศร้าหมอง  สามารถควบคุม
ตนเองไดดี้  หลกัในการฝึกจิต  คือ  การฝึกเรียนรู้ท่ีจะควบคุมใจไม่ให้ตกอยู่ในอ านาจแห่ง โลภะ 
โทสะ  โมหะ เพื่อให้เกิดสติ  และรู้เท่าทนัอยูเ่สมอ  ดงันั้นสมาธิจึงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงถึงประโยชน์ของสมาธิไว้ดงัน้ีวา่ ประการแรกสมาธิภาวนาท่ีเป็นไปเพื่อ
การมีชีวิตอย่างเป็นสุขหรือเป็นการพกัผ่อนทางจิต  ประการท่ีสองสมาธิภาวนาท่ีเป็นไปเพื่อให้
เกิดญานทัสสนะ  คือมีปัญญาท่ีหย ัง่รู้ได้ประการท่ีสามสมาธิภาวนาท่ีเป็นไปเพื่อให้มีสติและ
สัมปชญัญะเป็นประโยชน์อยูเ่สมอ  และประการสุดทา้ยสมาธิภาวนาท่ีเป็นไปเพื่อการดบัอาสวะ คือ 
กิเลส ตณัหา ราคะ ท่ีอาจชกัจูงให้มีพฤติกรรมท่ีจะน ามาซ่ึงความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น
 ๓.  อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา)  คือ  การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงทั้งหลาย
ตามสภาพความเป็นจริง  ซ่ึงปัญญาน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓  ประเภท  คือ 
  ๓.๑   สุตมยปัญญา คือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการฟัง รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียน 
  ๓.๒  จินตามยปัญญา คือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการคิดหาเหตุผลตรึกตรอง  โดยการคิด
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เป็นคิดอยา่งถูกตอ้งและมีวธีิในการคิด                                                                              
  ๓. ๓  ภาวนามยปัญญา คือ ความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรม การฝึกฝน การลงมือ
ปฏิบติัจริง ตามท่ีไดเ้รียนมาหรือามท่ีตรองดว้ยเหตุผลแลว้วา่น่าจะเป็นไปได ้                                                   
 ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่า ศีล สมาธิ และปัญญาน้ีคือ การฝึกให้เกิดการพฒันาทางสังคม พฒันา
ทางอารมณ์ และพฒันาการทางสติปัญญาตามล าดบันัน่เอง  ดงัแผนภูมิท่ีแสดงดา้นล่างน้ี 

 

 

     

      

 

 

แผนภาพท่ี ๘  ความสัมพนัธ์และเหตุผลเก้ือกูลของศีล  สมาธิ  และปัญญา 

 โดยเฉพาะในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัมีความเห็นวา่หลกัไตรสิกขา อนัมี ศีล สมาธิ และปัญญาน้ี จะ
มีความสัมพนัธ์กนั เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  จนท าให้เกิดองคป์ระกอบอีกตวัหน่ึงข้ึน ดงัเช่น ศีลจะท า
ให้เกิดปัญญา ปัญญาท าให้เกิดศีล ปัญญาท าให้เกิดจิตสงบ  จิตใจสงบท าให้เกิดปัญญา ศีลจะท าให้
เกิดสมาธิ  และสมาธิจะท าให้เกิดศีลเช่นกนั โดยทั้ง ๓ องค์ประกอบน้ีจะสลบักนัไปฉะนั้นการ
ด ารงชีวติตามหลกัสัมมาอาชีวะ (Right Livelihood) ท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงไวว้า่ 

“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน น้ีเรียกวา่สัมมาอาชีวะ คือ อริยสาวกละมิจฉาอาชีวะ
เสีย หาเล้ียงชีพดว้ยสัมมาอาชีวะ มิจฉาอาชีวะ ไดแ้ก่ การโกง หรือการหลอกหลวง ประจบสอพลอ 
การท าเลศนยั ใชเ้ล่ห์ขอ การบีบบงัคบัขู่เขญ็ การต่อลาภดว้ยลาภ”๙๔  

เป็นการพฒันาคุณภาพจิตและพฒันาปัญญาเพื่อจะด ารงชีวิตให้อยู่ดีและมีปกติสุขนั้น  
จะต้องมีหลักส าหรับการประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานคือการปฏิบติัตามหลักของศีลในเบ้ืองต้น 
ไดแ้ก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐  ศีล ๒๗๗ ศีลจึงเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัเพื่อความดีงามสุจริตทางกายและ
ทางวาจา  นั่นหมายถึง  ความสุจริตทางด้านอาชีพดว้ย สาระของศีลนั้นอยู่ท่ีเจตนา คือ การไม่คิด
ล่วงละเมิด ค าวา่ ละเมิด มองในแง่หน่ึงคือ การละเมิดระเบียบวินยั ละเมิดกฎเกณฑ์ บทบญัญติั พระ
วินยัท่ีวางกนัไว ้อีกแง่หน่ึงคือ ละเมิดต่อผูอ่ื้น หมายถึงเจตนาท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ื้นนัน่เอง ฉะนั้นศีล
จึงครอบคลุมการไม่มีเจตนาล่วงละเมิดวนิยัและเบียดเบียนผูอ่ื้น  ศีลจึงมีนยั  ๒  ประการ คือ 

                                                 

 
๙๔ม.อุ.๑๔/๒๗๕/๑๘๖. 

ศีล 

 

สมาธิ         ปัญญา 
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๑.  ศีลในแง่ท่ีเป็นธรรม คือ ความปกติ ถูกตอ้ง ชอบธรรม ไดแ้ก่ หลกัความประพฤติ ระดบั
กาย วาจา และอาชีวะท่ีน ามาแนะน าสั่งสอน  โดยถือเอาภาวะท่ีควรจะมี ควรจะเป็นตามธรรมชาติ
เป็นหลกั ให้ปฏิบติัตาม หากฝ่าฝืนยอ่มไดรั้บผลชัว่ โดยรับผดิชอบต่อกฎของธรรมชาติโดยตรง อีก
อยา่งหน่ึงหมายถึง การปฏิบติัตามขั้นศีลก็ดี  ตามวินยัก็ดี  จะกลายมาเป็นความประพฤติประจ าตวั
ของบุคคล 

๒.  ศีลในแง่ท่ีเป็นวินยั คือ กฎระเบียบ แบบแผน ขอ้บงัคบัท่ีบญัญติัเป็นกติกาทางสังคม 
เพื่อก ากบัความประพฤติของบุคคลในสังคม  ส่วนใหญ่มุ่งสนบัสนุนการปฏิบติัตามธรรมให้แน่น
แฟ้นยิง่ข้ึน ถา้ฝ่าฝืนตอ้งไดรั้บโทษตามความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดงันั้น ผูท่ี้จะด าเนินชีวิตใหถู้กตอ้ง สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการงานชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขนั้น
จ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาศีลประพฤติปฏิบติัตามหลกัของศีล  ครรลองแห่งศีลธรรมจะเป็นเคร่ืองมือใน
การประคับประคอง ควบคุมกาย วาจา ให้เรียบร้อยและการงานท่ีท าก็จะเป็นงานท่ีสุจริต ไม่
เบียดเบียนคนอ่ืน และไม่ก่อปัญหากบัสังคม  เพราะการปฏิบติัตามขั้นของศีล จะกลายเป็นความ
ประพฤติประจ าตวัของบุคคลนั้น อนัจะน าไปสู่การด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง 

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมองเป้าหมายของอาชีวะหรือการท าอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้น
เกณฑ์อย่างต ่าท่ีวดัด้วยความตอ้งการของชีวิต  ทุกคนจะพึงมีพึงไดปั้จจยั ๔ ให้พอเพียงกบัความ
เป็นอยู ่ ซ่ึงหลกัส าคญัของความเป็นมนุษยจึ์งมิใช่ตั้งการเป้าหมายชีวิตไวท่ี้ความพร่ังพร้อมบริบูรณ์
ทางวตัถุ เพราะเหตุแห่งการนับถือเอาวตัถุเป็นหลกั การมีปัจจยั ๔ พอแก่ความตอ้งการของชีวิต 
หรือแมมี้วตัถุพร่ังพร้อมก็ตาม มิใช่เป็นจุดหมายในตวัเอง เป็นเพียงส่วนหน่ึงส าหรับช่วยให้ก้าว
ต่อไปสู่จุดหมายท่ีสูงกว่า ถือเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญา เพื่อ
คุณภาพชีวติดีงามและประณีตยิง่ข้ึน 
 ส่วนหลกัธรรมของผูป้กครอง หรือผูน้ าในทางพระพุทธศาสนาท่ีเอ้ือต่อการพฒันาตนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  สามารถจะถือปฏิบติัตนตามคุณธรรมดงัจะกล่าวต่อไปน้ี
ไดซ่ึ้งส่วนใหญ่น ามาจากหลกัธรรมจากพระพุทธศาสนา  อนัไดแ้ก่    
 ๑.  ทาน  คือ  การให ้ การเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่                                                                              
 ๒.  ปริจจาคะ คือ การเสียสละเพื่อส่วนรวม เสียสละประโยชน์หรือความสุขส่วนตน                                 
 ๓.  มทัทวะ  คือ  ความสุภาพอ่อนโยน  ทั้งกาย และวาจา  ไม่แขง็กระดา้ง                                  
 ๔.  อวิโรธนะ  คือ ความสงบเสง่ียม และการมีสติควบคุมรักษามารยาท ไม่ให้ผิดระเบียบ
ประเพณี  ตลอดจนกฎหมายและศีลธรรม ใหมี้ความสุภาพเม่ือจะเสียขนัติ                                        
 ๕.  ศีล  คือความส ารวม ควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ใหเ้รียบร้อย                         
 ๖.  อาชชวะ  คือ  ความซ่ือตรงต่อตนเอง ต่อการงาน ต่อบุคคลอ่ืน และมีความภกัดีตั้งอยูใ่น



 ๑๐๐ 

จริยธรรม  ไม่ประพฤติหลอกลวงคนท่ีอยูร่่วมกนั ถา้ไม่ซ่ือตรงต่อกนัและกนั จะเกิดความแตกร้าว
อยูเ่ป็นสังคมท่ีสงบสุขไม่ได ้        
 ๗.  ขนัติ  คือ  ความอดทน  อดกลั้น รู้จกัข่มใจ และห้ามใจตนเอง ทนทานต่อกิเลส และ
ทุกข ์มีสติควบคุมจิตใจให้คงท่ีอยูต่ามปกติ  ไม่ใหก้ าเริบอ่อนไหวในเม่ือเผชิญกบัความยุง่ยาก ความ
ล าบากหรือภยัอนัตราย  เป็นธรรมท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงจุดหมายปลายทางได้ แสดงถึงความ
เขม้แข็ง และกลา้หาญ  นอกจากนั้นพระพุทธศาสนาเป็นมรรควิธีท่ีดีท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการเอาชนะ
ความกลวั และส่งเสริมความเช่ือมัน่ได ้ ดงัพระพุทธองค์ตรัสว่า “ผูไ้ม่มีศีลย่อมไม่แกล้วกล้าอาจ
หาญเม่ือเขา้สังคม”  เพราะเกิดพิรุธในตวัเอง  ส่วนการมีศีลย่อมได้ผลในทางตรงกนัขา้ม ทั้งยงัมี
หลักท่ีจะท าให้เป็นคนกล้าหาญ  อีกทั้ งยงัสอนให้เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ  เพื่อรักษากาย วาจาให้
เรียบร้อย ใหเ้ป็นผูศึ้กษามาก มีความเพียร และรอบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้อีกดว้ย   
 ๘.  ตปะ  คือ  การมีอ านาจหรือธรรมท่ีท าลายหรือขจดัความชั่ว เป็นอ านาจท่ีท าให้เกิด
ความเคารพย  าเกรง         
 ๙.  อกัโกธะ  คือ  ความไม่กร้ิวโกรธโดยใช่วิสัย  มีความเมตตา  รักและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น
 ๑๐.  อวหิิงสา  คือ ความไม่เบียดเบียน มีความกรุณาช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์ ไม่ก่อความ
ทุกขย์ากใหแ้ก่ผูอ่ื้น  แมแ้ต่การทรมานสัตวด์ว้ยเห็นเป็นของสนุก    
 ๑๑.  อคติ ๔ คือ เวน้จากความล าเอียง  อนัเป็นเหตุให้เสียความเป็นธรรมอนัเน่ืองมาจาก
ความรักใคร่กนั ไม่ชอบกนั เน่ืองจากความเขลาหรือความกลวั ดงัมีพุทธภาษิตวา่ “บุคคลใดไม่ล่วง
ละเมิดความยุติธรรมเพราะอคติ ยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์” ซ่ึงเป็นการปกครองโดยยุติธรรม  
นอกจากนั้นในพรหมวหิาร ๔ ยงักล่าวถึงการถือหลกัธรรมของผูใ้หญ่ไวอี้กดว้ย  
 ๑๒.  สัปปุริสธรรม ๗ คือ เป็นผูรู้้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัคน รู้จกัประมาณ รู้จกักาลเวลาอนั
สมควร รู้จกัประชาชน รู้จกัเลือกบุคคล และมีพุทธภาษิตวา่ “ผูมี้ปัญญาถึงพร้อมดว้ยความรู้ ฉลาด
ในวธีิจดัการงาน รู้กาล รู้สมยั เขาพึงอยูใ่นราชการได”้     
 ๑๓.  อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมท่ีท าให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อยา่งคือ ความพอใจ รักใคร่
ในส่ิงนั้น เพียรประกอบในส่ิงนั้น  เอาใจฝักใฝ่ในส่ิงนั้นไม่วา่วางธุระ หมัน่ตริตรองพิจารณาเหตุผล
ในส่ิงนั้น พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะท าการงานใหส้ าเร็จ    
 ๑๔.  มรรค ๘ คือ มีปัญญาเห็นชอบ ด าริชอบ วาจาชอบ เล้ียงชีวิตชอบ ท าการชอบ เพียร
ชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจไวช้อบ ดงัท่ีมีพุทธภาษิตท่ีว่า “ผูห้มัน่ในการงาน ไม่ประมาท มีปัญญาเห็น
ประจกัษ ์จดัการงานไดเ้รียบร้อย เขาพึงอยูใ่นวงราชการได”้ และ “ยศยอ่มเจริญแก่ผูมี้ความหมัน่ มี
สติ มีการงาน สะอาด ใคร่ครวญแลว้ท า ระวงัดีแลว้ เป็นอยูโ่ดยธรรมและไม่ประมาท” 
 หลกัธรรมตามท่ีกล่าวมาน้ี ส่วนใหญ่ก็เป็นหลกัธรรมท่ีเรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือ



 ๑๐๑ 

ธรรม ๑๐ ประการของพระมหากษตัริย ์แต่ทั้งน้ีมิใช่หมายความวา่ เป็นหลกัธรรมท่ีพระมหากษตัริย์
ทรงปฏิบติัเฉพาะพระองคเ์ท่านั้น  หากวา่เป็นคุณธรรมท่ีวิเศษ  ควรแก่ทุกๆ คนจะไดเ้จริญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโครงการธนาคารความดี หรือ
สมาชิกผูท่ี้พฒันาตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นควรยดึถือเป็นแนวปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลดีแก่
ตนเองและหน่วยงาน 

 

๒.๔  หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 

 หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นสอดคลอ้งกบัหลกั
พุทธธรรมท่ีความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติของคนในสังคม  ดว้ยการอาศยัวตัถุปัจจยัท่ีมีประมาณ
น้อย  แต่น าไปสู่ผลอนัน่าพอใจเป็นอย่างมาก เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพุทธธรรมจะเน้นการ
กระท าเพื่อให้เกิดการอยูดี่กินดีดว้ยการบริโภคให้น้อยท่ีสุด โดยดูจุดมุ่งหมายของการบริโภค การ
ผลิต และการแลกเปล่ียนซ้ือขาย ตลอดถึงการจดัสรรผลผลิต มุ่งให้มนุษยมี์ความพอใจสูงสุดดว้ย
การมีรูปแบบการบริโภคท่ีดีท่ีสุด และเป็นปัจจยัให้สังคมพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนื โดยน าเอาคุณค่าทาง
ศีลธรรมมาเป็นรากฐานของความคิดทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงจุดเด่นของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัพุทธ
ธรรมอยูท่ี่การเสนอทางเลือกใหม่ สร้างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีมีค่านิยมและหลกัการท่ีแตกต่าง
จากระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมโดยส้ินเชิง จึงกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกเป็นหลกัพุทธธรรมท่ียดึหลกัการส าคญัเป็นแนวทางปฏิบติั คือ 

๑.  ไม่ท าลายฐาน คือท่ีมัน่ทางสังคมและวฒันธรรม เช่น ภูมิปัญญาชาวบา้นในชุมชนนั้นๆ 
๒.  ไม่ท าลายฐานทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.  ไม่ท าลายฐานทางจิตวิญญาณด้านความเช่ือและตอ้งการซ่ึงเป็นเหตุน าไปสู่การผลิต 

การบริโภคและการแลกเปล่ียนซ้ือขาย รวมถึงการจดัสรรผลผลิตต่างๆ 
นัน่เพราะพระพุทธศาสนาไดแ้ยกความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑.  ความตอ้งการส่ิงเสพบริโภคเพื่อบ ารุงปรนเปรอตนเอง เป็นความตอ้งการท่ีไม่มีกัด 

เรียกวา่  ตณัหา เป็นอกุศลธรรม คือธรรมะฝ่ายร้าย 
๒.  ความต้องการท่ีเป็นไปเพื่อคุณภาพแห่งชีวิต เป็นความต้องการท่ีมีขอบเขตจ ากัด 

เรียกวา่ ฉนัทะ เป็นกุศลธรรม คือ ธรรมะฝ่ายดี 
พระพุทธศาสนามีหลกัการ คือ สอนใหม้นุษยด์ าเนินชีวติเพื่อบรรลุประโยชน์ท่ีมีขอบเขต

จ ากดัเรียกวา่ อตัถะ หรือ อรรถ อนัหมายถึง ประโยชน์หรือจุดหมาย ๓ ประการ คือ 
๑.  ประโยชน์ในปัจจุบนั เรียกวา่ ทิฏฐธมัมิกตัถะ 



 ๑๐๒ 

๒. ประโยชน์ในเบ้ืองหนา้ เรียกวา่ สัมปรายกิตัถะ 
๓. ประโยชน์สูงสุด เรียกวา่ ปรมตัถะ 

 โดยประโยชน์ทั้ง ๓ ประการขา้งตน้น้ี พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) ไดอ้ธิบายดงัน้ี 
๑.  ทิฏฐมัมิกตัถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบนัท่ีส าคญัคือ 

๑.๑  มีสุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ งามสง่า อายยุนืยาว 
๑.๒ มีงานมีทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตพึ่งตนไดท้างเศรษฐกิจ 
๑.๓  มีสถานภาพดี ทรงยศ  เกียรติ ไมตรี เป็นท่ียอมรับในสังคม 
๑.๔  มีครอบครัวท่ีผาสุก ท าวงศต์ระกูลใหเ้ป็นท่ีนบัถือ 

๒.  สัมปรายกิตัถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์เบ้ืองหนา้ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเป็นคุณค่า
ของชีวติซ่ึงท าใหเ้กิดความสุขล ้าลึกภายในโดยเฉพาะ คือ 

๒.๑  ความอบอุ่น ซาบซ้ึงสุขใจดว้ยศรัทธา มีหลกัยดึแห่งใจ 
๒.๒  ความภูมิใจในชีวติสะอาด ท่ีไดป้ระพฤติแต่ความดีงามสุจริต 

๒.๓  ความอ่ิมใจในชีวติมีคุณค่า ท่ีไดเ้สียสละบ าเพญ็ประโยชน์ 
๒.๔  ความแกลว้กลา้มัน่ใจดว้ยมีปัญญาท่ีจะแกปั้ญหาน าพาชีวติใหด้ าเนินต่อไป 
๒.๕  ความโปรงโล่งมัน่ใจวา่ไดท้  ากรรมดี มีหลกัประกนัวถีิสู่ภาพใหม่ 

๓.  ปรมตัถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อยา่งยิง่ คือ การมีปัญญารู้เท่าทนัความเป็นจริง  
เขา้ถึงธรรมชาติของโลกและชีวติอนัท าใหจิ้ตเป็นอิสระโดยเฉพาะ คือ 

๓.๑  ไม่หว ัน่ไหวหรือถูกครอบง าดว้ยความผนัผวนปรวนแปรต่างๆ 
๓.๒  ไม่ผดิหวงัโศกเศร้าบีบคั้นจิตเพราะความยดึติดถือมัน่ในส่ิงต่างๆ 

๓.๓  ปลอดโปร่ง สงบ ผอ่งใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลา 
๓.๔  เป็นอยูแ่ละท างานดว้ยปัญญาซ่ึงมองท่ีเหตุปัจจยั 

ซ่ึงประโยชน์ทั้ง ๓ ขา้งตน้นั้น สามารถสรุปจดัแบ่งเป็น ๓ ดา้น ดงัน้ี 
๑.  อตัตตัถะ ไดแ้ก่ จุดหมายเพื่อตน หรือประโยชน์ตน 
๒. ปรัตถะ ไดแ้ก่ จุดหมายเพื่อผูอ่ื้น หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 
๓.  อุภยตัถะ ไดแ้ก่ จุดหมาย ร่วมกนั หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ๙๕ 

 ส่วนหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฏกแยกกล่าวได้ใน ๔ 
ประเด็นใหญ่ๆ  คือ การผลิตตามหลกัพุทธธรรม การบริโภคตามหลกัพุทธธรรม การแลกเปล่ียนซ้ือ

                                                 
๙๕พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:

บริษทั สหธรรมิก จ ากดัใ ๒๕๔๑), หนา้ ๓๑-๓๒.  



 ๑๐๓ 

ขายตามหลักพุทธธรรม   และการจดัสรรผลผลิตตามหลักพุทธธรรม  ซ่ึงจากน้ีจะได้กล่าวใน
รายละเอียดของประเด็นทั้ง ๔ ขา้งตน้ต่อไป 

 ๒.๔.๑  การผลติตามหลกัพุทธธรรม 
การผลิต หมายถึง การท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์  เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย์

ในทศันะทางพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธศาสนามีหลกัการว่าดว้ยเร่ืองเศรษฐกิจในแง่ของการ
ผลิต  อนัแยกกล่าวเป็นขอ้ได ้ดงัน้ี คือ 

๑.๑  ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการตอ้งมีธรรมะตามหลกัของทิศ ๖ กล่าวคือ ในฐานะท่ี
เป็นนายจา้งหรือเจา้นายตอ้งดูแลกิจการผลิตโดยยดึหลกัปฏิบติัคือ 

       ๑.๑.๑  จดัการงานใหลู้กจา้งท าตามความเหมาะสม ตามความสามารถ         
 ๑.๑.๒  ใหค้่าจา้ง หรือเงินเดือนตามสมควรแก่งานท่ีท าและความเป็นอยู ่
         ๑.๑.๒  จดัสวสัดิการท่ีดีให ้เช่น มีการช่วยรักษาพยาบาลเม่ือคนเจบ็ป่วย 
         ๑.๑.๒   มีการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่บ่งปันแก่ลูกจา้งบา้ง 

  ๑.๒  การผลิตตอ้งยึดหลกัสัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพท่ีสุจริตเล้ียงชีวิต 
เช่น ไม่คดโกง หลอกลวง ไม่คา้ยาเสพติด เป็นตน้ สัมมากมัมนัตะ คือท าการงานท่ีชอบ เวน้จากการ
ประพฤติ ชัว่ทางกายสามอยา่ง คือ ฆ่าหรือเบียดเบียนให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน ลกัทรัพย ์ประพฤติในกาม 
และสุดทา้ยคือ สัมมาวาจา ไดแ้ก่ การเจรจาพูดจาท่ีชอบ โดยการเวน้จากวจีทุจริตส่ีประการ คือ พูด
เทจ็  พูดค าหยาบคายพูดส่อเสียด และพูดเพอ้เจอ้  
  ๑.๓  เม่ือผลิตไดม้ากตอ้งกินและเก็บแต่พอดีและเอาส่วนท่ีเหลือแบ่งปันช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษยใ์นสังคมตามทศันะของเศรษฐกิจแนวพุทธ การผลิต หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือการ
ท างานนัน่เอง มีหนา้ท่ีหลกัอยา่งนอ้ย ๓ ประการ ดงัท่ี วทิยากร เชียงกูล ไดก้ล่าวไว ้คือ 
   ๑.๓๑   เพื่อเปิดโอกาสใหม้นุษยไ์ดใ้ชแ้ละพฒันาความสามารถส่วนตวั 
   ๑.๓๒  เพื่อช่วยใหม้นุษยข์จดัอตัตา (ความยดึมัน่ในตวัตน ทิฐิมานะ) ดว้ย
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 ๑.๓๓   เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตผลและการบริการอนัจ าเป็นแก่การด ารงชีวิต
อยูต่่อไป ๙๖ 
 การผลิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสะสมและเพื่อความไพบูลยคื์อ  ความเจริญงอกงามซ่ึงทาง       
พระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงการสะสมไวว้า่ 

                                                 
๙๖วิทยากร  เชียงกูล, ธรรมะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างไร , (กรุงเทพ       

มหานคร : ส านกัพิมพ ์บุญญปัญญา, ๒๕๔๓), หนา้ ๒๕. 



 ๑๐๔ 

 การสะสม ๒ อยา่ง  คือ  การสะสมอามิสและการสั่งสมธรรม  ซ่ึงในบรรดาการสะสมสอง
อยา่งน้ี  การสั่งสมธรรมเป็นเลิศฯ ๙๗ 
  และยงัไดก้ล่าวถึงความไพบูลยไ์วอี้กวา่    
 ความไพบูลย ์๒ อย่าง  คือ  ความไพบูลยแ์ห่งอามิสและความไพบูลยแ์ห่งธรรม  ซ่ึงใน
บรรดาความไพบูลยส์องอยา่งน้ี  ความไพบูลยแ์ห่งธรรมเป็นเลิศ ๙๘ซ่ึงในบาลีมีความวา่ 

“ ทฺวมานิ ภิกฺขเว เวปุลฺลานิใ กตมานิ ทฺว อามิสเวปุลฺลญฺจ ธมฺมเวปุลฺลญจ, อิมานิโข ภิกฺขเว 
ทฺว เวปุลฺลานิ เอตทคฺค  ภิกฺขเว อิเมส  ทฺวนฺิน  เวปุลฺลาน  ยทิท  ธมฺมเวปุลฺลนฺติ” ๙๙  

พระพุทธศาสนามีทศันะเก่ียวกบัการผลิตหรือการท างานไวม้ากมาย  ดงัท่ีไดแ้สดงไว ้เช่น 
๑. ในอาฬวกสูตร ว่า ปฏิรูปฺการี ธุรวา อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน  แปลว่า บุคคลผู ้ท  าการ 

เหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยนัหมัน่เพียร ยอ่มหาทรัพยไ์ด้๑๐๐ 
๒. ในสรภมิคชาดก วา่ น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปิริสสฺสวา แปลวา่ ไม่วา่จะเป็นหญิง

หรือชาย โภคะทั้งหลายส าเร็จไดเ้พราะความคิดไม่มีเลย๑๐๑ 
 ๓.  ในทีฆชาณุสูตร วา่ อุฎฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา สม  กปฺเปติ ชีวิก  สมฺภต  
อนุรกฺขติ  แปลว่า คนขยนัหมัน่เพียรในการงานไม่ประมาท รู้วิธีการเล้ียงชีพแต่พอเหมาะ รักษา
ทรัพยท่ี์หามาได้๑๐๒ 
 จากเน้ือความและพระพุทธภาษิตท่ีน ามากล่าวอ้างในข้างต้นน้ีได้ช้ีแสดงให้เห็นว่า 
พระพุทธศาสนาให้ความส าคญัแก่การผลิตหรือการท างานเป็นอยา่งมาก โดยสอนให้ผูท่ี้ท  ากิจกรรม
การผลิตทั้งหลาย  ไม่วา่จะเป็นหญิงหรือชายตอ้งมีคุณธรรม คือความขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่
ในกิจการงานของตน ไม่ท้อถอย สอนให้ลงมือกระท าด้วยความพยายามของตน มีความมานะ
อดทน และไม่สนบัสนุนแต่เพียงการคิดโดยปราศจากการลงมือกระท า นอกจากน้ียงัไดมุ้่งเนน้ไปท่ี
ความไม่ประมาทในการประกอบกิจกรรมการผลิตหรือการท างานต่างๆ โดยสอนเนน้ในการด าเนิน
ชีวติ ใหรู้้จกัการใชจ่้ายและรักษาทรัพยท่ี์ไดม้า  ทั้งรู้จกัการเล้ียงชีวติแต่พอเหมาะพอดีกบัตนเอง 
  

                                                 
๙๗องฺ ทุก. ๒๐/๑๖๒/๑๒๕. 
๙๘องฺ ทุก. ๒๐/๑๖๓/๑๒๕. 

 
๙๙องฺ ทุก. (บาลี)  ๒๐/๑๖๓/๘๙.  
๑๐๐ส .ส. ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๑๐๑ข.ุชา. ๒๗/๑๓๙/๔๑๙. 
๑๐๒องฺ อฏฐก. ๒๓/๕๔/๓๔๔. 



 ๑๐๕ 

 ๒.๔.๒  การบริโภคตามหลกัพุทธธรรม 
 ในคมัภีร์องัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ไดแ้ยกการบริโภคเป็น ๒ ประเภท คือการบริโภควตัถุ
ส่ิงของซ่ึงเป็นรูปธรรม และการบริโภคธรรมอนัเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ คุณธรรมความดี  ไวว้า่ 
 การบริโภค  ๒  อยา่ง  คือ  การบริโภคอามิสและการบริโภคธรรม ซ่ึงในบรรดาการบริโภค 
๒  อยา่งน้ี  การบริโภคธรรมเป็นเลิศ ๑๐๓ 
 การบริโภคคือการใช้สอยหรือการกิน พระพุทธศาสนามองว่า มนุษยต์้องมีสติปัญญา
บริโภคอาหารประเภทต่างๆ ๑๐๔ เพื่อความสงบสุขของกายและจิต ดงัค ากล่าวท่ีว่า “การกินด้วย
สติปัญญาเป็นวิธีท่ีช่วยให้มนุษยมี์จิตประณีตข้ึน สะอาดข้ึน อาหารของมนุษยท์ั้งหลายมิใช่มีแต่
เพียงอาหารท่ีเรากลืนกินไดเ้ท่านั้น อารมณ์ท่ีมากระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ท่ีกระทบกบั
รูป เสียง กล่ิน รส ส่ิงท่ีสัมผสัได ้หรือความนึกคิดของมนุษย ์ ท่านเรียกว่าวิญญาณหาร คืออาหาร
ทางวญิญาณ” ๑๐๕  
 พระพุทธศาสนาไดแ้บ่งประเภทอาหาร คือเคร่ืองค ้าจุนชีวิตออกเป็น ๔ อยา่ง ดงัท่ีมีปรากฏ
หลกัฐานในทีฆนิกาย  ปาฎิกวรรค วา่ อาหาร ๔ หมายถึง  
 ๑.  กวฬิงการาหาร (อาหารคือค าขา้ว) ทั้งหยาบและละเอียด   
 ๒. ผสัสาหาร (อาหารคือผสัสะ) 
 ๓.  มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา) 
 ๔.  วญิญาณาหาร (อาหารคือวญิญาณ) ๑๐๖ 
 พระพุทธศาสนามองเร่ืองการบริโภคใช้สอยว่าเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับชีวิตถึงกับมี
ขอ้บญัญติัท่ีเรียกว่า สิกขาบทเก่ียวกบัการบริโภคใช้สอยส่ิงต่างๆ ไวห้ลายขอ้ เช่น ท่ีเก่ียวกบัการ
บริโภคใชส้อยเสนาสนะ เป็นตน้  ดงัสิกขาบทในพระวินยัปิฎก มหาวิภงัคว์า่ “ก็ภิกษุใด วางไวห้รือ
ใช้ให้วางไวซ่ึ้งเสนาสนะ คือ เตียง ตัง่ ฟูก หรือเก้าอ้ีของสงฆ์ในท่ีกลางแจง้เม่ือจะจากไปไม่เก็บ 
หรือไม่ใชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนั้น  หรือไม่บอกมอบหมายไปเสีย  ตอ้งอาบติัปาจิตตีย ์” ๑๐๗ 

                                                 
๑๐๓องฺ ทุก. ๒๐/๑๔๖/๑๒๑. 
๑๐๔พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์

คร้ังท่ี ๘. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.๒๕๔๐), หนา้ ๔๑๗. 
๑๐๕พระครูปลดัสุวฒันพรหมคุณ, “ท่ีพึ่ งทางใจ” พุทธจักร, ปีท่ี ๕๐ ฉบบัท่ี ๕ (พฤษภาคม 

๒๕๓๙) : ๒๖. 
๑๐๖ที.ปา ๑๑/๓๑๑/๒๘๗. 
๑๐๗ว.ิมหา. ๒/๑๐๙/๒๙๒. 



 ๑๐๖ 

 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการบริโภคไวว้า่ เศรษฐกิจเวลาน้ี
มาถึงขั้นท่ีท าให้การบริโภคเป็นการสนองความตอ้งการของผูผ้ลิต ซ่ึงตามหลกัธรรมดาการผลิต
ยอ่มจะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการกินหรือใชอ้ะไร ผูผ้ลิตก็ท าการผลิต
ของกินของใชใ้หส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหดี้ท่ีสุด๑๐๘ 
 โดยในบาลีแสดงไวว้า่  
 “โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิก  มญฺจ  วา ปีฐ  วา อชฺโฌกาเส สนฺถจริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วาต  ปกฺ
กมนฺดต เนว อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉ  วา คจฺเฉยฺย” (ปาจิตฺติยนฺติ)๑๐๙  
 การกินเพื่อสนองความตอ้งการของชีวิตตามมาตรฐานจะเกิดความพอดี  แต่หากกินเพื่อ
สนองความตอ้งการของบุคคลจะไม่จบ ไม่พอดีและมีผล คือ 

๑.  ไม่มีขอบเขต 
๒.  ท าลายตวัเอง  เสียคุณภาพชีวติ  ไม่สนองความตอ้งการของชีวติท่ีแทจ้ริง  
๓.  เบียดเบียนคนอ่ืน เสียหายต่อสังคม 
๔.  ท าลายธรราชาติส่ิงแวดลอ้ม  ก่อมลภาวะมากมาย ๑๑๐ 
หลักการเก่ียวกับการบริโภคในพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าจะต้องบริโภคด้วยหลักการท่ี

เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ พิจารณาให้ละเอียดถ่ีถว้น แยบคาย รอบคอบ รอบดา้น ค านึงถึงหลกั
คุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม พิจารณาดว้ยปัญญาก่อนแลว้จึงบริโภคใชส้อยตามหลกัของการบริโภค
ปัจจยั ๔ คือ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่อาศยัและยารักษาโรค ดงัท่ีพระธรรมปิฎกได้ให้ทศันะไว้
อยา่งน่าสนใจวา่ คุณค่าแทน้ี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอยา่งแทจ้ริงแลว้ ยงัเก้ือกูลแก่ความเจ
ริยงอกงามของกุศลธรรมเช่น ความมีสติ เป็นตน้ ท าให้พน้จากความเป็นทาสของวตัถุ เพราะเป็น
การเก่ียวขอ้งดว้ยปัญญา และมีขอบเขตอนัเหมาะพอดี ต่างจากคุณค่าพอกเสริมดว้ยตณัหา ซ่ึงไม่
ค่อยเก้ือกูลแก่ชีวิต บางทีเป็นอนัตรายแก่ชีวิต ท าให้อกุศลธรรม เช่น ความโลภ ความมวัเมา ความ
ริษยามานะ ทิฎฐิ ตลอดจนการยกตนข่มผูอ่ื้นเจริญข้ึน ไม่มีขอบเขต และเป็นไปเพื่อการแก่งแย่ง
เบียดเบียน ตวัอย่างเช่น อาหารท่ีกินดว้ยปัญญาเพื่อคุณค่าแทม้ื้อหน่ึงราคาสิบบาท อาจมีคุณค่าแก่

                                                                                                                                            

  
๑๐๘พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), “ธุรกิจ – ฝ่าวิกฤติ ตอบปัญหา – สนทนาธรรมกับ        

คุณอานันท์ ปันยารชุน”, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๔. 
 ๑๐๙ว ิมหา. ๒/๑๐๙/๑๖๙.  
     ๑๑๐อา้งแลว้ในพระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), “ธุรกจิ – ฝ่าวกิฤติ ตอบปัญหา – สนทนา
ธรรมกบัคุณอานันท์ ปันยารชุน”, หนา้ ๔๙. 



 ๑๐๗ 

ชีวติร่างกายมากกวา่อาหารม้ือเดียวราคาหน่ึง พนับาทท่ีกินดว้ยตณัหาเพิ่มเสริมราคาของตวัตน และ
หน าซ ้ าอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย๑๑๑ 
 เน่ืองจากทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นโลกน้ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั   
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งเลือกยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั คือ ตอ้งเลือกบริโภคในส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่การ
ด ารงชีวิตอยูข่องมนุษยท่ี์ทางพระพุทธศาสนาให้ไวแ้ก่มนุษย ์คือ ปัจจยั ๔ โดยให้ยึดหลกัของการ
บริโภคคือ “กินอยูแ่ต่พอดี” แต่ในสังคมปัจจุบนัน้ีเกิดเป็นปัญหาเป็นอยา่งมากเพราะเหตุคือความไม่
สมดุลความแตกต่างลกัลัน่ของการเขา้ถึงปัจจยั ๔ แลว้น ามาใช้เล้ียงชีวิต ตวัอย่าง เช่น คนบางคน
หรือบางกลุ่ม มีปัจจยั ๔ ใชจ่้ายอยา่งฟุ่มเฟือยเหลือเฟือ แต่คนบางคนบางกลุ่มกลบัไม่มีแมแ้ต่อาหาร
ท่ีพอเพียงเล้ียงชีวิต ประเด็นเก่ียวกบัการบริโภคปัจจยั ๔ น้ี พระพุทธศาสนามีหลกัค าสอนเก่ียวกบั
หลกัการบริโภคของนกับวชท่ีปรากฏในเร่ืองนิสัย ๔  ดงัปรากฏในคมัภีร์วนิยัปิฎกมหาวรรค วา่ 

๑. บรรพชาอาศยัโภชนะคือค าขา้ว ท่ีพึงไดด้ว้ยปลีแขง้ เธอพึงท าอุตสาหะในโภชนะคือค า
ขา้วท่ีพึงไดด้ว้ยปลีแขง้นั้น จนตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ สังฆภตั อุทเทสภตั นิมนัตนภตั สลากภตั 
ปักขิกภตั อุโปสถิกภตั ปาฎิปทิกภตั (อดิเรกลาภ หมายถึง ลาภเหลือเฟือ ลาภส่วนพิเศษ ลาภเกิน
ปกติ ไดแ้ก่ สังฆภตั - อาหารถวายสงฆ์ หมายถึง อาหารท่ีเจา้ของน ามา หรือส่งมาถวายสงฆ์ในวดั
ใหแ้จกทัว่กนั,  อุทเทศภตั - อาหารอุทิศสงฆห์รือภตัรท่ีทายกถวายตามท่ีสงฆแ์สดงให ้หมายถึงของ
ท่ีถวายสงฆแ์ต่ไม่พอแจกทัว่กนั ท่านใหแ้จกไปตามล าดบั เร่ิมตั้งแต่พระสังฆเถระลงมา ของหมดแค่
ล าดบัไหนให้ก าหนดไว ้ เม่ือของมีมาอีกจึงแจกต่อไป ตั้งแต่ล าดบัท่ีคา้งอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือยไปจนทัว่กนั, 
นิมนัตนภตั - อาหารท่ีได้ในท่ีนิมนต์ หมายถึง อาหารท่ีเขานิมนต์แล้วถวาย, สลากภตั – อาหารท่ี
ถวายตามสลาก, ปักขิกภตั – อาหารท่ีเม่ือครบสิบห้าวนัถวายหน่ึงคร้ัง, อุโปสถิกภตั - อาหารท่ีถวาย
ในวนัอุโบสถ คือวนัพระ  และปาฎิปทิกภตั - อาหารท่ีถวายในวนัแรมหรือวนัข้ึนหน่ึงค ่า 
 ๒. บรรพชาอาศยัผา้บงัสุกุล เธอพึงท าอุตสาหะในผา้บงัสุกุลนั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภ 
คือ ผา้เปลือกไม ้ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ ผา้ป่าน ผา้เจือกนั  
 ๓. บรรพชาอาศยัเสนาสนะคือควงไม ้เธอพึงท าอุตสาหะในเสนาสนะ  คือควงไมน้ั้นจน
ตลอดชีวติ อติเรกลาภ คือ  วหิาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโลน้ ถ ้า  
 ๔. บรรพชาอาศยัยาคือน ้ ามูตรเน่า เธอพึงท าอุตสาหะในยา คือ น ้ามูตรเน่านั้นจนตลอดชีวิต 
อติเรกลาภ คือ เนยใส เนยขน้ น ้ามนั น ้าผงึ น ้าออ้ย ๑๑๒  

                                                 
๑๑๑พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พุทธธรรม (ฉบบัปรับปรุงขยายความ), พิมพค์ร้ังท่ี 

๗, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๕๑), หนา้ ๖๙๔. 
 



 ๑๐๘ 

  ดา้นวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการบริโภคใช้สอยปัจจยั ๔ พระพุทธศาสนามองว่า
การบริโภคเคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรคมีส่ิงท่ีควรตระหนกัถึง โดยมีหลกัการ
บริโภคของนกัเบวช อนัอาจเรียกวา่หลกัปฏิสังขาโยนิโส  หรือหลกัปัจจเวกขณ์ตามท่ีปรากฎในสัพ
พาสวสูตรแห่งคมัภีร์มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์วา่ 

 ... ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อ
ป้องกันความหนาว ความร้อน เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผสัแห่งสัตวเ์ลือน
คลาน เพียงเพื่อปกปิดอวยัวะท่ีก่อใหเ้กิดความละอาย  
 ...พิจารณาโดยแยกคายแลว้ฉนับิณฑบาต ไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อความ
มวัเมา ไม่ใช่เพื่อประดบั  ไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อกายน้ีด ารงอยูไ่ด ้เพื่อให้ชีวิต
อินทรียเ์ป็นไปเพื่อบ าบดัความหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย ์ดว้ยคิดเห็นวา่ โดย
อุบายน้ีเราจกัก าจดัเวทยาเก่าเสียได ้และจกัไม่ให้เวทนาใหม่เกิดข้ึน ความด ารง
อยูแ่ห่งชีวติ ความไม่มีโทษ และการอยูโ่ดยผาสุกจกัมีแก่เรา แลว้จึงบริโภค 
  ...พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะ  เพียงเพื่อป้องกนัความ
หนาว ความร้อน เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผสัแห่งสัตวเ์ล้ือยคลาน เพียงเพื่อ
บรรเทาอนัตรายท่ีเกิดจากฤดู และเพื่อความยนิดีในการหลีกเร้น 
 ... พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยคิลานปัจจยัเภสัชบริขารเพียงเพื่อ
บรรเทาเวทนาท่ีเกิดจากอาพาธต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ และเพื่อไม่มีความเบียดเบียน
เป็นท่ีสุด๑๑๓   

 ดา้นลกัษณะของการบริโภคปัจจยั ๔ พระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการบริโภค
ปัจจยัท่ีมีโทษและไม่มีโทษเอาไวด้งัปรากฏในคมัภีร์ขทุกนิกาย จูฬนิเทส วา่ 

... บุคลผูบ้ริโภคปัจจยัอนัมีโทษ คือ บุคคลบางคนในโลกน้ีไดแ้ลว้ไดรั้บ
แลว้ ไดเ้ฉพาะแลว้ สมหวงัแลว้ ประสบแลว้ซ่ึงปัจจยั เล้ียงชีพดว้ยการโกหก ดว้ย
การพูดเลียบเคียง ฯลฯ ดว้ยการให้และการเพิ่มใหโ้ดยมิชอบ ไม่ยุติธรรม น้ีเรียกวา่ 
บุคคลผูบ้ริโภค ปัจจยัอนัมีโทษบุคคลผูบ้ริโภคปัจจยัอนัไม่มีโทษ คือ บุคคลบาง
คนในโลกน้ีได้แลว้ ได้รับแล้ว ไดเ้ฉพาะแล้ว สมหวงัแล้ว ประสบแลว้ซ่ึงปัจจยั 

                                                                                                                                            

  
๑๑๒ว.ิมหา. ๔/๗๓/๑๐๑-๑๐๒. 
๑๑๓ม.มู. ๑๒/๒๓/๒๒-๒๓. 



 ๑๐๙ 

เล้ียงชีพโดยชอบธรรม โดยยุติธรรม มิใช่ดว้ยการโกหก ฯลฯ มิใช่ดว้ยการให้และ
การเพิ่มให ้น้ีเรียกวา่ บุคคลผูบ้ริโภคปัจจยัอนัไม่มีโทษ ๑๑๔ 

 เก่ียวกบัการบริโภคน้ี พระพุทธศาสดายงัไดส้อนอีกว่า ในการด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมนั้น       
เราจ าตอ้งคบคา้สมาคมกบัคนเป็นจ านวนมาก แต่ในการคบหานั้นก็ตอ้งเลือกคบบุคคลด้วยว่าดี
หรือไม่ดีเป็นเพื่อนแทห้รือเพื่อนเทียม ค ากล่าวท่ีวา่ เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก ยงัคงเป็นค า
กล่าวท่ีให้ขอัคิดเตือนใจไดทุ้กยคุทุกสมยั พระพุทธศาสนาจึงใหแ้นวทางในการคบเพื่อน โดยใหล้ะ
เวน้เพื่อนท่ีเป็นคนเอาแต่ได ้ชกัน าไปในทางเส่ือมเพราะบริโภคปัจจยัท่ีมีโทษและหากวา่หาเพื่อนท่ี
บริโภคปัจจยัท่ีไม่มีโทษไม่ไดเ้ลย ก็ให้อยูต่วัคนเดียวดีกวา่ เพราะไม่ตอ้งกงัวลเดือดร้อนจากทุกข์ท่ี
เกิดเพราะการบริโภคปัจจยัท่ีมีโทษทั้งหลายในขุททกนิกาย จูฬนิเทศ พระสุตตนัตปิฎก ไดแ้สดง
เร่ืองน้ีไวว้่า  “... บุคคลควรคลสหายผูป้ระเสริฐสุด (หรือ) ผูเ้สมอกนั ถา้บุคคลไม่ไดส้หายเหล่าน้ี 
พึงเป็นผูบ้ริโภคปัจจยั อนัไม่มีโทษ  ประพฤติอยูผู่เ้ดียว เหมือนนอแรด” ๑๑๕ 
 นอกจากน้ี พระพุทธศาสนายงัมองอีกวา่ การบริโภคท่ีจะเกิดประโยชน์ท่ีสมบูรณ์สูงสุดนั้น  
จะตอ้งประกอบดว้ยความพอใจ  ๓ ขั้น คือ  
 ๑.  ถตัถะประโยชน์ขั้นตน้ เรียกวา่ กามฉนัทะ  
 ๒. อตัถุประโยชน์ขั้นกลาง เรียกวา่ กุศลฉนัทะ   
 ๓.  อตัถะประโยชน์ขั้นสูง  เรียกวา่  ธมัมฉนัทะ 
 อัตถุ ๓ แปลอย่างง่ายๆ ว่าประโยชน์หรือจุดหมายมี ๓ อย่าง คือ ประโยชน์เบ้ืองต้น 
ประโยชน์ท่ามกลาง และประโยชน์สูงสุด หรือ จุดหมายเบ้ืองตน้ จุหมายในท่ามกลาง และจุดหมาย
สูงสุด จุดหมายเบ้ืองตน้เรียกว่า ทิฎฐธัมมิกตัถะ แปลว่า ประโยชน์ทนัตาเห็น เป็นประโยชน์ท่ีมี
ความมัร่งคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยู่เป็นส าคญั ซ่ึงจะตอ้งประสานเก้ือกูลต่อจุดหมายอีก ๒ 
อยา่ง ท่ีสูงข้ึนไป คือ จุดหมายในท่ามกลางท่ีเรียกวา่ สัมปรายิกตัถะ อนัเป็นประโยชน์ในทางจิตใจ 
ทางคุณธรรม และทางคุณภาพชีวติ  อนัไดแ้ก่ ความเป็นอิสระแห่งชีวิตจิตใจ ความสงบสุขท่ีแทจ้ริง
ของแต่ละคน 
 ดงันั้นการบริโภคตามหลกัธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก จึง
หมายถึง  การใช้สินคา้และบริการเพื่อบ าบดัความต้องการอนัท าให้ได้รับความพึงพอใจ โดยมี

                                                 
๑๑๔ข.ุจู. ๓๐/๑๓๓/๔๓๗. 
๑๑๕ข.ุจู. ๓๐/๑๓๓/๔๓๘. 

 
 

 



 ๑๑๐ 

คุณภาพชีวิตเกิดข้ึน  การบริโภคแบบพุทธจึงตอ้งรู้จกัเหตุผลของการบริโภคว่าบริโภคอะไร หรือ
ท าไมตอ้งบริโภคและตอ้งบริโภคอย่างไร  นัน่เพราะหลกัการส าคญัแห่งการบริโภคตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงอยูท่ี่การรู้จกัประมาณ รู้จกัพอดีในการบริโภค (โภชนเน มตฺตตฺญุตา) ซ่ึง
หมายถึงความรู้จกัประมาณ รู้จกัพอดี เป็นตวัก าหนดการบริโภคนัน่เอง 
 ๒.๔.๓  การแลกเปลีย่นซ้ือขายตามหลกัพุทธธรรม 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัพุทธธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนซ้ือขาย ซ่ึงสามารถกล่าว
ไดด้งัน้ีคือ  ไม่ซ้ือขายส่ิงท่ีมีพิษมีโรคอนัเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ในประกอบอาชีพโดยถูกตอ้ง
ท านองคลองธรรมเป็นสัมมาชีพ ซ่ึงพระพุทธเจา้ได้ทรงสอนการประกอบอาชีพ โดยให้เวน้จาก
การคา้ขายอท่ีผิดหรือไม่ชอบธรรมท่ีเรียกว่า  มิจฉาวณิชชา หรือกรณียวณิชชา ๕ ประการ ดงัท่ี
ปรากฏหลกัฐานในวณิชชาสูตรแห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตวา่ 

...การคา้ขาย ๕ ประการ คือ  
 ๑)  การคา้ขายศตัราวธุ 
 ๒) การคา้ขายสัตว ์  
 ๓)  การคา้ขายเน้ือ   
 ๔)  การคา้ขายของมึนเมา   
 ๕)  การคา้ขายยาพิษ   
อุบาสกไม่ควรท าการคา้ขาย ๕ ประการน้ี ๑๑๖  

 มิจฉาวณิชชาทั้ง ๕ อยา่งขา้งตน้นั้น  อธิบายไดว้า่ 
๑.  สัตถวณิชชา หมายถึง การสร้างหรือใหส้ร้างอาวธุแลว้ขายอาวธุนั้น เช่น ดาบ ปืน 
๒.  สัตตวณิชชา  หมายถึง การคา้ขายมนุษย ์ท าใหห้มดอิสรภาพ 
๓.  มงัสวณิชชา  หมายถึง การคา้ขายสัตวท่ี์ยงัมีชีวติส าหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 
๔.  มชัชวณิชชา  หมายถึง การคา้ขายน ้ าเมา รวมถึงยาเสพติด สารเสพติดประเภทต่างๆ อนั

เป็นเหตุใหผู้ด่ื้มอยูใ่นสภาพท่ีขาดสัมปชญัญะ เกิดความประมาทเลินเล่อ 
 ๕.  วสิวณิชชา หมายถึง การประกอบการคา้ขายยาพิษต่างๆ  

                                                 
๑๑๖องฺ. ปญฺจก ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 

 ดงับาลีท่ีแสดงไวว้า่... ปญฺจิมา ภิกฺขเว  วณิชฺชา  อุปาสเกน  อกรณียา.   
 กตมา  ปญฺจ สตฺถวณิชฺชา  สตฺตวณิชฺชา  มสัชวณิชฺชา  มชฺชวณิชฺชา  วสิวณิชฺชา.   
 อิมาโข  ภิกฺขเว ปญฺจ วณิชฺชา อุปาสเกน อกรณียาติ.  (องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๗๗/๑๙๗). 



 ๑๑๑ 

 นอกจากนั้นยงัตอ้งใช้หลกัสังคหวตัถุ ในการด าเนินชีวิตในสังคมเพื่อการแลกเปล่ียนซ้ือ
ขาย ซ่ึงหลกัสังคหวตัถุน้ี  มีปรากฏในสังคหวตัถุสูตรแห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตวา่ 
  ...  สังคหวตัถุ (ธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียว) ๔ ประการ คือ 
   ๑. ทาน (การให)้   
   ๒. เปยยวชัชะ (วาจาเป็นท่ีรัก) 
   ๓. อตัถจริยา (การประพฤติประโยชน์)   
   ๔. สมานตัตตา (การวางตนสม ่าเสมอ) 
  อุบาสกควรท าสังคหวตัถุเพื่อการแลกเปล่ียนซ้ือขาย ๔ ประการน้ี ๑๑๗ 

พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต)  ไออ้ธิบายเก่ียวกบัหลกัการขา้งตน้นั้นวา่ 
๑.  ทาน  การให ้คือ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกนัดว้ยส่ิงของ ตลอดถึงการ

ใหค้วามรู้แนะน าสั่งสอน 
 ๒.  ปิยวาจา หรือ เปยฺยวชฺช วาจาอนัเป็นท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน ้ าใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ คือ 
กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามคัคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค า
แสดง ประโยชน์ประกอบดว้ยเหตุผลเป็นหลกัฐานจูงใจใหนิ้ยมยอมตาม 
 ๓.  อตัถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ การช่วยเหลือกิจการ บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 

 ๔.  สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลายในชนทั้งหลาย  และ
เสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแกไ้ข ตลอดถึงการวางตนเหมาะแก่ฐานะ บุคคล เหตุการณ์ และ
ส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามธรรมในแต่ละกรณี ๑๑๘ 
 จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไม่เห็นดว้ยกบักลุ่มท่ีตน้ทุนต ่า ก าไรสูง แต่
เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งคุณค่ามากกว่ามูลค่า โดยมุ่งคุณประโยชน์ คุณภาพ และคุม้ค่ามากกวา่คุม้ทุน 
ซ่ึงมุ่งบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณ หรือความเจริญเติบโตทางวตัถุเป็นกระบวนทศัน์ ไดพ้ฒันามา
จากเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิค และเนน้อรรถประโยชน์ส่วนตนจากการบริโภคเป็นหลกั๑๑๙ 
 ฉะนั้ นการแลกเปล่ียนซ้ือขายตามหลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกน้ีจึงหมายถึง  การใชสิ้นคา้และบริการเพื่อบ าบดัความตอ้งการอนัท าให้ไดรั้บความพึง

                                                 
๑๑๗องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 
๑๑๘พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๖๗. 
๑๑๙วิทยากร เชียงกูล, อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร :   

โรงพิมพส์ายธาร, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๒๕.  



 ๑๑๒ 

พอใจ  โดยหลกัธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ไดล้ะเลยต่อความจ าเป็นในดา้นมูลค่า
หรือความคุม้ทุน  แต่หลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคญัแก่เร่ืองของคุณค่าและคุณภาพความดี
งามมากกวา่เร่ืองของราคาซ่ึงเป็นไปในเชิงปริมาณ   
 ๒.๔.๔  การจัดสรรผลผลติตามหลกัพุทธธรรม 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัการเก่ียวกบัการจดัสรรผลผลิตหรือการเขา้ถึงปัจจยัการผลิตตาม
หลกัพุทธธรรม  คือ  ในการจดัสรรผลผลิตนั้นตอ้งจดัสรรอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง ไม่มีอคติ  ใช้
สติปัญญาในการจัดการแบ่งปันผลผลิต  และด าเนินการจัดสรรผลผลิตตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา นัน่คือ มีความสมดุลในเร่ืองของผลประโยชน์ ๓  ดา้น คือ   
 ๑. อตัตตัถะ  ไดแ้ก่ ประโยชน์ของตนเอง   
 ๒. ปรัตถะ ไดแ้ก่ ประโยชน์ของผูอ่ื้น  
 ๓. อุภยตัถะ ไดแ้ก่ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  คือ ประโยชน์ของส่วนรวม หมายความว่า การ
จดัสรรส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของการผลิต  ตอ้งอ านวยประโยชน์ทั้งสามดา้นขา้งตน้น้ี
อยา่งเท่าเทียมกนั  และจดัสรรปัจจยัการผลิตใหทุ้กคนไดเ้ขา้ถึงอยา่งยติุธรรมโดยปราศจากอคติ 
 จากหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมข้างต้นนั้น  สามารถสรุปได้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแนวพุทธ  มีความสัมพนัธ์ในแง่ของหลกัการ คือ ต่างมีความอุดมคติ
ท่ีเป็นแนวปฏิบัติได้จริง  สามารถเข้ากันได้ระหว่างสังคมท้องถ่ินกับสังคมโลกสากล โดยมี
อุดมการณ์ท่ีส าคญัคือ  ยึดทางสายกลางในการด าเนินกิจกรรมการผลิต การบริโภค การซ้ือขาย
แลกเปล่ียน และการจดัสรรผลผลิต  โดยมีเหตุผลในการด าเนินชีวติคือ อาศยัวตัถุปัจจยันอ้ยน าไปสู่
ผลอันยิ่งใหญ่  ซ่ึงในพระพุทธศาสนาสอนให้ด าเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง  คือมีดุลยภาพใน
กิจกรรมต่างๆ ของเศรษฐกิจ มีการจดัการอยา่งเป็นบูรณาการ คือมองส่ิงทั้งหลายโดยความเป็นองค์
รวม เพื่อก่อใหเ้กิดผลท่ีน่าพอใจ เป็นความสุขความเจริญต่อไป  ดงัท่ีพระธรรมปิฎก ไดใ้ห้ความเห็น
วา่ “หลกัพระพุทธศาสนาวา่ดว้ยองคร์วม  เพราะวา่ส่ิงทั้งหลายเกิดจากการประชุมกนัของส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเป็นส่วนประกอบ การประชุมกนัของส่ิงทั้งหลายนั้นเอง เรียกวา่องคร์วม องคป์ระกอบเหล่าน้ีต่าง
ก็สัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน  เม่ือสัมพนัธ์กันพอดีก็จะท าให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  ความสัมพนัธ์ท่ี
พอเหมาะพอดีนั้นเรียกวา่  ดุลยภาพ” ๑๒๐ซ่ึงอาจแสดงเป็นภาพใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 
 
 

                                                 
๑๒๐พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวด

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา้ ๔๗. 



 ๑๑๓ 

    จิตใจ 
 
 
 
 
 
 
           มนุษย์        ธรรมชาติ 
 
 แผนภาพท่ี ๙  ดุลยภาพแห่งเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัพุทธธรรมทั้ง  ๓  ดา้น 

  

 ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัพุทธธรรมต่างมุ่งสู่ความสมดุลทั้ง ๓ ดา้นเช่นเดียวกนันัน่
คือ ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ และความสมดุล
ระหวา่งวตัถุกบัจิตใจ 

 

๒.๕  หลกัธรรมส าคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก   

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเกิดจากการคิดหาเหตุผล (Reasoning) ของพระพุทธเจา้ท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาชีวติของมวลมนุษยชาติ  ซ่ึงอาจจะมีทั้งปัญหาส่วนบุคคล และปัญหาส่วนรวมท่ีเรียกวา่ 
ปัญหาสังคม (Social Problems) และในท่ีสุดพระพุทธองค์ก็ได้ประสบความส าเร็จจากกาคิดหา
เหตุผลในการแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์และพระทยัของพระองคเ์องก็เป่ียมดว้ยพระมหากรุณาคุณ  ได้
น าเอาเหตุผลนั้นมาเผยแพร่ช่วยแกปั้ญหาของมนุษยไ์ดเ้ป็นอเนกอนนัต ์และเหตุผลอนันั้นก็ไดก้ลาย
มาเป็นหลักธรรมค าสั่งสอน  ท่ีได้แพร่หลายไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก โดยการด าเนินงานของ
พระองค์เองและของพระสาวก  แมพ้ระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตาม  แต่ค าสั่งสอนยงัคงเป็น
ตวัแทน เป็นผลงานท่ียงัคงอยู่  และประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้รับเอาค าสั่งสอนของพระ
พุทธองคม์าเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาชีวติ  และปัญหาสังคม พระพุทธศาสนากบัวถีิชีวิตของ
คนไทยหรือสังคมไทย  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัและกนัอยา่งแนบแน่นมากทุกยุคทุกสมยั  จาก
ราชส านักจนถึงครอบครัวชาวบ้าน  เร่ิมตั้งแต่สมยักรุงสุโขทัย เป็นต้นมา  พระพุทธศาสนาได้
กลายเป็นรากฐานของศีลธรรมและวฒันธรรมไทย  ประชาชนชาวไทยเกือบทั้ งประเทศเป็น
พุทธศาสนิกชน  พระพุทธศาสนาไดเ้ป็นศาสนาประจ าชาติไทยตลอดมาเป็นเวลานานกวา่ ๗๐๐ ปี 

 

 ดุลยภาพ 
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มีคติอยู่บทหน่ึงว่า “เมืองไทยเป็นเมืองทอง เป็นเจา้ของพระพุทธศาสนา มีพระราชาทรงเป็นพร
ประมุข” และมีคติเตือนใจอยูเ่สมอวา่ “ชาติเหมือนกาย ศาสนาเหมือนใจ” ชาติไทยไดม้อบกายถวาย
ใจไวก้บัพระพุทธศาสนา จะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ระบบจรรยาบรรณ
ทั้ งหลายและวฒันธรรมอนัดีงามต่างๆ ของไทยล้วนมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาทั้ งส้ิน  
พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตใจของคนไทย โดยได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจและ
ลักษณะนิสัยของคนไทยออกมา  ในรูปของความมีคุณธรรมอนัดีงามต่างๆ เช่น ความยิ้มแยม้
แจ่มใส ความเมตตาปรานี ความโอบอ้อมอารี ความมีน ้ าใจเสียสละ ความรักอิสรเสรีภาพ  
นอกจากน้ีสังคมไทยยงัเป็นสังคมท่ีมีหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไดช่้วยหล่อหลอมให้มีความ
เช่ือและยึดถือปรัชญาในการด าเนินชีวิตแบบเดียวกนั  ดังเช่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เท่ากบัเป็นการสร้างความสามคัคีและความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่สังคม  และคุณลกัษณะเหล่าน้ีสามารถ
เรียกไดว้า่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นสังคมไทย จึงถือวา่สังคมไทยคือสังคมพุทธนัน่เอง                 

 ดงันั้นในสังคมยอ่มตอ้งมีสถาบนัเศรษฐกิจซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีช่วยสนองความตอ้งการของ
บุคคลและสังคมในดา้นปัจจยั ๔  ท่ีเป็นทั้งส่ิงบริโภคและอุปโภค กิจกรรมหลกัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
การผลิตการบริโภคอุปโภค การแลกเปล่ียน และการแจกจ่าย โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การกินดีอยูดี่ของ
สมาชิกในสังคม  กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้นข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีทาง
เศรษฐกิจวา่จะก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใด จะให้ประชาชนมีสิทธ์ิในการด าเนิน
ผลิตเองแค่ไหน มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอย่างไร ซ่ึงรัฐจะเข้าควบคุมหรือปล่อยให้เอกชน
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเสรี 

 เช่นเดียวกนักบัสถาบนัทางเศรษฐกิจของสังคมไทย ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัเพื่อจดัหาปัจจยัในการ
ด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคม เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค ฯลฯ ให้มีอย่าง
เพียงพอและเป็นธรรม ดงัน้ี 
 ๑.  การผลิต (Production) ไดแ้ก่  การผลิตทางการเกษตร ผลิตวตัถุดิบ ผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 
ฯลฯ  โดยมีการแบ่งงานและจดัสรรในการด าเนินงาน  มีการก าหนดแนวทางปฏิบติังานและมีผู ้
ควบคุมหรือบริหารงาน 
 ๒.  การแจกจ่าย (Distribution)  ได้แก่  การด าเนินการแจกจ่ายส่ิงท่ีผลิตแล้วไปถึงมือ
ผูบ้ริโภค หนา้ท่ีหลกัน้ีมกัมีตวักลางในการแลกเปล่ียนและผูด้  าเนินการเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 ๓.  การบริโภค (Consumption)  ไดแ้ก่  การใชส้อยส่ิงผลิตเพื่อสนองความตอ้งการพื้นฐาน  
และความตอ้งการทางสังคมเพื่อแสดงสถานภาพของตนหรือดว้ยจุดหมายอ่ืน 

 แต่เน่ืองจากแบบแผนวิถีการด าเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย   และ
การเมืองการปกรองของสังคมไทยแตกต่างจากสังคมอ่ืน  จึงท าใหเ้ศรษฐกิจไทยมีลกัษณะเฉพาะตวั
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ท่ีส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัผลิตผลทางการเกษตร เพราะประชาชนไทยประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  ดงันั้นสินคา้ออกส่วนใหญ่จึงเป็นสินคา้ดา้นเกษตรกรรม  และจะถูกครอบครอง
โดยทุนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่  ประมาณไดร้้อยละ ๓๐ เป็นธุรกิจท่ีเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 
เป็นการผูกขาดในการถือครองปัจจยัการผลิต และผูกขาดในการลงทุนอยู่กบักลุ่มบุคคลเพียงกลุ่ม
เดียวคือ พวกพ่อคา้และนกัธุรกิจท่ีเป็นเจา้ของกิจการต่างๆ ในประเทศ เช่น กิจการธนาคาร กิจการ
โรงแรม เป็นต้น นอกจากนั้ นระบบการจดัการกระจายรายได้ยงัไม่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร คนไทยส่วนมากมีรายไดต่้อหวัต ่า  แต่ในขณะท่ีคนเพียงบางกลุ่มมีรายไดสู้งและใช้ชีวิต
เสพสุขเต็มท่ี  ดงันั้นคนจนของสังคมไทยจึงไม่ค่อยรู้จกัประมาณตนเอง ชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เอา
อย่างคนมีเงิน จดัเป็นประเภท “ผูมี้รายไดต้ ่าแต่รสนิยมสูง” ขอให้ไดใ้ช้จ่ายตามใจชอบ ถึงแมจ้ะกู้
หน้ียืมสินมาก็ตาม  ดงันั้นความไม่สมดุลระหว่างรายไดก้บัรายจ่ายจึงเกิดข้ึน ส่งผลท าให้คนไทย
เป็นหน้ีสินกันทัว่หน้า อีกทั้ งยงัขาดการออมอีกด้วย  และคนไทยยงันิยมใช้สินค้าต่างประเทศ
มากกวา่ของคนไทย  ท าให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไดง่้ายข้ึน และไดเ้ป็นแบบอยา่งของคนกลุ่มอ่ืน
ในสังคมไทย โดยมีแรงกระตุน้มาจากการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  ท่ีท าให้เกิดวฒันธรรม
วตัถุนิยมและรักการใชจ่้ายอยา่งฟุ่มเฟือยมากยิง่ข้ึน 
 จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่เศรษฐกิจ หมายถึง หลกัการสนองความตอ้งการของมนุษย ์หรือวิธี
ดบัทุกข์อนัเกิดจากความตอ้งการความปรารถนาของมนุษย ์เพราะมนุษยน์ั้นเม่ือเกิดมาแล้วย่อมมี
ความตอ้งการต่างๆ  ฉะนั้นการพยายามท่ีจะสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ของมนุษย ์(To Try to 
Satisfy Human Wants) จึงเป็นจุดประสงค์ของเศรษฐกิจ  แต่โครงสร้างทางหลักเศรษฐกิจใน
พระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค์ทรงวางไวเ้ป็นหลกัการพื้นฐาน เรียกวา่ นิสสัยปัจจยัเป็นท่ีอาศยั ๔ 
ประการ นั่นคือ  อาหาร เส้ือผา้ (อาภรณ์) ท่ีอยู่อาศยั (อาคาร)  และยารักษาโรค (โอสถ) ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ ฉะนั้นเศรษฐกิจจะดี มัน่คงหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยู่
กบัความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานเหล่าน้ีตามการขบัเคล่ือนท่ีสมดุลย ์ ซ่ึงใน
การวิจยัน้ีผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะหลักธรรมส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ดงัเช่น อาริยวฒิั ๕  มชัฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอปัปมาทธรรม  นัน่เอง 
 ๒.๕.๑   อาริยวฒิั  หลกัการขับเคล่ือนด้วยศรัทธา 
 ในการผลกัดนัเพื่อขบัเคล่ือนให้โครงการอนัเน่ืองดว้ยพระราชด าริหรือเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นรูปธรรมได้มากข้ึน  ย่อมต้องมีเคร่ืองวดัความเจริญของผูบ้ริหารและสมาชิกโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย  ดงัเช่นโครงการธนาคารความดีน้ี ยอ่มหมายถึงความเจริญดงัท่ี
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พระพุทธเจา้ทรงแสดงไวเ้ป็นหลกัธรรมท่ีเรียกว่า  อาริยวฒิั ๕๑๒๑(noble growth)  คือความเจริญ
อย่างประเสริฐ เพราะเป็นหลกัความเจริญของอารยชน หรือคนท่ีเจริญแล้ว  ซ่ึงเป็นการแสดงถึง
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติั  และการเขา้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  มี ๕ ประการคือ 
 ๑.  ศรัทธา คือความเช่ือ ความเช่ือท่ีถูกตอ้ง ความเช่ือท่ีเป็นจริง  ความเช่ือมัน่ในหลกัธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา ความเช่ือมัน่ในพระรัตนตรัยความไม่งมงายในส่ิงเหนือธรรมชาติ เป็น
ตน้ ซ่ึงความเช่ือ  ความเล่ือมใสในพระรัตนตรัยน้ี  มีเพื่อเอาไวส้ ารวจตวัเองวา่เรามีความเช่ือมัน่ใน
พระปัญญาของพระพุทธเจา้มากนอ้ยเพียงใด และเม่ือเรามีความเช่ือมัน่แลว้ เราจะสามารถปฏิบติัได้
อยา่งมัน่ใจ  เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนว่า ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่  ดงันั้นเม่ือบุคคลมีศรัทธาแล้ว 
บุคคลนั้นจึงมัน่ใจในการท าดี และละเวน้จากความชัว่ อนัเน่ืองมาจากความศรัทธาเป็นอนัดบัแรก  
 ๒.  ศีล หมายถึงความประพฤติดีปฏิบติัชอบดว้ยกายวาจา ความมีระเบียบวนิยั การท ามาหา
เล้ียงชีพอยา่งสุจริต เป็นตน้ นัน่คือการละเวน้ความชัว่ ซ่ึงเป็นส่ิงสืบเน่ืองมาจากการมีศรัทธา เราจึง
ปฏิบติัตามค าสอนเวน้จากการเบียดเบียนกนั โดยงดเวน้จากการท าร้ายผูอ่ื้น เวน้จากการล่วงละเมิด
ในทรัยพยสิ์นผูอ่ื้น เวน้จากการล่วงละเมิดในคู่ครองผูอ่ื้น เวน้จากการเบียดเบียนผูอ่ื้นด้วยวาจา 
ตลอดจนเวน้จากส่ิงเสพติดทุกชนิด  ซ่ึงความประพฤติเหล่าน้ีเป็นความเจริญอนัเน่ืองมาจากศรัทธา 
 ๓.  สุตะ  คือการเล่าเรียนสดบัตรับฟังการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัพระพุทธศาสนาพอแก่การปฏิบติัและสามารถแนะน าผูอ่ื้นได ้ ซ่ึงส่ิงท่ีไดส้ดบั คือ การท่ีไดย้ิน
ได้ฟังมามาก  ซ่ึงในปัจจุบันน้ีจะหมายถึงการอ่านด้วย  เพราะการอ่านหรือการฟังค าสอนของ
พระพุทธเจา้ ท าให้เรามีความรู้มากข้ึนพอท่ีจะแนะน าผูอ่ื้นได้ในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอน 
โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นบิดา มารดา  ครูบาอาจารยค์วรอยา่งยิง่ในการหาความรู้เพิ่มเติม 
 ๔.  จาคะ ไดแ้ก่ การเผื่อแผ ่เสียสละแบ่งปัน ความเอ้ือเฟ้ือ ความมีน ้าใจช่วยเหลือ ความเป็น
คนใจกวา้ง พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น และให้ความช่วยเหลือ เป็นคนไม่เห็นแก่ตวั 
จิตใจไม่คบัแคบ คือความมีน ้าใจ รู้จกัการเสียสละ ซ่ึงเป็นการตรวจดูตวัเองวา่มีน ้าใจต่อผูอ่ื้นหรือไม่
เพียงไร เราไดเ้สียสละหรือสละทรัพยส่์วนตวั ช่วยเหลือผูอ่ื้นบา้งไหม เพราะอย่างน้อยก็เป็นการ
สละกิเลสในใจเรา  ซ่ึงแสดงวา่เราชนะจิตใจตวัเองคือการสละภายในเป็นการลา้งกิเลส ท่ีเป็นความ
โลภ  ความโกรธ  ความหลง  ส่วนการสละภายนอกเป็นการสละทรัพยสิ์นเงินทองช่วยเหลือผูอ่ื้น   
 ๕.  ปัญญา  คือ  ความรอบรู้ การรู้จกัคิด รู้จกัการพิจารณา เขา้ใจเหตุผล รู้จกัการด ารงชีวิต
อยู่ในโลกอย่างมีความสุข รู้และเขา้ใจชีวิตตามความเป็นจริง ท าจิตใจให้เป็นอิสระได้ ซ่ึงความรู้
ความเขา้ใจในส่ิงทั้งหลายท่ีเป็นจริง  เป็นไปตามค าสอนท่ีน าไปปฏิบติัน้ีหมายถึง รู้ดีรู้ชัว่ รู้เหตุรู้ผล 
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 ๑๑๗ 

รู้อะไรเป็นคุณเป็นโทษ  คือรู้ทนัโลกวา่ชีวิตไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา เพราะเม่ือรู้แลว้ยอ่มท า
ให้จิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่ง และคนเราน้ีมีสองประเภทคือ ท าตามอารมณ์พวกหน่ึง นัน่แสดงวา่
เป็นคนท่ีเจริญก้าวหน้าในธรรมน้อย   ส่วนอีกพวกหน่ึงคือท าตามปัญญา แสดงว่าเป็นคนท่ี
เจริญกา้วหนา้ในธรรมมาก จึงท าใหเ้ห็นไดว้า่ปัญญาเป็นตวัควบคุมทั้งหมด  เพราะศรัทธาจะถูกตอ้ง
หรือไม่นั้นตอ้งมีปัญญาก ากบั ไม่ใช่ความเช่ืออยา่งงมงายโดยไม่มีปัญญา  หรือจะเรียกอีกอยา่งหน่ึง
ไดว้า่ พละ ๕ (ธรรมอนัเป็นก าลงั)  ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคธ์รรมต่อไปน้ี 
 ๑.  ศรัทธา (ความเช่ือ — confidence)                                                                                       
 ๒.  วริิยะ (ความเพียร — energy; effort)       
 ๓.  สติ (ความระลึกได ้— mindfulness)                                                                                       
 ๔.  สมาธิ (ความตั้งจิตมัน่ — concentration)                                                                        
 ๕.  ปัญญา (ความรู้ทัว่ชดั — wisdom; understanding)                                                   
 ธรรม ๕ อยา่งน้ี เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ อินทรีย ์๕๑๒๒หมายถึงธรรมท่ีเป็นใหญ่ในกิจของตน       
(controlling faculty)  เรียกว่า อินทรีย์  เพราะความหมายว่า เป็นใหญ่ในการกระท าหน้าท่ีแต่ละ
อยา่งๆ ของตน คือเป็นเจา้การ ในการครอบง าเสียซ่ึงความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท 
ความฟุ้งซ่าน และความหลงตามล าดบั ท่ีเรียกวา่ พละ เพราะความหมายวา่ เป็นพลงัท าให้เกิดความ
มัน่คง ซ่ึงความไร้ศรัทธาเป็นตน้ แต่ละอยา่ง จะเขา้ครอบง าไม่ได ้ พละหมวดน้ีเป็นหลกัปฏิบติัทาง
จิตใจ ใหถึ้งความหลุดพน้โดยตรง  
 จึงสรุปไดว้า่ความเช่ือท่ีตั้งอยูใ่นหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถกล่าว
ไดว้า่   ความเช่ือเป็นลกัษณะทางจิตประเภทหน่ึงของบุคคล   หมายถึงการรับรู้และการยอมรับเร่ือง
ใดเร่ืองห น่ึงว่าเป็นความจริง  อัน เป็นพลังแรกเร่ิมของการท ากิจกรรมทุกชนิด  ซ่ึ งทาง
พระพุทธศาสนาเรียกความเช่ือว่า ศรัทธา ซ่ึงหมายถึง ความมัน่ใจในปัญญา คุณธรรม และความ
เพียรพยายามของมนุษยท่ี์ท าให้สามารถเขา้ถึงความจริง ความดีงามสูงสุด ไดต้ามกฎธรรมดาแห่ง
เหตุและผล  ซ่ึงคุณประโยชน์ของศรัทธาจะเป็นไปใน ๒ ลกัษณะ   คือในแนวทางหน่ึงศรัทธาเป็น
ปัจจยัให้เกิดปีติ   ซ่ึงท าให้เกิดปัสสัทธิ (ความสงบเยือกเย็น) น าไปสู่สมาธิ  และปัญญาในท่ีสุด  
ส่วนอีกแนวทางหน่ึงศรัทธาท าใหเ้กิดวริิยะ  คือความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบติั  ทดลองส่ิงท่ีเช่ือดว้ย
ศรัทธานั้น  ให้เห็นผลประจกัษ์จริงจงัแก่ตน ซ่ึงน าไปสู่ปัญญาในท่ีสุดเช่นกนั  ดงัท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ค้นควา้จากพระไตรปิฎกมาน้ีแสดงเห็นว่าศรัทธาเป็นก าลังส าคญัของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
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 ๑๑๘ 

พอเพียงในระยะเร่ิมแรก  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการพฒันาตนตามแนวพุทธ  และต่อเน่ืองไปจนเขา้สู่
ความหลุดพน้ไดใ้นท่ีสุด 

 ๒.๕.๒  มัชฌิมาปฏิปทา  หลักพฒันาเพ่ือความพอประมาณ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทุก

ระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกในยุคโลกาภิ
วตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน  ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ  และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และในขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มี
ส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งด้านวตัถุ  สังคม ส่ิงแวดล้อม  และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอยา่งดี 

ถา้พิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน้การปลูกฝังให้ใช้ “ปัญญา” ใน
การแกไ้ขปัญหาของตนเอง เพื่อให้พบความส าเร็จในชีวิต และสามารถส่งผลให้เกิดคุณูปการอยา่ง
กวา้ง ใหญ่ไพศาลต่อการแก้ไขปัญหาทุกดา้นของประเทศไทยอนัส่งผลให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
และความอยูดี่มีสุขของคนไทย ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งอาศยั
ปัญญาเป็นแนวทางในการพิจารณา เพื่อให้เขา้ใจถึงองคค์วามรู้ในปรัชญานั้น เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ 
และพบความส าเร็จจากปรัชญานั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจในหลกัการของความพอเพียง
ใหถู้กตอ้งเสียก่อน 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงอรรถาธิบายในเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงว่า  ค  าหัวใจก็คือ
ค าวา่ “พอ” เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือค าวา่ “พอ” คุณจะมีชีวติอยูบ่นพื้นฐานความพอไดอ้ยา่งไร ความ
พอก็คือ ค าวา่ “พอประมาณ” ความพอประมาณ พระองคท์่านขยายความต่อไปอีก พอประมาณก็คือ
พอแต่จ าเพาะตวัเองท่ีหากินไดอ้ยา่งมีเหตุมีผลดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต จึงไม่ตอ้งไปเบียดเบียนคน
อ่ืนเขา ๑๒๓ 

                                                 
๑๒๓ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ, บรรยายพิเศษ, ชมรม   

พุทธศาสน์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, วนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒.  



