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	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนามนุษย์	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มาจากกระแสพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ซึง่มแีนวคดิให้ประชาชนชาวไทยมคีวามพอประมาณ	มเีหตผุล	และมภีมูคิุม้กนัตวัทีด่	ีโดยอาศยัความรอบรู้
และต้องมีคุณธรรม	 ก�าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	 ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งศึกษาการ
ลงทนุในคน	ให้กลายเป็นทนุมนษุย์ทีส่ามารถผลติสนิค้าและบรกิารได้เพิม่ขึน้	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงยงัลงทนุพฒันาคนเพือ่เพิม่ทนุทาง
สังคม	งานวิจัยของกันตยา	มานะกุล	(2550)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
มคีะแนนจากการท�าแบบทดสอบด้านการอ่านออกเขยีนภาษาไทยได้	ด้านการกนิอาหารถกูต้องครบถ้วน	และด้านครอบครวัมคีวามอบอุน่	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	81.0	ร้อยละ	77.9	และร้อยละ	79.4	ตามล�าดับ	กล่าวได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์อย่าง
แท้จริง

Abstract

	 Sufficiency	Economy	Philosophy	plays	an	important	role	in	human	development.	This	concept	was	originated	by	
his	Majesty	the	King,	focusing	on	enabling	Thai	people	to	have	modest,	rational	and	immune	characteristics	including	
knowledge	and	morality.	It	determines	human	as	a	center	for	development,	and	that	corresponds	with	the	concept	of	
human	investment	to	increase	productivity.	In	addition	Sufficiency	Economy	Philosophy	also	develops	humans	as	a	social	
capital.	Kantaya	Manakul	(2007)’s	study	found	that	the	participants	in	Sufficiency	Economy	Project	have	an	increasing	
scores	in	Thai	reading,	nutritious	diets	and	family	warmth	by	81.0,	77.9	and	79.4,	respectively.	To	sum	up,	Sufficiency	Economy	
Philosophy	is	truly	human	development	science.

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด�ารัสตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2517	ที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครั้นเมื่อเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2540	ปรัชญาดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกน�ามาใช้เป็นนโยบายระดับชาติ	ซึ่งพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ระหว่างปี	พ.ศ.	2540-2542	พระองค์ได้ทรงเสนอแนะทางออกของ
ปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ	โดยใช้	“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”	บทความของเกรกิเกยีรติ	พพิฒัน์เสรธีรรม	(2550)	ได้สะท้อนให้เหน็ถงึบทบาท
ของธุรกิจเอกชนกับปัญหาวิกฤติการณ์เศรษฐกิจว่า	ภาคธุรกิจมีการใช้จ่ายเกินตัว	ต้องพึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศ	ตัดสินใจทางธุรกิจ
โดยขาดการประมาณตน	และแสดงให้เหน็ว่าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัผูป้ระกอบการทกุระดบัเพือ่แก้ไขปัญหา
เหล่านี้
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2550,	1-2)	 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชามาร่วมกัน
ประมวลและกลัน่กรองพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	และเรยีบเรยีงขึน้เป็น	“ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง”	ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข	และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น�าไปเผยแพร่เมื่อวัน
ที่	29	พฤศจิกายน	2542	เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไปดังนี้
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ให้พร้อมกบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้
โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	ทีค่าดว่าจะเกดิ
ขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
	 4.	 เงือ่นไข	การตดัสนิใจและการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ให้
อยู่ในระดับพอเพียงนั้น	ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้น
ฐาน	กล่าวคือ
	 	 4.1	 เงื่อนไขความรู้	 ประกอบด้วย	 ความรอบรู้เกี่ยว
กับวิชาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	 ความรอบคอบที่จะน�า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน	 เพื่อประกอบการ
วางแผน	และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
	 	 4.2	 เงือ่นไขคณุธรรม	ทีจ่ะต้องเสรมิสร้างประกอบด้วย	
มีความตระหนักในคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
อดทน	มีความเพียร	ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต
	 5.	แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 จากการน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	 คือ	 การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน	พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ความรู้และเทคโนโลยี	

ทางสายกลาง

ภาพที่ 1	สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่า:	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาติ	(2550,	6)

