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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับความเป็น

ประชาธิปไตย ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจ การด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามวิถีความเป็น

ประชาธิปไตย การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย (2) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติตนตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ    

การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย และ (4) แนวทางการบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นประชาธิปไตย โดยท�าการศึกษาในพื้นที่ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโคกพระ ต�าบลมะค่า และต�าบล

กุดใส้จ่อ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�านวน 500 

คน และผูใ้ห้ข้อมลูสนทนากลุม่ จ�านวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบทดสอบวดัความรู ้แบบสอบถาม 

การสนทนากลุม่ สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถติพิืน้ฐาน การวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นแบบพหคุณู และการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการแบบอุปนัย 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ประชาชนมเีข้าใจเรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเรือ่งประชาธปิไตย อยูใ่นระดบัปานกลาง มทีศันคตริะดบัดต่ีอ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ได้ด�าเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัมากทีสุ่ด ปฏิบตัตินตามวถิคีวามเป็นประชาธปิไตย 

ในระดับมาก การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก 

 2. การด�าเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัวถิปีระชาธปิไตยอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่ วิถี

ประชาธิปไตยทางการเมือง ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไป การด�าเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงใน

อาชีพ ความถี่ในการท�าบุญ การด�าเนินชีวิตด้วยความรู้และคุณธรรม จ�านวนบทบาทในชุมชนที่เป็นอยู่ เพศ อายุ ทัศนคติต่อ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขนาดครอบครัว ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย ได้ร้อยละ 38.40 (R2 = 0.384, F = 27.564) และ 

 4. แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นประชาธิปไตย ดังนี้ ควรด�าเนินการสร้างวัฒนธรรม

การเมืองที่เป็นประชาธิปไตย พัฒนาความรู้ และจิตส�านึกในประชาธิปไตย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้พลเมือง

เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ประชาธิปไตยจากภาคปฏิบัติ และปฏิรูปการศึกษา และสื่อมวลชนเพื่อสร้างพลเมืองที่

มีคุณภาพ

ค�าส�าคัญ: ความรู้ ทัศนคติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีทางความเป็นประชาธิปไตย
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Abstract
 This research aimed to study (1) the understanding about the sufficiency economy, the  

understanding about democratic, the attitude toward the sufficiency economy, the living according to the 

sufficiency economy philosophy, the living following the democratic way, the integrate the sufficiency 

economy philosophy into the democratic way, and the relationship between the living according to the 

sufficiency economy philosophy and living following the democratic way, (2) the factor affecting investigation 

of the sufficiency economy philosophy into the democratic way and (3) the approaches for integrate the 

sufficiency economy philosophy into the democratic way. The research area covered 3 sub-districts  

namely Kokphra, Makha and Kodsaijo of Kamtharavichai district in Mahasarakam province. The sample  

consisted of 500 people answering a questionnaire and 30 persons for the focus group. The instruments 

were the test, the rating scale questionnaire and the focus group interview. The statistics were descriptive 

statistics, Pearson Product Moment Correlation and Multiple Linear Regression Analysis. The qualitative  

collected data was analyzed by content analysis and the inductive analysis. 

 The research findings were as follows:

 1. The people had an understanding about the sufficiency economy and the democracy at a mod-

erated level; they had a good level of attitude towards the sufficiency economy, took the sufficiency 

economy to lead their life as the highest level. In addition, they had been behaving according to the way 

of democracy at higher level, integrating the sufficiency economy philosophy into the democratic way was 

at a higher. Taking the sufficiency economy to lead living had positively related to behaving according to 

the way of democracy was found to be statistically significant at .01 level. 

 2. The factors affecting the investigation of the sufficiency economy philosophy into the demo-

cratic way were the democratic politics, the sufficiency economy understanding, the living with immunity, 

the career stability, the frequency of merit making, the living with knowledge and morality, the community 

role being, sex, age, the attitude towards the sufficiency economy, and the family size. These variables could 

together explain the variance of integration of the sufficiency economy philosophy into the democratic way 

for 38.40% (R2 = 0.384, F= 27.564). 

 3. The approach to integrate the sufficiency economy philosophy into the democratic way was 

creating a democratic political culture, developing the knowledge and awareness of democracy and suffi-

ciency economy, promoting the citizens to understand and learn about the sufficiency economy of demo-

cratic practice, and reforming the education and the media to create quality citizens.

Keywords: Knowledge, Attitude, The Sufficiency Economic Philosophy, The Democratic Way of Life
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บทน�า

 โดยธรรมชาตสิงัคมมนษุย์แตกต่างจากสตัว์เหนอื

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ท่ัวไป สังคมมนุษย์ได้ก�าหนดระเบียบ  

กฎเกณฑ์ ตลอดจนระบบการรับรู้ ความคิดหรือความเช่ือ

จนมีการยอมรับปฏิบัติกันมามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง

ปรบัปรุงหรือสร้างข้ึนเพือ่ความเจรญิงอกงามในวถิแีห่งชวีติ

ของส่วนรวม การเมืองการปกครองก็เฉกเช่นเดียวกันถูก

สร้าง และหล่อหลอมขึ้นเป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันแห่ง

มนษุยชาตอิย่างสขุสงบ และสนัต ิโดยรฐับาลเข้ามาดแูล ดงั

ค�ากล่าวของอดตีประธานาธบิดแีห่งสหรฐัอเมรกิา อบัราฮัม 

ลนิคอล์น ว่า “ประชาธปิไตยเป็นการปกครองของประชาชน 

โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” (Abraham Lincoln. 