 ๑๑๙ 

  เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบพุทธ หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ จึงเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะท าใหปั้จเจกบุคคลและสังคมมีความสุข มีความเจริญ มีความพอดี ความพอเหมาะจาก
การท่ีมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกของวตัถุนิยมภายใตเ้ง่ือนไขของหลักพุทธธรรม ภายใตค้  านิยามว่า 
“ความเขา้ใจในตวัมนุษยต์ามความเป็นจริงตามธรรมชาติ”  
 แต่มนุษยมี์ความโดดเด่นแตกต่างจากสัตว ์คือ มนุษยมี์ความคิดและความรู้สึกท่ีละเอียด 
อ่อน โดยมนุษย์สามารถคิดหาเหตุผลได้ สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงความรู้คิดทบทวนในการ
แก้ปัญหา มนุษย์ ยงัมีภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆ ส าหรับการติดต่อส่ือสารกัน และมนุษย์ยงัมี
ความสามารถในการรับรู้ท่ีลึกซ้ึงในเร่ืองต่างๆ เป็นอย่างดี เป็นต้น  ซ่ึงเม่ือเราเข้าใจมนุษย์ใน
ลกัษณะท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติแลว้ เราจะพบวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาจิตใจจากหยาบ
ไปสู่ละเอียดจนถึงขั้นมีปัญญาท่ีบริสุทธ์ิได ้ ดงันั้นเราจึงตอ้งควรดูแลเอาใจใส่ปฏิบติัต่อชีวิตมนุษย์
เป็นอยา่งดี เพื่อจะเปิดโอกาสใหศ้กัยภาพของมนุษยท่ี์แทจ้ริงเผยตวัออกมาตามวิถีทางธรรมชาติ นัน่
คือการฝึกอบรมจิตเพื่อให้สามารถพฒันากา้วหน้าข้ึนด้วยการท าใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจาก
เคร่ืองเศร้าหมอง ท าใจให้จิตสงบจนเกิดสมาธิเพื่อจะไดมี้สติรู้เท่าทนัความคิดอารมณ์ของตน  และรู้
แจง้เห็นจริงในทุกอย่างตามความเป็นจริงของส่ิงนั้นๆ  กระบวนการดงักล่าวน้ีมีปรากฏอยูใ่นพุทธ
ธรรมคือ  ไตรสิกขาท่ีประกอบดว้ย  ศีล  สมาธิ  และปัญญา 
 โดยเฉพาะหลกัพุทธธรรมท่ีน ามาใชใ้นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้นจะประกอบไปดว้ยหลกั
ของการพึ่งตนเอง  หลกัของความไม่ประมาท หลกัของอหิงสธรรม หลกัของขนัติธรรม หลกัของ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และหลกัมชัฌิมาปฏิปทา เป็นตน้ 

 ส่วนท่ีมาของค าวา่ “พอเพียง” เป็นค าท่ีตรงกบัค าในภาษาบาลีวา่ มตัตา มตัตญัญุตา สมตา
และมชัฌิมา ซ่ึงแปลวา่ ความพอดี พอประมาณ พอเพียง ดงันั้นความเป็นผูรู้้จกัประมาณ รู้จกัความ
พอดี รู้จกัความพอเพียงหรือพอควร จะมีลกัษณะของความเป็นกลางหรือมีความสมดุล ไดแ้ก่ การ
ด ารงตนอยูบ่นสายกลาง  ซ่ึงทางสายกลางในท่ีน้ีมีค าท่ีเรียกไวเ้ฉพาะวา่ “มชัเฌนธรรม” ๑๒๔  

 มชัเฌนธรรมน้ีถือว่าเป็นค าเพียงค าเดียวท่ีมีความหมายครอบคลุมไดท้ั้งหมดทุกแง่มุม ไล่
เรียงความหมายจากเร่ืองท่ีเห็นได ้สัมผสัได ้ไปจนถึงเร่ืองท่ีไม่สามารถสัมผสัได ้แต่รับรู้ดว้ยปัญญา 
ความพิเศษแห่งมัชเฌนธรรมน้ีอยู่ท่ีมีนัยแฝงไวซ่ึ้งหลักการ กระบวนการและวิธีการ อันเป็น
แนวทางแห่งการปฏิบติัไวอ้ย่างครบถว้น ถา้หากเป็นการน าไปปฏิบติัก็จะเรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา 

                                                 
๑๒๔ดร.สุวญิ  รักสัตย,์ มชัเฌนธรรม : ธรรมแห่งดุลยภาพ, สาส์นจากบก., บัณฑิตศาส์น 

มมร., ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๗ (พฤษภาคม- ตุลาคม ๒๕๔๘), หนา้ ๑๒. 



 ๑๒๐ 

(Middle Way) ความยากจึงอยู่ท่ีท  าอย่างไรจึงจะแสวงหาหลักการกระบวนการ และวิธีการนั้ น
ออกมาเป็นทฤษฎีเป็นสูตรปฏิบติัได ้๑๒๕ 

ค าวา่ ปฏิปทา คือ ขอ้ปฏิบติั การปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติั  ดงันั้นมชัฌิมาปฏิปทา แปลว่า ขอ้
ปฏิบติัมีในท่ามกลาง หรือเรียกง่ายว่า ทางสายกลาง  อนัหมายถึงขอ้ปฏิบติัหรือทางด าเนินชีวิตท่ี
เป็นกลางๆตามธรรมชาติและสอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติใหพ้อเหมาะพอดีนัน่คือมีความสมดุลกนั 

ในทางสายกลางนั้น มีหนทางให้ปฏิบติัเพื่อให้เกิดเป็นระบบวธีิประพฤติปฏิบติัของมนุษย์
ให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตทั้งในชีวิตครอบครัว ชีวิตการงานและการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี
ความสุขภายใตก้ฎธรรมชาติ และยงัให้มนุษยส์ามารถพบความส าเร็จยิ่งกวา่น้ี คือมีความสุขอยา่ง
แท้จริง  ซ่ึงเรียกว่า “มรรค” แปลว่า “ทาง” หรือเรียกอีกอย่างคือ “อริยมรรค” หมายถึง “ทางอนั
ประเสริฐ”ท่ีมีองคป์ระกอบ ๘ ประการ คือ 

๑. สัมมาทิฏฐิ (Right View) มีความเห็นชอบ หรือเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มี
ความรู้แจ้งในอริยสัจ ๔ รู้ว่าอะไรคือทุกข์ (Suffering) รู้ว่าอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ (Cause of 
Suffering) รู้ว่าอะไรคือตวัดบัทุกข์ (Cessation of Suffering)  รู้ชดัถึงหนทางแห่งการดบัทุกข์ (The 
Way leading to the Cessation of Suffering) รู้แจง้ในไตรลกัษณ์  ๓ ประการ หรือรู้ในกุศลมูลและ
อกุศลมูล 

๒. สัมมาสังกปัปะ (Right Understanding)  มีความด าริชอบ คือ ไม่ติดอยูใ่นความอยากของ
ตน ไม่ติดอยู่ในบริโภคนิยม คิดละเลิกเหล้า เลิกบุหร่ี เลิกเท่ียวเตร่ ไม่พยาบาทปรองร้ายผูอ่ื้นมี
เมตตา ไม่เบียดเบียนหรือมุ่งท าร้ายท าลายใคร 

๓.   สัมมาวาจา (Right Speech)  มีการเจรจาชอบ อนัได้แก่ วจีสุจริต ๔ คือการไม่พูดเท็จ 
ไม่พูดส่อเสียด ค าพูดควรเป็นไปเพื่อความสามคัคี เวน้จากการพูดค าหยาบค าพูดควรให้เกิดความ
เช่ือถือ และไม่พูดเพอ้เจอ้เหลวไหลไร้สาระ 

๔. สัมมากมัมนัตะ (Right Action)  มีการกระท าชอบ ไดแ้ก่ กายสุจริต ๓ คือ เวน้จากการ
ฆ่า ควรมีเมตตาปรารถนาต่อเพื่อนมนุษย ์เวน้จากการลกัขโมย ควรมีความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อเพื่อน
มนุษย์ท่ีตกยาก เวน้จากการประพฤติผิดในกาม  ไม่ท าผิดจารีตประเพณี สามารถควบคุมความ
ตอ้งการทางกามใหอ้ยูใ่นขอบเขตอยา่งท่ีควร 

๕. สัมมาอาชีวะ (Right  Livelihood) การเล้ียงชีพชอบ คือการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
ถูกตอ้งตามศีลธรรม ตามจาริตประเพณี และถูกตอ้งตามกฎกติกาของสังคม  เวน้การประกอบอาชีพ
ท่ีเป็นมิจฉาชีพท่ีผดิศีลธรรม  ผดิกฎหมายบา้นเมือง 

                                                 
๑๒๕เร่ืองเดียวกนั. 



 ๑๒๑ 

๖. สัมมาวายามะ (Right Effort)  มีความพยายามชอบ คือ ความเพียร ๔ อย่าง ท่ีเรียกว่า 
“สัมมปัปธาน” ไดแ้ก่  เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้, เพียรระวงัปิดกั้นยบัย ั้งบาปอกุศลท่ียงั
ไม่เกิดอย่าให้เกิดข้ึน, เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิด คือเพียรท ากุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึน, 
เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ใหต้ั้งมัน่และเจริญยิง่ข้ึนไป 

๗.  สัมมาสติ (Right Mindfulness)  เพียรระลึกชอบ นัน่คือ สติปัฏฐาน ๔ อนัหมายถึงท่ีตั้ง
ของสติ หรือการตั้งสติก าหนดพิจารณาส่ิงหลายให้รู้เห็นตามเป็นจริง  ตามท่ีส่ิงนั้นๆ เป็นไปตาม
ธรรมดาของมนัเอง (They are as they are) 

๘.  สัมมาสมาธิ (Right Maeditation)  ตั้ งจิตมัน่ชอบ ท าใจให้สงบ สว่าง มีจิตหนักแน่น
มัน่คงไม่หว ัน่ไหวตามอารมณ์ภายนอก ได้แก่ การปฏิบติัสมถกรรมฐาน (Calmed Mindfulness) 
และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือความรู้แจ้งอันเกิดจากใจสงบ (Insight Meditation) ซ่ึงผู ้
ปฏิบติัตอ้งท าจิตให้เป็นสมาธิ สงบและไม่ฟุ้งซ่านไปตามแรงราคะ จนถึงขั้นฌานจิต คือจิตท่ีอยู่
เหนืออารมณ์ทั้งปวงได ้

ในอริยมรรค ๘ เม่ือสรุปลงในไตรสิกขาเพื่อฝึกอบรมกาย วาจา ใจและปัญญาให้สูงข้ึนได้
ดงัน้ี 

๑.  ศีล  ไดแ้ก่ขอ้ปฏิบติัในอริยมรรค ขอ้ท่ี ๓ การเจรจาชอบ, ขอ้ท่ี ๔ ท าการงานชอบ และ
อริยมรรคขอ้ท่ี ๕ เล้ียงชีพชอบ 

๒. สมาธิ  ไดแ้ก่ขอ้ปฏิบติัในอริยมรรคขอ้ท่ี ๖ มีความพยายามชอบ, ขอ้ท่ี ๗ มีความระลึก
ชอบ, และอริยมรรคขอ้ท่ี ๘ มีจิตตั้งมัน่ชอบ 

๓. ปัญญา ไดแ้ก่ขอ้ปฏิบติัในอริยมรรคขอ้ท่ี ๑ มีความเห็นชอบ และอริยมรรคขอ้ท่ี ๒ มี
ความด าริชอบ 
 หลกัไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค ์๘ อาจเขียนใหเ้ขา้ใจง่าย  และสะดวกในการดูได ้ ดงัน้ี 

 

๑. อธิศีลสิกขา   ๒.  อธิจิตตสิกขา  ๓.  อธิปัญญาสิกขา 

  

 สัมมาวาจา   สัมมาวายามะ   สัมมาทฎิฐิ 

 สัมมากมัมันตะ   สัมมาสติ   สัมมาสังกปัปะ 

สัมมาอาชีวะ   สัมมาสมาธิ     
  

แผนภาพท่ี  ๑๐  อริยมรรคในไตรสีกขา 



 ๑๒๒ 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าหลักไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค์ ๘ มีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
พฒันาจิตใจของบุคคลในพระพุทธศาสนา  เพราะการพฒันาจิตใจของบุคคลตามหลกัพุทธธรรมจะ
ใชว้ิธีการปฏิบติัตามหลกัไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค ์๘ น้ี   ซ่ึงหากปราศจากหลกัไตรสิกขาและ
อริยมรรคแลว้  จิตใจของบุคคลนั้นก็ไม่อาจจะพฒันาหรือยกระดบัใหสู้งข้ึนได ้  

อยา่งไรก็ตามการท่ีจะปลูกฝังใหค้นในสังคมเขา้ถึงปัญญา หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
นั้น จ าตอ้งมีกระบวนการของการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการสั่งสมภูมิปัญญาเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ี
เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัโดยอาศยัหลกัคุณธรรม ๔ 
ประการ ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีทรงพระราชด ารัสในพระราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิราชเจา้ เม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทางปัญญาไดด้ว้ยคุณธรรม 
๔ ประการ ประกอบดว้ย 

๑.  การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นธรรม  

๒.  การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจความดีนั้น 
๓.  การอดทนอดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยเหตุ

ประการใด 
๔.  การรู้จกัละวางความชั่ว ความทุจริต  และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
จะเห็นได้ว่าพระบรมราโชวาทเร่ืองคุณธรรม ๔ ประการน้ี  เร่ิมตน้ประการแรกดว้ยการ

รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม  ส่ิงท่ี
เป็น “ประโยชน์” และเป็น “ธรรม”  ก็คือส่ิงท่ีเป็นความพอเพียง พอเหมาะ ไม่มากหรือไม่น้อย
จนเกินไป เราควรวิเคราะห์ว่า เราควรเลือกปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรมในเร่ืองไหน
ก่อน ถึงจะมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาของเรา ภายใตอ้งค์ประกอบของ“ความรู้” 
และ“คุณธรรม”  อนัเป็นส่ิงเดียวกบั “ทางสายกลางตามวถีิทางแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ส าหรับในการปรับประยุกตใ์ชค้วามพอเพียงให้เขา้กบัการด าเนินชีวิตของตนเองตามแนว
พุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตพอเพียงกบัความส าเร็จในชีวิตนั้น  มีหลกัในการน ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัอยู ่ ๕ ประการ คือ 

๑.  ความพอเพียงในการแสวงหา โดยยึดหลกัให้เหมาะสมกบัศกัยภาพ และความ สามารถ 
ของตน เหมาะสมกบัการอยูร่่วมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เหมาะสมกบัส่ิงและเร่ืองท่ีเราแสวงหา 



 ๑๒๓ 

๒.  ความพอเพียงในการรับ โดยรับใหส้มดุลพอเพียงกบัปริมาณของส่ิงนั้นรับใหเ้หมาะสม
กบัธรรม  คือรับดว้ยความสุจริต  บริสุทธ์ิทั้งท่ีมาและท่ีจะน าไปใช ้

๓.   ความพอเพียงในการพิจารณา โดยยึดการตรวจสอบส่ิงท่ีตนเองแสวงหา พิจารณาถึง
ความจ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์จริงๆ ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ใช่ของท่ีจะโออ้วด และพิจารณาถึงความเป็นจริง  
คือ  ความไม่จิรังย ัง่ยนื ไม่เท่ียงแทแ้น่นอน มีการแตกดบัเป็นธรรมดา จึงไม่ควรเขา้ไปยดึถือ 

๔.  ความพอเพียงในการบริโภค โดยมุ่งประโยชน์  คุณภาพ ประสิทธิภาพ และส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในส่ิงท่ีเราจะบริโภค ไม่บริโภคจนเสียงานเสียการ จนกลายเป็นทุกขใ์นภายหลงั ควร
บริโภคแต่พอเหมาะ  พอควรสมดุลกบัการด าเนินชีวติของตน และไม่ตกเป็นทาสของการบริโภค 

๕.  ความพอเพียงในการเสียสละ โดยยึดหลักไม่ตระหน่ีหวงแหนจนเกินไป รู้จกัการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมดว้ยความจริงใจ  ไม่ใช่จะเป็นเพียงแต่ผูรั้บเพียงฝ่ายเดียว และตอ้งรู้จกัการเป็น
ผูใ้หด้ว้ย 

หลกัของความพอเพียงในมชัฌิมาปฏิปทานั้น  ยงัน ามาใชไ้ดก้บักิจกรรม กิจการ และหนา้ท่ี
การงานต่างๆ ตลอดจนถึงการปฏิบติักิจในชีวิตประจ าวนัทุกอยา่งของมนุษย ์เช่น การศึกษาเล่าเรียน  
การท างานเป็นทีม  การบงัคบับญัชา การบริหารจดัการ เป็นตน้ 

การปฏิบติัผดิพลาดของมนุษยใ์นหลกัของการพอเพียง คือการท าโดยไม่รู้ไม่เขา้ใจตรงตาม
จุดมุ่งหมายของค าว่าพอเพียง จึงไม่ได้ด าเนินอยู่ในทางสายกลางนั่นก็หมายความว่าพวกเขาอยู่
ในทางเอียงสุดอยูใ่นทางใดทางหน่ึง เช่น พวกหน่ึงใชร้ะบบและวิธีการเป็นเคร่ืองมือ หรือช่องทาง
ในการแสวงหาส่ิงของ  หรืออ านาจเพื่อบ ารุงบ าเรอปรนเปรอตน โดยการใชร้ะบบการเมือง สถาบนั 
เป็นช่องทางในการแสวงหาส่ิงท่ีตนมีความตอ้งการ คือมุ่งเพื่อใหต้นไดเ้งินทองให้มากท่ีสุด หรือได้
ต าแหน่งใหญ่โต  โดยไม่ไดท้  าเพื่อความส าเร็จ  หรือเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายวตัถุประสงคข์องเน้ือ
งานท่ีตนเองรับผดิชอบ  ส่วนโด่งอีกพวกหน่ึงก็ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยา่งแขง็ขนัจริงจงั ทุ่มเท
ทุ่มใจ ระดมทุน อุทิศเวลาให้กบังานนั้นๆ อยา่งจริงจงั แต่ไม่มีการวางแผน ไม่เขา้ใจความมุ่งหมาย
ของส่ิง  หรืองานท่ีเขากระท าไปนั้นท าไปเพื่อแก้ปัญหาอะไร ประโยชน์ท่ีเขาทุ่มเทท าไปนั้นเกิด
ประโยชน์ต่อตวัเขาและส่วนรวมอย่างไร เพราะบางคร้ังการท่ีไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลท่ี
แทจ้ริง จะท าใหส้ิ้นเปลืองเวลา เหน็ดเหน่ือยท าใหต้นล าบาก   

สรุปรวมความไดว้า่ พวกแรกท าไปเพื่อสนองความตอ้งการ หรือตณัหาของตนไม่เป็นไป
ตามจุด มุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของกิจกรรมหรือการงานนั้นๆ  ส่วนพวกหลงัท าไปก็สักแต่ว่าไดท้  าโดย
ไม่รู้ไม่เขา้ใจวตัถุประสงค ์หรือความหมาย หรือประโยชน์ในส่ิงท่ีตนท า คือท าสุดโต่งไปคนละทาง 
ไม่ด าเนินตามมชัฌิมาปฏิปทา  หรือทางสายกลางก็จะมีแต่ท าใหเ้กิดปัญหาเพิ่มพูนมากยิง่ข้ึน 



 ๑๒๔ 

ในการท างานเราตอ้งไม่เพียรพยามยามให้ตึงจนเกินไป หรือไม่หยอ่นจนเกินไป นัน่คือไม่
เกียจคร้านในหน้าท่ีการงาน แต่ก็ไม่หักโหมจนเกินไป ในการศึกษาเล่าเรียนก็เช่นเดียวกนั  ถา้เรา
หย่อนยานเกียจคร้านเกินไปก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ  แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราหักโหมเกินไป
เคร่งเครียดกับส่ิงนั้นจนไม่มีเวลาพกัผ่อน ผลท่ีตามมาก็คือสุขภาพร่างกายย่อมได้ทุกข์ทรมาน
เจ็บป่วยอาจเป็นเหตุท าให้เราไม่ประสบผลส าเร็จได้เช่นเดียวกัน  ดงันั้นเราต้องใช้ความเพียรท่ี 
“พอเหมาะพอดี”ในการด าเนินชีวิตทั้งส่วนตวัและหน้าท่ีการงาน  เราจึงจะประสบความส าเร็จใน
ชีวติ ซ่ึงความพอดีท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความ ส าเร็จในชีวติ  คือ 
 ๑.  ความพอดีในดา้นจิตใจ  คือทุกอย่างตอ้งเร่ิมท่ีตวัเองเสียก่อน คือสร้างความพอดีทาง 
ดา้นจิตใจใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองเสียก่อน 
 ๒.  ความพอดีในดา้นสังคม  คือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในครอบครัวเป็นเบ้ือง ตน้  
และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนและสังคมกลุ่มใหญ่ 
 ๓.  ความพอดีในด้านเศรษฐกิจ  คือจะต้องอยู่อย่างพอดี พอมีพอกินตามฐานะ และ
ศักยภาพของตนไม่ได้หรูหราจนเกินฐานะของตน จนท าลายตัวเอง เม่ือมีศักยภาพดีข้ึน มี
ความสามารถเพิ่มข้ึนจึงค่อยแสวงหาเพิ่มเติมเท่าท่ีจ  าเป็นต่อชีวติ 
 ๔.  ความพอดีทางดา้นทรัพยากร  คือตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นโลก อยา่มุ่งแต่ท าลาย
เพื่อหวงัประโยชน์แค่เฉพาะของตนเท่านั้น จงช่วยกนัรักษาอนุรักษเ์สริมสร้างทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หอ้ยู่
อยา่งธรรมชาติท่ีเป็นอยู ่
 ๕.  ความพอดีทางดา้นเทคโนโลยี  คือการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะ
และความตอ้งการของตน 

จึงขอสรุปตรงน้ีวา่การประยุกตเ์ศรษฐศาสตร์แนวพุทธกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน า 
มาใช้ให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของมนุษยท์ั้งในดา้นการประกอบอาชีพและทางดา้นจิตใจนั้นเป็น
ส่วนท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์โดยตรงกับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแท้จริงในเร่ืองความ
พอเพียงหรือความพอประมาณ ก็คือการน าหลกัปฏิบติัของมชัฌิมาปฏิปทามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิด
พลงัความคิด คือกระบวนการเรียนรู้ อนัน าไปสู่พลงัการกระท า คือกระบวนการปฏิบติั และเป็นผล
น าไปสู่พลงัจิตส านึก คือการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตวัเองเพื่อพร้อมท่ีจะรองรับต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม และเพื่อความ ส าเร็จในชีวิตทั้งทางดา้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั และทั้งทางดา้นการ
ประกอบอาชีพหนา้ท่ีการงาน 
 ส่วนในการท่ีจะสนองความตอ้งการตามหลกัการของพระพุทธศาสนานั้น จะตอ้งสนอง
ดว้ยปัญญาคือ  รู้จกัความพอดี (มตัตญัญุตา) และเพื่อคุณค่าท่ีแทจ้ริงของมนั ซ่ึงเห็นได้จากการท่ี
พระพุทธองค์ทรงสอนให้พระสงฆ์สาวกไดพ้ิจารณาปัจจยั ๔ ก่อนบริโภคหรือใช้สอย  เพื่อจะได้



 ๑๒๕ 

มองเห็นคุณค่าท่ีแท้จริงของมันว่าเราเสพหรือบริโภคเพื่ออะไร เช่น ฉันอาหารบิณฑบาตก็ให้
พิจารณาว่า ท่ีฉันอาหารน้ีไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ความเอร็ดอร่อย  ไม่ใช่เพื่อแสดงฐานะอวดโอก้นั ไม่ใช่
เพื่อจะหาความสนุกสนานมัวเมา แต่เพื่อจะได้เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงชีวิตให้ร่างกายมีสุขภาพดี  
เป็นอยู่ผาสุก  เม่ือร่างกายสุขภาพดีจะได้ไปบ าเพ็ญคุณงามความดี และท าหน้าท่ีการงานของตน
ดว้ยดี หรือการนุ่งห่มผา้ก็เหมือนกนั ก็ให้พิจารณาวา่ท่ีนุ่งห่มผา้จีวรน้ีไม่ใชเ้พื่อความสวยงาม หรือ
เพื่ออวดฐานะแต่เพื่อบ าบดัความร้อนความหนาว  เพื่อปกปิดอวยัวะท่ีควรปกปิด เป็นตน้ ดงัตงัขณิก
ปัจจะเวกขณ์ท่ีไดบ้ญัญติัเอาไวส้ าหรับใหพ้ระภิกษุสงฆพ์ิจารณานิสสัย ๔ (ปัจจยั ๔) เป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

 ๑.  เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว  ใช้จีวรเพียงเพื่อบ าบดัหนาว บ าบดัร้อน บ าบดัสัมผสั 
เหลือบ ยงุ สัตวเ์ล้ือยคลานทั้งหลาย  ลมแดด เพื่อปกปิดอวยัวะท่ีร่างกาย 
 ๒.  เราพิจารณาโดยแยบคายแลว้  ฉนับิณฑบาตไม่เพื่อเล่น ไม่เพื่อเมา ไม่เพื่อสดใส ไม่เพื่อ
เปล่งปลั่ง  แต่เพื่อตั้ งอยู่แห่งกายน้ี เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อระงับความล าบาก เพื่ออนุเคราะห์
พรหมจรรย์  ด้วยคิดว่าเพื่อระงบัเวทนาเก่าคือความหิวและเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่เกิดข้ึน ความ
เป็นไป ความหาโทษมิได ้ความผาสุกของเรา  จะมีอยูด่ว้ยเพราะอยา่งน้ี 
 ๓.  เราพิจารณาโดยแยบคายแลว้ใชเ้สนาสนะ (ท่ีอยูอ่าศยั) เพียงเพื่อบ าบดัหนาว เพื่อบ าบดั
ร้อน เพื่อบ าบดัสัมผสั เหลือบ ยงุ ลม แดด สัตวเ์ล้ือยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอนัตรายต่างๆ  
 ๔.  เราพิจารณาโดยแยบคายแลว้  ฉนัยาเพียงเพื่อบ าบดัเวทนา มีอาพาธต่างๆ เป็นสาเหตุให้
เกิดข้ึนเพื่อความเป็นผูไ้ม่มีโรคเบียดเบียน 
 จึงเห็นได้ว่า  การมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของพระภิกษุสงฆ์ท่ีท่านปฏิบติัเป็นกิจวตัร
ประจ าวนัน้ีมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  อนัเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงท่ีน่าจะเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับบุคคลทัว่ไป ท่ีทุกคนควรจะนอ้มน ามาเป็นหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็น
อย่างดี โดยเฉพาะมชัฌิมาปฏิปทาหลกัธรรมในการพฒันาให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจในเร่ืองของ
ความพอประมาณตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่ิงท่ีบุคคลทัว่ไปและสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดีทุกคนตอ้งตั้งใจปฏิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการขบัเคล่ือน  เพราะการรับรู้และมี
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งยอ่มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์โดยตรงกบัชีวติและความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นเร่ืองความ
พอเพียงหรือความพอประมาณอยา่งแทจ้ริง 
 ๒.๕.๓  โยนิโสมนสิการ  หลกัก ากบัความมีเหตุผล 

ในกระบวนการของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะน าไปสู่การด ารงชีพแบบ
พอเพียง อนัประกอบดว้ยเหตุผล มี ๒ อยา่ง นัน่คือ   

๑. รากฐานทางศีลธรรมจรรยาท่ีมัน่คง กล่าวคือการท่ีเศรษฐกิจจะพฒันาไปไดดี้มัน่คงและ
ย ัง่ยืนนั้น  เพราะมีสังคมและการเมืองท่ีมีฐานะมัน่คง เป็นเสถียรภาพ และในขณะเดียวกนั สังคม



 ๑๒๖ 

และการเมืองจะเกิดมีเสถียรภาพได ้ ก็เพราะสมาชิกหรือผูค้นในสังคมปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์ หรือ
วยัของสังคม  ซ่ึงตั้งอยูบ่นกรอบของศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม 

๒. การเปล่ียนกระบวนความคิด หรือเปล่ียนความคิดเห็น (ทิฐิ) ของคนเป็นจ านวนมาก  ซ่ึง
ปัจจยัทั้งสองขา้งตน้นั้นเป็นภาระหน้าท่ีของคนในสังคม คือ พ่อ แม่ ครูอาจารย ์ผูน้  าสังคมระดบั
ต่างๆ ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึงระดบัประเทศชาติ  ตลอดถึงผูน้ าศาสนา หรือผูน้ าทางจิตวิญญาณ
ในสังคมนั้ น ๆ  ต้องให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ซ่ึงในส่วนของการเปล่ียน
กระบวนความคิดจากการเห็นผิด คิดผิด มาเป็นถูก คิดถูกนั้น ทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงเหตุ
ปัจจยัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขา้งตน้ไวว้่า  ทางเกิดแก่แนวความคิดท่ีถูกตอ้งซ่ึงเป็นตน้ทางของ
ความดีงามทั้งหลายมีอยู ่๒ ประการ  คือ  ปรโตฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ดงัท่ีมีหลกัฐานปรากฏ
อยู่ในมหาเวทลัลสูตรแห่งคมัภีร์มชัฌิมนิกาย มูลปัณณสก์ โดยได้กล่าวถึงเหตุปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความคิดความเห็นท่ีถูกตอ้งซ่ึงเรียกวา่ สัมมาทิฐิ  มี๒ ประการ คือ  

ประการแรก คือ  ปรโตโฆสะ  (การไดส้ดบัจากบุคคลอ่ืน) 
ประการท่ีสอง คือ โยนิโสมนสิการ  (การมนสิการโดยแยกคาย)”  

โดยพระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัประเด็นขา้งตน้ไวว้า่ 
๑.  ปรโตโฆสะ แปลว่า  เสียงจากผูอ่ื้น หมายถึง การกระตุน้เตือนหรือชกัจูงจากภายนอก 

คือ การรับฟังค าแนะน าสั่งสอน เล่าเรียนศึกษาหาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค าบอกเล่าชกัจูงของ
ผูอ่ื้น โดยเฉพาะการฟังธรรมจากบุคคลผูเ้ป็นกลัยาณมิตร 

๒. โยนิโสมนสิการ  แปลว่า  การกระท าในใจโดยอุบายอนัแยบคาย หมายถึง การใช้
ความคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี การรู้จกัคิด คิดเป็น   กล่าวคือการมองส่ิงทั้งหลายดว้ยการคิด
พินิจพิจารณา  รู้จกัสืบสาวหาเหตุและผล  แยกแยะส่ิงนั้นๆ  หรือปัญหานั้นๆ ออกให้เป็นตาม
ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั ๑๒๖ 

และยงัได้อธิบายต่อไปอีกว่าโยนิโสมนสิการเป็นหลักธรรมท่ีก่อให้เกิดความเจริญต่อ
บุคคล  ซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นวฒิุธรรม ๔ คือคุณธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงาม ๔ ประการ มีดงัน้ี 

๑.  สัปปุริสสังเสวะ คือการคบหาสนทนากับผูท้รงธรรมทรงปัญญาเป็นกัลยาณมิตร  
เปรียบเสมือนกบัการท่ีบุคคลไดเ้ขา้เป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

                                                 
๑๒๖พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

คร้ังท่ี ๙, อา้งแลว้, หนา้ ๘๐. 
  



 ๑๒๗ 

๒.  สัทธัมมัสสวนะ  คือใส่ใจเล่าเรียน ฟัง อ่าน  และหาความ รู้ให้ได้ธรรมท่ีแท ้
เปรียบเสมือนกบัการท่ีบุคคลได้รับรู้ถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจากการเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี 

๓.  โยนิโสมนสิการ  คือการใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี  เปรียบเสมือนกบั
การท่ีบุคคลไดรั้บรู้และมีความเขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  คือการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งตามธรรม๑๒๗เปรียบเสมือนกบัการท่ี
บุคคลไดรั้บรู้ มีความเขา้ใจ และน าไปใชไ้ดต้รงตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ วะสี ไดใ้ห้ทศันะกระบวนความคิดท่ีประกอบดว้ย
เหตุผลไวว้า่  รูปแบบการคิดของมนุษย ์มี  ๒  แบบ คือ   
 ๑. การคิดแบบท่ีเรียกวา่  วฎัฎะ   
 ๒. การคิดแบบท่ีเรียกวา่  กา้วหนา้  
   
 โดยผูว้จิยัสามารถแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพประกอบได ้ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 แผนภาพท่ี  ๑๑   ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนความคิดทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

                                                 

 
๑๒๗อง.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒.  
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เทคโนโลย ี



 ๑๒๘ 

 นอกจากนั้นแลว้ในพระพุทธศาสนายงัมีลกัษณะพิเศษอีกอยา่งหน่ึงคือ  สอนศีลธรรมแต่ไม่
มองขา้มปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพราะยอมรับเป็นหลกัการท่ีส าคญัท่ีว่า  คนจะดีไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผู ้
ประกอบดว้ยศีลธรรม  แต่ศีลธรรมจะเกิดข้ึนไดย้าก  ถา้เศรษฐกิจส่วนบุคคลไม่ดี  ศีลธรรมจะตอ้ง
ควบคู่ไปกบัเศรษฐกิจ  ซ่ึงเขา้ท านองท่ีว่า “ศีลธรรมเดินดว้ยทอ้ง”  ดงัเห็นไดจ้ากค าสอนของพระ
พุทธองคท่ี์นอกจากจะสอนศีลธรรมแลว้ก็ยงัสั่งสอนเนน้หนกัใหต้ั้งเน้ือตั้งตวัในทางเศรษฐกิจใหไ้ด ้ 
จึงปรากฏมีหลักธรรมมากมายในพระไตรปิฎกท่ีเป็นหลักการพฒันาเศรษฐกิจส่วนบุคคลและ
ครอบครัวอนัเป็นหลกัสนอง (To Satisfy) อย่างมากมาย  ซ่ึงในท่ีน้ีจะเลือกสรรมากล่าวพอเป็น
แนวทางปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองการพาณิชยไ์วด้งัต่อไปน้ี   
 การพาณิชย ์ หมายถึง  การคา้ขายเป็นอาชีพท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจใหแ้ก่ตนและบา้นเมือง  ในพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมท่ีจะท าให้ส าเร็จในการพาณิชย ์ท่ี
เรียกว่า  ปาปณิกธรรม ๓  หรือปาปณิกงัคะ ๓๑๒๘ซ่ึงหมายถึง หลกัพ่อคา้, องค์คุณของพ่อคา้, หลกั
ความส าเร็จของพอ่คา้ (qualities of a successful shopkeeper or businessman) ไวด้งัน้ี 

 ๑.  จกัขุมา (shrewd)  มีตาไวกวา้งไกล  คือรู้จกัสินคา้ ดูสินคา้เป็น สามารถจ าแนกตน้ทุน
ก าไรสินคา้ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งสามารถกะตน้ทุนเก็งก าไรไดแ้ม่นย  าวา่สินคา้ชนิดน้ีซ้ือมาราคา
เท่าน้ี  ขายราคาเท่าน้ีจะไดก้ าไรเท่าไร 
 ๒.  วิธูโร  (capable of administering business) จัดเจนธุรกิจ คือ มีความช านิช านาญใน
การคา้ รู้แหล่งซ้ือแหล่งขาย รู้ความเคล่ือนไหวความตอ้งการของตลาด เขา้ใจการซ้ือสินคา้เขา้และ
จ าหน่ายสินคา้ออก  รอบรู้การซ้ือของลูกคา้  รู้ใจและรู้จกัเอาใจลูกคา้ตามกาลเทศะ รู้ท าเลท่ีซ้ือท่ีขาย
วา่ซ้ือท่ีไหนจะไดร้าคาถูก  และขายท่ีไหนจะไดร้าคาดี  รวมทั้งรู้เทศกาล ฤดูกาลวา่คราวใดควรเนน้
สินคา้ใด และมีความขยนัไม่ทอดธุระหรือไม่ท าใหสิ้นคา้ตกคา้ง 
 ๓.  นิสสยสัมปันโน  (having good credit rating) ถึงพร้อมดว้ยแหล่งเงินทุนเป็นท่ีอาศยั คือ 
มีแหล่งเงินทุนต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  รู้จกัท าตนให้เป็นท่ีนิยม
เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจในหมู่เศรษฐี  คหบดี นายธนาคาร มีความสามารถติดต่อหาเงินมาลงทุนหรือ
ด าเนินกิจการได ้       
 นอกจากน้ี  พระพุทธองคย์งัไดต้รัสถึงองคป์ระกอบของบุคคลผูท่ี้ท  าการคา้ขายไวใ้นติกะนิ
บาด  องัคุตตระนิกายว่า  ถา้พ่อคา้ประกอบไปด้วยองค์ ๓ ประการน้ี  จะได้โภคทรัพยท่ี์ยงัไม่ได้
หรือท าโภคทรัพยท่ี์ไดแ้ลว้ใหท้วข้ึีน  องคป์ระกอบ ๓ ประการนั้น คือ 
 ประการท่ีหน่ึง  เวลาเชา้จดัแจงการงานโดยเรียบร้อย 
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 ๑๒๙ 

 ประการท่ีสอง  เวลาเท่ียงจดัแจงการงานโดยเรียบร้อย 
 ประการท่ีสาม  เวลาเยน็จดัแจงการงานโดยเรียบร้อย 
 แมว้่าการคา้ขายจะเป็นอาชีพท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตเสริมเศรษฐกิจไดดี้ก็ตาม แต่ผูท้รง
คุณธรรมและหวงัความสุขความเจริญอยา่งแทจ้ริงแลว้  ก็ควรจะไดง้ดเวน้การคา้ขายท่ีผดิศีลธรรมท่ี
เรียกว่า  มิจฉาวณิชชา ๕  คือ การค้าขายท่ีผิดหรือไม่ชอบธรรม หรือท่ีเรียกว่า วณิชชา ๕๑๒๙ซ่ึง
หมายถึงการคา้ขาย ๕ อยา่ง ในท่ีน้ีหมายถึง การคา้ขายท่ีเป็นอกรณียะส าหรับอุบาสก คือ อุบาสกไม่
ควรประกอบ (trades which should not be plied by a lay disciple)  ดงัน้ี 
 ๑.  สัตถวณิชชา  คา้ขายอาวุธ (trade in weapons) คือ  คา้ขายเคร่ืองประหาท่ีท าลายกนัโดย
ส่วนเดียว เช่น วตัถุระเบิด อาวธุต่าง ๆ ท่ีใชท้  าร้ายกนัและกนั 
 ๒.  สัตตวณิชชา  คา้ขายมนุษย ์(trade in human beings) คือ คา้ขายมนุษยเ์พื่อเป็นทาสรับ
ใชผู้อ่ื้น  หรือหลอกลวงหญิงสาวไปขายเพื่อใหเ้ป็นโสเภณี รวมทั้งน าเด็กไปขายคา้ก าไร 
 ๓.  มงัสวณิชชา  ค้าขายเน้ือสัตว ์(trade in flesh)  แต่ในอรรถกถาแก้ว่า เล้ียงสัตวไ์วข้าย 
(trade in animals for meat)  คือ การเล้ียงสัตวต่์างๆ  เพื่อฆ่าเอาเน้ือไปขาย เช่น ววั ควาย หมู  เป็ด ไก่ 
เป็นตน้  
 ๔.  มชัชวณิชชา  คา้ขายน ้ าเมา  (trade in spirits) คือ  คา้ขายสุราน ้ าเมา  และยาเสพติดทุก
ชนิด  ซ่ึงท าให้ผูด่ื้มผูเ้สพมวัเมาหลงใหลขาดสติสัมปชัญญะ พาตวัท าชัว่หายนะต่างๆ  หรือท าให้ผู ้
เสพถูกท าลายสุขภาพร่างกายและอนัตรายต่อชีวิต  เป็นการท าลายเศรษฐกิจ ท าลายสังคม และ
ประเทศชาติ  
 ๕.  วิสวณิชชา  คา้ขายยาพิษ (trade in poison)  คือ คา้ขายพิษหรือสารพิษต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ท าลายมนุษยแ์ละสัตว ์ ถือวา่เป็นการคา้ขายท่ีผดิศีลธรรม 
 นอกจากนั้นหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนายงัแสดงใหรู้้ถึงความพอประมาณในการใชจ่้าย
ทรัพยเ์ศรษฐกิจท่ีหามาได ้เพื่อให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความถูกตอ้งทางศีลธรรมและมีเหตุล  
โดยหลักการใช้จ่ายทรัพยใ์ห้ถูกตอ้งตามหลกัเศรษฐกิจ  นั่นคือ  หลกัโภคอาทิยะ ๕๑๓๐หมายถึง
ประโยชน์ท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย ์ หรือเหตุผลท่ีบุคคลควรยึดถือในการท่ีจะมี หรือครอบครอง
โภคทรัพย ์(uses of possessions; reasons for earning and having wealth) เพราะบุคคลแสวงหาโภค
ทรัพยม์าได ้ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรของตนและโดยทางสุจริตชอบธรรมแลว้  จึงถือเอาประโยชน์
จากโภคทรัพย ์๕ อยา่ง คือ  
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 ๑๓๐ 

 ๑. เล้ียงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา บ่าวไพร่และคนในปกครองให้เป็นสุข (to make 
oneself, one’s parents, children, wife, servants and workmen happy and live in comfort)  
 ๒.  เล้ียงมิตรสหายหรือเพื่อนฝูงหรือผูร่้วมในกิจการให้เป็นสุข (to share this happiness 
and comfort with one’s friends) คือ สงเคราะห์อนุเคราะห์ตามสมควร 
 ๓.  บ าบดัป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆ (to make oneself secure against all misfortunes) 
 ๔.  ท าพลี  ๕  อยา่ง (to make the fivefold offering)  ดงัต่อไปน้ี   
  ๔.๑   ญาติพลี (to relatives, by giving help to them) สงเคราะห์ญาติ  
          ๔.๒  อติถิพลี  ตอ้นรับแขก (to guests, by receiving them)                                    
  ๔.๓  ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศใหผู้ล่้วงลบั (to the departed, by dedicating merit to 
them) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งโดยเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตามล่วงลบั                                                       
  ๔.๔ ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นตน้ (to the king, i.e., to the 
government, by paying taxes and duties and so on) 
  ๔.๕  เทวตาพลี  ถวายเทวดาคือสักการะบ ารุง  หรือท าบุญอุทิศให้เทวดาหรือส่ิง
เคารพบูชาตามความเช่ือถือสักการะบ ารุง  หรือท าบุญอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาตามความเช่ือถือ (to the 
deities, i.e., those beings who are worshipped according to one’s faith)                                                                                                        
 ๕.  อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ (พระสงฆ์) ผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ (to support those 
monks and spiritual teachers who lead a pure and spiritual teachers who lead a pure and diligent 
life)  
 เม่ือใชจ่้ายโภคทรัพยท์  าประโยชน์อยา่งน้ีแลว้  ถึงโภคทรัพยจ์ะหมดไปก็สบายใจไดว้า่ได้
ใชโ้ภคะนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ถูกตอ้งตามเหตุผลแลว้  ถา้โภคะเพิ่มข้ึนก็สบายใจเช่นเดียวกนัเป็นอนั
ไม่ตอ้งเดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี  นอกจากนั้นพระพุทธเจา้ทรงมองเห็นความส าคญัความจ าเป็น
ของปัจจยั ๔ ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งมีจะตอ้งใช้อย่างพอเพียง  เพราะเป็นพื้นฐานแห่งการเป็นอยู่ของ
มวลมนุษยชาติ  แต่ว่าปัจจยั ๔จะเกิดมีข้ึนนั้นก็ต้องอาศยัการผลิต  ซ่ึงความมีเหตุผลตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งโดยในพระไตรปิฎกไดมี้ปรากฏไว้
ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวตัตนิกธรรม ๔๑๓๑ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน หรือหลักสร้าง
ความส าเร็จทันตาเห็น  บางทีเรียกว่า หัวใจเศรษฐี คือ อุ. อา.กะ.สะ. ท่ีสอนให้ตั้ งตัวได้ในทาง
เศรษฐกิจ  ๔ ประการ ดงัต่อไปน้ี 
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 ๑.  อุฏฐานสัมปทา  ขยนัในการท างาน  ทรัพยส์มบติัจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือบุคคลมีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน  พระพุทธองค์ไดต้รัสยืนยนัไวว้่า “อุฏฐาตา วินทะเต ธนัง ผูมี้ความ
ขยนั ย่อมหาทรัพยไ์ด้”  และในการท างานจะตอ้งไม่อา้งเลศต่าง ๆ ดงัท่ีพระพุทธองค์ตรัสไวใ้น
สิงคาลกสูตรวา่   “ดูกรคหบดีบุตร  โทษในการประกอบเนือง ๆ  ซ่ึงความเกียจคร้าน ๖ ประการ  คือ 
  ๑.๑   มกัอา้งวา่หนาวนกั  แลว้ไม่ท างาน 
  ๑.๒  มกัอา้งวา่ร้อนนกั  แลว้ไม่ท างาน 
  ๑.๓   มกัอา้งวา่เวลาเยน็  แลว้ไม่ท างาน 
  ๑.๔   มกัอา้งวา่ยงัเชา้อยู ่ แลว้ไม่ท างาน 
  ๑.๕   มกัอา้งวา่หิวนกั  แลว้ไม่ท างาน 
  ๑.๖   มกัอา้งวา่กระหายนกั  แลว้ไม่ท างาน 
 ฉะนั้นผูห้วงัความเจริญดว้ยโภคทรัพย ์ พึงเวน้จากการอา้งเลศเหล่าน้ีเสีย  เพราะหากมวัอา้ง
เลศผดัเพี้ยนอยา่งน้ีแลว้  โภคทรัพยท่ี์ยงัไม่เกิดข้ึนก็จะไม่เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะถึงความส้ินไป 
ดงันั้นคนท่ีมีความหมัน่ขยนัจะตอ้งไม่ให้ความส าคญัแก่ธรรมชาติภายนอกเหล่าน้ี อากาศจะหนาว
หรือร้อนก็ไม่ตายถา้ท างาน เยน็หรือเชา้อยูก่็เป็นเวลาท่ีท างานดีคืออากาศไม่ร้อน หิวหรือกระหายก็
ไม่เป็นไรท างานไปสักพกัก็รับประทานได้  บรรเทาความหิวความกระหายก็ท างานได้  เม่ืออยู่
ท่ามกลางส่ิงเหล่าน้ีถา้ขืนไปอา้งเป็นเหตุให้ไม่ตอ้งท าการงานเลย ก็ไม่ตอ้งท ากนั  ดว้ยเหตุน้ีท่านจึง
แสดงว่าผูห้วงัความเจริญด้วยโภคทรัพย์ จะต้องไม่เกียจคร้านท างานเพียงเพราะอ้างเลศต่างๆ 
ดงักล่าวแลว้ 
 ๒.  อารักขสัมปทา  การออมทรัพย ์ ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นมาก  เพราะผูห้วงัความเจริญ
ดว้ยโภคทรัพยจ์ะตอ้งรู้จกัรักษาทรัพยท่ี์หามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียรนั้น  ให้เป็นประโยชน์แก่
ตนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ โดยพยายามใชจ่้ายแต่ในส่ิงท่ีจ  าเป็น  และงดเวน้การใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น
เสีย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งงวดเวน้หลีกเล่ียงจากอบายมุข  ซ่ึงเป็นทางเส่ือมแห่งโภคะ ๔  คือ๑๓๒ 
  ๑.  เป็นนกัเท่ียวผูห้ญิง (ชาย) 
  ๒.  เป็นนกัด่ืมสุรายาเสพติด 
  ๓.  เป็นนกัการพนนั 
  ๔.  คบหาคนชัว่         
 และงดเวน้จากอบายมุขซ่ึงเป็นเหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพย์๑๓๓อีก ๖ อยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
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  ๑.  ติดสุราและของมึนเมา 
  ๒.  ชอบเท่ียวกลางคืน 
  ๓.  ชอบเท่ียวดูการละเล่น 
  ๔.  ติดการพนนั 
  ๕.  คบคนชัว่ 
  ๖.  เกียจคร้านท าการงาน      
 ฉะนั้นผูห้วงัความเจริญดว้ยโภคทรัพย์จะตอ้งเวน้เคร่ืองฉิบหาย  เพราะอบายมุขเหล่าน้ีแต่
ละขอ้ ๆ ไม่ใช่ว่าจะตอ้งครบ ๔ ขอ้ หรือครบ ๖ ขอ้  แมแ้ต่เพียงขอ้เดียวก็ไปไม่รอดแล้วเป็นทาง
เส่ือมเต็มตวัแลว้  ถา้ใครมีมากหลายขอ้ความเส่ือมก็เพิ่มมากข้ึน แต่ท่ีแน่นอนท่ีสุดนั้นอบายมุขแต่
ละขอ้ลว้นเป็นเหตุแห่งความเส่ือม  และความย่อยยบัแห่งโภคทรัพยส์มบติัจะเส่ือมากหรือน้อยก็
ข้ึนอยูว่า่ ไปมวัเมาหลวมตวัถล าลึกในอบายมุขนั้นมากหรือนอ้ยเพียงใด  และถา้หวงัจะตั้งเน้ือตั้งตวั
ในทางเศรษฐกิจใหไ้ด ้จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งละเวน้หลีกเล่ียงอบายมุขเหล่าน้ีโดยเด็ดขาด 
 ๓.  กลัยาณมิตตตา  คือคบคนดีเป็นมิตร  เพราะการมีเพื่อนท่ีดีนบัวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
อยา่งยิ่งในการศึกษาเล่าเรียน ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ  เพราะมนุษยเ์รานั้นจะอยู่
โดดเด่ียวคนเดียวไม่ได ้ ตอ้งมีเพื่อนฝูงเป็นผูร่้วมคิดร่วมท ากิจการต่างๆ และจะประสบความส าเร็จ
หรือลม้เหลวก็เพราะเพื่อนไดท้ั้งนั้น  ในดา้นเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกนั  จะตั้งเน้ือตั้งตวัไดห้รือไม่ไดก้็
เพราะเพื่อน  ถา้ไดเ้พื่อนท่ีดีเป็นท่ีปรึกษาร่วมมือในการประกอบอาชีพการงานก็จะสามารถประสบ
ความส าเร็จได ้  หาไม่แลว้ก็จะประสบความลม้ละลายในท่ีสุด  ผูห้วงัความเจริญในอาชีพของตน
อนัจะน าไปสู่ความมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงจ าเป็นตอ้งเลือกคบเพื่อนท่ีดี  โดยลกัษณะเพื่อนท่ีดีหรือ
มิตรแทท่ี้ควรคบมี ๔ ลกัษณะในตวัของเขา๑๓๔  คือ 
  ๑.  มีอุปการคุณ 
  ๒. ร่วมสุขร่วมทุกข ์
  ๓.  แนะน าประโยชน์ให ้
  ๔.  มีความรักใคร่จริงใจ        
 อีกประการหน่ึงเพื่อนท่ีดีนั้นจะต้องมีน าใจช่วยเหลือกันและกันให้ได้รับความสุขตาม
สมควรแก่อตัภาพ  เคร่ืองช่วยเหลือกนัและกนัในระหวา่งญาติมิตรและเพื่อนฝงูน้ีนัน่คือ สังคหวตัถุ 
๔๑๓๕ (เคร่ืองกระชบัมิตรภาพ) ดงัต่อไปน้ี 
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  ๑.  ทาน   ใหปั้นส่ิงของของตน 
  ๒.  ปิยวาจา   เจรจาวาจาท่ีอ่อนหวาน 
  ๓.  อตัถจริยา   ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่เพื่อน 
  ๔.  สมานตัตตา  มีความเป็นเพื่อนเสมอตน้เสมอปลาย 
 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการผกูมิตรและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั    
 ๔.  สมชีวิตา มีความประหยดั ความประหยดัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก จะมีชีวิตราบร่ืนปรกติ
สุขได ้ ตอ้งรู้จกัใชเ้งินทองอยา่งประหยดั  ใชแ้ต่ในส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่การครองชีพ และสมฐานะของตน  
พยายามใชจ่้ายให้พอเหมาะกบัรายไดข้องตน  ดงัค ากลอนท่ีวา่ “...มีนอ้ยใชน้อ้ยค่อยบรรจง อยา่จ่าย
ลงให้มากจะยากนาน...” เพราะว่าผูใ้ช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกินฐานะของตวัเองนั้น ย่อมประสบ
ความเดือดร้อน  เป็นผูมี้หน้ีสินเอาตวัไม่รอด  ท าใหค้รอบครัวไดรั้บความล าบาก   
 ฉะนั้นผูห้วงัความเจริญดว้ยโภคทรัพยจ์ะตอ้งรู้จกัประหยดัทรัพย ์พยายามใชจ่้ายแต่ในส่ิงท่ี
จ าเป็น  รู้จกัการใช้จ่ายทรัพยต์ามหลกัโภควิภาค ๔๑๓๖ท่ีพระพุทธองค์ได้แนะน าสิงคาลมาณพว่า 
“บุคคลพึงแบ่งทรัพยอ์อกเป็น ๔  ส่วน  ดงัน้ีคือ   
  ๑.  ส่วนท่ีหน่ึง  ใหบ้ริโภคใชส้อย 
  ๒. ส่วนท่ีสองและส่วนท่ีสาม  ใหใ้ชป้ระกอบธุรกิจการงาน 
  ๓.  ส่วนท่ีส่ี  ใหเ้ก็บออมเอาไว ้
   เพราะบุคคลเม่ือรู้จกัประหยดัและใช้จ่ายทรัพยต์ามหลกัธรรมดงักล่าวจึงจะมีความสุขได้
ตามสมควรแก่อตัภาพของตวัเองและครอบครัว  เพราะความสุขจะเกิดมีไดโ้ดยการมีทรัพยส์มบติั 
(อตัถิสุข)  โดยการจ่ายทรัพย ์(โภคสุข)  โดยไม่ตอ้งเป็นหน้ีเป็นสิน (อนณสุข) และความสุขเกิดจาก
การประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ (อนวชัชสุข)   
 จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าธรรมทั้ ง ๔ (อุ.อา.กะ.สะ.) ประการน้ีย่อมเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส าเร็จในปัจจุบนั  ทั้งน้ีเพราะผูท่ี้คิดจะตั้งตวัไดใ้นปัจจุบนั จ าเป็นจะตอ้งตั้งอยูใ่นธรรม
เหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด  ถ้าปราศจากธรรมเหล่าน้ีเสียแลว้  อย่าว่าแต่จะคิดตั้งตวัเลย  แมแ้ต่เพียงแค่
ประคองตัวให้มีชีวิตรอดก็ทั้ งยาก  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นตรงตามในหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมี
เหตุผลของการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้ ซ่ึงบุคคลท่ีปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและสมาชิกโครงการธนาคารความดีจึงเป็นผูท่ี้มีวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ  เพราะเป็น
ผูมี้ศรัทธาท่ีประกอบดว้ยเหตุผลตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

                                                 

 ๑๓๖ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒. 



 ๑๓๔ 

 ๒.๕.๔  อปัปมาทธรรม  หลกัสนับสนุนการมีภูมิคุมกนัทีด่ี 
 ในหลกัพุทธธรรมเนน้ความส าคญัของสติเป็นอยา่งมากต่อการปฏิบติัทางจริยธรรมในทุกๆ 
ขั้นตอนของการด าเนินชีวิต หรือประพฤติการปฏิบติัธรรมโดยมีสติก ากบัอยูเ่สมอ มีช่ือเรียกวา่อปัป
มาทหรือความไม่ประมาทซ่ึงเป็นหลกัธรรมส าหรับความกา้วหน้า  ความเป็นอยูโ่ดยไม่ขาดสติ มี
ความระมดั ระวงัอยูเ่สมอ และไม่ยอมพลาดโอกาสส าหรับความเจริญกา้วหนา้  ตระหนกัดีถึงส่ิงท่ี
ตอ้งกระท าและท าดว้ยความจริงจงั จึงกล่าวไดว้า่อปัปมาทธรรมเป็นหลกัความรู้สึกรับผิดชอบตาม
แนวพระพุทธศาสนา  โดยในแง่ของความส าคัญนั้ นอัปปมาทจัดเป็นองค์ประกอบภายใน
เช่นเดียวกบัโยนิโสมนสิการซ่ึงคู่กบัหลกักลัยาณมิตรท่ีเป็นองคป์ระกอบภายนอก  ซ่ึงมีความส าคญั
เท่าเทียมกนั โดยจะต่างกนัก็เพียงแต่โยนิโสมนสสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา  เป็นอุปกรณ์
ส าหรับใชก้ระท าการ  ส่วนอปัปมาทเป็นองคป์ระกอบฝ่ายสมาธิ  เป็นตวัควบคุมและเร่งเร้าให้มีการ
ใชอุ้ปกรณ์นั้น และสร้างความกา้วหนา้ต่อไปเสมอ  ดงัพระพุทธพจน์ในปัจฉิมวาจาท่ีแสดงวา่  “ส่ิง
ทั้งหลายท่ีปัจจยัปรุงแต่งข้ึน ยอ่มมีความเส่ือมส้ินไปเป็นธรรมดา  ท่านทั้งหลายจงยงัประโยชน์ท่ีมุ่ง
หมายใหส้ าเร็จดว้ยความไม่ประมาท”๑๓๗     
 ฉะนั้นเม่ือบุคคลตั้งเน้ือตั้งตวัไดเ้ป็นหลกัเป็นฐานหรือประกอบกิจการไดม้ัน่คงแลว้  อนั
เน่ืองมาจากด ารงมัน่ใน ทิฏฐธัมมิกตัถะ ๔ ประการดงัท่ีกล่าวมาน้ี บุคคลผูน้ั้นตอ้งไม่ประมาทมวั
เมาในชีวิต  ตอ้งขวนขวายเพื่อความเจริญมัน่คงแห่งโภคทรัพยข์องครอบครัวให้ยิ่งๆ ข้ึนไป และ
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  อนัจะเป็นเหตุท่ีท าให้ตระกูลมัง่คัง่
และด ารงอยูไ่ดน้านตามหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา่ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ประการ๑๓๘มี
ดงัน้ี 
 ๑.  นฏัฐคเวสนา  ของหายตอ้งรู้จกัเสาะแสวงหาคืนมา คือ เม่ือส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
ครอบครัวอนัใดหายไป อาจจะเป็นเพราะใชแ้ลว้วางไวผ้ิดท่ี  หรือมีคนมายืมไป ซ่ึงก็อยูใ่นวิสัยท่ีจะ
แสวงหากลบัคืนมาได ้ จะตอ้งรีบแสวงหาคืนมาไว ้ไม่ปล่อยให้มนัสูญหาย หรือไม่รีบด่วนไปซ้ือ
หามาแทนอนัจะท าใหเ้สียเงินทองโดยไม่จ  าเป็น 
 ๒.  ชิณณปฏิสังขรณา  ของเก่าของช ารุดรู้จกับูรณะซ่อมแซม คือ เม่ือพบวา่ส่ิงใดเก่าช ารุด
แต่ยงัไม่หมดสภาพการใชง้านได ้ให้รีบจดัการบูรณะซ่อมแซม โดยถา้ซ่อมเองไดก้็ซ่อมเอง หรือถา้
ซ่อมไม่ไดก้็ให้ช่างท่ีช านาญซ่อมให้เพื่อใชง้านต่อไป  หรืออาจจะมีการปรับใชก้็ไดแ้ทนท่ีจะไปซ้ือ
หาใหม่มาใช้  จะเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายได้  โดยการปรับใช้ในลักษณะ Recycle น้ี  ใน

                                                 

 
๑๓๗ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐.  

 ๑๓๘อง.จตุกฺก ๒๑/๒๕๘/๓๓๓. 



 ๑๓๕ 

พระพุทธศาสนาได้ท าเป็นตวัอย่างแล้วซ่ึงเห็นได้จากค าสนทนาระหว่างพระเจา้อุเทนกบัพระอา
นนท์  เม่ือพระอานนท์ไดรั้บการถวายผา้จ านวน ๕๐๐ ผืน จากพระมเหสีของพระเจา้อุเทน  ท าให้
พระเจา้อุเทนเกิดความสงสัยว่า  ท าไมพระอานนท์จึงรับรับจ านวนมากถึงเพียงนั้น  ดงัค าสนทนา
ต่อไปน้ี 
  “พระเจา้อุเทน : พระคุณเจา้  ผา้ ๕๐๐ ผนื พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : อาตมาจกัแบ่งปันใหแ้ก่พระท่ีมีจีวรเก่า 
  พระเจา้อุเทน : จีวรเก่า พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : ปวงอาตมาจกัเอาไปท าผา้ปูนอน 
  พระเจา้อุเทน : ผา้ปูนอนเก่าเล่า  พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : ปวงอาตมาภาพจกัเอาไปท าผา้กั้นเพดาน 
  พระเจา้อุเทน : ผา้กั้นเพดานเก่าเล่า พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : ปวงอาตมภาพจกัเอาไปท าเป็นผา้ปูพื้น 
  พระเจา้อุเทน : ผา้ปูพื้นเก่าเล่า พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : ปวงอาตมภาพจกัเอาไปท าเป็นผา้เช็ดเทา้ 
  พระเจา้อุเทน : ผา้เช็ดเทา้เก่าเล่า พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : ปวงอาตมภาพจกัเอาไปท าเป็นผา้ข้ีร้ิว 
  พระเจา้อุเทน : ผา้ข้ีร้ิวเก่าเล่า พระคุณเจา้จกัเอาไปท าอะไร 
  พระอานนท ์ : ปวงอาตมภาพจกัเอาไปโขลกเคล้ากับดินเหนียวแล้ว
     น าไปฉาบกุฏิ”   
 ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์ทุกระยะของสภาพวตัถุ  ควรจะได้
น าเอาไปเป็นตวัอยา่งในการปรับใชว้สัดุส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อจะช่วยประหยดัการใชจ่้ายได ้
 ๓.  ปริมิตปานโภชนา  รู้จกัประมาณความพอดีในการกินการใช้ คือ รู้จกัประหยดักิน 
ประหยดัใช้  ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยหรือสุรุ่ยสุร่าย  รู้จกัเจียมฐานะของตน ไม่ฟุ้งเฟ้อตามอารมณ์ท่ีตน
อยากไดอ้ยากมี  
 ๔.  อธิปัจจสีลวนัตสถาปนา  พอ่บา้นแม่บา้นจะตอ้งเป็นผูมี้ศีลธรรม คือ อยา่งต ่าจะตอ้งเป็น
ผูมี้ศีล ๕  และละเวน้จากอบายมุข 
 ฉะนั้นในการจดัการแกปั้ญหาความเดือดร้อนต่างๆ ในระดบับา้นเมืองนั้น พระพุทธองคไ์ด้
ทรงแนะน าให้แก้ปัญหาด้วยการจัดการเศรษฐกิจให้ได้ก่อน  แล้วปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาโจรผูร้้ายชุกชุม  ปัญหาขา้วยากหมากแพงก็จะค่อยหมดไปเอง  ดงัท่ีพระองค์
ทรงแนะน ากูฏทนัตะพราหมณ์  ผูป้กครองหมู่บา้นพราหมณ์  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นใหญ่เท่ากบัเมืองหน่ึง



 ๑๓๖ 

วา่ โจรภยัท่ีเกิดข้ึนนั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจของบา้นเมือง  การปราบโจรผูร้้ายไม่ใช่ปราบ
ดว้ยการฆ่า  เพราะจะมีตวัตายตวัแทนอยูเ่สมอ  แต่จะตอ้งปราบดว้ยการแกไ้ขจดัการกบัปัญหาทาง
เศรษฐกิจของบา้นเมืองใหดี้  โดยใหทุ้กคนมีงานท าตามความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถของ
เขา  มีการสนบัสนุนช่วยเหลือชาวนา พ่อคา้ นกัธุรกิจ และขา้ราชการ  ให้ไดรั้บความเจริญกา้วหนา้
ในต าแหน่งหนา้ท่ีและอาชีพของตน  เม่ือจดัการไดเ้ช่นน้ีแลว้คนในบา้นเมืองก็ยอ่มจะมีการกินดีอยู่
ดี การปกครองก็สะดวก เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ภายในบ้านเมืองก็จะไม่เกิดข้ึน  เพราะประชาชนมี
พฤติกรรมเรียบร้อย ปัญหาการโจรกรรม และอาชญากรรมต่างๆ ยอ่มจะสงบลงไปดว้ย 
 จากหลกัฐานค าสอนเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกท่ีได้น ามา
กล่าวขา้งตน้น้ี  เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่พระพุทธศาสนาไดเ้สนอหลกัธรรมส าหรับพฒันาเศรษฐกิจ  ท่ี
นบัวา่เป็นการสอนศีลธรรมโดยไม่มองขา้มปัญหาทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นไปในระดบัเพื่อสนองความ
ต้องการของมนุษย์ (To Satisfy Human Wants) ทางด้านปัจจัย ๔ เพราะเศรษฐกิจระดับน้ีตาม
ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาแล้วยงัถือว่าเป็นเพียงเศรษฐกิจชั้ นธรรมดาหรือขั้นต ่า  ยงัมีหลัก
เศรษฐกิจชั้นสูงอนัเป็นหลกับ าบดั (To Subdue) ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีสูงกว่าหลกัเศรษฐกิจทัว่ๆ ไป 
เป็นหลกัเศรษฐกิจท่ีช่วยยกระดบัชีวิตแห่งศีลธรรมให้สูงข้ึน เป็นการสอนให้คนตั้งตวัทางศีลธรรม
ให้ได ้โดยให้รู้จกับรรเทาความตอ้งการท่ีไม่จ  าเป็น และพยายามเป็นนายเหนือความตอ้งการนั้นๆ 
เพราะการท่ีมุ่งสนองความตอ้งการหรือความอยากอย่างเดียวนั้น  ย่อมไม่มีท่ีส้ินสุดเสมือนไฟไม่
รู้จกัอ่ิมดว้ยเช้ือ ฉะนั้นเม่ือไดส้อนหลกัให้คนตั้งเน้ือตั้งตวัไดใ้นทางเศรษฐกิจท่ีเป็นวตัถุ  เพื่อจะเป็น
เหตุให้ไดรั้บความสะดวกในการท่ีจะปฏิบติัตามศีลธรรมแลว้  ก็ควรตอ้งมีหลกับ าบดัท่ีจะบรรเทา
ความทะยานอยากให้นอ้ยลงไปโดยล าดบัดว้ย  จึงควรจะตอ้งมีวิจารณญาณแยกแยะให้รู้วา่แค่ไหน
เป็นความจ าเป็น เป็นความพอเพียง เป็นความพอดี  ไม่เกินความจ าเป็น และไม่เป็นความทะยาน
อยากในส่ิงนั้นๆให้ได ้ จกัได้เป็นทางแก้ไขความทุกข์ท าตนเองให้บริสุทธ์ิ  อนัเป็นเป้าประสงค์
หลกัของพระพุทธศาสนา ดงัตวัอย่างหลกัพุทธธรรมท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นภูมิคุม้กนั 
ไดแ้ก่  อริยทรัพย ์ สันตุฏฐี  อนตัตตา ไวด้งัน้ี 
 ๑.  อริยทรัพย ์๗ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ  อันเป็นทรัพย์ภายในท่ีดีกว่าทรัพย์ภายนอก  
นบัเป็นเศรษฐกิจขั้นสูงท่ีท าให้เศรษฐกิจทางวตัถุหรือภายนอกไปรอด  กล่าวคือถา้ใครมีประจ าตวั
แลว้ จะท าให้ทรัพยภ์ายนอกมัน่คง  และหลัง่ไหลมาเองโดยอตัโนมติั  แต่ถา้ใครมีแต่ทรัพยภ์ายนอก 
ไม่มีทรัพยภ์ายในอนัประเสริฐน้ี  ทรัพยภ์ายนอกของผูน้ั้น  ก็จะด ารงย ัง่ยืนอยูไ่ม่ไดแ้ละตวัเขาก็จะ
หาความสุขท่ีแทจ้ริงไม่ได ้ ทรัพยภ์ายในน้ี เป็นทรัพยท่ี์ท าให้เกิดความปล้ืมใจสุขใจอยา่งแทจ้ริง ใช้
จ่ายไม่รูจกัหมดส้ิน  โจรขโมยไปไม่ได ้ติดตวัไปไดทุ้กหนทุกแห่งและน าติดตวัไปเกิดในชาติหน้า
ภพใหม่ไดด้ว้ย  ทรัพยภ์ายในดงักล่าวก็คือ อริยทรัพย ์๗ ประการ ดงัต่อไปน้ี 



 ๑๓๗ 

  ๑.๑  ศรัทธา  ความเช่ือท่ีมีเหตุผล  มัน่ใจในหลกัการท่ีถือและในการดีท่ีท า 
  ๑.๒  ศีล  การรักษากายวาจาใหเ้รียบร้อย  ประพฤติถูกตอ้งดีงาม 
  ๑.๓  หิริ  ความละลายใจต่อการท าความชัว่ 
  ๑.๔  โอตปัปะ  ความเกรงกลวัต่อความชัว่และผลของความชัว่ 
  ๑.๕  พาหุสัจจะ  ความเป็นผูไ้ดศึ้กษาเล่าเรียนมาก 
  ๑.๖  จาคะ  ความเสียสละ  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
  ๑.๗  ปัญญา  ความรู้ความเขา้ใจในเหตุผล ดีชัว่ รู้คิด รู้พิจารณาและด าเนินการ๑๓๙ 
 ๒.  สันตุฏฐี หลกัค าสอนเร่ืองสันโดษ  ความรู้จกัพอยินดี  เป็นทรัพยท่ี์เป็นยอดกว่าทรัพย์
ทั้งปวง  ซ่ึงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี  ความรู้จกัยนิดีและพอประมาณน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัยิ่งส าหรับหลกัการปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และสันโดษเป็นเหตุให้
จิตยนิดีในส่ิงท่ีตนหาได ้ รู้จกัเก็บออมและมีความเพียรในการประกอบสัมมาชีพ  ดงัท่ีพระพุทธองค์
ไดต้รัสไวว้า่ 
  “สันตุฏฐี  ปะระมงั  ธะนงั 
  ความสันโดษ  เป็นทรัพยอ์ยา่งยิง่”๑๔๐ 
 ๓.  อนตัตตา หลกัค าสอนเร่ืองอนตัตตา  ความไม่ใช่ตวัตน หรือความเป็นตวัตนไม่มีเพราะ
มนัเป็นสภาพท่ีอยู่เหนือการบงัคบับญัชา  ก็จดัเป็นหลกัเศรษฐกิจขั้นสูงท่ีท าหน้าท่ีบ าบดับรรเทา
ความความทะยานอยากท าให้คลายความทะยานอยาก  หายจากความยึดมัน่ถือมัน่ว่าเป็นตน เป็น
ของของตนอนัเป็นเหตุท่ีท าใหจิ้ตเกิดความพอเพียง  ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ 
  “อตัตา  หิ  อตันะโน  นตัถิ  กุโต  ปุตตา  กุโต  ธะนงั 
  ท่ีแท ้ ตนของตนไม่มี  จะมีบุตร  มีทรัพยม์าแต่ไหน”๑๔๑ 
 ผูว้จิยัจึงเห็นวา่อปัปมาทธรรมและโยนิโสมนสิการเป็นองคป์ระกอบภายในซ่ึงอยูคู่่กบัหลกั
กลัยาณมิตรท่ีเป็นองค์ประกอบภายนอก  มีความส าคญัเท่าเทียมกนัและอยู่ร่วมกนั โดยจะต่างกนั
ท่ีวา่โยนิโสมนสสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา  เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้กระท าการ  ส่วนอปัป
มาทเป็นองค์ประกอบฝ่ายสมาธิ  เป็นเคร่ืองควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์ ส าหรับ
กลัยาณมิตรธรรมเป็นผูใ้ห้อุปกรณ์   

                                                 

 ๑๓๙ที.ปา.๑๑/๓๒๖/๒๖๔.  
 ๑๔๐ที.ปา.๑๑/๓๕๗/๒๘๑.  
 ๑๔๑ข.ุธ. ๒๕/๓๐/๕๑.  