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด�าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร ต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�า
วชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนนิการทกุขัน้ตอน 
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีส�านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ง
แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาต	ิ(2550,	4-5)	ได้รวบรวมและสรปุแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง	
ซึ่งมีหลักพิจารณาอยู่	5	ส่วน	ดังนี้
	 1.	กรอบแนวคดิ	เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะแนวทางการด�ารงอยู่
และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น	 โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดัง้เดมิของสงัคมไทย	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลา	และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 มุ่ง
เน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา
	 2.	คุณลักษณะ	เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาประยุกต์
ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ	 โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทาง
สายกลาง	และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน	
	 3.	ค�านิยาม	 ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย	 3								
คุณลักษณะพร้อมๆ	กัน	ดังนี้
	 	 3.1	 ความพอประมาณ	หมายถึง	 ความพอดีไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป	 โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 เช่น	
การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
	 	 3.2	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	 โดย
พจิารณาจากเหตปัุจจยัทีเ่กีย่วข้องตลอดจนค�านงึถงึผลทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ	อย่างรอบคอบ
	 	 3.3	 การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	หมายถงึ	การเตรยีมตวั
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ

	 การพฒันาคนในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร์	หรอืทีเ่รยีก
ว่า	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หรือเศรษฐศาสตร์การศึกษานั้น		
เป็นการศึกษาการลงทุนในทุนมนุษย์	 และการเลือกลงทุนภายใต้
ทรัพยากรที่มีจ�ากัดเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด	(สุปรียา	 ควร-		
เดชะคุปต์,	2529,	12)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้มุมมอง
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเป็นการท�าให้มนุษย์ซึ่งมีก�าลังกายและ
ก�าลังความคิดมีขีดความสามารถสูง	 เพื่อใช้ท�างานผลิตและให้
บรกิาร	เพือ่ผลติสนิค้าและสร้างความสะดวกสบายต่างๆ	แก่มนษุย์
ด้วยกัน	(อัมพร	วิจิตรพันธ์,	2522,	8)	
	 Samuelson	(1985,	4)	ได้อธบิายขอบเขตของเศรษฐศาสตร์
การศกึษาไว้ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	ได้แก่	การผลติ	การบรโิภค	
การแลกเปลี่ยน	 และการกระจายผลผลิต	 ว่า	 “เป็นการศึกษาถึง
มนุษย์และสังคมที่จะเลือกใช้ทรัพยากรที่มีค่าและหามาได้ยากไป
ผลิตสินค้าและบริการชนิดต่างๆ	 ตลอดช่วงเวลา	 ไม่ว่าการเลือก
ใช้นัน้จะผ่านการใช้เงนิหรอืไม่กต็าม	และแจกจ่ายสนิค้าและบรกิาร
นั้นเพื่อการบริโภคในปัจจุบันและอนาคตของคนและกลุ่มบุคคล
ต่างๆ	ในสังคม”	
 การผลติตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	ให้ความส�าคญักบั
การพึ่งตนเองทางการผลิต	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งระดับ	
“คนกบัคน”	และ	“คนกบัระบบ”	วธิกีารผลติจะส่งผลให้เกดิสมดลุ
ของธรรมชาติและเกิดความมั่งคั่งยั่งยืนตามมา	 แสดงให้เห็นว่า
ความรู ้ในการผลิตตามแนวคิดนี้จะสามารถเพิ่มทั้งมูลค่าทาง
เศรษฐกจิและมลูค่าทางสงัคม	แม้จะไม่ร�า่รวยรวดเรว็	แต่ยามปกติ
กจ็ะท�าให้ร�า่รวยมากขึน้	และในยามมทีกุข์ภยัหรอืเกดิวกิฤตกิารณ์
ที่ไม่คาดฝันก็จะไม่ขาดแคลน	(ธ�ารงค์	อุดมไพจิตรกุล,	สุภาพรรณ	
สิริแพทย์พิสุทธิ์	และ	ชลวิทย์	เจียรจิตต์,	2544,	71)
 การบรโิภคตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	ต้องเริม่จากการ
ลดความต้องการลงมาเพือ่ให้สอดคล้องกบัทรพัยากรทีม่ี	หรอือาจ
กล่าวได้ว่าในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริโภคนั้น	 ให้เอา
ทรัพยากรเป็นตัวตั้งและความต้องการเป็นตัวตาม	 จะก่อให้เกิด
ความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได	้(ธ�ารงค์	 อุดมไพจิตรกุล	 และ
คณะ,	2544,	83)
 การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 พยายาม
บูรณาการหน้าที่ต่างๆ	ให้สามารถตอบสนองความต้องการ	และ
สนับสนุนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง	 เช่น	
การมีการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในบริบทเดียวกัน	 ท�าให้สังคม
นั้นสามารถรักษาอ�านาจแห่งความพอเพียงไว้ได้	(Smelser,	1963)
 การกระจายผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่บน
พื้นฐานที่ว่า	อ�านาจที่ใช้ในการจัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้น	จะต้อง