1861 อ้างใน ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ 2554) รูปแบบ

การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่

หลายประเทศเห็นว่า เป็นระบบท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางหลายๆ

ระบอบที่มีอยู่ในโลก 

 อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของบุคคลมีหลากหลายวิถี

ความเป็นประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์ต้องเป็นวถีิชีวติทีป่ระกอบ

ด้วยสติและปัญญารู้รับผิดชอบชั่วดี ไม่ได้เป็นไปในลักษณะ 

พวกมากลากไป ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์แบบ

ประชาธิปไตยต้องมีปัญญาเข้ามาก�ากับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีช่ีแ้นวทางการด�ารงอยู ่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ระดบัชมุชนจนถงึระดบัรฐั ให้ด�าเนนิไปในทางสายกลางโดย

ค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี อาศัยความรู้และคุณธรรมก�ากับ (สุเมธ ตันติ

เวชกุล 2544) เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับหลักการของ

ประชาธิปไตย ที่ต้องการให้เกิดสังคมแห่งปัญญา มีเหตุผล 

มีอุดมคติของประชาธิปไตยคือความเชื่อม่ันในสติปัญญา

เหตุผล (สาโรช บัวศรี 2520) ในขณะเดียวกันความเป็น

ประชาธิปไตยที่ดีนั้นจึงควรที่จะเน้นความส�าคัญในเรื่อง

อดุมคตหิรืออดุมการณ์ทางการเมอืง ซึง่สาโรช บวัศร ี(2520) 

ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของประชาธิปไตย ประกอบด้วย 

1) อุดมคติของประชาธิปไตย คือ การมีศรัทธา มีความเชื่อ

มัน่ในสตปัิญญาเหตผุล และความสามารถของมนษุย์ตลอด

จนการเทดิทนูอสิรภาพและเสรภีาพ 2) ระบบการเมอืงการ

ปกครอง ระบบท่ีถือว่าอ�านาจเป็นของประชาชน หรือมา

จากประชาชน มีโอกาสเปลี่ยนแปลงผู้ใช้อ�านาจแทนตนได้

โดยการเลอืกตัง้ทีม่กี�าหนดวาระถอืว่าเป็นการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน และ 3) วิถีชีวิต

ประชาธิปไตย กล่าวคือ การอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันด้วย

ความเคารพทั้งทางกายและวาจา ไม่ก้าวก่ายในสิทธิของ 

ผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม  ร่วมกันรับผิดชอบ และท�า

ประโยชน์เพื่อความผาสุกของส่วนรวม ตลอดจนใช้สติ

ปัญญาในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตโต) (2543) ได้กล่าวสังคมจะเป็นประชาธิปไตยที่

ยัง่ยนือย่างต่อเนือ่งควรประกอบด้วย 1) ความรูค้วามเข้าใจ

ในกติกาหรือกฎหมายที่ชอบธรรม 2) จิตใจจะต้องยึดถือ

มั่นคงอยู่ในความถูกต้องดีงาม และ 3) พฤติกรรมที่เป็นไป

ตามกฎกติกา หรือการรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ

 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาภายใต้รูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา และ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ยังคงเป็นแนวทางที่

ยึดถือปฏิบัติในการบริหาร และพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งส่ง

ผลให้ชุมชนสังคมได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นในอนาคต 

อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงยัง

ปรากฏมีหลายหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามได้น้อมน�า

หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ด�าเนนิชีวติ จนสามารถ

พัฒนาให้เป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชน

ต้นแบบ ซึ่งข้อมูลจากส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม (ส�านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 

2556) พบว่า หลายชุมชนได้จัดตั้งเป็นจุดเรียนรู้ และดูงาน

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของจงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ได้รบั

การยกย่องว่าเป็นหมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง จ�านวน 

5 แห่ง ได้แก่ 1) บ้านหนองเผือก หมู่ 3 ต�าบลหนองทุ่ม 

อ.วาปีปทุม 2) บ้านดอนมัน ต�าบลขามเรียม อ.กันทรวิชัย 

3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ต�าบลเขวา 

อ�าเภอเมืองมหาสารคาม 4) บ้านหลุบควัน หมู่ 10 ต�าบล

ดงดวน อ�าเภอนาดูน และ 5) บ้านน�้าเที่ยง ต�าบลหนองกุง

สวรรค์ อ�าเภอโกสุมพสัิย นอกจากนัน้ยงัมหีมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพยีงต้นแบบเฉลิมพระเกยีรต ิ84 พรรษา ประจ�าปี 2555 

จ�านวน 25 หมูบ้่านกระจายอยูท่ัว่จงัหวดั แสดงว่าประชาชน

ส่วนหนึง่มคีวามเข้าใจ และปฏบิตัติามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ได้น้อมน�ามาเป็นวิถีการด�าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