 ๑๓๘ 

 จากหลกัพุทธธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกน้ี อปัปมาทธรรม
เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี เป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนาตนเพื่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยไม่ให้หลงติดอยู่ในวตัถุ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการสอนให้ปฏิบติัโดยไม่
มองข้ามปัญหาของเศรษฐกิจ และบุคคลใดเม่ือได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงน้ีแลว้ ย่อมท าให้บุคคลนั้นหรือสมาชิกโครงการธนาคารความดีผูน้ั้น เป็นผูท่ี้มี
การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงสามารถแสดง
ใหเ้ห็นไดต้ามแผนภูมิน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 แผนภาพท่ี  ๑๒   ความสัมพนัธ์ของอปัปมาทธรรมเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัในตวั 
 
 ๒.๕.๕  สัปปุริสธรรม  หลกัวเิคราะห์ความพอเพยีง 
 เม่ือบุคคลฝึกตนมาโดยล าดบัดีแลว้ก็จะบงัเกิดคุณสมบติัของสัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) 
แปลว่า  คนดี  คนสงบ  คนท่ีพร้อมมูลด้วยธรรม  สัตบุรุษจึงหมายถึงคนท่ีมีคุณธรรม  คนท่ีเป็น
สัมมาทิฐิ คนท่ีประพฤติธรรมเป็นปกติ สัตบุรุษในทางปฏิบติัคือคนท่ีประกอบดว้ยสัปปุริสธรรม 
๗ ประการ คือ เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริ โอตตปัปะ พาหุสัจจะ วิริยะ 
สติ  และปัญญา  เพราะคนท่ีมีความรับผิดชอบ  เป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์  สามารถน าหมู่ชนและ
สังคมไปสู่สันติสุข  จึงเห็นได้ว่าบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงย่อมจะ

กลัยาณมิตรธรรม 
องค์ประกอบภายนอก 

( ฝ่ายศีล ) 
 

  อปัปมาทธรรม 

  องค์ประกอบภายใน 
    ( ฝ่ายสมาธิ ) 

 

โยนิโสมนสิการ 
องค์ประกอบภายใน 

( ฝ่ายปัญญา ) 



 ๑๓๙ 

ประพฤติตนตามหลกัสัปปุริสธรรม ๗  ประการ  เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการวิเคราะห์ความพอเพียง  มี
ดงัน้ี 
 ๑.  ธมัมญัญุตา  รู้หลกัหรือรู้จกัเหตุ  คือเป็นผูรู้้หลกัความจริง  รู้กฎแห่งธรรม รู้กฎเกณฑ์ท่ี
จะท าให้เกิดผล และกฏเกณฑ์ของส่ิงทั้งหลายท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวิต  ในการปฏิบติั
กิจหน้าท่ีและด าเนินกิจการต่างๆ  รู้เขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติัตามเหตุผล  เช่น  รู้ว่าต าแหน่ง  
ฐานะ  อาชีพ  การงานของตน  และความรับผิดชอบอยา่งไร  มีอะไรเป็นหลกัการ  จะตอ้งท าอะไร
อย่างไรจึงเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบนั้นๆ  ตลอดจน
บรรลุถึงขั้นสูงสุดคือรู้เท่าทนัหลกัความจิงของธรรมชาติเพื่อปฏิบติัต่อโลกและชีวิตไดถู้กตอ้ง  มี
จิตใจเป็นอิสระ  ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น  เช่น ชาวนารู้วา่การปลูกขา้วจะตอ้งท าอยา่งไร
มีอะไรบา้ง และท าในช่วงฤดูกาลใด  เวลาใดเป็นตน้ จึงจะท าให้ไดผ้ลผลิตตามท่ีตอ้งการหรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายนั้นๆ  หรือเป็นผูรู้้หลกัการและหลกัความจริงของเน้ือหาสาระในเร่ืองการใชจ่้าย  รู้แจง้
แทงตลอดในทฤษฎี  และการปฏิบติัในศาสตร์และศิลป์ของตน  ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่า ธัมมญัญุตา 
คือ การรู้จกัเหตุ  รู้สาเหตุว่าท าไม  รู้ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกัน อนัเป็นเร่ืองของความมีเหตุผลใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  วิชาการ กฏหมาย ความเช่ือ ประเพณี ซ่ึงสามารถใช้เป็นหลกั
ในการวเิคราะห์ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้
 ๒.  อตัถญัญุตา  รู้ความมุ่งหมาย หรือรู้จกัผล  คือรู้ความหมาย รู้ถึงประโยชน์ท่ีตอ้งการ 
รู้จกัผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท า  หรือความมุ่งหมายท่ีจะเกิดจากเหตุนั้น  เพราะการท่ีตนกระท า
อยูมี่ความมุ่งหมายอยา่งไร เพราะเม่ือท าไปแลว้จะบงัเกิดผลอะไรบา้ง รู้จกัเน้ือหาสาระ ความหมาย 
จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคข์องการบริโภคอยา่งชดัเจน เพราะความรู้จกัเน้ือความของธรรมชาติ
ตรงตามความเป็นจริง  คือความสุขและความทุกข์  อนัเป็นผลแห่งธรรมชาติท่ีเป็นเหตุนั้นๆ  ดงัเช่น  
ความสุขเป็นผลแห่งอโลภะ อโทสะ อโมหะ และความทุกข ์เป็นผลแห่งโลภะ โทสะ โมหะ เป็นตน้  
ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่า อตัถญัญุตา คือ การรู้จกัผล  รู้ถึงผลว่ามาจากอะไร  รู้ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ  เช่น  การผลิต / การบริโภค / การจ าหน่ายจ่ายแจก เป็นตน้  ซ่ึง
เป็นความรอบรู้และสติปัญญา  เป็นเร่ืองของความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้ง
ยงัมุ่งรู้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน  ซ่ึง
สามารถใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะห์ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้
 ๓.  อตัตญัญุตา  รู้จกัตนคือรู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ  ความรู้ความสามารถ ความ
ถนดัและคุณธรรมเป็นตน้  มีเท่าไรท่ีจะประพฤติให้เหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขต่อไปรู้จกัเน้ือหา
สาระความหมาย จุดมุ่งหมาย หรือความไม่พร้อมอยา่งไร รู้จกัตนเป็นส่ิงส าคญัเพราะเม่ือรู้จกัตนเอง
อยา่งดีแลว้ ยอ่มน าไปสู่การยอมรับในตนแลว้จะเปิดเผยตน จะเป็นผูท่ี้รับรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี



 ๑๔๐ 

วิจารณาท่ีสุขุม รอบคอบ  มีเหตุมีผล รู้จกัการบริโภค  ดงัเช่น เกิดมาในชาติตระกูลใด มียศศกัด์ิ
อยา่งไร มีสมบติัเท่าไร มีบริวารเป็นอยา่งไร มีความรู้ทางโลกเท่าไร ความรู้ทางธรรมเท่าไร และมี
คุณธรรม คือสัทธา สีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณเท่าไร เม่ือรู้จกัแลว้ตอ้งวางตนให้เหมาะสม คือ
เจียมเน้ือเจียมตวั ตั้งอยู่ในสุจริตประพฤติดีดว้ยไตรทวารสม ่าเสมอ ไม่เยอ่หยิ่งอวดดี อวดมัง่อวดมี
อวดรู้ โบราณท่านสอนวา่ให้หมัน่ตกัน ้ าใส่กะโหลกชะโงกดูเงาหนา้ ก็มุ่งให้รู้จกัระวงัตน ประพฤติ
ตนให้เหมาะสมแก่ฐานะภาวะดงักล่าวน้ีเอง  ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่า อตัตญัญุตา คือ การรู้จกัตนรู้ว่า    
ตนควรท าอะไรและท าอย่างไร รู้ตนเองว่าต้องเก่ียวข้องกับปัจจัยอ่ืน อันเป็นเร่ืองของความ
พอประมาณในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น วชิาการ กฏหมาย ความเช่ือ ประเพณี ซ่ึงสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะห์ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้  
 ๔.  มตัตญัญุตา  คือความพอดี ความพอใจในส่ิงของตน เช่น  ภิกษุรู้จกัประมาณในการรับ 
และบริโภคปัจจยั ๔ คฤหัสถ์รู้จกัประมาณในการใชจ่้ายโภคทรัพย ์ พระมหากษตัริยรู้์จกัประมาณ
ในการเก็บภาษี เป็นตน้ การรู้จกัประมาณ รู้จกัความพอดีและพอใจ จะไม่เกิดโทษแก่ใครๆ มีแต่เกิด
ประโยชน์แก่ บุคคลทั่วไปในกาลทุก เม่ื อ  ดังธรรม สุภาษิต ท่ี ว่า  มัตตัญ ญุ ตา สทา ส าธุ  
 ฉะนั้นการบริโภคบางอยา่งหากมากเกินไปก็เป็นโทษ  หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ  การ
รู้จกัประมาณในการบริโภคคือการไม่บริโภคให้มากหรือน้อยเกินไป  เพราะความรู้จกัประมาณ
ส าเร็จประโยชน์ในการทุกเม่ือ  ดงันั้นท่านผูรู้้จึงจ ากดัความรู้จกัประมาณไว ้๓ ประการ คือ   
  ๑.  รู้จกัประมาณในการแสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีวติแต่โดยทางท่ีชอบธรรม มีกสิกรรม 
เป็นตน้ ตามควรแก่ฐานะภาวะของตน   
  ๒. รู้จกัประมาณในการรับ คือรับแต่ส่ิงท่ีดีไม่มีโทษตามกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ของ
โจร ไม่ใช่ของหนีภาษี เป็นตน้ ถา้เป็นพระภิกูสามเณรก็จะไม่รับของผิดพระพุทธบญัญติั เช่น เงิน
ทอง เป็นตน้  จะรับแต่ปัจจยัท่ีสมควรแก่สมณะบริโภค   
  ๓. รู้จกัประมาณในการบริโภค คือพิจารณาเสียก่อน เวน้ส่ิงท่ีมีโทษ บริโภคกินใช้
สอยแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน์ แมส่ิ้งท่ีมี ประโยชน์นั้นก็บริโภค แต่พอควรแก่ความตอ้งการของร่างกาย 
ใหพ้อดีกบัฐานะและภาวะ ไม่ฟุ่มเฟือย 
 ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่ มตัตญัญุตา คือ การรู้จกัประมาณตน  พอใจในตนวา่ควรท าอะไรและ
ท าอย่างไร พอใจและรู้ประมาณตนไม่โลภ  เม่ือตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืน อนัเป็นเร่ืองของ
ความพอประมาณในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การหาเล้ียงชีวิตหรือการบริโภค เป็นตน้  
ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะห์ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้  
 ๕.  กาลญัญุตา  คือรู้จกัเวลาอนัเหมาะสมและระยะเวลาท่ีควรจะตอ้งประกอบกิจการหนา้ท่ี
หรือปฏิบติัการต่างๆ  เช่น ตรงต่อเวลา  เป็นเวลา ทนัเวลา เหมาะกบัเวลาเป็นตน้ รู้จกัเวลา วา่เวลาใด



 ๑๔๑ 

ควรบริโภค เวลาใดไม่ควรบริโภค มีพระพุทธสุภาษิต สอนวา่ กาลญัญู สมยญัญู จ ส ราชวสติง วเส 
ผูรู้้กาลสมยั พึงอยูใ่นวงราชการได ้เพราะทางราชการถือเวลาเป็นกวดขนั ผิดเวลาไม่ได ้ ฉะนั้นจึง
กล่าวไดว้า่ กาลญัญุตา คือ การรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม  และระยะเวลาท่ีพึงใชป้ระกอบกิจการงาน
ต่างๆ  รู้ว่าเวลาใดควรท าอะไรและท าอย่างไร  อีกทั้ งรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรเม่ือต้องเข้าไป
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืน  อนัเป็นเร่ืองของการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะห์ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้  
  ๖.  ปริสัญญุตา  คือการรู้ชุมชน  รู้จกัการประพฤติต่อชุมชนวา่เม่ือไรควรเขา้ไปหา  ควรท า 
ชุมชนน้ี  ควรสงเคราะห์บ าเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชน เป็นตน้  และรู้จกัสังคม  เช่น รู้จกัเพศ 
อายุ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  หรือรู้ความตอ้งการของชุมชนวา่จะบริโภคอะไร  
ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่ ปริสัญญุตา  คือการรู้ชุมชน  และรู้วา่ควรประกอบกิจการงานอะไร เวลาใดและ
ท าอะไร  อีกทั้งรู้ว่าตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรเม่ือตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนั้นๆ  อนัเป็นเร่ืองของ
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะห์
ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้
 ๗. ปุคคลญัญุตา  คือความเป็นผูรู้้จกับุคคลผูย้ิ่งและผูห้ยอ่นหมายความวา่ ความรู้จกัเลือกวา่ 
น้ีเป็นผูย้ิ่งคือดี น้ีผูห้ย่อนคือไม่ดี  วิธีเลือก คือ แยกบุคคลออกเป็น ๒ พวก  พวกใดใคร่เห็นผู ้
ประเสริฐ ใคร่ฟังธรรมตั้งใจฟังจ าได ้พิจารณาเน้ือความธรรมท่ีจ าได ้รู้ทัว่ถึงผลถึงเหตุแลว้ปฏิบติั
ธรรมตามสมควร เพื่อประโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้น พวกน้ีนับว่าดี น่าสรรเสริญควรคบ ส่วนพวกท่ี
ตรงกนัขา้ม เป็นคนไม่ดี น่าต าหนิ ไม่ควรคบ เม่ือคดัเลือกออกเป็น ๒ พวกแลว้ ก็คบเฉพาะกบัคนดี 
ไม่คบคนไม่ดี จึงจะเป็นคนดี สมดว้ยพระบาลีวา่ ยงั เว เสวติ ตาทิโส คบคนใดก็เป็นคนเช่นนั้น  ซ่ึง
กล่าวไดว้า่เป็นขอ้แตกต่างของบุคคลท่ีวา่ดว้ยอธัยาศยัและคุณธรรมและรู้ท่ีจะปฏิบติัต่อคนนั้น  ไม่
วา่จะต าหนิยกยอ่ง แนะน าและสั่งสอน เป็นตน้ รู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคลวา่ผูบ้ริโภคแต่ละ
คนบริโภคอยา่งไร มีจริต มีอธัยาศรัย  มีศกัยภาพในการบริโภคมากนอ้ยเพียงใด  ฉะนั้นจึงกล่าวได้
ว่า ปุคคลัญญุตา  คือ การรู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าตามอัธยาศัย  ความรู้
ความสามารถและคุณธรรมอนัเหมาะสม  รู้วา่ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรเม่ือตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น  
อนัเป็นเร่ืองของการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้เป็น
หลกัในการวเิคราะห์ความพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกได ้
 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าหลักสัปปุริสธรรม ๗  ประการน้ี   เป็นหลักธรรมส าคัญใน
พระพุทธศาสนาท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหลกัในการวิเคราะห์ความพอเพียงของบุคคลท่ีปฏิบติัตน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกไดเ้ป็นอยา่งดี     
 



 ๑๔๒ 

๒.๖  เง่ือนไขคุณธรรมของเศรษฐกจิพอเพยีงตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 
 พระพุทธศาสนาให้ความส าคญัต่อเร่ืองของคุณธรรมเอาไวม้าก  เพราะคุณธรรมเป็นส่ิง
ก าหนดให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได ้ โดยการพฒันาคุณธรรมของบุคคลตามแนวพุทธน้ีเป็นการ
ฝึกให้บุคคลมีจิตใจสงบ  ไม่ฟุ้งซ่าน และการท่ีจะท าให้บุคคลเหล่าน้ีไดพ้ฒันาคุณธรรมตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น  จะตอ้งไดรั้บการอบรมอยา่งถูกวิธี  จึงจะสามารถพฒันาได ้ เพราะเม่ือบุคคล
มีคุณธรรมและคิดแต่ในส่ิงท่ีดีแลว้จะมีผลท าให้ร่างกาย  และพฤติกรรมการปฏิบติัเป็นไปแต่ในส่ิง
ท่ีดีงาม  ดังนั้ นการพฒันาคุณธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนจ าเป็น
จะตอ้งลงมือฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจึงจะสามารถพฒันาคุณธรรมในตนเองได ้ เพราะเป็นการฝึกให้
ลดจากกิเลสและอดทนต่อส่ิงย ัว่ยุทั้งหลาย  โดยเง่ือนไขดา้นคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก  มีความซ่ือสัตย์  ความอดทน และความเพียร ซ่ึงผูว้ิจยัจะเสนอตามราย 
ละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 ๒.๖.๑  ความซ่ือสัตย์                                                                                                                                                   
 ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คิดโกงหลอกลวง 
ซ่ือสัตยจึ์งเป็นเคร่ืองหมายแห่งความจริง ความสงบสันติ ประกอบไปด้วยประโยชน์  และความ
สุจริต  หมายถึง  ความประพฤติชอบตามคลองธรรม เช่น กายสุจริต คือ ประพฤติชอบทางกาย 
ความประพฤติดว้ยตั้งใจดี ความประพฤติซ่ือตรงต่อความถูกตอ้ง  ซ่ึงหากพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  เป็นอาภรณ์ประดบัชีวิตและเป็นท่ีมาของเกียรติยศ ความเช่ือถือไวว้างใจช่วย
สร้างคุณค่าความเป็นคนให้สมบูรณ์และคนซ่ือสัตยสุ์จริตนั้นย่อมไม่หว ัน่ไหวในทุกสถานการณ์  
ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัตอ้งการคนดีนั่นแสดงว่าสังคมขาดแคลนคนดี  เพราะสังคมมีแต่การ
โกหก หลอกลวง ปากกบัใจพูดไม่ตรงกนั จนไม่อาจไวว้างใจกนัอยา่งแทจ้ริงได ้ โครงการธนาคาร
ความดีจึงเป็นตวัอย่างท่ีแสดงถึงสังคมไทย  ซ่ึงได้สร้างคนท่ีมีคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตโดย
แทจ้ริง และความซ่ือสัตยสุ์จริตน้ีเป็นตน้ตอและรากเหงา้ของการแกปั้ญหาทั้งหลายในการพฒันา
ชาติบา้นเมือง 

 ฉะนั้ นผูน้ าท่ีได้รับการยอมรับนับถือ  มีศรัทธาและมีบารมี ย่อมอยู่ท่ีการกระท า การ
แสดงออก ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  เพราะสัจจะเป็นคุณธรรมส าคญัประการหน่ึงของผูเ้ป็นใหญ่ เช่น 
อาชวะ ความซ่ือตรงในทศพิธราชธรรม  หมายถึงเป็นผูท้รงสัตย ์ ปฏิบติังานดว้ยซ่ือสัตยไ์ม่หลอก
หลวง  ผูน้  าทั้งหลายรวมทั้งผูบ้ริหารโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ดงัเช่น โครงการ
ธนาคารความดีนั้นจะตอ้งพูดกบักระท าใหต้รงกนั  



 ๑๔๓ 

 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูเ้ป็นครูตอ้งซ่ือตรงต่อค าสอน  ดงัพระพุทธภาษิตท่ีวา่ “สอนเช่นใด พึง
ท าเช่นนั้น”๑๔๒ค าสอนนั้นจึงจะมีค่าน่าเช่ือถือและศกัด์ิสิทธ์ิ  ส่วนผูท่ี้ไม่มีความซ่ือสัตยน์ั้น  ย่อม
กระท าชั่วได้ต่างๆ นานา ดังพระพุทธภาษิตท่ีว่า “คนพูดเท็จ ล่วงสัตยธรรมเสียอย่างหน่ึง ไม่
ค  านึงถึงโลกหนา้ จะไม่พึงท าบาปเป็นอนัไม่มี” 

 สาเหตุของบาปอีก ๓ ประการตามพุทธภาษิตขา้งตน้คือ พูดเท็จ ล่วงสัตยธรรมอย่างหน่ึง 
และ ไม่ค  านึงถึงโลกหนา้  คนท่ีมีธรรม ๓ อยา่งน้ีอยูใ่นจิตใจแลว้ โอกาสท่ีเขาจะไม่ท าบาปอยา่งอ่ืน
ท่ียิ่งไปกวา่น้ี ยอ่มเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะคนท่ีไม่รักษาค าพูดมีนิสัยพูดเทจ็และไม่เช่ือเร่ืองชาติหนา้
ว่ามีจริงนั้น สามารถจะท าบาปไดทุ้กชนิดตั้งแต่บาปเล็กน้อยจนถึงบาปหนักไดง่้ายดาย และพระ
พุทธองคท์รงสรรเสริญคุณความดีของความสัตยไ์วห้ลายประการ ดงัเช่น 

   สจฺจ  หเว สาธุตร  รสาน   “ความสัตยน์ัน่แลดีกวา่รสทั้งหลาย”๑๔๓   
  สจฺจ  เว อมตา วาจา  “ค าสัตยแ์ลเป็นวาจาไม่ตาย”๑๔๔    
  สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ  “คนไดเ้กียรติ (ช่ือเสียง) เพราะความสัตย”์๑๔๕  
  สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฐิตา “สัตตบุรุษไดต้ั้งมัน่ในความสัตยท่ี์เป็น
ธรรม”๑๔๖ 

 กล่าวคือ ผูมี้ความสัตยน์ั้นย่อมด ารงตนอยู่ทั้งในอรรถ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน 
ประโยชน์ในโลกน้ีและประโยชน์ในโลกหน้า รวมถึงประโยชน์อยา่งยิ่ง และด ารงตนอยูใ่นธรรม 
คือ พูดจริงท าจริงในสุจริตธรรม 
 ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นคุณธรรมท่ีเป็นรากฐานท่ีจะน าวิถีชีวิตของบุคคลมากมายไปสู่
ความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง ความซ่ือสัตยข์องเราในวนัน้ีจะเป็นดชันีวดัความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนในวนัหน้า 
และสามารถท่ีจะเป็นเกราะก าบังภัยให้เราได้ เพราะคนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตย่อมมีความ
เจริญกา้วหนา้ในชีวติดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ความวา่ 

 “...เม่ือบุคคล มีความรู้ทางวชิาการ มีธรรมะในศาสนาเป็นหลกัทางความ
 ประพฤติและจิตใจให้เป็นคนท่ีสุจริตยุติธรรม  และขยนัขนัแข็งด้วยแล้ว ย่อม
 สามารถ ปฏิบติัหาเล้ียงชีพ ด ารงชีวติอยูไ่ดโ้ดยมัน่คงและสวสัดี และเป็นผูท่ี้ตั้งตวั
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 ๑๔๔ 

 ไดม้ัน่คงเช่นน้ี  ยอ่มจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ตวัและครอบครัวไดย้ิ่งข้ึน 
 ยิ่งกว่านั้ นจะสามารถเผื่อแผ่ความดีความเจริญของตัวให้เป็นประโยชน์ถึง
 ส่วนรวมไดอี้กดว้ย...๑๔๗ 
 จากพระบรมราโชวาทขา้งตน้น้ี  ทรงช้ีให้เห็นวา่ ความรู้ตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัคุณธรรมเสมอ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสุจริตยติุธรรม  ทั้งน้ีเพราะความรู้ท่ีขาดความซ่ือสัตยแ์ละความยุติธรรมนั้น
เป็นอนัตรายยิง่  และเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ความหายนะ 
 ส่วนผูป้ระสบความส าเร็จในชีวิต  ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้  และวิชาชีพใด ๆ หากไร้ซ่ึง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ยอ่มประสบความเสียหายล่มจมเพราะขาดความเช่ือถือ  ซ่ึงเป็นทรัพยท่ี์มีค่ามี
ราคาสูงยิ่งตอ้งใชเ้วลาสั่งสมและซ้ือดว้ยเงินไม่ได ้ ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่คนจ านวนมากแมย้ากจน แต่
สามารถสร้างตนเองเป็นเศรษฐีได ้ดว้ยความขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์อดทน ในทางพุทธศาสนาถือวา่
สัจจะเป็นธรรมอนัไม่ตายในโลก  ดังท่ีว่าสัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ มีอยู่ในผูใ้ด 
อารยชนยอ่มคบผูน้ั้น นัน่เป็นธรรมอนัไม่ตายในโลกนัน่เพราะสัจจะคือความสัตย ์ธรรมะคือความ
ถูกตอ้ง อหิงสาคือความไม่เบียดเบียน  สัญญมะคือความส ารวม และทมะคือการฝึกฝนและปรับปรุง
ตน ซ่ึงคุณธรรมเหล่าน้ีมีอยู่ในผูใ้ดแลว้ บุคคลนั้นย่อมประพฤติปฏิบติัอยู่ในคุณธรรม ท าให้ผูอ่ื้น
เล่ือมใสศรัทธา น ามาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัเพื่อประโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้นสืบไป   
 ฉะนั้นคนท่ีเป็นครูซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีและมีบทบาทอยา่งส าคญัต่อการปลูกฝังทศันคติและ
ค่านิยมในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อหล่อหลอมและขดัเกลาจิตใจ จนฝังรากลึกอยูใ่นความรู้สึก
นึกคิดอยูใ่นจิตวิญญาณของเด็ก และสามารถพฒันาไปสู่รูปแบบของการด ารงตนและการปฏิบติัตน
จนเป็นวถีิชีวติท่ีถาวร ไดด้ว้ยการสร้างค่านิยมของคนในสังคมใหมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต จะคิดหรือ
กระท าการใดๆ ก็ตอ้งท าดว้ยความโปร่งใสทั้งชีวติและวญิญาณ ดงัเช่น โครงการธนาคารความดี 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ซ่ึง
ผูบ้ริหารและสมาชิกโครงการเป็นบุคคลท่ีศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถือสุจริตธรรมไว้
ประจ าใจตนเองเสมอ   
 ส่วนวิธีสร้างความซ่ือสัตยสุ์จริตใหเ้กิดมีข้ึนนั้นก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั เน่ืองเพราะธรรมดา
ของชีวิตประกอบไปดว้ยจิตกบักาย ดงัปรากฏค าอธิบายในวิสุทธิมรรคว่า “ยมก  นามรูปญฺจ อุโภ 
อณฺโญญฺญนิสสิตา เอกสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ อุโภ ภิชฺชนฺติ ปจฺจยา”  ซ่ึงหมายถึง รูปกบันาม (กายกบัจิต) 
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 ๑๔๕ 

เป็นของคู่กนั ต่างตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั เม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแตกสลาย ทั้งสองฝ่ายอนัตอ้งอาศยักนั
และกนัก็ตอ้งสลาย  ร่างกายตอ้งการอาหารท่ีเราบริโภคเขา้ไปเพื่อไปบ ารุงหล่อเล้ียงใหมี้ก าลงัฉนัใด  
จิตใจก็ต้องการอาหารคือธรรม  เพื่อไปหล่อเล้ียงใจให้อ่ิมเอมช่ืนบานฉันนั้น  ทั้ งน้ีเพราะปกติ
ธรรมชาติของใจ  ถ้าไม่เศร้าหมองขุ่นมวัเป็นมโนทุจริตด้วยส่ิงท่ีท่านเรียกว่ากิเลสหรือมละคือ
มลทิน มาก าบงั  ใจก็ยอ่มเบิกบานผอ่งใสมีพลงัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ จิตท่ีบริสุทธ์ิผ่องใสเป็นมโน
สุจริตน้ีมีก าลงัแรงกลา้ สามารถท่ีจะท ากิจทุกอยา่งให้ส าเร็จไดท้ั้งยงัเป็นทางก่อให้เกิดปัญญารู้เห็น
ขอ้อรรถธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงดุจเดียวกบัดวงอาทิตย ์ ถา้ไม่มีเมฆหมอกมาก าบงัก็ฉายแสง
ไดรุ่้งโรจน์เปล่งปลัง่ฉนันั้น 

 ในพระราชด าริท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยเศรษฐกิจพอเพียงน้ีช้ีแสดงให้เห็นถึงโภคทรัพย ์ อนัเป็น
เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ จะเกิดข้ึนมีได ้ ก็ดว้ยแรงงานการผลิตของมนุษยแ์ละเคร่ืองจกัร  แต่ว่า
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดซ่ึงเป็นหัวใจของงานนั่นคือ  นายจ้างและลูกจ้าง  ซ่ึงจะต้องท างานร่วมกัน มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนั  จะตอ้งมีความเห็นอกเห็นใจกนัและกนั  ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัและกนั  
กล่าวคือในฐานะท่ีเป็นนายจา้งจะตอ้งไม่เอารัดเอาเปรียบค่าจา้งแรงงานของลูกจา้งมากเกินไป  ส่วน
ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งก็ตอ้งเห็นใจนายจา้ง  ตอ้งท างานให้นายจา้งอยา่งเต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้
งานคุม้ค่ากบัค่าจา้งท่ีนายจา้งจ่ายให้  เป็นตน้  และธุรกิจการงานก็จะด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  
ซ่ึงพระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงถึงเหฏฐิมทิศ  หรือทิศเบ้ืองล่าง  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของนายจ้างหรือ
นายทุนกบัลูกจา้งหรือชนชั้นกรรมาชีพไว ้ เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี๑๔๘ 
 หนา้ท่ีของนายจา้งหรือนายทุนท่ีจะพึงปฏิบติัต่อลูกจา้งหรือชนชั้นกรรมาชีพ  คือ 
 ๑.  จดัการงานใหท้ าตามสมควรแก่ก าลงั  ความสามารถ  เพศ  และวยั 
 ๒.  ใหค้่าจา้งรางวลัท่ีสมควรแก่งานและสภาพการค่าครองชีพ 
 ๓.  ใหส้วสัดิการมีการช่วยรักษาพยาบาลในเวลาเจบ็ไข ้ เป็นตน้ 
 ๔.  เม่ือไดอ้ะไรพิเศษมาก็แบ่งปันให ้
 ๕.  ปล่อยในสมยั คือเลิกงานตามเวลาและใหพ้กัผอ่นร่ืนเริงในเทศกาลต่างๆ ตามสมควร 
 ส่วนหนา้ท่ีของลูกจา้งหรือชนชั้นกรรมมาชีพท่ีจะพึงปฏิบติัต่อนายจา้งหรือนายทุน คือ 
 ๑.  ลุกข้ึนท างานก่อนนาย 
 ๒.  เลิกงานทีหลงันาย 
 ๓.  ถือเอาแต่ของท่ีนายให ้
 ๔.  ท าการงานใหเ้รียบร้อยและดียิง่ข้ึน 
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 ๑๔๖ 

 ๕.  น าคุณความดีของนายจา้งและกิจการไปเผยแพร่ และกล่าวสรรเสริญในท่ีต่าง ๆ  
 จากหลกัพุทธธรรมท่ีปรากฏมีในพระไตรปิฎกและเหตุผลท่ียกมาดงักล่าวขา้งตน้นั้น  ผูว้จิยั
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมทางเศรษฐกิจท่ีช้ีแสดงวา่ ในคร้ังพุทธกาลมีทั้งหลกัการและวิธี
ปฏิบติัดว้ยการใชท้ั้งความรู้และคุณธรรม  ตรงกบัเง่ือนไขของความรู้และคุณธรรมในหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ในรัชกาลปัจจุบนั  นัน่เพราะการท่ี
จะเราประกอบกิจการงานหรือธุรกิจใดๆ นั้น หากใช้แต่ความรู้เพียงอยา่งเดียวจะท าให้ผูป้ระกอบ
กิจการนั้ นมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน  แต่ถ้ามีคุณธรรมน าความรู้แล้วผูน้ั้ นย่อมตั้ งค  านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ภายหน้าเป็นท่ีตั้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความซ่ือสัตยท่ี์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ หรือด าเนินธุรกิจต่างๆ  ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้ งหลายของหมู่ชน อันเป็น
ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีสภาวะเก้ือกูลแก่ความเจริญงอกงามของชีวิต และสอดคลอ้งกบั
ความเจริญภายในท่ีปรากฏมีข้ึนเป็นแบบอยา่ง  คือเหมาะต่อการท่ีทุกคนยึดถือปฏิบติัเพื่อพฒันาตน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๖.๒  ความอดทน 

 ขนัติ  หมายถึง  ความอดทน แปลว่า การรักษาปกติภาวะของตนไวไ้ด ้ไม่วา่จะถูกกระทบ
ด้วยส่ิงอนัไม่ชอบใจ ไม่พึงปรารถนา  อนัเป็นหน่ึงของขอ้ธรรมท่ีอยู่ในหลกัฆราวาสธรรมหรือ
ธรรมส าหรับการครองเรือน๑๔๙ซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  นัน่เพราะการงานทั้งหลาย
ในโลกน้ีท่ีส าเร็จลงได้  นอกจากจะอาศยัปัญญาเป็นตวัน าแล้ว  ยงัตอ้งประกอบด้วยคุณธรรมท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงเป็นพื้นฐาน คือ ขนัติ  คุณธรรมขอ้น้ีจะท าหน้าท่ีต่อตา้นความทอ้ถอยหดหู่  
ขบัเคล่ือนและปลุกเร้าให้เกิดความขยนั  เห็นว่าอุปสรรคทั้งหลายเป็นเคร่ืองทา้ทายความสามารถ
และศกัยภาพท่ีตนจะตอ้งทดสอบ  และตอ้งต่อสู้เอาชนะท าการงานให้ส าเร็จ แมจ้ะประสบความ
ยากล าบากเพียงใด โดยเหตุน้ีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้จึงตรัสสรรเสริญไวว้า่ 
 “ยกเวน้ปัญญาแลว้ เราสรรเสริญขนัติเป็นคุณธรรมอยา่งยิง่” 
 งานของการขบัเคล่ือนโครงการตามพระราชด าริในสถานศึกษา เป็นงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
ผูค้นเป็นจ านวนมาก คือ ครูและผูบ้ริหารการศึกษาในสถาบนั ตอ้งสอนและควบคุมดูแลเอาใจใส่
ศิษยท่ี์ยงัเยาวว์ยัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงลว้นมีพื้นฐาน และอุปนิสัยท่ีแตกต่างกนั บางคนหยาบกระดา้ง 
กา้วร้าว ยกตนข่มท่าน นินทาวา่ร้าย บางคนสุภาพอ่อนโยน และบรรดาสรรพส่ิงท่ีไดเ้ขา้มากระทบ
และสัมผสักบัตวัเรานั้นมีทั้งท่ีชอบใจและไม่ชอบใจ  หากเป็นส่ิงท่ีไม่ดีไม่ถูกจะท าให้หงุดหงิด
ร าคาญเกิดโทสะและเบ่ือหน่าย  อาจกระท าการใดตอบโต้โดยไม่ชอบไม่ควร  เช่น ลุแก่อ านาจ
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โทสะ หรือท้อถอยในห้าท่ีการงานเสีย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู ้บริหารโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
เศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งมีขนัติธรรมอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงลกัษณะของความอดทนท่ีถูกตอ้งจะตอ้ง
ประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  มีความอดทน อดกลั้น ต่อส่ิงท่ีมากระทบต่อใจและกาย  ไม่หว ัน่ไหว ตอ้งพิจารณาดว้ย
ปัญญาถึงท่ีมาของเหตุ เม่ือรู้แลว้ก็ปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมอง ความอดกลั้นจะตอ้งหมัน่
ฝึกใจใหห้นกัแน่นเสมือนแผน่ดิน ไม่กระทบกระเทือน 
 ๒.  ความเป็นผูไ้ม่ดุร้าย คือ ข่มความโกรธได ้ไม่โกรธ ไม่ท าร้าย หรือท าอนัตรายผูใ้ดดว้ย
อ านาจของโทสะความโกรธนั้ น  โดยเฉพาะอดกลั้นต่อก าลังโทสะเป็นยอดเป็นขันติ  เป็น
เคร่ืองประดบัของนกัปราชญ ์ ผูมี้ขนัติยอ่มประสบความส าเร็จในชีวติดงัพุทธพจน์ท่ีวา่  
 “ขนัติ คือ ความอดกลั้น เป็นตละธรรมอยา่งสูง ท่านผูรู้้ทั้งหลายกล่าววา่ ผูมี้ขนัติเป็นก าลงัมี
ขนัติเป็นกองทพัอยา่งเขม้แขง็ เราเรียกผูน้ั้นวา่เป็นผูป้ระเสริฐ”๑๕๐   
 การต่อสู้กบัความโกรธ  คือ การเอาชนะใจตนเองซ่ึงท าไดย้ากยิ่ง  เม่ือท าไดจึ้งถือวา่เป็นชยั
ชนะท่ีแทจ้ริงดงัมีค าตรัสของ ทา้วสักกะเป็นขอ้เตือนใจไวว้า่  
 “ผูใ้ดโกรธตอบผูท่ี้โกรธก่อนแลว้ ผูน้ั้นกลบัเป็นคนเลวกวา่ผูท่ี้โกรธก่อน ผูท่ี้ไม่โกรธต่อ
บุคคลผูโ้กรธอยู ่ยอ่มเช่ือวา่ เป็นผูช้นะสงครามอนัชนะไดย้ากยิง่”๑๕๑ 
 ๓.  ไม่ท าให้ผูอ่ื้นร้องไห้ ไม่สร้างน ้ าตาให้ใคร  คือ ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผูอ่ื้น  ไม่ท าให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อน เจ็บใจ แคน้ใจจนน ้ าตาไหล  ด้วยอ านาจความโกรธ  เม่ืออารมณ์เสียก็ตอ้งระมดัระวงั
ค าพูดใชว้าจาจาบจว้ง กา้วร้าว พูดหยาบคาย ส่อเสียด หรือ เหน็บแนม  
 ๔.  มีจิตใจช่ืนบานอยูเ่ป็นนิตย ์ คือ ตอ้งอยูด่ว้ยอาการท่ีเป็นกลาง ต่อความสุขความทุกข ์คือ 
พิจารณาความสุขความทุกข์ให้เป็นของเสมอกนั  ท าใจให้เบิกบานอ่ิมเอิบในการท างานต่อไป ดว้ย
ใจท่ีเป็นสุขและสนุกอยูก่บังาน ไม่หาเหตุเพื่อกล่าวโทษใคร ๆ ทั้งนั้น 
 ประเภทของความอดทน  อาจแบ่งตามเหตุท่ีมากระทบไดเ้ป็น ๔ ประเภท คือ 
 ๑.  อดทนต่อความล าบากตรากตร า  คือ ทนต่อความล าบาก ความเหน่ือยยากในการ
ประกอบกิจการงาน อดทนต่อสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ และสภาพชีวิตตาม
ความเป็นจริง 
 ๒.  อดทนต่อทุกขเวทนา  คือ อดทนต่อกายเวทนา คือ ทนต่อความเจ็บไขไ้ดป่้วยความไม่
สบายกาย  และอดทนต่อจิตเวทนา ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว ร าคาญใจ เสียใจ 
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 ๓.  อดทนต่อความเจบ็ใจและอารมณ์ของตนเอง  คือ อดทนต่อความโกรธ อารมณ์ขดัเคือง
ใจ ไม่พอใจ อนัเกิดจากการได้ฟังค าพูด ขอ้เขียนท่ีไม่ชอบใจ เช่น ค าด่า ค  านินทาว่าร้าย กิริยาท่ี
หยาบคาย ตลอดจน อดทนต่อการบีบคั้นทางจิตใจและความอยุติธรรมท่ีได้รับ ความหดหู่ ความ
ฟุ้งซ่าน รวมทั้งการกระทบกระทัง่กนัในการอยูร่่วมในสังคม 
 ๔.  อดทนต่ออ านาจจิตฝ่ายต ่า หรืออ านาจกิเลส ส่ิงย ัว่ยวนใจท่ีชกัน าไปในทางท่ีชัว่ ทาง
อบายมุข เช่น อดใจไม่เล่นการพนนั ไม่เสพส่ิงเสพติด ไม่คอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 
 ฉะนั้น  ขนัติธรรม  จึงเป็นธรรมท่ีส าคญัยิ่ง ในการควบคุมพฤติกรรม ทางกาย วาจา ใจ ไม่
ก่อกรรมให่ในทางไม่ดีข้ึนมาอีกเพราะเม่ือขนัติธรรมเกิดข้ึนภายใจจิตใจของผูใ้ดแลว้ ในขณะนั้นผู ้
นั้นก็จะสามารถงดเวน้การกระท าทุจริต คิดมิชอบ และผิดศีลธรรมได ้เกิดความไม่ประมาทในการ
สร้างความดี อดทนต่อสู้ในการสร้างความดีอยา่งไม่ยอ่ทอ้  ขนัติน้ียงัเป็นธรรมท่ีเป็นตน้เหตุส าคญัท่ี
จะยงัคุณธรรม คือ ศีลและสมาธิให้เกิดข้ึน  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ขนัติเป็นเหตุอนัเป็นประธานแห่งคุณ 
คือ ศีล และสมาธิ  
 ส่วนวธีิการฝึกใหมี้ความอดทน อาจท าไดด้งัน้ี คือ 
 ๑.  ตอ้งค านึงถึงหิริโอตตปัปะให้มาก  เม่ือมีความละอาย และเกรงกลวัต่อบาป ท่ีให้ผล
ความอดทนยอ่มเกิดข้ึน และไม่ตอ้งรับโทษทุกขภ์ยัจากบาปกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 ๒.  พิจารณาอารมณ์ท่ีมากระทบให้สูงข้ึน  เช่น เม่ือเราล าลากเหน่ือยยาก ก็คิดว่ายงัมีคน
ล าบากเหน่ือยยากกวา่เราอีกมาก  หรือเม่ือเราจนก็พิจารณาวา่ยงัมีคนท่ีจนกวา่เราอีกมาก  เม่ือถูกเขา
ด่า ก็คิดเสียวา่ดีกวา่เขาตี  เม่ือถูกเขาตีก็คิดเสียวา่ดีกวา่เขาฆ่า  ยงัมีชีวติรอดมาไดเ้ป็นการมองโลกใน
แง่ดี และสร้างพลงัใจให้กบัตนเอง  เป็นการพิจารณาหาส่ิงท่ีดีในส่ิงท่ีเขาวา่ไม่ดี  เพื่อป้องกนัความ
ไม่ยินดี เขา้ท าลายความดี  ดงักรณีของพระปุณณะเถระท่ีประสงค์จะไปยงัแควน้สุนาปรันตะเพื่อ
ปฏิบติักรรมฐาน จึงไดไ้ปทูลขอพระโอวาทจากองค์สมเด็จพระศาสดา  เม่ือองคส์มเด็จพระศาสดา
ประทานโอวาทแลว้ จึงไดต้รัสถามท่านว่า “เธอจะไปอยู่ในชนบทไหน”  พระปุณณะกราบทูลว่า 
“จะไปอยูใ่นชนบทช่ือ สุนาปรันตะ”  พระพุทธองคจึ์งตรัสถามวา่ “ปุณณะ พวกมนุษยช์าวสุนาปรัน
ตะ ดุร้าย หยาบคาย พวกเขาด่าเธอ ข่มขู่เธอ เธอจกัมีอุบายอยา่งไร”  พระปุณณะกราบทูลวา่ “ขา้แต่
พระองค์ผูเ้จริญ ถ้าพวกมนุษยช์าวสุนาปรันตะ จกัด่า จกัขู่ขา้พระองค์ ขา้พระองค์จดัคิดว่า พวก
มนุษยช์าว สุนาปรันตะ น้ีดีจริงหนอท่ีไม่ใช้ไมทุ้บตีเราในขอ้น้ีขา้พระองค์จกัมีความคิดอย่างน้ี” 
พระพุทธองคต์รัสถามอีกวา่ “ปุณณะ ถา้พวกเขาใชมื้อทุบตีเธอ เธอจกัมีอุบายอยา่งไร”  พระปุณณะ
จึงกราบทูลว่า ขา้พระองค์ก็จกัคิดว่า “พวกมนุษยช์าว สุนาปรันตะ น้ีดีจริงหนอ ท่ีไม่เอาก้อนดิน
ขวา้งเรา”   “ถา้พวกเขาเอากอ้นดินขวา้งเธอละ เธอจกัมีอุบายอยา่งไร” ขา้พระองคก์็จกัคิดวา่ “พวก
มนุษยช์าวสุนาปรันตะน้ีดีจริงหนอท่ีไม่ใชท้่อนไมตี้เรา”   “ถา้พวกมนุษยช์าวสุนาปรันตะใชท้่อนไม้
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ตีเธอล่ะ เธอจกัมีอุบายอย่างไร”  ขา้พระองค์ก็จกัคิดว่า “พวกมนุษยช์าวสุนาปรันตะน้ีดีจริงหนอท่ี
ไม่ใชอ้าวุธท าร้ายเรา”  “ถา้พวกเขาใชอ้าวธุท าร้ายเธอล่ะ เธอจกัมีอุบายอยา่งไร” ขา้พระองคก์็จะคิด
วา่ “พวกมนุษยช์าวสุนาปรันตะน้ี ดีจริงหนอ ท่ีไม่ฆ่าเรา”  “ถา้พวกเขาฆ่าเธอดว้ยอาวธุอนัคมล่ะ เธอ
จกัมีอุบายอย่างไร” ขา้พระองค์ก็จกัคิดว่า “ดีอยู่แล ท่ีพวกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อึดอดั
ระอา รังเกียจอยู่ด้วยกายและด้วยชีวิต หาศาสตรามาฆ่าตวัตาย ศาสตราอนันั้นข้าพระองค์มิได้
แสวงหามาเลยไดแ้ลว้ ในขอ้น้ีขา้พระองคจ์กัมีความคิดอย่างน้ีพระเจา้ขา้” พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัส
วา่  สาธุ  สาธุ  ปุณณะ เธอประกอบดว้ยความสงบ คือ ความข่มใจน้ี จกัอาจเพื่อจะอยูใ่นสุนาปรันตะ
ชนบทไดแ้ล   
 จากอุทาหรณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี  ถา้เรารู้จกัน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตของเราท่ี
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสังคมในปัจจุบนัแลว้  ก็จะท าใหเ้รามีจิตใจสงบเยอืกเยน็ลงได ้
 ๓.  พิจารณาให้เป็นเร่ืองของกรรมเก่า กรรมใหม่เพื่อตดักมัมวฏัฏ์ หรือความหมุนเวียนผูก
เวรกนัไม่ส้ินสุด  เน่ืองจากกรรมย่อมเกิดจากเหตุในอดีตและส่งผลในปัจจุบนัเม่ือยอมรับผลของ
กรรมนั้น ก็หมดกรรมอโหสิกนัไป เพราะหากสร้างเหตุกรรมใหม่ ให้ร้าย ท าลายกนั ผลกรรมนั้น 
ยอ่มเกิดในอนาคต เป็นการผกูเวร จองภยักนัไม่ส้ินสุด 
 ๔.  หมัน่ฝึกฝนจิตให้มีสมาธิ  ทั้งน้ีเพราะ การฝึกสมาธิเป็นขั้นตอนต่อจากการรักษาศีลใน
หลกัไตรสิกขา คือ การสร้างศีล สมาธิ ปัญญาให้เกิดข้ึนในตน ทั้งน้ีเพราะทั้งขนัติและสมาธิเป็น
คุณธรรมท่ีเก้ือหนุนกนั ขนัติจะหนกัแน่นก็ตอ้งมีสมาธิรองรับ 
 ส่วนโทษแห่งการขาดความอดทน  มีดงัน้ี 
 ๑.  ท าการงานคัง่คา้ง จบัจด ไม่อาจประสบความส าเร็จในชีวิตได ้กลายเป็นคนทุกขง่์าย สุข
ยาก อ่อนแอและเปราะบาง ท าการใดก็ไม่ส าเร็จ ดงัภาษิตจีนวา่ “หินผาท่ีขวางอยูข่า้งหนา้ เป็นส่ิงกีด
ขวางส าหรับคนอ่อนแอแต่เป็นบนัไดส าหรับคนเขม้แขง็” 
 ๒.  เสียความไวว้างใจและเตม็ไปดว้ยศตัรู 
 ๓.  กลายเป็นผูลุ้แก่อ านาจโทสะ กลายเป็นอาชญากร 
 ซ่ึงอานิสงคข์องขนัติธรรมหรือความอดทน  พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 ๑.  ท าใหกุ้ศลธรรม ความดีทั้งหลายทุกชนิดเจริญข้ึนได ้ ท าการงานไดผ้ลดี 
 ๒.  ท าให้ตดัรากเหงา้ของความชั่วทั้ งหลายได้  ท าให้ไม่มีการวิวาทบาดหมาง ไม่ท าผิด
เพราะเห็นแก่ความอยาก 
 ๓.  ช่ือวา่ไดเ้คร่ืองประดบัอนัประเสริฐของนกัปราชญ ์ 
 ๔.  ขนัติธรรมเป็นเหตุน ามาซ่ึงประโยชน์เก้ือกูลและความสุข ทั้งน้ีเพราะการประกอบ
กิจการงานทั้งปวง เม่ือมีความอดทน ท าเร่ือยไป ไม่หยุดไม่ทอ้ถอย งานนั้นยอ่มส าเร็จผลสมความ
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มุ่งหมายก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขตามท่ีพึงประสงคใ์นขณะเดียวกนั ความอดกลั้นอดทนก็
เป็นปัจจยัส าคญัในการปกครองและการท างานร่วมกนัใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 ๕.  น ามาซ่ึงความเมตตา ลาภยศ และความสุข ผูมี้ขนัติเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเทวดาและ
มนุษยท์ั้งหลาย 
 ๖.  แม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็สามารถท่ีจะประกอบการงานอันเป็นประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านไดส้ าเร็จอยา่งแน่นอน   
 ๗.  ท าใหส้ังคมมีเสน่ห์  เป็นท่ีรักของคนทั้งหลาย 
 ๘.  ท าใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขทุกอิริยาบถ 
 ๙.  ท าใหศี้ลและสมาธิตั้งมัน่   
 ๑๐.  ท าใหไ้ดพ้รหมวหิารโดยง่าย 
 ๑๑.  ขนัติธรรมเป็นก าลงัของผูมี้ยศทั้งหลาย 
 ๑๒.  ช่วยระงบัดบัการจองเวร  การอาฆาตพยาบาทกนัลงเสียได ้เพราะในทีฆีติโกศลชาดก
ไดแ้สดงไวว้า่ “เวรยอ่มระงบัไดด้ว้ยการไม่จองเวร” แต่การท่ีจะไม่จองเวรต่อกนัไดน้ั้น  ตอ้งอาศยั
ก าลงัแห่งความอดทนอย่างยิ่งยวดเป็นส าคญั  ดงัพุทธภาษิตในสรภงัคชาดกว่า “เวรย่อมระงบัได้
ดว้ยก าลงัแห่งความอดทน” อนัจะเป็นผลใหไ้ม่ก่อเวรใหม่  และใชเ้วรเก่าใหห้มดไป 
 จึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงอานิสงส์ของขนัติไวว้่า ผูอ้ดทนยอ่ม
เป็นท่ีรักท่ีชอบของคนเป็นอนัมาก  ยอ่มเป็นผูไ้ม่โหดร้าย  ยอ่มเป็นผูไ้ม่เดือดร้อน ยอ่มเป็นผูไ้ม่หลง
ท ากาละ(ตาย) และแม้ตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ฉะนั้นในการขับเคล่ือนโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องมีขนัติความอดทนอยู่ในเง่ือนไขคุณธรรมและความรู้อยู่
ตลอดเวลา เพราะความอดทนเป็นท่ีตั้งแห่งความส าเร็จทั้งปวง และในส่วนของหลกัธรรมเร่ืองขนัติ
น้ีผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและสมาชิกโครงการธนาคารความดีทุก
คนยอ่มจะมีพื้นฐานของความอดทนเป็นท่ีตั้งในการกระท าความดี  และมีความตั้งใจท่ีจะท าความดี  
ทั้งน้ีเน่ืองเพราะมีความอดทนในการท าความดี มีความอดกลั้น อดทนต่อส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีพอใจและ
ความยากล าบาก เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสุข ความสะดวกสบายและความส าเร็จ 
 ๒.๖.๓  ความเพียร 
 ความเพียรมาจากศพัทบ์าลีวา่ วริิยะ๑๕๒หรือ วายามะ ในคมัภีร์ขทุทกนิกาย มหานิทเทส  ซ่ึง
พระสารีบุตรไดอ้ธิบายวา่  ความเพียร หมายถึง ความกา้วไปขา้งหนา้ ความด าเนินไป ความบากบัน่ 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความหมัน่ ความออกแรง ความไม่ถอยหลงั ความทรงไว ้ความไม่ยอ่
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 ๑๕๑ 

หยอ่น ความไม่ทอดทิ้งฉนัทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคองธุระไว ้วริิยะ วิริยนิทรีย ์วิริยพละ 
สัมมา วายามะท่ีเป็นไปทางจิต  ส่วนในอรรถกถาสัพพาสงสังวรสูตรกล่าววา่ ความเพียรเป็นสภาวะ
ท่ีแกลว้กลา้ มีความประคบั ประคองจิตเป็นลกัษณะ มีการอุปถมัภจิ์ตเป็นกิจ มีความไม่ทอ้แทแ้ห่ง
จิตเป็นเคร่ืองปรากฏ  มีความเพียรเป็นคุณสมบติัหรืออาการอยา่งหน่ึงของจิตเป็นคุณสมบติัท่ีเป็น
กลางๆ ไม่ดี ไม่ชัว่  ถา้พากเพียรไปในทางท่ีถูก  เช่นหาเล้ียงชีพอยา่งสุจริต ให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนาก็จดัเป็นกุศลธรรม  น าความสุขความเจริญและความส าเร็จมาสู่ชีวิต  แต่ถ้าพากเพียรไป
ในทางผดิ เช่น เสพของมึนเมา เล่นการพนนั ฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย ์ชีวติก็มีแต่ความทุกขแ์ละไดรั้บความ
เดือดร้อน  ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่ความเพียรน้ีเป็นสัมมาพฒันาซ่ึงหลกัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ  
 อีกทั้งในปธานสูตร๑๕๓กล่าวถึงความเพียร ๔ ประการ คือ  
 ๑.  สังวรปธาน  เพียรระวงัไม่ใหอ้กุศลธรรมเกิดข้ึน  
 ๒. ปหานปธาน  เพียรละอกุศลธรรม ท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหห้มดไป  
 ๓.  ภาวนาปธาน  เพียรใหกุ้ศลธรรมเกิดและเจริญยิง่ข้ึน  
 ๔. อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่ใหเ้ส่ือม  
  ซ่ึงเหตุเกิดความเพียรมีมากทั้งดีและชัว่ แต่ถา้จะสรุปก็เหลือเพียงประการเดียว คือเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดจากความเพียรตามท่ีพระพุทธองคต์รัสแสดงถึงอานุภาพความเพียรไวว้า่  
  “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เรายอ่มไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืน  แมอ้ยา่งหน่ึงท่ีเป็นเหตุให ้
 กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึน อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้เส่ือมไปเหมือนการปรารภความเพียร 
  เม่ือบุคคลเป็นผูป้รารภความเพียรกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดยอ่มเกิดข้ึน อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน 

ข้ึนแลว้ยอ่มเส่ือมไป  
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เรายอ่มไม่เล็งเห็น เหตุอ่ืนแม ้

อยา่งหน่ึงท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์อยา่งใหญ่ เหมือนการปรารภความเพียร การปรารภ 
 ความเพียรยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์อยา่งใหญ่”๑๕๔  

 จากพระพุทธด ารัสน้ีแสดงให้เห็นถึงอานุภาพความเพียรหลกัเร่ืองความเพียรเป็นลกัษณะ
ส าคัญอย่างหน่ีงของพุทธศาสนา ค าสอนใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ค าสอนนั้ นไม่ใช่
พระพุทธศาสนา และความเพียรเป็นองคป์ระกอบในหมวดธรรมะท่ีส าคญัต่างๆ มากมาย เช่น อิทธิ
บาท (ธรรมท่ีท าให้ส าเร็จความประสงค์)  โพชฌงค์ (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้)  นาถกรณ
ธรรม (ธรรมท่ีเป็นท่ีพึ่งของตน) เป็นตน้  ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า หมวดธรรมะท่ีกล่าวถึงความเพียร 
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 ๑๕๒ 

มกัจะมีปัญญาก ากบัอยู่ดว้ย เพราะความเพียรท่ีไม่ประกอบดว้ยปัญญา เป็นความเพียรท่ีผิดพลาด  
ไร้อานุภาพ  ไม่ส าเร็จประโยชน์อนัใด เช่น  การรีดนมจากเขาโคเป็นการกระท าท่ีโง่เขลา  เป็น
ความเพียรท่ีผดิอยา่งมหนัต ์ แมจ้ะพยายามอยา่งไรก็เหน่ือยเปล่า  ไม่มีทางส าเร็จไดเ้ลย  ความเพียร
จะส าเร็จประโยชน์ไดก้็ต่อเม่ือมีปัญญาคอยน าทางหรือช้ีแนะ  ความเพียรจะมีอานุภาพหรือมีผล
มากยิ่งข้ึน ถา้มีธรรมะมาเสริมอีก  ๒ ประการ คือฉนัทะและจิตตะ  รวมเป็นหมวดธรรมะท่ีเรียกวา่ 
อิทธิบาท ๔  ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีท าให้เกิดความส าเร็จสมประสงค์ทุกอย่างท่ีไม่เหลือวิสัย  มี
ดงัต่อไปน้ี 

๑.  ฉนัทะ พอใจท า  
 ๒. วริิยะ ขยนัท า  
 ๓.  จิตตะ ตั้งใจท า  
 ๔.  วมิงัสา (ปัญญา) เขา้ใจท า  
 ส่วนคนท่ีเกียจคร้านมกัแต่คิดเพอ้ฝันถึงเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ ซ่ึงส านวนไทยเรียกว่า คนท่ี
เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ หยิบหย่ง ไม่ท าอะไรจริงจงั คนท่ีก่อแลว้ไม่สาน ปล่อยงานการให้คัง่คา้งไว ้คน
เหล่าน้ีไม่อาจประสบความส าเร็จในชีวติได ้ ไม่วา่ในทางโลกหรือทางธรรม เพราะขาดความเพียร 
 ฉะนั้นในการประกอบธุรกิจการงานใดๆ ก็ตาม ย่อมจะตอ้งมีการลงทุนลงแรงและการ
ลงทุนลงแรงนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยคุณธรรม ๒ ประการ คือ ความเพียร (วริิยะ+ขนัติ) และปัญญา 
ซ่ึงคุณธรรม ทั้ง ๒ ประการน้ีเป็นของคู่กนัท่ีแยกขาดจากกนัไม่ได ้ เพราะคนท่ีมีความเพียรแต่ไม่มี
ปัญญา การงานท่ีท ามกั จะไม่สมบูรณ์  ส่วนคนท่ีมีปัญญาแต่ไม่มีความเพียร การงานนั้นมกัไม่
ส าเร็จ แมก้ระทัง่ทางเศรษฐกิจก็เช่นกนั  ผูท่ี้จะกา้วหนา้ไปดว้ยดีนั้นตอ้งมีทั้งความเพียรและปัญญา
ควบคู่กนัไป เพราะวา่ผูท่ี้มีคุณธรรมทั้ง ๒ น้ีแลว้ ยอ่มเจริญมัน่คงในทางเศรษฐกิจและการลงทุนท า
ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะผูท่ี้มีความเพียรและปัญญาเท่านั้ นจึงจะสามารถตั้ งตนได้  จึงถือว่าเป็น
เง่ือนไขทางความรู้และคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัตามยอ่มเห็น
ผลไดด้ว้ยตนเอง  เพราะความเพียรเป็นเคร่ืองด าเนินทาง  ส่วนปัญญาเป็นเคร่ืองสอดส่องแนวทาง  
ซ่ึงตรงตามหลกัธรรมท่ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก และพระพุทธองคท์รงแนะหลกัของการลงทุนไว้
วา่ผูมี้ปัญญาเฉลียวฉลาดยอ่มตั้งตนไดด้ว้ยตน้ทุนแมน้อ้ย เหมือนคนก่อไฟแมน้อ้ยๆ ท าให้เป็นกอง
ใหญ่ไดฉ้ะนั้น เพราะความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีทรงแสดงน้ีคือ รู้จกัหลกังบประมาณในทางเศรษฐกิจ  
ซ่ึงเป็นหลกัในการลงทุนสร้างสรรคท์างเศรษฐกิจ  โดยมีขอ้ส าคญัท่ีวา่ถา้มีความรู้เฉลียวฉลาดแลว้ 
อาจไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัตน้ทุนจ านวนมากมาย  ก็สามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จได ้



 ๑๕๓ 

 ดงัเห็นได้จากอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนับว่ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
และเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศไดเ้ป็นอยา่งมาก  และลกัษณะของเกษตรกรท่ี
ดี  ท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพไดน้ั้น  จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ ๓ ประการ คือ 
 ๑.  ไถพื้นดินการเกษตรใหดี้ใหห้มดวชัพืช 
 ๒.  ปลูกพืชอนัเหมาะสมแก่ฤดูกาล 
 ๓.  ทดน ้าเขา้พื้นท่ีการเกษตรอยา่งพอเพียง       
 อีกทั้งยงัตอ้งประกอบดว้ยความเพียร ส านึกในหน้าท่ีของตน ขยนัไม่ทอดธุระ เพราะใคร
จะไดช่ื้อวา่อะไร ก็เพราะไดท้  าหนา้ท่ี ซ่ึงเหมาะสมกบัช่ือนั้นๆ   
 ดงัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกท่ีว่ามีพราหมณ์คนหน่ึงช่ือกสิภารทวาชพราหมณ์  ได้เห็น
พระพุทธเจา้ประทบัยนืบิณฑบาตอยู ่เลยไดส้นทนากบัพระพุทธเจา้  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พระพุทธเจา้
ก็เป็นชาวนาซ่ึงเป็นเกษตรกรชั้นสูงเหมือนกนั  ดงัน้ี 
 พราหมณ์ : ขา้แต่สมณะ  ขา้พเจา้ไถและหว่าน  คร้ันไถและหว่านแล้ว  จึง
    บริโภค แมพ้ระองคก์็จงไถและหวา่น คร้ันไถ และหวา่นแลว้ จง
    บริโภคเถิด 
 พระพุทธเจา้ : แมเ้ราก็ไถและหวา่นคร้ันไถและหวา่นแลว้เราก็บริโภค 
 พราหมณ์ : ขา้พเจา้ไม่เห็นแอก ไถ ผาล ปฏกั หรือโคทั้งหลายของท่านเลย 
    เม่ือเป็นเช่นน้ี  ท่านจะกล่าวว่าท่านก็ไถและหว่านได้อย่างไร 
    ไฉน ขา้พเจา้จะรู้เคร่ืองมือการไถนาของท่าน 
 พระพุทธเจา้ : ขา้พเจา้มีศรัทธาเป็นพืช  ความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็น
    แอกและไถ  หิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเชือก สติของเราเป็นผาลและ
    ปฏกั  มีกายวาจาคุม้ครองแลว้ เป็นผูส้ ารวมในการบริโภคอาหาร
    เราท าการดายหญา้ดว้ยค าสัตย ์โสรัจจะเป็นเคร่ืองให้ส าเร็จงาน  
    ความเพียรเป็นเคร่ืองน าธุระไปให้สมหวงั  ถึงความเกษมจาก
    โยคะ ไปไม่ถอยหลงัยงัท่ีท่ีบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก  น่ีการไถ  
    เราไถอยา่งน้ีแลว้ยอ่มมีอมฤตเป็นผลคร้ังไถอยา่งน้ีแลว้ ยอ่มพน้
    จากทุกขท์ั้งปวงได้๑๕๕ 
 ส่วนทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมนั้น  ในพระสูตรมีการแสดงถึงลกัษณะของนาย
โคบาลท่ีดี  ดงัเช่น  การท าฟาร์มโคนม  คือ  การส่งเสริมผลิตผลทางเศรษฐกิจทางหน่ึง และการท่ีจะ

                                                 

 ๑๕๕ข.ุธ. ๑๕ /๖๗๒-๖๗๔/๒๔๐-๒๔๒.  



 ๑๕๔ 

ท าให้ผลิตกรรมชนิดน้ีไดรั้บผลดียิ่งข้ึนนายโคบาลนบัวา่เป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่ง พระพุทธองคไ์ด้
ตรัสถึงการบ ารุงเล้ียงคอกปศุสัตวป์ระเภทโคนมเอาไวใ้นโคปาลสูตร ซ่ึงจะขอคดัตดัตอนมาดงัน้ี  
“...ดูกรภิกษุทั้งหลายนายโคบาลผูป้ระกอบไปดว้ยองค ์๑๑ ประการ  จึงเป็นผูส้ามารถเล้ียงฝูงโคให้
เจริญแพร่หลายได ้ ซ่ึงองค ์๑๑ ประการ น้ีคือ นายโคบาลในโลกน้ี ยอ่มรู้จกัรูป ๑, ฉลาดในลกัษณะ 
๑, ก าจดัไข่ขาง ๑,  ปกปิดแผล ๑,  สุมไฟ ๑,  รู้ท่าน ้ า ๑,  รู้วา่โคด่ืมน ้ าแลว้หรือยงั ๑, รู้ทาง ๑, ฉลาด
ในท่ีหากิน ๑, รีดนมใหเ้หลือ ๑,  บูชาโคท่ีเป็นพอ่โคเป็นผูน้ าฝงูโคดว้ยการบูชาอยา่งยิง่ ๑...” 
 จากพระสูตรท่ีแสดงไวใ้นพระไตรปิฎกน้ี  เป็นการเสนอถึงเทคนิคในการท าฟาร์มโคนมใน
สมัยนั้ น เรียกว่า โครักขกรรม  ซ่ึงเป็นเทคนิคแบบเก่าในสมัยท่ียงัไม่เจริญด้วยอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แต่สามารถเปรียบเทียบกบัวชิาการบ ารุงเล้ียงโคในปัจจุบนัน้ีได ้คือ 
 ๑.  รู้จกัรูป  คือ  รู้จกัคดัเลือกพนัธ์ุววัท่ีจะน ามาเล้ียง 
 ๒.  ฉลาดในลกัษณะ  คือ  ดูลกัษณะและนิสัยของโคพนัธ์ุนั้นๆ ออก 
 ๓.  ก าจดัไข่ขาง  คือ  หมัน่ตรวจโรคสัตว ์
 ๔.  ปกปิดแผล  คือ  การฉีดยารักษา 
 ๕.  สุมไฟ  คือ  ก าจดัสัตวท่ี์จะเป็นอนัตราย เช่น สัตวท่ี์เป็นพาหะของเช้ือโรค เป็นตน้ 
 ๖.  รู้ท่าน ้า  คือ  จดัหาน ้าสะอาดใหว้วัด่ืมหรือลงอาบ  และป้องกนัอนัตรายจากน ้า 
 ๗.  รู้วา่โคด่ืมน ้าแลว้หรือยงั  คือ  รู้เวลาใหน้ ้าหรือใหน้ ้าเป็นเวลา 
 ๘.  รู้ทาง คือ  มีทุ่งหญา้ส าหรับเล้ียงสัตว ์
 ๙.  ฉลาดในท่ีหากิน  คือ  ใหห้ญา้หรืออาหารท่ีมีคุณภาพดี 
 ๑๐.  รีดนมใหเ้หลือ  คือ  รีดนมพอประมาณ 
 ๑๑.  บูชาโคท่ีเป็นพอ่โค  คือ  คดัเลือกและบ ารุงววัพนัธ์ุเป็นอยา่งดี 

ผูว้ิจยัขอกล่าวว่าความเพียรเป็นหลักธรรมส าคญัทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงไวมี้ปรากฏเป็นหลกัฐานอยูใ่นพระไตรปิฎก  ดงัใน
ชาดกเร่ืองพระมหาชนก  ซ่ึงเป็นพระชาติท่ีพระพุทธเจา้ทรงบ าเพ็ญเพียรบารมี  ไดแ้สดงให้เห็นว่า
พระพุทธศาสนาให้ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ  ทั้งเร่ืองการด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ และ
การเก็บรักษาทรัพย ์ ซ่ึงในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัตอ้งศึกษาถึงเง่ือนไขคุณธรรมทางเศรษฐกิจตามท่ีปรากฏ
ในพระไตรปิฎกด้วยเช่นกัน  เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือสมาชิกโครงการธนาคารความดียอ่มเป็นผูท่ี้ประกอบดว้ยความเพียรเป็นท่ีตั้ง  
มีความพยายามในการประกอบกิจการงานอย่างไม่ยอ่ทอ้ ไม่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง และกระท าความ
เพียรอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย  ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบสัมมาชีพของตนในอนาคต
ต่อไป  เพราะสัมมาพฒันาน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการพฒันาความรู้และคุณธรรม 



 ๑๕๕ 

 ๒.๖.๔  ชาดกทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง   
 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ชาดก” 
น. แปลวา่ เร่ืองพระพุทธเจา้ท่ีมีมาในชาติก่อนๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์๑๕๖ซ่ึงในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีชาดกหลายเร่ืองท่ีสอดคล้องกัน อาทิเช่น  ทศชาติเร่ืองพระมหาชนก  
หรือเร่ืองพระญาติวงศ์ของพระพุทธเจา้แย่งแม่น ้ าโรหิณีเพื่อการเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัขอน ามา
เป็นตัวอย่างเพื่ อการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี ชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก  ดงัชาดกในพระสูตรเร่ืองมหาสุวราชชาดกหรือพญานกแขกเตา้ผูส้ันโดษ๑๕๗ ไวว้า่ 
 สมยัหน่ึงพระพุทธเจา้ประทบัอยูว่ดัเชตวนั เมืองสาวตัถี ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง ตรัสให้
โอวาทวา่  "ภิกษุ ธรรมดาสมณเม่ือมาถึงเสนาสนะเป็นท่ีสบายแลว้ก็ไม่ควรโลภในอาหาร ยินดีตาม
มีตามได ้ปฏิบติัสมณธรรม โบราณบณัฑิตแมเ้ป็นสัตวดิ์รัจฉาน กินผงแห้งของตน้ไมท่ี้ตนอยูอ่าศยั 
มีความสันโดษไม่ท าลายมิตธรรมหนีไปท่ีอ่ืนเลย" แลว้ไดต้รัสอดีตนิทานมาสาธก วา่.  
 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ ท่ีป่าไมม้ะเด่ือแห่งหน่ึงอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าคงคา มีนกแขกเตา้หลาย
แสนตวั ต่อมาในฤดูแลง้ผลมะเด่ือไดห้มดลง นกแขกเตา้ทั้งหลายไดพ้ากนับินหนีไปหากิน ณ ท่ีอ่ืน 
ยงัคงเหลือแต่พญานกแขกเตา้ตวัหน่ึงเท่านั้น เป็นผูม้กัน้อยสันโดษไม่หนีไปท่ีอ่ืน เม่ือผลมะเด่ือ
หมดก็กินหน่อ ใบ เปลือกและสะเก็ดของตน้มะเด่ือตามล าดบัโดยไม่คิดจะหนีไปไหน เป็นเหตุให้
บลัลงัก์ของทา้วสักกะแสดงอาการร้อน เพื่อทดสอบจิตใจของพญานกแขกเตา้ ทา้วเธอจึงบนัดาลให้
ตน้มะเด่ือท่ีนกแขกเตา้อาศยัอยู่นั้นตายและแห้งลงมีล าตน้แตกเป็นช่องน้อยใหญ่ เวลาลมพดัจะมี
เสียงดงั มีผงไมไ้หลออกมาตามช่องท่ีแตกนั้น นกแขกเตา้ก็ไม่หนีไปไหนก็ยงักินผงไมไ้หลออกมา
ตามช่องท่ีแตกนั้นแหละเป็นอาหาร จนสุดทา้ยตน้ไมน้ั้นเหลือแต่ตอ พญานกแขกเตา้ก็ไม่หนีไป
ไหน ยงัคงจบัอยูท่ี่ตอตน้ไมน้ั้น 
 ทา้วสักกะเม่ือทราบวา่พญานกแขกเตา้มีความมกันอ้ยสันโดษจริง ๆ จึงแปลงร่างเป็นพญา
หงส์ มีนางสุชาดาเป็นนางหงส์ติดตามไปดว้ย  บินไปจบัท่ีตอมะเด่ือใกล้พญานกแขกเตา้นั้นแล้ว
เจรจาวา่ 
 "นกแขกเตา้ ผูมี้จะงอยปากสีแดงท่านควรไปท่ีอ่ืนไดแ้ลว้อยา่มาตายท่ีตรงน้ีเลย ท่านมาเยื่อ
ใยอะไรกบัตน้ไมแ้หง้น้ี ตน้ไมอ่ื้นมีถมเถไป" 

                                                 

 
๑๕๖ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,อา้งแล้ว, หน้า 

๓๕๙.  
 

๑๕๗อรรถกถาแปล, ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคท่ี ๒ อสัมปทานวรรค, หน้า 
๕๔๗-๕๕๐. 



 ๑๕๖ 

 พญานกแขกเตา้ร้องตอบว่า "ท่านพญาหงส์… ใครเป็นเพื่อนในยามทุกข์ยาก ผูน้ั้นเป็น
สัตบุรุษ ย่อมไม่ทอดทิ้งเพื่อนผูมี้ทรัพยแ์ละไร้ทรัพย ์ตน้ไมน้ี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติของเรา เรา
เพียงตอ้งการมีชีวติอยูเ่ท่านั้น จึงไม่อาจทิ้งตน้ไมน้ี้ไปได ้เพราะเหตุเพียงไม่มีผล น่ีไม่ยติุธรรมเลย" 
 พญาหงส์พอได้ฟังก็ยินดีและสรรเสริญว่า "นกแขกเตา้ความเป็นเพื่อนไมตรีสนิทสนม
คุน้เคยกนักบัตน้ไมท้่านท าไวดี้แลว้ ขอสรรเสริญท่านเราจะให้พรแก่ท่าน ท่านจงเลือกพรตามใน
ประสงคเ์ถิด" 
 พญานกแขกเตา้ขอพรว่า "ท่านพญาหงส์..เราขอเพียงให้ตน้ไมน้ี้มีชีวิตมีผลหวานอร่อย
เหมือนเดิมเท่านั้ นก็พอ"พญาหงส์จึงพูดว่า "นกแขกเตา้ .. ขอท่านจงอยู่กับต้นมะเด่ือท่ีสมบูรณ์
พร้อมตลอดไปเถิด" ว่าแลว้ก็คืนร่างเป็นทา้วสักกะเหมือนเดิม แสดงอานุภาพท าให้ตน้มะเด่ือนั้น
สมบูรณ์พร้อมทั้งใบและผลยนืตน้อยา่งสง่างามเหมือนเดิม  
 พญานกแขกเตา้เห็นเช่นนั้นจึงสรรเสริญทา้วสักกะว่า "ทา้วสักกะ ขอพระองค์พร้อมดว้ย
คณาญาติ มีความสุขเหมือนขา้พระองคมี์ความสุข เพราะไดเ้ห็นตน้ผลิตผลในวนัน้ีดว้ยเถิด" 
 ทา้วสักกะคร้ันประทานพรให้นกแขกเตา้ไดส้มประสงค์แลว้พร้อมนางสุชาดา ก็กลบัคืน
วมิานของตนตามเดิม 
 ซ่ึงชาดกเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงพอใจในส่ิงท่ีตนมีตนได ้และเพื่อนท่ีดีไม่ละทิ้งเพื่อนไปใน
ยามทุกขย์าก 
 อีกทั้งในคมัภีร์ขุททกนิกาย ชาดก  ภาค ๑  ทุกนิบาตชาดก  นตงัทฬัหวรรค  อรรถกถา 
กุรุงคมิคชาดก ว่าดว้ยการร่วมมือกนั๑๕๘สมดงัพระพุทธภาษิตท่ีว่า สมคฺคาน  ตโป สุโข ความเพียร
ของหมู่ชนผูพ้ร้อมเพรียงกนัท าใหเ้กิดสุข  แสดงไวว้า่   
 คร้ังหน่ึงพระศาสดา เม่ือประทบัอยู ่ณ พระเชตวนัมหาวิหาร ทรงปรารภพระเทวทตั ตรัส
พระธรรมเทศนาน้ี มีค  าเร่ิมตน้วา่ อิงฺฆ วทฺธมย    ปาส    ดงัน้ี    
 ความย่อมีอยู่ว่าในคร้ังนั้นพระศาสดาทรงสดบัว่า พระเทวทตัพยายามจะปลงพระชนม์
พระองค ์จึงตรัสวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เทวทตัพยายามจะปลงชีวิตของเรา มิใช่ในบดัน้ีเท่านั้น แม้
เม่ือก่อนก็พยายามเหมือนกนั แลว้ทรงน าเร่ืองอดีตมาตรัสเล่า               
 ในอดีตกาลคร้ังพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบติัอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวถื์อ
ก าเนิดเป็นกวาง อาศยัอยูท่ี่ละเมาะแห่งหน่ึง ไม่ไกลสระแห่งหน่ึงในป่า ไม่ไกลสระนั้น มีนกช่ือสต
ปัตตะ จบัอยู่ท่ียอดไมต้น้หน่ึง ก็ท่ีสระมีเต่าอาศยัอยู่ สัตวท์ั้งสามนั้นเป็นสหายกนั ต่างอยู่กนัดว้ย
ความรัก    
                                                 

 
๑๕๘ข.ุชา. ๒๗/๒๖๑-๒๖๒/๗๙. 