เป็นไปด้วยความเท่าเทียมและยุติธรรม	 หมายถึงว่า	 สัดส่วนของ
ผลประโยชน์ต่างๆ	ทีบ่คุคลได้รบัจากการมส่ีวนร่วมในการผลติจะ
ต้องจัดสรรและกระจายไปสู่เจ้าของปัจจัยการผลิตหรือสมาชิก
สังคมต่างๆ	อย่างทั่วถึงกัน	
	 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคนไปสู่
คณุลกัษณะตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	คอื	มคีวามพอประมาณ	
มีเหตุผล	 และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า	พอประมาณ	บริโภคอย่างมีเหตุผล	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	และ
แลกเปลีย่นหรอืกระจายสนิค้าให้กบับคุคลอืน่อย่างเท่าเทยีมและรู้
เท่าทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 หรือเรียกได้ว่า
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดของเศรษฐศาสตร์การ
ศกึษามาใช้เพือ่เป็นกรอบความคดิในการศกึษาการพฒันาคนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

แนวคิดกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นมิตรกับการพัฒนา
คน	เพราะเศรษฐกจิพอเพยีงก�าหนดให้คนเป็นศนูย์กลาง	โดยมจีดุ
เน้นอยู่ที่การมีชีวิตที่ดี	 ไม่ใช่ความมั่งคั่ง	 แต่เป็นเรื่องของความ
ยัง่ยนื	เป็นความคดิแกนกลางในการเข้าใจถงึความจ�าเป็นในความ
มั่นคงของคนและการเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้	(สมบูรณ์	ศิริสรรหิรัญ,	2550,	24)	โดยต้อง	
“ระเบิดจากข้างใน”	คือ	การเกิดจิตส�านึก	มีความศรัทธา	เชื่อมั่น	
เห็นคุณค่า	 และน�าไปปฏิบัติด้วยตนเอง	 แล้วจึงพยายามไปสู่
ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติต่อไป	(ยุบลวรรณ	ตั่น
เธียรรัตน์,	2551,	64)	
	 จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมิได้ให้
ความส�าคัญกับทุนทางเศรษฐกิจ	แต่จะให้ความส�าคัญกับทุนทั้ง	4	
ประเภท	คือ	ทุนมนุษย์	ทุนทางสังคม	ทุนทางกายภาพ	และทุน
ทางสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	การพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมดุลจึงต้อง
พัฒนาทุนทั้ง	4	 ประเภทนี้ไปพร้อมๆ	กัน	 หากแต่ทุนมนุษย์ควร
พัฒนาเป็นล�าดับต้น	(สุภาวดี	ขุนทองจันทร์,	2541,	64)
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า-			
อยู่หัวได้รับรางวัล	UNDF	Human	Development	 Lifetime	
Achievement	Award	จากสหประชาชาติ	ด้านการพัฒนามนุษย์	
ทั้งสองแนวคิดแสดงได้ตารางที่	1
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ตารางที่ 1	ความหมายของการพัฒนาของ	UNDF	กับแนวพระราชด�าริ
 
 UNDF การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

	 การพัฒนา				การสร้างเสริมขีดความสามารถการขยายทาง	 การพัฒนา				การเสริมสร้างความสามารถให้คนสามารถ
	 เลือกและโอกาส	เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่	 อุ้มชูตนเองได้เป็นบุคลากรที่มีความรู้	และใช้ความรู้ด้วยความ	
	 มีชีวิตสร้างสรรค์อย่างมีอิสรภาพและมีศักดิ์ศรี	 รอบคอบ	ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ

ที่มา:	บ�ารุง	รามศรี	(2550,	184)	

