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บทคัดยอ

 งานวิจยันีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศึกษา บทบาทการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสรมิการดาํเนนิชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชนในชุมชน

ขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยางคือประชาชนในพ้ืนที่

การดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก เคร่ืองมือในการวิจัยใชแบบสอบถามจํานวน 387 ชุด สถิติใน

การวิจัยประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลวิจัยพบวา 

 1. องคการบรหิารสวนตาํบลนครสวรรคตกมีบทบาทในการสงเสรมิการดําเนนิชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยรวมอยูในระดบัมาก โดยมดีานภูมคิุมกนัมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดานความมเีหตผุล ดานความพอประมาณ 

ดานคุณธรรม และดานความรูตามลําดับ สวนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีดานเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานวัฒนธรรม ตามลําดับ

 2.  ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสามารถอธิบายการผันแปร

ของการดาํเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดรอยละ 98.8 โดยมบีทบาทดานความพอประมาณ ดานความ

มีเหตุผล ดานภูมิคุมกัน ดานความรู และดานคุณธรรมเทานั้นที่สงผลตอการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยองคการบริหารสวนตําบล ที่มีบทบาทดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานภูมิคุมกัน ดานความรู

และดานคุณธรรมที่สูงจะสงผลใหกลุมตัวอยางมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นเนื่องจากมีการผันแปรในทิศทางเดียวกัน 

คําสําคัญ : บทบาท/การบริหาร/เศรษฐกิจพอเพียง

* นิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
** อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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Abstract

 The objectives of this study were to study the roles of sub-district administrative organization 

management in promotion of living according to suffi ciency economy in community and living 

according to suffi ciency economy in Nakhonsawantok community and study the roles of sub-district 

administrative organization management in promotion of living according to suffi ciency economy

in community and living according to suffi ciency economy in Nakhonsawantok community. Data 

collection was done by using the questionnaires from 387 people. The statistics involved were 

quantitative and were presented in percentages, arithmetic means, standard deviation and Pearson 

correlation. The hypothesis testing in Enter Multiple Regression analysis. The fi ndings could be 

concluded as follows : 

 1.  The roles of sub-district administrative organization management in  promotion of living 

according to suffi ciency economy in community from sample at high level the sample were 

on (1) immune and then were (2) rational (3) tolerable (4) virtue and (5) cognition. The living according 

tosuffi ciency economy in community and living according to suffi ciency economy in Nakhonsawantok 
community at high level were (1) economic and then were (2) social (3) environment and (4) culture.

 2. The relation between roles of sub-district administrative organization management 

in promotion of living according to suffi ciency economy in community and living according 

to suffi ciency economy in Nakhonsawantok community at 98.8 percent. Roles of sub-district 

administrative organization management in tolerable, rational, immune, cognition and virtue were 

positive forecasts the living according to suffi ciency economy in community and living according

to suffi ciency economy in Nakhonsawantok community.
 
Keywords : roles / management/ suffi ciency economy

บทนํา

 การนาํแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มปรับตัวเขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงจากชนบทสูเมือง แตการจัดการพื้นที่ที่แยก

สวนการพัฒนาชนบทและเมืองออกจากกัน ทําใหขาด

ความเชื่อมโยงทั้งดานนโยบายและการปฏิบัติ ผนวกกับ

นโยบายการบริหารแบบรวมศูนยทีข่าดการมีสวนรวมของ

ประชาชนและทองถิ่น ไดสงผลใหเศรษฐกิจภาคเมือง

มกีารเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิโลกมากกวา โดยทีก่ารพฒันา

แยกหางจากพืน้ทีช่นบทกอใหเกดิความเหลือ่มลํา้ระหวาง

เมืองและชนบทมากขึ้นทั้งในดานการกระจายรายได
และการกระจายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ตลอดจนคณุภาพ

และการกระจายบรกิารทางสงัคม (สาํนกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2557: 49) 

องคกรที่เขามามีบทบาทในการสงเสริมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชที่ใกลตัวกับประชาชนมากท่ีสุด

จึงเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก

ไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชเปนหลักในการบริหารงาน
โดยจากพระบรมราโชวาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 3 หลัก 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ 

ความมเีหตผุล ภมูคิุมกัน ความรู และคณุธรรม (สาํนกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
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2550ก : 8) ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการท้ัง 5 นี้จะนํามา

ซึง่ ความมัน่คงยัง่ยนืในดาน เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม 