 



 ๑๕๗ 

 คร้ังนั้นพรานเน้ือคนหน่ึงท่องเท่ียวไปในป่า พบรอยเทา้พระโพธิสัตวท่ี์ท่าลงน ้ าด่ืม จึงดกั
บ่วงมีเกล่ียวแข็งแรงราวกบัโซ่เหล็ก  แลว้กลบัไป  พระโพธิสัตวม์าด่ืมน ้ า ติดท่ีบ่วงแต่ยามตน้ จึง
ร้องให้รู้ว่าติดบ่วงเขา้แลว้  นกสตปัตตะไดย้ินเสียงพระโพธิสัตวจึ์งลงจากยอดไม้  เต่าก็ข้ึนจากน ้ า
ปรึกษากนัว่าจะควรท าอย่างไรดี  นกสตปัตตะจึงบอกเต่าวา่  สหายท่านมีฟันจงแทะบ่วงน้ีเถิด  เรา
จะไปคอยกนัไม่ให้พรานมาได ้ ดว้ยความพยายามท่ีเราทั้งสองท าอย่างน้ี  สหายของเราจกัไดร้อด
ชีวติจากพราน        
 จากนั้นเต่าจึงเร่ิมแทะเชือกหนัง นกสตปัตตะก็จบัคอยอยู่บนต้นไม้ ไม่ไกลจากบ้านท่ี
นายพรานอยู่  นายพรานถือหอกออกแต่เช้าตรู่  นกสตปัตตะรู้ว่านายพรานออกก็โฉบปรบปีกเอา
ปากจิกนายพรานผูจ้ะออกทางประตูหน้า  นายพรานคิดว่าเราถูกนกกาฬกัณณีตีเข้าให้แล้ว จึง
กลบัไปนอนเสียหน่อยหน่ึง แล้วลุกข้ึนถือหอกไปอีก  นกรู้ว่านายพรานน้ีออกไปทางประตูหน้า  
บดัน้ีคงจะออกไปทางประตูหลัง จึงไปจบัท่ีเรือนด้านหลงั  ฝ่ายนายพรานคิดว่าเม่ือเราออกทาง
ประตูหนา้ก็พบนกกาฬกณัณี  บดัน้ีเราจะออกทางประตูหลงั  จึงออกไปทางประตูหลงันกก็โฉบลง
เอาปากจิกอีก  นายพรานคิดวา่เราถูกนกกาฬกณัณีตีอีก  บดัน้ีนกน้ีคงไม่ให้เราออก  จึงนอนรอจน
อรุณข้ึนแลว้ถือหอกออกไปในเวลาอรุณข้ึน นกสตปัตตะรีบไปบอกแก่พระโพธิสัตวว์า่ พรานก าลงั
เดินมา ในขณะนั้นเต่ากดัเชือกขาดยงัเหลืออีกเกลียวเดียว  แต่ฟันของเต่าชักจะเรรวนจวนจะร่วง  
ปากก็ฟูมไปด้วยเลือด  พระโพธิสัตวเ์ห็นนายพรานถือหอกเดินมาด้วยความเร็วดุจฟ้าแลบ  จึงกดั
เกลียวนั้นขาดเขา้ป่าไป นกสตปัตตะจบัอยู่บนยอดไม ้แต่เต่าคงนอนอยู่ในท่ีนั้นเองเพราะบอบช ้ า
มาก  เม่ือนายพรานกลบัมาเห็นเต่าจึงจบัใส่กระสอบ แลว้น าไปแขวนไวท่ี้ตอไมต้น้หน่ึงในป่านั้น 
 พระโพธิสัตวก์ลบัมาดูก็รู้วา่เต่าถูกจบัไป  จึงคิดว่าเราจกัให้ช่วยชีวิตสหาย จึงท าเป็นคลา้ย
จะหมดก าลงัแสดงตนให้พรานเห็น  พรานคิดว่าเน้ือน้ีคงหมดแรง  เราจกัฆ่ามนัเสียแล้วถือหอก
ติดตามไป พระโพธิสัตวไ์ปไดไ้ม่ไกลไม่ใกลน้กั  ล่อพรานเขา้ป่าไป  คร้ันรู้วา่พรานไปไกลแลว้จึง
เหยียบรอยเทา้ลวงไว ้ แลว้ไปเสียทางอ่ืนดว้ยความเร็วราวกะลมพดั  เอาเขายกกระสอบข้ึนแลว้ทิ้ง
ลงบนพื้นดิน ขวดิฉีกขาดน าเต่าออกมาได ้ แมน้กสตปัตตะก็ลงจากตน้ไม ้  
 พระโพธิสัตว ์เม่ือจะให้โอวาทแก่สัตวท์ั้งสองจึงกล่าววา่  เราไดชี้วติก็เพราะอาศยัพวกท่าน  
ซ่ึงกิจท่ีควรท าแก่สหาย  พวกท่านก็ไดท้  าแก่เราแลว้ บดัน้ีพรานคงจะมาจบัท่านอีกแน่ เพราะฉะนั้น
สหายสตปัตตะ ท่านจงพาลูกเล็กๆ ของท่านไปอยูท่ี่อ่ืนเสียเถิด ไปอยูใ่นป่าใหญ่บนภูเขาสูง  สหาย
เต่า แมท้่านก็จงลงน ้ าไปเถิด ไปอยูใ่นแม่น ้ าใหญ่  สัตวท์ั้งสองไดท้  าตาม  แมเ้ม่ือพรานกลบัมายงัท่ี
นั้น มองไม่เห็นใครๆ  พรานจึงหยิบกระสอบท่ีขาดข้ึนแลว้ก็เสียใจ  กลบัไปยงัเรือนของตน ส่วน
สัตวท์ั้งสามสหายก็มิไดต้ดัความสนิทสนมกนั  ยงัคงไปมาหาสู่กนัจนตลอดชีวิต  แลว้ต่างก็ไปกนั
ตามยถากรรม  
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 พระศาสดาทรงน าพระธรรมเทศนาน้ีมาแลว้ ทรงประชุมชาดกวา่  นายพรานในคร้ังนั้นได้
เป็น เทวทตัในคร้ังน้ี  นกสตปัตตะในคร้ังนั้นไดเ้ป็น สารีบุตรในคร้ังน้ี  เต่าในคร้ังนั้นไดเ้ป็นโมคคลั
ลานะ ในคร้ังน้ี  ส่วนกวางในคร้ังนั้น คือ เราตถาคต น้ีแล จบ อรรถกถากุรุงคมิคชาดกท่ี ๖ 
 จากชาดกท่ียกแสดงมาดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดน้ีเพื่อเป็นการสร้างพลงัใจให้แก่บุคคลท่ี
ปฏิบติัตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพราะบุคคลเหล่าน้ีตอ้งมีทั้งความซ่ือสัตย ์ความอดทน และความเพียรอนัเป็น
เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีสร้างความร่วมมือกนัเพื่อเป็นท่ีตั้งแห่งความส าเร็จในกิจการทั้งปวง ดงัเช่น 
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
จดัระบบของความประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นคุณธรรม  ให้มีการรับรู้ มี
ความเขา้ใจ และมีการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน อนัเป็นไป
เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ท่ีแทจ้ริงตามความมุ่งหมายของมนุษย ์ และสามารถอ านวยให้เกิดสภาพชีวิต
กบัสภาพสังคมท่ีเก้ือกูลกนัและกนัใหเ้หมาะแก่การบรรลุจุดหมายดว้ยเช่นกนั 

  
๒.๖.๕  โครงการขับเคล่ือนทางด้านคุณธรรม 
 จากการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ น้ี  เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพฒันาคนไวอ้ย่างชัดเจนตรงตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของการประหยดั  อดทน  และสร้างภูมิคุม้กนัท่ี
ดีดว้ยการใช้คุณธรรมน าความรู้  ซ่ึงปัจจุบนัมีโครงการเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
หน่วยงานต่างๆ อย่างมากมายทั้งของภาครัฐและเอกชน  แต่มีโครงการหน่ึงท่ีด าเนินการมาตลอด
และสอดคล้องถูกตอ้งตรงตามแนวทางพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นั่นคือโครงการ
ธนาคารความดีท่ีมุ่งเน้นการสะสมความดีของเด็กนักเรียนผูเ้ป็นเยาวชนของชาติ  เพื่อพฒันา
คุณธรรมและความรู้ ซ่ึงถือเป็นการพฒันาทรัพยากรอนัมีค่าท่ีสุดของประเทศ  เพราะจากการ
สัมมนาทางวิชาการเร่ือง “เด็กดีมีท่ีเรียนในมหาวิทยาลยั”  ซ่ึงจดัโดยคณะ กรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  เม่ือวนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ท่ีผา่นมาน้ี  โดย
ศาสตราจารย ์ดร. ชยัอนนัท ์ สมุทวณิช  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ กล่าววา่  ปัญหาของ
การศึกษาไทยคือไม่มีเวลาให้เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมท่ีพฒันาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแต่ตารางสอนทางวิชาการอยา่งเดียว  ดงันั้นโรงเรียนควรจดัเวลาให้เด็กมีกิจกรรมเสริม
ทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อจะไดท้  าตวัเป็นคนดี  บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมากข้ึน  
รวมทั้งโรงเรียนและมหาวทิยาลยัควรน าเร่ืองความดีมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาคดัเลือกเด็กเขา้

http://84000.org/tipitaka/attha/s.php?B=25&A=6227&Z=6260
http://84000.org/tipitaka/attha/s.php?B=32&A=290&Z=675
http://84000.org/tipitaka/attha/s.php?B=32&A=676&Z=717
http://84000.org/tipitaka/attha/s.php?B=32&A=676&Z=717
http://84000.org/tipitaka/attha/s.php?B=32&A=1&Z=146


 ๑๕๙ 

เรียนด้วย  จากการสัมมนาทางวิชาการในเร่ืองน้ีเป็นการช้ีแสดงให้เห็นว่าในอนาคตของการเข้า
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษานั้น  ทางมหาวทิยาลยัจะพิจารณาคดัเลือกเด็กเขา้เรียนต่อโดยใชค้ะแนน
ความดีดว้ยเช่นกนั  อีกทั้งยงัมีนกัวิชาการในสาขาอ่ืนๆ อีกหลายท่านท่ีมาสนบัสนุนแนวคิดในเร่ือง
ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรน าคะแนนคุณธรรมความดีมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา
คดัเลือกดว้ย  ดงัเช่น    
 รศ. ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ผู ้อ  านวยการศูนยศึ์กษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนับัณฑิต      
พฒันบริหารศาสตร์  กล่าวบรรยายเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาการวิจยั  ท่ีมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ โดยสรุปไดว้า่๑๕๙ คุณภาพการศึกษาจะข้ึนอยูก่บันกัศึกษา อาจารย ์กระบวนการศึกษาและ
ผลผลิตหรือบณัฑิตท่ีจบออกไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการผลิตบณัฑิตท่ีดีนั้นงานวิชาการจะตอ้ง
มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถช่วยพฒันาการศึกษา
ได้ โดยใช้เป็นแนวทางในการควบคุมพฒันาคุณภาพนักศึกษา อาจารยใ์ห้จดักระบวนการศึกษา  
เน้ือหา  และการบริหารเป็นไปตามหลักของปรัชญา ก็ท าให้ได้บัณฑิตท่ีมีพฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  แต่ตอ้งควบคุมคุณภาพอย่างต่อ เน่ือง นอกจากนั้น รศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ยงักล่าว
ต่อไปอีกว่า ประเทศไทยก าลังเผชิญกับวิกฤติหลายอย่าง โดยเฉพาะวิกฤติท่ีแสดงถึงความไม่
พอเพียงในสังคมไทย เช่น ความไม่พอเพียงในการบริโภค การออมลดลง การลงทุนอย่างไม่
พอเพียง การก่อหน้ีอยา่งไม่พอเพียง การประเมินเศรษฐกิจไทยท่ีสูงเกินจริง การบริหารเศรษฐกิจท่ี
ขาดภูมิคุ้มกันท่ีดีและการขาดคุณธรรม  ดังนั้นถ้าบณัฑิตมีจิตใจแห่งความพอเพียงก็จะไม่เป็น
ผูบ้ริโภคนิยม แต่เขา้ใจถึงการบริโภคท่ีย ัง่ยืน มีความใฝ่รู้ มีการทดลองกบัความเป็นจริง ไม่ติดต ารา 
มีความพากเพียรเอ้ืออาทร และท่ีส าคญัคือท าให้มีคุณธรรมมากข้ึน ซ่ึงในการพฒันากระบวน 
การศึกษา  หลกัสูตร  การท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจ และการบริหารการศึกษาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นัน่คือจะตอ้งยึดหลกัความพอเพียงตามแนวพระราชด าริ โดยใชห้ลกัของ
ปรัชญาและการวจิยัประยกุตเ์พื่อพฒันาองคค์วามรู้ในการสอน  การวจิยัในเชิงทฤษฎี  เพื่อให้เขา้ใจ
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีข้ึน และต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือโครงการท่ี
เก่ียวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดข้ึนแก่เยาวชน  ซ่ึงเป็น
รากฐานส าคญัในการขบัเคล่ือน  ดงัเช่นโครงการธนาคารความดีท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  และเกิดข้ึน
ในชุมชนต่างๆ อีกหลายพื้นท่ี  และทั้งน้ียงัจะตอ้งประกนัคุณภาพของผลผลิตท่ีออกมาอีกดว้ย 

                                                 

 
๑๕๙ ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี, “ณฏัฐพงศ์  : ห่วงคนไทยเผชิญวกิฤติความไม่พอเพยีง”, (๑๓ 

ส.ค. ๕๐) ปีท่ี ๕๙ ฉบบัท่ี ๑๘๔๗๔ วนัพุธท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑, ข่าวการศึกษา หนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐ. 



 ๑๖๐ 

  ๒.๖.๕.๑  โครงการธนาคารความดี 
 โครงการธนาคารความดีเป็นโครงการส าหรับพฒันาเยาวชนของชาติทางดา้นคุณธรรมตาม
กระบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวสุรีพร เอ้ียวถาวร ต าแหน่งครู คส.๓ ช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี เป็นผูดู้แล โดยมีแนวคิดเพื่อพฒันา
คุณธรรมของเยาวชนตามกระแสของพระราชด ารัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ งน้ีเพื่อให้
นกัเรียนเห็นถึงคุณค่าของคุณธรรมในดา้นความซ่ือสัตย ์ความอดทนและความเพียร ดว้ยการเรียนรู้ 
และท ากิจกรรมร่วมกนั จากนั้นจึงน าไปเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนั    
 แนวคิดและท่ีมาของโครงการธนาคารความดีนั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) มาตรา ๒๔ ท่ีให้ความส าคญักบั
กระบวนการเรียนรู้ในดา้นการปลูกฝังคุณธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ดงันั้นการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข โรงเรียนจึงจดัโครงการธนาคารความดีข้ึน เพื่อจะให้ผูเ้รียนท่ีเรียน
วชิาพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม ขอ้คิดจากการเรียนรู้ไปเป็นแบบอยา่งในการ 
ปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนั น าพระจริยาวตัรอนังดงามของพระพุทธเจา้ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
และชาวพุทธตวัอย่างท่ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก  ไปเป็นแบบอย่างในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ตนเองและส่วนรวม  เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัแลว้จะบนัทึกความดีลงในแบบบนัทึกความดี แลว้น าความดี
นั้นไปฝากธนาคารความดี  โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๒ นั้นท่ีปรึกษาโครงการไดมี้โอกาสไปศึกษาดู
งานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีการประกวดนกัเรียน ๑๐ อนัดบัของผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
แลว้น ามาจดักิจกรรม ๑๐ อนัดบัผูก้ระท าความดี  จึงน ากลบัมาหนักัเรียนทดลองปฏิบติัโดยใชช่ื้อวา่ 
“ ๑๐ อนัดบัผูก้ระท าความดี” หรือเรียกว่าเป็นภาษาองักฤษว่า “Top Ten Merit Maker”  จากนั้นจึง
น าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการขบัเคล่ือน โดยน าทฤษฎีการปลูกฝังและพฒันา
จริยธรรมมาใชร่้วมกนั  เน่ืองเพราะจริยธรรมของมนุษยจ์ะมีการพฒันาเป็นล าดบั เร่ิมจากวยัทารก
ไปจนตลอดชีวติ  ซ่ึงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมน้ีมีทฤษฎีท่ีส าคญัอยู ่๓ ทฤษฎี  คือ 
 ๑.  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho - analytic theory)  อธิบายจริยธรรมและมโนธรรมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  มนุษยไ์ดเ้รียนรู้ความผิด ชอบ ชัว่ ดี จากส่ิงแวดลอ้มในสังคมจนเป็นลกัษณะ
พิเศษท่ีเรียกวา่ “เอกลกัษณ์”  เป็นกฎเกณฑ์ปฏิบติัโดยอตัโนมติั  คนท าชัว่แลว้รู้สึกเกิดหิริโอตปัปะ
ถือว่าเป็นการลงโทษตนเอง  ส านึกแล้วไม่ปฏิบติัอีกโดยท่ีไม่มีส่ิงควบคุมจากภายนอก เป็นการ
สร้างมโนธรรมข้ึนเอง  โดยไม่ตอ้งสนใจล าดบัขั้นพฒันาการทางจริยธรรม  ในลกัษณะทฤษฎีเช่นน้ี  
บทบาทการศึกษา คือ การพฒันาจิตใจเพื่อเสริมสร้างก าลังใจคนให้มีคุณภาพตามท่ีระบบทาง



 ๑๖๑ 

เศรษฐกิจและสังคมตอ้งการปัจจยัส าคญั คือ การศึกษาเพื่อบรมฝึกฝนสติปัญญาให้แก่กลา้  แสวงหา
จุดหมายให้แก่ชีวิต  คือ  ความเป็นอยูอ่ยา่งมีอิสรภาพ  การศึกษาจึงเป็นกิจกรรมของชีวิต  โดยชีวิต  
เพื่อชีวติ  เป็นความสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 ๒.  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social  learning  theory)  อธิบายการเกิดของจริยธรรม
เป็นกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) โดยซึมซับกฎของสังคม  รับเอาหลักการเรียนรู้
เช่ือมโยงกบัหลกัการเสริมแรงและการทดแทนส่ิงเร้า (Stimulus  substitution) รับแนวคิดของทฤษฎี
จิตวิเคราะห์เป็นรูปแบบ  ยึดถือการเรียนรู้  คือ การสังเกต การเลียนแบบผูใ้กลชิ้ดเพื่อแรงจูงใจ คือ 
การเป็นท่ีรัก ยอมรับในกลุ่ม  พวกเดียวกบักลุ่มตน้แบบเพื่อเป็นพวกเดียวกนั 
 ในลกัษณะเช่นน้ี ช าเลือง วุฒิจนัทร์ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของโรงเรียนซ่ึงเป็น
สถาบนัทางสังคมในการปลูกฝังจริยธรรม วา่กลุ่มสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและเสริม สร้าง
จริยธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือโรงเรียน เพราะจะไดรั้บความคาดหวงัจากสังคมอยา่งมาก โรงเรียน
เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอบรมกล่อมเกลาใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
ของสังคมและประเทศชาติ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้อ้ืออ านวย
ต่อการปลูกฝังและสร้างเสริมจริยธรรม อนัเป็นท่ียอมรับวา่ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการอบรมสั่งสอน 
และเป็นแบบอยา่งในการปลูกฝังคุณธรรม 
 ๓.  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  (Cognitive  theory)  อธิบายจริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจ
ในการปฏิบติัสัมพนัธ์กบัสังคม  การพฒันาจริยธรรมจึงตอ้งมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตาม
ระดบัสติ ปัญญาของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงข้ึน การรับรู้จริยธรรมก็พฒันาข้ึนตามล าดบั การ
พฒันาจริยธรรมของมนุษยมี์  ๓  ขั้น  คือ 
  ขั้นท่ี ๑ ขั้นก่อนจริยธรรม  (ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๒ ปี) 
  ขั้นท่ี ๒ ขั้นเช่ือฟังค าสั่ง  (อาย ุ๒-๘  ปี) 
  ขั้นท่ี ๓ ขั้นยดึหลกัแห่งตน  (อาย ุ๘-๑๐ ปี) เร่ิมมีความคิดเป็นของตนเองมากข้ึน 
 Piaget ไดเ้ขียนเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรมไวว้า่ คุณธรรมประกอบดว้ยระบบของกฎและการคง
อยูข่องคุณธรรม จะคน้หาไดจ้ากความเช่ือถือท่ีมาจากจิตใจเป็นพื้นฐาน ซ่ึงในแต่ละรายแต่ละบุคคล 
พยายามท่ีจะรับกฎเกณฑเ์หล่านั้น 
 Kohlberg เป็นนกัการศึกษาดา้นจริยธรรม เป็นผูท่ี้น าทฤษฎีจริยธรรมศึกษาสังเคราะห์น า
ขอบเขตของความรู้ทางปรัชญา จิตวทิยา สังคมวทิยา และศึกษาศาสตร์ รวมประกอบกนัเป็นทฤษฎี
บูรณาการ (Integrated theory)และน ามาใชใ้นการจดัการศึกษาดา้นจริยศึกษา (Moral Education) 
โดยหลกัจริยธรรม  (Moral  principles) ของ Kohlberg  มี ๖ ขั้นตอน ดงัน้ี 

๑.  การลงโทษและการเช่ือฟังท่ีรับรู้เฉพาะตน  (Punishment and obedience) 



 ๑๖๒ 

๒.  ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการแลกเปล่ียนกันเพื่อแสวงหารางวลัท่ีตนเอง
ตอ้งการ (Individualistic an  exchange) 

๓)  ความสัมพนัธ์และการกระท าตามรูปแบบ (Relationship  and  conformity)  ตามท่ีผูอ่ื้น
เห็นชอบ 

๔) ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบต่อสังคม (Social  system  and  conscience  
maintenance) ท าตามหนา้ท่ีของสังคม 
 ๕)  สิทธิหน้าท่ีและความผูกพันในสังคมท่ีจะท าตามค ามัน่สัญญา (Rights  and  social       
contract Utility) 
 ๖)  การยดึในมโนธรรมตามหลกัสากล  (Universe  principles) 
 ซ่ึงตามทรรศนะของ Kohlberg จริยธรรมแต่ละขั้นเป็นผลของการคิดไตร่ตรอง ในการคิด
ไตร่ ตรองจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลมาพิจารณา  ซ่ึงมีอยู่สองส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนท่ีเป็นความเขา้ใจ
ของตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ  และส่วนหน่ึงเกิดจากประสบการณ์ทางสังคมท่ีไดรั้บใหม่ โดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับฟังทรรศนะของผูอ่ื้น ความเขา้ใจใหม่ซ่ึงเกิดการจดัระเบียบทางความคิดเป็น
โครงสร้างทางความ คิดใหม่ซ่ึงแตกต่างจากเดิม กระบวนการจ าแนก และการบูรณาการจึงเป็น
กลไกส าคญัของการพฒันาจริยธรรม  การปลูกฝังจริยธรรมนักเรียนเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มี
กฎเกณฑ์  การตดัสินความถูกผดิดว้ยเหตุผลในระดบัสูง และอยา่งนอ้ยใหอ้ยูใ่นระดบักฎเกณฑข์อง
สังคม อีกทั้ งยงัต้องมีการจดัประสบการณ์ให้กับนักเรียนทั้ งในทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงได้แก่
ตวัอย่าง และค าบอกกล่าวท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความเช่ือท่ีว่า  พฤติกรรมอะไรน าไปสู่ผลกรรมอะไร 
และผลกรรมนั้นเป็นอยา่งไรน่าปรารถนาเพียงไร ส่วนการจดัเง่ือนไขส่ิงแวดลอ้มทางสังคมก็เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ทางจริยธรรมท่ีตอ้งจดัให้มีความสอดคลอ้งกนั ทั้งประสบการณ์ตรง ตวัอยา่ง และค า
บอกกล่าวท่ีมีลกัษณะเป็นการช้ีแนะให้ผูเ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง  
และจากตวัอยา่งท่ีไดป้ระสบมาแลว้การเรียนรู้  ก็จะท าใหเ้กิดในลกัษณะท่ีตรงตามเป้าหมาย  และมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 ส าหรับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญากับพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น Piaget 
นกัจิตวิทยาพฒันาการชาวสวิส ไดจ้ดัล าดบัขั้นตอนของการพฒันาการทางสติปัญญาโดยสรุปเป็น 
๔  ขั้นตอน  คือ 

๑.  ขั้นประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว  คือ ระยะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ ๒ ปี  
การรับรู้ทางประสาทสัมผสัในระดบัง่าย   ท าใหเ้กิดพฒันาการทางสติปัญญาและความคิดเห็น   เด็ก
จะค่อยๆ มีโครงสร้างทางความคิดต่อส่ิงท่ีตนไดพ้บเห็น 



 ๑๖๓ 

 ๒. ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ คือ ช่วงอายุ ๒-๗ ปี เด็กจะเร่ิมใช้ภาพแทนวตัถุและ
เหตุการณ์  สามารถเลียนแบบคนอ่ืนๆ ได้ และพฒันาอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ ๒-๔ ปี เด็กจะยึด
ตวัเองเป็นศูนยก์ลางลกัษณะน้ีจะลดลงในตอนปลาย  คือ ช่วงอายุ  ๖-๗ ปี ซ่ึงเป็นตอนแรกท่ีเด็กเร่ิม
ใช้ภาษาติดต่อทางสังคมกวา้งข้ึน  เด็กเร่ิมพฒันาความคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร์ แต่ความคิด
ส่วนใหญ่ยงัอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของการรับรู้ 
 ๓.  ขั้นปฏิบติัการดว้ยรูปธรรม คือ ในช่วงอายปุระมาณ ๗-๑๑  ปี เป็นขั้นท่ีเด็กเกิดความคิด
แบบตรรกศาสตร์ในส่ิงท่ีสามาราถมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้มีพฒันาการทางความคิดจะสูงข้ึน การ
คน้หาความจริงเก่ียวกบัวตัถุและส่ิงแวดลอ้มจะมีแบบแผนไม่ติดอยูก่บัการเรียนรู้ 
 ๔.  ขั้นปฏิบติัการดว้ยนามธรรม  คือ  ในช่วงอายุ  ๑๑-๑๕ ปี พฒันาการทางสติปัญญาและ
ความคิดของเด็กถึงขั้นสุดยอดคือ เด็กสามารถคิดคน้หาเหตุผลนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ สามารถ 
แกปั้ญหาทั้งรูปธรรมและนามธรรมไดโ้ดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 ส่วน Kohlberg แบ่งขั้นตอนของการพฒันาทางจริยธรรมไว ้๓ ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัท่ี  ๑  ระดบัเกณฑ์  พฒันาการทางจริยธรรมในระดบัน้ีพบในช่วงอายุ ๒-๑๐ ปี  เด็ก
วยัน้ีจะพิจารณาส่ิงต่างๆ เก่ียวกับการลงโทษหรือได้รับรางวลั เช่น พ่อแม่ ครู พัฒนาการทาง
จริยธรรมระดบัก่อนเกณฑน้ี์แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น คือ ขั้นหลบหลีกการลงโทษและขั้นอยากไดร้างวลั 
 ระดบัท่ี  ๒  ระดบัตามกฎเกณฑ์  พฒันาการทางจริยธรรมในระดบัน้ีเด็กจะไม่ท าอะไรเพื่อ
หวงัผลประโยชน์ท่ีตนไดรั้บหรือเพราะกลวัถูกลงโทษ  แต่เด็กจะรู้จกัรักษากฎเกณฑ์เพราะเห็นแก่
กลุ่มหรือเพราะความรับผิดชอบต่อสังคม  เด็กไม่อยากท าผิดเพราะตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม   
เด็กพร้อมท่ีจะท าตามบุคคลท่ีตนรัก  ยดึตวับุคคลหรือกลุ่มเป็นเกณฑ์พฒันาการทางจริยธรรม ซ่ึงใน
ระดบัน้ีแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นคือ  ขั้นท าตามความเห็นชอบของผูอ่ื้นและขั้นท าตามหนา้ท่ี 
 ระดบัท่ี  ๓  ระดบัเหนือเกณฑ์  ระดบัน้ีบุคคลจะเขา้ใจค่านิยม  คุณค่าทางจริยธรรมหลกั 
เกณฑ์น าไปใชโ้ดยพิจารณากบัสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและเท่ียงธรรม ซ่ึงการท่ี
พิจารณา ถึงเร่ืองความถูกต้อง ความดี ความชั่ว จะลึกซ้ึงกวา้งขวาง มีเหตุผล ไม่ยึดหลักเกณฑ์
ตายตวั  ไม่ยึดถือตวับุคคลหรือค่านิยมเฉพาะกลุ่มเหมือนระดบัท่ี ๒ ในระดบัน้ีแบ่งพฒันาการทาง
จริยธรรมออกเป็น ๒ ขั้น คือขั้นการมีเหตุผลและการเคารพตนเองและขั้นอุดมคติสากล 
 จึงสรุปได้ว่า อิทธิพลของสังคมและระดับสติปัญญามีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาทาง
จริยธรรมของบุคคล สามารถท าให้บุคคลด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเขา้ใจต่อ
บทบาทและหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม  โดยผลจากการพฒันาทางจริยธรรมของบุคคลน้ีจะช่วยท า
ใหเ้กิดความเจริญทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจในสังคมและโลกส่วนรวม 



 ๑๖๔ 

 ส่วนทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์  (Bronfenbrenner’s  Theory) ซ่ึงแนวคิดของทฤษฎีน้ี
ถือวา่  พฒันาการทางจริยธรรมนั้นข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้ทางสังคมของบุคคลเป็นส าคญั และพฒันา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากกวา่ลกัษณะทางจริยธรรมอ่ืนๆ  ของบรอนเฟนเบรนเนอร์ไดว้ิเคราะห์
แบบของการตดัสินจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมออกเป็น ๕ แบบ  ดงัน้ี 
 ๑.  แบบปรับเข้าหาตน (Self – Oriented)  เป็นจริยธรรมในลักษณะท่ีบุคคลถูกจูงใจให้
กระท าเพื่อความพอใจของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงความปรารถนา  การคาดหวงัของผูอ่ื้นเป็นลกัษณะ
ท่ีบุคคลขาดการกล่อมเกลาจิตใจ (Unspecialized) เป็นผูท่ี้ขาดความเรียนรู้ถึงแบบแผนของมนุษยใ์น
สังคม  มีลักษณะพฤติกรรมและลักษณะทางจิตท่ีต่างจากมนุษย์ในสังคมโดยทั่วไป  ลักษณะ
ดงักล่าวจะมีอยู่ในตวัเด็กวยัตน้ๆ  (Early Childhood) ซ่ึงเทียบไดก้บัขั้นก่อนจะถึงขั้นมุ่งหลบหลีก
มิไดต้นถูกลงโทษของโคลเบอร์ก 

๒.  แบบปรับเขา้มาอ านาจบงัคบั  (Authority – Oriented) เป็นลกัษณะของบุคคลท่ียอมรับ
ต่อข้อบังคับและค่านิยมต่างๆ ของพ่อแม่อย่างมั่นคง และสรุปครอบคลุมไปถึงมาตรฐานทาง
จริยธรรมท่ีผูใ้หญ่และแหล่งอ านาจอ่ืนๆ ไดก้ าหนดข้ึน  ดงันั้นบุคคลท่ีมีลกัษณะน้ีจะมีจริยธรรม
และพฤติกรรมท่ีถูกควบคุมจากบุคคลหรือกลุ่มอ านาจเหนือความตอ้งการทางสังคมของเขา 
 ๓.  แบบปรับเข้าหาเพื่อน (Peer-Oriented)  บุคคลท่ีมีลักษณะพฤติกรรมแบบน้ีจะยอม
ปฏิบติัตามแนวของเพื่อนฝูงและเป็นอิสระจากอ านาจบงัคบับญัชาของผูใ้หญ่ ตลอดจนอ านาจต่างๆ 
ทางสังคมทั้งหลายการกระท าจะเปล่ียนไปได้อย่างรวดเร็วตามแนวของความคิดและความสนใจ
ของกลุ่ม 
 ๔.  แบบปรับเขา้สู่จุดหมายร่วมกนั (Collective – Oriented) จริยธรรมแบบน้ีบุคคลจะมีขอ้
ผกูมดัในการปฏิบติัตามเป้าหมายของกลุ่ม  ซ่ึงจะตอ้งมาก่อนความปรารถนา ความผกูพนัและความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีต่อกนั  โดยเม่ือเทียบกบัทฤษฎีของโคลเบอร์กทั้งแบบ ๒ , ๓ , ๔ จะจดัอยู่
ในจริยธรรมระดบั  ๒  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 ๕.  แบบปรับเขา้หาเหตุผล (Objective – Oriented) เป็นจริยธรรมท่ีมีลกัษณะดีท่ีสุด บุคคล
จะมีค่านิยมต่างๆ เป็นของตนเองซ่ึงเป็นค่านิยมหรือจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนโดยผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์ใน
สังคมระยะหน่ึง  ต่อมาจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสังคม  จะใช้จริยธรรมตามวิธีการของตนและ
บุคคล จะสนองตอบต่อสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของหลักการมากว่าจะเป็นการคล้อยตาม
กฎเกณฑข์องสังคมจริยธรรมแบบน้ีเทียบไดก้บัจริยธรรมระดบัท่ี ๓  อยูเ่หนือเกณฑ ์
 จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์  จริยธรรมและมโนธรรมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  หลกัจริยธรรมของ Kohlberg  ทฤษฎีของ Piaget  ทฤษฎี
ของ  Kohlberg และแนวคิดเก่ียวกบัวินยัแห่งตน  มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพฒันาการทางจริยธรรม



 ๑๖๕ 

ของบุคคลโดยเฉพาะนกัเรียน  ท าให้นกัเรียนเกิดแนวคิดในการพฒันาสติปัญญา การกระท าความดี
โดยใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง น าคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มาจัดการ
พฒันาการเรียนรู้แลว้น าคุณธรรม  จริยธรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัไปบนัทึกความดีกบัธนาคารความดี 
โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการดงัต่อไปน้ี 

๑.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและตรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

๒.  เพื่อพฒันานักเรียนให้มีบุคลิกภาพ มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  
ความซ่ือสัตย ์  และความกตญัญู 

๓.  เพื่อให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เสียสละ  มีความสามคัคี  และมีความเพียร
ในการประพฤติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ต่อจากนั้ นได้มีการพัฒนาโครงการธนาคารความดี  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเป็นท่ี
เปล่ียนแปลงเขา้สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ กรมวิชาการไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรการประเมินการผ่าน
ช่วงชั้นไวว้่าให้ประเมินนักเรียนในเร่ืองคุณธรรมดว้ย   ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะ
ไม่ให้นกัเรียนผ่านข้ึนไปเรียนในชั้นต่อไป  ถึงแมว้า่นกัเรียนจะมีผลการเรียนดี  และยงัมีขอ้บงัคบั
ใหโ้รงเรียนด าเนินการพฒันานกัเรียนในเร่ืองคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  การอนุรักษค์่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์และการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรมฯลฯ 
 ๒.๖.๕.๒  กจิกรรมธนาคารความดี 
 การจดักิจกรรมธนาคารความดีในโรงเรียนนั้นเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการกระท าความดี
ของนกัเรียนในดา้นคุณธรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการรับฝากความดี ๕ สาขา  ดงัน้ีคือ 
  สาขาอินทนิล รับฝากดา้นคุณธรรมความซ่ือสัตย ์ ขยนั-อดทน   
  สาขาจามจุรี รับฝากดา้นภูมิคุม้กนั  การประหยดั / อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
  สาขาการเวก รับฝากความกตญัญู  มรรยาทดี / มีความรักและเมตตา 
  สาขาปาริชาต รับฝากความรับผดิชอบ / ตรงเวลา / มีวนิยั 
  สาขาราชาวดี รับฝากด้านความมีเหตุผล  ช่ือเสียงของนักเรียน/ ใฝ่หาความรู้ 
    ความคิดริเร่ิม  สร้างสรรค ์ และการมีความเป็นประชาธิปไตย  
 เม่ือส้ินปีการศึกษาคณะกรรมการจะพิจารณามอบถว้ยรางวลัและเกียรติบตัรใหก้บัคณะสีท่ี
ชนะเลิศในการรณรงคก์ารกระท าความดี  และนกัเรียนท่ีเป็นชนะเลิศการท าความดี 

 ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ไดพ้ฒันารูปแบบธนาคารความดีเหมือนกบัการฝากธนาคารจริงๆ มี
สมุดคู่ฝากเหมือนสมุดธนาคาร  มีส านักงานธนาคารความดี  มีพนักงานรับฝากความดีซ่ึงเป็น
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  อาสาสมคัรเป็นเจา้หนา้ท่ี โดยพฒันาสาขาความดีดงัน้ี 



 ๑๖๖ 

  สาขาอินทนิล ดา้นความพอประมาณ  รับฝากความมีวินยั รับผิดชอบ ตรงเวลา 
    ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
  สาขาปาริชาต ดา้นความมีเหตุผล  รับฝากความมีมารยาทแบบไทย  นิยมไทย 
  สาขาการเวก ดา้นภูมิคุม้กนั  รับฝากความประหยดั  อนุรักษ ์ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  สาขาราชาวดี ดา้นความรู้  รับฝากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่การเรียนรู้  
  สาขาจามจุรี ดา้นคุณธรรม รับฝากความกตญัญู  ซ่ือสัตย ์ อดทน  มีความเพียร 
 ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการจดัท าโครงการธนาคารความดีน้ี  แยกออกเป็น  ๓  ดา้นดงัน้ี 
 ๑.  นกัเรียน 

 ๑.๑  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ร่วมกิจกรรมทั้งหมดทุกคน 
 ๑.๒  เห็นแนวทางในการประกอบคุณงามความดีท่ีเป็นรูปธรรม และระลึกถึงการ 

กระท าความดีของตนเองอยูเ่สมอ 
 ๑.๓  นักเรียนกระท าความดีเพื่อตนเอง ตอบแทนผูมี้พระคุณ ท าประโยชน์ให้แก่    

ชุมชน  โรงเรียน  โดยมีหลกัฐานการกระท าความดี 
 ๒.  ผูป้กครอง/ชุมชน 

 ๒.๑  ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการธนาคารความดี  ดว้ยการรับรองการ
กระท าความดีของนกัเรียน 

 ๒.๒  สนับสนุนการจดักิจกรรมและร่วมกนัขบัเคล่ือนท าตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๓  สมาคมครูและผูป้กคอรงได้จดัหาเงินทุนมาพิมพ์สมุดบนัทึกความดีแจก
นกัเรียนท่ีเขา้โครงการโดยไม่คิดมูลค่า 

 ๒.๔  สนบัสนุนเงินทุนการศึกษากบันกัเรียนชนะเลิศ  การสะสมความดีสูงสุด 
 ๒.๕  สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กบันักเรียนท่ีเป็นแกนน า (ตน้กล้าความดี)  

และโครงการท่ีนกัเรียนท่ีเป็นเครือข่ายกระท าความดี (เมล็ดพนัธ์ุความดี) 
๓.  รางวลัจากสังคม 

  ๓.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ไดรั้บการคดัเลือกจากส านักงานสามญัศึกษาจงัหวดั
นนทบุรี  ใหเ้ป็นตน้แบบในการท าโครงการธนาคารความดี  ระดบัมธัยมศึกษา 
  ๓.๒   ปีการศึกษา ๒๕๔๕   ไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติ  
ให้เป็นแกนน าดา้นการกระท าความดี  เร่ืองการมีน ้ าใจไมตรี  โดยไดม้อบเข็มทองให้กบัโรงเรียน
และอาจารยท่ี์เป็นผูน้ ากิจกรรม  เข็มทองแก่นกัเรียนผูท้  าความดีระดบัสูง  และเข็มทองแดงให้แก่
นกัเรียนผูก้ระท าความดีระดบัตน้   



 ๑๖๗ 

  ๓.๓  ปีการศึกษา  ๒๕๔๖ โครงการธนาคารความดีไดรั้บเกียรติบตัรจากมูลนิธิ
เพื่อสังคม ไทย 
  ๓.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  โครงการธนาคารความดีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส่ือ
โรงเรียนวถีิพุทธจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต ๒ 
  ๓.๕  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  โครงการธนาคารความดีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส่ือ
โรงเรียนวถีิพุทธ ๑ ใน ๘ แห่งจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓.๖  ปีการศึกษา ๒๕๔๘  คุณครูสุรีพร  เอ้ียวถาวร ครูท่ีปรึกษาโครงการธนาคาร 
ความดี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูดีของแผน่ดิน  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ศูนยส์ร้างสรรคค์รูมืออาชีพ 
 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นวา่โครงการธนาคารความดีเป็นโครงการท่ีดี มี
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นของคุณธรรมตามกระแสพระราชด ารัสท่ีตอ้งการให้พฒันาคุณธรรม
และความรู้โดยใช้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองช้ีน า  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธในด้านคุณธรรมของเยาวชนกบัโครง
ธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั จงัหวดันนทบุรี   
  

๒.๗  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การวิจยัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  
ผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีทั้ งงานวิจยัในประเทศและงานวิจยัในต่างประเทศ  
โดยท่ีน้ีผูว้จิยัไดน้ ามาเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดงัน้ี 
 ๒.๗.๑  การวจัิยในประเทศ 
 สมศรี  จินะวงษ์  ได้ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีวิจยัเชิงปริมาณกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน ๑๒๓ 
ครัวเรือน ในชุมชนบา้นสุขใจ จงัหวดักาฬสินธุ์ ตามตวัแปรเพศ อายุ ขนาดครัวเรือน รายได้
หลกั และรายไดเ้สริม ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและ
ปัจจุบนัมีทั้งจุดร่วมและจุดต่าง ซ่ึงจุดร่วมคือการพึ่งพาตนเองและมีความสุขตามอตัภาพ ส่วน
จุดต่างคือสภาพการผลิตในปัจจุบนัเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิตและพฒันา
คุณภาพชีวิต โดยมีกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนอาศยัทั้งปัจจยัภายนอก 
ปัจจยัภายใน และปัจจยัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดบัปัจเจกชน
และระดบักลุ่ม จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยใช้ความศรัทธาในตน และ



 ๑๖๘ 

เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของรายได้หลกัและรายได้เสริมพบว่า หลงัจากที่ชุมชนใช้หลกัการ
พฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วท าให้เกิดการกระจายรายได้ของคนในชุมชนดีข้ึน๑๖๐ 
 มนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ ได้ศึกษาการพฒันาประเทศในช่วง ๕ ทศวรรษที่ผ่านมานั้น
ช้ีให้เห็นชัดถึงผลการพฒันาที่ไม่สมดุล ท าให้เกิดความเลื่อมล ้ าของการกระจายรายได้  เกิด
ปัญหาความยากจน และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกไปจาก
น้ีความอ่อนแอของสังคมไทยภายใตก้ระแสวตัถุนิยมและบริโภคนิยมยงัก่อให้เกิดปัญหาทาง
ศีลธรรม  จริยธรรมและค่านิยม ในวิถีชีวิตท่ีดีงามของคนไทยอย่างรุนแรงอีกด้วย ขณะเดียวกนั
กบัที่โครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริกว่า ๓๐๐๐ โครงการ ที่มุ่งเน้นความ พออยู่ - 
พอกิน พอเพียง  และคุณภาพชีวิตของประชากรท่ีได้น้อมน าเอาหลกัพระพุทธธรรมมาเป็นแนว
ในทางการพฒันาของพระองค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์  จนกระทัง่
ภาครัฐได้น้อมเอาไปเป็นปรัชญาน าในแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๙ 
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาของประเทศไทย ผลของการศึกษาวิจยัจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ียงัได้
ขอ้สรุปด้วยว่า การพฒันาประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ซ่ึงมีรากฐานมาจากหลกัธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จะท าให้ส ังคมและ
ประเทศชาติด าเนินไปได้อย่างมัน่คง  ย ัง่ยืน  มีภูมิคุม้กนั  มีดุลยภาพ  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๑๖๑  
 สหัทยา  พลปัถพี  ได้ศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของคนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพ ียง  โดยแบ ่งออกเป็น  ๓  ประการ คือ  ๑) ความพอประมาณ  ได ้แ ก่ 
พอประมาณกบัศกัยภาพของตน  พอประมาณกบัสภาพแวดล้อม  ไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียน
ผูอ่ื้น ๒)  มีเหตุผล ได้แก่ ไม่ประมาท รู้ถึงสาเหตุ พิจารณาคน้หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการกระท า ๓) มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี ได้แก่ พึ่ งตนเองได้ในทาง
เศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ในทางสังคม  ค านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น รู้เท่าทนัและพร้อม
รับต่อการเปล่ืยนแปลง ซ่ึงคุณลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนได้จากการพฒันาความรู้และคุณธรรมตาม

                                                 

 
๑๖๐สมศรี  จินะวงษ์,  “กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจาย

รายได้ในชุมชนท่ีใช้แนวทางการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียง”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต, 
(สาขาวชิาพฒันศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔), จ านวน ๓๗๗ หนา้.   
 

๑๖๑มนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ , “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัเน่ืองมาจาก   
พระราชด าริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), จ านวน ๒๔๗ หนา้. 



 ๑๖๙ 

หลกัของการพฒันาคน  ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเป็นวิถีชีวิตและความเช่ือ
ที่ด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียง
ด้านเศรษฐกิจ ความพอเพียงด้านสังคม ความพอเพียงด้านส่ิงแวดล้อม และความพอเพียงด้าน
จิตใจ  ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินไปพร้อมกนัอย่างสมดุล จึงจะสร้างความ
พอเพียงให้เกิดข้ึนในชุมชนได้ ซ่ึงการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพฒันาคนไปสู่คุณลกัษณะตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี ๒ รูปแบบ คือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาคนโดยตรง และการเรียนรู้
เพื่อพฒันาระบบท่ีจะช่วยสนับสนุนการเปล่ืยนแปลง โดยแนวทางการพฒันาคนในชุมชนให้มี
คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาความรู้และคุณธรรมในตวับุคคล
ผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการพฒันาชุมชนให้มีการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืนและพร้อมรับต่อการเปล่ืยนแปลง๑๖๒ 
 พิพัฒน์  ยอดพฤติการ   ได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพุทธ
เศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างตวัช้ีวดั เพื่อก าหนด
ระดบัของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามความเช่ือในแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ และแนวทางใน
การใช้ตวัช้ีวดัดงักล่าวด้วยการวิจยัเชิงเอกสาร ภายใตก้รอบทางทฤษฏิทางเศรษฐศาสตร์ ๔ 
ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีการกระจาย
ผลผลิต  ซึ่ งผลว ิเคราะห ์เป รียบ เท ียบได ้ข อ้ส รุปว ่าหล กัพ ุทธธรรมที ่น าม าใช ้ในพ ุทธ
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มชัฌิมาปฎิปทา โยนิโสมนสิการ และอปัปมาทธรรม มีความสัมพนัธ์กบั
คุณลกัษณะด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมชัฌิมาปฎิปทากบัความพอประมาณเป็นวิธีการหรือหนทางในการ
พฒันาตน โยนิโสมนสิการกบัความมีเหตุผลเป็นเค ร่ืองอ านวยสน ับสนุนการพฒันาตน 
และอปัปมาทธรรมกบัการมีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีเป็นเคร่ืองก ากบัการพฒันาตน ผลการศึกษา
พบว่าเน้ือหาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัมีขอบเขตจ ากดั พุทธเศรษฐศาสตร์ที่มีองค์ธรรมใน
ระดบัศีลเป็นประธาน การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพุทธเศรษฐศาสตร์กบัเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกั จึงสามารถใช้เฉพาะองค์ธรรมในระดบัศีลเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเปรียบเทียบ 
โดยองค์ธรรมในระดบัศีลท่ีเก่ียวขอ้งกบั ๔ ทฤษฎีหลกัทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ปาริสุทธิศีล ๔ 

                                                 

 
๑๖๒สหัทยา  พลปัถพี, “การน าเสนอแนวทางการพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพฒันศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๘), จ านวน ๑๒๙ หนา้. 



 ๑๗๐ 

ท่ีประกอบด้วย อาชีวปาริสุทธิศีลในกิจกรรมการผลิต ปัจจยัสันนิสิตศีลในกิจกรรมการบริโภค 
อินทรีสังวรศีลในเร่ืองอรรถประโยชน์ และปาฏิโมกขสังวรศีลในการกระจายผลผลิต๑๖๓  
 พัฒนาภรณ์   ฉัตรวิโรจน์  ได้ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ครู
มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัต ่าคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐  และอยูใ่นระดบัสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบติัของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ๑)  เจตคติท่ีดีต่อการ
จดัการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  ๒) การสนบัสนุนจากหน่วยงานเอกชน  ๓) การสนบัสนุนจาก
โรงเรียน  และ ๔) รายวิชาท่ีสอน จากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณพบวา่ สามารถส่งเสริม
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไดร้้อยละ ๑๘.๘๐  การปฏิบตัิหนา้ที่ของครูในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงมีปัญหาในดา้นผูเ้รียนมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผูบ้ริหารและดา้นเพื่อนร่วมงาน๑๖๔ 
 ขวัญชัย  ศรีพรรณี  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการใชแ้นวคิดตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยสอนแบบ
อริยสัจกบัสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการใช้แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
๔ ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ตามเพศ อายุ วิชาเรียน ผลการวิจยัพบว่า ๑) นักเรียนท่ีเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัย ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕  ๒) นักเรียนท่ีเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา  โดยใชว้ิธีการสอนแบบอริยสัจกบัการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีการ
ใชแ้นวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕๑๖๕    

                                                 

 
๑๖๓พิพฒัน์  ยอดพฤติการ , “การสร้างตวั ช้ีวดั เพื ่อว ิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดย

เปรียบเทียบกบัพุทธเศรษฐศาสตร์”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐), จ านวน ๑๘๙ หนา้. 
 

๑๖๔พฒันาภรณ์  ฉัตรวิโรจน์,  “บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”, ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
(คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๕), จ านวน ๑๕๖ หนา้. 
 

๑๖๕ขวญัชัย ศรีพรรณี,  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการใช้แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา”, ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,(คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๖), จ านวน ๑๔๘ หนา้.  



 ๑๗๑ 

 ศศิพรรณ  บัวทรัพย์  ไดศ้ึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและปัจจยัท่ีมีต่อความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหงไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ
หนงัสือพิมพแ์ละนอ้ยท่ีสุดคือวทิยุ การรับรู้ในเน้ือหาสาระ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ การปฏิบติั
หรือการประยุกต์ใช้  และการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เพศ อาย ุ 
คณะท่ีศึกษา และการรับรู้จากครอบครัว ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา 
สาขาท่ีจบ การเขา้ศึกษา ภูมิล าเนา การรับรู้จากส่ือมวลชน การรับรู้จากเพื่อนหรือผูน้ ากลุ่ม๑๖๖ 
 พัชรลักษณ์  วิตตาภิรดี ไดศ้ึกษาบทบาทของส่ือมวลชนต่อการเสนอข่าว เผยแพร่ และ
ประชาสัมพนัธ์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของ
ส่ือมวลชน และความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นส่ือมวลชนดา้นต่างๆ โดยเคร่ืองมือที่ใช ้เป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า 
ผูส่ื้อข่าวโทรทศัน์มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการเสนอขอ้เท็จจริงในสังคมใหค้นในสังคมรับรู้ ในส่วน
การเสนอข่าว  เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้ห้ขอ้มูลยอมรับ
ตรงกนัว่าการเสนอข่าวมีน้อยเกินไป  ดา้นความรู้และความเขา้ใจเร่ืองแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูใ้ห้ขอ้มูลมีการรับรู้ถึงท่ีมา ความเขา้ใจ และแนวทางการด าเนินงานในขอบเขตท่ียงัไม่
ครอบคลุมตามหลกัส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง๑๖๗ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ไดท้  าการวิจยัความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนท่ีมีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชข้องประชาชน  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนทัว่ทั้งประเทศท่ีมีอายตุั้งแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป 

                                                 

 ๑๖๖ ศศิพรรณ  บวัทรัพย์,  “ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”,  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : สถาบนับณัฑิตพฒันบ
ริหารศาสตร์, ๒๕๔๗), จ านวน ๑๓๗ หนา้.   
 ๑๖๗พชัรลกัษณ์  วิตตาภิรดี, “บทบาทของส่ือมวลชนต่อการเสนอข่าวเผยแพร่และประชา 
สัมพนัธ์แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗), จ านวน ๑๒๕ หนา้. 



 ๑๗๒ 

จ านวน ๗,๕๔๙  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการวิจยัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จกัและเคยได้ยินค าว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัเกินร้อยละ ๙๐ โดยส่ิงท่ีประชาชนรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จกัความพอดี การใช้ชีวิตบนทางสายกลาง แต่ประเด็นท่ี
ประชาชนยงัเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเร่ืองของการใชข้องฟุ่มเฟือยได้
แต่ตอ้งรู้จกัความพอดี  การใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกู้เงินได้ถ้าน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้มานานผา่นส่ือโทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์และวทิยุ๑๖๘ 
 ชุติรักษ์  ใจช้ืน  ไดศึ้กษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ 
ศึกษากรณีศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนต าบลบางนางล่ี อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย
ศึกษาด้วยตัวแปรตามคือ  ความมั่นคงของมนุษย์กับตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพึ่ งตนเอง ความ
พอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนในความ
รับผิดชอบของศูนยพ์ฒันาครอบครัว จ านวน ๒๖๕ หลงัคาเรือน ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า มีความมัน่คงของมนุษยอ์ยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ส่วนการพึ่ง ตนเอง  ความพอเพียงและการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีอยูใ่นระดบัปานกลาง  
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กันท่ีดี ๓.๙๖ และ ๓.๕๙ ตามล าดับ ส าหรับผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อท านายปัจจยัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อความมัน่คงของมนุษย ์พบว่า
ปัจจยัภูมิคุม้กนัท่ีดีและการพึ่งตนเองร่วมกนัท านายความมัน่คงของมนุษย ์โดยภูมิคุม้กนัท่ีดีเป็นตวั
ท านายท่ีมีอิทธิพลสูง และผลของการเปรียบเทียบความมัน่คงของมนุษยร์ะหวา่งอาชีพเกษตรกรรม
กบัอาชีพรับจา้ง พบว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความมัน่คงกว่าอาชีพรับจา้งอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั  
๐.๐๕ ๑๖๙                     
 มัทนา  พันทวี  ไดศึ้กษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริกบัหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดเศรษฐกิจ

                                                 

 
๑๖๘ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชนที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, งานวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ, (ส านกังานคณะ 
กรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘), จ านวน ๒๑๖ หนา้. 
 

๑๖๙ชุติรักษ ์ ใจช้ืน, “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ ศึกษา
กรณีศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนต าบลบางนางล่ี อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม”, ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
๒๕๔๙), จ านวน ๑๐๒ หนา้. 



 ๑๗๓ 

พอเพียงตามแนวพระราชด าริกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามีความสอดคลอ้งกนัในดา้นต่างๆ 
คือ ด้านปรัชญา ด้านโครงสร้าง  และด้านกระบวนการ กล่าวคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยหลกัการความเช่ือ  และอุดมการณ์ด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นไปดว้ยกนัไดอ้ย่างกลมกลืน 
ประสานเช่ือมโยงกันเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นองค์รวม และมีความเป็นธรรมสูง ซ่ึงในด้าน
โครงสร้างคือกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจทั้งสองตั้งอยู่ท่ีความพอดี ความพอประมาณ ไม่โลภ ซ่ึง
เป็นวิธีคิด ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีมีสันโดษธรรมเป็นตวัก าหนดให้พอเพียง และดา้นกระบวนการ 
ต่างมีการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ืยน และการจดัสรรผลผลิตท่ีเห็นความส าคญัของความสงบ
สุขในดา้นจิตใจมากกวา่ความสุขในดา้นวตัถุเงินตรา๑๗๐ 
 ๒.๗.๒  การวจัิยในต่างประเทศ 

 เกรย์ (Gray) ไดศ้ ึกษาปัจจัยท่ี ส่งผลให้ผู ้บ ริหารโรงเรียนประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความอุตสาหะ การพฒันาตนเอง ความมีวินยั การไม่มีขอ้บกพร่อง การมีความ
พร้อมในทุกดา้น การมีสุขภาพจิตท่ีดี การเป็นตน้แบบบทบาททางวฒันธรรม ความเขา้ใจองค์กร 
ทกัษะการแกปั้ญหา และการสนบัสนุนจากองคก์รท่ีก่ียวขอ้ง๑๗๑ 
 ไกเซอร์  (Keiser)  ไดท้  าการวิจยัการประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนในเขตเมืองวิสคอนซิล โดย
ส ารวจบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในด้านการพฒันาและวิธีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนโรงเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลในเขตเมือง และศึกษาวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารในด้านการรับรู้และประชาสัมพนัธ์กับชุมชน ความต่อเน่ืองและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์มีการ
พัฒนาข้ึน และสาระของการประชาสัมพันธ์ย ังได้พิ สูจน์ถึงลักษณะของการวางแผนท่ี มี
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็นผูบ้ริหารระดับสูง โดยส่ิงท่ีพบในการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่าบทบาทของ

                                                 

 
๑๗๐มทันา  พนัทวี , “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริกบัหลกัธรรมทางพระ

พุทธ ศาสนา : ศึกษาเปรียบเทียบ”,  ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา : 
มหาวทิยาลยั มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙), จ านวน ๑๐๒ หนา้.  
 ๑๗๑Gray, Denise Ann, “Factors that Lead to The Success oF The African – American 
Female Administrator / Leader in higher Education (women administrators )”, DAI – A๕๘ 
– ๐๑, page ๑๐๔, ๑๙๙๗. 



 ๑๗๔ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งผูน้ านั้ น มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์๑๗๒   
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงก าลงัเป็นท่ีรู้จกักนั
แพร่หลายในกลุ่มคนทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะรับรู้จากส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์และส่ือ
หนังสือพิมพ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนทั่วไป และเกือบทั้ งหมดมีความเห็นว่าสามารถ
น าไปใช้ในชีวิต ประจ าวนั และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้  ถือเป็นสัญญาณท่ีดีในการ
ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้ขา้ราชการ ประชาชน สถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ มีการรับรู้ 
ความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัไดดี้ยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลให้คนรู้จกัพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ท า
ใหส้ังคมเกิดความสงบสุข แต่ผลการวจิยัก็สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชาชนทัว่ไป มีการรับรู้ ความเขา้ใจ 
และการน าไปใช้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับแตกต่างกันข้ึนอยู่กับอายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ รายได ้และการรับรู้จากประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ๑๗๒Keiser, Donglas W.,“ School Public Relations Programs in Selected Wisconsin 
Public School Districts”, Doctor’s Thesis, Madison : The University of Wisconsin Madison, 
๑๙๙๔. 



 ๑๗๕ 

๒.๘  กรอบแนวคดิ 

 ๒.๘.๑  กรอบแนวคิดวธีิด าเนินการวจัิย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หลกัพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- การรับรู้   
- ความเขา้ใจ   

- วถีิชีวติแบบพุทธ 
- ความเช่ือทางพุทธศาสนา  

- การน าไปใช ้

- การพฒันาตน 
 

 

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

จากพระไตรปิฎก  /  เอกสาร   
นกัวชิาการ  / 

ผูบ้ริหารโครงการ 
 

 

การสัมภาษณ์
และการสังเกต 

รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 

จากกลุ่มตวัอยา่ง   
  

วเิคราะห์ขอ้มูล  / อภิปรายผล 

และขอ้เสนอแนะ 

สมาชิกโครงการ 
ธนาคารความดี 

แบบสอบถาม
และการสังเกต 

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบ 

 

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองคค์วามรู้ท่ีคน้พบ 
และน าเสนอรายงานการวิจยั 

 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 ๑๗๖ 

 ๒.๘.๒  กรอบแนวคิดวธีิการวจัิยแบบผสมผสาน 

  ๑.  ด้านคุณภาพ 

 

 

  ๒.  ด้านปริมาณ 

 

 

โครงการธนาคารความดี 
   -  แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจยั 
   -  ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก 
 

    
 
 
   -  การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโครงการ 
   -  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

   -  แบบสอบถาม 

ความสั มพัน ธ์กับ เศรษฐ กิจ
พอเพียงในด้านการรับรู้ ความ
เข้าใจ วิถี ชีวิต ความเช่ือ การ
น าไปใช ้ และการพฒันาตน 

หลกัพุทธธรรม 

   -  พระไตรปิฎก / อรรถกถา / ชาดก 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
   -  พระราชด ารัส / เอกสาร / งานวจิยั 
 
 

   -  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

   -  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธ

ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 



 ๑๗๗ 

 ๒.๘.๓   กรอบแนวคิดความสัมพนัธ์ในการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิก 
     -   เพศ 
     -   อายุ 
     -   ระดบัชั้นการศึกษา 
     -   แผนการเรียนของวชิา   
     -  สถานะหนา้ท่ีในโครงการ 
     -  ประสบการณ์ในโครงการ   
       

หลกัพุทธธรรมตามทีป่รากฏใน
พระไตรปิฎก 
   - มชัฌิมาปฏิปทา 
   - โยนิโสมนสิการ  
   -  อปัปมาทธรรม  
 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
   -  ความพอประมาณ   
   -  ความมีเหตุผล 

   -  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
   -  เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

ความสัมพนัธ์ทางพฤติกรรม 

     -  การรับรู้ 
     -  ความเขา้ใจ 
     -  วถีิชีวติ 

     -  ความเช่ีอ 
     -  การน าไปใช ้

     -  การพฒันา 
 



 
บทที่  ๓ 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
 ในการวจิยัเร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
น้ี เป็นการวิจยัเชิงบูรณาการท่ีมุ่งศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธ และรวบรวมขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิก
โครงการธนาคารความดี  โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ๓.๑  ระเบียบวธีิวจิยั 
 ๓.๒  วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  การศึกษาและวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๓.๒.๒  ขอบเขตของเน้ือหา 
   ๓.๒.๓  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเอกสาร 
  ๓.๒.๔  หน่วยการวเิคราะห์ 
  ๓.๒.๕  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ๓.๒.๖  การวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูล   
 ๓.๓  วธีิวจิยัเชิงปริมาณ 
  ๓.๓.๑  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ๓.๓.๒  เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
  ๓.๓.๓  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ๓.๓.๔  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ๓.๓.๕  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ๓.๓.๖  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ๓.๓.๗  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
๓.๑  ระเบียบวธิวีจิัย           
 ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Designs) ระหวา่งวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
และวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นประเภทของแบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development or 



 ๑๗๙ 

R&D) ในลกัษณะของแบบส ารวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design) ท่ีเน้นวิธีการเชิง
คุณภาพ (QUAL) เป็นหลกั และให้ความส าคญัวิธีการเชิงปริมาณ (quan) เป็นรอง๑๗๒เพื่อมุ่งคน้หา
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดมาจากความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบับริบท
วถีิชีวติตามหลกัพระพุทธศาสนา ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิการด าเนินการวจิยัออกเป็น ๒ ขั้นตอน  
 

๓.๒  วธิีวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประเภทวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Research)  ทบทวนและคน้ควา้เอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกเป็นหลกั และ
ขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา และหนังสือต าราต่างๆ ท่ีมีผูเ้ขียนได้วิเคราะห์วิจยัเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระพุทธศาสนา และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามโครงการพระราชด าริ โดยน ามา
เรียบเรียงวิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีท าการวิจยั  จากนั้นจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Interview) แต่มีโครงสร้าง  คือมีกรอบแนวคิดอนัเป็นประเด็นหลกัเพื่อการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า
และจะพยายามซักถาม (Probe) เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบไดต้รงตามประเด็นการวิจยัให้มากท่ีสุด
กับผู ้บ ริหารโครงการธนาคารความดีและผู ้ทรงคุณวุฒิ   โดยใช้ เทคนิควิธีการสรุปสะสม 
(Accumulative Summarization)  เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัในขอ้ค าถาม  และเพื่อเป็น
การสนบัสนุนงานวจิยั   
 ๓.๒.๑  การศึกษาและวเิคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้อง  
 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะส ารวจเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาค้นควา้และ
รวบรวมขอ้มูลจากพระไตรปิฏก อรรถกถา พระราชด ารัส เอกสารต ารา บทความ และงานวิจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีทั้งเอกสารภายในประเทศและเอกสารต่างประเทศ 

 ๓.๒.๒  ขอบเขตของเน้ือหำ 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของเน้ือหาเพื่อการวิจยัดงัน้ี 
 ๑.  ผูว้ิจยัจะศึกษาพระไตรปิฎกและวิเคราะห์นยัส าคญัของหลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงตามท่ีปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกของพระ
ไตรปิฏก ในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน ตลอดจนความรู้
และคุณธรรมทางดา้นความซ่ือสัตย ์ความอดทน และความเพียร 

                                                           
 ๑๗๒องอาจ  นยัพฒัน์, การออกแบบการวจัิย : วธีิการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสาน
วธีิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หนา้ ๒๕๕.  
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 ๒. ผู ้วิจ ัยจะศึกษาเอกสารและวิเคราะห์นัยส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชทาน  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน ความรู้
และคุณธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์ ความอดทน และความเพียร   
 ๓.  ผู ้วิจ ัยจะศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องและวิเคราะห์นัยส าคัญของ
ความสัมพนัธ์ท่ีแสดงออกของสมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั 
จงัหวดันนทบุรี ใน ๖ ด้าน ได้แก่  ด้านการรับรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านความเข้าใจเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ  ด้านความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  ด้านการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  และดา้นการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทางดา้นคุณธรรมตาม
บริบทวถีิชีวติแบบพุทธ 
 ๔.  ผูว้ิจ ัยจะสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและ บุคคลผู ้ท่ี
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมจ านวน ๑๐ ท่าน  เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานมาประกอบการ
ศึกษาวจิยัเบ้ืองตน้ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนงานวจิยั 
 ๓.๒.๓  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสาร 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเอกสารเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลการวจิยั  ดงัน้ี 
 ๑.  เอกสารนั้นเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก  เป็นเอกสารของทางราชการหรือองค์การต่างๆ  ทั้งในลกัษณะของต ารา  
หนงัสือ  บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ๒.  เอกสารนั้นมีแหล่งท่ีมาเช่ือถือไดห้รือไม่  โดยพิจารณาจากเอกสารนั้นใครเป็นผูเ้ขียน
เขียนไวเ้ม่ือไร  มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไรในการเผยแพร่  เป็นตน้ฉบบั คดัลอก แปลหรือปรับปรุง และ
หากมิใช่เป็นตน้ฉบบัจะเช่ือถือไดห้รือไม่  วา่เป็นขอ้มูลเดียวกนักบัตน้ฉบบั 
 ๓. เอกสารนั้นมีขอ้มูลท่ีสามารถตอบค าถามในการวจิยัไดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือไม่ โดยพิจารณา
จากเอกสารนั้นวา่ผูเ้ขียนเป็นผูท่ี้เช่ียวชาญและมีความสามารถในส่ิงท่ีเขียนหรือไม่  
 ๔.  เอกสารนั้นมีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดห้รือไม่ ในเอกสารนั้นมีความคิดเห็นส่วนตวัหรือ
บิดเบือนจากความเป็นจริงหรือไม่  และส่ือความหมายไดค้วามชดัเจนของขอ้ความหรือไม่ 
 โดยมีผลปรากฏว่าเอกสารท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสุด ทั้งทางด้านวิชาการซ่ึงถือว่าเป็นการให้
ข้อมูล ท่ี ถูกต้อง ตรงต่อการวิจัยค้นคว้า และทางด้านการเปรียบเทียบกับวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดว้ยกนัเองนัน่คือ พระไตรปิฎก 
 ๓.๒.๔  หน่วยการวเิคราะห์ 
 ผูว้ิจยัใชน้ยัส าคญัของค าท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
วถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  เป็นหน่วยในการวเิคราะห์ 



 ๑๘๑ 

 ๓.๒.๕  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัอ่านเน้ือหาของเอกสารอย่างละเอียดและบันทึกข้อความท่ีปรากฏนัยส าคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบการวิจยั  จากนั้นอ่านทบทวนและตรวจทานนยัส าคญัของขอ้ความอีก
คร้ังหน่ึง  โดยตรวจสอบจากเน้ือหาของเอกสารอ่ืนท่ีมีขอ้ความรายละเอียดใกลเ้คียงกนั  เพื่อสอบ
ทานนยัส าคญัของขอ้ความท่ีปรากฏในเอกสารเหล่านั้น  แลว้น านยัส าคญัของขอ้ความเหล่านั้นมา
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ๓.๒.๖  การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชน้ยัส าคญัของค าท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
วิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกมาวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้  ตาม
หลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมมาได้จากการศึกษาเอกสาร (Content Analysis) จากนั้นจึงน าไปสรุปผล
ขอ้มูลตามประเด็นของงานวจิยั และตรวจสอบรูปแบบองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัโดยผูท้รงคุณวฒิุ  
 

๓.๓  วธิีวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อการวิจัยเชิงปริมาณตามหลักวิธีของ      
ครอนบาค (Cronbach) กับกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นสมาชิกในโครงการธนาคารความดี ตามตัวแปร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหน้าท่ีในโครงการธนาคาร
ความดี และประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี จากนั้นจึงน าผลไปวิเคราะห์  ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 ๓.๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้จิยัไดน้ าเอาระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณมาก าหนดถึงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไวด้งัน้ี  
 ๑.  ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัน้ีเป็นสมาชิกโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงทางดา้น
คุณธรรมตามแนวพระราชด ารัสอนัเป็นท่ียอมรับจากสังคม และไดรั้บการเรียนรู้จากการร่วมท า
กิจกรรมการเรียนการสอนในเน้ือหาวชิาท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงผูว้จิยัศึกษาเฉพาะโครงการ
ธนาคารความดีของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี เพราะเป็นโครงการท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากสังคม  และเป็นโครงการตน้แบบของวงการทางการศึกษาไทย  มีสมาชิกทั้งส้ิน
จ านวน ๑,๓๑๗ คน  จากขอ้มูลทะเบียนสมาชิกโครงการธนาคารความดี  ปีการศึกษา ๒๕๕๑๑๗๓ 

                                                           
 ๑๗๓สุรีพร  เอ้ียวถาวร, โครงการธนาคารความดี, อา้งแลว้, หนา้ ๓.  
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 ๒.  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่  สมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวงั จังหวดันนทบุรี จ านวน ๓๐๐ คน เลือกตามตารางของ Krejcie & Morgan๑๗๔ท่ีแสดงไว้
ในช่วงของประชากร ๑,๓๐๐ คน ให้ใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน ๒๙๗ คน แต่ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน ๓๐๐ คน เพื่อความสะดวกในการวจิยั  ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ช 
  ๓.๓.๒  เทคนิคและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 เทคนิคและวิธีการสุ่มตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Randon Sampling) ด้วยวิธีจบัฉลาก และลงพื้นท่ีด้วยตนเองเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี โดยผูว้ิจยัจะแจก
แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดีตามรายช่ือท่ีจบัฉลากมาได ้
และขอความร่วมมือใหต้อบแบบสอบถามจนครบจ านวน ๓๐๐ คน 
   ๓.๓.๓  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษา
ค้นควา้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้ งเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามแนววตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามแบบ
ปลายปิดและค าถามแบบปลายเปิด ดงัมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๓  ตอน คือ 
  ตอนที ่๑  เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด ซ่ึงเลือกตอบเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดับชั้ นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหน้าท่ีในโครงการธนาคารความดี และ
ประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี 
  ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด  เก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  ใน ๖ ด้าน ได้แก่ การรับรู้  ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง  วิถีชีวิตแบบพุทธ  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  การน าไปใช้  และการพฒันาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๐ ขอ้  ซ่ึงลกัษณะของค าถามท่ีใชจ้  าแนกแนวคิดออกเป็น ๒ ระดบั 
คือ ใช่และไม่ใช่   ตามหลกัเกณฑข์อง Kuder Richardson  โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนไวด้งัน้ี 
   ใช่ ให ้ ๑ คะแนน 
   ไม่ใช่ ให ้ ๐ คะแนน   

                                                           
 ๑๗๔ปุ ระชัย   เป่ี ยมสม บู รณ์ , ก ารวิ จั ยป ระเมิ น ผ ล  : ห ลัก การและ ก ระ บ ว น ก าร , 
(กรุงเทพมหานคร : การพิมพพ์ระนคร, ๒๕๒๙), หนา้ ๔๕๘.  



 ๑๘๓ 

 โดยน าคะแนนจากรายขอ้ทั้งหมด ๓๐ ขอ้ หาคะแนนเฉล่ียและค านวณค่าความกวา้งของ
ระดบัชั้นคะแนน ไดด้งัน้ี 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ  านวนระดบัชั้นคะแนน 
  =    ๓๐ – ๐  
                     ๒   
  = ๑๕  คะแนน 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมายของการยอมรับ ซ่ึงมีคะแนนดงัต่อไปน้ี 
  คะแนนระหวา่ง    ๐ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง       ไม่ใช่  หรือ  ไม่ปฏิบติั 
  คะแนนระหวา่ง ๑๖ – ๓๐    คะแนน    หมายถึง       ใช่  หรือ  ปฏิบติั 
 โดยผูว้จิยัไดแ้ปลผลของระดบัคะแนนไว ้๒ ระดบั  ดงัน้ีคือ 
  คะแนนระหวา่ง    ๐ – ๑๕   คะแนน  แปลผลในระดบันอ้ย หรือ  ไม่ปฏิบติั 
  คะแนนระหวา่ง ๑๖ – ๓๐   คะแนน   แปลผลในระดบัมาก หรือ  ปฏิบติั  
  ตอนที ่๓  เป็นค าถามปลายเปิด (Opened- ended) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอ 
แนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขเศรษฐกิจพอเพียงกบับริบทวถีิชีวติแบบพุทธ 
 ๓.๓.๔  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเร่ือง  
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก โดยมีล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
  ๓.๓.๔.๑  การสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างแบบสอบถาม  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  ๑.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อรวบรวมเน้ือหาสาระจากการศึกษา
คน้ควา้ท่ีไดม้าก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการสร้างแบบสอบถามและร่างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ๒.  ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยแบบสอบถามเป็นค าถามประเภทค าถามปิดและประเภทค าถามเปิด ซ่ึง
มีรายละเอียด ๓ ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 



 ๑๘๔ 

  ตอนท่ี ๑ ปัจจยัส่วนบุคคล ถามเก่ียวกบัขอ้มูลโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดับชั้น แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหน้าท่ีในโครงการ  และประสบการณ์ใน
โครงการธนาคารความดี  โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีตวัเลือกใหต้อบ จ านวน ๖ ขอ้ 
  ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธ จ านวน ๓๐ ขอ้ ในแต่ละขอ้มี  ๒  ตวัเลือก คือ  ใช่และไม่ใช่  
  ตอนท่ี ๓  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธ  
  ๓.๓.๔.๒  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  
 ๑. น าแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
ของสมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี ดงัท่ีไดก้ล่าว
ขา้งต้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา และตดั
ขอ้ความท่ีส่ือความหมายไม่ชดัเจนหรือไม่จ  าเป็นออกไป เพื่อให้ไดข้อ้ความท่ีส่ือความหมายชดัเจน 
เขา้ใจง่ายตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ๒. น าแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธ
ของสมาชิกโครงการธนาคารความดี ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน ๕ 
ท่าน  พิจารณาตรวจสอบเน้ือหา  ความชดัเจนของแบบสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการ
แกไ้ขให้ดีข้ึน  ซ่ึงในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผูว้ิจยัหาดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
ค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)๑๗๕โดยออกแบบส ารวจให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้ในเคร่ืองมือวดั 
 ๓. ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหต้รงตามค าแนะน าของอาจารย ์
 ๔. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try – out) กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมิใช่
ประชากร ท่ีโรงเรียนปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จ านวน ๓๐ คน แลว้ค านวณหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ในตอนท่ี ๒โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(Alfa Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๑๗๖โดยก าหนดให้ระดบัค่าความเช่ือมัน่ ๙๕% ความ
แม่นย  าของการประมาณความผิดพลาดไม่เกิน ๐.๐๕ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 

                                                           
 ๑๗๕พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, ระเบียบวธีิวิจัยทางสังคมศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
เฮา้ส์ ออฟ คอร์มีสท ์ ๒๕๔๗), หนา้ ๒๔๒. 
 ๑๗๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๔๒. 