	 ความหมายของการพัฒนาระหว่าง	 UNDF	 กับแนว							
พระราชด�าร	ิจะแตกต่างกนัทีม่คีณุธรรมกบัไม่มคีณุธรรม	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระราชด�าริว่าในเรื่องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 แนวคิดในเรื่องการพัฒนาคนของ	UNDF	
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันหลาย
ประการ	 โดยทั้งสองแนวคิดต่างอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	การ
พัฒนาคน	 หมายถึง	 กระบวนการที่ช่วยให้คนมีโอกาสสามารถ
ปรับปรุงตนเองและพัฒนาศักยภาพให ้มีชีวิตที่มีคุณภาพ	
สร้างสรรค์	มเีสรภีาพและมศีกัดิศ์ร	ีการพฒันาคนต้องมคีวามยัง่ยนื	
เสมอภาค	เคารพธรรมชาติ	และใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความ
ระมดัระวงั	โดยมหีลกัการดงันี	้(สมบรูณ์	ศริสิรรหริญั,	2550,	24-25)	
	 1.	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งส�าหรับการขจัดความยากจนและการลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกจิของคนจน	เช่น	ไม่เน้นโครงการพฒันาขนาดใหญ่ทีใ่ช้งบ
ประมาณมาก	การท�าให้คนจนหรือชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
	 2.	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพืน้ฐานของการสร้างพลงั
อ�านาจของชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศ	เช่น	การพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	โดย
องค์กรต่างๆ	ควรมีบทบาทในการพัฒนา
	 3.	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงช่วยยกระดบัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัท	 ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการท�าธุรกิจที่เน้น
ผลก�าไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน	เช่น	การบูรณาการเรื่อง
การจัดการความเสี่ยง	 การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	
บรรษัทภิบาล	และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเข้าด้วยกัน
	 4.	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความส�าคัญยิ่งต่อการ
ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ	เช่น	
ปรับปรุงระบบคัดเลือกข้าราชการ	 ผลักดันมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมในระบบราชการ	 และส่งเสริมภาคประชาสังคมให้ท�า
หน้าที่เป็นหน่วยเฝ้าระวัง	เป็นต้น

	 5.	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การก�าหนดนโยบายของชาติ	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่
เข้ามากระทบโดยฉับพลัน	 เพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆ	 ให้เหมาะ
สมยั่งยืน	 และเพื่อวางเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที่
เสมอภาคและยัง่ยนื	เช่น	ก�าหนดนโยบายมหภาคของประเทศไทย	
ได้แก่	 ลดหนี้ต่างประเทศ	 เพิ่มเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศ	
เป็นต้น
	 6.	 ในการปลูกฝังจิตส�านึกพอเพียงจ�าเป็นต้องมีการปรับ
เปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคน	
เช่น	น�าหลกัสตูรปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบรรจไุว้ในหลกัสตูรการ
ศึกษา
	 ความมุง่หมายของการพฒันาคนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอ
เพียง	 คือ	 ความต้องการให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน	 ดังนั้น	 ระดับการพัฒนาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมี	2	แบบ	คือ	มีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้น
ฐานและแบบก้าวหน้า	 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน	คือ	ความ
พอมพีอกนิ	สามารถพึง่ตนเองได้	โดยไม่โลภมากและไม่เบยีดเบยีน
คนอื่น	 ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า	 คือ	 การแลกเปลี่ยน	
ร่วมมือ	 และช่วยเหลือกันเพื่อท�าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์	 และ
น�าไปสู ่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน	 ใน
กระบวนการพฒันา	ทัง้สองรปูแบบไม่สามารถแยกส่วนกนัได้อย่าง
เดด็ขาด	แต่จะเป็นกระบวนการท�างานทีส่อดประสานกนั	เศรษฐกจิ
พอเพียงแบบพื้นฐานจะท�าให้เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามี
ความแข็งแกร่งและมีความเจริญก้าวหน้าได้ดี	(ประสาร	บุญเสริม,	
2550,	15)
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลัง
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	 เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นปัจจัยในส่วนของการพัฒนามนุษย์	 เมื่อมนุษย์ได้รับการ
พฒันาแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการพฒันาในส่วนอืน่ๆ	ให้เหน็เด่น
ชัดมากยิ่งขึ้น	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาคนทั้ง
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ในส่วนนามธรรมและรูปธรรม	ซึ่งในส่วนนามธรรมมีส่วนเชื่อมโยง
ท�าให้เกิดปัจจัยในส่วนที่เป็นรูปธรรมได้	 ซึ่งจะได้กล่าวถึงหลัก
ปฏิบัติหรือวิธีการพัฒนาที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในหัวข้อต่อไป	

วิธีกำรพัฒนำคนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

	 วธิกีารพฒันาชวีติโดยเศรษฐกจิพอเพยีง		(ส�านกังานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550,	25-29;	สุนัย	
เศรษฐ์บุญสร้าง,	2550,	28-33)	สามารถด�าเนินการได้ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
	 1.	จับประเด็นปัญหา/ค้นหาความต้องการของตนเอง	ว่า
มีปัญหาอะไร	และอะไรเป็นสาเหตุ	มีความต้องการอะไร		มีเป้า
หมายในการด�าเนินชีวิตอย่างไร	 เช่น	 ต้องการมีชีวิตที่มีอนาคต
ก้าวหน้า	 มีความเป็นอิสระ	 มีเวลาเพื่อครอบครัวและสังคม	 มี
ทรัพย์สินเพียงพอ	 มีความสุข	 หลุดพ้นจากความยากล�าบาก	
เป็นต้น
	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว	ซึ่งจะท�าให้รู้
สถานภาพ	 รู้สาเหตุของปัญหา	 รู้ปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รู้ผล	
กระทบต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 เทคโนโลยี	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
	 	 2.1	ศักยภาพของตนเอง	เช่น	ความรู้	ความสามารถ	
ความช�านาญ	(ทักษะ)	ชื่อเสียง	ประสบการณ์	ความมั่นคง	ความ
ก้าวหน้า	สภาพทางการเงิน	การสร้างรายได้	การใช้จ่าย	การออม	
คุณธรรมและศีลธรรม	เป็นต้น
	 	 2.2	 ศักยภาพของครอบครัว	 เช่น	 วิถีการด�ารงชีวิต	
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว	 ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	
วัฒนธรรม	ประเพณี	คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว	ฐานะทาง
สังคม	 ฐานะทางการเงิน	 ที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน	
รายได้	และรายจ่ายของครัวเรือน	
	 3.	 วางแผนการพัฒนาการด�าเนินชีวิต	มีหลักการ	คือ
	 	 -	 ก�าหนดสิ่งที่ตั้งใจปฏิบัติหรือท�าเป็นแผนปฏิบัติให้
สอดคล้อง	“พอเพยีง”	กบัการแก้ปัญหาส�าคญัเร่งด่วนทีเ่ผชญิก่อน
	 	 -	 ก�าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติให้พอเหมาะกับ
ศักยภาพที่มีอยู่
	 	 -	 ก�าหนดขอบเขตและกรอบเวลาของสิ่งที่ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ	เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
	 จากหลักการข้างต้นมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
	 1.	พฒันาตนเอง	ให้มกีารเรยีนรูต่้อเนือ่ง	(ใฝ่เรยีนรู)้	สร้าง
วินัยกับตนเอง	โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน
	 2.	สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิต	
หมั่นพิจารณาความคิด	 ตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นระบบโดยใช้ความ

รู้	 (ที่รอบรู้	 รอบคอบ	 ระมัดระวัง)	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	
สังคม	และครอบครัว
	 3.	หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 รักชาติ				
เสียสละ	สามัคคี	เที่ยงธรรม	ศีลธรรม
	 4.	ควบคุมจิตใจให ้ตนเอง	 ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม	
สร้างสรรค์	ความเจริญรุ่งเรือง
	 5.	พัฒนาจิตใจ	ให้ลด	ละ	เลิก	อบายมุข	กิเลส	ตัณหา	
ความโกรธ	ความหลง
	 6.	 เสรมิสร้างและฟ้ืนฟคูวามรูแ้ละคณุธรรมของตนเองและ
ครอบครัว	 เช่น	 เข้ารับการฝึกอบรม	ฝึกทักษะ	ในวิชาการต่างๆ	
หรือวิชาชีพ	หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม�่าเสมอ
	 7.	ปรับทัศนคติในเชิงบวก	และมีความเป็นไปได้