และยาวนานจนเห็นเป็นที่ประจักษ์ อย่างไรก็ตาม กระแส

การเปลีย่นทางการเมอืงระดบัชาตทิีเ่กดิขึน้เป็นกระแสหลกั

ในพื้นที่  ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ม ี

การเรียกร้องประชาธิปไตยในแบบที่กระแสชาตินิยม 

(อีสาน) โหมกระหน�่าเข้าไปในหมู่ชุมชนจึงเกิดค�าถามว่า 

แบบไหน หรืออย่างไรเรียกว่าประชาธิปไตย วิถีชีวิต 

ความเป็นประชาธปิไตย อย่างแท้จรงิคืออะไร ประชาธปิไตย

ที่อุดมด้วยปัญญาเป็นแบบใด ประชาธิปไตยกระแสหลัก 

ที่เป็นอยู่เหมาะกับชุมชนหรือไม่ แล้วประชาธิปไตยแบบใด

จึงจะเหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชน รักความสุข สงบ สันติ  
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พึ่งตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม แล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชน

น้อมน�ามาเป็นวิถีชีวิตอยู่ในขณะนี้ไปกันได้หรือไม่กับวิถี

ความเป็นประชาธิปไตย เหล่านั้นเป็นค�าถามที่เกิดขึ้น

ท่ามกลางข้อสงสัย หากพิจารณาแล้วรากแห่งปรัชญาของ

ทั้งสองแนวคิด (ประชาธิปไตย และเศรษฐกิจพอเพียง)  

มีประเด็นที่เหมือนกัน คือ อุดมการณ์อย่างมีปัญญา  

การด�าเนนิชวีติด้วยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงต้องประกอบ

ด้วย ความรู้และคุณธรรมเข้าไปก�ากับถึงจะไปได้ด้วยดี  

เฉกเช่นเดียวกันกับอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยต้องเป็น

ประชาธิปไตยที่มีปัญญา อุดมการณ์แห่งปัญญา มิใช่

อุดมการณ์บ้าคลั่งขาดสิติไร้ปัญญา ท้ังสองแนวคิดในทาง

หลักการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ชุมชนต�าบลโคกพระ ต�าบลมะค่า และต�าบล 

กุดใส ้จ ่อ  อ� า เภอกันทรวิชัย  จั งหวัดมหาสารคาม  

เป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบ  

มคีวามเข้าใจและปฏบิตัติามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

โดยการริเร่ิมของกลุม่คนทีท่�ากจิกรรมเพือ่สงัคมร่วมกบักลุ่ม

เกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านในชุมชน รวมถึง

กัลยาณมิตรที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน รวบรวม ระดมทุน 

ในลักษณะเป็นหุ ้นส่วนร่วมกันเพื่อริเริ่มการท�างาน มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้การพึ่งตนเองให้แก่

ชุมชนและบุคคลท่ัวไป โดยมีประเด็นหลักในการเผยแพร่

ความรู้ เช่น การท�าเกษตรอินทรีย์ การดูแลรักษาสุขภาพ

แบบทางเลือกหรือธรรมชาติบ�าบัด การท�างานเพื่อสังคม              

การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู

ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากความส�าคัญที่กล่าวจะเห็นว่าชุมชนท้ังสาม

ต�าบลเป็นพื้นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นชุมชน 

ที่ประชาชนได้ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงอย่างเป็นที่ประจักษ์ ในขณะเดียวกันชุมชนดั้งกล่าว

เป็นชุมชนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  

โดยเฉพาะการชุมชนเรียกร้องต่างๆ บ่อยครั้งทั้งน้ีพื้นที ่

ส ามต� าบลนี้ เ ป ็ นพื้ นที่ ข อ งแกนน� ากลุ ่ ม แนวร ่ วม

ประชาธปิไตยขบัไล่เผดจ็การ (น.ป.ช. หรอื กลุม่คนเสือ้แดง) 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจว่าการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั วถิคีวามเป็น

ประชาธปิไตยของประชาชนหรอืไม่ อย่างไร จงึมคีวามสนใจ

ทีจ่ะศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กับวิถีความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนต�าบลโคกพระ 

ต�าบลมะค่า และต�าบลกุดใส้จ่อ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนา 

คุณภาพวิถีความเป็นอยู่แบบประชาธิปไตยอย่างเป็นสุข 

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่บุคคลหรือชุมชนอื่นๆ  

ทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อ ศึกษาความเข ้าใจเกี่ ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย        

ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามวิถีความเป็น

ประชาธิปไตย การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสม

ผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนิน

ชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการปฏบิตัตินตามวถิี

ความเป็นประชาธิปไตย 

 3.  เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการน�าหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็น

ประชาธิปไตย 

 4.  เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีความเป็นประชาธิปไตย  

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research)

 ประชากร

 ประชากรเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) โดยก�าหนดกลุ ่มเป ้าหมายเป็นหมู ่บ ้านที่มี 

การด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นท่ี

ประจักษ์ จ�านวน 5 หมู่บ้าน ส่วนผู้ให้ข้อมูลหมู่บ้านละ  

10 คน รวมเป็น 50 คน ประกอบด้วย ผูบ้รหิาร อบต. ก�านนั

หรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าตามธรรมชาติ (ผู้ที่ชาวบ้านเคารพ

นับถือ) ผู้น�าศาสนา ครูจากโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน และ 