 ๑๘๕ 

๐.๘๘๗ ซ่ึงเป็นค่าท่ี มีความเช่ือถืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้ แสดงถึงความเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี 
 ๕. น าผลจากการทดสอบแบบสอบถามและการหาค่าความน่าเช่ือถือกลับไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาการวิจยัและอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อให้ได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 ๓.๓.๕  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 ๑. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหากุฎราชวิทยาลยั ถึงผูอ้  านวยการเขต
พื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒  และผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประสานกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูล 
 ๒. ช้ีแจงท าความเขา้ใจแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้เขา้ใจวิธีการกรอกขอ้มูลและ
เน้ือหาของขอ้ค าถามตามแบบสอบถามใหต้รงกนั 
 ๓. แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการสุ่มมาแล้ว โดยให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามคนละประมาณ  ๒๐ นาที และรอเก็บแบบสอบถามกลบัทนัทีเม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จ 
 ๔. ขอบคุณพร้อมกบัมอบของท่ีระลึกแก่ผูบ้ริหารและสมาชิกโครงการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   
 ๕. น าแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน ๓๐๐ ฉบับ ท่ีได้รับกลับคืน คิดเป็น ๑๐๐ % มา
ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ๓.๓.๖  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั ๐.๐๕  ดงัน้ี 
 ๑. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ดว้ยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิก
โครงการธนาคารความดี ใน ๓ ดา้น คือดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ  ดา้นวถีิชีวติและความเช่ือ ดา้น
การน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percent)  ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ๓. วเิคราะห์ขอ้มูลและหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะในโครงการธนาคารความดี 



 ๑๘๖ 

และประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดีกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธ โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Test) 
 ๔. วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  โดยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)   
 ๓.๓.๗  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 
 ๑.  หาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ร้อยละของรายการใด =   ความถ่ีของรายการนั้น 
      ความถ่ีของรายการทั้งหมด 
  
 ๒. หาค่าเฉล่ีย (       )  จากสูตร๑๗๗ดงัน้ี 
     =  
     = ค่าเฉล่ีย 
     = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     = จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

 ๓.  หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากสูตร๑๗๘ดงัน้ี 

 
  S.D. = 
 
  S.D. = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   = ผลรวมก าลงัสองของคะแนน 
   = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
   = จ านวนผูต้อบทั้งหมด  

                                                           
 ๑๗๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๖๗. 
 ๑๗๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๖๗. 
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 ๔.  การทดสอบค่าไคสแควร์จากสูตร๑๗๙  ดงัน้ี 

 
   =  
   = สัญลกัษณ์แทนค่าไคสแควร์ 
   = ผลรวม 
   = ความถ่ีท่ีรวบรวมไดจ้ากการปฏิบติัจริง (observedfrequency) 
   = ความถ่ีท่ีคาดหวงัวา่จะเป็น (expected frequency) 
 
 ๕. หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Velidity) โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากสูตร๑๘๐ดงัน้ี 
 
  IOC =  

  IOC = ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
   = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
โดยก าหนดคะแนนส าหรับการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
ให ้ + ๑   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้    ๐   ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้ -  ๑   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์  

  
 ๖. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ตอนท่ี ๒ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่า (Alfa 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) จากสูตร๑๘๑ดงัน้ี 
 
 สูตร  
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 ๑๘๘ 

  แทนค่า 
    = สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
    = จ านวนขอ้ค าถาม 
    = ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
    = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  
เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Designs) ระหว่างวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและวิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ ซ่ึงเป็นประเภทแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development or R&D) ในลกัษณะ
ของแบบส ารวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design) ท่ีเน้นวิธีการเชิงคุณภาพ (QUAL) 
เป็นหลกั และให้ความส าคญัวิธีการเชิงปริมาณ (quan) เป็นรอง  เพื่อมุ่งคน้หาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิด
มาจากความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน  ซ่ึงผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้๔ ประการ คือ 
 ๑.  เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
 ๒. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิต
แบบพุทธ      
 ๓.  เพื่อศึกษารวบรวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 ๔.  เพื่อน าเสนอรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจดัแบ่งเป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพและผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใหต้รงตามล าดบัขั้นตอน  
 

ส่วนที ่๑  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
๔.๑  เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพทุธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 
 การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  โดย
วิธีคน้ควา้เอกสารขอ้มูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา พระราชด ารัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดทฤษฎี ต าราวชิาการ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
ซ่ึงผูว้ิจยัใช้นยัส าคญัของค าท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นหน่วยในการวเิคราะห์  โดยผลการวจิยัพบวา่ 
 จากสภาพวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีเป็นปัญหาส าคญั คือการพฒันาประเทศโดย
การเปิดการคา้เสรี การตลาด การส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม และมีการแข่งขนัซ่ึงเน้นการผลิตเพื่อ
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ส่งออกเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก  เพราะกระแสทุนสากลไดแ้ทรกซึมเขา้ไปในวิถีชีวิตของ
ชุมชนและน ามาด้วยวตัถุนิยมนั้น ท าให้สภาพสังคมโดยรวมมีวิถีชีวิตเปล่ียนไป มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึนโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งโครงสร้างการผลิตแบบเดิม
ของภาคการเกษตร  ตอ้งเดินตามแนวทางของธนาคารโลกท่ีถือเป็นหลกัของวิถีทุนสากล ท าใหก้าร
ผลิตของประชาชนในชุมชนล่มสลาย  เพราะไม่สามารถผลิตเพื่อแข่งขนักบัตลาดโลกได ้จึงท าให้
วิถีชีวิต วฒันธรรม การผลิตของชุมชนค่อยล่มสลายไป เกิดความเดือดร้อน และท าให้ประชาชน
หลงใหลในการบริโภคนิยม  มีความโลภ  ความหลง และตอ้งการพึ่งพาต่างชาติโดยการกูย้มืเงินทุน
จากต่างชาติ แกก้ฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกให้นกัลงทุนต่างชาติไดเ้ขา้มาท ามาหากินแข่งขนั
กบัคนไทยสะดวกมากยิ่งข้ึน  และปัญหากลไกการตลาดท่ีผ่านมาน้ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัการพึ่งพา
และการผูกขาด ผา่นการแลกเปล่ียนซ้ือขายและการกระจายรายได ้(Distribution) โดยการใชร้ะบบ
เงินตรา มีการต่อสู้แข่งขนักนัอยา่งกวา้งขวาง  พึ่งพาระบบตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยการ
ใช้ปริมาณของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) วดักนัดว้ยรูปแบบและปริมาณของสินคา้  
ส่วนการผลิตก็มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดและการใช้ธรรมชาติมาผลิตอย่างฟุ่มเฟือย โดยการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการผลิตซ่ึงออกมาในรูปแบบของอุตสาหกรรม เพื่อผลคือความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าทุกวิถีทางท่ีจะให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจสูงสุด และการบริโภคก็สนองตาม
ความตอ้งการของใจท่ีประกอบดว้ยตณัหา บริโภคเกินความพอดี เกิดความจ าเป็นต่อร่างกายหรือ
การบริโภคอาจจะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเป็นเพียงความตอ้งการของตณัหา 
 ในพระพุทธศาสนานั้นมีหลกัธรรมค าสอนท่ีแสดงถึงการจะท าอะไรหรือผลิตอะไรนั้น
ไม่ไดข้ึ้นตรงต่อตลาด  แต่มุ่งเนน้การผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้เกิดคุณภาพชีวิต และการ
ผลิตนั้นก็จะให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น ไม่ผลิตอาวุธ ยาพิษ ซ่ึงจะท า
ให้ เกิดผล ร้าย ต่อคน อ่ืน  และย ังท าให้ เกิดวิ ถี ชี วิต ท่ี ดี งาม  ท่ี เป็นสัมมาอาชีวะ  มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่ามากท่ีสุด  เป็นประโยชน์สูงสุด ไม่ผลิตเกิน ผลิตแต่พอดี ซ่ึงตั้งอยูด่ว้ย
ความพอประมาณ มีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั เป็นตน้ ส่วนการบริโภคก็
มุ่งเนน้คุณภาพชีวิตประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย  ให้เห็นคุณค่าแทข้องวตัถุท่ีบริโภค  ไม่ยึดถือตามค่านิยม 
รู้จกัการน าวตัถุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดคุณค่าและอรรถประโยชน์สูงสุด  อีกทั้ งน า
หลกัการของศีลธรรมมาขดัเกลาจิตใจให้ปราศจากตณัหาและความโลภ  ซ่ึงดงัท่ีกล่าวน้ีแสดงให้
เห็นถึงดุลยภาพระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย ์และระหวา่งร่างกายกบัจิตใจ  เพราะ
ดุลยภาพระหว่างกายกบัจิตนั้นมีความส าคญัมาก คือ มนุษยต์อ้งฝึกควบคุมจิตใจให้เกิดความพอดี  
ในระดบัท่ีสนองคุณภาพชีวิตทางกายภาพและจิตใจ เพราะเหตุว่าบุคคลผูมี้สัมมาอาชีวะ คือผูมี้
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คุณธรรม ความดี สามารถเอาชนะความตอ้งการและควบคุมจิตใจให้เป็นสุข เปรียบดงัมีอริยทรัพย์
ภายใน จึงไม่เดือดร้อนจากสภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ 
 ฉะนั้นเศรษฐกิจแนวพุทธจึงเป็นเศรษฐกิจทางเลือกท่ีมุ่งเนน้ทางศีลธรรมเป็นพื้นฐานไม่เอา
เปรียบผูบ้ริโภค ไม่ผลิตส่ิงท่ีจะเกิดผลร้ายแก่ผูบ้ริโภค ไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น แม้กระทั่ง
ธรรมชาติ ในการผลิต การบริโภค การสร้างความมัง่คัง่ของประชาชน รัฐหรือผูน้ าจะตอ้งใชว้ธีิการ
แกปั้ญหาสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การให้ปัจจยัในการยงัชีพเกษตรกรรม คือ แจกพนัธ์ุพืช ท่ีดินท า
การเกษตร การใหทุ้นสนบัสนุนการคา้ขาย  การให้สวสัดิการแก่ขา้ราชการ คือใหปั้จจยัเล้ียงชีพหรือ
ค่าจา้ง และการใหโ้อกาสสนบัสนุนการประกอบอาชีพท่ีชอบธรรมอนัเป็นการสร้างงานจนสามารถ
เล้ียงตวัเองได ้เป็นตน้  การแกปั้ญหาดงักล่าวจะตอ้งด าเนินอยูบ่นทางสายกลางอนัเป็นสัมมาอาชีวะ 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหคุ้ณภาพชีวติมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายสูงสุด มีการบริโภคตรงตามวตัถุประสงค์
ท่ีแท้จริง จากการพิจารณาโดยแยบคาย  ไม่บริโภคเกินความจ าเป็นของร่างกาย และสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้ซ่ึงหลกัแห่งความพอประมาณน้ีถือไดว้า่เป็นกิจกรรมท่ีเรียกวา่เศรษฐกิจพอเพียง 
คือเศรษฐกิจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความพอดี พอใช ้พออยู ่พอกิน ยึดหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในการ
ด าเนินชีวิต มีดุลยภาพระหว่างชีวิตกับส่ิงต่างๆ ท่ี เข้าไปเก่ียวข้องเป็นการด าเนินชีวิตแบบ
พอมีพอกินเป็นสัมมาอาชีวะก่อนเป็นเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงพฒันาไปสู่ความกินดีอยู่ดี  เศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจท่ีมีหลกัการช่วยพฒันาชีวติมนุษยแ์ละสังคมให้มุ่งไปสู่ความย ัง่ยนื ดว้ยการ
รู้จกัตนเอง พึ่งพาตนเอง พอประมาณ ไม่โลภ ไม่ประมาท และมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต  ดงันั้น
เศรษฐกิจแนวพุทธหรือเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกท่ีส าคญัในการน าไปสู่ภาคของการปฏิบติั 
เพื่อแกปั้ญหาระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดอนัเป็นปัญหาส าคญัในปัจจุบนั นัน่เพราะใน
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมอยู่มากมายหลายหมวดท่ีมีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  จนสามารถน าไปประยกุตใ์ชร่้วมกนัใหก้ลมกลืนไปดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งดี   
 หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นพบว่า  มีหลกัธรรมท่ีความสอดคล้องกบัเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวถีิชีวติแบบพุทธอยา่งส าคญั  โดยแยกกล่าวไดเ้ป็น ๔ ประเด็น คือ   
 ๑. หลักพุทธธรรมท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการผลิต มี ๗ ประการ คือ 
ความสุขคฤหสัถ ์ ความไพบูลย ์ ขมุทรัพยส่ี์อยา่ง ประโยชน์ของมนุษย ์ การแสวงหา  แนวทางแห่ง
ความส าเร็จมัง่คัง่ดว้ยโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมของคฤหาสถ์  และเร่ืองเบญจศีลเบญจธรรม   
 ๒. หลกัพุทธธรรมท่ีสนบัสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการบริโภค มี ๖ ประการ คือ 
ปัจจยัส่ี  เป้าหมายของการบริโภค  สันโดษ การจดัสรรทรัพย ์หลกัว่าดว้ยความตั้งมัน่แห่งตระกูล  
และอบายมุขหนทางแห่งความเส่ือมทรัพย ์  
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 ๓. หลกัพุทธธรรมท่ีสนบัสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการแลกเปล่ียนซ้ือขาย มี ๔ 
ประการ คือ หลกัอาชวฎัฐมกศีล  คุณสมบติัของนกัการคา้ท่ีดี  เหตุท่ีท าใหก้ารคา้ขายขาดทุนและได้
ก าไร  และหลกัอปัปมาทธรรม   
 ๔. หลกัพุทธธรรมท่ีสนบัสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการจดัสรร จดัการผลผลิต ๒ 
ประการ คือ หลกัสนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และหลกัอคติส่ีอยา่ง 
 เน่ืองด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีรากฐานมาจากเศรษฐกิจแนวพุทธ  ซ่ึงเป็นหลกัค าสอน
เก่ียวกับการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม  เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีตั้ งอยู่บนหลักการตามแนว
พระพุทธศาสนา  เพราะเน้ือแทแ้ห่งหลกัธรรมค าสอนทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนานั้น 
มีกระบวนการของไตรสิกขาอยู่ในฐานะท่ีเป็นปทัสถานให้เกิดดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ มนุษยก์บัสังคม และกายกบัจิต  มีจุดประสงค์ให้ผูป้ฏิบติัตามมีความเพียรพยายาม มกั
น้อย สันโดษ และมีความพอเพียง  จากนั้นจึงใช้ความพอเพียงหรือความพอดีพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองให้บรรลุถึงความสงบสุขของชีวิต  ดว้ยการด าเนินชีวิตตามหลกัความพอประมาณหรือความ
พอเพียง โดยเฉพาะมตัตญัญุตา ไดแ้ก่ ความรู้จกัประมาณและสันโดษซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้สังคมมี
ความย ัง่ยืน เน่ืองเพราะคนในสังคมจะค านึงถึงความมีอยู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความพยายามท่ีจะช่วยกนัจดัสรรแบ่งปันทรัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม   
   เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกมีความเก่ียวโยง
กบัเป้าหมายทางจิตวิญญาณ คือ สามารถยกระดบัชีวิต  ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาความทุกข์ของบุคคล
ได ้ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากการแกปั้ญหาการด ารงชีพของบุคคลให้สามารถยงัชีพไดอ้ยา่ง
พอเพียง  ดว้ยการบริหารจดัการระบบโครงสร้างการผลิตท่ีสนองตอบการบริโภค  เนน้ดุลยภาพท่ี
ความพอเพียงของการผลิตและการบริโภค  มิใช่ท่ีตลาด   ดว้ยการท าเกษตรกรรมบนพื้นฐานของ
การพึ่ งตนเอง  ทั้ งแรงงานและการผลิตท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แต่จะใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมดว้ยภูมิปัญญาสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  โดยเร่ิมตน้จากฐานะของผูผ้ลิตและบริโภคดว้ยการ
พึ่ งตนเอง  และด ารงชีพอยู่อย่างพอเพียงในระดับครอบครัว ชุมชน  และสังคมเป็นอิสระจาก
ตลาดโลก เป็นอิสระจากโครงสร้างการผลิตแบบอุตสาหกรรม  โดยมีจุดมุ่งหมายความเปล่ียนแปลง
ในระดบัของบุคคลให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจ ผ่านวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ  ดว้ยการปฏิบติั
และพฒันาตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกจะมี
ความเป็นมาจากขอ้วตัรปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของชาวพุทธแลว้ การวิเคราะห์ขอ้ความใน
พระไตรปิฎกยงัมีนยัท่ีแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมมาจากการบริโภค โดยมีสมมติฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนดว้ยภาวะแห่งจิต  ซ่ึงเป็นการแสวงหาความพึงพอใจจากความอยากทาง
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วตัถุ ในเร่ืองของการก าเนิดจกัรวาล มนุษยแ์ละสังคม โดยพฤติกรรมทางเศรษฐกิจดงักล่าวถือว่า
เป็นกิจกรรมหน่ึงของชีวติมนุษย ์ ท่ีตอ้งการแสวงหาความสุขจากความโลภทางวตัถุ อนัเป็นการก่อ
ความทุกขใ์ห้แก่ตนเองและผูอ่ื้น  อีกทั้งความผนัแปรของธรรมชาติท่ีท าให้ความอยากของมนุษยไ์ม่
ส้ินสุด แต่กลบัเพิ่มความเกียจคร้านและความโลภมากข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมอนัเป็นความตอ้งการ
ของปัจเจกบุคคล ขยายผลออกไปเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัสังคม  มีการกกัตุนผลิตผล
ส่วนเกิน การแบ่งเขตแดน และการก าหนดสิทธ์ิ  
 จากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งทางดา้นโภคกรรม คือการ
บริโภคหรือเสพวตัถุอนัเป็นผลจากสภาวะความโลภะของจิต  ปริวตักรรม คือการวิธีการผลิตหรือ
แปรรูปจากการเก็บสะสมผลิตผลส่วนเกิน  และวิภาคกรรม คือการจ าแนกหนา้ท่ีในกิจกรรมท่ีเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากการผลิต  จึงน าไปสู่การประกอบอาชีพ กษตัริย ์กสิกรรม การคา้ และกรรมกร  
ซ่ึงการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกไดช้ี้ให้เห็น
ถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจว่า  มีท่ีมาจากภาวะแห่งจิต  ฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธจึงมีสมมติฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective)  กระบวนการทางเศรษฐกิจตาม
แนวทางน้ี  เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความพอใจ และเป็นวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งตามหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ซ่ึงเป็นกระบวนการขจดัขดัเกลาทางจิตวญิญาณ  อนัเป็นบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี พออยู่ พอกินและพอใช้  โดยยึดหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในการ
ด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  และด าเนินชีวติแบบสัมมาอาชีวะก่อนเป็นเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงพฒันาชีวิต
และสังคมไปสู่ความย ัง่ยืน  ด้วยการรู้จกัตวัเองด้วยการพึ่งตนเอง มีความพอประมาณไม่โลภ  มี
เหตุผลในการด าเนินชีวิต  และสร้างภูมิคุม้กนัในตนด้วยความไม่ประมาทตามหลกัพุทธธรรมท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก  ดงัท่ีปรากฏในค าสอนและแนวทางการปฏิบติัซ่ึงเป็นแบบอยา่งแห่งวถีิการ
ด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนภายใตนิ้ยามความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ีคือ  ความพอประมาณหรือความพอใจซ่ึงด าเนินควบคู่ไปดว้ยกนัตามหลกัพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนา   
 ๔.๑.๑  หลกัธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีงตามทีป่รากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  
 หลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกนั้น ผูว้ิจยัพบวา่
หลกัพุทธธรรมมีความประสานสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัอยา่งส าคญักบัหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง คือ
แนวคิดท่ีปรากฎในเศรษฐกิจพอเพียงนั้นน ามาจากหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถร
วาท หรือกล่าวให้ชัดเจนยิ่งข้ึนนั่นคือ  พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสามารถพิจารณาได้จากหลักพุทธธรรมท่ีสัมพนัธ์กับเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีมีปรากฏใน
พระไตรปิฎกไดด้งัน้ี 
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 ๑.  หลักประโยชน์ ๓ ในขุททกนิกาย จูฬนิเทส เป็นหลักธรรมเก่ียวกับประโยชน์หรือ
จุดมุ่งหมายของมนุษย ์๓ ระดบั คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์
สูงสุด และจุดมุ่งหมาย ๓ ดา้น คือ ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ทั้งสองฝ่าย   
 ๒.  หลกัการสะสมและความไพบูลย ์ในองัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต เป็นหลกัธรรมเก่ียวกบั
การสะสม  ๒ อย่าง คือ  การสะสมวตัถุและการสั่งสมธรรม โดยให้ความส าคญัการสั่งสมธรรม
มากกวา่วตัถุ  และสอนถึงความไพบูลย ์ ๒ อยา่ง ไดแ้ก่ ความไพบูลยด์ว้ยส่ิงของและความไพบูลย์
ดว้ยธรรม  โดยใหค้วามส าคญัแก่ความเจริญงอกงามหรือไพบูลยท์างธรรมมากกวา่วตัถุ 
 ๓.  หลักการบริโภค ๒ อย่าง ในองัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต  เป็นหลักธรรมเก่ียวกับการ
บริโภคในพระพุทธศาสนา  ๒ อยา่ง  คือ การบริโภควตัถุและการบริโภคธรรม โดยให้ความส าคญั
แก่การบริโภคธรรมมากกวา่วตัถุ 
 ๔.  หลกัการบริโภค “ปฏิสังขา โยนิโส” ในมชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เป็นหลกัธรรม
เก่ียวกบัหลกัการบริโภคท่ีตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคใช้สอยปัจจยั ๔ ว่าเป็นเพียงปัจจยั
เคร่ืองช่วยใหชี้วติด ารงอยูไ่ด ้ และด าเนินไปสู่จุดหมายแห่งชีวติท่ีสูงข้ึนไป ไม่ใหย้ดึติดมวัเมา 
 ๕.  หลกัปัญจวณิชชา ในองัคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต เป็นหลกัธรรมเก่ียวกบัการเวน้จาก
การค้าขายท่ีไม่ชอบธรรม ๕ อย่าง นั่นคือ  ค้าขายอาวุธ ค้าขายสัตว ์ค้าขายมนุษย ์ค้าขายน ้ าเมา    
และคา้ขายยาพิษ  อีกทั้งยงัมีหลกัธรรมแห่งความส าเร็จของพ่อคา้หรือองคคุ์ณของพ่อคา้ ท่ีเรียกว่า 
ปาปณิกธรรม ๓ หรือปาปณิกงัคะ ๓  ซ่ึงหมายถึงหลกัพอ่คา้ใหไ้ดรั้บทราบอีกดว้ย 

๖.  หลกัความเจริญ ๑๐ ประการ ในองัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เป็นหลกัธรรมเก่ียวกบัเร่ือง
ความเจริญว่า  ความเจริญทางวตัถุนั้นจะตอ้งไปคู่กบัความเจริญทางศีลธรรมหรือจิตใจดว้ยเสมอ  
และผูท่ี้หวงัในความเจริญตอ้งปฏิบติัตนตามหลกัโภคอาทิยะ ๕ หรือประโยชน์จากโภคทรัพย ์๕ 

 ๗.  อุตสาหกรรมแบบโครักขกรรม จากโคปาลสูตร องัคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต ให้
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการผลิตให้ได้ผลดี โดยสอนให้มีความฉลาด รอบคอบ รอบรู้ในการ
ประกอบอาชีพท าฟาร์มโคนม 

 ๘.  อุดมการณ์ด้านการบริโภคจากกามโภคีสูตร องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ให้แนวคิด
เก่ียวกบัการแสวงหาทรัพยใ์ช้จ่ายทรัพย ์ โดยได้แบ่งประเภทของคนท่ีแสวงหาทรัพยแ์ละใช้จ่าย
ทรัพยอ์อกเป็น ๑๐ ประเภท  ต าหนิกามโภคีบุคคลท่ีแสวงหาทรัพยแ์บบไม่ชอบธรรม ไม่เล้ียงดูและ
ตนเองและครอบครัว  ตลอดถึงไม่ช่วยเหลือสังคมและไม่ท าบุญ แต่สรรเสริญกามโภคีบุคคลท่ี
ประพฤติตรงขา้มกบักามโภคีบุคคลขา้งตน้นั้น  และยดึเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ 
 ๙.  หลกัการปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยอาริยวฒิั ๕ หลกัธรรม
ในการขบัเคล่ือนดว้ยศรัทธา  มชัฌิมาปฏิปทาเป็นหลกัธรรมในการพฒันาเพื่อความพอประมาณ  



 ๑๙๕ 

ปรโตโฆสะ (การไดส้ดบัจากบุคคลอ่ืน) และโยนิโสมนสิการ (การพิจารณาดว้ยเหตุผล) หลกัธรรม
เพื่อความมีเหตุผล  อปัปมาทธรรมหลกัธรรมท่ีสนับสนุนการมีภูมิคุมกนัท่ีดี ดังเช่น กุลจิรัฏฐิติ
ธรรม ๔  สันตุฏฐีธรรม เป็นต้น และสัปปุริสธรรมหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความพอเพียง ซ่ึง
หลกัธรรมเหล่าน้ีจะร่วมกนัเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธตามท่ีมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฏก 
 ๔.๑.๒  ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลในเร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลกัพุทธธรรม 
 ในการวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลกัพุทธธรรม  เพื่อน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาสนบัสนุนงานวิจยัให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน โดยได้
สัมภาษณ์นกัวชิาการทางดา้นพระพุทธศาสนาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 ๑.  พระเทพวสุิทธิกว ี
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙ ณ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนามุ่งเนน้ให้มนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งใน
ธรรมชาติ  เพื่อท่ีจะใช้เป็นบาทฐานเบ้ืองตน้ต่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม  จากนั้นจึงพฒันาตนจาก
ภายในออกสู่ภายนอก  พุทธธรรมจึงเป็นหลกัการท่ีกล่าวถึงการเปล่ืยนแปลงจิตส านึกของมนุษย ์ ท่ี
มุ่งสอนให้บุคคลเขา้ใจธรรมชาติ  ละความเห็นแก่ตวั  และด าเนินชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบับริบทต่างๆ 
อยา่งรู้เท่าทนั  ซ่ึงในส่วนของหลกัพุทธธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตประจ าวนั  หรือท่ีเรียกว่า
เศรษฐกิจแนวพุทธนั้น  ในทางพระพุทธศาสนามองวา่มนุษยมี์ความตอ้งการไม่มีส้ินสุด และพูดถึง
เร่ืองวิถีทั้งหมดท่ีมนุษยเ์ก่ียวขอ้ง  หรือปัญหาเร่ืองความทุกข์ทางใจท่ีถูกปกคลุมดว้ยกิเลสตณัหา  
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  พระพุทธเจา้ทรงสอนเร่ืองทุกข์และความดบัทุกข ์  โดยเห็นได้
ว่าในสังคมสงฆ์จะพูดเพียงเร่ืองปัจจยั ๔ นั่น คือ จีวร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่ ยารักษาโรค  เพราะทุก
อยา่งท่ีไดม้าเพียงเพื่อการประพฤติพรหมจรรยเ์ท่านั้น  ฉะนั้นวิถีชีวติของพระตอ้งเป็นอยูอ่ยา่งเรียบ
ง่าย  เป็นสัมมาปฏิบัติของพระสงฆ์  เป็นท่ีมาของ Buddhist Economics  ซ่ึงวิธีการเล้ียงชีพของ
พระสงฆ์  นัน่คือออกบิณฑบาตรเป็นอาชีพท่ีสุจริต อยูโ่คนตน้ไมเ้ป็นสถานท่ีท่ีพระสงฆ์ตอ้งพอใจ  
ฉนัยาดองดว้ยน ้ามูตรเน่า เป็นตน้ 

 ส่วนคฤหสัถ์นั้นพระพุทธเจา้ทรงสอนให้ท ามาหากินอยา่งขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและมีความ
เพียร ซ่ึงเป็นสัมมาอาชีวะ โดยในคร้ังพุทธกาลมีปัญหาถามกันว่า อะไรเป็นทรัพยท่ี์ดีท่ีสุด ซ่ึง
พราหมณ์จะพูดว่า นัตถิ โคสมิกงั ธนัง  ทรัพยท่ี์เสมอด้วยโคไม่มี  นัตถิ ธัญญสมงั ธนัง ทรัพยท่ี์



 ๑๙๖ 

เสมอดว้ยขา้วเปลือกไม่มี  แต่พระพุทธองคต์รัสวา่สังคมเกษตรเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าโดยตรง เพราะเป็น
ส่ิงท่ีกิน ส่ิงท่ีอยูอ่าศยั  ส่ิงท่ีใชไ้ดจ้ริงๆ  ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยหรือส่ิงสมมติอยา่งทรัพยสิ์นเงินทอง 
 ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมวตัถุนิยม  มิได้มีวิถีชีวิตแห่งพุทธ  แต่เป็นวิถีแห่งการบริโภค
หรือมีความตอ้งการในวตัถุ  ซ่ึงตรงขา้มกบัพระพุทธศาสนาท่ีวา่พึ่งตนเอง “อตัตาหิ อตัตโน นาโถ” 
โดยสอนให้พอใจ มกัน้อย มีความสันโดษ  และอยู่กบัธรรมชาติดว้ยชีวิตท่ีเรียบง่าย มีปัจจยั ๔ ท่ี
พอเพียงกบัวถีิชีวิตตน  ซ่ึงเป็นเศรษฐศาสตร์ของมวลชน ไม่ใช่การสะสมความร ่ ารวยท่ีเพิ่มพูนดว้ย
กิเลสทั้งหลาย  ดงันั้นจึงไม่เป็นทางออกของมนุษย ์
 ฉะนั้นหากเราพยายามท่ีจะพึ่ งตวัเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการใช้ปัจจยั ๔  
อย่างพึ่ งตวัเอง  ไม่ฟุ่มเฟือย  นั่นหมายถึงเราจะตอ้งใช้ส่ิงท่ีเราผลิตข้ึนเองในชุมชนหรือท้องถ่ิน 
เพราะการมีมรดกทางวฒันธรรม  และเป็นวฒันธรรมท่ียืนยาวนานหลายร้อยปี  ฉะนั้นการมีวถีิชีวิต
แบบพุทธจะเป็นตวัอยา่ง  เป็นทางออกทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได ้ ซ่ึงเม่ือศึกษาวิเคราะห์แลว้  
น ามาประยุกต์ใช้กนัจริงๆ ผลท่ีเกิดข้ึนคือความสงบสุข  และตอ้งใช้วิถีชีวิตแบบพุทธตา้นกระแส
โลกาภิวตัน์  คือความเขม้แขง็ของภูมิคุม้กนัและความภูมิใจในการมีวถีิชีวติแบบพุทธ    
 ส่วนการน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศนั้นเราตอ้งพฒันาท่ีตนเองก่อน เราตอ้งกลบัไปสู่วิถี
ชีวิตแบบไทย  ปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  และตอ้งรู้ว่าวฒันธรรมประเพณีของเรานั้น
เป็นอย่างไร  ควรท่ีจะน าแบบอย่างมาจากโครงการอนัเน่ืองด้วยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
ดงัเช่น  โครงการธนาคารความดีมาเพื่อพฒันาดา้นคุณธรรมใหแ้ก่เยาวชนในโรงเรียนทุกโรง 
 ๒.  พระสุธีวรญาณ (พระมหาณรงค์  จิตตฺโสภโณ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙ ณ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ค าว่า เศรษฐ กิจพอ เพี ยงในบ ริบทวิ ถี ชี วิตแบบพุ ทธห รือ เศรษฐกิจเชิ งพุ ท ธใน
พระพุทธศาสนาไม่มีศพัทน้ี์โดยตรง  แต่มีค าวา่ เสฏฐิภาโว ซ่ึงหมายถึงความเป็นเศรษฐี การท าตน
ให้เป็นเศรษฐี  หรือประโยชน์ในปัจจุบนั  คือ  อรรถะ  ท่ีเป็นเร่ืองทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเห็นได้
วา่ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์  คือประโยชน์ในเร่ืองปัจจุบนั  ซ่ึงเศรษฐกิจเป็นเร่ืองผลประโยชน์  เป็น
เร่ืองอตัถญัญู ธมัมญัญู รู้ถึงอรรถะตามความจริง รู้เหตุ รู้ผลตามหลกัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ท่ีใดไม่
มีสัปปุริสัทธรรม ท่ีนั่นไม่ช่ือว่าสภา”  อรรถประโยชน์คือเร่ืองเศรษฐกิจ  ซ่ึงบุคคลทุกคนตอ้งมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั  ดงันั้น อรรถะ คือ ความอยูดี่ กินดี  ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ จึงหมายถึงอยู่ดี
กินดีในปัจจุบนั  สัมปรายิกตัถประโยชน์คือการเอาบุญเอากุศล  และปรมตัถประโยชน์ คือการละ
ทั้งหมด เพื่อความหลุดพน้อนัเป็นส่ิงสูงสุดในพระพุทธศาสนา 



 ๑๙๗ 

 พระพุทธเจา้ทรงแสดงถึงหลกัธรรมในเร่ืองเศรษฐกิจเพื่อให้คนเจริญในปัจจุบนั รู้จกัขยนั
หาและรักษาทรัพย ์ สังคมกบัคนดี  และสมานัตตตา มีชีวิตสม ่าเสมอ รู้จกัวางแผนชีวิต สมชีวิตา  
คือตอ้งวางแผนระยะยาว  ดงัเช่นแต่ก่อนชาวนาปลูกขา้วในปีหน่ึงได้มากน้อยก็จะรักษาไว ้และ
สังเกตว่าเดือนหน่ึงกินเท่าไร ก่ีเดือน ท่ีเหลือก็จะขาย  ซ่ึงการวางแผนของเกษตรกรเป็นไปใน
ลกัษณะรู้จกัรักษาส่ิงของท่ีหามาไดแ้ละใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ อนัเป็นหลกัการของวถีิชีวติแบบพุทธ 
 เร่ืองการผลิตในสังคมพุทธกาลนั้น  ชาวพุทธผลิตมากินอยูแ่ต่พอดี  ท่ีเหลือก็เจือจุนสังคม 
ดงัเช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนางวิสาขา  ซ่ึงผลิตแลว้เจือจุนสังคมเป็นการแบ่งปันการผลิต
แบบชาวพุทธ  คือการผลิตโดยไม่เอาเปรียบคนอ่ืนและอาศยัหลกัสัมมาอาชีวะ คือจะผลิตอะไรตอ้ง
ไม่เบียดเบียน ไม่ไปท าร้ายชีวิต เช่น ไม่คา้มนุษย ์ยาพิษ อาวุธ สัตวเ์ป็นอาหาร และไม่ละเมิดสิทธิ
คนอ่ืน  ส่วนการบริโภคนั้นพระพุทธเจา้สอนว่าให้บริโภคด้วยปัญญา  ด้วยการพิจารณาถึงส่ิงท่ี
บริโภคนั้นมีคุณหรือมีโทษ ไม่บริโภคเพื่อส่งเสริมกิเลส ทั้งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและยา
รักษาโรค  อีกทั้งการแบ่งทรัพยต์ามหลกับริโภควภิาค ให้แบ่งทรัพยเ์ป็น ๔ ส่วน คือสองส่วนน าไป
ลงทุน หน่ึงส่วนน าไปใช ้ และท่ีเหลือหน่ึงส่วนให้เก็บไว ้ ฉะนั้นในหลกัการแบ่งปันแบบชาวพุทธ
คือปริวตักรรม  ซ่ึงเป็นหลกัสังคหวตัถุ คือมีการให้ทาน แบ่งปันดว้ยวตัถุส่ิงของ  แบ่งปันทางวาจา 
และแรงงาน  อตัถจริยา สมานตัตตา คือ ร่วมสุขร่วมทุกข ์ บ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนั ไม่ท าตวัใหเ้ด่น
กวา่คนอ่ืน เป็นการกระจายรายไดใ้นสังคม  คืออามิสทาน 
 ส่วนจุดส าคญัของการน าเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกไปใช้ในการพฒันานั่นคือ ท าอย่างไรท่ีจะให้มนุษยมี์สัมมาชีพ มีการงานท่ีดี มีการ
ปฏิบติัตนด้วยความพอประมาณ  ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรัสถึงเร่ืองการบริหารทรัพยใ์ห้เป็น และรู้จกั
บริหารเพื่อคนส่วนใหญ่  ยอ่มเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย  ดงันั้นโครงการธนาคารความดีจึงเป็น
โครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมมาก  เพราะเป็นการเร่ิมตน้ปลูกฝังตั้งแต่เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา
ให้ท าความดี  มีคุณธรรมน าความรู้ สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นความซ่ือสัตย ์อดทน มี
ความเพียร ไม่เป็นหน้ี  ซ่ึงเป็นขั้นตอนของความพอเพียง  เพราะเป็นการสร้างภูมิคุมกนัใหต้วัเอง 
 ๓.  อาจารย์วศิน  อนิทสระ 
 อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙ ณ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกจะสัมพนัธ์กบั
หลกัพุทธธรรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการหาทรัพย ์ การจ่ายทรัพย ์ และการบริโภคทรัพยท่ี์หามาไดต้าม
หลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์  ดงัเช่น โภคะอาทิยะ ๕ อยา่ง ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ไดท้รัพย์
แล้วเล้ียงตน บิดามารดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ มิตรสหายให้เป็นสุข  และช่วยบ าบัดอันตราย
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ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัพุทธธรรม คือกินง่ายอยู่ง่าย มีความพอใจ มกั
น้อยและสันโดษตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงหลกัการดงักล่าวขา้งตน้คือการสร้างตวัและการ
เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นตามวิถีชีวิตแบบพุทธ  โดยมีสังคหวตัถุธรรมเป็นหลกัท่ีท าให้ไดรั้บความสะดวก
ในการด าเนินกิจการดา้นเศรษฐกิจกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตระหน่ี ด าเนิน
ชีวติตามแบบวถีิพุทธคือ มตัตญัญุตา อตัตญัญุตา และรู้จกัการใชท้รัพย ์
 ส่วนการผลิตมีอยู่  ๒  แบบ คือ  ผลิตโดยตรงคือ การผลิตพืชผลจากเกษตรกร  และการ
ผลิตส่ิงของทั้งอุปโภคและบริโภคจากช่างในสาขาวิชาชีพต่างๆ  โดยครู ภิกษุสงฆ ์หรือขา้ราชการ 
เป็นตน้ ท่ีช่วยเหลือกนัทางดา้นสังคม ท าให้สังคมเรียบร้อย และมีการบริโภคอยู่บนฐานแห่งความ
พอเพียง บริโภคแต่พอดี ไม่มากไม่น้อยเหมือนน ้ ามันหยอดเพลา ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ไม่สะสมเกิน เพราะหากพวกหน่ึงสะสมเกิน อีกพวกหน่ึงก็จะขาดแคลน 
 ฉะนั้นเม่ือเราปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรมท่ีมีปรากฏอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงโดยทัว่ถึงแลว้  
วกิฤตเศรษฐกิจอยา่งน้ีจะไม่เกิดข้ึน  เราจึงควรใชว้ิถีชีวิตแบบพุทธท่ีสอนให้กินง่ายอยูง่่าย  เพราะท่ี
ผ่านมาเราฟุ่มเฟือย  และมุ่งเขา้หาวตัถุนิยม  เกิดความมัง่คัง่เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ส่วนคน
เดือดร้อนนั้นมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่ถา้ใชชี้วติแบบพุทธคือเป็นอยูแ่ต่พอดี และปฏิบติัตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันแล้ว ทรัพยากรก็จะเหลืออยู่ใน
สังคมมาก  คนจะไม่เดือดร้อน  และป่าไมจ้ะไม่ถูกท าลายไปเป็นของส่วนตวั 
 โดยเฉพาะวิธีการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งนั้น  ควรช้ีให้เห็นถึงโทษของการ
บริโภคนิยม  และร่วมท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี พอใจในส่ิงท่ีตนมี โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ควรจะ
แนะน าพร ่ าสอนในหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง มิใช่มุ่งก่อสร้างในส่ิงต่างๆ  
เพราะการน าไปใช้และพัฒนาตนแบบชาวพุทธนั้ นต้องเป็นรูปธรรม คือมีเหตุผล มีความ
พอประมาณ  และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  ตามหลกัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึงโครงการธนาคารความดีเป็น
ส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรม  เพราะหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูท่ี่ความพอประมาณ 
 ๔.  ราชบัณฑิตจ านง  ทองประเสริฐ 
 อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙ ณ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองทางโลกซ่ึงแต่ก่อนเรียกวา่ทรัพยศาสตร์ เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองทรัพย ์ 
ต่อมาเปล่ียนเป็นเร่ืองเศรษฐศาสตร์  เป็นวิชาท่ีเน้นไปทางวตัถุ ในเร่ืองของผลิตกรรม ปริวตักรรม 
วภิาคกรรม โภคกรรม  ซ่ึงถา้มองในหลกัการของเศรษฐศาสตร์จะเห็นวา่เป็นเร่ืองของการผลิตและ
บริโภค  ท่ี เรียกว่า  demand & supply หรืออุปสงค์และอุปทาน  เพราะหากว่า demand ความ
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ตอ้งการนอ้ย แต่ supply สินคา้มีมาก ราคาสินคา้จะถูกลง  ดงัเช่นพระสงฆ์ในปัจจูบนัสามแสนรูป 
ถา้พระสงฆท์ั้งหมดน้ีไม่มาบวช  พระก็เป็นผูผ้ลิต และการท่ีพระสงฆ์ใชท้รัพยากรอยา่งจ ากดั  นัน่
เพราะรู้วา่ตนมีสถานะเป็นผูบ้ริโภคมิใช่เป็นผูผ้ลิต  ซ่ึงพระพุทธเจา้บญัญติัให้ภิกษุสงฆ์ถือปัจจยั ๔ 
มี จีวร บิณฑบาตร ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค ดงันั้นจีวรน้ีถ้ามีมากกว่าท่ีบญัญติัก็ให้ท าวิกปัไว ้ 
อาหารฉนัอยา่งจ ากดั อยูอ่าศยัตามโคนตน้ไม ้ตามป่า หรือกุฏิวิหารท่ีสร้างถวาย และรักษาโรคดว้ย
น ้ ามูตรเน่า เป็นตน้  จึงเห็นไดว้า่พระสงฆมี์โภชเนมตัตญัญูตา รู้จกัประมาณในการใชส้อย  ซ่ึงเป็น
วถีิชีวติและความเช่ือแบบพุทธเถรวาท 
 นอกจากนั้ นพระพุทธศาสนายงัสอนให้ รู้จักรักษาของเก่า และบูรณะของเก่าให้เกิด
ประโยชน์ ดงัในสมยัท่ีพระเจา้ปัสเสนทิโกศลถวายผา้จีวรให้แก่พระอานนท ์ และเห็นพระอานนท์
น าจีวรเก่าของตนถวายกบัภิกษุท่ีมีจีวรเก่ากวา่ ภิกษุท่ีมีจีวรเก่าน าเอาจีวรถวายภิกษุท่ีมีจีวรเก่ากวา่อีก 
จากนั้นภิกษุท่ีมีจีวรเก่ากวา่อีก  จึงน าจีวรท่ีเก่านั้นท าเป็นเพดาน  เพดานเก่าก็เอามาท าเป็นผา้ข้ีร้ิว เอา
ผา้ข้ีร้ิวเก่ามาฉาบทาฝาผนงั ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงเล่ือมใสมาก  เพราะท่านไดใ้ชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เป็นลกัษณะเศรษฐกิจในแง่วิถีชีวิตแบบพุทธ เพราะฉะนั้นบุคคลจึงตอ้งมีสันโดษ ยถาพล
สันโดษ ยถาลาภสันโดษ ยถาสารูปสันโดษ  และรู้จกัการรักษาทรัพยท่ี์หามาได ้ ซ่ึงพระพุทธเจา้
ทรงแสดงถึงแนวทางการพฒันาตนไวว้า่  เม่ือเราหาทรัพยม์าไดส่้วนหน่ึงตอ้งให้ครอบครัว  ท าบุญ
ให้ทาน  ส่วนหน่ึงตอ้งเก็บไวใ้ชใ้นคราวจ าเป็น ไม่ตอ้งไปกูห้น้ียมืสิน  เพราะไม่มีทุกขใ์ดจะเท่ากบั
การเป็นหน้ี  “อิณัง  ทานงั  ทุกขงัโลเก”  ฉะนั้นจึงตอ้งรู้จกัพอประมาณ ตอ้งอตัตญัญูตา มตัตญัญูตา  
ตอ้งรู้จกัพอประมาณ ยดึหลกัสัปปุริสัทธรรม  รู้จกัเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล สังคม และบุคคล  
 โครงการธนาคารความดีเป็นส่วนหน่ึงท่ีพฒันาเยาชนให้มีจิตส านึกในการท าความดี เป็น
การร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นคุณธรรม  เพราะการท่ีจะให้บุคคลมีความพอประมาณ 
มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีตามหลักพุทธธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  ควรจะเร่ิมต้นท่ี
เยาวชนหรือนกัเรียนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในอนาคตของประเทศ  เป็นการปลูกฝังความส านึก
ดา้นคุณธรรมน าความรู้  สอดคลอ้งกบัสุภาษิตไทยท่ีวา่  “ไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก”  
 ๕.  ครูสุรีพร  เอีย้วถาวร 
 หวัหนา้โครงการธนาคารความดี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแนวพุทธท่ีเก้ือกุลช่วยเหลือกนั เนน้การพึ่งพาตนเอง โดยมี
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองน า ไม่วา่จะเป็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุม้กนัในตน  เพราะเม่ือพึ่งตนเองไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ย่อมจะช่วยช่วยกนั มีความสัมพนัธ์กนั 
และแลกเปล่ียนกนัอยา่งยติุธรรม  ซ่ึงหลกัพุทธธรรมท่ีสนบัสนุนใหต้นเป็นท่ีพึ่งแห่งตนนั้นเป็นพลงั
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ความศรัทธาท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีปรารถนา  โดยมีฉนัทะคือความพอใจท่ีจะท างานเป็นก าลงัใจ  เป็นส่ิงท่ีดี 
เศรษฐกิจพอเพียงจะไม่สนับสนุนความตอ้งการท่ีเป็นไปในทางชั่ว เป็นภยัต่อสุขภาพ หรือเป็น
อนัตรายต่อปัญญา  เศรษฐกิจพอเพียงมีการผลิตท่ีค านึงไปในทางจิตวิญญาณ  ซ่ึงเป็นแรงผกัดนัใน
การผลิต  ท่ีท าให้เกิดคุณค่าแก่มนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์จิตใจดีข้ึนเร่ือยๆ เช่น  การศึกษาเล่าเรียน เป็น
สินคา้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีคุณค่า และเป็นแรงผกัดนัให้ห่างไกลจากกิเลส  ดงัเช่น โครงการ
ธนาคารความดีเป็นกิจกรรมท่ีสะสมความดีในโรงเรียน  เป็นโครงการท่ีพฒันานักเรียนในด้าน
คุณธรรม  โดยมีแนวคิดเพื่อพฒันาคุณธรรมและร่วมขบัเคล่ือนกระบวนการตามกระแสของพระ
ราชด ารัสในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  เพื่อให้เยาวชนท่ีเป็นนักเรียนเห็นถึงคุณค่าของ
คุณธรรมในดา้นความซ่ือสัตย ์ ความอดทน และความเพียร  จากการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกนั   
 ในทางพระพุทธศาสนามีการส่งเสริมความมีเหตุผล  ความพอประมาณ และสร้างภูมิคุม้กนั
ดว้ยเช่นกนั  เพราะเม่ือเราเขา้ใจพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งดีแลว้  เรายอ่มมีวิถีชีวิตแบบพุทธ  มีความ
เช่ือตามหลกัพระพุทธศาสนา  ความพอเพียงจึงจะบงัเกิดข้ึน  แต่ในปัจจุบนัความเป็นอยูข่องคนถูก
ยดึไวก้บัเศรษฐกิจ  ต่างมุ่งหนา้สู่ความร ่ ารวย มัง่คัง่ ไม่วา่จะเรียนหรือท างาน ต่างมุ่งเอาความร ่ ารวย  
เพื่อสร้างฐานะการงานเป็นจุดหมาย  ท าใหท้รัพยากรต่างๆ ท่ีมีจ านวนจ ากดั ไม่สามารถสนองความ
อยากของคนทั้งหมดได้  ฉะนั้นคนท่ีมีโอกาสมากย่อมกอบโกยได้มาก  คนท่ีมีโอกาสน้อยก็จะ
ค่อยๆ ยากจนลง  การบริโภคทรัพยสิ์นจึงอยูใ่นเมืองซ่ึงตอ้งแก่งแยง่กนั  แต่ถา้เราสอนกนัใหม่โดย
ให้มุ่งหน้าสู่ความดี  เรียกวา่  นมมาภิมุโข  มุ่งสู่ธรรมเพื่อความดี โดยสอนให้รู้จกัพอเพียง ปลูกฝัง
คุณธรรมตั้งแต่วยัเรียน รู้จกัการเสียสละ เวน้จากการบริโภคนิยมและออกจากวตัถุนิยม  เปล่ืยนเป็น
ศรัทธานิยม  ศีลนิยม  สมาธินิยม  และปัญญานิยม  ยอ่มจะช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งแน่นอน 
 ดงันั้นการน าไปใชจ้ะตอ้งคู่กบัการพฒันาตนเอง เพราะแนวคิดเก่ียวกบัวินยัแห่งตนนั้น  มี
อิทธิพลโดยตรงต่อการพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยเฉพาะนกัเรียน ท าให้เกิดการพฒันา
ทางสติปัญญา ซ่ึงการท าความดีโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองน้ี  จะน าคุณธรรมมาพฒันาการ
เรียนรู้ และปฏิบติัตนตามหลกัพุทธธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงไดใ้นท่ีสุด 
  ๖. นายแพทย์เปรมศักดิ์  เพยียุระ  
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เป็นปรัชญา
น าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยยึดหลกัทางสายกลางท่ีจะให้ประชาชนรอดพน้จาก
วกิฤต  สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีวิถีชีวิตท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยืน
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  ซ่ึงแก่นแทคื้อเศรษฐศาสตร์แนวพุทธท่ีมีหลกัพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อ
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ไม่ให้ทุกคนเกิดความอยาก ความโลภ และความหลงในวตัถุท่ีเกินความจ าเป็นต่อการบริโภค  โดย
มุ่งเน้นให้มนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในธรรมชาติ  เพื่อใชเ้ป็นบาทฐานเบ้ืองตน้ในการ
อยูร่่วมกนัในสังคมก่อน  จากนั้นจึงพฒันาตนจากภายในออกสู่ภายนอก  พุทธธรรมจึงเป็นหลกัการ
ท่ีเปล่ียนแปลงจิตส านึกของมนุษย ์ มุ่งสอนให้บุคคลละความเห็นแก่ตวั  และด าเนินชีวิตท่ีสัมพนัธ์
กบับริบทต่างๆ อยา่งรู้เท่าทนั  โดยมีส่วนของหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตประจ าวนัหรือ
ท่ีเรียกวา่เศรษฐกิจแนวพุทธ หรือเศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง   
 ฉะนั้นการพฒันาประเทศให้มีความเจริญท่ีย ัง่ยืนนั้น  ส่ิงส าคญัคือ เร่ืองของการพฒันามนุษย ์ 
หรือยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา การมีส่วนร่วม การมีคุณภาพ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  การ
พฒันาท่ีเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่การพฒันาพื้นฐานของจิตใจเกิดข้ึนไดง่้ายมาก เม่ือใช้
การวดัความส าเร็จเป็นตวัเลข  เป็นการท าใหบุ้คคลถูกจ ากดับทบาท ใหเ้ป็นเพียงผูรั้บประโยชน์จาก
นโยบาย และกระบวนการดงักล่าวไม่สามารถจะพฒันาให้คนมีความรู้  มีปัญญา และความเช่ือมัน่
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง  ดงันั้นเพื่อหลีกเล่ียงการเติบโตในลกัษณะดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคัญต่อการศึกษา โดยใช้แนวทางในการพัฒนาท่ีประชาชนมีส่วนร่วม  เพื่อสร้าง
ความสามารถในการพึ่งตนเอง  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาทีละขั้นตอนอยา่งรอบครอบ 
โดยทุกคนจะไดรั้บการพฒันาตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ ทั้งทางดา้นจิตใจและความสุขทางวิญญาณดว้ย  
นัน่เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแกไ้ขปัญหาการเติบโตท่ีขาดมิติทางดา้นจิตใจได้  แต่
สภาพปัญหาโดยรวมนั้ นส่วนหน่ึงมาจากขาดการยกย่องเชิดชูผู ้กระท าความดีหรือประสบ
ความส าเร็จในการใชชี้วิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงหลายคนมกัจะมองขา้มความส าคญัของส่ิง
น้ีไป  โดยเฉพาะแนวทางการแกไ้ขนั้นตอ้งสร้างการยอมรับในสังคมต่อบุคคลในชุมชนท่ีประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด ารงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 จึงกล่าวได้ว่าโครงการธนาคารความดีนั้น  เป็นโครงการท่ีสร้างกระบวนการรับรู้ ความ
เขา้ใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ การน าไปใช้ และพฒันาตนให้ถูกตอ้ง  ส่งเสริมคุณธรรม ช้ีให้เห็นถึงโทษ
ของการบริโภคนิยม  และพอใจในส่ิงท่ีตนมีตามหลกัแห่งความพอเพียง 
 ๗.  ดร. ธนกฤต  มานะเปรม 

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๑ ณ วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  
   ค าวา่ Self-sufficient Economy  คือความพยายามพึ่งตวัเองให้ไดก่้อนเป็นอนัดบัแรก ก่อนท่ี
จะแลกเปล่ียนหรือประสานประโยชน์กบัคนอ่ืน  ตรงกบัหลกัทางพระพุทธศาสนาท่ีวา่ ตนแลเป็นท่ี
พึ่งของตน  แต่ถา้ยงัพึ่งตวัเองไม่ไดน้ัน่หมายความวา่เราไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  แลกเปล่ียนส่ิงท่ีดีงาม
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หรือส่ิงท่ีคิดคน้ไดก้บัคนอ่ืน  ค าว่าพอเพียงในท่ีน้ีจึงเป็นความพอเพียงได้ในระดบัหน่ึงท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรมในสังคม 

 โดยหลกัการและวธีิด าเนินการอาจจะแตกต่างกนัตามวฒันธรรม ภูมิประเทศ  ส่ิงแวดลอ้ม
และประวติัศาสตร์ความเป็นมา แต่ดา้นวถีิชีวติและความเช่ือคงตอ้งยดึหลกัปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเรามีมาแต่ก าเนิดอยู่แล้ว  เป็นของๆ เราเอง  เป็นปัจจยัพื้นฐาน
ทางวฒันธรรมท่ีท าให้เราพึ่ งตวัเองได้  เพราะการพึ่ งตวัเองนั้นมีหลายระดบั  คือเร่ิมจากตนเอง 
ครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยเล็กๆ  ไปหาหน่วยใหญ่  เป็นลูกโซ่ เป็นกระบวนการไปเร่ือยๆ  ทั้ งน้ีท่ี
ส าคญัท่ีสุด  นัน่คือแรงปัญญา  ซ่ึงการประยุกต์ใช้จะตอ้งท าให้เกิดความเขม้แข็งข้ึนไปจากหน่วย
เล็กๆ   หรือส่งเสริมจากหน่วยเล็กๆ รวมกนัให้มีการแลกเปล่ียนกนั ช่วยเหลือกนั หรือสร้างให้เป็น
เครือข่ายกนัจากขา้งล่าง  จากนั้นจึงพยายามติดต่อกบัภายนอก  โดยท่ีเราสามารถเลือกสรรได ้เรา
อาจจะไดรั้บวฒันธรรมบริโภค แต่อาจไม่รับเทคโนโลยีใหญ่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการผลิตของเรา คือ
เรามีความเป็นตวัของตวัเอง  พึ่งตนเองได ้ แต่ถา้เราไม่มีความรู้  พึ่ งตนเองก็ไม่ได ้ เวลาติดต่อกนั
กบัใคร  เราก็เลือกสรรไม่ได ้เราจะไม่มีแรงตา้นทาน เหมือนกบัชุมชน ประเทศชาติก็เหมือนกนัคือ
เลือกรับแต่ส่ิงท่ีดีงามจากวฒันธรรมภายนอกหรือเศรษฐกิจภายนอกได้  เราต้องมีตัวตั้ งคือ
วฒันธรรมและความเป็นมาของเราก่อน ดงันั้นโครงการธนาคารความดีจึงเป็นโครงการท่ีสร้าง
วฒันธรรมภายในขององค์กรตนเอง  ก่อนท่ีจะขยายผลไปสู่ภายนอก เป็นการน าหลักการทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาประยุก์ใช ้และร่วมกนัขบัเคล่ือนโดยสถานศึกษา ปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท า ซ่ึงส่งผลในอนาคตจะท าใหส้ังคมเขม้แขง็  มัน่คงและย ัง่ยนื   
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบสาวนใหญ่เป็นดา้นการประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐท่ีไม่ต่อเน่ือง 
และไม่มีเอกภาพพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ เศรษฐกิจพอเพียงตาม
หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ ยงัขาดการติดตามและประเมินผลส าเร็จของโครงการ ซ่ึงความจริง
สังคมไทยมีโอกาสท่ีดีและมีความเขม้แขง็มากกวา่หลายประเทศ คือ ความเป็นครอบครัว รัฐ ชุมชน 
ดงันั้นสถาบนัการศึกษาจึงควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนถึงวิถีชีวิตแบบพอเพียง  ความเช่ือตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง  และตอ้งส่งเสริมโครงการธนาคารความดีใหเ้กิดในชุมชน  
 ๘.  นายศิวโรฒ  จิตนิยม   
 ประธานธนาคารความดีและกองทุนสวสัดิการชุมชนหนองสาหร่าย  จงัหวดักาญจนบุรี 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ธนาคารความดีชุมชนหนองสาหร่าย  
 เศรษฐกิจพอเพียง  คือความพอเพียง พอกิน ซ่ึงมองในบริบทของความเพียงพอในตวัเราเอง  
เม่ือเรามีความพอดว้ยตวัเรา เรานั้นจะอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งใคร ปัจจุบนัความพอมีพอกิน ท่ีในหลวง
ให้มีพอกินอย่างเดียว พึ่งตวัเอง ถึงระดบัชุมชน ไปจนถึงระดบัประเทศและต่างประเทศ เป็น Self 
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sufficient พอเพียงในตวัเอง เราจะไม่กินไม่ใช้เกินกว่าท่ีเรามีอยู่ เพราะถ้าเราต้องการมากข้ึนเรา
จะต้องสามารถหามาได้ด้วยตัวเองอย่างพอเพียง ไม่ใช่อยู่แค่การท ากินเท่านั้ น ปัจจุบันพอกิน 
ครอบครัวพอยงัชีพ  ตอ้งมีเหลือเก็บ ความพอเพียงของเราคืออยากมีอยากไดอ้ะไร จะตอ้งหามาได้
ดว้ยความสามารถของเรา  ส่วนเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมีวิธีคิดดว้ยการน าหลกัธรรมมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั  โดยมีหลกัส าคญัอยู ่ ๒ ประการคือ มตัตญัญตา หมายถึงความพอดีและสัมมาอาชีวะ 
หมายถึงการท ามาหาเล้ียงชีพตอ้งสุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นให้ไดรั้บความเดือดร้อน และพอใจใน
วถีิทางแห่งพุทธธรรม  ท่ีจะท าใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจมีดุลภาพ  ๓  ประการ คือ 
 ๑.  ดุลยภาพของมนุษยก์บัธรรมชาติ เช่น การผลิต มนุษยแ์ปรธรรมชาติเป็นผลผลิตมาใช้
สนองตัณหามนุษย์ มีความโลภ ถ้ามนุษย์มีแต่ใช้ธรรมชาติ ตัณหาของมนุษย์ไม่มี ท่ี ส้ินสุด  
ส่ิงแวดลอ้มก็จะหมดไป  ดงันั้นมนุษยจ์ะตอ้งดูแลธรรมชาติข้ึนมา 
   ๒.  ดุลยภาพท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  
การท่ีมนุษยก์ลุ่มใดเจริญโดยอาศยัมนุษยอี์กกลุ่มหน่ึง จนดุลยภาพของมนุษยเ์สียไป ยอ่มเกิดความ
ไม่สงบและต่อสู้กนั  แต่ถา้มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์และเอ้ือเฟ้ือกนั เศรษฐกิจนั้นยอ่มด ารงอยูไ่ด ้  

 ๓.  ดุลยภาพระหว่างกายกับจิต ต้องมีความพอดี ถ้าปล่อยกายให้เป็นทาสของจิตมาก
เกินไปก็จะท าลายสุขภาพ โลภมาก  การเอ้ืออ านวยต่อคุณภาพชีวิตจึงเป็นเง่ือนไขส าคญั  เพราะถา้
มนุษยรู้์จกัความพอดียอ่มจะเอ้ือต่อดุลยภาพในขอ้ ๑-๒ ไดด้ว้ย  คือไม่เบียดเบียน 
 หลกัพุทธธรรมท่ีปรับใชใ้นเร่ืองของจริยธรรม เช่น จาคะเป็นหลกัในการพฒันาทางการคา้  
ซ่ึ งในเศรษฐศาสตร์ เป็นแบบสามมิ ติ  คือ สมาชิก สินค้า  มนุษย์กับมนุษย์ แต่ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาลึกไปกวา่นั้น มีการประยุกตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เศรษฐกิจชุมชนตอ้งไปพร้อมกนั
ทั้ง ๒ อย่าง เพราะไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาบนเง่ือนไขพนัธสัญญาท่ีเป็นกฎหมาย แต่มีสัญญาทาง
วฒันธรรม  เช่น กลุ่มออมทรัพย์ มีสัญญาทางวฒันธรรมคือความซ่ือสัตย์  ท่ีถูกดูแลโดยกลุ่ม
สัมมาอาชีวะ  เป็นการท าธุรกิจของชุมชนท่ีมีมตัตญัญตา  ดูแลธรรมชาติ  รักษาความพอดี และมีวิถี
ชีวิตแบบพุทธ  เศรษฐกิจจึงตอ้งมีทั้งความพอเพียงและความพอดีท่ีไปดว้ยกนั  เหมือนดัง่โครงการ
ธนาคารความดีท่ีร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการพฒันาให้เยาวชนมีคุณธรรมและความรู้ 
 ๙.  นายอนันต์  สุขกลดั 

 รองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒  จงัหวดันนทบุรี 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี ๒ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยมานานกว่า ๔๐ ปีแลว้นับตั้งแต่ทรงข้ึนครองราชย ์โดยน าเอา
หลักธรรมใน พระพุทธศาสนามาสอนให้ด าเนินการทางเศรษฐกิจด้วยปัญญา เป็นปัญญานิยม  
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ไม่ใช่บริโภคนิยมหรือกระแสวตัถุนิยม  ดังนั้ นปัญญาจึงเป็นหัวใจส าคญัในเศรษฐกิจพอเพียง  
เพราะสอนให้มีความฉลาดในการจดัการกบัเทคโนโลยีและใช้ปัญญาในการควบคุมเทคโนโลยี
ต่างๆ เหล่านั้นอย่างถูกตอ้ง  และเป็นประโยชน์สูงสุด  ดงัมีพระพุทธภาษิตในขุททกนิกาย วิมาน
วตัถุวา่ “ผูมี้ปัญญาถึงจะส้ินทรัพยก์็เป็นอยูไ่ด ้ส่วนคนท่ีมีทรัพยแ์ต่ไม่มีปัญญาก็อยูไ่ม่ได”้ จึงเห็นได้
วา่พระพุทธศาสนามุ่งสอนใหม้องปัญญาวา่เป็นส่ิงท่ีประเสริฐกวา่ทรัพยสิ์นเงินทองและของมีค่าทั้ง
มวล  นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายงัสอนให้รู้ต่อไปอีกวา่ หากมีทรัพยม์ากมายเพียงใด  แต่ถา้ไม่มี
คุณธรรมแลว้ ก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะไม่สามารถรักษาทรัพยน์ั้นได ้ ซ่ึงตรงน้ีเขา้กบัเง่ือนไข 
๒ ประการ ในเศรษฐกิจพอเพียง คือ เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม 
 ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของพระพุทธศาสนาจึงเป็นการท าส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์
ให้ เป็นประโยชน์  หรือกระท าส่ิงท่ี มีประโยชน์น้อยให้ มีประโยชน์มาก  และเป็นระบบ
ความสัมพนัธ์ของชีวิตในสังคมเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ เพราะพระพุทธศาสนานั้นมองเร่ืองเศรฐกิจ
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธท่ีเป็น
รากฐานทางวฒันธรรมของคนไทยมาแต่โบราณ  หลกัเศรษฐกิจพอเพียงจึงสัมพนัธ์กบัชีวติในดา้น
อ่ืนๆ รวมทั้งจิตใจ  และส่งเสริมเก้ือกูลกนัอยา่งเป็นระบบในการร่วมกนัขบัเคล่ือนดว้ยความรู้และ
คุณธรรม  ฉะนั้นในงานการศึกษาของประเทศจึงควรปรับปรุงคุณภาพทั้งทางดา้นเน้ือหาและวธีิการ
เรียนการสอน เพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความรู้และคุณธรรม  โดยน าโครงการธนาคารความดีมาใชใ้น
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณธรรม  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัส าหรับการน าหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้ได้ประสบผลส าเร็จ ทั้งในดา้นการรับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ ตลอดจน
การน าหลกัธรรมท่ีมีอยูใ่นหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและสังคมต่อไป 
 แต่ทั้งน้ีการท่ีจะท าให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแพร่ขยายไปอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางข้ึน
นั้น ตอ้งมีกระบวนการขบัเคล่ือนท่ีเขม้แข็ง  ซ่ึงผูน้ าในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูส้อนตอ้งเป็นตวัอยา่งและตน้แบบในการใชชี้วิตแบบพอเพียง ซ่ึงบุคคลท่ีกล่าวมาน้ีตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นผูท่ี้สามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเผยแพร่ให้คนใน
องคก์รและสังคมทั้งของรัฐและเอกชนไดรั้บรู้และเขา้ใจก่อนเป็นกลุ่มแรก 
 ๑๐.  นายสุพจน์  ศรีสว่าง,  นายยุทธนา  องัษาวุธ  และนางสาวพริมา  ชโนวรรณ 
 สมาชิกเก่าโครงการธนาคารความดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 โครงการธนาคารความดีเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนทางด้านคุณธรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซ่ึงพระองค์ทรงเน้นในเร่ืองของเง่ือนไข
ความรู้และคุณธรรม  ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีรากฐานมาจากค าสอนในพระพุทธศาสนา  เป็น
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บริบทวิถีชีวิตและความเช่ือของคนไทยตามทางสายกลางเพื่อการด ารงชีวิต ซ่ึงส่งผลให้สามารถ
พึ่งตนเองได ้มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ  และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยมีกรอบแนวคิดซ่ึง
เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยน ามาประยุกต์ใช้ และมองโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อมุ่งรอด
พ้นจากภัยและวิกฤติด้วยความมั่นคงและย ั่งยืนในการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพี ยง จึงเป็น
ความสามารถในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะ
ตามอตัภาพ โดยมีคุณลกัษณะของความพอพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา อีกทั้งยงั
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา และความพอเพียงนั้ นจะต้อง
ประกอบดว้ย ๓ คุณลกัษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัไป
พร้อมๆ กนักบัเง่ือนไข ๒ ประการ คือ ความรู้และคุณธรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส าหรับแนวทางพฒันาและผลที่เกิดจากการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต นัน่คือ 
เกิดการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี ดงัเช่นธนาคารความดีเป็นโครงการเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต
จนสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ทางโรงเรียนจึงจดัโครงการธนาคารความดีเพื่อให้ผูเ้รียนท่ี
เรียนวชิาพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของคุณธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง และไดข้อ้คิดจากการเรียนรู้
จนน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั โดยผูเ้รียนเม่ือปฏิบติัแลว้จะบนัทึกความดีลงในแบบบนัทึกความ
ดี  จากนั้นจะน าความดีนั้นไปฝากธนาคารความดี จึงเห็นได้ว่าโครงการธนาคารความดีเป็นส่วน
หน่ึงในการขบัเคล่ือนทางด้านคุณธรรมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนป ญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่า
ภาครัฐขาดการประชาสัมพนัธ์ให้มีการรับรู้และเข้าใจได้ทั่วถึง สถานศึกษาส่วนใหญ่มองข้าม
กิจกรรมในการปลูกจิตส านึกของเยาวชนในดา้นคุณธรรม และมกัให้ความส าคญัในด้านความรู้
มากกวา่  ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขจึงควรเร่ิมตน้ท่ีท าการประชาสัมพนัธ์ใหมี้การรับรู้ไดท้ัว่ถึง  และควร
พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นพระพุทธศาสนา ดา้นเศรษฐศาสตร์ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
โครงการธนาคารความดีแลว้  พบวา่ทุกคนมีความเห็นตรงกนัวา่เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจาก
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ซ่ึงบุคคลจะต้องมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง จึงจะมีความเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลให้บุคคลมีวิถีชีวติแบบพุทธ  มีความเช่ือตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาท  
จนเกิดการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงได้ในท่ีสุด  อีกทั้ งทุกคนเช่ือว่า
โครงการธนาคารความดีเป็นโครงการท่ีสร้างศรัทธาและสามารถพฒันาเยาวชนของชาติให้มีความรู้
และคุณธรรมไดต้รงตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งแน่นอน 



 ๒๐๖ 

ส่วนที ่ ๒  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
๔.๒  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบ     
พทุธ  
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธ   ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  มีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี  จ  านวน ๓๐๐ คน  โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ของ Krejcie  &  
Morgan  และใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Randon Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลาก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามกลับมาด าเนินการ
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้ จากนั้นจึงน าเสนอผล
การวเิคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  โดยผลการวจิยัพบวา่ 
 ๔.๒.๑ สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ัญลกัษณ์ทางสถิติ  ดงัน้ี 
   n แทน กลุ่มตวัอยา่ง  
  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
               แทน ค่าไคสแควร์ 
  P แทน ค่าสัดส่วนความแปรปวน 
 ๔.๒.๒ การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตาราง โดยแบ่งเป็น  ๔  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหน้าท่ีในโครงการธนาคารความดี 
และประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ตามตารางท่ี 
๔.๑ – ๔.๖ 
 ตอนท่ี ๒  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของ
สมาชิกโครงการธนาคารความดี ในดา้นการรับรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติแบบ
พุทธ  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา การน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามตารางท่ี ๔.๗ – ๔.๒๖  



 ๒๐๗ 

 ตอนท่ี ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี โดยการหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ตามตารางท่ี ๔.๒๗ – ๔.๓๒  
   ตอนท่ี ๔  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี โดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ตามตารางท่ี 
๔.๓๓ – ๔.๓๕  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 

๔.๒.๓  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  
 ตอนท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหนา้ท่ีในโครงการ
ธนาคารความดี และประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี  โดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ีและ
หาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 
  
ตารางที ่๔.๑  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
         จ าแนกตามเพศ                                                                                 
                                                                                                                               (n = ๓๐๐) 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 
    -  ชาย 
    -  หญิง 

๑๒๐ 
๑๘๐ 

๔๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๑  พบวา่ สมาชิกโครงการธนาคารความดีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดย
เพศหญิง จ านวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐  และเพศชาย จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๐๐   
  
ตารางที ่๔.๒  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
           จ าแนกตามอายุ 

(n = ๓๐๐) 

อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 
   -  ๑๖ ปี     
   -  ๑๗ ปี         
   -  ๑๘ ปีข้ึนไป 

         ๑๓๘  
          ๑๐๔                  

๕๘ 

๔๖.๐๐ 
๓๔.๖๗ 
๑๙.๓๓ 

รวม           ๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๒  พบว่า สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีอายุ ๑๖ ปี มากท่ีสุด จ านวน 
๑๓๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐  รองลงมาคือมีอายุ ๑๗  ปี จ  านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๖๗ และมีอาย ุ๑๘ ปี ข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด จ านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๓ 



 ๒๐๙ 

ตารางที ่๔.๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
          จ าแนกตามระดับช้ัน   

                                                                                                                                        (n = ๓๐๐) 
ระดบัช้ัน  จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 

   -  มธัยมศึกษาปีท่ี  ๔                   
   -  มธัยมศึกษาปีท่ี  ๕         
   -  มธัยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

         ๒๐๖ 
           ๕๒ 
           ๔๒ 

๖๘.๖๗ 
๑๗.๓๓ 
๑๔.๐๐ 

รวม           ๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๓  พบวา่ สมาชิกโครงการธนาคารความดีศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา   
ท่ี ๔ มากท่ีสุด จ านวน ๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๗ รองลงมาคือมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
๕๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓ และมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ น้อยท่ีสุด จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๐๐  
  
ตารางที ่๔.๔  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  
         จ าแนกตามแผนการเรียนในวชิา 

(n = ๓๐๐) 
แผนการเรียนในสายวชิา จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 

   -  ศิลป์ทัว่ไป       
   -  ศิลป์ภาษา     
   -  ศิลป์ค านวณ  

                ๖๖ 
             ๑๑๔ 
             ๑๒๐ 

๒๒.๐๐ 
๓๘.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์
ค านวณ  มากท่ีสุด จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือศิลป์ภาษา จ านวน ๑๑๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ และศิลป์ทัว่ไปนอ้ยท่ีสุด จ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐   
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 

ตารางที ่๔.๕  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  
          จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ 

(n = ๓๐๐) 

สถานะในโครงการ จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 
   -  เจา้หนา้ท่ีโครงการธนาคารความดี   
   -  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีฯโครงการธนาคารความดี  
   -  สมาชิกโครงการธนาคารความดี   

              ๑๒ 
              ๓๔ 
          ๒๕๔ 

             ๔.๐๐ 
           ๑๑.๓๓ 
          ๘๔.๖๗ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีสถานะเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี มากท่ีสุด จ านวน ๒๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๗ รองลงมาคือผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี
โครงการธนาคารความดี จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓ และเจา้หน้าท่ีโครงการธนาคาร
ความดี นอ้ยท่ีสุด จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐   
 
ตารางที ่๔.๖  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  
   จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ 

                                                                                                                                        (n = ๓๐๐) 