	 นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อไปสู ่เป้าหมายให้เกิด
คณุลกัษณะตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้	3	คณุลกัษณะ	ได้แก่	
ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	และการมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	มี
หลักปฏิบัติ	ดังนี้	(สุเมธ	ตันติเวชกุล,	2549,	10)
	 1.	 รูจ้กัใช้อย่างพอประมาณ	การจะท�าอะไรต้องดศูกัยภาพ
ของตัวเองก่อนว่าจะเป็นอย่างไร	ไม่ใช่จะเลียนแบบคนอื่นทั้งหมด	
	 2.	 รูจ้กัใช้เหตผุลในการเลอืกทางเดนิ	อย่าตามกระแส	ต้อง
ค�านึงถึงจุดแข็งของตัวเองเป็นหลัก	
	 3.	ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน	 คือ	 รู้จักบริหารความเสี่ยงตลอด
เวลา	ต้องคดิอะไรล่วงหน้า	และต้องมปีระโยชน์ไม่เพยีงแต่ปัจจบุนั
แต่ต้องโยงไปถึงอนาคตด้วย	
	 4.	จดบันทึกการปฏิบัติตามแผนและท�าบัญชีรับ	-	จ่าย
	 5.	สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว	โดยพิจารณา
จาก
	 	 5.1	ร่างกายมีสุขภาพ	สมบูรณ์	แข็งแรง
	 	 5.2	อารมณ์ต้องไม่เครียด	มีเหตุมีผล	มีความเชื่อมั่น	
มีระบบคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน	 มีแรงจูงใจ	 กล้าคิดกล้าท�า	
ไม่ท้อถอย	หรือหมดก�าลังใจ	เมื่อประสบปัญหาในชีวิต
	 	 5.3	ลด	ละ	เลิก	สิ่งต่อไปนี้	ได้แก่	รถป้ายแดง	บัตร
เครดติ	โทรศพัท์มอืถอื	สถานเรงิรมย์	เหล้า	บหุรี	่การพนนั	เป็นต้น

	 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาแนวคดิทีช่ีใ้ห้เหน็ถงึแนวทาง
การพัฒนาชีวิตของบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล	 ครัวเรือน	
ชมุชน	และประเทศชาติ	แต่ในบทความนี้	ผูว้จิยัได้ให้ความส�าคญั
ไปทีว่ธิกีารพฒันาในระดบับคุคลและระดบัครวัเรอืน	ซึง่เป็นหน่วย
ทีผู่ว้จิยัสนใจศกึษา	เริม่จากการปฏบิตัตินเองและครอบครวัเพือ่ให้
เกิดคุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	3	คุณลักษณะ	และ
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กล่าวถึงขั้นตอนของการพัฒนาตนเองและครอบครัว	 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย	 การจับประเด็นปัญหา	 วิเคราะห์ตนเองและครอบครัว	
วางแผนการพัฒนาการด�าเนินชีวิต	จดบันทึกการปฏิบัติตามแผน
และท�าบัญชีรับจ่าย	 และสรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว	
โดยมีตัวชี้วัดการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น	
กรอบในการวดัผลการพฒันาตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่จะ
เป็นการด�าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย
อย่างชัดเจน

ข้อมูลเชิงประจักษ์ควำมสำมำรถของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ในกำรพัฒนำคน