ตัวแทนชาวบ้าน   

 ศึกษาในพืน้ที ่3 ต�าบลในอ�าเภอกนัทรวชัิย จงัหวดั

มหาสารคาม ได้แก่ ต�าบลโคกพระ ต�าบลมะค่า และ ต�าบล

กุดใส้จ่อ 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอาศัยอยู่ใน 3 ต�าบล จ�านวน 500 คน 

จาก 25 หมูบ้่านๆ ละ 20 คน ได้มาโดยวธิกีารก�าหนดโควต้า 

(Quota) และการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) 
 ประชากร 
 ประชากรเปูาหมายในการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายเป็นหมู่บ้านที่มีการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ประจักษ์ 
จ านวน 5 หมู่บ้าน ส่วนผู้ให้ข้อมูลหมู่บ้านละ 10 คน รวม
เป็น 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อบต. ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าตามธรรมชาติ (ผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ) 
ผู้น าศาสนา ครูจากโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน และ 
ตัวแทนชาวบ้าน   

 
 ศึกษาในพื้นที่ 3 ต าบลในอ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ต าบลโคกพระ ต าบลมะค่า และ 
ต าบลกุดใส้จ่อ  
 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอาศัยอยู่ใน 3 ต าบล จ านวน 500 คน จาก 
25 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน ได้มาโดยวิธีการก าหนดโควต้า 
(Quota) และการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic 
random sampling) และ  
 การวิจัย การวิจ ัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยก าหนดกรอบ
แนวคิดของการศึกษา ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวทางการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีความเป็น

ประชาธิปไตย 
 

 ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผสมผสานเข้ากับ
วิถีทางความเป็นประชาธิปไตย 

ทัศนคติต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินชีวติตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

การปฏิบัตตินตามวิถี
ประชาธิปไตย 

วิเคราะหส์ภาพ/ปัญหา/อุปสรรคของการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกบัวิถีความเป็นประชาธิปไตย 
 

Focus Group Discussion 

Strengths Opportunities 

Weakness Threats 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม มีจ�านวน 

8 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) 

แบบทดสอบความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง 3) แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น

ประชาธปิไตย 4) แบบสอบถามทศันคตต่ิอปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 5) แบบสอบถามการน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่การด�าเนินชีวิต 6) แบบสอบถามการปฏิบัติตน

ตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย 7) การน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็น

ประชาธิปไตย 8) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสิ่งเดียวกันกับการด�าเนิน

ชีวิตตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย 

 การหาคุณภาพด้วยค่า IOC (Index of Consist-

ency) การน�าไปทดลองใช้ (Try Out) น�าแบบสอบถามไป

ทดสอบกับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ�านวน 40 คน  แล้วน�า

มาหาอ�านาจจ�าแนกรายข้อ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่าย (Item Total Correlation) ได้ค่าระหว่าง 0.20-

0.69 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

ทั้งฉบับโดยใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  

(บุญชม ศรีสะอาด 2553) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 

จากนั้นจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน�าไป

เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

 เครือ่งมอืเชงิคุณภาพ เครือ่งทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู

ในขั้นตอนนี้เป็นชุดค�าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการสนทนา

กบักลุ่มผู้ให้ข้อมลูในประเดน็ปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบั

แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถี

ความเป็นประชาธิปไตย  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยท�าหนังสือขอ 

ความอนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน จากน้ัน

ท�าการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้วิจัยจ�านวน 5 คน เพื่อช่วยด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ท�าการแจกแบบสอบถามกับตัวอย่าง 

หมู่บ้านละ 20 คน ด�าเนินการแจกแบบสอบถามจนได้ 

ครบถ้วนตาม จ�านวน 500 ฉบับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

สนทนากลุ่ม ด�าเนินการดังน้ี ท�าหนังสือขอความอนุญาต

เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้ใหญ่บ้าน แต่งตั้งผู้ช่วยผู้วิจัยจ�านวน 

5 คน เพื่อช่วยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล นัดหมายกับ         

หมู่บ้านเป้าหมาย โดยระบุวัน เวลา สถานที่จัดสนทนากลุ่ม 

ด�าเนินการสนทนากลุ่มกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังน้ี 1) ข้อมูล

ทั่วไป ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นประชาธิปไตย ใช้ค่า

ความถี่ ค่าร้อยละ ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ทัศนคติต ่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารด�าเนนิชวีติ 

การปฏิบัติตนตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย และการน�า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทาง

ความเป็นประชาธิปไตย ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิตตาม

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการปฏบิตัตินตามวถิคีวามเป็น

ประชาธิปไตย ใช้สถิติ Multiple Pearson Product Mo-

ment Correlation พร้อมก�าหนดนยัส�าคญัของการทดสอบ

ทีร่ะดบั .05 4) ปัจจยัทีม่ผีลต่อการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย  

ใช้สถิติ ด้วยสถิติพหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear 

Regression Analysis) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1) ข้อมูล

จากแบบสอบถามปลายเปิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณา

การหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้เป็นส่ิงเดยีวกนักบัการ

ด�าเนินชีวิตตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย และ  2) ข้อมูล

จากการสนทนากลุ่มผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

สรุปผลการวิจัย

 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1.  ประชาชนมีเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง และเรื่องประชาธิปไตย อยู ่ในระดับปานกลาง  

มีทัศนคติระดับดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด�าเนิน

ชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัมากทีส่ดุ ปฏบิตัิ

ตนตามวิถีความเป็นประชาธิปไตยในระดับมาก การบูรณา

การปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงผสมผสานเข้ากบัวถิทีางความ

เป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก 

 2.  การด�าเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัวถิปีระชาธปิไตยอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย       

ได้แก่ วถิปีระชาธปิไตยทางการเมอืง ความเข้าใจในปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงโดยทัว่ไป การด�าเนนิชวีติอย่างมภีมูคิุม้กนั 

ความมั่นคงในอาชีพ ความถี่ในการท�าบุญ การด�าเนินชีวิต

ด้วยความรู้และคุณธรรม จ�านวนบทบาทในชุมชนที่เป็นอยู่ 

เพศ อายุ ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขนาด

ครอบครัว ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสม

ผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย ได้ร้อยละ 

38.40 (R2 = 0.384, F= 27.564) ดังตารางที่ 1 
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 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยมีดังนี้  
 1.  ประชาชนมี เข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเรื่องประชาธิปไตย อยู่ในระดับปานกลาง มี
ทัศนคติระดับดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด ปฏิบัติตน
ตามวิถีความเป็นประชาธิปไตยในระดับมาก การบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็น
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก  
 2.  การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวิถีประชาธิปไตยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย       
ได้แก่ วิถีประชาธิปไตยทางการเมือง ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไป การด าเนินชีวิตอย่างมี
ภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงในอาชีพ ความถี่ในการท าบุญ การ
ด าเนินชีวิตด้วยความรู้และคุณธรรม จ านวนบทบาทใน
ชุมชนที่เป็นอยู่ เพศ อายุ ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และขนาดครอบครัว ตัวแปรดังกล่าวสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็น
ประชาธิปไตย ได้ร้อยละ 38.40 (R2 = 0.384, F= 27.564) 
ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย  
 

ล าดับตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square b Beta t Sig. 

1. วิถีประชาธิปไตยทางการเมือง .392(a) .154 .152 .202 .218 4.778 .000** 
2. ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงโดยทั่วไป .483(b) .233 .230 .090 .155 3.786 .000** 
3. การด าเนินชีวิตอย่างมภีูมิคุ้มกนั .538(c) .290 .286 .122 .172 3.520 .000** 
4. อาชีพ .557(d) .310 .305 .019 .107 2.694 .007** 
5. ความถี่ในการท าบญุ .573(e) .329 .322 .007 .212 4.371 .000** 
6. การด าเนินชีวิตด้วยความรู้และ 
   คุณธรรม  .581(f) .337 .329 .142 .225 3.886 .000** 
7. จ านวนบทบาทในชุมชนที่เป็นอยู่ .591(g) .349 .339 .018 .119 2.815 .005** 
8. เพศ .598(h) .358 .347 .063 .119 3.159 .002** 
9. อาย ุ .607(i) .369 .357 .002 .133 2.673 .008** 
10. ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง .615(j) .378 .365 .082 .135 2.887 .004** 
11. ขนาดครอบครัว .620(k) .384 .370 .013 .089 2.178 .030* 
Constant (a) = 1.824, S.E.= 0.191, R = 0.620, R2 = 0.384, F= 27.564 

 
 4.  แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับวิถีความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนต าบลโคกพระ ต าบล
มะค่า และต าบลกุดใส้จ่อ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

สรุปได้เป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) สร้างวัฒนธรรมการเมือง        
ท่ีเป็นประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะต้องมี
รัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งและระบบการคานอ านาจ
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 4.  แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพยีงกบัวถิคีวามเป็นประชาธปิไตยของชมุชนต�าบลโคกพระ 

ต�าบลมะค่า และต�าบลกุดใส้จ่อ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม สรุปได้เป็นประเด็น ดังต่อไปน้ี 1) สร้าง

วัฒนธรรมการเมือง ท่ี เป ็นประชาธิปไตย ระบอบ

ประชาธปิไตย นอกจากจะต้องมรีฐัธรรมนญู กฎหมายเลอืก

ตั้งและระบบการคานอ�านาจฝ่ายบริหารที่สมดุลแล้วยังจะ

ต้องมีเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตย 

คอืส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาค พร้อมกบัการสร้าง

ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนา

ประชาชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรู้ และจิตส�านึก การจะ

เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วน

ก�าหนดเพื่อประโยชน์ คนส่วนใหญ่ได้ ต้องปฏิรูปโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายทรัพย์สินและรายได้เป็น

ธรรม เป็นประชาธปิไตยทางเศรษฐกิจ และปฏริปูการศกึษา 

สื่อมวลชน และจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาชนท่ีมีองค์ความรู้ 

และอ�านาจต่อรองเพิ่มข้ึน เป็นประชาธิปไตยทางสังคม 

ควบคู่กันไปด้วย 3) ส่งเสริมให้พลเมืองเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพยีง และเรยีนรูป้ระชาธปิไตยจากภาคปฏบิตั ิประชาชน