ประสบการณ์ในโครงการ จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 
   -  นอ้ยกวา่ ๑ ปี 
   -  ตั้งแต่  ๑  ปีข้ึนไป  
   -  ตั้งแต่  ๒ ปีข้ึนไป     

๒๐๖ 
               ๕๒ 
               ๔๒ 

๖๘.๖๗ 
๑๗.๓๓ 
๑๔.๐๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 จากตารางท่ี  ๔.๖ พบว่า สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีประสบการณ์ในโครงการ
ธนาคารความดีนอ้ยกวา่ ๑ ปี มากท่ีสุด จ านวน ๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๗ รองลงมาคือตั้งแต่ 
๑ ปีข้ึนไป จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓ และตั้งแต่ ๒ ปีข้ึนไป น้อยท่ีสุด จ านวน ๔๒ 
คน คิดเป็น   ร้อยละ ๑๔.๐๐   

 
 

  



 ๒๑๑ 

๔.๒.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิก
 โครงการธนาคารความดี 
   ตอนท่ี ๒  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของ
สมาชิกโครงการธนาคารความดี ในดา้นการรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นวิถี
ชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ดา้นการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพด้านเพศ อายุ ระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา  สถานะหน้าท่ีในโครงการ
ธนาคารความดี และประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย  ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒ 

ตารางที ่๔.๗  แสดงจ านวนและร้อยละของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ    
   ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  จ าแนกตามเพศ 

                                                                                                                                        (n = ๓๐๐) 
ข้อที ่ เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ   
ชาย 

(จ านวน / ร้อยละ) 
หญิง 

(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
๑ ท่านมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 
๗๕ 

๒๕.๐๐ 
๔๕ 

๑๕.๐๐ 
๑๒๐ 
๔๐.๐๐ 

๖๐ 
๒๐.๐๐ 

๒ ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
จากการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

๘๐ 
๒๖.๖๗ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๐๕ 
๓๕.๐๐ 

๗๕ 
๒๕.๐๐ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอ 
เพี ยงหลังจากวโรกาส เฉ ลิมฉลองครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

 

๕๑ 
๑๗.๐๐ 

 

๑๑๘ 
๓๙.๓๓ 

 

๖๒ 
๒๐.๖๗ 

 
๔ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่

มีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอยา่งดี 

๙๓ 
๓๑.๐๐ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๑๓๔ 
๔๔.๖๗ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๕ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่
มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับ
ในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๑๐ 
๓๖.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๑๕๓ 
๕๑.๐๐ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู่มีการรับรู้และ
เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้จัดท าโครงการ
ธนาคารความดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๘๘ 
๒๙.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๒๗ 
๔๒.๓๓ 

๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทางเลือก
ใหม่ท่ีรัฐบาลตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บรู้  และ
เขา้ใจ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๑๑ 
๓๗.๐๐ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวข้องกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่  โดยมีลกัษณะเป็นความหมายเดียวกัน
และไม่สามารถใชแ้ทนกนัได ้

๘๖ 
๒๘.๖๗ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๑๑๖ 
๓๘.๖๖ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
มุ่งเนน้ใหบุ้คคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการพึ่งตนเอง 

๙๔ 
๓๑.๓๓ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๑๓๓ 
๔๔.๓๓ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนา
สามารถรับ รู้ข้อมูลและเข้าใจในหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๑๒๕ 
๔๑.๖๗ 

๕๕ 
๑๘.๓๓ 



 ๒๑๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศชายส่วนใหญ่มีการรับรู้และ
เขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ 
รองลงมาคือ คิดว่าคนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถรับรู้ข้อมูลและเข้าใจใน
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓  และเร่ิมรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงหลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. 
๒๕๔๙ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศหญิงส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐  รองลงมาคือ 
คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอยา่งดี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๖  และไดรั้บรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากการเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารความดี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 

ตารางที ่๔.๘  แสดงจ านวนและร้อยละของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ    
   ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  จ าแนกตามเพศ 

                                                                                                                                        (n = ๓๐๐) 
ข้อที ่ เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 
ชาย 

(จ านวน / ร้อยละ) 
หญิง 

(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
๑๑ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความ

เช่ือในพระพทุธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก 
๘๕ 

๒๘.๓๓ 
๓๕ 

๑๑.๖๗ 
๑๓๕ 
๔๕.๐๐ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความ
เช่ือเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

๗๙ 
๒๖.๓๓ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๑๓๘ 
๔๖.๐๐ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๓ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตน
แบบพอเพียงและมีความเช่ือแบบพทุธ 

๑๐๓ 
๓๔.๓๓ 

๑๗ 
๕.๖๗ 

๑๓๒ 
๔๔.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบติัตนแบบพอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุทธหลังจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙  

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๑๕๑ 
๕๐.๓๓ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๑๕ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการส่วนใหญ่ปฏิบติัตนแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐๘ 
๓๖.๐๐ 

 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๑๓๕ 
๔๕.๐๐ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิด
และหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๗๐ 
๒๓.๓๓ 

๕๐ 
๑๖.๖๗ 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

๘๙ 
๒๙.๖๗ 

๑๗ ท่านคิดว่าวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลัก
เศรษฐกิจพอ เพี ยงน าแนวคิด พ้ื นฐานมาจาก
หลกัธรรมในพระพทุธศาสนา 

๘๒ 
๒๙.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๐๖ 
๓๕.๓๓ 

๗๔ 
๒๕.๐๐ 

๑๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะใชไ้ม่ไดผ้ลกบัผูท่ี้มี
ฐานะยากจนและมีบริบทวถีิชีวติแบบพทุธ 

๙๖ 
๓๒.๐๐ 

๒๔ 
๘.๐๐ 

๔๙ 
๑๖.๓๓ 

๑๓๑ 
๔๓.๖๗ 

๑๙ ท่านคิดว่าวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเน้นทาง
สายกลางและถือวา่เป็นทางปฏิบติัตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๑๒๕ 
๔๑.๖๗ 

๕๕ 
๑๘.๓๓ 

๒๐ ท่านคิดวา่วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การสันโดษ ไม่ยุง่กบัใครและ
ตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

๘๕ 
๒๘.๓๓ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๑๓๕ 
๔๕.๐๐ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

 
  



 ๒๑๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศชายส่วนใหญ่คิดว่าสมาชิก
โครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ เพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมาคือคิดวา่
สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ คิด
เป็นร้อยละ ๓๔.๓๓  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและหลักการส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศหญิงส่วนใหญ่เร่ิมปฏิบติัตนตามวถีิชีวติและความ
เช่ือแบบพุทธหลังจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. 
๒๕๔๙ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๓ รองลงมามีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบ
พุทธเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐  และคิดว่าคิดว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงจะใชไ้ดผ้ลกบัผูท่ี้มีฐานะยากจนและมีบริบทวิถีชีวติแบบพุทธเท่านั้น นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๖.๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 

ตารางที ่๔.๙  แสดงจ านวนและร้อยละของแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ    
   ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  จ าแนกตามเพศ 

                                                                                                                                        (n = ๓๐๐) 
ข้อที ่ เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันาตน  
ชาย 

(จ านวน / ร้อยละ) 
หญิง 

(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
๒๑ ท่านมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมใน

เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 
๙๙ 

๓๓.๐๐ 
๒๑ 
๗.๐๐ 

๑๓๗ 
๔๕.๖๗ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๒๒ ท่านมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๑๒๒ 
๔๐.๖๗ 

๕๘ 
๑๙.๓๓ 

๒๓ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่
มีการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ สามห่วง  สองเง่ือนไข   

๑๐๗ 
๓๕.๖๗ 

๑๗ 
๕.๖๗ 

๑๕๐ 
๕๐.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๒๔ ท่านเร่ิมมีการน าไปใช้และพัฒนาตนแบบพุทธ
หลังจากวโรกาส เฉ ลิมฉลองการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๗๙ 
๒๖.๓๓ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๑๑๘ 
๓๙.๓๓ 

๖๒ 
๒๐.๖๗ 

๒๕ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการ
น าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับ  

๑๐๘ 
๓๖.๐๐ 

 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๑๕๗ 
๕๒.๓๓ 

๒๓ 
๗.๖๗ 

๒๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้ นไม่สามารถจะ
น าไปใช้และพัฒนางานทางด้านการบ ริห าร
การศึกษาได ้

๘๒ 
๒๗.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๐๖ 
๓๕.๓๓ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๒๗ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตามขั้นตอน
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งท าอยา่งเร่งด่วน 

๙๖ 
๓๒.๐๐ 

๒๔ 
๘.๐๐ 

๑๓๑ 
๔๓.๖๗ 

๔๙ 
๑๖.๓๓ 

๒๘ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนั้ นจะต้องประยุกต์ใช้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้และร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๘๕ 
๒๘.๓๓ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๑๐๕ 
๓๕.๐๐ 

๗๕ 
๒๕.๐๐ 

๒๙ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และการพัฒนาตนตาม
หลักธรรมให้มีจิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร ถือ
เป็นความพอดีตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๑๓๕ 
๔๕.๐๐ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

 
๓๐ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น หมายถึงการผลิตเพ่ือบริโภค 
จ าหน่าย และการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย 

๙๙ 
๓๓.๐๐ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๑๓๗ 
๔๕.๖๗ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 



 ๒๑๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศชายส่วนใหญ่คิดว่าสมาชิก
โครงการธนาคารความดีมีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมา
คือคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ สามห่วง  สองเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๗ และเร่ิมมีการน าไปใช้และ
พฒันาตนแบบพุทธหลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. 
๒๕๔๙ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๓ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศหญิงส่วนใหญ่มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตาม
หลกั ธรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓ รองลงมาคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามห่วง สองเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐๐  และคิดว่าการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้ นจะต้อง
ประยุกตใ์ช ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 

ตารางที ่๔.๑๐   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ       
   ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
   จ าแนกตามอายุ 

                                                                                                                                       (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

๑๖ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๗ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๘ ปีขึน้ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑ 
 
 

ท่านมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๘๖ 
๒๘.๖๗ 

 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๘๐ 
๒๖.๖๗ 

๒๔ 
๘.๐๐ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๒ ท่านได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ก าร เป็ น ส ม าชิ ก โค รงก าร
ธนาคารความดี 

๑๐๔ 
๓๔.๖๗ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๙๗ 
๓๒.๓๓ 

๗ 
๒.๓๓ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
ครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๑๐ 
๓๖.๖๗ 

 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๖๕ 
๒๑.๖๗ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๔ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

๑๑๑ 
๓๗.๐๐ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับ รู้และเข้าใจเพราะความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒๑ 
๔๐.๓๓ 

 

๑๗ 
๕.๖๗ 

 

๘๔ 
๒๘.๐๐ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๒๑๙ 

ตารางที ่๔.๑๐   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ       
   ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
   จ าแนกตามอายุ  (ต่อ) 

                                                                                                                                         (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ   

๑๖ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๗ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๘ ปีขึน้ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่าน
ศึกษาอยู่มีการรับรู้และเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้
จดัท าโครงการธนาคารความดี
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๙๐ 
๓๐.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ 

๘๖ 
๒๘.๖๗ 

๕๔ 
๑๘.๐๐ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่  
โดยมีลักษณะเป็นความหมาย
เดียวกันและสามารถใช้แทน
กนัได ้

๙๕ 
๓๑.๖๗ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๗๙ 
๒๖.๓๓ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริจะมุ่ง เนน้
ให้บุคคลได้รับรู้และเขา้ใจถึง
การพึ่งตนเอง 

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๓ 
๔.๓๓ 

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ 
ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

๑๐๘ 
๓๖.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๙๕ 
๓๑.๖๗ 

๙ 
๓.๐๐ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

 

 

  
 



 ๒๒๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๖ ปี ส่วนใหญ่คิดว่า
สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓  รองลงมาคือคิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจ
ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ และมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจ
ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รัฐบาลตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอาย ุ๑๗ ปี ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๓  
รองลงมาคือคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๗  และเร่ิมรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลงั จากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เร่ิมรับรู้ขอ้มูลและ
เขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงหลงั จากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗  รองลงมาคือคิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี คิดเป็นร้อย
ละ ๑๖.๐๐ และมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก 
นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๑ 

ตารางที ่๔.๑๑   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ       
   ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา   
   จ าแนกตามอายุ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

๑๖ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๗ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๘ ปีขึน้ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๑ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ใน
ระดบัมาก 

๑๐๘ 
๓๖.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๙๕ 
๓๑.๖๗ 

๙ 
๓.๐๐ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุ ท ธ เพ ร า ะ เป็ น ส ม า ชิ ก
โครงการธนาคารความดี 

๙๐ 
๓๐.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๑๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมี
ความเช่ือแบบพทุธ 

๘๗ 
๒๙.๐๐ 

๕๑ 
๑๗.๐๐ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบติัตนแบบพอเพียง
และ มี ค วาม เช่ื อแบบพุ ท ธ
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๙๕ 
๓๑.๖๗ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๗๙ 
๒๖.๓๓ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๑๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธน าค ารค วาม ดี ส่ วน ให ญ่
ปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒๑ 
๔๐.๓๓ 

๑๗ 
๕.๖๗ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๓ 
๔.๓๓ 

 
 
 



 ๒๒๒ 

ตารางที ่๔.๑๑   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ       
   ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา   
   จ าแนกตามอายุ  (ต่อ) 

                                                                                                                                       (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ   

๑๖ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๗ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๘ ปีขึน้ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เ ป็ น ก า ร เส น อ แ น ว คิ ด          
แ ล ะ ห ลั ก ก าร ส า คัญ ข อ ง
เศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๙๗ 
๓๒.๓๓ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๙๔ 
๓๑.๓๓ 

๔ 
๑.๓๓ 

๕๔ 
๑๘.๐๐ 

๑๗ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงน าแนวคิดพ้ืนฐานมา 
จากหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา 

๑๐๔ 
๓๔.๖๗ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๙๖ 
๓๒.๐๐ 

๘ 
๒.๖๗ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๑๘ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ใช้ไ ม่ ได้ ผ ลกับ ผู ้ ท่ี มี ฐ าน ะ
ยากจนและมีบ ริบทวิ ถี ชีวิต
แบบพทุธ 

๒๓ 
๗.๖๗ 

๑๑๕ 
๓๘.๓๓ 

๖๘ 
๒๒.๖๗ 

 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

 

๑๙ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธเน้นทางสายกลาง  
ซ่ึงถือว่าเป็นทางปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๐ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่ง
กับใคร และต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๑๐๗ 
๓๕.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๙๔ 
๓๑.๓๓ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

 

 
  
 



 ๒๒๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอาย ุ๑๖ ปี ส่วนใหญ่ปฏิบติัตน
ตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓  รองลงมาคือมีการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐  และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะใช้
ไดผ้ลกบัผูท่ี้มีฐานะยากจนและมีบริบทวถีิชีวติแบบพุทธเท่านั้น นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๗  
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๗ ปี ส่วนใหญ่คิดวา่คิดวา่วิถีชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงน าแนวคิดพื้นฐานมาจากหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐  รองลงมาคือวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
น าแนวคิดพื้นฐานมาจากหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๗ และคิดวา่
วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสันโดษ  ไม่ยุง่กบัใคร และตอ้ง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอาย ุ๑๘ ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่คิดวา่วิถีชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธเน้นทางสายกลางและถือว่าเป็นทางปฏิบติัตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง มาก
ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๐๐ รองลงมาคือเร่ิมปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธหลงัจาก
วโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาท สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๖๗  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์
อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๔ 

ตารางที ่๔.๑๒   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง   
  จ าแนกตามอายุ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

๑๖ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๗ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๘ ปีขึน้ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๑ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๘๔ 
๒๘.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๒ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพี ยง เพราะ เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดี 

๘๖ 
๒๘.๖๖ 

 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๘๐ 
๒๖.๖๗ 

๒๔ 
๘.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๒๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาม
ห่วงสองเง่ือนไข 

๑๐๑ 
๓๓.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๔ ท่านเร่ิมน าไปใชแ้ละพฒันาตน
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๑๐ 
๓๖.๖๗ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๘๔ 
๒๘.๐๐ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีมีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลักธรรม
ในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับ  

๑๒๐ 
๔๐.๐๐ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๖๘ 
๒๒.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๕๔ 
๑๘.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

 
 

 
 
 



 ๒๒๕ 

ตารางที ่๔.๑๒   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
  จ าแนกตามอายุ  (ต่อ) 

                                                                                                                                       (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา   

๑๖ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๗ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

๑๘ ปีขึน้ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๖ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่สามารถจะน าไปใช้และ
พฒันางานทางดา้นการบริหาร
การศึกษาได ้

๘๕ 
 ๒๘.๓๓ 

๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๒๗ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามขั้ นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า
อยา่งเร่งด่วน 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๘๔ 
๒๘.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๘ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุต์ใช้
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๑๑๙ 
๓๙.๖๗ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

 

๖๘ 
๒๒.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๒๙ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละการ
พฒันาตนตามหลกัธรรมให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร 
ถือ เป็นความพอดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๑ 
 ๓๓.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๐ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น หมายถึงการผลิต
เพ่ือบริโภค จ าหน่าย และการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ดว้ย 

๙๙ 
๓๓.๐๐ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๗๕ 
๒๕.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

  
 



 ๒๒๖ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๖ ปี ส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐  รองลงมาคือคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้ นจะต้องประยุกต์ใช้ โดยไม่จ  าเป็น ต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้  และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ  ๓๙.๖๗ และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่สามารถจะน าไปใช้และพฒันางานทางด้านการบริหารการศึกษาได้ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๗ ปี ส่วนใหญ่มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตน
ตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก   เร่ิมน าไปใช้และพฒันาตนหลงัจากวโรกาส
เฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙   และคิดวา่การน าไปใชแ้ละ
พฒันาตนตามขั้นตอนของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท าอย่างเร่งด่วน มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๐๐ รองลงมาคือ  มีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็น
สมาชิกโครงการธนาคารความดี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗  และคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดี
มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง และคิดวา่การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นจะตอ้งประยุกตใ์ช้ โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น น้อย
ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗  
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียง มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐  รองลงมาคือคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะตอ้งประยุกต์ใช้ โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้  
และไม่ต้องร่วมมือกับผู ้อ่ืน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓  และมีการน าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๗  
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 

ตารางที ่๔.๑๓   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
   ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
   จ าแนกตามช้ันการศึกษา 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

มธัยมศึกษาปีที ่๔ 
(จ านวน / ร้อยละ)  

มธัยมศึกษาปีที ่๕ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๖ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑ 
 
 

ท่านมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๑๘๑ 
๖๐.๓๓ 

 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

 

๔ 
๑.๓๓ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

 

๒ ท่านได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ก าร เป็ น ส ม าชิ ก โค รงก าร
ธนาคารความดี 

๑๗๕ 
๕๘.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
ครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘๐ 
๖๐.๐๐ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

 

๗ 
๒.๓๓ 

๔ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

๑๖๐ 
๕๓.๓๓ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับ รู้และเข้าใจ เพราะความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘๘ 
๖๒.๖๗ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๖ 
๓.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๓.๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๒๒๘ 

ตารางที ่๔.๑๓   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
   ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
   จ าแนกตามช้ันการศึกษา (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ   

มธัยมศึกษาปีที ่๔ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๕ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๖ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่าน
ศึกษาอยู่มีการรับรู้และเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้
จดัท าโครงการธนาคารความดี
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๑๕๐ 
๕๐.๐๐ 

๕๖ 
๑๘.๖๗ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๑๗ 
๕.๖๗ 

 

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ 

๑๘๕ 
๖๑.๖๗ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๙ 
๓.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยมีลักษณะเป็นความหมาย
เดียวกันและสามารถใช้แทน
กนัได ้

๑๖๐ 
๕๓.๓๓ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๑๓ 
๔.๓๓ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริมุ่งเนน้ให้
บุคคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการ
พึ่งตนเองเป็นหลกั 

๑๘๐ 
๖๐.๐๐ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๑๑ 
๙.๖๗ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๑๕ 
๕.๐๐ 

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ 
ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

๑๘๖ 
๖๒.๐๐ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๙ 
๓.๐๐ 

 

 

  
 



 ๒๒๙ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ส่วนใหญ่มีการรับรู้และเข้าใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗  รองลงมาคือคิดว่าคนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั 
และทุกศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได ้คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ 
และสถานศึกษาท่ีท่านศึกษาอยูมี่การรับรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไดจ้ดัท าโครงการ
ธนาคารความดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรม นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐ กิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ รองลงมาคือเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงหลังจาก
วโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๐๐ และคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓๓ รองลงมาคือมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  
และคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐  และสถานศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูมี่การ
รับรู้และเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจดัท าโครงการธนาคารความดีเพื่อปลูกฝังดา้นคุณธรรม นอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๐ 

ตารางที ่๔.๑๔   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
   ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
   จ าแนกตามช้ันการศึกษา 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

มธัยมศึกษาปีที ่๔ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๕ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๖ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๑ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ใน
ระดบัมาก 

๑๖๕ 
๕๕.๐๐ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๔ 
๑.๓๓ 

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุ ท ธ เพ ร า ะ เป็ น ส ม า ชิ ก
โครงการธนาคารความดี 

๑๗๕ 
๕๘.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๑๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมี
ความเช่ือแบบพทุธ 

๑๗๙ 
๕๙.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๕ 
๑.๖๗ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบติัตนแบบพอเพียง
และ มี ค วาม เช่ื อแบบพุ ท ธ
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘๑ 
๖๐.๓๓ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๗ 
๒.๓๓ 

๑๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธน าค ารค วาม ดี ส่ วน ให ญ่
ปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๙๕ 
๖๕.๐๐ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๗ 
๒.๓๓ 

 
 
 



 ๒๓๑ 

ตารางที ่๔.๑๔   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
   ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
   จ าแนกตามช้ันการศึกษา (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ   

มธัยมศึกษาปีที ่๔ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๕ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๖ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เ ป็ น ก า ร เส น อ แ น ว คิ ด          
แ ล ะ ห ลั ก ก าร ส า คัญ ข อ ง
เศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๒๒ 
๗.๓๓ 

๑๘๔ 
๖๑.๓๓ 

๔ 
๑.๓๓ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๑๗ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงน าแนวคิดพ้ืนฐานมา
จากหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา 

๑๗๒ 
๕๗.๓๓ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๒๒ 
๙.๓๓ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๑๘ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ใช้ไ ม่ ได้ ผ ลกับ ผู ้ ท่ี มี ฐ าน ะ
ยากจนและมีบ ริบทวิ ถี ชีวิต
แบบพทุธ 

๑๔๑ 
๔๗.๐๐ 

๖๕ 
๒๑.๖๗ 

๔ 
๑.๓๓ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๙ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธเน้นทางสายกลาง  
ซ่ึงถือว่าเป็นทางปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗๙ 
๕๙.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๐ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่ง
กับใคร และต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๑๗๑ 
๕๗.๐๐ 

๕ 
๓.๖๗ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๕ 
๓.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

 

 

 

  
 



 ๒๓๒ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ส่วนใหญ่ปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ รองลงมาคือคิดว่าสมาชิก
โครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติและความเช่ือแบบพุทธ  และคิดวา่วิถี
ชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเน้นทางสายกลางและถือว่าเป็นทางปฏิบติัตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๗  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและหลกัการ
ส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓  
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ส่วน
ใหญ่คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ
เพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐  
รองลงมาคือมีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี และคิดวา่วถีิชีวติและความเช่ือแบบพุทธในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงน าแนวคิดพื้นฐานมาจาก
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอ
แนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๑.๓๓ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ส่วน
ใหญ่มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐  รองลงมาคือมีการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๖๗  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การเสนอแนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 

ตารางที ่๔.๑๕  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ        
   ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  
   จ าแนกตามช้ันการศึกษา 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                                                                                                  
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

มธัยมศึกษาปีที ่๔ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๕ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๖ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๑ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๑๖๙ 
๕๖.๓๓ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

    ๒ 
  .๖๗ 

๒๒ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพี ยง เพราะ เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดี 

๑๖๔ 
๕๔.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๒๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาม
ห่วงสองเง่ือนไข 

๑๖๙ 
๕๖.๓๓ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๒๓ 
๗.๖๗ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๔ ท่านเร่ิมน าไปใชแ้ละพฒันาตน
ตามหลกัธรรมหลงัจากวโรกาส
เฉ ลิมฉลองการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๖๘ 
๕๖.๐๐ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีมีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลักธรรม
ในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับ 

๑๘๘ 
๖๒.๖๗ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

 
 
 
 



 ๒๓๔ 

ตารางที ่๔.๑๕  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ        
   ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  
   จ าแนกตามช้ันการศึกษา  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                                                                                                  
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

มธัยมศึกษาปีที ่๔ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๕ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีที ่๖ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๖ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่สามารถจะน าไปใช้และ
พฒันางานทางดา้นการบริหาร
การศึกษาได ้

๑๕๓ 
๕๑.๐๐ 

๕๓ 
๑๔.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๒๗ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามขั้ นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า
อยา่งเร่งด่วน 

๑๖๙ 
๕๖.๓๓ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๘ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุต์ใช้
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๑๗๖ 
๕๘.๖๖ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

๒๙ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละการ
พฒันาตนตามหลกัธรรมให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร 
ถือ เป็นความพอดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗๕ 
๕๘.๓๓ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๒๓ 
๗.๖๗ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๐ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น หมายถึงการผลิต
เพ่ือบริโภค จ าหน่าย และการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ดว้ย 

๑๗๗ 
๕๙.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

  
 



 ๒๓๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ส่วนใหญ่คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗  รองลงมาคือคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น  มีความหมายรวมถึง การผลิตเพื่อบริโภค  จ  าหน่าย  และการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ดว้ย คิดเป็นร้อยละ ๕๙  และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใชแ้ละพฒันางาน
ทางดา้นการบริหารการศึกษาได ้นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ส่วน
ใหญ่มีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ รองลงมาคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมี
การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐  และการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะตอ้งประยุกต์ใช้ โดยไม่จ  าเป็นต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และไม่ต้อง
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๘.๖๗ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ส่วน
ใหญ่มีมีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก  มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ รองลงมาคือคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใชแ้ละพฒันา
ตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง  และคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้อง
ประยุกตใ์ช ้โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้  และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐๐  และมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก นอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๖ 

ตารางที ่๔.๑๖   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
  จ าแนกตามแผนการเรียน ในสายวชิา 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

ศิลป์ทัว่ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ภาษา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ค านวณ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑ 
 
 

ท่านมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
และเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐ 
กิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๗๐ 
๒๓.๓๓ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๘๖ 
๒๘.๖๗ 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๒ ท่านได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ก าร เป็ น ส ม าชิ ก โค รงก าร
ธนาคารความดี 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

 

๘๖ 
๒๘.๖๗ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๑๐๔ 
๓๔.๖๗ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจใน
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง
หลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการ
ครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๖๘ 
๒๒.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๑๑๑ 
๓๗.๐๐ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๔ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๑๑๑ 
๓๗.๐๐ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับ รู้และเข้าใจเพราะความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๘๔ 
๒๘.๐๐ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๑๑๔ 
๓๘.๐๐ 

๒๔ 
๘.๐๐ 

 

 
 
 



 ๒๓๗ 

ตารางที ่๔.๑๖   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   
  จ าแนกตามแผนการเรียน ในสายวชิา  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

ศิลป์ทัว่ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ภาษา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ค านวณ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๖ ท่านคิดวา่สถานศึกษาท่ีท่าน
ศึกษาอยูมี่การรับรู้และเขา้ใจ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้
จดัท าโครงการธนาคารความดี
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๐๘ 
๓๖.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ 

๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๑๐๗ 
๓๕.๖๗ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยมีลักษณะเป็นความหมาย
เดียวกันและสามารถใช้แทน
กนัได ้

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๕๙ 
๑๙.๖๗ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๐๕ 
๓๕.๐๐ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริมุ่งเนน้ให้
บุคคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการ
พึ่งตนเองเป็นหลกั 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๓ 
๔.๓๓ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ 
ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๘๕ 
๒๘.๓๓ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

๑๑๒ 
๓๗.๓๓ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

  
  
 



 ๒๓๘ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนใน
สายวิชาศิลป์ทัว่ไป  ส่วนใหญ่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ีรัฐบาลต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗  รองลงมาคือเร่ิมรับรู้
ข้อมูลและเข้าใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓  และมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
และเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐ กิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ภาษา 
ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ รองลงมาคือคิดว่าคนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุก
ศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได ้คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓  และคิด
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวข้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีลักษณะเป็นความหมายเดียวกันและ
สามารถใชแ้ทนกนัได ้นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๑๙.๖๗  
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวชิาศิลป์ค านวณ 
ส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ รองลงมาคือคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได ้คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓  และมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐ กิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 

ตารางที ่๔.๑๗    แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
  ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
 จ าแนกตามแผนการเรียน ในสายวชิา 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

ศิลป์ทัว่ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ภาษา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ค านวณ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๑ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ใน
ระดบัมาก 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๘๕ 
๒๘.๓๓ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

๑๐๐ 
๓๓.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุ ท ธ เพ ร า ะ เป็ น ส ม า ชิ ก
โครงการธนาคารความดี 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๙๐ 
๓๐.๐๐ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๑๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมี
ความเช่ือแบบพทุธ 

๒๗ 
๑๕.๖๗ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๙๕ 
๓๑.๖๗ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
แ ล ะ ค ว าม เ ช่ื อ แ บ บ พุ ท ธ
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๗๙ 
๒๖.๓๓ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๘๕ 
๒๘.๓๓ 

๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๑๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธน าค ารค วาม ดี ส่ วน ให ญ่
ปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๑๓ 
๔.๓๓ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒๖ 
๔๒.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

 
 
 
 



 ๒๔๐ 

ตารางที ่๔.๑๗    แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
  ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
 จ าแนกตามแผนการเรียน ในสายวชิา  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

ศิลป์ทัว่ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ภาษา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ค านวณ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เ ป็ น ก า ร เส น อ แ น ว คิ ด          
แ ล ะ ห ลั ก ก าร ส า คัญ ข อ ง
เศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๔ 
๑.๓๓ 

๕๔ 
๑๘.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๙๔ 
๓๑.๓๓ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๙๗ 
๓๒.๓๓ 

๑๗ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงน าแนวคิดพ้ืนฐานมา
จากหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

 

๙๔ 
๓๑.๓๓ 

 

๑๐ 
๓.๓๓ 

 

๑๐๔ 
๓๔.๖๗ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๑๘ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ใช้ไ ม่ ได้ ผ ลกับ ผู ้ ท่ี มี ฐ าน ะ
ยากจนและมีบ ริบทวิ ถี ชีวิต
แบบพทุธ 

๔๑ 
๑๗.๐๐ 

๑๗ 
๕.๖๗ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๑๒๒ 
๔๐.๖๗ 

 

๑๙ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธเน้นทางสายกลาง
และถือว่าเป็นทางปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๑๑๑ 
๓๗.๐๐ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๒๐ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่ง
กับใคร และต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๕๔ 
๑๘.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๘๖ 
๒๘.๖๗ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๑๐๗ 
๓๕.๖๗ 

 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

 

 

 
 



 ๒๔๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียน
ในสายวิชาศิลป์ทัว่ไป  ส่วนใหญ่คิดว่าวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นการสันโดษ ไม่ยุ่งกับใคร และต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ 
รองลงมาคือคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะใชไ้ดผ้ลกบัผูท่ี้มีฐานะยากจนและมีบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๐๐  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและหลักการ
ส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ภาษา 
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลักเศรษฐกิจพอเพียงน าแนวคิดพื้นฐานมาจาก
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๓ รองลงมาคือมีวถีิชีวติและความเช่ือ
แบบพุทธในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ
เสนอแนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวชิาศิลป์ค านวณ 
ส่วนใหญ่มีปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ เพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ รองลงมาคือคิดวา่วิถี
ชีวิตและความเช่ือแบบพุทธตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่งกบัใคร และต้อง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๗  และเร่ิมปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ
หลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ นอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๒ 

ตารางที ่๔.๑๘   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง   
  จ าแนกตามแผนการเรียนในสายวชิา 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                                                                                                       
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

ศิลป์ทัว่ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ภาษา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ค านวณ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๑ ท่านมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตน
ตามหลักธรรมใน เศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๒๒ 
๗.๓๓ 

๗๔ 
 ๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

 
๒๒ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา

ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพี ยง เพราะ เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดี 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๒๔ 
๘.๐๐ 

๖๘ 
 ๒๒.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๘๖ 
 ๒๘.๖๗ 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๒๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาม
ห่วงสองเง่ือนไข 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๗๑ 
 ๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๑๐๑ 
๓๓.๖๗ 

๓๗  
๑๒.๓๓ 

๒๔ ท่ าน เร่ิ ม ก ารน าไป ใช้ แ ล ะ
พัฒนาตนแบบพุทธหลังจาก
ว โ ร ก าส เฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ก า ร
ครองราชย์  พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๗๔ 
 ๒๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๑๐ 
๓๖.๖๗ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๒๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีมีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลักธรรม
ในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับ 

๕๕ 
๑๘.๓๓ 

๓ 
๑.๐๐ 

๖๘ 
 ๒๒.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๑๑๐ 
๓๖.๖๗ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

 
 
 
 



 ๒๔๓ 

ตารางที ่๔.๑๘   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ      
  ในด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง   
  จ าแนกตามแผนการเรียนในสายวชิา  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)  
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

ศิลป์ทัว่ไป 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ภาษา 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ศิลป์ค านวณ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๖ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่สามารถจะน าไปใช้และ
พฒันางานทางดา้นการบริหาร
การศึกษาได ้

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๕๙ 
๑๙.๖๗ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๘๕ 
๒๘.๖๗ 

  ๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๒๗ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามขั้ นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า
อยา่งเร่งด่วน 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

  ๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๒๘ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุต์ใช้
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

๖๙ 
๒๓.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๑๑๐ 
๓๖.๖๗ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๒๙ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละการ
พฒันา ตนตามหลกัธรรมให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร
ถือเป็นความพอดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๗๑ 
๒๓.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๙๑ 
๓๐.๓๓ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๓๐ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น หมายถึงการผลิต
เพ่ือบริโภค จ าหน่าย และการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ดว้ย 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๗๕ 
๒๕.๐๐ 

 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๘๙ 
๒๙.๖๗ 

๔๙ 
๑๒.๓๓ 

 



 ๒๔๔ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียน
ในสายวิชาศิลป์ทัว่ไป  ส่วนใหญ่คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตน
ตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๓ รองลงมาคือคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะตอ้งประยุกต์ใช้ โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้  และไม่ตอ้ง
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐  และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใช้และ
พฒันางานทางดา้นการบริหารการศึกษาได ้นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ภาษา 
ส่วนใหญ่คิดวา่การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  มีความหมายรวมถึง การ
ผลิตเพื่อบริโภค  จ  าหน่าย  และการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๐๐ รองลงมาคือมีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบั
มาก และเร่ิมการน าไปใช้และพฒันาตนแบบพุทธหลังจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๗ และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียง
นั้นไม่สามารถจะน าไปใช้และพฒันางานทางดา้นการบริหารการศึกษาได้ น้อยท่ีสุด เป็นร้อยละ 
๑๙.๖๗ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวชิาศิลป์ค านวณ 
ส่วนใหญ่เร่ิมการน าไปใช้และพฒันาตนแบบพุทธหลังจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง  และคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
จะตอ้งประยกุตใ์ช ้โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้  และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น มากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗  รองลงมาคือคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามห่วงสองเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๗ และมี
การน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใช้และพฒันางานทางดา้นการบริหาร
การศึกษาได ้นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 

ตารางที ่๔.๑๙   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

เจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

สมาชิกโครงการ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑ 
 
 

ท่านมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๒๐๑ 
๖๗.๐๐ 

๕๓ 
๑๗.๖๗ 

๒ ท่านได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ก าร เป็ น ส ม าชิ ก โค รงก าร
ธนาคารความดี 

๑๐ 
๓.๖๗ 

๒ 
.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๑๘๐ 
๖๐.๐๐ 

๗๔ 
๒๔.๖๗ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒ 
.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๑๙๑ 
๖๓.๖๗ 

๖๓ 
๒๑.๐๐ 

๔ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๙ 
๓.๐๐ 

๑๙๕ 
๖๕.๐๐ 

๕๙ 
๑๙.๖๗ 

๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับ รู้และเข้าใจเพราะความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๐ 
๐ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๓ 
๑.๐๐ 

๒๒๔ 
๗๔.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

 
 

 
 



 ๒๔๖ 

ตารางที ่๔.๑๙   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

เจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

สมาชิกโครงการ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่าน
ศึกษาอยู่มีการรับรู้และเข้าใจ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้
จดัท าโครงการธนาคารความดี
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๙ 
๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๑๐ 
๗๐.๐๐ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ 

๙ 
๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๒๒๒ 
๗๔.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยมีลักษณะเป็นความหมาย
เดียวกันและสามารถใช้แทน
กนัได ้

๙ 
๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๒๐๔ 
๖๘.๐๐ 

๕๐ 
๑๖.๖๗ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริมุ่งเนน้ให้
บุคคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการ
พึ่งตนเองเป็นหลกั 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๒๑๒ 
๗๐.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ 
ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

๑๑ 
๓.๖๗ 

๑ 
.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒ 
.๖๗ 

๒๑๔ 
๗๑.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

 

 
 



 ๒๔๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็น
เจา้หนา้ท่ี    ส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ รองลงมาคือได้รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี  และคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุก
ศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได ้คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ และเร่ิม
รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงหลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระ
บาท สมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ .๖๗ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่
เช่ือวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได ้
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗ รองลงมาคือมีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓  และคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๘.๓๓ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่มีการ
รับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๖๗ รองลงมาคือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ีรัฐบาลตอ้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับรู้และเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ และรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๘ 

ตารางที ่๔.๒๐   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธใน            
   ด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
  จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ   

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

เจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

สมาชิกโครงการ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๑ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ใน
ระดบัมาก 

๙ 
๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๐๘ 
๖๙.๓๓ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุ ท ธ เพ ร า ะ เป็ น ส ม า ชิ ก
โครงการธนาคารความดี 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๑ 
.๓๓ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๑๙๖ 
๖๕.๓๓ 

๕๘ 
๑๙.๓๓ 

๑๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมี
ความเช่ือแบบพทุธ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๑๙๙ 
๖๕.๓๓ 

๕๕ 
๑๘.๓๓ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบติัตนแบบพอเพียง
แ ล ะ ค ว าม เ ช่ื อ แ บ บ พุ ท ธ
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

๘ 
๒.๖๗ 

๔ 
๑.๓๓ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๒๑๑ 
๗๐.๓๓ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๑๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธน าค ารค วาม ดี ส่ วน ให ญ่
ปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๐ 
๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๒๒๐ 
๗๓.๓๓ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

 
 
 



 ๒๔๙ 

ตารางที ่๔.๒๐   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธใน            
   ด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
  จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ  (ต่อ)   

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                                                                                                      
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

เจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

สมาชิกโครงการ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เ ป็ น ก า ร เส น อ แ น ว คิ ด          
แ ล ะ ห ลั ก ก าร ส า คัญ ข อ ง
เศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๐ 
๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๒๒๖ 
๗๕.๓๓ 

๑๗ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงน าแนวคิดพ้ืนฐานมา
จากหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๑ 
.๓๓ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๒๑๕ 
๗๑.๖๗ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๑๘ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ใช้ไ ม่ ได้ ผ ลกับ ผู ้ ท่ี มี ฐ าน ะ
ยากจนและมีบ ริบทวิ ถี ชีวิต
แบบพทุธ 

๒ 
.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๒๒๓ 
๗๔.๓๓ 

๑๙ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธเน้นทางสายกลาง
และถือว่าเป็นทางปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๑๘ 
๗๒.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๒๐ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่ง
กับใคร และต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑ 
.๓๓ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๒๒ 
๗๔.๐๐ 

 

 

 

 
 



 ๒๕๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็น
เจา้หนา้ท่ี    ส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ รองลงมาคือมีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติและความ
เช่ือแบบพุทธเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงน าแนวคิดพื้นฐานมาจากหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา มีการน าไปใชแ้ละพฒันา
ตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ และเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใช้และพฒันางาน
ทางดา้นการบริหารการศึกษาได ้นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่
คิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะ
มีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  และคิดวา่วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเนน้การสันโดษ ไม่ยุง่กบัใคร และตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มากท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐๐  รองลงมาคือมีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพระพุทธศาสนาเถร
วาทอยูใ่นระดบัมาก  และคิดวา่วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเนน้ทางสายกลางและถือวา่เป็นทาง
ปฏิบติัตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การเสนอแนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๑.๓๓ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่คิดว่า
สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ รองลงมา
คือคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเนน้ทางสายกลางและถือวา่เป็นทางปฏิบติัตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๗ และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและ
หลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๑ 

ตารางที ่๔.๒๑   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี ชีวิตแบบพุทธใน         
               ด้านการน าไปใช้และพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                      
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

เจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

สมาชิกโครงการ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๑ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๔ 
๑.๓๓ 

๒๐๒ 
๖๗.๓๓ 

๕๒ 
๑๗.๓๓ 

๒๒ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพี ยง เพราะ เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดี 

๙ 
๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๑๙๔ 
๖๔.๖๗ 

๖๐ 
๒๐.๐๐ 

๒๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาม
ห่วงสองเง่ือนไข 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๓ 
๑.๐๐ 

๒๑๘ 
๗๑.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๒๔ ท่ าน เร่ิมมีการน าไปใช้และ
พัฒนาตนแบบพุทธหลังจาก
ว โ ร ก าส เฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ก า ร
ครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๘ 
๒.๖๗ 

๔ 
๑.๓๓ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๑๙๕ 
๖๕.๐๐ 

๕๙ 
๑๙.๖๗ 

๒๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลักธรรม
ในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๑ 
.๓๓ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๑๕ 
๗๑.๖๗ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

 
 
 
 



 ๒๕๒ 

ตารางที ่๔.๒๑   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธใน         
               ด้านการน าไปใช้และพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามสถานะหน้าทีใ่นโครงการ  (ต่อ) 
                                                                                                                                               (n = ๓๐๐)           
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

เจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

สมาชิกโครงการ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๖ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่สามารถจะน าไปใช้และ
พฒันางานทางดา้นการบริหาร
การศึกษาได ้

๕ 
๑.๖๗ 

๗ 
๒.๓๓ 

๗ 
๒.๓๓ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๑๙๐ 
๖๓.๓๓ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

๒๗ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามขั้ นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า
อยา่งเร่งด่วน 

๖ 
๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๑๙๒ 
๖๔.๐๐ 

๖๒ 
๒๐.๖๗ 

๒๘ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุต์ใช้
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๔ 
๑.๓๓ 

๘ 
๒.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๑๙๐ 
๖๓.๓๓ 

๖๔ 
๒๑.๓๓ 

๒๙ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัธรรมให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร 
เป็ น ค ว าม พ อ ดี ต าม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๙ 
๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๐๗ 
๖๙.๐๐ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๓๐ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น หมายถึงการผลิต
เพ่ือบริโภค จ าหน่าย และการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ดว้ย 

๗ 
๒.๓๓ 

๕ 
๑.๖๗ 

๒๔. 
๘.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๐๙ 
๖๑.๖๗ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

  
 



 ๒๕๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็น
เจ้าหน้าท่ี     ส่วนใหญ่คิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีการน าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ รองลงมาคือมีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดบัมาก  และคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามห่วงสองเง่ือนไข  คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓  และคิดว่า
การน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้ นจะต้องประยุกต์ใช้ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่
คิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ สามห่วงสองเง่ือนไข  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓  รองลงมาคือมีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใช้และพฒันางานทางดา้น
การบริหารการศึกษาได ้นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๒.๓๓ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะในโครงการเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่คิดว่า
สมาชิกโครงการธนาคารความดีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗ 
รองลงมาคือคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง คือ สามห่วงสองเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐ และคิดว่าการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  มีความหมายรวมถึง การผลิตเพื่อบริโภค  จ  าหน่าย  และ
การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 

ตารางที ่๔.๒๒   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

น้อยกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๒ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑ 
 
 

ท่านมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๑๘๑ 
๖๐.๓๓ 

 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

 

๔ 
๑.๓๓ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

 

๒ ท่านได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ก าร เป็ น ส ม าชิ ก โค รงก าร
ธนาคารความดี 

๑๗๕ 
๕๘.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจ
ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘๐ 
๖๐.๐๐ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

 

๗ 
๒.๓๓ 

๔ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

๑๖๐ 
๕๓.๓๓ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับ รู้และเข้าใจเพราะความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘๘ 
๖๒.๖๗ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๖ 
๓.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๓.๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๒๕๕ 

ตารางที ่๔.๒๒   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                                                                                               
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

น้อยกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๒ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่าน
ศึกษาอยู่มีการรับรู้และเข้าใจ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้
จดัท าโครงการธนาคารความดี
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๑๕๐ 
๕๐.๐๐ 

๕๖ 
๑๘.๖๗ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๑๗ 
๕.๖๗ 

 

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ 

๑๘๕ 
๖๑.๖๗ 

๒๑ 
๗.๐๐ 

๔๓ 
๑๔.๓๓ 

๙ 
๓.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยมีลักษณะเป็นความหมาย
เดียวกันและสามารถใช้แทน
กนัได ้

๑๖๐ 
๕๓.๓๓ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๑๓ 
๔.๓๓ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริมุ่งเนน้ให้
บุคคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการ
พึ่งตนเองเป็นหลกั 

๑๘๐ 
๖๐.๐๐ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๑๑ 
๙.๖๗ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๑๕ 
๕.๐๐ 

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ 
ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้ และเขา้ใจในหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

๑๘๖ 
๖๒.๐๐ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๙ 
๓.๐๐ 

 

 

 
 



 ๒๕๖ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการ
นอ้ยกวา่  ๑ ปี  ส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะ ความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗ รองลงมาคือคิดว่าคนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุก
ศาสนาสามารถรับรู้ และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐  และ
สถานศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู่มีการรับรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้จดัท าโครงการ
ธนาคารความดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรม นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี ส่วนใหญ่
มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐ กิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐๐ รองลงมาคือเร่ิมรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงหลงัจากวโรกาส
เฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐  และ
คิดว่าคนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถรับรู้ และเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี ส่วนใหญ่มี
การรับรู้ข้อมูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ 
รองลงมาคือมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  และคิดวา่
สมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และคิดวา่สถานศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู่มีการรับรู้
และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไดจ้ดัท าโครงการธนาคารความดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรม นอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๗ 

ตารางที ่๔.๒๓   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
  จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

น้อยกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๒ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๑ ท่ าน มี ก ารป ฏิ บั ติ ตน แบ บ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ใน
ระดบัมาก 

๑๖๕ 
๕๕.๐๐ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๔ 
๑.๓๓ 

๑๒ ท่ าน มี ก ารป ฏิ บั ติ ตน แบ บ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุ ท ธ เพ ร า ะ เป็ น ส ม า ชิ ก
โครงการธนาคารความดี 

๑๗๕ 
๕๘.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๑๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมี
ความเช่ือแบบพทุธ 

๑๗๙ 
๕๙.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๔๑ 
๑๓.๖๗ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๕ 
๑.๖๗ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
แล ะ มี ค วาม เช่ื อแบบพุ ท ธ
หลังจากวโรกาสเฉลิมฉลอง
การครองราชยพ์ระบาท สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘๑ 
๖๐.๓๓ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๗ 
๒.๓๓ 

๑๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธน าค ารค วาม ดี ส่ วน ให ญ่
ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตและมี
ความเช่ือแบบพุทธเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับ 

๑๙๕ 
๖๕.๐๐ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๔๕ 
๑๕.๐๐ 

๗ 
๒.๓๓ 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๗ 
๒.๓๓ 

 

 
 



 ๒๕๘ 

ตารางที ่๔.๒๓   แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ       
  ในด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
  จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ  (ต่อ) 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

น้อยกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๒ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เ ป็ น ก า ร เส น อ แ น ว คิ ด           
แ ล ะ ห ลั ก ก าร ส า คัญ ข อ ง
เศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๒๒ 
๗.๓๓ 

๑๘๔ 
๖๑.๓๓ 

๔ 
๑.๓๓ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๓ 
๑.๐๐ 

๓๙ 
๑๓.๐๐ 

๑๗ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงน าแนวคิดพ้ืนฐานมา
จากหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนา 

๑๗๒ 
๕๗.๓๓ 

๓๔ 
๑๑.๓๓ 

๔๔ 
๑๔.๖๗ 

๘ 
๒.๖๗ 

๒๒ 
๙.๓๓ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๑๘ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ใช้ไ ม่ ได้ ผ ลกับ ผู ้ ท่ี มี ฐ าน ะ
ยากจนและมีบ ริบทวิ ถี ชีวิต
แบบพทุธ 

๑๔๑ 
๔๗.๐๐ 

๖๕ 
๒๑.๖๗ 

๔๘ 
๑๖.๐๐ 

๔ 
๑.๓๓ 

๖ 
๒.๐๐ 

๔๖ 
๑๕.๓๓ 

๑๙ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธเน้นทางสายกลาง
และถือว่าเป็นทางปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗๙ 
๕๙.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๐ ท่านคิดวา่วถีิชีวิตและความเช่ือ
แบบพุทธตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่ง
กับใคร และต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๓๕ 
๑๑.๖๗ 

๑๗๑ 
๕๗.๐๐ 

๕ 
๓.๖๗ 

๔๗ 
๑๕.๖๗ 

๕ 
๓.๖๗ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

 

 

  
 



 ๒๕๙ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการ
น้อยกว่า  ๑ ปี  ส่วนใหญ่ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ รองลงมาคือเร่ิมปฏิบติัตน
ตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธหลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิด
และหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓  
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี ส่วนใหญ่
คิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะใชไ้ดผ้ลกบัผูท่ี้มีฐานะยากจนและมีบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธเท่านั้น มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ รองลงมาคือปฏิบติัตนตามวิถีชีวติและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ และคิดวา่วิถีชีวติและความ
เช่ือแบบพุทธตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเนน้การสันโดษ  ไม่ยุง่กบัใครและตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๓.๖๗  
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี ส่วนใหญ่มี
การปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ รองลงมาคือมีการปฏิบัติตนตามวิถี ชีวิตและความเช่ือแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗  และคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การเสนอแนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๐ 

ตารางที ่๔.๒๔  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ                
  ด้านการน าไปใช้และพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ 

                                                                                                                                     (n = ๓๐๐)                                                                                                                    
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

น้อยกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๒ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๑ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๑๖๙ 
๕๖.๓๓ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๔๐ 
๑๓.๓๓ 

๒ 
.๖๗ 

๒๒ ท่านมีการน าไปใช้และพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพี ยง เพราะ เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดี 

๑๖๔ 
๕๔.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๑๔ 
๔.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๒๓ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ สาม
ห่วงสองเง่ือนไข 

๑๖๙ 
๕๖.๓๓ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๒๓ 
๗.๖๗ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๒๔ ท่ าน เร่ิมมีการน าไปใช้และ
พัฒนาตนหลังจากวโรกาส
เฉ ลิมฉลองการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่หวัฯ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๖๘ 
๕๖.๐๐ 

๓๘ 
๑๒.๖๗ 

๔๒ 
๑๔.๐๐ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๕ ท่ าน คิดว่าสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีมีการน าไปใช้
และพฒันาตนตามหลักธรรม
ในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับ 

๑๘๘ 
๖๒.๖๗ 

๑๘ 
๖.๐๐ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๑๖ 
๕.๓๓ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

 
 
 
 



 ๒๖๑ 

ตารางที ่๔.๒๔  แสดงจ านวนและร้อยละของเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ                
  ด้านการน าไปใช้และพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
  จ าแนกตามประสบการณ์ในโครงการ  (ต่อ) 
                                                                                                                                             (n = ๓๐๐) 
ข้อ
ที ่

เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันา 

น้อยกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๑ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

มากกว่า ๒ ปี 
(จ านวน / ร้อยละ) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

๒๖ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่สามารถจะน าไปใช้และ
พฒันางานทางดา้นการบริหาร
การศึกษาได ้

๑๕๓ 
๕๑.๐๐ 

๕๓ 
๑๔.๖๗ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๒๕ 
๘.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

๒๗ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามขั้ นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า
อยา่งเร่งด่วน 

๑๖๙ 
๕๖.๓๓ 

๓๗ 
๑๒.๓๓ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๒๐ 
๖.๖๗ 

๓๐ 
๑๐.๐๐ 

๑๒ 
๔.๐๐ 

๒๘ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุต์ใช้
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๑๗๖ 
๕๘.๖๖ 

๒๘ 
๙.๓๓ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๒๖ 
๘.๖๗ 

๓๖ 
๑๒.๐๐ 

๖ 
๒.๐๐ 

๒๙ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละการ
พฒันาตนตามหลกัธรรมให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร 
ถือ เป็นความพอดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗๕ 
๕๘.๓๓ 

๒๗ 
๙.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๒๓ 
๗.๖๗ 

๓๒ 
๑๐.๖๗ 

๑๐ 
๓.๓๓ 

๓๐ ท่ านคิดว่าการน าไปใช้และ
พัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น หมายถึงการผลิต
เพ่ือบริโภค จ าหน่าย และการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ดว้ย 

๑๗๗ 
๕๙.๐๐ 

๒๙ 
๙.๖๗ 

๓๓ 
๑๑.๐๐ 

๑๙ 
๖.๓๓ 

๓๑ 
๑๐.๓๓ 

๑๑ 
๓.๖๗ 

  
 



 ๒๖๒ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการ
น้อยกว่า ๑ ปี  ส่วนใหญ่คิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใช้และพฒันาตนตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗ รองลงมาคือคิดว่าการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มีความหมายรวมถึง การผลิตเพื่อบริโภค  จ  าหน่าย  และการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ดว้ย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐  และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใชแ้ละพฒันา
งานทางดา้นการบริหารการศึกษาได ้นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ 
 ส่วนสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี ส่วนใหญ่
เร่ิมมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนหลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้
อยู่ หัวฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ รองลงมาคือมีการน าไปใช้และพฒันาตน
ตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๖๗ และการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะตอ้งประยุกตใ์ช ้
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น นอ้ยท่ีสุด เป็นร้อยละ ๘.๖๗ 
 และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี ส่วนใหญ่มี
การน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๓๓ รองลงมาคือคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง และ
คิดวา่การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะตอ้งประยุกตใ์ช ้โดยไม่
จ  าเป็น ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้และไม่ตอ้งร่วมมือกบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และมีการ
น าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความ
ดี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๓ 

ตารางที ่๔.๒๕   ร้อยละของข้อมูลคะแนนความสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
  พุทธที่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการรับรู้ ความเข้าใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ 
  การน าไปใช้และพัฒนาตนได้ถูกต้อง  โดยเรียงล าดับจากคะแนนค าตอบทีไ่ด้สูงสุด
  ลงไปถึงคะแนนต ่าสุด 

(n = ๓๐๐) 

จ านวนคะแนนค าตอบ  
(ใช่ หรือ ปฏิบัติ) 

จ านวนสมาชิกทีต่อบ 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ  /  คน  

ร้อยละ 
(%) 

( X  ) ระดับ 

๒๙ ๕ ๑.๖๗ ๔.๐๑ มาก 
๒๘ ๑๙ ๖.๓๓ ๓.๒๘ มาก 
๒๗ ๒๒ ๗.๓๓ ๓.๗๔ มาก 
๒๕ ๓๗ ๑๒.๓๓ ๓.๖๓ มาก 
๒๔ ๔๕ ๑๕.๐๐ ๓.๗๖ มาก 
๒๓ ๓๙ ๑๓.๐๐ ๓.๖๒ มาก 
๒๑ ๒๐ ๖.๖๗ ๓.๒๒ มาก 
๒๐ ๒๖ ๘.๖๗ ๓.๑๗ มาก 
๑๘ ๓๐ ๑๐.๐๐ ๓.๑๕ มาก 
๑๖ ๒๔ ๘.๐๐ ๓.๔๙ มาก 
รวม ๒๖๗ ๘๙.๐๐ ๓.๖๒ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒๕  พบวา่ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบ
พุทธท่ีสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่  มีการรับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ การ
น าไปใช้และการพฒันาตนไดถู้กตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก จ านวน ๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ มี
คะแนนเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนค าตอบ ใช่ หรือ ปฏิบติั  เท่ากบั ๓.๖๒    
 
 
 
 
 



 ๒๖๔ 

ตารางที ่๔.๒๖   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
 สมาชิกโครงการธนาคารความดี  จ าแนกตามคะแนนความสัมพันธ์เศรษฐกิจ
 พอเพียงในบริบทวถิีชีวิตแบบพุทธที่มีการรับรู้ ความเข้าใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ การ
 น าไปใช้และพฒันาตนได้ถูกต้อง   

                      (n = ๓๐๐) 

ความสัมพนัธ์ (ใช่ / ไม่ใช่) n  ร้อยละ ( X  )  ( S.D. ) แปลผล 
คะแนนความสัมพนัธ์ 

เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวถีิชีวติแบบพุทธ 

๒๖๗ ๘๙.๐๐ ๕.๑๔ .๓๘๑ ระดบั 
มาก 

คะแนนความไม่สัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวถีิชีวติแบบพุทธ 

๓๓ ๑๑.๐๐ ๔.๓๘ .๕๐๖ ระดบั
นอ้ย 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ ๔.๗๒ .๔๕๙ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบวา่ สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีคะแนนความสัมพนัธ์เก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนสูงกวา่ระดบัคะแนนเฉล่ียข้ึนไป จ านวน ๒๖๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐  และมีคะแนนความไม่สัมพนัธ์เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัน้อย 
โดยมีคะแนนต ่ากวา่ระดบัคะแนนเฉล่ียลงไป  จ านวน ๓๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๕ 

๔.๒.๕   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับเศรษฐกิจ
 พอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี                        
 ตอนท่ี ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  ในดา้นเพศ อาย ุระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนใน
สายวิชา สถานะหนา้ท่ีในโครงการและประสบการณ์ในโครงการ  โดยการแสดงจ านวน ค่าร้อยละ
และค่าไคสแควร์   แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัปรากฏรายละเอียดในตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่๔.๒๗   แสดงจ านวน ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน  
  บุคคล  ด้านเพศกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏใน
  พระไตรปิฎก  

(n = ๓๐๐) 

 
เพศ 

ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธ 

  

P 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ไม่ใช่ หรือ ไม่ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ชาย ๙๘ 
(๓๒.๖๗) 

๒๒ 
(๗.๓๓) 

 
๐.๓๖๒ 

 
.๕๐๕ 

หญิง 
 

๑๓๕ 
(๔๕.๐๐) 

๔๕ 
(๑๕.๐๐) 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
    
 จากตารางท่ี ๔.๒๗  พบว่าผลของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีดา้นเพศกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก  มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีใช่หรือปฏิบติั พบวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ ท่ีระดบั .๐๕ โดยสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐  และรองลงมาเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗   
 



 ๒๖๖ 

ตารางที ่๔.๒๘   แสดงจ านวน ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
 บุคคล  ด้านอายุกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏใน
 พระไตรปิฎก  

(n = ๓๐๐) 

 
อายุ 

ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธ 

  

P 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ไม่ใช่ หรือ ไม่ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

๑๖ ปี ๑๑๒ 
(๓๗.๓๓) 

๒๖ 
(๘.๖๗) 

 
๑๓.๒๐๗ 

 
๐.๐๕๓ 

๑๗ ปี 
 

๗๙ 
(๒๖.๓๓) 

๒๕ 
(๘.๓๓) 

๑๘ ปีข้ึนไป 
 

๔๑ 
(๑๓.๖๗) 

๑๗ 
(๕.๖๗) 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
    
 จากตารางท่ี ๔.๒๘  พบว่าผลของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีดา้นอายุกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก    มีค่าความสัมพันธ์ท่ีใช่หรือปฏิบัติ  พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก ท่ีระดบั .๐๕ โดยสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีส่วนใหญ่มีอายุ ๑๖ ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓ รองลงมาเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารความดีท่ีมีอาย ุ๑๗ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๓ และสมาชิกโครงการธนาคารความดี
ท่ีมีอาย ุ๑๘ ปี  นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๗        
 
  
 
 
 
 
 



 ๒๖๗ 

ตารางที ่๔.๒๙   แสดงจ านวน ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
 บุคคล  ด้านระดับช้ันกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่
 ปรากฏในพระไตรปิฎก 

(n = ๓๐๐) 

 
ระดับช้ัน 

ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธ 

  

P 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ไม่ใช่ หรือ ไม่ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
๔ 

๑๖๕ 
(๕๕.๐๐) 

๔๑ 
(๑๓.๖๗) 

 
๑๐.๐๐๔ 

 
๐.๐๑๑ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
๕ 

๔๐ 
(๑๓.๓๓) 

๑๒ 
(๔.๐๐) 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
๖ 

๓๓ 
(๑๑.๐๐) 

๙ 
(๓.๐๐) 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
    
 จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่าผลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีดา้นระดบัชั้นกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏ
ในพระไตรปิฎก มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีใช่หรือปฏิบติั พบว่าระดบัชั้นมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.๐๕ โดยสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ รองลงมาเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีการศึกษาอยูใ่น
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมี
การศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐      
 
  
 
 
 
 



 ๒๖๘ 

ตารางที ่๔.๓๐   แสดงจ านวน ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
 บุคคล  ด้านแผนการเรียนในสายวิชากับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
 พุทธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก         

(n = ๓๐๐) 

 
แผนการเรียน 
ในสายวชิา 

 

ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธ 

  

P 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ไม่ใช่ หรือ ไม่ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ศิลป์ทัว่ไป ๕๐ 
(๑๖.๖๗) 

๑๖ 
(๕.๓๓) 

 
๑๒.๐๓๗ 

 
๐.๐๐๘ 

ศิลป์ภาษา 
 

๙๑ 
(๓๐.๓๓) 

๒๓ 
(๗.๗๖) 

ศิลป์ค านวณ 
 

๘๕ 
(๒๘.๓๓) 

๓๕ 
(๑๑.๖๗) 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕  
   
 จากตารางท่ี ๔.๓๐  พบว่าผลของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีดา้นแผนการเรียนในสายวิชากบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีใช่หรือปฏิบติั พบว่าแผนการเรียนในสาย
วิชามีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ โดยสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีแผนการเรียน
ในสายวชิาศิลป์ภาษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ รองลงมาเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความ
ดีท่ีมีแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ และสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดีท่ีมีแผนการเรียนในสายวชิาศิลป์ทัว่ไป นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗  
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๙ 

ตารางที ่๔.๓๑   แสดงจ านวน ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
 บุคคล ด้านสถานะในโครงการกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
 ตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 

(n = ๓๐๐) 

สถานะใน
โครงการ 

ธนาคารความดี 

ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธ 

  

P 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ไม่ใช่ หรือ ไม่ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

เจา้หนา้ท่ี
โครงการ 

๑๐ 
(๓.๓๓) 

๒ 
(.๖๗) 

 
๑๘.๒๔๖ 

 
๐.๑๐๕ 

ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี
โครงการ 

๒๔ 
(๘.๐๐) 

๑๐ 
(๓.๓๓) 

สมาชิก
โครงการ 

๑๘๗ 
(๖๒.๓๓) 

๖๗ 
(๒๒.๓๓) 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
    
 จากตารางท่ี ๔.๓๑ พบว่าผลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีดา้นสถานะในโครงการธนาคารความดีกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีใช่หรือปฏิบติั พบว่าสถานะใน
โครงการไม่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ท่ีระดบั .๐๕ โดยสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีสถานะเป็นสมาชิก
โครงการ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๓ รองลงมาเป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ และมีสถานะเป็นเจา้หนา้ท่ีโครงการธนาคารความดี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๓๓       
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๐ 

ตารางที ่๔.๓๒  แสดงจ านวน ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
 บุคคล  ด้านประสบการณ์ในโครงการกับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
 แบบพุทธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 

(n = ๓๐๐) 

ประสบการณ์ใน
โครงการ 

ธนาคารความดี 

ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธ 

  

P 
ใช่ หรือ ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

ไม่ใช่ หรือ ไม่ปฏิบัติ 
(คน / ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่ ๑ ปี ๑๖๕ 
(๕๕.๐๐) 

๔๑ 
(๑๓.๖๗) 

 
๑๐.๐๐๔ 

 

 
๐.๐๑๑ 

ตั้งแต่ ๑ ปี 
ข้ึนไป 

๔๐ 
(๑๓.๓๓) 

๑๒ 
(๔.๐๐) 

ตั้งแต่ ๒ ปี 
ข้ึนไป 

๓๓ 
(๑๑.๐๐) 

๙ 
(๓.๐๐) 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕  
   
 จากตารางท่ี ๔.๓๒ พบว่าผลของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก
โครงการธนาคารความดีด้านประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดีกบัเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีใช่หรือปฏิบติั พบว่า
ประสบการณ์ในโครงการมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ โดยสมาชิกโครงการธนาคารความดี
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า ๑ ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ รองลงมามีประสบการณ์
ในโครงการธนาคารความดีตั้งแต่ ๑ ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และมีประสบการณ์ใน
โครงการธนาคาร ความดีตั้งแต่ ๒ ปี ข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐       
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๑ 

๔.๓  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบท
วถิีชีวติแบบพทุธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 ผูว้ิจยัได้ตั้ งค  าถามแบบปลายเปิดส าหรับให้สมาชิกโครงการธนาคารความดีน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  ซ่ึงอยูใ่นตอนท่ี ๔ ของแบบสอบถาม แลว้รวบรวมน ามา
วเิคราะห์โดยใชก้ารหาค่าความถ่ีและน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัปรากฏในตาราง
ต่อไปน้ี     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 

ตอนที ่๔.๓๓   แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกิจ
  พอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
          ด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ปัญหา 
ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

ความถี่ แนวทางแก้ไข 
ด้านการรับรู้
และความเข้าใจ 

ความถี่ 

๑. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐไม่ต่อเน่ือง และไม่มี
เอกภาพในการใชส่ื้อของรัฐบาลเพื่อใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

๑๗๔ 
 

๑ .ควรท าก าร
ติ ด ต า ม เพื่ อ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โ ค ร ง ก า ร ท่ี
เก่ี ย ว เน่ื อ งกับ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เพี ย งต าม
หน่วยงานต่างๆ 
อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรมทั้งของ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน   

๑๒๑ 
 

๒.โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามหน่วยงาน
หรือชุมชนต่างๆ ขาดการติดตามและประเมินผลความ 
ส าเร็จของโครงการ 

๑๑๘ ๒. ภาครัฐควร
จั ด ท า
ประชาสัมพนัธ์
ให้มีการรับรู้ได้
ทัว่ถึง เช่น การ
ฝึก อบรม  การ
สัมมนาวิชาการ 
หรือการระดม
ภูมิปัญญา 

๘๗ 
 

  ๓ .  เอกส าร ท่ี
ใชใ้นการเผยแผ่

๕๓ 
 



 ๒๗๓ 

เพื่ อ ก า ร รั บ รู้
และความเขา้ใจ
ใ น เ ร่ื อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมีน้อย
ไม่พอต่อความ
ตอ้งการ 

รวม ๒๙๒ รวม ๒๕๓ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๓๓ พบวา่พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดี เสนอแนะปัญหาดา้นการ
รับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง จ  านวน ๒๙๒ คน ดงัน้ีคือ ขอ้ ๑. การประชาสัมพนัธ์
ของภาครัฐไม่ต่อเน่ือง และไม่มีเอกภาพในการใชส่ื้อของรัฐบาลเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ขอ้ ๒.
โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจพอเพียงตามหน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ ขาดการติดตามและ
ประเมินผลความ ส าเร็จของโครงการ และสมาชิกโครงการธนาคารความดีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขดา้นวถีิชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๕๓ คน โดยเรียงล าดบั
จากความถ่ีมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ดงัน้ีคือ ขอ้ ๑. ควรท าการติดตามเพื่อประเมินผลโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามหน่วยงานต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรมทั้งของภาครัฐและเอกชน ขอ้ 
๒. ภาครัฐควรจดัท าประชาสัมพนัธ์ให้มีการรับรู้ไดท้ัว่ถึง เช่น การฝึกอบรม  การสัมมนาวิชาการ 
หรือการระดมภูมิปัญญา  และขอ้ ๓. เอกสารท่ีใชใ้นการเผยแผท่างดา้นของการรับรู้และความเขา้ใจ
ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีนอ้ยไม่พอต่อความตอ้งการ  
ตารางที ่๔.๓๔   แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกิจ
  พอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
  ด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
 

ปัญหา 
วถิีชีวติและความเช่ือแบบพุทธ 

ความถี่ แนวทางแก้ไข 
วถิีชีวติและความเช่ือแบบพุทธ 

ความถี่ 

๑. ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้
และคุณธรรมตามหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง  ท าให้ไม่มีวิถีการด าเนิน
ชีวติแบบพุทธ 

๑๒๖ 
 

๑. พระสงฆ์ควรมีบทบาทให้มากกว่า
ปัจจุบนัในการสร้างศรัทธาความเช่ือ
ตามหลักธรรมท่ีมีอยู่ใน เศรษฐกิจ
พอเพียง   

๑๑๕ 
 



 ๒๗๔ 

๒. ในสถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ไม่
มีกิจกรรมการเรียนการสอนถึงวิถี
ชีวิตแบบพอเพียงและความเช่ือตาม
หลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง     

๙๘ ๒. สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรมี
หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาเศรษฐกิจพอเพียง   

๗๖ 
 

  ๓. ควรมีการใช้ท่ีดินภายในวดัให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการท าแปลงสาธิต
เก่ียวกบัวถีิชีวติการเกษตรพอเพียง  

๔๔ 
 

รวม ๒๒๔ รวม ๒๓๕ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๓๔ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดี เสนอแนะปัญหาด้านวิถีชีวิต
แบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๒๔ คน ดงัน้ีคือ ขอ้ ๑. ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่
ขาดความรู้และคุณธรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ไม่มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบพุทธ  ขอ้ ๒. 
ในสถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนถึงวิถีชีวติแบบพอเพียงและความเช่ือ
ตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง   และข้อ ๓. ไม่มีตวัอย่างของการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธในชุมชน และสมาชิกโครงการธนาคารความดีได้ให้ขอ้เสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขดา้นวถีิชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๓๕ คน โดยเรียงล าดบั
จากความถ่ีมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ดงัน้ีคือ ขอ้ ๑. พระสงฆ์ควรมีบทบาทให้มากกว่าปัจจุบนัใน
การสร้างศรัทธาความเช่ือตามหลกัธรรมท่ีมีอยูใ่นเศรษฐกิจพอเพียง  ขอ้ ๒. สถาบนัการศึกษาต่างๆ 
ควรมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเศรษฐกิจพอเพียง  และขอ้ ๓. ควรมีการใชท่ี้ดิน
ภายในวดัท าแปลงสาธิตเก่ียวกบัวถีิชีวติการเกษตรพอเพียง  
ตารางที ่๔.๓๕  แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกิจ
  พอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี   
          ด้านการน าไปใช้และการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

ปัญหา 
ด้านการน าไปใช้และการพฒันาตน 

ความถี่ แนวทางแก้ไข 
ด้านการน าไปใช้และการพฒันาตน 

ความถี่ 

๑. ขาดการส่งเสริมโครงการธนาคาร
ความดีให้ เกิดในชุมชน และการ
พฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒๘ 

 

๑. ควรร่วมกนัยกย่องบุคคลตวัอย่างผู ้
ขบัเคล่ือนการน าไปใช้และพฒันาตน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๕ 
 

๒. ขาดการยกย่องบุคคลท่ีน าหลัก ๑๐๑ ๒. ควรช่วยกนัพฒันาการผลิตดว้ยภูมิ ๙๘ 



 ๒๗๕ 

เศ รษฐ กิ จพ อ เพี ยงไปป ฏิบั ติ จน
ประสบผลส าเร็จ 

ปัญญาชุมชนเพื่ อการส่งออกตาม
แนวทางของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓. บุคคลผูท้  าหน้าท่ีขับเคล่ือนการ
น าไปใช้และการพัฒนาตนยังไม่
พัฒ น าภู มิ ปัญญ าชุมชน ให้ เป็ น
ตน้แบบชุมชน 

๖๑ 
 

๓. รัฐบาลควรสนบัสนุนส่งเสริมให้มี
การน าไปใช้และการพัฒนาตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง
โดยเร่งด่วน ดังเช่น ธนาคารความดี
ชุมชน, เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตน้  

๗๒ 
 

รวม ๒๙๐ รวม ๒๗๕ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๓๕ พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดี เสนอแนะปัญหาด้านการ
น าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๙๐ คน ดงัน้ีคือ ขอ้ ๑. ขาดการส่งเสริม
โครงการธนาคารความดีให้เกิดในชุมชน และการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ขอ้ ๒. ขาด
การยกยอ่งบุคคลท่ีน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัจนประสบผลส าเร็จ และขอ้ ๓. บุคคลผูท้  า
หนา้ท่ีขบัเคล่ือนการน าไปใชแ้ละการพฒันาตนยงัไม่พฒัานาภูมิปัญญาชุมชนให้เป็นตน้แบบชุมชน  
และสมาชิกโครงการธนาคารความดีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขดา้นวิถีชีวิตแบบพุทธและ
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๗๕ คน โดยเรียงล าดบัจากความถ่ีมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
ดงัน้ีคือ ขอ้ ๑. ควรร่วมกนัยกย่องบุคคลตวัอย่างผูข้บัเคล่ือนการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง  ข้อ ๒. ควรช่วยกนัพฒันาการผลิตด้วยภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งออกตาม
แนวทางของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  และขอ้ ๓. รัฐบาลควรสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงัโดยเร่งด่วน ดงัเช่น ธนาคารความดีชุมชน, เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตน้ 

๔. ๔  เพ่ือน าเสนอรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

การวจิยัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นการ
วจิยัแบบผสมผสาน  ซ่ึงใชว้ธีิวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เอกสารกบัการสัมภาษณ์  และใชว้ิธี
วิจยัเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัพบว่ารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  เป็นผล
มาจากความศรัทธาท่ีเป็นก าลงัท าใหเ้กิดวริิยะ คือความเพียรความพยายามท่ีจะปฏิบติั ทดลองท าใน
ส่ิงท่ีเช่ือดว้ยก าลงัแห่งความเช่ือมัน่และพอใจ  เพราะในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามหลกั
มชัฌิมาปฏิปทานั้น  ตอ้งเร่ิมจากสัมมาทิฐิซ่ึงประกอบด้วยเหตุผล  จึงท าให้เกิดปัญญาท่ีน าไปสู่
สัมมาอาชีวะได ้ โดยมีหลกัไตรสิกขารองรับและสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันา คือ   



 ๒๗๖ 

๑.  ในขั้นศีล  ศรัทธาเป็นหลักยึดช่วยคุ้มศีลไวใ้ห้ตั้งมัน่อยู่ในตนได้ โดยเหน่ียวร้ังจาก
ความชัว่และท าให้มัน่คงในสุจริต  ศรัทธาเพื่อการน้ีแมไ้ม่มีความคิดเหตุผล  คือไม่ประกอบดว้ย
ปัญญาก็ใชไ้ด ้และปรากฏบ่อยๆ วา่ศรัทธาแบบเช่ือด่ิงโดยไม่คิดเหตุผลนั้น ใชป้ระโยชน์ในขั้นศีล
ได้ดีกว่าศรัทธาท่ีมีการใช้ปัญญาด้วยซ ้ า  ฉะนั้ นศีลจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการเพื่อให้เกิด
รูปแบบของความสมดุลในการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแสดงออกมาทางกาย และ
เป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ของพฒันาตนให้มีการกระท าท่ีถูกตอ้งดว้ย  ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ศีลเป็นวธีิการพฒันา
ท่ีสมดุล เป็นการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางกาย ในเร่ืองความความพอประมาณดว้ยสันโดษ   