	 ผูเ้ขยีนได้รวบรวมงานวจิยัและวทิยานพินธ์ทีศ่กึษาเกีย่วกบั
การพฒันาคนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	พบว่า	การปฏบิตัติาม
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถพฒันาคณุภาพชวีติหรอืศกัยภาพ
ของคนได้	 โดยงานวิจัยของศรีเมือง	พลังฤทธิ์	 และพรทิพย์	 ธีระ
กาญจน์	 (2551)	 ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงและกฎบัตรออตตาว่าของประชาชนต�าบลคูคต	
อ�าเภอล�าลูกกา	 จังหวัดปทุมธานี	 ผลการวิจัยพบว่า	 การพัฒนา
คณุภาพชวีติโดยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและกฎบตัรออตตาว่าของ
ชุมชนธารารินทร์	หมู่	1	ท�าโครงการสันทนาการ-กีฬา	มีผู้เข้าร่วม
โครงการ	96	คน	มกีารเปิดสนามเปตอง	อบรมให้ความรู้	ฝึกความ
อดทน	ท�าให้เกิดความสามัคคี	 ห่างไกลยาเสพติด	 เป็นการสร้าง
ภมูคิุม้กนั	ส่วนหมู่	5	ชมุชนฟ้าครามนคร	ท�าโครงการพฒันาความ
รู้	มีผู้เข้าร่วม	78	คนได้รับความสนใจเป็นอย่างดี	ความรู้เป็นเรื่อง
ส�าคญัท�าให้มคีวามพอประมาณ	มเีหตผุล	และมภีมูคิุม้กนั	ส�าหรบั
หมู	่10	ชมุชน	ทอส.9	ท�าโครงการฝึกดนตรไีทยและโครงการพฒันา
จิต	โครงการพัฒนาจิต	2	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วม	ครั้งละ	30	คน	ท�าให้
เกิดความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 มีภูมิคุ้มกัน	 มีความรู้	 และมี
คุณธรรม	การท�าโครงการทั้ง	3	ชุมชน	ทั้งหมดนี้คาดว่าจะท�าให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
	 งานวิจัยของกันตยา	 มานะกุล	(2550)	 ศึกษาเรื่อง	 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:	กรณีศึกษา
ชมุชนบ้านจอมจนัทร์	หมูท่ี	่2	ต�าบลสนัทราย	อ�าเภอแม่จนั	จงัหวดั
เชยีงราย	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างโครงการการพฒันาคณุภาพชวีติ
ตามตัวชี้วัดความจ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ.)	3	ตัว	คือ	คนอายุ	15-60	
ปี	อ่านออกเขียนภาษาไทยได้	เด็กอายุ	6-15	ปี	ได้กินอาหารอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน	 และครอบครัวมีความอบอุ่น	 โดยสอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	
และการมภีมูคิุม้กนัในตวัเอง	กลุม่ตวัอย่างเป็นคนในชมุชนข้างต้น	
จ�านวน	20	คน	ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	 ผลการ
วจิยัพบว่า	หลงัเรยีน	กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการมคีะแนนจาก
การท�าแบบทดสอบด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้	 ด้านการ
กินอาหารถูกต้องครบถ้วน	และด้านครอบครัวมีความอบอุ่น	เพิ่ม
ขึน้ร้อยละ	81.0	ร้อยละ	77.9	และร้อยละ	79.4	ตามล�าดบั	นอกจาก
นี้	 จากการสังเกตและสัมภาษณ์หลังเรียน	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจทีถ่กูต้องและตระหนกัถงึความส�าคญัของการกนิอาหาร
ให้ถูกต้องครบถ้วน	การสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น	ตลอดจน
การน�าเอาหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ดขีึน้	ซึง่
แสดงให้เห็นว่า	 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านจอมจันทร์ได้
	 งานวิจัยของ	จริยา	สุพรรณ	(2548)	การยอมรับเศรษฐกิจ
พอเพยีงในการด�าเนนิชวีติของเกษตรกรในชมุชนบ้านหลมุมะขาม	
ต�าบลหนองไม้แก่น	 อ�าเภอแปลงยาว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวถิชีวีติและเหตผุลของการยอมรบัเศรษฐกจิ
พอเพยีงในการด�าเนนิชวีติของเกษตรกรในชมุชน	ใช้วธิกีารวจิยัเชงิ
คุณภาพ	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา	 ผลการศึกษาพบว่า	 เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตและรูปแบบการผลิตไปเป็นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพยีง	โดยจดุเริม่ต้นได้แบบอย่างจากการศกึษาดงูานจากเกษตรกร
ที่ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพตามแนวคิดดังกล่าว	
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง	คือ	“การด�าเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความ
พอเพยีงและความพอประมาณ	และสามารถทีจ่ะพึง่ตนเองได้	โดย
ขึน้อยูก่บัความสามารถของแต่ละบคุคล”	โดยเกษตรกรจะยดึหลกั	
3	ประการ	ประกอบด้วย
	 1.	 เรียนรู้ตัวเอง	โดยการท�าบันทึกรายจ่าย	ซึ่งเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการเรียนรู้ตนเองจากชีวิตในแต่ละวัน	รู้จักถึงความจ�าเป็น
และความต้องการในการด�าเนนิชวีติ	ซึง่จะน�าไปสูก่ารเรยีนรูต้นเอง
ในแง่มุมอื่นๆ	ด้วย
	 2.	 เรยีนรูปั้ญหาของตนเอง	ว่าในปัจจบุนันีปั้ญหาทีต่นเอง
ก�าลังประสบอยู่มีปัญหาอะไรบ้างและสาเหตุของปัญหาเกิดจาก
อะไร
	 3.	 เรียนรู ้ที่จะจัดการกับทรัพยากรที่ตนเองมีอยู ่ 	 ซึ่ง
ทรัพยากรถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพและมีมูลค่า	 ถ้าเราเรียนรู้และ
รู้จักจัดการกับทรัพยากรที่เรามีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์	ก็จะ
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
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	 ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านหลุมมะขามที่ได้
ด�าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง	มีรายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
	 งานวิจัยของอนุพงษ์	 วาวงศ์มูล	(2542)	ศึกษาเรื่อง	การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท	 ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตาม
แนวพระราชด�าริใหม่:	 ศึกษาเฉพาะกรณีส�านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท	ผลการศึกษาพบว่า	โครงการส่งเสริมการใช้น�้าตามทฤษฎี
ใหม่สามารถสนองแนวพระราชด�ารทิฤษฎใีหม่ได้	ทัง้ในขัน้มอียู-่มี
กิน	 และเพิ่มรายได้	 ลดรายจ่าย	 ท�าให้คุณภาพชีวิตชาวชนบท
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ในด้าน
เศรษฐกิจพบว่า	 ครัวเรือนของสมาชิกในจังหวัดเชียงรายและแพร่	
มีรายได้อันเป็นผลมาจาก	 การด�าเนินกิจกรรมแบบผสมผสานสูง
กว่า	99,732	บาทต่อปี	ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกร
ในชนบท	และในด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือน	พบว่า	สมาชิก
ได้บรโิภคผลผลติทีเ่กดิจากการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ภายในชมุชน	
คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ	26,958.89	บาท	และ	36,107.39	บาท	
ตามล�าดบั	ในด้านสงัคมพบว่า	ได้สร้างความเข้มแขง็ให้เกดิขึน้แก่
องค์กรชุมชนที่จัดตั้งขึ้นทั้งสองจังหวัด	 คือ	 เชียงราย	 และแพร่	
โครงการดงักล่าวยงัเกดิผลกระทบด้านสงัคม	ซึง่ได้แก่	การพฒันา
ผู้น�ากลุ่ม	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการกลุ่มของสมาชิก	ความ
พร้อมในการจดัตัง้กลุม่หรอืความพร้อมขององค์กรชมุชน	และการ
รู้จักการจัดระบบกลุ่มเชิงธุรกิจหรือประสิทธิภาพในการบริหาร		
งานกลุ่ม	
	 งานวจิยัของมยรุ	ีเสอืค�าราม	(2546)	ศกึษาเรือ่งการเปรยีบ
เทียบประสิทธิภาพและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
เกษตรกรรมแนวเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรกรรมกระแสหลกั	มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพและระดับ
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัเป็นเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพท�านา	ในต�าบลเขาหินซ้อน	อ�าเภอพนมสารคาม	
จงัหวดัฉะเชงิเทรา	จ�านวน	100	ราย	โดยแบ่งเป็นผูท้ีท่�าการเกษตร
แนวเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	50	ราย	
และผู้ที่ท�าการเกษตรกรรมกระแสหลัก	คือ	ท�านาเพียงอย่างเดียว
และรบัจ้างนอกฤดกูาลท�านา	50	ราย	ในการเปรยีบเทยีบระดบัการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	พบว่า	เกษตรกรแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและในด้านทักษะ
การเกษตรสูงกว่าเกษตรกรกระแสหลัก	 ส่วนในด้านสุขภาพและ
ทัศนคติของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน	