และวัฒนธรรมใหแกผูปฏิบัติและชุมชน โดยกําหนดเปน

วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของการดําเนินงาน 

(องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก. 2557. แผน

พัฒนา 3 ป) เพื่อสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช และกอใหเกิดความพอเพียงใน

ชุมชน เพ่ือสรางความเจริญอยางย่ังยืนใหแกชุมชน 

แตความไมแนนอนทัง้จากสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมทีมี่
ในปจจุบนัท้ังในดานพลงังาน คาครองชพี สภาพแวดลอม 

คาเงินบาท และการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป

พ.ศ. 2558 ทีก่อใหเกดิการขามชาต ิขามวฒันธรรมเขามา

และออกไปสูตางประเทศของประชาชน ซึ่งความเจริญ

และกาวหนานี้อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจสง

ผลกระทบท้ังดานบวกและลบ การสงเสริมใหประชาชน

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจึงเปนเรื่องเรงดวน

อยางย่ิง 

 ผูศกึษาจงึทาํการศกึษา บทบาทการบรหิารของ

องคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคการ

บริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค เพือ่ทราบถงึการดาํเนนิงานในการสงเสรมิการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิด

ขึน้จากการสงเสรมิการนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปใชในการดําเนนิชวีติของประชาชน เพ่ือนาํมาปรบัปรงุ
ระบบการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรค

ตกใหมีประสิทธิภาพและดําเนินงานที่เปนประโยชน

ตอประชาชนในพ้ืนที่การดูแลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาบทบาทการบริหารขององคการ

บริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

ในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อาํเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค

 2. เพือ่หาศกึษาความสมัพนัธระหวางบทบาท

การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริม

การดําเนินชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในชมุชนองคการบรหิารสวนตาํบลนครสวรรคตก 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

สมมติฐานการวิจัย

 1.  องคการบรหิารสวนตําบลมีบทบาทในการ

บริหารโดยการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนขององคการ

บริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค มากกวารอยละ 70

 2.  บทบาทการบรหิารขององคการบรหิารสวน

ตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แนวคิดของ

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ภูมิพลอดุลยเดช (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550ก : 8) 3 หลักการ
2 เงื่อนไข และ 4 มิติ ประกอบดวย ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล ภูมิคุมกัน ความรู และคุณธรรม กําหนด

เปนกรอบบทบาทการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงซึ่งเปนตัวแปรอิสระ 
 ตัวแปรตาม กําหนดให 4 มิติ ประกอบดวย

 มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม 

และมิติทางสิ่งแวดลอม ที่ไดจากการปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวแปรการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลนครสวรรคตกซ่ึงเปนตัวแปรตาม
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ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย

บทบาทการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล 

3. ภูมิคุมกัน 

4. ความรู 

5. คุณธรรม

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชนในชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก

1. ดานเศรษฐกิจ 

2. ดานสังคม 

3. ดานส่ิงแวดลอม

4. ดานวัฒนธรรม

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ระเบียบวิธีวิจัย

 ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา
 เนือ้หา การวจิยัครัง้นีมุ้งศกึษาถงึ การนาํแนวคิด

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบดวย

หลักการหลักวิชา และหลักธรรม ในความพอเพียง

อันประกอบดวย 3 หวง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 หวงคือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตผุล การมีภมูคิุมกันทีด่ใีนตวั
สวน 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม
 ระยะเวลา ผูศกึษาไดเร่ิมดาํเนินการวิจยัในชวง

เดือน มีนาคม 2557-กรกฎาคม 2557
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก ประชาชน ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล

นครสวรรคตก จาํนวน 12,081 คน จากพ้ืนที ่10 หมูบาน 

(องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก. 2557 : 

ไมปรากฏเลขหนา)

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

วจิยัคร้ังนี ้ผูศกึษาไดกาํหนดขนาดกลุมตวัอยาง ประชากร 
ดวยการใชสตูรของ ยามาเน (Yamane) ความคลาดเคลือ่น

จากการสุมตวัอยางท่ี 5% หรอื 0.05 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 

95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 387 คน 

 ขอบเขตดานตัวแปร

 ตัวแปรที่ศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตัวแปร
อสิระ ประกอบดวย ปจจยัสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

และบทบาทการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล

ในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน ครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการ

ภายใต 3 หวง 2 เงื่อนไขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ  ดานความพอประมาณ  ดานความมี เหตุผล 

ดานภูมิคุมกัน ดานความรู และดานคุณธรรม
 ตัวแปรตาม ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนในชมุชนองคการบรหิารสวนตาํบลนครสวรรคตก

อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค  โดยครอบคลุม
ในประเด็น (1) เศรษฐกิจ (2)สังคม (3) สิ่งแวดลอม และ 

(4) วัฒนธรรม

 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั เคร่ืองมือทีใ่ชในการ
วิจัยคร้ังนี้คือ บทบาทการบริหารขององคการบริหาร

สวนตําบลในการสงเสรมิการดาํเนนิชีวติตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคการบริหารสวน

ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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 ตอนท่ี  1 ปจจัยสวนบุคคล  ใชลักษณะ

แบบสอบถามเปนมาตรวดัจําแนกกลุมอยางงาย (Simple 

category scale) ที่มีมาตรวัดหลายตัวเลือก ประกอบ

ดวยคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน

 ตอนที่ 2 บทบาทการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตาํบลนครสวรรคตกในการสงเสรมิการดาํเนนิ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม

ประเด็นการบริหารจัดการภายใตมิติปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ (1) ดานความพอประมาณ (2) ดานความ

มีเหตุผล (3) ดานภูมิคุมกัน (4) ดานความรู และ 

(5) ดานคุณธรรม 

 ตอนที่ 3 การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนองคการบริหารสวนตําบล

นครสวรรคตก โดยครอบคลุมในประเด็นสําคัญ คือ 

(1) ดานเศรษฐกจิ (2) ดานสงัคม (3) ดานสิง่แวดลอมและ 

(4) ดานวัฒนธรรม โดยใชระดับการวัดตัวแปรแบบ

อันตรภาค ช้ัน  แยกเปนส วน ท่ีลักษณะการตอบ

แบบสอบถามเปนการใหตอบเปนนํ้าหนักคะแนนการ

ปฏิบัติ ดวยมาตราประมาณคา ซึ่งเปนแบบมาตรวัดแบบ

ตัวเลข (Numerical scales) 0-10 

 วิธีการเก็บขอมูล
 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

 1.  ลงพืน้ทีส่าํรวจในหมูบานรวมกับผูใหญบาน
จาก 10 หมูบาน

 2. ผูศกึษานําแบบสอบถามไปยังกลุมตวัอยาง
ที่ทําการคัดเลือกไวดวยวิธีการสุมอยางงายทั้งหมด 

387 คน

 3.  เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามท่ีไดรับ

การตอบกลับ ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละชดุ และนําไปวิเคราะหขอมลูทางสถติดิวยคอมพวิเตอร

ตอไป

 การวิเคราะหขอมูล

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และสถิติ

สําหรับการวิเคราะห ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในการศึกษา

วิจัยครั้ งนี้  ทําการวิ เคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลหลังจากทําการ

ตรวจสอบตามความสมบูรณที่ไดรับ

 1.  การคํานวณหาปจจัยสวนบุคคล ตอนที่ 1 

ใชระดับการวัดตัวแปรแบบกลุมสําหรับแบบสอบถาม

ตัวเลือก และแบบอัตราสวนสําหรับขอคําถามแบบเปด

โดยในผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบความถ่ี และ

รอยละ 

 2.  การคํานวณหาขอมูล บทบาทการบริหาร

ขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 2 และ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชนในชมุชนขององคการบรหิารสวนตาํบลนครสวรรคตก
ตอนที่ 3 ใชระดับการวัดของตัวแปรแบบชวงเปนคําถาม

วัดระดับความคิดเ ห็นของประชาชนตอบทบาท

การบริหารขององคการ โดยใหเปนคาคะแนนการปฏิบัติ

หากเห็นวา เห็นดวยมากใหคะแนนเต็ม 10 ไมเห็นดวย

เลยให 0 และเห็นดวยในระดับอื่นใหคะแนนตามการให

คะแนนสากล นําผลที่ไดมาวิเคราะหระดับความคิดเห็น

โดยหา คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

เพ่ือตอบวัตถปุระสงคของการวิจยัขอที ่1 และสมมติฐาน
ขอที่ 1

 3.  การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment 

Correlation : r) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ ซึ่งคาความสัมพันธไมเกิน 0.80 เพื่อไมให

ละเมิดขอสมมติที่กํากับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพห ุ

 
 4. การวิเคราะหสมการถดถอยพหุหรือการ

วเิคราะหการถดถอยแบบเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) ดวยวธิ ีEnter วเิคราะหบทบาทการบรหิารของ

องคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
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ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก 

เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอตัวแปรตาม

ในรูปสมการทํานายเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย

ขอท่ี 2 และสมมติฐานขอที่ 2

สรุปผลการวิจัย

 ผลการศึกษาตามวัตถปุระสงคของการวิจยัดังนี้

 วัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 เพ่ือศึกษา

บทบาทการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในการ

สงเสริมการดําเนินชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงของประชาชนในชมุชนองคการบรหิารสวนตําบล

นครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

 1.  บทบาทการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลนครสวรรคตกในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดังตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1  บทบาทการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก ในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทบาทการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก
ในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับความคิดเห็น

คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ดานความพอประมาณ 4 8 7.91 .796

2. ดานความมีเหตุผล 5 9 7.98 .734

3. ดานภูมิคุมกัน 5 8 8.47 .979

4. ดานความรู 5 8 7.57 .492

5. ดานคุณธรรม 5 8 7.58 1.186

บทบาทการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก
ในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 9 7.90 .727

 จากตารางที่ 1 องคการบริหารสวนตําบล
นครสวรรคตก มีบทบาทในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานภูมคิุมกนัมากท่ีสดุ
รองลงมาคือ ดานความมีเหตุผล ดานความพอประมาณ 

ดานคุณธรรม และดานความรูตามลําดับ
 2. การดาํเนนิชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงของประชาชนในชมุชนองคการบรหิารสวนตําบล
นครสวรรคตก
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ตารางที่ 2  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบล

นครสวรรคตก

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก

ระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ดานเศรษฐกิจ 5 8 6.59 1.108

2. ดานสังคม 5 7 6.40 .917

3. ดานสิ่งแวดลอม 5 7 6.40 .917

4. ดานวัฒนธรรม 5 7 6.01 1.001

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก

5 8 6.59 1.108

 จากตารางท่ี 2 กลุมตัวอยางดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ  ดานสั งคม  ดานสิ่ งแวดลอม  และ

ดานวัฒนธรรม ตามลําดับ

 วตัถปุระสงคของการวิจยัขอที ่2 เพือ่หาความ

สัมพันธระหวางบทบาทการบริหารขององคการ

บริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการดาํเนนิชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของประชาชน

ในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

ตัวแปร b t Sig. t

คาคงที่ 3.099 14.162 .000

1. ดานความพอประมาณ .866 7.676 .000**

2. ดานความมีเหตุผล .145 1.196 .000**

3. ดานภูมิคุมกัน .020 .246 .000**

4. ดานความรู .028 .367 .000**

5. ดานคุณธรรม .572 6.232 .000**

R2= .988, SEE = .12140, F = 4565.448, Sig. F = .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
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 จากตารางท่ี 3 บทบาทการบริหารของ

องคการบริหารสวนตาํบลสามารถอธิบายการผันแปรของ

การดําเนินชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ

98.8 โดยมีบทบาทดานความพอประมาณ ดานความ

มีเหตุผล ดานภูมิคุมกัน ดานความรู และดานคุณธรรม

เทานั้นที่สงผลตอการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดย องคการบริหารสวนตําบล 

ที่มีบทบาทดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล 

ดานภูมคิุมกัน ดานความรู และดานคุณธรรมท่ีสงูจะสงผล

ใหกลุมตัวอยางมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นเน่ืองจากมีการผันแปรในทิศทาง

เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญที่ .01

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผล

ตามสมมติฐานของการวิจัย คือ 

 1.  สมมติฐานของการวิจัยขอที่ 1 องคการ

บรหิารสวนตําบลมบีทบาทในการบรหิารโดยการสงเสรมิ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชนในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล

นครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคมากกวา

รอยละ 70
  จากผลการวจิยัพบวา องคการบรหิารสวน

ตําบลนครสวรรคตกมีบทบาทในการสงเสริมการดําเนิน

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากถึง

มากท่ีสุดซ่ึงมีชวงเฉล่ียคะแนนระหวาง 7.57-8.47 

และมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 7.90 (ตารางที่ 1) ซึ่งคิดเปน
รอยละ 79 แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบล

มีบทบาทในการบริหารโดยการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยางมากซึง่เปนไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวคอื มากกวารอยละ 70 ซึง่สอดคลองกบั

หลักการขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตกที่มี

ยทุธศาสตรการดาํเนินงานทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กําหนด

ไวถึง 5 ยุทธศาสตรจากทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร (องคการ

บรหิารสวนตาํบลนครสวรรคตก. 2557. แผนพฒันา 3 ป) 