๒.  ในขั้นสมาธิ  ศรัทธาช่วยใหเ้กิดสมาธิและตั้งมัน่อยูใ่นตนได ้ทั้งในแง่ท่ีท าใหเ้กิดปีติสุข
แลว้ท าให้จิตใจสงบมัน่คง และในแง่ท่ีท าให้เกิดความเพียรพยายาม แกลว้กลา้ ไม่หว ัน่กลวั จิตใจ
เกิดความเขม้แข็ง มัน่คง แน่วแน่ และคน้หาเหตุผล  ซ่ึงศรัทธาเพื่อการน้ีแมเ้ป็นการเช่ือโดยไม่ใช้
ความคิดหาเหตุผล  ก็ใช้ได้และมีประโยชน์เช่นเดียวกัน  แต่มีผลเสียท่ีท าให้จิตใจคับแคบ ไม่
ยอมรับฟังผูอ่ื้น และบางคร้ังถึงกับเป็นเหตุให้เกิดการบีบบังคบั เบียดเบียนคนอ่ืนหรือพวกอ่ืน 
เพราะเหตุแห่งความเช่ือนั้น  และท่ีส าคญัคือไม่เก้ือหนุนต่อการเจริญปัญญา  แต่สมาธิก็ยงัเป็นกรอบ
ท่ีท าให้ศรัทธาตั้งมัน่อยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  ฉะนั้นสมาธิจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการเพื่อก ากบัศีลให้
ย ัง่ยืนอยู่ในจิตใจตน ท าให้เกิดความสมดุลของการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแสดง
ออกมาทางใจ  และเป็นการพฒันาความเพียรพยายามท่ีถูกต้องของตนเองให้มีมากยิ่งข้ึนต่อไป  ซ่ึง
ผูว้ิจยัพบว่าสมาธิ  เป็นวิธีการก ากบัท่ีย ัง่ยืน เป็นการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางใจ  ในเร่ืองความมี
เหตุผลดว้ยโยนิโสมนสิการ  

๓.  ในขั้นปัญญา  ศรัทธาช่วยใหเ้กิดปัญญา เร่ิมแต่โลกียสัมมาทิฏฐิเป็นเบ้ืองตน้ และเหนือ
ข้ึนไปกว่านั้น ศรัทธาจะเช่ือมต่อกบัโยนิโสมนสิการใน ๒ ลกัษณะคือ ลกัษณะแรกเป็นช่องทาง
ส าคญัท่ีให้กลัยาณมิตรสามารถช้ีแนะความรู้ และสร้างความเขา้ใจใหรู้้จกัคิด คือกระตุน้ให้คนผูน้ั้น
เร่ิมใชโ้ยนิโสมนสิการในการรับฟังขอ้มูลและเหตุผล เพราะหากไม่มีกลัยาณมิตรแลว้อาจท าให้คน
ผูน้ั้นไม่ยอมเปิดใจรับการช้ีแนะหรือการกระตุน้เลย  ลกัษณะท่ีสองคือศรัทธาช่วยเตรียมพื้นฐาน
หรือแนวทางของเร่ืองท่ีจะพิจารณาบางอย่างไวส้ าหรับให้โยนิโสมนสิการน าไปคิดอย่างอิสระ
ต่อไป โดยศรัทธาเพื่อการน้ีตอ้งเป็นศรัทธาท่ีมีการใช้ปัญญา และเป็นศรัทธาท่ีตอ้งปฏิบติัตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปัญญาจะสนับสนุนให้ศีลและสมาธิในท่ีน้ีเกิดความมัน่คงข้ึน  ซ่ึง
ผูว้ิจยัพบวา่ปัญญา เป็นวิธีการสนบัสนุนท่ีมัน่คง  เป็นการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางปัญญา ในเร่ือง
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนดว้ยอปัปมาทธรรม  
 ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวว่ารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนันั้น เป็นการสร้างความตระหนกัทางคุณงามความ



 ๒๗๗ 

ดีในลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบของศีลธรรมน าความรู้  โดยเห็นไดจ้ากการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางกาย 
ท่ีเป็นปกติ อนัมีศีลเป็นเคร่ืองก ากบั จึงถือเป็นวิธีการพฒันาท่ีสมดุล จนบุคคลสามารถตั้งมัน่อยูไ่ด้
ตลอดเวลาไม่เปล่ืยนแปลงการปฏิบติัท่ีเป็นปกติอยูใ่นจิตใจ นัน่คือสมาธิอนัเป็นวธีิการก ากบัท่ีย ัง่ยืน 
และความมีสติประกอบดว้ยเหตุผลท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางปัญญา อนั
เป็นวิธีการสนบัสนุนท่ีมัน่คง  เพราะเป็นการปลูกฝังให้เกิดสติในการกระท าส่ิงต่างๆ โดยมีศรัทธา
เป็นองคธ์รรมท่ีส าคญัและไปสู่กระบวนการขบัเคล่ือนตามหลกัไตรสิกขาใหเ้ห็นผลประจกัษจ์ริงแก่
บุคคลผูป้ฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่ปัญญาไดใ้นท่ีสุดเช่นกนั  เน่ืองดว้ยเม่ือบุคคลไดเ้สวนากบัสัตบุรุษจน
เกิดศรัทธาท่ีถูกตอ้งและใช้ไดถู้กทาง ย่อมเช่ือมต่อเขา้กบัโยนิโสมนสิการ  และน าให้เกิดปัญญาท่ี
เป็นสัมมาทิฏฐิ อนัเป็นเคร่ืองอ านวยให้เกิดพฤติกรรมการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญของรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบนั  

 



 
บทที่ ๕ 

บทสรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นการวิจยัท่ี
เกิดจากความสนใจของผูว้ิจยัในการท่ีพยายามศึกษาหาแนวทางอนัเป็นรูปธรรมตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อจะพิสูจน์และแสดงให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของหลกัพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาท่ี
คนไทยส่วนใหญ่นับถือ  และเป็นศาสนาประจ าชาติไทยนับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนั ซ่ึงถือเป็น
รากฐานส าคญัของวิถีชีวิต ความเช่ือ ภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรมและพระพุทธศาสนา อนัเป็น
ศูนยร์วมของจิตใจท่ีท าให้เกิดแหล่งหล่อหลอมความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  ท่ีมีหลกัธรรมส าคญั
ในการพฒันามนุษย ์สังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาประเทศได ้
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัต่างๆ ท่ีผ่านมาไดน้ าหลกัการและทฤษฎี
ของอารยธรรมทางตะวนัตกมาใช ้ โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจตามรูปแบบ
ของการบริโภคนิยม  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยอ์ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด และส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขนัตามระบบตลาดเสรีนิยม  เพราะเช่ือวา่ถา้มนุษยไ์ดส้นองความตอ้งการของตนเองแลว้  
จะมีความสุขมากข้ึน และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเอง แต่สภาพความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึนคือ  สังคมมีป ญหาเพิ่มมากข้ึน สภาพแวดลอ้มถูกท าลาย วฒันธรรมทอ้งถ่ินล่มสลายและขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากสาเหตุของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่การท าลายลา้งทุก
ส่ิง  จึงกล่าวไดว้า่การพฒันาเศรษฐกิจแบบอารยธรรมตะวนัตกนั้นเป็นการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน และไม่
สอดคลอ้งกบับริบทวิถีชีวิตของคนไทยซ่ึงเป็นสังคมแบบพุทธ  นัน่เป็นเพราะการพฒันาท่ีมุ่งเน้น
ความเจริญทางวตัถุเพียงดา้นเดียวท าใหข้าดดุลยภาพดา้นจิตใจของความเป็นมนุษยล์งไป   
 ดังนั้ นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๙ จึงได้น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบรรจุไว ้ เพื่อใช้เป็นหลกัการหรือทิศทางในการพฒันาประเทศ มุ่งปรับเปล่ืยนแนวคิด
เดิมท่ีพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียวมาเป็นการพฒันาคน  โดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เคร่ืองมือในการท าให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนั  ท่ีมุ่งเนน้เพื่อการขบัเคล่ือนให้เกิดเป็นรูปธรรม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มิได้ถูกน าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจงั ทั้ งทางด้านความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุม้กนัในตน ความรู้และคุณธรรม จึงส่งผลให้ประเทศ
ไทยไม่สามารถกา้วไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้



 ๒๗๘ 

 ผูว้ิจยัจึงพยายามท่ีจะเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกไปใชป้ฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัพุทธธรรมในพระไตรปิฎก
ท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  และเป็นการเพิ่มผลงานทางการวิจยัในสาขาน้ีให้มากข้ึน โดยมี
จุดเน้นเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านการรับรู้ ความเขา้ใจ วิถีชีวิต ความเช่ือ การน าไปใช้ และการ
พฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดบัต่างๆ  ซ่ึงปัจจุบนัยงัขาดแคลนทั้งบุคลากรและ
วิชาการเพื่อน าไปสร้างกระบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงอีกเป็นจ านวนมาก โดยมี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
 ๑.  เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
 ๒. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธ      
 ๓.  เพื่อศึกษารวบรวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 ๔.  เพื่อน าเสนอรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 ผู ้วิจัยด าเนินการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก  โดยการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Designs) ระหว่างวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
และวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  ประเภทแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development or R&D) ใน
ลกัษณะของแบบส ารวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design) ท่ีเน้นวิธีการเชิงคุณภาพ 
(QUAL) เป็นหลกั และให้ความส าคญัวิธีการเชิงปริมาณ (quan) เป็นรอง  เพื่อมุ่งคน้หาองค์ความรู้
ใหม่ท่ีเกิดมาจากความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน โดยผูว้จิยัแบ่งวธีิการด าเนินการวจิยัออกเป็น ๒ ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี ๑  วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 ผูว้ิจยัศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประเภทวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Research)  ทบทวนและคน้ควา้เอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกเป็น
หลัก และขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา และหนังสือต าราต่างๆ ท่ีมีผูเ้ขียนได้วิเคราะห์วิจยัเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามโครงการพระราชด าริ 
โดยน ามาเรียบเรียงวิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีท าการวิจยั  จากนั้นจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Interview) แต่มีโครงสร้าง  คือมีกรอบแนวคิดอนัเป็นประเด็นหลกัเพื่อการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้าและจะพยายามซักถาม (Probe) เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบไดต้รงตามประเด็นการวิจยัให้
มากท่ีสุดกบัผูบ้ริหารโครงการธนาคารความดีและผูท้รงคุณวุฒิ  โดยใช้เทคนิควิธีการสรุปสะสม 
(Accumulative Summarization)  เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัในขอ้ค าถาม และเพื่อใชเ้ป็น
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ขอ้มูลสนบัสนุนงานวจิยั  จากนั้นจึงน าไปเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการ
เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณตามล าดบัต่อไป 
 ส่วนท่ี ๒  วธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ผูว้ิจยัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธ   ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลเชิงวิเคราะห์จากเอกสารและการ
สัมภาษณ์นกัวิชาการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัพุทธธรรมมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัต่อไป  
ซ่ึงผูว้จิยัขอน าเสนอดงัต่อไปน้ี  
  ผูว้ิจยัก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาแบบเจาะจง โดยผูว้ิจยัเลือกประชากร  
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในดา้นคุณธรรม  มีสมาชิกทั้งส้ิน
จ านวน ๑,๓๑๗  คน จากนั้นผูว้ิจยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอย่างเพื่อใช้ในการวิจยัน้ีโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Randon Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลาก ตามหลกัการของ Krejcie & Morgan ไดข้นาดของ
กลุ่มตวัอย่างจ านวน ๓๐๐ คน  และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วจิยักบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นสมาชิกในโครงการธนาคาร ความดี  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓  
ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี ๑  แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานทางปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี  ได้แก่  เพศ  อายุ ระดบัชั้นการศึกษา แผนการเรียนในสายวิชา สถานะหน้าท่ีใน
โครงการ  และประสบการณ์ในโครงการ   
  ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี จ านวน ๓๐ ขอ้  ดว้ยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) วดัแบบแบ่งกลุ่ม คือ ใช่
หรือปฏิบัติ  และไม่ใช่หรือไม่ปฏิบัติ  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน ๖ ท่าน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั ๐.๘๙  ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  ในดา้นการรับรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต
แบบพุทธ ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา การน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ(Percent)  คะแนนเฉล่ีย ( X )  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)   
  ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
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 ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลนบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐เป็นตน้
มา  และใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบแหล่งขอ้มูล ๓ ดา้น
คือ ตรวจสอบขอ้มูลด้านทฤษฎี ตรวจสอบขอ้มูลด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบ
ขอ้มูลด้านการจดัระเบียบขอ้มูลด้วยตารางแยกขอ้มูลให้เป็นระบบเพื่อการน าเสนอแบบบรรยาย 
จากนั้นน าแบบสอบถามกลบัมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์การวิจยัให้
ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้ แลว้จึงน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 

๕.๑  สรุปผลการวจิัย  

 ส่วนที ่๑  สรุปผลการวจัิยเชิงคุณภาพ  
 ๕.๑.๑  เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 
 การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  โดย
วิธีคน้ควา้เอกสารขอ้มูลจากพระไตรปิฎก แนวคิดทฤษฎี ต าราวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ซ่ึงผูว้ิจยัใช้นัยส าคญัของค าท่ีปรากฏในเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เป็น
หน่วยในการวเิคราะห์  โดยสรุปผลการวจัิยเชิงคุณภาพพบว่า 
 เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นเศรษฐกิจ
แบบองคร์วม  ซ่ึงไม่มองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกส่วนและมีความเป็นสากล  หมายถึงสามารถน าไป
เป็นหลกัปฏิบติัไดโ้ดยทัว่ไป ไม่จ  าเพาะเจาะจง  เป็นเศรษฐกิจท่ียึดหลกัการท่ีว่าตอ้งสร้างพื้นฐาน 
คือ ความพอมี พอกิจ พอใช ้ของคนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน แลว้ค่อยสร้างความเจริญและฐานะ
ทางเศรษฐกิจให้ข้ึนสูงต่อไป  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยดั  แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการอยู่ท่ีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตั้ งอยู่บนแนวทางของพุทธ
ธรรมคือ มีความพอประมาณ มีความซ่ือตรง มีความสันโดษ ไม่มีความโลภมาก ไม่ประมาท มี
ความเห็นถูกตอ้ง (สัมมาทิฐิ) ไม่มุ่งเบียดเบียนคดโกงคนอ่ืน แต่ยึดความสุจริตเป็นท่ีตั้ง มีมตัตญัญุตา 
คือ ความรู้จกัพอดีในการบริโภคจบัจ่ายใช้สอย กล่าวคือ ยึดหลกัความพอดีกบัศกัยภาพของคนเอง
บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง และมีความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมเป็น
ส าคญั โดยมีความพอดีเป็นจุดท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างความสะดวกสบายกบัความหรูหรามัง่คร่ัง 
เพราะหากมีการบริโภคมากเกินจุดพอดีน้ีไปแลว้ คนเราก็จะมีความสุขนอ้ยลง และในขณะเดียวกนั
ความทุกข์จะมีเพิ่มมากข้ึน เศรษฐกิจพอเพียงจึงด าเนินอยู่บนหลกัการของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
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อยา่งจ ากดัในการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียนซ้ือขายตามความเหมาะสม ตั้งอยูบ่นความสมดุล
ระหวา่งการผลิตเพื่อการตลาดกบัการผลิตเพื่อสนองความตอ้งการเบ้ืองตน้ ไม่เป็นเศรษฐกิจท่ีอยูบ่น
หลกัการของการแข่งขนัลงทุนเพื่อมุ่งหาก าไรหรือเส่ียงโชค  
 เน่ืองเพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดอยูท่ี่ความพอประมาณ ไม่สุดโด่ง 
ไม่โลภมาก ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  เป็นเศรษฐกิจ หรือความประพฤติท่ีท างานเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุ
ก ากบั กล่าวคือมีเหตุท่ีดีย่อมก่อให้เกิดผลดี และมีความสุขในท่ีสุด กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งวิธีคิด วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการด าเนิน
ชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีเป็นไปไดจ้ริง ปฏิบติัตามไดจ้ริง ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เศรษฐกิจแบบ
คา้ขาย (Trade Economy) แต่เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ช่วยตนเอง (Self Sufficiency Economy) 
โดยมีกิจกรรมคือ การผลิต การท างาน การบริโภค การแจกจ่ายซ้ือขาย การจดัสรรผลผลิตท่ี
สร้างสรรคพ์ฒันาคุณภาพชีวติ พฒันาศกัยภาพเพื่อชีวติท่ีดีงามตามหลกัพุทธธรรมเป็นเคร่ืองช้ีน า 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแห่งดุลยภาพ  คือความสมดุลระหว่างส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตมนุษย ์ เป็นเศรษฐกิจแห่งศีลธรรม เป็นนโยบายหรืหลักการท่ีสังคมพึงถือควบคู่ไปกับ
เศรษฐกิจเสรี  หรือเศรษฐกิจยุคโลกาภิวฒัน์  มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูท่ี่ดีแห่งจิตใจ 
ครอบครัว ชุมชน  วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และมีลกัษณะของความเป็นองค์รวม (Holistic) นัน่คือ
เศรษฐกิจพอเพียงมีการจดัการหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ๔ อยา่ง  อนัเป็นไปดว้ยความพึงพอใจ เพื่อ
ความพออยูพ่อกินเป็นเบ้ืองตน้และมัน่คงย ัง่ยนืเป็นท่ีสุด 
  แต่อย่างไรก็ตามในเร่ืองความพอเพียงนั้น มนุษยจ์ะต้องระวงัความพอเพียงทางจิตใจท่ี
เรียกวา่สันโดษดว้ย เพราะความสุขความสบายจะท าให้เฉ่ือยชา ไม่ขยนั ฉะนั้นจึงตอ้งยึดหลกัของ
พระพุทธศาสนาท่ีว่าให้สันโดษในวตัถุ  แต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรม  ดงัท่ีพระพุทธองค์ทรง
แสดงไวใ้นอุปัญญาตสูตรว่าให้ภิกษุรู้ทัว่ถึงธรรม ๒ ประการ คือ ความไม่สันโดษเพียงแค่กุศล
ธรรมทั้งหลายและความไม่ท้อถอยในการบ าเพ็ญเพียร  กล่าวคือการด าเนินชีวิตในสังคมนั้นให้
พอเพียงทางเศรษฐกิจหรือวตัถุ  แต่ไม่ใหพ้อเพียงทางดา้นปัญญา  ตอ้งพฒันาจิตใจให้เจริญยิ่งข้ึนไป  
เพราะเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธน้ีตั้งอยู่บนหลกัการบริโภคท่ีว่า บริโภคอะไร 
ท าไม เพราะเหตุใด เพื่ออะไร และวิธีการบริโภคเป็นอย่างไร โดยยึดหลกัท่ีว่าความจ าเป็นตอ้งมา
ก่อนความตอ้งการ  และเป็นไปเพื่อการบริโภคใช้สอยท่ีย ัง่ยืนมัน่คง  เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเอง
และคนรอบข้าง ค านึงถึงเร่ืองคุณค่าแท้  คุณค่าเทียม  ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของการบริโภค คือ
พิจารณา (ปัจจเวกขณ์) การบริโภคทั้งสามกาลคือ ก่อนการบริโภค ขณะท่ีก าลงับริโภค และหลงัการ
บริโภค  วา่มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร เขา้ใจการบริโภคใชส้อยอยา่งถ่องแท ้ ค  านึงถึงความจ าเป็นต่อชีวิต
มากกวา่ความตอ้งการสนองต่อตณัหา คือความทะยานอยากท่ีไม่มีส้ินสุด   
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 นอกจากนั้นแลว้เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
ยงัคงด าเนินอยู่บนหลกัการของ อมิจฺฉาวณิชชา โดยการยึดหลกัการซ้ือขายแลกเปล่ียน คือ ซ้ือขาย
แลกเปล่ียนอะไร เพราะเหตุใด หรือท าไมจึงตอ้งมีการแลกเปล่ียนซ้ือขาย การแลกเปล่ียนซ้ือขาย
เกิดข้ึนเพื่ออะไร และมีหลกัการจดัการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัอยา่งไร  อีกทั้งในการจดัสรรผลผลิต
ใหค้  านึงถึงความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม หรือความเสมอภาค ตลอดถึงความทัว่ถึงไร้อคติคือ ความล าเอียง 
ความไม่เท่ียงธรรมในการจดัการ หรือการปฏิบติัต่อการกระท านั้นๆ ๔ ประการ อนัไดแ้ก่ ความไม่
เป็นกลางเพราะรักใคร่ขอบพอ (ฉนัทาคติ) ความไม่เป็นกลางเพราะความเกลียดชงั (โทสาคติ) ความ
ไม่เป็นกลางเพราะความกลวั (ภยาคติ) ความไม่เป็นกลางเพราะความหลงมวัเมา (โมหาคติ) ความไม่
เป็นกลางเพราะความกลวั (ภยาคติ) เป็นตน้ 
 โดยในพระวินยัปิฎกของพระพุทธศาสนานั้นมีปรากฏเร่ืองของเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัระบบ
วถีิชีวิตการปฏิบติัของพระสงฆ์  และมีกฎเกณฑ์ท่ีเป็นหลกัส าคญัส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนัน่
คือ ศีลหรือแบบแผนแห่งการปฏิบติัอนัเป็นขอ้ห้ามท่ีควรละเวน้และขอ้อนุญาตท่ีพระพุทธองคท์รง
แสดงแก่พระสงฆ ์ ซ่ึงขอ้หา้มคือหา้มเก่ียวกบัส่ิงท่ีรบกวนต่อการประพฤติพรหมจรรย ์และหลกัการ
ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความต้องการปัจจยั ๔ มีอาหารบิณฑบาตจากผูมี้ศรัทธาตามรูปแบบ และ
บริโภคด้วยการพิจารณาว่าจักฉันเพื่อยงัอัตตภาพให้ร่างกายเป็นอยู่ได้เท่านั้ น  การปฏิบัติต่อ
เคร่ืองนุ่งห่ม คือจีวรท่ีทรงอนุญาตเพียงสามผืน ท่ีเหลือนอกจากนั้นให้จดัเป็นของสาธารณะ  จะไม่
ถือเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนตวั  การอยูโ่คนตน้ไม ้อาศยัธรรมชาติแวดลอ้มเป็นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีเหมาะสมแก่
สมณวิสัย และเม่ืออาพาธทรงอนุญาตให้ฉันยาดองดว้ยน ้ ามูตรเน่า ผลมะขามป้อมสด ผลสมอสด
หรือดองเพื่อใชเ้ป็นเภสัชได ้
 ส าหรับท่ีปรากฏในพระสุตตนัตปิฎกนั้น จะเห็นไดจ้ากหลกัธรรมค าสอนในเร่ืองของศีลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของฆราวาส  หรือในหลกัฆราวาสธรรม  อนัได้แก่ การไม่ลกัขโมยส่ิงของ
ของบุคคลอ่ืน รวมไปถึงการฉอ้ฉล หลอกลวง คา้ก าไรเกินควร และหลกัธรรมหรือคุณธรรมส าหรับ
ผูค้รองเรือน หลกัการแสวงหาทรัพย ์การรักษาทรัพย ์การเก็บออม การลงทุน การแบ่งทรัพยเ์พื่อใช้
จ่าย คุณธรรมของนายจา้ง คุณธรรมของลูกจา้ง คุณธรรมของพอ่คา้ คุณธรรมของผูป้กครองรัฐ และ
ส่ิงท่ีอุบาสกไม่ควรคา้ขาย เป็นตน้ และนอกจากนั้นยงัมีบางส่วนท่ีมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาและ
ชาดกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตนในดา้นคุณธรรมตามท่ีปรากฏในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย
เช่นกนั ดงัในเร่ืองราวของพระมหาชนกซ่ึงเป็นพระชาติของพระพุทธเจา้ท่ีทรงบ าเพ็ญเพียรบารมี 
เป็นตน้ และความเพียรน้ีเป็นท่ีมาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 
ในรัชกาลปัจจุบนั 
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 ส่วนท่ีปรากฏในพระอภิธรรมปิฎกนั้น  เป็นส่วนท่ีว่าดว้ยสภาพจิตใจ แมว้่าจะไม่มีส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในเร่ืองเศรษฐกิจโดยตรงก็ตาม  แต่เม่ือไดว้เิคราะห์ถึงกระบวนการและองคป์ระกอบต่างๆ  
แล้ว จะเห็นว่าองค์ประกอบของจิตใจมนุษย์นั้นเป็นรากฐานของพฤติกรรมในทุกด้าน รวมทั้ ง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจอีกดว้ย  ซ่ึงในฝ่ายลบหรืออกุศล ดงัเช่น โลภมูลจิต โทสมูลจิต โมหมูลจิต 
จะประกอบไปดว้ยตณัหามานะอนัเป็นอกุศลจิต ส่วนในฝ่ายบวกหรือกุศลก็จะมี อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ ซ่ึงประกอบไปดว้ยศรัทธา จาคะ เมตตาอนัเป็นฝ่ายกุศลจิตต่างๆ เหล่าน้ี  เป็นหน่วยธรรมท่ี
เป็นองค์ประกอบของจิตใจอันเป็นรากฐานทางพฤติกรรมของมนุษย์  และเม่ือน าไปศึกษาถึง
พฤติกรรมทางดา้นเศรษฐกิจแลว้  จะเห็นวา่ในเร่ืองใดท่ีจิตประกอบไปดว้ยจิตอกุศลธรรมแลว้  การ
ประกอบธุรกิจท่ีออกมาจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เบียดเบียนสังคมและชาวโลก  
ไม่เป็นทางแห่งสัมมาอาชีวะ แต่ถ้าจิตมีกุศลธรรมเป็นท่ีตั้ ง เป็นองค์ประกอบของจิตแล้ว  การ
ประกอบธุรกิจนั้ นย่อมจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป  
 ผู ้วิจัยจึงเห็นว่าเศรษฐศาสตร์พอเพียงในบริบทวิถี ชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกได้ช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจว่ามีท่ีมาจากภาวะแห่งจิต และส่งผลไปสู่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะจิตวิสัย (Subjective) โดยกระบวนการทางเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ีเป็นวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกบัหลกัพุทธธรรม  เป็นกระบวนการขจดัและขดัเกลาทางจิต
วญิญาณ  ดงัท่ีมีปรากฏเป็น   ค  าสอนและแนวทางการปฏิบติัในพระไตรปิฎก  อนัเป็นแบบอยา่งของ
การด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนภายใตนิ้ยามความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัหลกัพุทธธรรม  ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกจึงครอบคลุมพฤติกรรมความเป็นอยู่ การบริโภค การ
ประกอบกิจการงาน ท่ีถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทซ่ึงเก่ียวโยงกับหลักธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนและประโยชน์ต่อผูอ่ื้นอย่างถูกตอ้ง  ตามความมุ่งหมาย
ท่ีวา่ท าส่ิงท่ีมีค่าน้อยให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากและมีประโยชน์สูงสุด  ตรงตามหลกัพุทธธรรมค า
สอนท่ีมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 

 ส่วนที ่๒  สรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณ  
 ๕.๑.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับเศรษฐกิจพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบ     
พุทธ  
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธ   ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  มีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี  จ  านวน ๓๐๐ คน  โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ของ Krejcie  &  
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Morgan  และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Randon Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลาก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามกลับมาด าเนินการ
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้ จากนั้นจึงน าเสนอผล
การวเิคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  โดยสรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณพบว่า 
 จากผลการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี  พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศชายมีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเพราะความศรัทธา
และยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗  ส่วนสมาชิกเพศหญิงมี
การน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเพราะความศรัทธาและ
ยอมรับในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓  และคิดว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและหลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติน้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อย
ละ  ๓๐.๓๓ 
 ดา้นอายุ   พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอายุ ๑๖ ปี มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิต
และความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ ๔๐.๓๓  และคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใชแ้ละพฒันางานทางดา้น
การบริหารการศึกษาได้นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐  ส่วนสมาชิกท่ีมีอายุ ๑๗ ปี มีการปฏิบติั
ตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓  ขณะท่ีสมาชิกท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป มีการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐  และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจในเร่ืองของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ 
 ดา้นระดบัชั้นการศึกษา  พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ เพราะมีความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ และคิดวา่สถานศึกษาท่ีตน
ศึกษาอยู่มีการรับรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้จดัท าโครงการธนาคารความดีเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม  น้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  ส่วนสมาชิกท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐  ขณะท่ีสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มีการ
รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดีมากท่ีสุด และมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตน
ตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และคิดวา่สถานศึกษาท่ี



 ๒๘๕ 

ก าลังศึกษาอยู่มีการรับรู้และเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจดัท าโครงการธนาคารความดีเพื่อ
ปลูกฝังดา้นคุณธรรม นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ 
 ด้านแผนการเรียนในสายวิชา  พบว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีก าลงัศึกษาตาม
แผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ทั่วไป  มีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๓๓  และมีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพระพุทธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๓  ส่วนสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ภาษา 
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลักเศรษฐกิจพอเพียงน าแนวคิดพื้นฐานมาจาก
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๓   ขณะท่ีสมาชิกซ่ึงก าลงัศึกษาตาม
แผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ค านวณ  มีปฏิบติัตนตามวถีิชีวติและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐  และเร่ิม
ปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธหลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ 
 ดา้นสถานะหนา้ท่ีในโครงการ  พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะหนา้ท่ีใน
โครงการเป็นเจ้าหน้าท่ี    มีการรับรู้และเข้าใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งมีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธา
และยอมรับในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐  และคิดว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใช้และพฒันางานทางด้านการบริหารการศึกษาได้ น้อยท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ ๑.๖๗  ส่วนสมาชิกท่ีมีสถานะหน้าท่ีในโครงการเป็นผูช่้วยเจา้หน้าท่ี  เช่ือว่าคนทุก
ระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถรับรู้และเขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได ้มากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗  ขณะท่ีสมาชิกท่ีมีสถานะหนา้ท่ีในโครงการเป็นสมาชิกมีการรับรู้และเขา้ใจ
เพราะความศรัทธาและยอมรับในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 
๗๔.๖๗  และมีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
 ดา้นประสบการณ์ในโครงการ  พบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีประสบการณ์ใน
โครงการนอ้ยกวา่ ๑ ปี  มีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ และคิดวา่สถานศึกษาท่ีตน
ศึกษาอยู่มีการรับรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้จดัท าโครงการธนาคารความดีเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ส่วนสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการ
มากกวา่ ๑ ปี มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก มาก



 ๒๘๖ 

ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐  ขณะท่ีสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกว่า ๑ ปี มีการรับรู้
ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีมากท่ีสุด  และมีการน าไปใช้และพฒันาตน
ตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  มากท่ีสุดเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และ
คิดว่าสถานศึกษาท่ีตนก าลงัศึกษาอยู่มีการรับรู้และเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจดัท าโครงการ
ธนาคารความดีเพื่อปลูกฝังดา้นคุณธรรม นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ 

ผลการวิจยัแสดงให้ทราบว่าด้านการรับรู้และความเขา้ใจนั้น  สมาชิกโครงการธนาคาร
ความดีเพศชายมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗  ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐  และเป็นสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกวา่ ๑ ปี  มีการ
รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓  ทั้งน้ีเป็น
เพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ในรัชกาล
ปัจจุบนัที่ทรงเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  และท่ีว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ได้รับข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานาน โดยผ่านส่ือโทรทัศน์  และเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสนใจติดตามขอ้มูลข่าวสาร  โดยมีอิทธิพลมาจากครอบครัว สังคม ส่ือมวลชนและ
การศึกษา อีกทั้งยงัสัมพนัธ์กบักระบวนการของการรับรู้ อนัเป็นความคาบเก่ียวระหวา่งความเขา้ใจ 
การคิด การรู้สึก ความจ า การเรียนรู้ การตดัสินใจ และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ส่วนความ
เขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการธนาคารความดีนั้น สมาชิกมีการ
รับรู้และเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงหลงัจากวโรกาสปีเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นเพราะสมาชิกมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน  ซ่ึงเหตุผลในการรับรู้และ
เขา้ใจเป็นเพราะความศรัทธา ช่ืนชอบ และยอมรับในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้สมาชิกน า
หลกัธรรมท่ีมีอยูใ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ส่วนด้านวิถีชีวิตแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้ น  มีสมาชิก
โครงการธนาคารความดีท่ีมีอาย ุ๑๖ ปีและอาย ุ๑๗ ปี มีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติและความเช่ือแบบ
พุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓  
ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความ
เช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๐๐ และเป็นสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการนอ้ยกวา่ ๑ ปี มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวติและ



 ๒๘๗ 

ความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.๐๐ ทั้งน้ีเป็นเพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีนบัถือพระพุทธศาสนาโดยมีศรัทธา
ท่ีตั้ งมัน่ในหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ด้วยการประพฤติตนตามหลกัอาริยวฒิั ๕  และมี
บุคคลในชุมชนเป็นแบบอยา่งในเร่ืองความพอเพียง  ส่วนเหตุผลที่สมาชิกมีการปฏิบติัตนตามวิถี
ชีวิตและความเช่ือแบบพุทธนอ้ย เป็นเพราะวา่สมาชิกไม่ไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะติดตาม  ไม่ทราบวา่จะ
หาขอ้มูลไดอ้ยา่งไร และไม่ทราบถึงวธีิการปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสมาชิกไม่มี
เวลาศึกษาจากพระไตรปิฎก ไม่ไดใ้หค้วามสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ และมีวถีิชีวติอยูใ่นสถานท่ีไม่
มีกลัยาณมิตร 

ส าหรับดา้นการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีสมาชิก
โครง การธนาคารความดีเพศหญิง มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
เถรวาท   เพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอ เพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๓๓   ขณะท่ีสมาชิกท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป มีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มีการน าไปใชแ้ละพฒันา
ตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓  ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ี
ก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ทัว่ไป มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ๑๘.๓๓ และยงัเป็นสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการมากกว่า ๑ ปี  มีการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓  
ทั้งน้ีเป็นเพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ า  มีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้
และคุณธรรม  และมีการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีต่อตนเอง  อีกทั้งยงัเป็นนกัเรียนซ่ึงเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ครูและชุมชน เน่ืองเพราะสมาชิกเหล่าน้ีมีการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะในดา้นต่างๆ อยูเ่สมอ  
เป็นผลท าให้สมาชิกโครงการธนาคารความดีไดน้ าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อการ
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ถือไดว้่าเป็นการน านโยบายไปปฏิบติั เป็นการร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อตอ้งการให้ด าเนินการไปพร้อมๆ กนัทั้งของบุคคล กลุ่มคน หรือองคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยมุ่งท่ีจะให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ส าหรับสมาชิกส่วนนอ้ยที่ไม่ไดม้ีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมนั้น เป็น
เพราะมีการรับรู้และเขา้ใจนอ้ย ไม่ได้ให้ความสนใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เห็นดว้ยว่า
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปสู่การพฒันาคน สังคม และประเทศชาติไดอ้ย่างย ัง่ยืนและมัน่คง 



 ๒๘๘ 

อันเป็นมุมมองหน่ึงซ่ึงสมาชิกมีความเห็นแตกต่างไปจากคนอ่ืน  อีกทั้ งยงัเห็นว่าหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถน าไป ใชใ้นการจดัการศึกษาได ้ ซ่ึงในส่วนน้ีภาครัฐและองคก์รเอกชน
ควรร่วมกนัสนบัสนุนและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั 
 ๕.๑.๓  ข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
วถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 ผูว้ิจยัน าเสนอผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี ในดา้นการรับรู้  
ความเขา้ใจ วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา การน าไปใช้และการพฒันาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสรุปพบวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัปัญหา
และแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธไวด้งัต่อไปน้ีวา่ 
  ๑.  ในดา้นการรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา่ภาครัฐขาดการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้มีการรับรู้ไดท้ัว่ถึง  และขาดการติดตามเพื่อประเมินผลโครงการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเศรษฐกิจพอเพียงตามหน่วยงานต่างๆ   ซ่ึงแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นภาครัฐ
ควรจดัท าการประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนมีการรับรู้อย่างทัว่ถึง เช่น การจดัฝึกอบรม การสัมมนา
วิชาการ  เพิ่มเอกสารท่ีใช้ในการเผยแผ่ในเร่ืองการรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะมีน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน  และตอ้งติดตามเพื่อประเมินผลโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามหน่วยงานต่างๆ  ทั้งของภาครัฐและเอกชน   
  ๒.  ในดา้นวถีิชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  พบวา่บทบาทการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์มีน้อยเกินไปต่อการสร้างศรัทธาความเช่ือตามหลกัธรรมท่ีมีอยู่ในเศรษฐกิจ
พอเพียง  และควรมีการใช้ท่ีดินภายในวดัให้เกิดประโยชน์ดว้ยการท าแปลงสาธิตเก่ียวกบัวิถีชีวิต   
ซ่ึงแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการเผยแผ่ สร้างศรัทธา
ความเช่ือตามหลกัธรรมท่ีมีอยูใ่นเศรษฐกิจพอเพียงให้มากกวา่น้ี โดยมีการใชท่ี้ดินภายในวดัให้เกิด
ประโยชน์ดว้ยการท าแปลงสาธิตเก่ียวกบัวิถีชีวิต  และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ควรมีหลกัสูตรการ
เรียนการสอนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย 
  ๓.  ในดา้นการน าไปใช้และการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่าขาด
การยกยอ่งบุคคลตวัอยา่งในการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงแนวทางแกไ้ข
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นภาคเอกชนควรช่วยพฒันาเทคโนโลยีในดา้นการผลิตสินคา้ดว้ยภูมิ
ปัญญาเพื่อส่งออกตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ควรร่วมกันยกย่องบุคคลตวัอย่างผู ้
ขบัเคล่ือนการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  และรัฐบาลตอ้งส่งเสริมในดา้น
การน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงัโดยเร่งด่วน 



 ๒๘๙ 

ผูว้จิยัจึงสรุปวา่ปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกน้ี  เป็นระบบพื้นฐานของการด าเนินชีวิตดว้ยการรักษาศีลท่ีไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้นและประกอบดว้ยความเมตตา ไม่ลกัขโมยส่ิงของ รวมไปถึงการหลอกลวงท าให้คน
อ่ืนเสียหาย ไปจนถึงขั้นสูงสุด คือสภาพจิตใจของมนุษย ์ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นผลมาจากความ
ศรัทธาท่ีเป็นก าลังในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา โดยเร่ิมจาก
สัมมาทิฐิท่ีประกอบดว้ยเหตุผลและท าให้เกิดปัญญาน าไปสู่สัมมาอาชีวะไดน้ั้น เพราะมีหลกัพุทธ
ธรรมท่ีสนบัสนุนอยู ่๓ ประการ คือ  ศีลเป็นวิธีการพฒันาท่ีสมดุล  เป็นการปฏิบติัตนในเร่ืองความ
ความพอประมาณดว้ยหลกัสันโดษ  สมาธิเป็นวธีิการก ากบัท่ีย ัง่ยืน เป็นการปฏิบติัตนในเร่ืองความ
มีเหตุผลดว้ยหลกัโยนิโสมนสิการ  ปัญญาเป็นวธีิการสนบัสนุนท่ีมัน่คง  เป็นการปฏิบติัตนในเร่ือง
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนดว้ยหลกัอปัปมาทธรรม   

 ๕.๑.๔  รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
อนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอัน
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  ถือเป็นรากฐานของการแสดงออกเป็นพฤติกรรมของมนุษย ์ ถา้
จิตประกอบดว้ยกุศลธรรม การประกอบอาชีพการงานยอ่มออกมาในทางสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีค่า 
ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตไม่ประกอบด้วยธรรม คือ อกุศล การประกอบอาชีพก็อาจจะเป็นการ
เบียดเบียนผูอ่ื้น ผิดศีลธรรม ก่อให้เกิดปัญหาคามเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น  อีกทั้ งแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้ปฏิเสธทุนนิยมโดยส้ินเชิง  แต่พยายามอยู่ร่วมกับทุนนิยมโลกให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินของตนเอง และยงัไดล้ดกลไกทางตลาดลง ไม่ผูกขาดกบักลไกลทาง
ตลาดโลก โดยมองถึงระบบโครงสร้างการผลิตแบบพอเพียงเพื่อการบริโภคให้พอกินกันใน
ครอบครัวซ่ึงเป็นระดบัพื้นฐาน เม่ือพออยู่พอกินสามารถอุม้ชูตวัเองได้  ท่ีเหลือก็จะเผื่อแผ่ให้แก่
เพื่อนบา้นและยงัเผื่อแผแ่ก่สัตวอี์กดว้ย  ซ่ึงถือไดว้า่ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคเป็นคนเดียวกนั ไม่อิงการคา้ 
การตลาดโลก แต่ยงัมีการรวมกลุ่มกนั รวมตวักนัดว้ยความสามคัคี  มีการสะสมทุนระดมทุนภายใน
ชุมชนของตนเอง โดยการพึ่งตนเองภายในชุมชนและยงัขยายออกไปสู่ตลาดภายนอกได ้จะท าให้
ชุมชนเกิดความเขม้แข็งยิ่งข้ึนไป  ดว้ยการมีวิถีชีวิต ความเช่ือ และการพฒันาตนตามหลกัธรรมค า
สอนท่ีมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 
 รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตอ้งเกิดจากความเช่ือ ความศรัทธา ใน
การปฏิบติัตนตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเบ้ืองตน้ก่อน อยูบ่นพื้นฐานแห่งความพอใจ  หรือ
ความพอประมาณ  เพราะผูป้ฏิบติันั้นเห็นถึงคุณค่าของหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงถือวา่เป็น
รากฐานส าคญัของวฒันธรรมและภูมิปัญญาอนัเป็นศูนยร์วมของจิตใจ ตลอดจนเป็นการหล่อหลอม 
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หลกัการส าคญัท่ีสามารถช่วยพฒันาวิถีชีวิต และความเป็นอยูข่องตนเองไดด้ว้ยหลกัไตรสิกขา  จน
ท าใหมี้การกินดีอยูดี่ ไดต้รงตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกระบวนการพฒันาใหรู้้จกัพอประมาณ 
มีเหตุผล  สร้างภูมิคุม้กนัเพื่อตนเองคว้ยความรู้และคุณธรรม  จึงเห็นไดว้่าคนท าให้เกิดการพฒันา 
และในขณะเดียวกนัคนคือผลแห่งการพฒันา  ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าศรัทธาเป็นก าลงัแห่งศีล สมาธิ 
และปัญญา  หลกัไตรสิกขาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการสร้างรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
วถีิชีวติแบบพุทธเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 สรุปไดว้่ารูปแบบกระบวนการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีศรัทธาเป็นเคร่ืองน า
เป็นระบบการพฒันาแบบไตรสิกขา ซ่ึงมีลกัษณะในการพฒันาคนแบบองคร์วม  ร่วมกบัการปฏิบติั
ตามหลักธรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตอย่างสม ่ าเสมอ ท่ีเรียกว่า
ธรรมานุธรรมปฏิบติั โดยบูรณาการทั้งวิชาทางโลกและทางธรรมเป็นการเติมเต็มทางจิตใจด้วย
พระพุทธศาสนาท่ีเน้นการพฒันาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  ท าให้บุคคลไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง  
 

๕.๒  การอภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยั“เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก”  
ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
ถึงปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธ  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ๕.๒.๑  ผลการวจัิยด้านคุณภาพโดยรวมและรายด้าน พบว่า   
 เศรษฐกิจพอเพียง คือการด ารงอยูบ่นความพอดีทั้งกาย ใจ และการกระท าหลายๆ ความคิด
ของมุมมองในแต่ภาคการเกษตร  แต่ความจริงแทไ้ม่ใช่ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของ
คนทุกคนท่ีมีชีวิตอยูใ่นโลกใบน้ี ถา้แยกค าแลว้จะรู้วา่  ค  าวา่เศรษฐกิจ หมายถึงความสามารถด าเนิน
กิจกรรมหรือการใชจ่้าย ใชจ่้ายในท่ีน้ีนั้นหมายถึง ความคิด การกระท า หรือความสามารถห้ด ารงอยู ่ 
ตลอดจนรายได้ท่ีหามาไดแ้ละมีอยู่เป็นทุน พอเพียง หมายถึงความพึงพอใจในส่ิงท่ีมีอยูไ่ม่ปฏิบติั
อะไรท่ีมากเกินไปหรือขดัสนเกินไป มีความพอดีต่อการกระท าจะส่งผลให้ไม่เกิดความอตัคตัขดั
สนในอนาคต  ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชีวิตท่ีบอกให้มนุษยต์ั้งตวัและด าเนินชีวิต
ด้วยความพอดี มีเหตุ มีผล มีความพอประมาณ และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการไม่เส่ียง โดยมีแนว
ทางการรับรู้และปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 การรับรู้และความเขา้ใจในหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้แจง้ ตอ้งพยายามท า
ความเขา้ใจใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยตอ้งเรียนรู้ถึงองคป์ระกอบของความพอเพียงวา่เก่ียวขอ้งกบัดา้น
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ใดบา้ง การส ารวจตนเอง และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มตวัเราวา่มีส่ิงใดท่ีสามารถประยุกต ์และปรับใชเ้พื่อ
รองรับการปฏิบติัตามวิถีพอเพียง  ท่ีส าคญัคือตอ้งรู้จกัวิธีก าหนดจิตใจให้ตั้งไวบ้นความไม่โลภ  
เดินสายกลางอยา่ฝืนต่อความเป็นจริง  เพราะการรับรู้และปฏิบติัตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะพบวา่
เกิดความสุขทั้งกาย ใจ และความเป็นอยูใ่นสังคม  การบริหารจดัการชีวติมีความชดัเจนไม่ตอ้งอาศยั
ปัจจยัเก่ียวขอ้ง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง โดยจะเห็นไดว้า่พุทธเศรษฐศาสตร์มีความสัมพนัธ์
กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจในการด าเนินชีวิตอย่างชัดเจนและส าคญัต่อจิตใจคือ เป็นการสอนให้
ด าเนินการทางเศรษฐกิจด้วยปัญญาในลกัษณะของปัญญานิยม  ไม่ใช่บริโภคนิยมหรือวตัถุนิยม  
เพราะค าว่า เสฏฐ แปลว่า ประเสริฐท่ีสุดนั้นคือการท าส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ หรือ
กระท าส่ิงท่ีมีประโยชน์นอ้ยใหเ้ป็นประโยชน์มาก ประการส าคญั คือพุทธศาสนาประกอบดว้ยองค์
ความรู้ท่ีไม่แยกออกจากความรู้สาขาอ่ืนๆ ในระบบความ สัมพนัธ์ของชีวติและสังคมเพื่อแกปั้ญหา
ต่างๆ ได้  โดยเฉพาะจะมองดูว่าความเป็นอยู่ดีทางเศรษฐกิจนั้นสัมพนัธ์กบัชีวิตด้านอ่ืน รวมทั้ง
จิตใจ ส่งเสริมเก้ือกูลกนัอยา่งแยกไม่ออก ซ่ึงในภาพรวมของความสัมพนัธ์คือการด าเนินเศรษฐกิจ
เก้ือกูลกนัอย่างแยกไม่ออก และในความสัมพนัธ์น้ีคือการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นการ
ปฏิบติัพุทธเศรษฐศาสตร์นัน่เอง 
 ส่วนในบริบทวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธนั้น มีหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งเศรษฐกิจพอเพียง  
คือธรรมสายกลาง ซ่ึงเป็นหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้อง และมีกระบวนการของ
ไตรสิกขาอยู่ในฐานะท่ีเป็นปทสัถานให้เกิดดุลยภาพ ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติมนุษยก์บัสังคม
และกายจิตของการด าเนินชีวิต  และปฏิบติัตนในทางท่ีควรโดยมีพื้นฐานาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทยและหลกัการแห่งศาสนาพุทธน ามาประยุกตใ์ช้ร่วมกนั โดยมีลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียง
แบบการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นเป็นการรอดพน้จากภยัและ
วกิฤตเพื่อการพฒันาตามลกัษณะแนวผสมผสานกบัหลกัธรรมคือ ความพอประมาณหมายถึงความ
พอดี  ไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ความมีเหตุผลหมายถึงการตดัสินใจ
เก่ียวกบัความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล  และการมีภูมิคุม้กนัหมายถึงการเตรียมตวัให้
พร้อมรับผลกระทบการเปล่ียนแปลง 

ฉะนั้ นความชัดเจนของความเช่ือในหลักการของพุทธศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือในการ
ขบัเคล่ือน แนวความคิดของคนไทย ซ่ึงท าให้เกิดการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรม ท่ี
ท าให้การด าเนิน ชีวิตตั้งอยูบ่นรากฐานของความไม่ประมาท ลว้นเป็นสาระส าคญัของศาสนาพุทธ
ทั้งส้ิน  ยกตวัอยา่งไดช้ดัเจนคือ “ศีล”  ในพระพุทธศาสนาเป็นขอ้ละเวน้ห้ามมิให้กระท าชัว่ พร้อม
กับเป็นประทีปน าทางชีวิต  และความเช่ือมั่นว่าผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธย่อมปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาในการประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน  ตรงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ท่ีเน้นศกัยภาพของมนุษยใ์ห้ความส าคญัต่อสวสัดิภาพของปัจเจกบุคคลอยา่ง
ชัดเจน  จึงไม่ต้องวิตกถ้าหากใช้หลักการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอยู่
ตลอดเวลาแลว้  ย่อมเป็นผูท่ี้มีความพอประมาณ เป็นผูท่ี้มีเหตุผล และเป็นผูท่ี้มีภูมิคุม้กนัในตนเอง
อยา่งแน่นอน  

ผูว้จิยัจึงกล่าวสรุปไดว้า่การใชชี้วติแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีแห่งความพอเพียง นัน่คือ
การปฏิบติัตามสาระส าคญัของพระพุทธศาสนานัน่เอง  เพราะหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้
สอนใหผู้ป้ฏิบติัตามมีความเช่ืออยา่งงมงาย แต่ตรงกนัขา้มพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมท่ีสอนใหค้น
มีเหตุผล รู้ท่ีมาท่ีไป รู้ตวัเอง รู้สภาพแวดลอ้ม  ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีเหตุของการยอมรับจาก
มวลชนโดยทัว่ไป อนัเป็นผลท่ีเห็นถึงความเป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจนบนความศรัทธา
มากกวา่ความเช่ือ  และท าให้มวลชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
และน าไปใช้ในการพฒันาตนตามหลกัธรรมท่ีมีอยูใ่นเศรษฐกิจพอเพียง  และเห็นดว้ยว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าไปสู่การพฒันาคน ชุมชน และประเทศชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง  เพราะเป็น
การพึ่งพาตนเอง มีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนไทย   
 ดงันั้นจึงเห็นได้ว่าโครงการธนาคารแห่งความดีเป็นกระบวนการหน่ึงของการขบัเคล่ือน
ทางด้านคุณธรรม  ซ่ึงเป็นการปลูกจิตส านึกด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และใน
ขณะเดียวกนัตอ้งมีความรู้ในดา้นหลกัวิชาการ  แลว้ยงัตอ้งแทรกวิถีการด าเนินชีวิตท่ีส าคญัไปเป็น
เคร่ืองมือใหก้บัเยาวชน  เพราะเยาวชนคือตน้กลา้แห่งการด าเนินการพฒันาระบบของประเทศ จึงท า
ให้บริบทวิถีแบบพุทธเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคคล  และประการส าคัญในปัจจุบนัซ่ึงภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบ ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธน้ีมี
ความหมายและทรงคุณค่ามากยิง่ข้ึน 
 ๕.๒.๒   ผลการวจัิยด้านปริมาณจากแบบสอบถามถึงปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า   
 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ เพศชายคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีอายุ ๑๖ ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ 
รองลงมาคืออายุ ๑๗ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๖ ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี ๔ มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๖ รองลงมาคือมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ มีแผนการเรียน
ในสายวิชาศิลป์ค านวณ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือศิลป์ภาษา คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๐๐ โดยมีฐานะเป็นสมาชิกโครง การธนาคารความดี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๖ 
รองลงมาคือผูช่้วยเจา้หน้าท่ีโครงการธนาคารความดี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔ และมีประสบการณ์
ในโครงการธนาคารความดีนอ้ยกวา่ ๑ ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๖ 
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 ๕.๒.๓  ผลการวจัิยด้านปริมาณจากแบบสอบถามรายด้าน  พบว่า   
 ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจของสมาชิกโครงการธนาคารความดีอยู่ในระดบัมาก  เพราะ
สมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศชายมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจเพราะความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗  ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดบัมาก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐  และเป็นสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการ
มากกวา่ ๑ ปี  มีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๓.๓๓  ทั้งน้ีเป็นเพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  ในรัชกาลปัจจุบนัที่ทรงเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  และท่ีวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด   
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของส านักงานคณะกรรมการ พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานานผา่นส่ือโทรทศัน์ เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารมีอิทธิพลมาจากอิทธิพลของครอบครัว อิทธิพลทาง
สังคม อิทธิพลของส่ือมวลชน และอิทธิพลทางดา้นการศึกษา และสัมพนัธ์กบัเร่ืองกระบวนการของ
การรับรู้ อันเป็นความคาบเก่ียวระหว่างความเข้าใจ การคิด การรู้สึก ความจ า การเรียนรู้ การ
ตดัสินใจ และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ส่วนความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสมาชิกโครงการธนาคารความดีนั้น  สมาชิกมีการรับรู้และเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลงัจากวโรกาสปีเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  
เพราะสมาชิกมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน  ประกอบกบัมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้สมาชิกน าหลกัธรรมท่ีมีอยูใ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ของศศิพรรณ  บัวทรัพย์  
ไดศ้ึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วตัถุประสงค์เพื ่อศึกษาความคิดเห็นและปัจจยัท่ีมีต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการ
รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือหนงัสือพิมพ์ และน้อย
ท่ีสุดคือวทิย ุ การรับรู้ในเน้ือหาสาระ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ การปฏิบติัหรือการประยุกต์ใช้  
และการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก  โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  คณะท่ีศึกษา และ
การรับรู้จากครอบครัว  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็น ไดแ้ก่ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาที่จบ การเขา้
ศึกษา ภูมิล าเนา การรับรู้จากส่ือมวลชน การรับรู้จากเพื่อนหรือผูน้ ากลุ่ม  และยงัสอดคล้องกบั
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การศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจของส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ได้
ท าการวิจยัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของประชาชน โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนทัว่ทั้งประเทศท่ีมี
อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป จ านวน ๗,๕๔๙ คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รู้จกั
และเคยไดย้ินค าวา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัเกินร้อยละ ๙๐  โดยส่ิงท่ีประชาชนรับรู้
และเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  การรู้จกัความพอดี  การใช้ชีวิตบนทางสาย
กลาง  แต่ประเด็นท่ีประชาชนยงัมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง
ของการใช้ของฟุ่มเฟือยไดแ้ต่ตอ้งรู้จกัความพอดี  การใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกู้
เงินได้ถ้าน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้มานานผ่านส่ือโทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์และวทิยุ 
 ดา้นวิถีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของสมาชิกโครงการธนาคารความ
ดีอยูใ่นระดบัมาก  เพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีอาย ุ๑๖ ปีและอายุ ๑๗ ปี มีการปฏิบติั
ตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ  เพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
๔ มีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ เพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ และเป็นสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในโครงการ
นอ้ยกวา่ ๑ ปี มีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ทั้งน้ีเป็นเพราะสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดีนับถือพระพุทธศาสนาและมีบุคคลในชุมชนเป็นแบบอย่างในเร่ืองความพอเพียง ส่วน
เหตุผลที่สมาชิกมีการปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธนอ้ย เป็นเพราะวา่สมาชิกไม่ได้
ให้ความสนใจท่ีจะติดตาม  ไม่ทราบว่าจะหาขอ้มูลได้อย่างไร และไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสมาชิกไม่มีเวลาศึกษาจากพระไตรปิฎก ไม่ไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้  และมีวิถีชีวิตอยูใ่นสถานท่ีไม่มีกลัยาณมิตร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีเก่ียวกบั
วถีิชีวิตคนไทยของมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ ได้ศึกษาการพฒันาประเทศในช่วง ๕ ทศวรรษที่ผ่าน
มานั้น ช้ีให้เห็นชัดถึงผลการพฒันาที่ไม่สมดุล ท าให้เกิดความเล่ือมล ้ าของการกระจายรายได้ 
เกิดปัญหาความยากจน และปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
นอกไปจากน้ีความอ่อนแอของสังคมไทยภายใตก้ระแสวตัถุนิยมและบริโภคนิยมยงัก่อให้เกิด
ปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยม ในวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยอย่างรุนแรงอีกด้วย  
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ในขณะเดียวกนักบัที่โครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ท่ี
มุ่งเน้นความพออยู่ - พอกิน พอเพียง และคุณภาพชีวิตของประชากรที่ได้น้อมน าเอาหลกัพุทธ
ธรรมมาเป็นแนวในทางการพฒันาของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็น
เอนกอนันต์ จนกระทัง่ภาครัฐได้น้อมเอาไปเป็นปรัชญาน าในแผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาของประเทศไทย ซ่ึงผลของการศึกษาวิจยั
จากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ียงัได้ขอ้สรุปด้วยว่า การพฒันาประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมีรากฐานมาจากหลกัธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จะท าให้
สังคมและประเทศชาติด าเนินไปได้อย่างมัน่คง ย ัง่ยืน มีภูมิคุม้กนั มีดุลยภาพและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเช่ือของมัทนา  พันทวี ไดศึ้กษาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบ ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริกบัหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกันในด้านต่างๆ คือ ด้านปรัชญา ด้านโครงสร้าง และด้าน
กระบวนการ กล่าวคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ยหลกัการความเช่ือ และอุดมการณ์ดา้น
เศรษฐกิจท่ีเป็นไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน ประสานเช่ือมโยงกนัเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นองคร์วม 
และมีความเป็นธรรมสูง ซ่ึงในดา้นโครงสร้างคือกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจทั้งสองตั้งอยู่ท่ีความ
พอดี ความพอประมาณ ไม่โลภ ซ่ึงเป็นวิธีคิด ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีมีสันโดษธรรมเป็นตัว
ก าหนดให้พอเพียง และดา้นกระบวนการต่างมีการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ืยน และการจดัสรร
ผลผลิตท่ีเห็นความส าคญัของความสงบสุขในดา้นจิตใจมากกวา่ความสุขในดา้นวตัถุเงินตรา 
 ด้านการน าไปใช้และการพัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีอยู่ในระดบัมาก  โดยสมาชิกโครงการธนาคารความดีเพศหญิงมีการน าไปใช้และ
พฒันาตนตามหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอ เพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓  ขณะท่ีสมาชิกท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป มีการ
น าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓  ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาตามแผนการเรียนในสายวิชาศิลป์ทัว่ไป มีการ
น าไปใช้และพฒันาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ๑๘.๓๓ และยงัเป็นสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ใน
โครงการมากกวา่ ๑ ปี  มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบั



 ๒๙๖ 

มาก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ทั้งน้ีเป็นเพราะสมาชิกโครงการธนาคารความดีเป็นผูท่ี้มี
ภาวะผูน้ า มีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้และคุณธรรม  และมีการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีต่อตนเอง  อีก
ทั้งยงัเป็นนกัเรียนซ่ึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและชุมชน เนื่องเพราะสมาชิกเหล่าน้ีมีการ
เพิ ่มพูนความรู้และทกัษะในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เป็นผลท าให้สมาชิกโครงการธนาคารความดีได้
น าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ถือได้ว่าเป็นการน า
นโยบายไปปฏิบติั  เป็นการร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอ้งการให้ด าเนินการไปพร้อมๆ 
กันทั้ งของบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งท่ีจะให้เกิดผลส าเร็จตาม
วัต ถุป ระส งค์ แล ะ เป้ าห ม ายของการน าป รัชญ าเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปประยุกต์ ใช้ ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวนัให้ได้มากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการน าไปใช้ของ    
ชุติรักษ์  ใจช้ืน  ไดศึ้กษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ ศึกษากรณี
ศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนต าบลบางนางล่ี อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยศึกษาดว้ย
ตวัแปรตามคือ  ความมัน่คงของมนุษยก์บัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การพึ่งตนเอง ความพอเพียงและการ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนในความรับผิดชอบของศูนย์
พฒันาครอบครัว จ านวน ๒๖๕ หลงัคาเรือน  ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบว่า  มีความมัน่คงของมนุษยอ์ยู่ในระดบัปานกลาง  
ส่วนการพึ่ง ตนเอง  ความพอเพียงและการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  ๓.๙๖  และ ๓.๕๙ ตามล าดบั  ส าหรับผลการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคูณเพื่อท านายปัจจยัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อความมัน่คงของมนุษย ์พบวา่ปัจจยัภูมิคุม้กนัท่ีดี
และการพึ่งตนเองร่วมกนัท านายความมัน่คงของมนุษย ์โดยภูมิคุม้กนัท่ีดีเป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพล
สูง และผลของการเปรียบเทียบความมัน่คงของมนุษยร์ะหว่างอาชีพเกษตรกรรมกบัอาชีพรับจา้ง 
พบว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคงกว่าอาชีพรับจ้างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ ๐.๐๕  และยงั
สอดคล้องกับการศึกษาท่ี เก่ียวกับการพัฒนาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงของ           
สหัทยา  พลปัถพี ได้ศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ ๑) ความพอประมาณ ได้แก่ พอประมาณกบัศกัยภาพ
ของตน พอประมาณกบัสภาพแวดล้อม ไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผูอื้่น ๒) มีเหตุผล ได้แก่ 
ไม่ประมาท รู้ถึงสาเหตุ พิจารณาคน้หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การกระท า  ๓) มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี ได้แก่ พึ่ งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ในทาง
สังคม ค านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น รู้เท่าทนัและพร้อมรับต่อการเปลื่ยนแปลง  ซ่ึง
คุณลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนได้จากการพฒันาความรู้และคุณธรรมตามหลกัของการพฒันาคน  ส่วน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเป็นวิถีชีวิตและความเชื่อ ที ่ด าเนินการตามหลกั



 ๒๙๗ 

เศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ  กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงด้านเศรษฐกิจ ความ
พอเพียงด้านสังคม ความพอเพียงด้านส่ิงแวดล้อม และความพอเพียงด้านจิตใจ  ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินไปพร้อมกนัอย่างสมดุล จึงจะสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนใน
ชุมชนได้ ซ่ึงการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพฒันาคนไปสู่คุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมี ๒ รูปแบบ คือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาคนโดยตรง และการเรียนรู้เพื่อพฒันาระบบท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนการเปลื่ยนแปลง โดยแนวทางการพฒันาคนในชุมชนให้มีคุณลกัษณะตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาความรู้และคุณธรรมในตวับุคคลผ่านการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ และการพฒันาชุมชนให้มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืนและพร้อมรับต่อการเปล่ืยนแปลง 
 ๕.๒.๔  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  พบว่า 
 ๑. เพศ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธตามหลกั
พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีระดบั ๐.๐๕  อภิปรายได้ว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการรับรู้
และเข้าใจข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  เพราะความศรัทธาและยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบ
พุทธ  ซ่ึงโดยปกติแลว้มนุษยไ์ม่ว่าเพศใดย่อมตอ้งการความสุขท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยั ๔ และมีความ
พอเพียงอยู่ในจิตใจของตนเองอยูแ่ลว้  อีกทั้งสมาชิกโครงการธนาคารความดีเป็นพุทธศาสนิกชน  
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมศรี  จินะวงษ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
วิธีการวิจยัเชิงเอกสารวิธีวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  และวิธีวิจยัเชิงปริมาณกบั
กลุ่มตวัอย่างจ านวน ๑๒๓ ครัวเรือนในชุมชนบา้นสุขใจ จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า
แนวคิดการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและปัจจุบนัมีทั้งที่เป็นจุดร่วมและจุดต่าง ซ่ึง
จุดร่วมคือเน้นที่การพึ่งพาตนเอง และมีความสุขตามอตัภาพ ส่วนจุดต่างคือในสภาพการ
ปัจจุบนัน้ีการผลิตเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิตและพฒันาคุณภาพชีวิต โดย
มีกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอาศยัทั้งปัจจยัภายนอก  ปัจจยัภายใน และ
ปัจจยัส่ิงแวดล้อม  ส่วนตวัแปรเพศ อายุ ขนาดครัวเรือน รายไดห้ลกัและรายไดเ้สริม ไม่มีผลต่อ
แนวคิดการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและปัจจุบนั 
 ๒. อายุ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีระดับ ๐.๐๕  อภิปรายได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เม่ือมีอายุมากข้ึน 
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ประสบการณ์ท่ีได้สะสมมาจากการเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมา  ย่อมท าให้มองเห็นถึงประโยชน์
และโทษอนัเกิดจากการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่นในด้านของผลประโยชน์จะเห็นว่ามี
บุคคลท่ีละเวน้ในการผลิตหรือการคา้ส่ิงของทีให้โทษต่างๆ โดยจะเห็นไดว้่าจากสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีท่ีมีอายุมากข้ึนยอ่มมีการรับรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใช้เพื่อพฒันาตนตามหลกั
พุทธธรรมมากข้ึน  การปฏิบติัตนตามวถีิชีวติและความเช่ือแบบพุทธน้ีเป็นเพราะวา่สมาชิกโครงการ
ธนาคารความดีมีความศรัทธาเช่ือมัน่และยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงกล่าวไดว้า่อายไุม่
มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยั
ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ไดท้  าการศึกษาถึงความรู้ความ
เขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความรู้  ความ
เข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต ์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัของประชาชน  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนทัว่ทั้งประเทศท่ีมีอายุ
ตั้งแต่  ๑๕  ปีข้ึนไป  จ านวน ๗,๕๔๙ คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ผลการวิจยัพบวา่  ประชาชนส่วนใหญ่รู้จกั
และเคยไดย้ินค าวา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัเกินร้อยละ ๙๐ โดยส่ิงท่ีประชาชนรับรู้
และเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ  การรู้จกัความพอดี  การใชชี้วิตบนทางสายกลาง 
แต่ประเด็นท่ีประชาชนยงัมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของการ
ใชข้องฟุ่มเฟือยได ้ แต่ตอ้งรู้จกัความพอดี การใชชี้วิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกูเ้งินได ้ถา้
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้มานานแล้วโดยผ่านส่ือโทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพแ์ละวทิยุ 
 ๓. ระดบัชั้นการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  อภิปรายได้ว่า
สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดีมาก
ท่ีสุด  จนสามารถมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการปฏิบติั
ตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธน้ีเป็นเพราะมีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้คนท่ีไดรั้บการศึกษาจะท าใหต้นเองมีความรู้ มีแนวคิดและมีความ
ตอ้งการท่ีจะหาแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
ทั้งด้านสังคม  ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์จากการท่ีไดศึ้กษามา  เม่ือน า
หลกัพุทธธรรมตามท่ีมีในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนัแล้ว ย่อมท าให้เกิดการ
ยอมรับดว้ยความศรัทธาและพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติัมากยิ่งข้ึน จนกล่าวไดว้า่ระดบัชั้นการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั



 ๒๙๙ 

ของ ศศิพรรณ  บัวทรัพย์ ไดศ้ึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  วตัถุประสงค์เพื ่อศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยท่ีมีต่อความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ์ และน้อยท่ีสุดคือวิทยุ การรับรู้ในเนื้อหาสาระ ความเขา้ใจ  การปฏิบตัิหรือ
ประยุกต์ใช้และการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
คิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่  เพศ  อายุ ชั้นปีท่ี
ศึกษา คณะท่ีศึกษาและการรับรู้จากครอบครัว ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็น ไดแ้ก่  สาขาท่ีจบ
การเขา้ศึกษา  ภูมิล าเนา การรับรู้จากเพื่อนหรือผูน้ ากลุ่ม 
 ๔. แผนการเรียนในสายวิชา มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ อภิปรายไดว้่า
สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีวิถีชีวิตและความเช่ือตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท นั่นเป็นเพราะมีความศรัทธาและ
ยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด ซ่ึงแผนการเรียนในสายวิชาน้ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้
เกิดการพฒันาความรู้และคุณธรรมตามหลกัของการพฒันาคน  น าไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนที่ด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือกิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียง
ด้านเศรษฐกิจ  ความพอเพียงด้านสังคม  ความพอเพียงด้านส่ิงแวดล้อมและความพอเพียงด้าน
จิตใจ โดยกิจกรรมเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินไปพร้อมกนัอย่างสมดุล  จึงจะสร้างความ
พอเพียงให้เกิดข้ึนได้ และกล่าวไดว้า่แผนการเรียนในสายวิชามีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ขวัญชัย ศรีพรรณี ไดศึ้กษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการใชแ้นวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชก้ารสอนแบบอริยสัจกบัการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการใช้
แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ตามเพศ อายุ วิชาเรียน ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนวชิาพระพุทธศาสนา โดย
ใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจกบัการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แตกต่างกนัและมีการใช้แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
 ๕. สถานะหน้าท่ีในโครงการธนาคารความดี ไม่มีความสัมพนัธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีระดบั ๐.๐๕ อภิปรายไดว้่า



 ๓๐๐ 

สมาชิกโครงการธนาคารความดีท่ีมีสถานะหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีในโครงการมีการรับรู้และเขา้ใจ
ขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี  จึงไดป้ฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ  เน่ืองเพราะ
มีความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยงัเช่ือวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั 
และทุกศาสนาสามารถรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได ้ ซ่ึงจากสถานะหนา้ท่ีของ
สมาชิกในโครงการธนาคารความดีน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพฒันาคน
ไปสู่คุณลกัษณะตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง มี ๒ รูปแบบ คือ การเรียนรู้เพื ่อพฒันาคน
โดยตรง  และการเรียนรู้เพื่อพฒันาระบบท่ีจะช่วยสนับสนุนการเปล่ืยนแปลง  โดยแนวทางการ
พฒันาคนในชุมชนให้มีคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาความรู้
และคุณธรรมในตวับุคคลผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการพฒันาชุมชนให้มี
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืนและพร้อมรับต่อการเปลื่ยน
แปลง  จึงกล่าวได้ว่าฐานะในโครงการธนาคารความดีไม่มีความสัมพนัธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ ชุติรักษ์  ใจช้ืน ไดศึ้กษาการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ ศึกษากรณีศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน
ต าบลบางนางล่ี  อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยศึกษาดว้ยตวัแปรตามคือ ความมัน่คงของ
มนุษยก์บัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การพึ่งตนเอง ความพอเพียงและการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นประชาชนในความรับผิดชอบของศูนยพ์ฒันาครอบครัว จ านวน ๒๖๕ หลงัคา
เรือน ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบวา่ มีความมัน่คงของมนุษยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการพึ่งตนเอง ความพอเพียงและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ๓.๙๖ ในเร่ืองการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี  
ส าหรับผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อท านายปัจจยัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อความมัน่คงของ
มนุษย ์พบว่าปัจจยัภูมิคุม้กนัท่ีดีและการพึ่งตนเองท านายความมัน่คงของมนุษย ์โดยภูมิคุม้กนัท่ีดี
เป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพลสูง และผลของการเปรียบเทียบความมัน่คงระหวา่งอาชีพเกษตรกรรมกบั
อาชีพรับจา้ง พบวา่อาชีพเกษตรกรรมมีความมัน่คงกวา่อาชีพรับจา้งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  ๐.๐๕ 
 ๖. ประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕  อภิปรายได้ว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีการรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นอยา่งดีมาก  มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง  นัน่แสดง
ให้เห็นว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ  เพราะมี
ความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงจากประสบการณ์ในโครงการธนาคาร
ความดีน้ีเป็นเหตุให้สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีความเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม



 ๓๐๑ 

พระราชด าริกบัหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นต่างๆ  คือ 
ดา้นปรัชญา  ดา้นโครงสร้าง และดา้นกระบวนการ กล่าวคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย
หลกัการและอุดมการณ์ดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน  ประสานเช่ือมโยงกนั  เป็น
ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นองค์รวม  และมีความเป็นธรรมสูง  ในดา้นโครงสร้างคือกรอบแนวคิดของ
เศรษฐกิจทั้งสองตั้งอยูท่ี่ความพอดี  พอประมาณ  ไม่โลภ  เป็นวิธีคิดและวิถีชีวิตท่ีมีสันโดษธรรม
เป็นตวัก าหนดให้พอเพียง  และด้านกระบวนการต่างๆ มีการผลิต  การบริโภค การแลก เปล่ืยน  
และการจดัสรรผลผลิตท่ีเห็นความส าคญัของความสงบสุขในด้านจิตใจมากกว่าความสุขในด้าน
วตัถุเงินตรา  จึงกล่าวได้ว่าประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดีมีความสัมพนัธ์กับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ พัฒนาภรณ์   ฉัตร
วโิรจน์ ได้ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ครูมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัต ่าคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๕๐  และอยูใ่นระดบัสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติับทบาท
ของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง การสนบัสนุนจากหน่วยงานเอกชน  การสนบัสนุนจากโรงเรียน และรายวิชาที่สอน ซ่ึงจาก
การวิเคราะห์ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณพบวา่  สามารถส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไดร้้อยละ 
๑๘.๘๐  การปฏิบตัิหนา้ที่ของครูในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมีปัญหาในดา้นผูเ้รียนมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผูบ้ริหาร และดา้นเพื่อนร่วมงาน 
 ๕.๒.๕  ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเน้นการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้
เกิดคุณภาพชีวติและเกิดคุณค่าสูงสุด  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น ไม่ผลิตอาวธุ ยาพิษ ซ่ึง
ท าใหเ้กิดผลร้ายต่อสังคม  มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่าเป็นประโยชน์สูงสุด และตั้งอยูด่ว้ย
ความพอประมาณ มีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือแก่เพื่อนมนุษยด์้วยกัน เป็นตน้ ส่วนการบริโภคมุ่งเน้น
คุณภาพชีวิตดว้ยความประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย  ให้เห็นคุณค่าแทข้องวตัถุท่ีบริโภค  รู้จกัการน าวตัถุท่ี
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  เพื่อให้เกิดคุณค่าและอรรถประโยชน์สูงสุด  อีกทั้ งยงัน าหลักการของ
ศีลธรรมมาขดัเกลาจิตใจให้ปราศจากตณัหาและความโลภ  ซ่ึงเป็นดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย ์และระหว่างร่างกายกบัจิตใจ เพราะดุลยภาพเหล่าน้ีจะท าให้มนุษยฝึ์ก
ควบคุมจิตใจ  ให้เกิดความพอดีและเป็นสัมมาอาชีวะตรงตามค านิยามในปรัชญาของเศรษฐกิจ



 ๓๐๒ 

พอเพียงท่ีวา่  มีเหตุผล  พอประมาณ สร้างภูมิคุมกนัท่ีดี มีความรู้และคุณธรรม  จึงท าให้เป็นบุคคลท่ี
ไม่เดือดร้อนจากสภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ 
 ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธจึงเป็นทางปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้ทางศีลธรรม
เป็นพื้นฐาน ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ไม่ผลิตส่ิงท่ีจะเกิดผลร้ายแก่ผูบ้ริโภค ไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น 
โดยรัฐบาลหรือผูน้ าจะตอ้งศึกษารวบรวมปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ  เพื่อพฒันาเป็นรูปแบบของสังคมและเศรษฐกิจท่ีสมดุล เช่น การให้ปัจจยั
ในการยงัชีพเกษตรกรรม คือ แจกพนัธ์ุพืช ท่ีดินท าการเกษตร การให้ทุนสนบัสนุนการคา้ขาย  การ
ให้สวสัดิการแก่ข้าราชการ คือให้ปัจจัยเล้ียงชีพหรือค่าจ้าง และการให้โอกาสสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพท่ีชอบธรรมอนัเป็นการสร้างงานจนสามารถเล้ียงตวัเองได้ เป็นตน้ การแกปั้ญหา
ดงักล่าวจะตอ้งด าเนินอยู่บนทางสายกลางอนัเป็นสัมมาอาชีวะ ทั้งน้ีก็เพื่อให้คุณภาพชีวิตมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายสูงสุด มีการบริโภคตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริง จากการพิจารณาโดย
แยบคาย  ไม่บริโภคเกินความจ าเป็นของร่างกาย และสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ซ่ึงหลกัแห่ง
ความพอประมาณน้ีถือไดว้า่เป็นกิจกรรมท่ีเรียกวา่เศรษฐกิจพอเพียง คือเศรษฐกิจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของความพอดี พอใช้ พออยู ่พอกิน ยึดหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในการด าเนินชีวิต มีดุลยภาพระหวา่ง
ชีวิตกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งเป็นการด าเนินชีวิตแบบพอมีพอกินเป็นสัมมาอาชีวะก่อนเป็น
เบ้ืองตน้ จากนั้นจึงพฒันาไปสู่ความกินดีอยูดี่   
 ผูว้ิจยัจึงพบว่าเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  
เป็นรูปแบบเศรษฐกิจท่ีมีหลกัการและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพื่อช่วยพฒันาชีวิตมนุษยแ์ละสังคมให้
มุ่งไปสู่ความย ัง่ยืน ดว้ยการรู้จกัตนเอง พึ่งพาตนเอง พอประมาณ ไม่โลภ ไม่ประมาท และมีเหตุผล
ในการด าเนินชีวิต  ดงันั้นเศรษฐกิจแนวพุทธหรือเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกท่ีส าคญัในการ
น าไปสู่ภาคของการปฏิบติั เพื่อแกปั้ญหาระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดอนัเป็นปัญหา
ส าคัญในปัจจุบัน นั่นเพราะในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอยู่มากมายหลายหมวดท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถน าไปประยกุตใ์ชร่้วมกนัใหก้ลมกลืนไปดว้ยกนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ๕.๒.๖  ผลการศึกษารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 
 การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกจะ
น าไปสู่การพฒันาตนและการพฒันาย ัง่ยืนไดด้ว้ยสัมมาพฒันาซ่ึงเป็นหลกัของการพฒันาคนอยา่ง
ต่อเน่ือง อยา่งสม ่าเสมอรอบดา้น ในลกัษณะบูรณาการทั้งมนุษย ์เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม  และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยา่งสัมพนัธ์กนั  เพราะการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งเร่ิมจาก