	 เกษตรกรแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 นอกจากได้รับผล
ตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่าเกษตรกรกระแสหลักแล้ว	
เกษตรกรแนวเศรษฐกิจพอเพียงยังมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การเกษตรของตนเอง	เรียนรู้พัฒนาระบบการด�ารงชีวิต	และเรียน
รู้พัฒนาระบบการผลิต	 โดยการพัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่
เริ่มต้นภายในตน	และมีผลพวงแห่งการพัฒนา	คือ	ระบบเกษตร
ที่ยั่งยืน	และสุขภาพแข็งแรง
	 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาแนวคดิทีช่ีใ้ห้เหน็ถงึแนวทาง
การพัฒนาชีวิตของบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล	 ครัวเรือน	
ชุมชน	 และประเทศชาติ	 โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลัง
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	 เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงเป็นปัจจยัของการพฒันาทีเ่ริม่ต้นจากมนษุย์	เมือ่มนษุย์ได้รบั
การพฒันาแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการพฒันาในส่วนอืน่ๆ	ให้เหน็
เด่นชดัมากยิง่ขึน้	และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการพฒันาคน
ทั้งในส่วนนามธรรมและรูปธรรม	ซึ่งในส่วนนามธรรมมีส่วนเชื่อม
โยงท�าให้เกิดปัจจัยในส่วนที่เป็นรูปธรรมได้	ซึ่งกล่าวได้ว่าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นศาสตร์แห่งการพฒันามนษุย์อย่างแท้จรงิ
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