ซึง่ ประกอบดวย ยทุธศาสตรในการพัฒนาการสรางมูลคา

เพิ่มทางการเกษตร การคา และอุตสาหกรรมการเกษตร

ดวยการบริหารและพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

การสงเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริม

ผลิตภณัฑชมุชนและทองถิน่ การสงเสรมิกลุมและกองทุน

ทางเศรษฐกิจ การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

การสงเสริมกลไกทางการคาและการตลาด และการ

พัฒนาระบบการขนสงและการกระจายสินคา

  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพท่ีดี มีคุณธรรม

นําความรูและเกิดความผาสุก ดวยการการสงเสริม 

สนับสนุนอาชีพแกประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก

ผูดอยโอกาส คนยากจน อยางเหมาะสมและท่ัวถึง 

การสงเสริมใหประชาชนมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต 

โดยมีคุณธรรมนําความรู กอใหเกิดความผาสุก และอยู

รวมกันในสังคมอยางสันติสุข และการเสริมสรางสังคมท่ี

เปนธรรมและมีหลักประกันความม่ันคงทางสังคมให

แกประชาชนทุกกลุม

  การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ดวยการพัฒนาและยกระดับแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ การพัฒนาบุคลากรทาง

การทองเท่ียว การบริหารและความปลอดภัย การสงเสริม

ดานการตลาดและการประชาสัมพันธทางการทองเที่ยว

  การสรางความเขมแขง็ของชมุชนตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดวยการสนบัสนนุใหครอบครวั 

ชุมชน/หมูบานมีสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชน สงเสริมสนับสนุนศนูยเรียนรูและศูนยปราชญ

ชาวบาน

  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน ดวยการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

การสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการอนุรักษ

พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
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 2.  สมมติฐานของการวิจัยขอที่ 2 บทบาทการ

บริหารองคการบริหารสวนตําบลในการสง เสริม

การดําเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมีความ

สัมพันธกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในชมุชนองคการบรหิารสวนตาํบลนครสวรรคตก 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

  จากผลการวิจัยความสัมพันธของตัวแปร

พบวา หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงทัง้ 5 ดาน ประกอบ

ดวย ดานความพอประมาณ ดานความมี เหตุผล 

ดานภูมิคุมกัน ดานความรู และดานคุณธรรม มีความ

สัมพันธกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีระดับนัยสําคัญที่ .01 มีผลใหมีการดาํเนินชีวิต

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสงูขึน้โดยมีอทิธผิลตอ

กันถึงรอยละ 98.8 ซึ่งแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมือ่เกดิดานความมเีหตผุล ดานภูมคิุมกนั ดานความรู และ

ดานคณุธรรม แลวนัน้จะนาํไปปฏบิตัดิาน เศรษฐกจิ สงัคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม กอใหเกิดความสมดุลและ

ยัง่ยืน (สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ. 2550ก : 8) เมื่อประชาชนในพ้ืนที่การ

ปกครองขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตกได

รับการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจในหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงประชาชนในปกครองกส็ามารถนาํไปสู

หนทางปฏิบัติได และสอดคลองกับ ปาริชา มารี เคน 

(2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

กรณีศึกษาเทศบาลตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัด

กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา เทศบาลตําบลนาคูมีบทบาท

ในฐานะเปนศูนยกลางการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครอบคลุมหลายดานสมาชิกมีความเช่ือมั่นในศักยภาพ

ของตนและพรอมที่จะใหความรวมมือจัดการกับปญหา

ของตนและชมุชนมกีารเรยีนรูโดยเขารวมในกระบวนการ
ของชุมชน มีการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ืองตามวิธีการของ

ชุมชนภายใตการสนับสนุนของผูนําองคกร 

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป

  1.  บทบาทที่องคการบริหารสวนตําบล

ควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหชุมชนมีการดําเนิน

ชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นควรทําการสงเสริมการดําเนินดังนี้

   - การสงเสรมิใหใชปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง องคการบรหิารสวนตําบลควรสงเสริมบทบาทการ

บรหิารองคการบริหารสวนตําบลในดานความพอประมาณ 

ดานความมีเหตุผล ดานภูมิคุมกัน ดานความรู และ

ดานคุณธรรม เ น่ืองจากสงผลใหมีการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น 

   - การสงเสรมิใหใชปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงดานเศรษฐกจิ ควรดาํเนนิงานดานความมเีหตผุล 

ดานภูมิคุมกัน ดานคุณธรรม เนื่องจากมีผลทําใหการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน

เศรษฐกิจสูงขึ้น

   - การสงเสรมิใหใชปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงดานสังคม ควรดําเนินงานบทบาทดานภูมิคุมกัน 

และดานความรูเนื่องจากมีผลทําใหการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานสังคมสูงขึ้น

   - การสงเสรมิใหใชปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงดานสิ่งแวดลอม ควรดําเนินงานบทบาทดาน

ความพอประมาณ ดานความมเีหตุผล ดานภมูคิุมกนั ดาน

ความรูเนื่องจากมีผลทําใหการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานส่ิงแวดลอม สูงขึ้น

   - การสงเสรมิใหใชปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงดานวัฒนธรรม ควรดําเนินงานบทบาทความ

พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานความรู และดาน

คุณธรรม เนื่องจากมีผลทําใหการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานวัฒนธรรม สูงขึ้น

  2.  การดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลในดานตางๆควรปฏิบัติดังนี้

   - ดานความพอประมาณ ควรสงเสริม

ใหชมุชนประกอบอาชพีดวยความขยนัหมัน่เพยีรมากทีส่ดุ 
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รองลงมาคือ สงเสริมชมุชนในการประหยัดนํา้ ไฟฟา และ

นํา้มนัเช้ือเพลิง สงเสริมใหชมุชนปลูกผกัสวนครัวเล้ียงสัตว

เพื่อการบริโภคในเบื้องตน สงเสริมใหชุมชนสรางคานิยม

ในการพ่ึงตนเอง และสงเสริมใหชุมชนจัดทํา บัญชี 

ครัวเรือนรับ – จาย ตามลําดับ 
   - ดานความมเีหตผุล ควรจดักจิกรรม

ชุมชนเพ่ือสรางความรัก สามัคคีระหวางบุคคลตางๆใน

ชุมชนอยูเสมอ มากที่สุด รองลงมาคือ สงเสริมการให

ความรู ประโยชนของการทําเศรษฐกิจพอเพียงอยูเสมอ 

สรางคานิยมใหประชาชนโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางบุคคลตางๆ ในชุมชนอยูเสมอ ใหความรู อธิบาย 

และรับฟงเหตุผลของประชาชนในชุมชนในการดําเนนิงาน

หรือกิจกรรมตางๆอยูเสมอ และสรางพ้ืนที่สวนกลาง

ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินงานตางๆ

ของชุมชน ตามลําดับ 

   - ดานภูมิคุมกัน ควรสงเสริมให

ชุมชนมีการแปรรูปวัตถุดิบ ในทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคาและ 

สงเสริมชุมชนในการรวมกลุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน มาก

ที่สุด รองลงมาคือ สงเสริมใหชุมชนใชปุยชีวภาพสาร

ชีวภาพในการเกษตร และปองกันศัตรูพืช สงเสริมให

ชมุชนผลติเคร่ืองอปุโภคใชเอง เชน นํา้ยาลางจาน แชมพู 

ภาชนะจักสาน เสริมสรางสุขภาพของคนในชุมชน

ใหหางไกลจากยาเสพติด สงเสริมใหชุมชนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  - ดานความรู ควรสงเสริมใหชุมชน

ตั้งกลุมเรียนรูทางภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการตอยอด

องคความรูอยูเสมอ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ถายทอด
และเผยแพรความรูใหแกคนในชุมชนเสมอ สงเสริมให

ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวันอยูเสมอ สงเสริมใหชุมชน

มีการศึกษา ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยีใหม ๆ 
ที่สอดคลองกับสภาพชุมชนอยูเสมอ และสงเสริมการเรียนรู

ในชุมชน ตามลําดับ 

   ดานคุณธรรม ควรสงเสริมใหประชาชน

ในชมุชนจดักิจกรรมทางประเพณทีีส่าํคญัอยางสมํา่เสมอ 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ สงเสริมคุณธรรมผานกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญอื่น ๆ เสมอ สงเสริม

ใหประชาชนในชมุชนยกยอง เชดิช ูบคุคลทีซ่ือ่สตัยสจุริต 

เปนที่นายกยอง ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม

ที่มีคุณคาของชุมชนที่สูญหายหรือถูกลืมเลือน และ 

จดักิจกรรมท่ีนาํหลกัธรรมตางๆเขามาใชในการดาํรงชวีติ 

และการประกอบอาชีพเสมอตามลําดับ

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

  1. ศึกษาปญหาและความตองการการ

สงเสริมดานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
  2.  การบริหารจัดการดานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงขององคการบริหารสวนตําบล
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