 ๓๐๓ 

ความศรัทธาน าไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา  คือการศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อเป็น
กระบวนการท่ีประกอบดว้ยวถีิทางและเป้าหมายสูงสุด  ซ่ึงหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งพฒันา
คนให้มีคุณธรรมและความรู้  ให้ไปประกอบอาชีพในทางท่ีถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะ  มีความ
ขยนัหมัน่เพียร รู้จกัรักษาทรัพยท่ี์หามาได ้และอดทนต่อการงาน ท าให้บุคคลมีความสุข  ส่วนผล
ทางดา้นสังคมนั้นบุคคลเหล่าน้ีเม่ือไดศึ้กษาและน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  พร้อมกบัปฏิบติั
ตามหลกัธรรมไดถู้กตอ้งเหมาะสม  ดว้ยความไม่ประมาทและมีความซ่ือสัตย ์ ยอ่มส่งผลให้เป็นคน
ดี มีคุณธรรมเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  เพราะหลกัการพื้นฐานในการควบคุมพฤติกรรมทางกาย คือ
ศีล  และผูป้ระพฤติในศีลยอ่มจะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั  มีหลกัในการด ารงชีวิต 
เช่น การครองเรือน เช่น ฆราวาสธรรม ๔  มีหลกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สังคหวตัถุ ๔ รู้จกัการ
อยู่ร่วมกันด้วยความพอดีและมีความพอใจในตนเอง (มตัตญัญุตา) เป็นการปฏิบติัท่ีถูกต้องและ
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหส้ังคมมีความสุขและน าไปสู่ความย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด 
 ๕.๒.๖  ข้อค้นพบจากการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก” 
ผูว้จิยัไดข้อ้คน้พบจากการวจิยัน้ี  ๒ ประการคือ  
 ๑.  ความสอดคล้องของวธีิการวจัิยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Designs)  
 ความสอดคลอ้งของวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Designs) ผูว้ิจยัพบวา่ ผล
จากวธีิการวิจยัดา้นคุณภาพ (QUAL) ท่ีผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๕ ท่าน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนโครงการตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๕ ท่าน  รวมเป็นจ านวนทั้ งส้ิน ๑๐ ท่าน  ซ่ึงสรุปผลจากการ
สัมภาษณ์โดยรวมแลว้พบวา่  ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนักบัผลจากวธีิการวจิยัดา้นปริมาณ (quan) 
ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแบบสอบถามเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของ
กลุ่มตวัอย่างสมาชิกโครงการธนาคารความดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
จ านวน ๓๐๐ คน ในดา้นการรับรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดา้น
วถีิชีวิตแบบพุทธ  ดา้นความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  ดา้นการน าไปใชแ้ละดา้นการพฒันาตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  และเม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งจากขอ้มูลในการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุและแบบสอบถามสมาชิกโครงการธนาคารความดีเป็นรายดา้นแลว้พบวา่  

  ๑. ๑  ด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการมี
ความเห็นตรงกนักบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
มีจ านวน ๔ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เห็นด้วย มีจ านวน ๕ ท่าน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  นั่นเป็นเพราะสมาชิกมีการรับรู้และเขา้ใจจาก



 ๓๐๔ 

ความศรัทธาและยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด ซ่ึงตรงกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณท่ีได้มาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
จ านวน ๓๐๐ คน โดยมีคะแนนเฉล่ียของแนวคิดอยู่ในระดบัมาก ดงัท่ีผูว้ิจยัได้แสดงไวต้ามตารางท่ี 
๑๕.๑ ในภาคผนวก ช 
  ๑. ๒  ดา้นวิถีชีวิตแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการมี
ความเห็นตรงกนักบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
มีจ านวน ๕ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง
ท่ี เห็นด้วย  มีจ านวน ๔ ท่าน  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐  นั่นเป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา มีการปฏิบติัตนตามวถีิชีวิตและความเช่ือแบบพุทธ เพราะมีความศรัทธาและยอมรับ
ในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  ซ่ึงตรงกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดม้าจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามของสมาชิกโครงการธนาคารความดี จ านวน ๓๐๐ คน โดยมี
คะแนนเฉล่ียของแนวคิดอยูใ่นระดบัมาก  ดงัท่ีผูว้จิยัไดแ้สดงไวต้ามตารางท่ี ๑๕.๒ ในภาคผนวก ช 
  ๑. ๓  ดา้นการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการมี
ความเห็นตรงกนักบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  
มีจ  านวน ๕ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  และผูเ้ก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนโครงการเศรษฐกิจ
 พอเพียงเห็นดว้ย มีจ านวน ๕ ท่าน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  นั่นเป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่เช่ือมัน่
ในหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  ท าให้มีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมท่ีมีอยูใ่น
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะความศรัทธาและยอมรับว่าสามารถน าไปในพฒันาตน ชุมชน
และสังคมไดม้ากท่ีสุด  ซ่ึงตรงกบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ด้วยแบบสอบถามของสมาชิกโครงการธนาคารความดี จ านวน ๓๐๐ คน โดยมีคะแนนเฉล่ียของ
แนวคิดอยูใ่นระดบัมาก  ดงัท่ีผูว้จิยัไดแ้สดงไวต้ามตารางท่ี ๑๕.๓ ในภาคผนวก ช    

 สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของวิธีการวิจัยโดยภาพรวมแล้วพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed Methods Designs) ระหว่างวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นประเภทของแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development or R&D) ใน
ลกัษณะของแบบส ารวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design) ท่ีเน้นวิธีการเชิงคุณภาพ 
(QUAL) เป็นหลัก  และให้ความส าคัญวิธีการเชิงปริมาณ (quan)เป็นรอง โดยรวมแล้วมีความ
สอดคลอ้งกนัและมีผลการวิจยัตรงกนัอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงผูว้จิยัสามารถแสดงออกมาเป็นตารางการ
วเิคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งของการวิจยัแบบผสมผสานให้เห็นอยา่งชดัเจน ดงัท่ีผูว้ิจยัไดแ้สดง
ไวต้ามตารางท่ี ๑๕.๔  ในภาคผนวก ช 



 ๓๐๕ 

 ๒. องค์ความรู้ตามหลักพุทธธรรมที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบ
พุทธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 
 องค์ความรู้ตามหลกัพุทธธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก ผูว้ิจยัพบว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลักพุทธธรรมมีความ
สอดคลอ้งกนัในหลายแง่มุม  โดยเฉพาะในเร่ืองของกิจกรรมส าคญั ๔ ประการทางเศรษฐกิจ นัน่คือ 
การผลิต การบริโภค การซ้ือขายและการจดัสรรผลผลิต โดยทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแนว
พุทธต่างมีแนวคิด หลักการ รวมทั้ งโครงสร้างและกระบวนการท่ีสอดคล้องประสานกัน คือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นตอ้งตั้งอยูบ่นบนความถูกตอ้ง สุจริต ยุติธรรม ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการปรับเปล่ียนแนวคิด วิธีการหรือกระบวนทศัน์ วิสัยทศัน์จากท่ีเห็นอยูผ่ิด 
มาเป็นเห็นถูก แลว้จึงด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นๆ ไปอยา่งต่อเน่ือง มีสติปัญญา เพื่อความพอ
อยู ่พอกิน พอเพียง หรือพอประมาณในเร่ืองของปัจจยัส่ีเป็นเบ้ืองตน้ก่อน จากนั้นจึงมุ่งสู่ความอยูดี่
กินดี บนพื้นฐานของการใชส้ติปัญญาในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การผลิต การบริโภค 
การซ้ือขายแลกเปล่ียน และการจดัสรรผลผลิตเป็นล าดบัต่อไป  
 โดยเฉพาะการรับรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใช้เพื่อพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นกระบวนท่ีต่อเน่ืองกนัไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด โดย
เร่ิมต้นมาจากจิตท่ีพอใจในการรับรู้ความรู้ด้วยศรัทธาความเช่ือตามบริบทวิถีชีวิตของตนเอง  
จากนั้นศรัทธาจึงสร้างความเขา้ใจอนัเป็นเหตุเป็นผลสู่การรับรู้  ซ่ึงเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีเป็น
ส่ิงจ าเป็นของมนุษย์  เป็นความจริงท่ี เป็นไปเพื่ อความอยู่รอด และพัฒนาไปเป็น ปัญญา
ความสามารถในการน าไปใช ้ ฉะนั้นการรับรู้จึงเป็นไปเพื่อการคน้หาความจริงนัน่เอง เพราะเหตุมา
จากตวัมนุษยไ์ดก้  าหนดความตอ้งการ วางแผน ด าเนินกิจกรรมตามความตอ้งการ และเกิดผลส าเร็จ
ตามความตอ้งการ  ท าให้เกิดวฏัจกัรของความตอ้งการส่ิงใหม่ข้ึนมาเร่ือยๆ อย่างไม่หยุดย ั้ง และใน
ขณะเดียวกนัท่ีบุคคลมีการรับรู้ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ย่อมท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีตามธรรมชาติ อนัเป็น
ส่วนส าคญัของการเกิดป ญญา  ท่ีท าให้มนุษยมี์การน าไปใชเ้พื่อด าเนินชีวิตและพฒันาในทุกๆ ดา้น
ไดพ้ร้อมกนัและเกิดการรับรู้ใหม่ข้ึนไดใ้นขณะเดียวกนั ผูว้ิจยัจึงกล่าวโดยสรุปไดว้่าการรับรู้เป็น
การบนัทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล  ความเขา้ใจเป็นกระบวนการสะสมความรู้ให้เท่าทนัสถาวะ
ธรรมชาติ  และการน าไปใช้เป็นกระบวนการทางปัญญาซ่ึงเกิดจากการคิดโดยการใช้เหตุผลตาม
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่โดยอาศยักระบวนการรับรู้และมีความเขา้ใจในส่ิงนั้นๆ  ฉะนั้นปัญญาจึง
เป็นผลท่ีเกิดมาจากการรับรู้และความเข้าใจ  อีกทั้งยงัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการคิดต่อไปอีกอย่างไม่
ส้ินสุด  ดงัแผนภาพ 
 



 ๓๐๖ 

 
 
 

       วฏัจักรทางปัญญาจากกระบวนการรับรู้ด้วยศรัทธา 
 
 

 

 

 

  แผนภาพท่ี ๑๓  วฏัจกัรทางปัญญาจากกระบวนการรับรู้ดว้ยศรัทธา 
 

 จากวฏัจกัรท่ีแสดงน้ีจะเห็นไดว้า่เป็นวธีิการแห่งปัญญา เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญญา โดยมี
ศรัทธาหรือความเช่ือซ่ึงเป็นพลงัขบัเคล่ือนอยูใ่นส่ิงนั้น  ดงันั้นศรัทธาจึงเป็นวิธีการของปัญญาท่ีมี
อยู่ในตวัเอง  เพื่อท่ีมนุษยจ์ะไดอ้าศยัพลงัความเช่ือนั้นเป็นหนทางในการเพิ่มพูนปัญญา ท าให้เกิด
การคิดมากข้ึน  ซ่ึงเม่ือจิตมีกระบวนการคิดย่อยๆ มากข้ึน ก็จะท าให้เกิดความคล่องแคล่วและมี
พฒันาการมากข้ึน  ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีท่ีท าให้สมาชิกโครงการธนาคารความดีเกิดความคิดท่ีเป็น
ระบบ มีระเบียบ เหตุผล วิธีการและขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามสัมมาปฏิบติั  ท าให้มีสติและสัมปชญัญะ
ท่ีสามารถควบคุมตนเองได้ตลอดเวลา  จึงกล่าวได้ว่าเป็นความพอประมาณ มีเหตุผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก โดยมีรากฐานส าคญัท่ีรองรับให้เกิดกระบวนการขบัเคล่ือนทางปัญญาน้ีคือ หลัก
ไตรสิกขา อนัได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา  เน่ืองเพราะพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขาเป็น
หลกัการท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาตนเองให้มีชีวิตท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ และไม่ตกอยูใ่นความประมาท 
แต่มนุษย์จะท าอย่างไรในเม่ือย ังไม่ มีความรู้  อะไรท่ีจะเป็นตัวน าพาพฤติกรรม  ในทาง
พระพุทธศาสนาถือวา่มนุษยมี์ตา หู ล้ิน กาย ท่ีเรียกวา่  อายตนะหรืออินทรียติ์ดตวัมาตั้งแต่เกิด  ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัน าทางชีวิตมนุษย ์ อายตนะเหล่าน้ีเป็นทางรับรู้ของประสบการณ์  หรือเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของวถีิชีวติและความเช่ือต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลท่ีมองประโยชน์
ของอายตนะหรืออินทรียแ์ต่ในแง่ของความรู้สึก  ยอ่มจะใชใ้นการเสพรส  เป็นเคร่ืองมือหาเสพส่ิง
ต่างๆ  หรือส่ิงบ าเรอเพื่อมาสนองตณัหาของตนอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นการให้ตณัหามาเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมของตน  และถา้มนุษยมี์การรับรู้พร้อมกบัรู้วา่ตอ้งการอะไร ระดบัไหน ส่ิงใดเป็นคุณค่าท่ี
แทจ้ริงต่อชีวิตของตนแลว้  และท าตามความรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น  นั่นหมายถึงการท่ีบุคคลใช้ความรู้มา

สร้างความเขา้ใจ 
อนัเป็นเหตุเป็นผล 

จิตพอใจการรับรู้ 
ความรู้ดว้ยศรัทธา 

ปัญญาความสามารถ
ในการน าไปใช ้

ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน
ไปกวา่ความรู้เดิม 

ดว้ยศรัทธาและปัญญา 

ปัญญาท่ีมีความ 
สามารถในการ
น าไปใชท่ี้ลึกซ้ึง 

เกิดกระบวนการรับรู้
ในความรู้ข้ึนใหม่อีก 

แบบต่อเน่ือง 



 ๓๐๗ 

เป็นตวัน าพฤติกรรม  เช่น การบริโภคอาหารไม่ใช่เอาแต่ความอร่อยของรสชาดท่ีเป็นสุขเวทนา  แต่
ตอ้งบริโภคอาหารนั้นดว้ยความรู้ในคุณค่าของอาหารนั้นๆ  ตรงน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะเขา้มาสู่การ
พฒันามนุษย ์ เพราะเม่ือมีปัญญาท าให้รู้ถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริง  ท่ีตอ้งการ  และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
แล้ว  ก็จะเกิดคุณสมบติัใหม่ข้ึนมาอีกอย่างหน่ึงซ่ึงคู่กบัปัญญา เป็นความอยากท่ีอาศยัความรู้คือ
ปัญญาเป็นฐาน  และเป็นกุศลเก้ือกูลต่อชีวติ เรียกวา่ “ฉนัทะ” คือความพอใจ 
 แนวทางในการพฒันามนุษยต์ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิตแบบพุทธนั้นเป็น
แนวทางตามหลกัพระพุทธศาสนา  เพราะเม่ือบุคคลรู้จกัคิด  บุคคลนั้นยอ่มเร่ิมมีการศึกษา และเม่ือ
นั้นปัญญาก็เกิดข้ึน อนัเป็นตวัแกนของการพฒันาชีวิตมนุษย ์ท าให้รู้จกัส่ิงทั้งหลาย และรู้ท่ีจะ
ปฏิบติัต่อส่ิงนั้นอย่างไร พร้อมกบัท่ีปัญญาท่ีเกิดข้ึนนั้นก็มีการปรับตวัเกิดข้ึนด้วย ท าให้เกิดการ
พฒันาอยา่งมีดุลยภาพครบทัว่แบบองคร์วม คือไม่ใช่จะพฒันาแต่เพียงปัญญาเท่านั้น ตวัพฤติกรรม 
(ศีล) จะถูกพฒันาไปด้วย ส่งผลให้พฤติกรรมเปล่ียนไป  และจิตใจก็ถูกพัฒนาให้ถึงพร้อมใน
ขณะเดียวกันด้วย  เป็นวฏัจักรเช่นน้ีพร้อมกับเกิดกระบวนการรับรู้ในความรู้ข้ึนใหม่ข้ึนอีก
แบบต่อเน่ืองดว้ยความพอใจและก าลงัศรัทธาในสัมมาทิฏฐิตลอดไป 
 รูปแบบกระบวนการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก โดยมีหลักไตรสิกขาเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนามนุษย์เป็น
กระบวนการท่ีท าให้บุคคลพฒันาชีวิตอยา่งมีบูรณาการ และเป็นองค์รวมท่ีพฒันาอย่างมีดุลยภาพ  
ซ่ึงหลักการท่ีกล่าวมาน้ี เป็นส่วนประกอบของชีวิตท่ีดีงาม  บุคคลต้องฝึกให้เจริญงอกงามใน
องค์ประกอบเหล่าน้ี  เพื่อน าชีวิตไปสู่การเขา้ถึงอิสระภาพและสันติสุขท่ีแทจ้ริงได้ในท่ีสุด  โดย
ตัวการฝึก ท่ีจะให้ มี ชีวิต ท่ี ดีงามเป็นสิกขา ตัวสิกขาท่ี เกิดจากการฝึกนั้ นก็ เป็นมรรค ใน
กระบวนการพฒันาของไตรสิกขานั้น  องค์ทั้ง ๓  คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จะท างานประสานกนั 
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  การน าไปใช้จึงตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกบัการพฒันาตนทั้ง ๓ ด้าน ท่ีตอ้งอิง
อาศยัซ่ึงกนัและกนั  และถึงผลต่อกนัอย่างเป็นระบบ ในด้านพฤติกรรม (ศีล) ซ่ึงตอ้งอาศยัจิตใจ 
(สมาธิ) และจิตใจยอ่มตอ้งอาศยัปัญญา 
 ฉะนั้นหลกัค าสอนวา่ดว้ยไตรสิกขาในคมัภีร์พระไตรปิฎก เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นตวัปฏิบติั
ทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักการแห่งฝึกฝนพฒันาตนพฒันาชีวิตมนุษย์ ให้ด าเนินไปอย่างมี
ความสุขเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองอยา่งบูรณาการตลอดเวลา ทั้ง ๓ ดา้น  คือ  
 ๑)  ด้านศีล เป็นการปฏิบัติตนทางด้านกายวาจา หรือพฤติกรรมอนัดีท่ีแสดงออก เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีศรัทธาเป็นหลกัยึดช่วยคุม้ศีลไวใ้ห้ตั้งมัน่อยูใ่น
ตนได ้โดยเหน่ียวร้ังจากความชัว่และท าใหม้ัน่คงในสุจริต ในการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกทางกายดว้ย



 ๓๐๘ 

ความพอประมาณตามหลกัทางสายกลางดว้ยความสันโดษ  จึงถือไดว้า่เป็นการพฒันาท่ีสมดุลตาม
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  
 ๒)  ดา้นสมาธิ เป็นเร่ืองของจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีอยูภ่ายใน เป็นการปฏิบติัตนทางใจ
อนัเป็นวิถีชีวิตและความเช่ือซ่ึงประกอบด้วยความมีเหตุผล  รวมทั้งคุณธรรมในตนเองทางด้าน
ต่างๆ  ดงัเช่น ความซ่ือสัตย ์ความอดทน และความเพียร  โดยมีศรัทธาเป็นเคร่ืองช่วยให้เกิดสมาธิ
และความตั้งมัน่อยูใ่นตนได ้ทั้งในแง่ท่ีท าใหเ้กิดปีติสุขแลว้ท าใหจิ้ตใจสงบมัน่คง และในแง่ท่ีท าให้
เกิดความเพียรพยายาม แกลว้กลา้ ไม่หว ัน่กลวั จิตใจเกิดความเขม้แข็ง มัน่คงแน่วแน่ และคน้หา
เหตุผลดว้ยหลกัโยนิโสมนสิการ  จึงถือวา่เป็นการก ากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก   
 ๓)  ดา้นปัญญา คือความรู้ ความเขา้ใจ ในการน าไปใช ้แยกแยะส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง  
และพฒันาตนด้วยความไม่ประมาท อนัเป็นภูมิคุ้มกัน  โดยมีศรัทธาเป็นพลังช่วยให้เกิดปัญญา
เบ้ืองตน้ท่ีเป็นโลกียสัมมาทิฏฐิ  และถูกพฒันาเหนือข้ึนไปให้เช่ือมต่อกับโยนิโสมนสิการ โดย
ศรัทธาในระดับน้ีเป็นศรัทธาท่ีมีการใช้ปัญญา และเป็นศรัทธาท่ีปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพราะปัญญาจะสนบัสนุนใหศี้ลและสมาธิในท่ีน้ีเกิดความตั้งมัน่แน่วแน่มากยิง่ข้ึน  จึงถือ
ว่ามีปัญญาเป็นเคร่ืองสนับสนุนท่ีมัน่คงตามเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก   
 ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวว่ารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนันั้น  เป็นค าสอนในเร่ืองไตรสิกขาท่ีปรากฎใน
พระไตรปิฎกเป็นหลกัธรรมท่ีพระพุทธองคท์รงย  ้าเตือนต่อพุทธบริษทัทั้งหลายมาตลอดการปฏิบติั
พุทธกิจของพระองค์นานถึง ๔๕ พรรษา  อีกทั้งหลกัธรรมต่าง ๆ ท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงมาลว้น
แต่สรุปลงในหลกัไตรสิกขา  โดยเฉพาะในเร่ืองมชัฌิมาปฏิปทา หรือ อริยมรรคมีองค ์๘ ประการ
นั้น เป็นหลกัของไตรสิกขาอย่างแท้จริง โดยมีศรัทธาเป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัและสู่กระบวนการ
ขบัเคล่ือนตามหลกัไตรสิกขาใหเ้ห็นผลประจกัษจ์ริงแก่บุคคลผูป้ฏิบติั ซ่ึงน าไปสู่ปัญญาไดใ้นท่ีสุด
เช่นกนั  เพราะเม่ือบุคคลไดเ้สวนากบัสัตบุรุษจนเกิดศรัทธาท่ีถูกตอ้งและใชไ้ดถู้กทาง ยอ่มเช่ือมต่อ
เขา้กบัโยนิโสมนสิการ  และน าให้เกิดปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิซ่ึงเป็นเคร่ืองอ านวยให้เกิดพฤติกรรม
ในการพฒันา  ซ่ึงมีปรากฏเป็นหลกัฐานและรายละเอียดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดการวิจยั
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกน้ี    

 
  

 



 ๓๐๙ 

สรุปถึงองค์ความรู้ซ่ึงเป็นข้อค้นพบจากการวจิัย 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

โสภณ  ข าทพั, ๒๕๔๙ 
 

  แผนภาพท่ี ๑๔  ขอ้คน้พบจากการวจิยัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏ
ในพระไตรปิฎก 

 
 

การรับรู้และความเข้าใจ 

(มชัฌิมาปฏิปทา) 
พอประมาณ 

 วถิีชีวติและความเช่ือ 

(โยนิโสมนสิการ) 
มเีหตุผล 

  การน าไปใช้และพฒันา 

(อปัปมาทธรรม) 
ภูมคุ้ิมกนั 

( ศรัทธา ) 
 

เง่ือนไขคุณธรรมในเศรษฐกิจพอเพยีง  
ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความเพยีร  

เง่ือนไขความรู้ในเศรษฐกจิพอเพยีง 
  พฒันาตน พฒันาคน พฒันางาน 
 

การปฏิบัติตนทีแ่สดงออกทางกาย 
(ศีล  เป็นวธีิการพฒันาทีส่มดุล) 

การปฏิบัติตนทีแ่สดงออกทางปัญญา 
 (ปัญญา เป็นวิธีการสนับสนุนทีม่ั่นคง) 
 

การปฏิบัติตนทีแ่สดงออกทางใจ 
(สมาธิ เป็นวธีิการก ากบัที่ยัง่ยืน) 

 



 ๓๑๐ 

สรุปมติิความสัมพนัธ์ของหลกัพทุธธรรมกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพทุธ 

 
 

 

    กจิกรรมการปฏิบัติตามทางสายกลาง 
 
 
 
 

 
      
      
      
      
      

 
 
 
 

        โสภณ  ข าทพั  :  ๒๕๔๙ 
 

แผนภาพท่ี ๑๕  ความสัมพนัธ์ของหลกัพุทธธรรมกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 

กระบวนการทางเศรษฐกิจ หลกัพุทธธรรม ความพอเพียง 

ศรัทธา 

          ๑.  การรับรู้ 
          ๒.  ความเขา้ใจ 
          ๓.  วถีิชีวติ 
          ๔.  ความเช่ือ 
          ๕.  การน าไปใช ้
          ๖.  การพฒันาตน 

การพฒันาทีย่ัง่ยืนแบบสมดุลและเป็นธรรม 
 



 ๓๑๑ 

๕.๓  ข้อเสนอแนะในการท าวจิัย 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑.  รัฐบาลควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ  ด้วยการวางแผนระยะยาวเพื่อ
สนับสนุนนโยบายการด าเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนัแบบต่อเน่ือง  และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  ๒.  กระทรวงศึกษาธิการควรจดัท าเป็นหลกัสูตรให้ทุกคนได้รับรู้และเขา้ใจให้
ทัว่ถึง ดว้ยการปลูกจิตส านึกและน าไปปฏิบติั  โดยเร่ิมตั้งแต่กิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัชั้น
อนุบาลไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง 
  ๓.  ส่ือมวลชนทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกประเภทควรร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ทุก
รูปแบบ เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือบุคคลผูท่ี้ประสบผลส าเร็จหรือมีผลงานตามโครงการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไดมี้การรับรู้ มีความเขา้ใจ และมี
การน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองมากยิง่ข้ึน 
  ๔. หน่วยงานทางพระพุทธศาสนาควรสนบัสนุนส่งเสริมในดา้นวิถีชีวิตและความ
เช่ือดว้ยการให้สถาบนัสงฆ์เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน ดว้ยการเผยแผห่ลกัธรรมท่ีมีปรากฏ
อยูใ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และเป็นแบบอยา่งของการปฏิบติัตนตาม
วถีิชีวติบนทางสายกลางและความเช่ือแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๕. นักวิชาการ สถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อการน าไปใชแ้ละการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งรณรงค์
และส่งเสริมสนับสนุนโครงการธนาคารความดีให้แก่บุคคลทุกกลุ่มอาชีพ ทั้ งข้าราชการ 
นกัการเมือง นกัธุรกิจ พอ่คา้ ประชาชนและเยาวชนเพื่อปฏิบติัตนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั   
   ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
  ๑.  ควรศึกษาวิจยัถึงหลกัพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อบทบาทการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงในองคก์รต่างๆ  ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ียอมรับกนัในสังคม
ใหเ้ห็นเด่นชดัเป็นรูปธรรม 
  ๒.  ควรศึกษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการยอมรับในวิถีชีวิตแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
และผลงานของบุคคลหรือชุมชนต่างๆ ท่ีปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิต
แบบพุทธตามท่ีมีผลงานปรากฏในสังคม 
  ๓.  ควรศึกษาวิจยัถึงความส าเร็จหรือเปรียบเทียบกระบวนการขบัเคล่ือนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารในองค์กร และในสถานศึกษาทางด้านต่างๆ ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีประสบผลส าเร็จ 
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บรรณานุกรม   
 

๑.  ภาษาไทย 

(๑)  หนังสือทัว่ไป 
การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์     
 การศาสนา, ๒๕๒๕. 
กษมา  วรวรรณ. ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎใีนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมทีเ่น้นความ
 มีวนัิยและความเป็นประชาธิปไตย. กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒. 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  ปิดทองหลงัพระ : การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ. ส านกังาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐. 
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง.  การสร้างขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง.    
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘ .    
                                                                                .นานาค าถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

 .  ประมวลค าในพระบรมราโรวาทพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช  ตั้ งแต่พุทธศักราช  ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒  ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.  กรุงเทพ มหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ ๒๕๔๗. 

จรูญ  โกสียไ์กรนฤมล.  หลักเศรษฐศาสตร์. พิมพ์คร้ังท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : บริษทัเอ็ดดูเท็กซ์ 
 จ ากดั, ๒๕๔๗. 
ชวลีย์  ณ ถลาง.  วิถีไทย : เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 
 ๒๕๔๗. 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.  การวดัประเมินผลการเรียนการสอน. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพ มหานคร 
 : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๓๕. 
บรรจง  ชูสกุลชาติ. เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษายุคใหม่. กรุงเทพมหานคร :       
 โรงพิมพคุ์รุสภา  ลาดพร้าว, ๒๕๓๑. 
ณัฏฐพงศ์   ทองภัก ดี . ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง : ความ เป็นมาและความหมาย . 
 กรุงเทพมหานคร : วรสารพฒันบริหารศาสตร์  ปีท่ี ๔๗, ๒๕๕๐.  
ณรงค์  บุญเจริญ . เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับทุกคน  ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ . 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกริก, ๒๕๔๙. 
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ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
 ศาสตร์, ๒๕๓๘. 
ประเวศ  วะสี . ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ื อความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  สั งคม  และศีลธรรม . 
 กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น, ๒๕๔๑. 
               . วิถีบูรณาการ : ทางออกภูมิปัญญาในยุทธศษสตร์ประเทศไทย ๑๙๙๙ - ๒๐๐๐. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, ๒๕๔๒. 
               .  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสังคม. พิมพค์ร้ัง
 ท่ี ๖.  กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น, ๒๕๕๐. 
ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ . เศรษฐกจิพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร : เอเช่ียนแปซิฟิคส์พร้ินต้ิง, ๒๕๔๖. 
ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต์. วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพ
 มหานคร :  มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์. การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร : การ
 พิมพพ์ระนคร, ๒๕๒๙. 
พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตฺญาโณ). อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๓๔. 
พระเทพเวที. พระพุทธศาสนากบัการพฒันาตน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๓๔. 
พระเทพวิสุทธิกวี.  การพัฒนาจิต.  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย :  กรุงเทพมหานคร,  
 ๒๕๓๘. 
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่ง ยืน. พิมพ์คร้ังท่ี  ๖ , กรุงเทพมหานคร :            
 โรงพิมพส์หธรรมมิก, ๒๕๔๐. 
                                                                       . ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบง าสังคมไทย . 
 พิมพค์ร้ังท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมู์ลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
                                                                        . พจนานุกรมพุทธศาสน์. ฉบบัประมวลศพัท์, พิมพ์
 คร้ังท่ี  ๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 
                                                                        .  พุทธธรรม. ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ัง
 ท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 
พระภาวนาวิริยคุณ. หลกัการบริหารตามพุทธวิธี. กรุงเทพมหานคร : ศูนยบ์รรณสารสนเทศทางการ 
 ศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๒. 
ไพศาล  หวงัพานิช. การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 
 ๒๕๒๖. 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย . ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.            
 พระสุตตนัตปิฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙.   
มหามกุฏราชวทิยาลยั.  พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล. ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์
 มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕. 
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
 , ๒๕๔๕. 
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ.ระเบียบวธีิวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เฮา้ส์ออฟคอร์
 มีสท ์, ๒๕๔๗. 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๓. 
มหามกุฎราชวิทยาลยั. วิสุทธมรรคแปล. ภาค  ๑  ตอน  ๒, พิมพค์ร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : มหา
 มกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 
มูลนิธิชยัพฒันา.  ๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ดาวฤกษ์คอมมูนิเคชัน่ส์ 
 จ ากดั, ๒๕๕๐. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
 นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ จ  ากดั, ๒๕๔๖. 
วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร. “ระบบเศรษฐกิจคู่ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยท่ีประกันความ

พอเพียงและความย ัง่ยืน” ใน วิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน. (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทัอมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชซ่ิง จ  ากดั, ๒๕๔๒. 

ส่งศรี  ชมพูสงศ.์ การวจัิย. นครศรีธรรมราช : มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, ๒๕๔๙. 
สมพงษ์  เกษมสิน. ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทย
 วฒันาพานิช, ๒๕๒๐. 
สุภางค์  จันทวานิช. การวิจัยเชิงคุณภาพ . พิมพ์คร้ังท่ี  ๑๐. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เศรษฐกจิพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : 
 มูลนิธิชยัพฒันา, ๒๕๔๙. 
ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
 คน. รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์คีน 
 พบับลิซซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั , ๒๕๕๐.  
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ส านกังานงานพุทธมณฑล  กรมการศาสนา. การพฒันาคุณภาพของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรง
 พิมพก์รมการศาสนา, ๒๕๔๒. 
อภิชยั  พนัธเสน.  สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : ส านกังานกองทุน
 สนบัสนุนการวจิยักรุงเทพมหานคร.  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๙. 
               .  พุทธเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษทัอมรินทร์ พร้ินต้ิง 

แอนด ์ พบัลิชซ่ิง จ  ากดั, ๒๕๔๔. 
 
(๒) บทความจากเวบ็ไซด์ 
นุสาสนี  จิตราภิรมย,์ “การรับรู้,” ๔ กนัยายน ๒๕๔๕,     
 <http;//www.publaw.net/view.asp>, (๑๔ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐) 
รัตนา  ปัญญาดี, “กระบวนการรับรู้” ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒,     
 <http;//www.๘๔๐๐๐.org> , (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐) 
 <http;//www.wikipedia.org> , (๑๐  กนัยายน ๒๕๔๙) 
 <http;//www.matichon.co.th/matichon/mathichon_detail.php>,  (๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๙) 
 <http;//www.chaipat.or.th/journal/e-economy.html.>, (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐) 
 
(๓)  วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
ขวญัชัย ศรีพรรณี (เกตุธมฺโม). “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการใช้แนวคิดตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา”.  
 วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๖. 
นิยม  ไผโ่สภา.  “พฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวพุทธธรรมของผูบ้ริหาร
 โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครพนม”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
 มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๓. 
บุญญฤทธ์ิ  จนัทร์ค า. “การถ่ายทอดความรู้เพื่อการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกษตรกร  
 เผ่าลีซอ  บ้านแปกแซม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่”.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ ๒๕๕๐. 
ปวนั  มีนรักษ์เรืองเดช. “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของประชาชนท่ีเขา้ร่วม
 โครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
 วทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ๒๕๔๙. 

http://www.matichon.co.th/matichon/mathichon_detail.php
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พระมหาจุลศกัด์ิ  จิรวฑฺฒโน (รถน้อย). “แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแนวพุทธของ
 ปราชญ์อีสาน”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัย   
 มหาจุฬาลงกรณ ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
พระมหาบรรจง  สิริจนโท  (สมนา).  “การวิเคราะห์เชิงปรัชญาการศึกษาในทศันะของพระธรรม
 ปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
พระมหาศิริวฒัน์  อริยเมธี (จนัต๊ะ). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง
 ของพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
พิพฒัน์  ยอดพฤติการ. “การสร้างตวัช้ีวดัเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกบั
 พ ุทธ เศรษฐศาสตร์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 
พชัรลกัษณ์  วติตาภิรดี. “บทบาทของส่ือมวลชนต่อการเสนอข่าวเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แนว
 พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั : 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗. 
พฒันาภรณ์  ฉัตรวิโรจน์. “บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
 มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวดัขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๕. 
ไพบูลย์  จริตงาม. “การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าในด้านการบริหารจดัการของผูบ้ริหารโรงเรียน
 เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา”. วิทยานิพนธ์
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, ๒๕๔๔. 
มนูญ  มุกข์ประดิษฐ์. “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
 กบัหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา”. วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั 
 : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 
มทันา  พนัทว.ี “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริกบัหลกัธรรมทางพระพุทธ ศาสนา 
 : ศึกษาเปรียบเทียบ ”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิ ต . บัณฑิตวิทยาลัย  : 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 
ศศิพรรณ  บวัทรัพย.์ “ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่อปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒัน 
 บริหารศาสตร์, ๒๕๔๗. 
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สมศรี  จินะวงษ์.  “กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชน
 ที่ใช้แนวทางการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียง”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
 บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 
สหัทยา  พลปัถพี. “การน าเสนอแนวทางการพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,
 ๒๕๔๘. 
 
(๔)  เอกสารอ่ืนๆ 
กองงานพิธี. พระราชพิธีจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ . เอกสารอัดส าเนา, กรุงเทพมหานคร : 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๔๐.  
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. “ความรู้ความเข้าใจของประชาชนทีม่ีต่อปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”, งานวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ  ส านักงานคณะ กรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

งามตา วนินทานนท์. “ลกัษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรมเลีย้งดูบุตร ”. เอกสารอดัส าเนารายงานการวิจยั ฉบบัท่ี ๕๐ , กรุงเทพมหานคร : 
สถาบนัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๓๖.  

จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา.  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารเศรษฐกิจและสังคม (พ.ย.-
ธ.ค. ) กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 

ชุติรักษ์  ใจช้ืน. “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ ศึกษากรณีศูนย์
 พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ”.          
 ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
 ๒๕๔๙. 
ณฏัฐพงศ ์ ทองภกัดี.  “ณัฏฐพงศ์ ห่วงคนไทยเผชิญวกิฤติความไม่พอเพยีง”.(๑๓ ส.ค. ๕๐) ปีท่ี ๕๙  
 ฉบบัท่ี ๑๘๔๗๔ วนัพุธท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑, ข่าวการศึกษา หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ. 
ปรียานุช  พิบูลสราวุธ.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ.  สรุปจากปาฐกถา

พิเศษในการสัมมนายุทธศาสตร์การส่ือสารในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.  
หอประชุมพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๖  กนัยายน  ๒๕๔๙. 

ปรียานุช  พิบูลสราวธุ. อยู่อย่างสมดุลเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง. วารสารประชาคมวิจยั ฉบบัท่ี  
๖๗, ๒๕๔๙. 
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พุทธทาสภิกขุ. “ธรรมะในฐานะเคร่ืองมือแกปั้ญหาเศรษฐกิจ”. เสขิยธรรม. ปีท่ี ๖ค  เล่ม  ๓ – ๔ 
 (สิงหาคม – พฤษจิกายน), ๒๕๔๐. 
พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย.์ “การบริหารและการด าเนินงานอบรมศีลธรรมและจริยธรรมค่าย

พุทธบุตรของวดัปัญญาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี”. บัณฑิตศาส์น มมร.   
ปีท่ี ๕  ฉบบัท่ี ๙ (พฤษภาคม – ตุลาคม), ๒๕๔๙. 

สุกิจ  ชัยมุสิก. ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐมัลละ, วารสารบณัฑิตศาส์น มมร  
 ฉบบัท่ี ๘, ๒๕๔๙. 
สุวญิ  รักสัตย.์ มชัเฌนธรรม : ธรรมแห่งดุลยภาพ, สาส์นจากบก., บัณฑิตศาส์น มมร., ปีท่ี ๔ ฉบบั  

ท่ี ๗ (พฤษภาคม- ตุลาคม), ๒๕๔๘. 
สุจิตรา  ทิพยบุ์รี. “การรับรู้ การน าไปใช้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒”. 
 งานค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
 ๒๕๕๐. 
สุชาดา  นนัทะไชย.  เอกสารประกอบการบรรยาย “ แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพยีง”. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗.   
สุรีพร  เอ้ียวถาวร. โครงการธนาคารความดี. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการธนาคารความดี
 ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ในงานสัปดาห์วนัวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้อง
 สนามหลวง ประจ าปี  ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖. 
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ภาคผนวก  ฉ 
ตารางแสดงผลการวเิคราะห์หาค่า  IOC 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางแสดงการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

๓๕๐ 

การวเิคราะห์ด้วยดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ คน 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

ความคิดเห็น  ค่า 
IOC + ๑ ๐ - ๑ 

๑ ท่านมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจในเร่ืองของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๕   ๕ ๑ 

๒ ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจาก
การเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

๕   ๕ ๑ 

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอ เพียง
หลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชยพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕   ๕ ๑ 

๔ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มี
การรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
อยา่งดี 

๕   ๕ ๑ 

๕ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มี
การรับรู้และเขา้ใจเพราะความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  

๕   ๕ ๑ 

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู่มีการรับรู้และ
เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไดจ้ดัท าโครงการธนาคาร
ความดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

๕   ๕ ๑ 

๗ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทางเลือกใหม่
ท่ีรัฐบาลตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บรู้  และเขา้ใจ 

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎี
ใหม่  โดยมีลักษณะเป็นความหมายเดียวกันและไม่
สามารถใชแ้ทนกนัได ้

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

๙ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
มุ่งเนน้ใหบุ้คคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการพ่ึงตนเอง 

๕   ๕ ๑ 

๑๐ ท่านคิดว่าคนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนา
สามารถรับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

 
 
 



 

 

๓๕๑ 

การวเิคราะห์ด้วยดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ คน 
(ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ด้านการรับรู้และความเข้าใจ 

ความคิดเห็น  ค่า 
IOC + ๑ ๐ - ๑ 

๑๑ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความเช่ือ
ในพระพทุธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก 

๕   ๕ ๑ 

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความเช่ือ
เพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

๕   ๕ ๑ 

๑๓ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตน
แบบพอเพียงและมีความเช่ือแบบพทุธ 

๕   ๕ ๑ 

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมีความเช่ือแบบ
พุทธหลังจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙  

๕   ๕ ๑ 

๑๕ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการส่วนใหญ่ปฏิบัติตนแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธา
และยอมรับในหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  

๕   ๕ ๑ 

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและ
หลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

๑๗ ท่านคิดว่าวิถี ชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงน าแนวคิดพ้ืนฐานมาจากหลกัธรรม
ในพระพทุธศาสนา 

๕   ๕ ๑ 

๑๘ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงจะใชไ้ม่ไดผ้ลกบัผูท่ี้มีฐานะ
ยากจนและมีบริบทวถีิชีวติแบบพทุธ 

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

๑๙ ท่านคิดว่าวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเน้นทางสาย
กลางและถือว่าเป็นทางปฏิบั ติตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕   ๕ ๑ 

๒๐ ท่านคิดว่าวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การสนัโดษ ไม่ยุง่กบัใครและตอ้ง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

๕   ๕ ๑ 

 
 
 
 



 

 

๓๕๒ 

การวเิคราะห์ด้วยดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ คน 
(ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ด้านการน าไปใช้และพฒันาตน 

ความคิดเห็น  ค่า 
IOC + ๑ ๐ - ๑ 

๒๑ ท่านมีการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 

๕   ๕ ๑ 

๒๒ ท่านมีการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักธรรมใน
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
ความดี 

๕   ๕ ๑ 

๒๓ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มี
การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ สามห่วง  สองเง่ือนไข   

๕   ๕ ๑ 

๒๔ ท่านเร่ิมมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนแบบพุทธหลงัจาก
วโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๕   ๕ ๑ 

๒๕ ท่ านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการ
น าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะมีความศรัทธาและยอมรับ  

๕   ๕ ๑ 

๒๖ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใช้
และพฒันางานทางดา้นการบริหารการศึกษาได ้

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

๒๗ ท่านคิดว่าการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามขั้นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งท าอยา่งเร่งด่วน 

๔ ๐  ๔ ๐.๘๐ 

๒๘ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุตใ์ชโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้
และร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

๕   ๕ ๑ 

๒๙ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัธรรม
ให้มีจิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร ถือเป็นความพอดี
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๕   ๕ ๑ 

๓๐ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น หมายถึงการผลิตเพ่ือบริโภค จ าหน่าย และ
การรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย 

๕   ๕ ๑ 

 
 



 

 

๓๕๓ 

หมายเหตุ 
 ให ้ + ๑ ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ให ้    ๐ ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ให ้ - ๑ ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 สรุปผลการหาค่า IOC ของขอ้มูลแบบสอบถาม  จ  านวน ๓๐ ขอ้            ใชไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕๔ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

๑๐ ๑๐ ๑๔๐ ๑๐๓ ๔๒๐ ๒๐๑ 
๑๕ ๑๔ ๑๕๐ ๑๐๘ ๔๔๐ ๒๐๕ 
๒๐ ๑๙ ๑๖๐ ๑๑๓ ๔๖๐ ๒๑๐ 
๒๕ ๒๔ ๑๗๐ ๑๑๘ ๔๘๐ ๒๑๔ 
๓๐ ๒๘ ๑๘๐ ๑๒๓ ๕๐๐ ๒๑๗ 
๓๕ ๓๒ ๑๙๐ ๑๒๗ ๕๕๐ ๒๒๖ 
๔๐ ๓๖ ๒๐๐ ๑๓๒ ๖๐๐ ๒๓๔ 
๔๕ ๔๐ ๒๑๐ ๑๓๖ ๖๕๐ ๒๔๒ 
๕๐ ๔๔ ๒๒๐ ๑๔๐ ๗๐๐ ๒๔๘ 
๕๕ ๔๘ ๒๓๐ ๑๔๔ ๗๕๐ ๒๕๔ 
๖๐ ๕๒ ๒๔๐ ๑๔๘ ๘๐๐ ๒๖๐ 
๖๕ ๕๖ ๒๕๐ ๑๕๒ ๘๕๐ ๒๖๕ 
๗๐ ๕๙ ๒๖๐ ๑๕๕ ๙๐๐ ๒๖๙ 
๗๕ ๖๓ ๒๗๐ ๑๕๙ ๙๕๐ ๒๗๔ 
๘๐ ๖๖ ๒๘๐ ๑๖๒ ๑,๐๐๐ ๒๗๘ 
๘๕ ๗๐ ๒๙๐ ๑๖๕ ๑,๑๐๐ ๒๘๕ 
๙๐ ๗๓ ๓๐๐ ๑๖๙ ๑,๒๐๐ ๒๙๑ 
๙๕ ๗๖ ๓๒๐ ๑๗๕ ๑,๓๐๐ ๒๙๗ 
๑๐๐ ๘๐ ๓๔๐ ๑๘๑ ๑,๔๐๐ ๓๐๒ 
๑๑๐ ๘๖ ๓๖๐ ๑๘๖ ๑,๕๐๐ ๓๐๖ 
๑๒๐ ๙๒ ๓๘๐ ๑๙๑ ๑,๖๐๐ ๓๑๐ 
๑๓๐ ๙๗ ๔๐๐ ๑๙๖ ๑,๗๐๐ ๓๑๓ 

 
 Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan. ,“Determining Sample Size for Research 
Scillities”, Education and Phychological Measurement, ๑๙๗๐ : page ๖๐๗-๖๑๐.    
 



 

 

๓๕๕ 

ตารางแสดงการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจิัยแบบบูรณาการ 
 
ตารางที ่๑  แสดงการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยแบบบูรณาการ 
     ด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยเชิงคุณภาพ ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยเชิงปริมาณ 

ความสัมพนัธ์
ของข้อมูล 

การ
สัมภาษณ์ 

ระดบั 

 ความคดิเหน็ 

จ านวนคน 
( % ) 

ความสัมพนัธ์
ของข้อมูล 

แบบ 

สอบถาม 
ระดบั 

ความคดิเหน็ 

 

จ านวนคน 
( % ) 

การรับรู้และ
ความเขา้ใจ 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ทางวชิาการ 
๕ คน 

เห็นดว้ย 
 

๔ คน 

๘๐ % 
การรับรู้และ
ความเขา้ใจ 

สมาชิกชาย 
๑๒๐ คน 

ใช่ ๑๐๗ คน 
๘๙.๑๖ % 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 

 เศรษฐกิจพอ 
 เพียง ๕ คน 

เห็นดว้ย 
 

๕คน 

๑๐๐ % 
สมาชิกหญิง 
๑๘๐ คน 

ใช่ ๑๔๙ คน 
๘๒.๗๘ % 

สรุปผลความสัมพันธ์ของ
การรับรู้และความเข้าใจใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับมาก 
สรุปผลความสัมพัน ธ์ของ 
การรับรู้และความเข้าใจใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับมาก 

 

 

ตารางที ่๒  แสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยแบบบูรณาการ 

      ด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 

ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยเชิงคุณภาพ ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยเชิงปริมาณ 

ความสัมพนัธ์
ของข้อมูล 

การ
สัมภาษณ์ 

ระดบั 

 ความคดิเหน็ 

จ านวนคน 
( % ) 

ความสัมพนัธ์
ของข้อมูล 

แบบ 

สอบถาม 
ระดบั 

ความคดิเหน็ 

 

จ านวนคน 
( % ) 

วถีิชีวติและ
ความเช่ือ 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ทางวชิาการ 
๕ คน 

เห็นดว้ย 
 

๕ คน 

๑๐๐ % 
 วถีิชีวติและ
ความเช่ือ 

สมาชิกชาย 
๑๒๐ คน 

ใช่ ๑๐๒ คน 
๘๕.๐๐ % 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 

 เศรษฐกิจพอ 
 เพียง ๕ คน 

เห็นดว้ย 
 

๔ คน 

๘๐ % 
สมาชิกหญิง 
๑๘๐ คน 

ใช่ ๑๕๖ คน 
๘๖.๖๗ % 

สรุปผลความสัมพันธ์ของ 
วิถีชีวิตแบบพุทธและความ
เช่ือทางพระพทุธศาสนา 

 

ระดับมาก 
สรุปผลความสัมพัน ธ์ของ   
วิถีชีวิตแบบพุทธและความ
เช่ือทางพระพทุธศาสนา 

 

ระดับมาก 



 

 

๓๕๖ 

ตารางแสดงการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจิัยแบบบูรณาการ  (ต่อ) 
 

ตารางที ่๓  แสดงการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยแบบบูรณาการ 

      ด้านการน าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยเชิงคุณภาพ ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยเชิงปริมาณ 

ความสัมพนัธ์
ของข้อมูล 

การ
สัมภาษณ์ 

ระดบั 

 ความคดิเหน็ 

จ านวนคน 
( % ) 

ความสัมพนัธ์
ของแนวคดิ 

แบบ 

สอบถาม 
ระดบั 

ความคดิเหน็ 

 

จ านวนคน 
( % ) 

การน าไปใช้
และพฒันา
ตน 

 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ทางวชิาการ 
๕ คน 

เห็นดว้ย 
 

๕ คน 

๑๐๐ % 
การรับรู้และ
ความเขา้ใจ 

สมาชิกชาย 
 

ใช่ ๙๘ คน 
๘๑.๖๗ % 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 

 เศรษฐกิจพอ 
 เพียง ๕ คน 

เห็นดว้ย 
 

๕คน 

๑๐๐ % 
สมาชิกหญิง ใช่ ๑๔๕ คน 

๘๐.๕๖ % 

สรุปผลความสมัพนัธ์ของ
การน าไปใชแ้ละพฒันาตน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับมาก 
สรุปผลความสมัพนัธ์ของ 
การน าไปใช้และพัฒนาตน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับมาก 
 

 

 

ตารางที ่๔  สรุปผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยแบบบูรณาการ 
     ในระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพและวธีิวจัิยเชิงปริมาณ 

ระเบียบวธีิการวจัิย 
แบบบูรณาการ 

ความสอดคล้องของข้อมูลการวจัิยโดยภาพรวม 

ด้านการรับรู้ 
และความเข้าใจ 

ด้านวถิีชีวติ 

และความเช่ือ 
ด้านการน าไปใช้ 

และการพฒันา 
วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 

 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย 

วธีิวจิยัเชิงปริมาณ 

 

ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก 

สรุปผลความสอดคล้อง 
วธีิการวจัิยแบบบูรณาการ 

มีความสอดคล้องของข้อมูล 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัยและรายงานการสัมภาษณ์ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองค์ความรู้ทีไ่ด้มาจากงานการวจิัย 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกีย่วข้องทีใ่ห้ค าปรึกษาและให้ค าสัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๓๒๒ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัยและรายงานการสัมภาษณ์ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑.  พระเทพวสุิทธิกว ี(เกษม),  Ph.D. (ปรัชญา ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๒.  พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา  ชินวโํส )  ป.ธ. 9,  Ph.D. (พุทธศาสตร์ ) 
 อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวทิยาลยั   
 ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
๓.  ศาสตราจารย ์ดร. อภิชยั  พนัธเสน,  Ph.D. (เศรษฐศาสตร์)   
 คณบดีคณะบริหารศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 อาจารยพ์ิเศษ  หลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฏีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๔.  รองศาสตราจารย ์ดร. สุปรียา  ควรเดชะคุปต,์  Ph.D. (เศรษฐศาสตร์)   
 อาจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    
๕.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปัญญา  ธีระวทิยเลิศ,  Ph.D. (การวจิยั ) 
 อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
๖.  พลตรี ดร. วรีะ  วงศส์รรค,์  Ph.D. (การวจิยั ) 
 อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองค์ความรู้ทีไ่ด้มาจากงานการวจิัย 
 
๑.  พระเทพปริยติัวมิล 
 อธิการบดี  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ผูท้รงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองคค์วามรู้ทางดา้นพระพุทธศาสนา 
๒.  ศาสตราจารยเ์กียรคุณ ดร. อนนัต ์ รัศมี   
 อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 ผูท้รงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองคค์วามรู้ทางดา้นการศึกษา 
๓.  ดร. สุชาติ  เมืองแกว้ 
 อธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 ผูท้รงคุณวุฒิตรวจรูปแบบองคค์วามรู้ทางดา้นการวิจยั 



 

 

๓๒๓ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกีย่วข้องทีใ่ห้ค าปรึกษาและให้ค าสัมภาษณ์ 

 
๑.  พระเทพวสุิทธิกว ี
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
๒.  พระสุธีวรญาณ (พระมหาณรงค ์ จิตตฺโสภโณ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
๓.  อาจารยว์ศิน  อินทสระ 
 อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
๔.  ราชบณัฑิตจาํนง  ทองประเสริฐ 
 อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
๕.  ครูสุรีพร  เอ้ียวถาวร 
 หวัหนา้โครงการธนาคารความดี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
๖. นายแพทยเ์ปรมศกัด์ิ  เพียยรุะ  
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
๗.  ดร. ธนกฤต  มานะเปรม 
 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสาํราญ  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
๘.  นายศิวโรฒ  จิตนิยม   
 ประธานธนาคารความดีและกองทุนสวสัดิการชุมชนหนองสาหร่าย  จงัหวดักาญจนบุรี 
๙.  นายอนนัต ์ สุขกลดั  
 รองผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒  จงัหวดันนทบุรี 
๑๐.  นายสุพจน์  ศรีสวา่ง,  นายยทุธนา  องัษาวธุ  และนางสาวพริมา  ชโนวรรณ 
 สมาชิกเก่าโครงการธนาคารความดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบองค์ความรู้ทีไ่ด้มาจากงานการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอสัมภาษณ์และประวตัิผู้บริหารโครงการธนาคารความค ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๓๕ 

ประวตัิหัวหน้างานธนาคารความด ี
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวสุรีพร  เอ้ียวถาวร  
ต าแหน่ง    ครู คส. ๓  ช านาญการพิเศษ 
วนั เดือน ปีเกดิ  ๓๐ ธนัวาคม ๒๔๙๓ 
อายุ   ๕๗ ปี 
สถานทีท่ างาน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
ประวตัิการศึกษา  กศ.บ.  สังคมศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
   ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน ๒๐ ปี  (หน่วยศึกษานิเทศก ์กระทรวงศึกษาธิการ) 
ประสบการณ์สอน ๑๕ ปี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (หอวงั) จงัหวดันนทบุรี 
หน้าที่ปัจจุบัน  -  ครูผูส้อนวชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
   -  ครูผูส้อนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   -  หวัหนา้งานธนาคารความดี 
ผลงานวจัิย  -  การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิดและ 
       กิจกรรมธนาคารความดี 
   -  การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้  :  กรณีศึกษา 
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (หอวงั) จงัหวดันนทบุรี 
รางวลัเกยีรติยศ  -  ครูดีของแผน่ดี ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จากศูนยส์ร้างสรรคค์รูมืออาชีพ 
      เน่ืองในงานวนัครูโลก ประจ าปี ๒๕๔๘ 
   -  ครูตน้แบบโรงเรียนมธัยมศึกษา วชิาพระพุทธศาสนา  กรมสามญัศึกษา 
   -  ครูแกนน าวชิาพระพุทธศาสนา กรมสามญัศึกษา 
   -  ส่ือโรงเรียนวถีิพุทธดีเด่น  รางวลัท่ี ๑  จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
      นนทบุรี เขต  ๒ 
   -  ไดรั้บการคดัเลือกส่ือวถีิพุทธดีเด่น ๑ ใน ๘ จากส านกังานณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   -  ครูท่ีปรึกษาโครงการตามรองเทา้พอ่ อดออม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจ 
         พอเพียง  และไดรั้บรางวลัโครงการยอดเยีย่มอนัดบั ๑  จากสถาบนัเพื่อ
      การพฒันากิจกรรมนอกหลกัสูตร (IDEA) ซ่ึงร่วมกบัส านกังานกองทุน
      สนบัสนุนครู 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๓๘ 

แบบสัมภาษณ์ 

  

 การสัมภาษณ์เพื่องานวิจยัเร่ือง “เศรษฐกจิพอเพียงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธตามที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎก”  มีจุดประสงค์เพื่อน าไปสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จะแบ่งขอ้ค าถาม
ออกเป็น  ๒  ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี  ๑   เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒  เก่ียวกับ เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี ชีวิตแบบพุทธตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก  ใน  ๓  ดา้นดงัน้ี 
  ๒.๑   การรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๒.๒  วถีิชีวติและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา    
  ๒.๓  การน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยมีขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี  
  ๑.  วนั/เวลาในการสัมภาษณ์และขอ้มูลสถานภาพโดยทัว่ไปของผูรั้บการสัมภาษณ์ 
  ๒. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  มีความสัมพนัธ์กบัพุทธเศรษฐศาสตร์หรือไม่  ท่าน
คิดวา่มีแนวทางเช่นไรในการปฏิบติัเพื่อการรับรู้กนัและเขา้ใจไดถู้กตอ้ง   
  ๓. หลกัธรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวิตและความเช่ือใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  ซ่ึงช้ีแสดงให้เห็นไดช้ดัเจนวา่เม่ือรับรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัตนตามแลว้  จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด ารงชีวติของบุลคลนั้นๆ   
  ๔.  ท่านคิดวา่มีส่ิงใดเป็นพลงัใจหรือเคร่ืองช่วยท่ีท าให้เกิดการน าไปใชแ้ละพฒันา
ตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวถีิชีวติแบบพุทธ  ดงัเช่น  ความศรัทธาหรือความเช่ือ  
  ๕.  โครงการธนาคารความดีซ่ึงเป็นโครงการพฒันาคุณธรรมของเยาวชนนั้น  มี
ความสอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ย่างไร และจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลได้
ตรงตามบริบทวถีิชีวติแบบพุทธเช่นไร 
  ๖.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในวถีิชีวติแบบพุทธ 
 
 
 

 

 

 



 ๓๓๙ 

แบบสัมภาษณ์ 

 
งานวจิัยเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพทุธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 
   
 ๑.  วนั / เวลา  ในการสัมภาษณ์  และข้อมูลสถานภาพโดยทัว่ไปของผู้รับการสัมภาษณ์ 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

 ๒. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  มีความสัมพันธ์กับพุทธเศรษฐศาสตร์หรือไม่  ท่านคิดว่ามี
แนวทางเช่นไรในการปฏิบัติเพ่ือการรับรู้กนัและเข้าใจได้ถูกต้อง   
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

 ๓.  หลกัธรรมใดในปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีช้ี่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า  เม่ือมีการ
รับรู้ มีความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตนตามบริบทวถิีชีวติและความเช่ือในพระพุทธศาสนาเถรวาท
แล้ว  จะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการด ารงชีวติของบุลคลน้ันๆ 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 



 ๓๔๐ 

 ๔. ท่านคิดว่ามีส่ิงใดเป็นพลังใจหรือเคร่ืองช่วยที่ท าให้เกิดการน าไปใช้และพัฒนาตนตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ  ดังเช่น  ความศรัทธาหรือความเช่ือ  
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 ๕. โครงการธนาคารความดีซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนน้ัน  มีความ
สอดคล้องกับการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงได้อย่างไร  และจะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลได้ตรงตาม
บริบทวถิีชีวติแบบพุทธเช่นไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 ๖.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิี
ชีวติแบบพุทธ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
  แนวทางแก้ไข 

 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
  

ผู้วจัิยขอขอบคุณไว้  ณ  ทีนี่้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๒ 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
เร่ือง “เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพทุธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก” 

 
ค าช้ีแจง 
 ๑. จุดประสงคข์องแบบสอบถามฉบบัน้ีเพื่อการศึกษาตามหลกัสูตรศาสนศาตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ๒. เพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบับริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการ
ธนาคารความดี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อผูใ้ด และจะไม่น าค าตอบท่ีไดน้ี้ไปเปิดเผยใน
ท่ีใดๆ เพราะผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึนเพียงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวจิยัเท่านั้น 

 ๓.  การตอบแบบสอบถามแต่ละขอ้ (ยกเวน้แบบปลายเปิด)ให้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน
ช่อง   ให้ตรงตามความเป็นจริงกบัตวัของท่าน  หรือตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้  เพราะหากขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงแลว้จะท าใหแ้บบส ารวจน้ีไม่สมบูรณ์     
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๔๓ 

ลกัษณะของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมี  ๓  ตอน  
 ตอนที่ ๑  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  ได้แก่  เพศ  อาย ุ 
ชั้ นการศึกษา  แผนการเรียนในสายวิชา  สถานะหน้าท่ีในโครงการธนาคารความดี  และ
ประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี 
           จ  ำนวน ๖ ขอ้  
 ตอนที่ ๒  ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจพอเพียงกบับริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของ
สมาชิกโครงการธนาคารความดี  ไดแ้ก่   
 ๒.๑   กำรรับรู้และควำมเขำ้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   
           จ  ำนวน ๑๐ ขอ้ 
 ๒.๒ วถีิชีวติแบบพุทธและควำมเช่ือทำงพระพุทธศำสนำ   
           จ  ำนวน ๑๐ ขอ้    
 ๒.๓  การน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง   
            จ  ำนวน ๑๐ ขอ้ 
 ตอนที่ ๓  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบั
บริบทวิถีชีวิตแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี เป็นแบบปลายเปิด (Opened- ended) 
เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัส่วนบุคคลกบัเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธ
ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  ไดแ้ก่ 
 ๓.๑   ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
           จ  ำนวน ๑๐ ขอ้      
 ๓.๒ ดา้นวถีิชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
           จ ำนวน ๑๐ ขอ้ 
 ๓.๓  ดา้นการน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง 
           จ  ำนวน ๑๐ ขอ้ 
    
 



 ๓๔๔ 

ตอนที ่๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกโครงการธนาคารความดี 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ใหต้รงตามความเป็นจริงกบัตวัของทา่น 
 
๑. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
๒. อาย ุ  
     ๑๖ ปี     
     ๑๗ ปี 
     ๑๘ ปีข้ึนไป 
๓. ชั้นการศึกษา   
     มธัยมศึกษาปีท่ี  ๔    
     มธัยมศึกษาปีท่ี  ๕  
     มธัยมศึกษาปีท่ี  ๖    
๔.  แผนการเรียนในสายวชิา 
       ศิลป์ค านวณ    
     ศิลป์ภาษา     
     ศิลป์ทัว่ไป     
๕.  สถานะหนา้ท่ีในโครงการธนาคารความดี   
     เจา้หนา้ท่ี 
     ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีฯ  
     สมาชิก 
๖. ประสบการณ์ในโครงการธนาคารความดี   
     นอ้ยกวา่ ๑ ปี    
     ๑  ปีข้ึนไป  
      ๒ ปีข้ึนไป      
 
 
 

 

 



 ๓๔๕ 

ตอนที ่๒  ค าถามเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวถิีชีวติแบบพุทธ 

 
ค าช้ีแจง      โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องแนวคิดท่ีตรงกบัความเห็นของท่านว่า  ใช่ / ปฏิบัติ  
      หรือ   ไม่ใช่ / ไม่ปฏิบัติ  ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้ 
 
ข้อที่ เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ 

ด้านการรับรู้และความเข้าใจ   
แนวการปฏิบัติ 

ใช่ / ปฏิบัติ  ไม่ใช่ / ไม่ปฏิบัติ 
๑ ท่านมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ใจในเร่ืองของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 
  

๒ ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลและเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

  

๓ ท่านเร่ิมรับรู้ข้อมูลและเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอ เพียง
หลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชยพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  

๔ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

  

๕ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
รับรู้และเข้าใจเพราะความศรัทธาและยอมรับในหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  

๖ ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู่มีการรับรู้และเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะไดจ้ดัท าโครงการธนาคารความดีเพือ่
ปลูกฝังคุณธรรม 

  

๗ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทางเลือกใหม่ท่ี
รัฐบาลตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บรู้  และเขา้ใจ 

  

๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวขอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่  
โดยมีลกัษณะเป็นความหมายเดียวกนัและไม่สามารถใชแ้ทน
กนัได ้

  

๙ ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมุ่งเนน้ให้
บุคคลไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงการพึ่งตนเอง 

  

๑๐ ท่านคิดวา่คนทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนาสามารถ
รับรู้ขอ้มูลและเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

  

 
 
 



 ๓๔๖ 

ค าช้ีแจง      โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องแนวคิดท่ีตรงกบัความเห็นของท่านว่า  ใช่ / ปฏิบัติ  
      หรือ   ไม่ใช่ / ไม่ปฏิบัติ  ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้  (ต่อ) 
 

ข้อที่ เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ 
ด้านวถิีชีวติและความเช่ือ 

แนวการปฏิบัติ 

ใช่ / ปฏิบัติ ไม่ใช่ / ไม่ปฏิบัติ 
๑๑ ท่านปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความเช่ือใน

พระพทุธศาสนาเถรวาทอยูใ่นระดบัมาก 
  

๑๒ ท่านปฏิบติัตนตามวิถีชีวติแบบพอเพียงและมีความเช่ือเพราะ
เป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

  

๑๓ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนแบบ
พอเพียงและมีความเช่ือแบบพทุธ 

  

๑๔ ท่านเร่ิมปฏิบัติตนแบบพอเพียงและมีความเช่ือแบบพุทธ
หลงัจากวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชยพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ  พ.ศ. ๒๕๔๙  

  

๑๕ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการส่วนใหญ่ปฏิบติัตนแบบพอเพียง
และมีความเช่ือแบบพุทธเพราะมีความศรัทธาและยอมรับใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  

  

๑๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสนอแนวคิดและ
หลกัการส าคญัของเศรษฐศาสตร์อุดมคติ 

  

๑๗ ท่านคิดว่าวิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธในหลกัเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งน าแ น ว คิ ด พ้ื น ฐ าน ม าจ ากห ลัก ธ ร รม ใน
พระพทุธศาสนา 

  

๑๘ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้ไม่ได้ผลกับผูท่ี้มีฐานะ
ยากจนและมีบริบทวถีิชีวติแบบพทุธ 

  

๑๙ ท่านคิดวา่วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธเน้นทางสายกลาง
และถือวา่เป็นทางปฏิบติัตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

๒๐ ท่านคิดวา่วิถีชีวิตและความเช่ือแบบพุทธตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการสันโดษ ไม่ยุ่งกบัใครและตอ้งพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง   

  

 
 
 
 
 



 ๓๔๗ 

ค าช้ีแจง      โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องแนวคิดท่ีตรงกบัความเห็นของท่านว่า  ใช่ / ปฏิบัติ  
      หรือ   ไม่ใช่ / ไม่ปฏิบัติ  ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้  (ต่อ) 
 
ข้อที่ เศรษฐกจิพอเพยีงในบริบทวิถีชีวติแบบพุทธ 

ด้านการน าไปใช้และพฒันาตน 
แนวการปฏิบัติ 

ใช่ / ปฏิบัติ ไม่ใช่ / ไม่ปฏิบัติ 
๒๑ ท่านมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ

พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก 
  

๒๒ ท่านมีการน าไปใชแ้ละพฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะเป็นสมาชิกโครงการธนาคารความดี 

  

๒๓ ท่านคิดว่าสมาชิกโครงการธนาคารความดีส่วนใหญ่มีการ
น าไปใช้และพฒันาตนตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ สามห่วง  สองเง่ือนไข   

  

๒๔ ท่านเร่ิมมีการน าไปใช้และพัฒนาตนแบบพุทธหลังจาก
วโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  

  

๒๕ ท่านคิดวา่สมาชิกโครงการธนาคารความดีมีการน าไปใชแ้ละ
พฒันาตนตามหลกัธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความ
ศรัทธาและยอมรับ  

  

๒๖ ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่สามารถจะน าไปใชแ้ละ
พฒันางานทางดา้นการบริหารการศึกษาได ้

  

๒๗ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และพัฒนาตนตามขั้ นตอนของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งท าอยา่งเร่งด่วน 

  

๒๘ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นจะตอ้งประยกุตใ์ชโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

  

๒๙ ท่านคิดวา่การน าไปใชแ้ละการพฒันาตนตามหลกัธรรมให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความเอ้ืออาทร ถือเป็นความพอดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

๓๐ ท่านคิดว่าการน าไปใช้และพัฒนาตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น หมายถึงการผลิตเพ่ือบริโภค จ าหน่าย และการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 



 ๓๔๘ 

ตอนที ่๓  เป็นข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียงกบับริบท

      วถิีชีวติแบบพุทธของสมาชิกโครงการธนาคารความดี  
 

ค าช้ีแจง      ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามหลกั 
       เศรษฐกิจพอเพียงกบับริบทวถีิชีวติแบบพุทธตามความคิดเห็นของท่าน 

 
๓.๑  ด้านการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง 
ปัญหำ ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
แนวทางแกไ้ข ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
๓.๒  ด้านวถิีชีวติแบบพุทธและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ปัญหำ ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
แนวทางแกไ้ข ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
๓.๓  ด้านการน าไปใช้และการพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรมในเศรษฐกจิพอเพยีง 
ปัญหำ ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
แนวทางแกไ้ข ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
  

ผู้วจัิยขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 
หนังสือชมเชยผลงานดุษฏนิีพนธ์ 
หนังสือขอเผยแพร่ผลงานการวจิัย 

ประกาศนียบัตรการน าเสนอผลงานการวจิัยในประเทศ 
ประกาศนียบัตรการน าเสนอผลงานการวจิัยในต่างประเทศ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

รูปภาพประกอบในการสัมภาษณ์และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ๓๖๔ 

 

 
  

 ภาพที่ ๑  เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการทางศาสนาและวฒันธรรมในคร้ังน้ี เพื่อรับฟัง
แนวคิดและวิธีการเพื่อการปลูกฝังทางคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่เยาวชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เม่ือวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙ 
 

 
 

 ภาพที่ ๒  การประชุมกลุ่มย่อยเก็บขอ้มูลเพื่อรับฟังแนวคิดและวิธีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เยาวชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีผูแ้ทนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระ
ราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ร่วมจ านวน ๑๔ คน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้โครงการสหวิทยาการเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร จงัหวดันครราชสีมา เม่ือวนัท่ี ๘ กนัยายน ๒๕๕๐ 



 ๓๖๕ 

 

  
 

 ภาพที่  ๓  การสัมภาษณ์ คุณครูสุรีพร เอ้ียวถาวร ครูดีของแผน่ดินดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
ประธานโครงการธนาคารความดี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี เม่ือวนัท่ี 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 

 
 

 ภาพที่  ๔  การลงพื้นท่ีภาคสนามของผูว้จิยัเพื่อสังเกตการณ์ และแจกแบบสอบถามให้กบั
สมาชิกโครงการธนาคารความดี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดันนทบุรี พร้อมเก็บ
แบบสอบถามกลบัมาท าการวเิคราะห์ดว้ยตนเอง เม่ือวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



 ๓๖๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่  ๕  สมุดฝากความดีของธนาคารความดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดั
นนทบุรี  ซ่ึงผูว้ิจยัถ่ายภาพไวเ้ป็นตวัอยา่งเพื่อประกอบการวิจยัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถี
ชีวติแบบพุทธตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฏก เม่ือวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
 

 

 



 ๓๖๗ 

 

 
  

 ภาพที ่ ๕ การสัมภาษณ์  นายแพทยเ์ปรมศกัด์ิ  เพียยรุะ  
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เม่ือวนัท่ี ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 
 

 

 

 ภาพที ่ ๖  การสัมภาษณ์ ดร. ธนกฤต  มานะเปรม 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ จงัหวดัสุพรรณบุรี  เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๓๖๘ 

 
  

 ภาพที่ ๗  การสัมภาษณ์ อาจารย์ศิวโรฒ  จิตนิยม ประธานธนาคารความดีชุมชนและ
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลหนองสาหร่าย จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 

 
  

 ภาพที่ ๘ สมาชิกเก่าโครงการธนาคารความดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั จงัหวดั
นนทบุรี  ปัจจุบนัเป็นนิสิตชั้นปีท่ี ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ 



 ๓๖๙ 

 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ / สกุล       : นายโสภณ  ข าทพั   
วนั / เดือน / ปีเกดิ  : ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑   
สถานทีเ่กดิ    : กรุงเทพมหานคร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  : ๖๘ / ๑๑๒ หมู่บา้นบางใหญ่ซิต้ี ถนนกาญจนาภิเษก 
    ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ๑๑๑๔๐ 
การศึกษา    : ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
   : ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ (พื้นฐานการศึกษา) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
        : ปริญญาโทพุทธศาสตร์ (พระพุทธศาสนา)   
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
   : ปริญญาเอกศาสนศาสตร์ (พุทธศาสน์ศึกษา)  
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
การศึกษาพเิศษ    : ประกาศนียบตัรนกัธรรมเอก (นธ. เอก)  กรมการศาสนา 
    ส านกัเรียนวดัปราสาททอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
   : ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) รุ่นท่ี ๔ 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
   : ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรผูน้ าการเมืองยคุใหม่ รุ่นท่ี ๕   
    วทิยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้    
หน้าทีก่ารท างาน  : ผูอ้  านวยการศูนยก์ารเรียนรู้ทอ้งถ่ิน จงัหวดันนทบุรี 
    โครงการสหวทิยาการเพื่อการพฒันาฯ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
   : อาจารยพ์ิเศษประจ าภาควชิาวชิาการศึกษา   
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
   : กรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลโชตะนนัท ์จงัหวดันนทบุรี 
    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
   : นกัวจิยัสาขาการศึกษา  (กลุ่มวชิาพื้นฐานการศึกษา)   
    ทะเบียนเลขท่ี ๔๙๑๒๐๐๕๙ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
เอกสารการสอน  : ๒๕๘๑๒๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง  (มรภ. พระนคร, พ.ศ. ๒๕๕๐)   
   : ๑๐๐๑ หลกัการศึกษาและหลกัวชิาชีพครู (มมร., พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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