ในฐานะ พลเมืองมีสิทธิที่จะได ้รับบริการการศึกษา 

สาธารณสขุ บริการด้านสาธารณะ และโครงการพฒันาต่างๆ 

จากรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (4) ปฏิรูปการศึกษา และ

สื่อมวลชนเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ การปฏิรูปการ

ศึกษา และสื่อมวลชนอย่างได้ผลต้องปฏิรูปคุณภาพครู

อาจารย์และผู้ท�างาน และการจัดการสื่อสารมวลชนอย่าง

ขนานใหญ่ 

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้พบประเด็นที่ส�าคัญน่าน�ามา

อภิปรายผลดังนี้ 

 1.  การด�าเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง    

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวิถีประชาธิปไตยโดยรวม วิถี

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ และวิถีประชาธิปไตยทางการ

เมือง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวได้ว่าวถิคีวามเป็นประชาธปิไตยของ

ประชาชนเป็นแนวทางทีไ่ปได้ด้วยกนักบัการด�าเนนิชวีติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับวิถีแห่ง

ประชาธปิไตย ซึง่สอดคล้องกบัพระธรรมปิฎกได้แสดงทศันะ

เกี่ยวกับประชาธิปไตยว่า สังคมประชาธิปไตย คือ วิถีชีวิต

แห่งความพอดี ที่เป็นสายกลาง ซึ่งองค์ประกอบและปฏิบัติ
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การทั้งหลาย ได้สัดส่วนสมดุลกัน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.  

ปยตุโฺต) 2543)  นอกจากนัน้ยงักล่าวว่า สงัคมประชาธปิไตย 

จะต้องมเีครือ่งผกูพนัคนให้มคีวามสามคัคร่ีวมมอืร่วมใจกนั 

จะต้องใช้ปัญญาให้เป็นสังคมแห่งสามัคคีเอกภาพที่คนมี

เมตตาหรือไมตรีต่อกันเป็นพื้นฐานรองรับความเป็นอยู่  

และการแสดงออกเสรีท่ีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) 2526) เช่นเดียวกับ  

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (2556: ออนไลน์) นักศึกษาปริญญาโท 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขากฎหมาย

มหาชน) ได้เขียนบทความวิชาการ เรื่อง ประชาธิปไตย 

แบบพอเพียง: การสถาปนาสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน  

ซึ่งกล่าวถึง อนาคตท่ีสดใสด้วยประชาธิปไตยต้องยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Democracy) 

กล่าวคือ เป็นการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาผสานเข้ากับแนวคิด ทฤษฎี และ

หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย

การเมืองของไทยจ�าเป็นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 

ประการ ได้แก่ 1) ประชาธปิไตยสายกลาง เป็นประชาธปิไตย

ที่พอประมาณ เป็นประชาธิปไตยที่ไม่มาก (เข้มข้น) เกินไป 

ไม่น้อย (เจือจาง) เกินไป แต่เป็นประชาธิปไตยที่พอเหมาะ

พอควรแก่สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ 

ความมั่นคง ไม ่ ใช ่แนวทางสุดโต ่ง ใช ้หลักอหิงสา 

ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่หาความสุข เรียกร้อง

ผลประโยชน์บนความทุกข์ ความเดือดร้อนของผู ้อื่น  

ไม ่เบียดบังผลประโยชน์ส ่วนรวมมาเป ็นของตน 2) 

ธรรมาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยที่ถือธรรมหรือเหตุผล 

ความถูกต้องเหมาะสมเป็นใหญ่เป็นประธาน หาใช้เพียง 

แต่เสียงของประชาชนข้างมากแต่ถ่ายเดียว ไม่หวั่นไหวไป

ตามกระแส ตามเสยีงนนิทา หรอืสรรเสรญิ เพราะหลายครัง้ 

หลายคราที่เสียงข้างมากอาจไม่ใช่เสียงของความถูกต้อง 

เป็นประชาธปิไตยทีต้่องกอปรด้วยสต ิและปัญญาเป็นเครือ่ง

ก�ากบัเสมอ ทัง้ผูน้�าและประชาชนต้องมโียนโิสมนสกิาร หรอื

การคิดอย่างแยบคาย คือ พิจารณาเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท�าน้ันๆ อย่าง

รอบคอบ ไม่ใช้ความพึงพอใจ หรืออารมณ์ของตนเองเป็นที่

ตั้ง และ 3) ประชาธิปไตยที่มีภูมิคุ้มกัน เป็นประชาธิปไตย

ที่ไม่ประมาท เป็นประชาธิปไตย ที่รู้เท่า รู้ทัน และเตรียม

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็น

ประชาธิปไตยที่ยืดหยุ่น เลือกรับ และผสมผสานหลักการ

ของตะวนัตกทีส่อดคล้องกบัสงัคมไทย สามารถก้าวทนั และ

พร้อมรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

  นอกจากนัน้รฐัยงัส่งเสรมิ และสนบัสนนุแนวทาง

ประชาธิปไตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

เห็นได้จากรัฐสภาได้จัดงาน “มอบรางวัลต้นแบบคนพอ

เพียงวิถีประชาธิปไตย” วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556  

(สมศักดิ์ เกีรยติสุรนนท์ 2556) วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 

โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลท่ี

ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากทั่วประเทศ จังหวัดละ  

1 คน และกรุงเทพมหานคร รวม 77 คน ที่กระท�าความดี

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นใจหลักการ

ประชาธิปไตย  ซ่ึงจัดโดยคณะอนุกรรมการส่ือสาร และ

มวลชนสัมพันธ์รัฐสภา ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร 

 2.  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทาง

ความเป็นประชาธปิไตยของประชาชน จงัหวดัมหาสารคาม  

ได้แก่ วถิปีระชาธปิไตยทางการเมอืง ความเข้าใจในปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงโดยทัว่ไป การด�าเนนิชวีติอย่างมภีมูคิุม้กนั 

ความมั่นคงในอาชีพ ความถี่ในการท�าบุญ การด�าเนินชีวิต

ด้วยความรู ้และคุณธรรม จ�านวนบทบาทในชมุชนทีเ่ป็นอยู่ 

เพศ อายุ ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด

ครอบครัว ซึ่งสามารถจัดกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิผลได้ 4 กลุ่ม 

ดงันี ้1) ปัจจยัด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคล (Personal) ได้แก่ 

จ�านวนบทบาทในชมุชนทีเ่ป็นอยู ่อาย ุความมัน่คงในอาชพี 

ขนาดครอบครัว เพศ 2) ปัจจัยด้านการรับรู้ (Perception) 

ความเข้าใจในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยทัว่ไป 3) ปัจจยั

ด้านเจตคต ิ(Attitude) คอื ทศันคตต่ิอปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพียง และ 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Behavior) การด�าเนิน

ชีวิตด้วยความรู ้และคุณธรรม การด�าเนินชีวิตอย่างมี

ภูมิคุ้มกัน วิถีประชาธิปไตยทางการเมือง อย่างไรก็ตามจะ

เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้เมื่อพิจารณาค่าคะแนนดิบ (b) และ

คะแนนมาตรฐาน (Beta) แล้วพบว่ามีค่าเป็นบวก กล่าวคือ

เมื่อปัจจัยเหล่านี้มีค่าสูงขึ้น การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงมาผสมผสานกับกับวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยก็

จะมากขึน้เท่านัน้ เช่น เมือ่บคุคลได้รบับทบาทในชมุชนมาก

ขึน้ มอีายมุากขึน้ มอีาชพีทีม่ัน่คงมากขึน้ มคีนในครอบครวั 

ทีต้่องดแูลมากขึน้ เขากจ็ะมคีวามรบัผดิชอบมากยิง่ขึน้ ต้อง

ท�าตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น 

 นอกจากน้ันในเรื่องของความเข้าใจในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไปหากมีมากขึ้นหรือหากรู้ และ

เข้าใจในแนวทางของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสงูขึน้ พร้อม

กบัมทีศันคตต่ิอปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในทางทีด่ ีรวมทัง้

บุคคลที่ด�าเนินชีวิตตามหลักด้านความรู ้และคุณธรรม  
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หลักการสร้างมีภูมิคุ ้มกัน มากขึ้นก็ย่อมท�าให้มีผลให้

ประชาชนได้น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมามาผสมผสาน

กับกับวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยก็จะมากขึ้นเท่านั้น 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณสอดคล้องและเป็นไป         

ในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทาง

การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีความเป็น

ประชาธิปไตยของประชาชน ที่พบว่า ควรด�าเนินการสร้าง

วฒันธรรมการเมอืงทีเ่ป็นประชาธปิไตยให้กบัพลเมอืงอย่าง

ต่อเนื่อง ควบคู ่ไปกับการพัฒนาความรู ้ และจิตส�านึก  

การจะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมให้

พลเมืองเข ้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู ้

ประชาธิปไตยจากภาคปฏิบัติ ปฏิรูปการศึกษา ตลอดจน

สือ่มวลชนเพ่ือสร้างพลเมอืงทีม่คีณุภาพ ซึง่เป็นไปในทศิทาง

การเผยแพร่ความรู ้เก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีส�านักงาน

เลขาธกิารสภา ผูแ้ทนราษฎร (2554) ได้กล่าวถึงปัจจยัอืน่ๆ 

ทีจ่ะเป็น ตวัคอยให้การสนับสนนุหรือชว่ยให้ประชาธปิไตย

นีด้�ารงอยูไ่ด้อย่างมเีสถยีรภาพได้แก่ 1) ระดบัการศกึษาของ

ประชาชน เป็นปัจจยัหนึง่ทีเ่อือ้ต่อระบอบประชาธปิไตย คอื 

ในเมื่อคนในสังคมได้รับการศึกษาดี มีเหตุผล มักจะติดตาม

ข่าวสาร ทางการเมือง มีความสนใจทางการเมือง และมี

ความรู้ความเข้าใจว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 

นโยบายใดๆ ที่สังคมออกมาก็ย่อมท่ีจะมีผลกระทบต่อเขา

โดยตรง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาดีมัก

จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 2)  

การพฒันาเศรษฐกจิ จะพบว่าประเทศพฒันานัน้จะมรีะดบั

ของความเสมอภาคทางเศรษฐกจิสงูกว่าประเทศด้วยพฒันา

ทั่วไป นอกจากน้ียังเป็นผลให้สังคมมีสวัสดิการต่างๆ ที่ดี 

เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ นอกจากเศรษฐกิจ

ที่ดีมั่นคงจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมอืงด้วยความสมคัรใจ ไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลหรอื

การถกู ชกัจงู ขูเ่ข็ญใดๆ และยงัมผีลให้ระบอบประชาธปิไตย 

ด�าเนินไปด้วยดี และมีเสถียรภาพด้วย 3) บุคลิกภาพแบบ

ประชาธิปไตย เป ็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะส ่งผลให้ระบอบ

ประชาธปิไตยยัง่ยนือยูไ่ด้ ลกัษณะของบคุลกิภาพเหล่านีค้อื

ความสนใจ ที่จะมีต่อกิจการบ้านเมือง เม่ือสนใจแล้วก็มี

ความกระตือรือร้น ที่จะติดตามความเป็นไป มีการถกเถียง

วพิากษ์วจิารณ์อย่างมเีหตผุล ไร้อคต ิและทีส่�าคญัได้แก่ การ

เข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยถอืเสมอืนว่าเป็นหน้าทีท่ีต่น

จะต้องท�า หรอืทีต่นจะต้องรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิผูห้นึง่

ของสังคม  4) เสถียรภาพของสถาบันทางการเมือง มีส่วน

ช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้ามั่นคงด้วย นั่นคือ  

เมื่อสถาบันหรือองค์กรทางการเมืองเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน ประชาชนก็จะมีความศรัทธา และจะเข้าไปเป็น

สมาชกิ หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมมากขึน้ เช่น เมือ่พรรคการเมอืง

ม่ันคงสามารถแสดงออกซ่ึงเจตนาของสมาชิกได้อย่าง 

แจ่มชัด นโยบายที่ออกมาก็ได้รับการเชื่อถือ และน�ามา

ปฏิบัติ ประชาชนจะมีความศรัทธาพรรคการเมืองนั้น และ

เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เท่ากับเป็นการเกื้อกูลให้

ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ด ้วย และ  

5) พัฒนาการทางการปกครองและการบริหาร ปัจจัยหนึ่ง

ที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครอง และ 

การบริหารต้องมี ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐบาลตรงตาม

เจตนารมณ์ และมีผลดีต่อประชาชน คือ ประชาชนได้มี

โอกาส ได้มส่ีวนร่วม และได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิงาน

อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจศรัทธา และยึดมั่น

การเมืองระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น เจ้าของมีส่วนร่วม

สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้นไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

 

 ผลการศกึษาแนวทางประชาธปิไตยแบบพอเพยีง

จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้ถูกน�ามาปฏิบัติทั้ง 2 ภาคส่วนของ

การเมืองการปกครองนั้น ได้แก่

 1. ภาคส ่ วนของกฎเกณฑ ์  และสถาบัน  

การออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมือง องค์กรตรวจสอบ

การใช้อ�านาจ การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน

กฎหมายลายลักษณ์อกัษรทีเ่รยีกว่า รฐัธรรมนญู นัน้จะต้อง

คิดออกแบบด้วยแนวทางประชาธิปไตยแบบพอเพียง  

โดยค�านึงถึงโครงสร้างส่วนล่างหรือโครงสร้างพื้นฐานของ

สังคมไทยให้มากเพราะรัฐธรรมนูญของไทยนั้นมี บริบท  

ที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญของตะวันตกอยู่ประการหนึ่งคือ 

รฐัธรรมนญูลายลกัษณ์อกัษรของไทยนัน้ม ีเป็นรฐัธรรมนญู

ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแทรกอยู ่น่ันคือ กลุ่มต่าง ๆ  

ในสังคมซึ่งเป็นพลังขับเคล่ือนระบบการเมืองการปกครอง

ของไทยมาตลอด

 2. ภาคส่วนของวฒันธรรมทางการเมอืง คัดเลอืก

คนที่เข้ามาใช้อ�านาจแทนรัฐ ในนามของรัฐได้ใช้อ�านาจ 

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมผู ้เป็นเจ้าของ

อ�านาจอย่างแท้จริง และด้วยใจเป็นธรรม ขอให้ทุกฝ่าย 

จงน้อมน�าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารสั 

มาเป็นธงน�าในการด�าเนนิชวีติ เพยีงเท่านีว้ฒันธรรมทางการ

เมืองแบบประชาธิปไตยก็จะบังเกิดเป็นจริงขึ้นได้ เมื่อนั้น

สังคมประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบก็จะถูกสถาปนาขึ้นและ
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ธ�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เหมือนดั่งนานาประเทศที่มีสังคม

ประชาธิปไตยอันเข็มแข็งมาหลายร้อยปี

 3. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยติดตาม

ประเมินผลการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถี

ความเป็นประชาธิปไตย ในประชาชนในพื้นท่ีจัดหวัด

มหาสารคาม และพืน้ทีอ่ืน่ทัว่ประเทศโดยการศกึษาเปรยีบ

เทยีบผลการบรูณาการบนความแตกต่างทางด้านบรบิททาง

วัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม

และพัฒนาการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถี

ความเป็นประชาธิปไตย ให้เหมาะสมกับแต่บริบท

กิตติกรรมประกาศ

 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามที่ให้โอกาส ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการ

สร้างสรรค์  ผลงานวิจัยฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหา

แนวทางพัฒนาประชาธิปไตยให้กับประชาชนในท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ีข้อมูลท่ีได้จะน�าไปเสนอแนะประกอบ

การพัฒนาการน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัวถิคีวาม

เป็นประชาธิปไตยของประชาชน 
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