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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเคน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง  จ านวน  7  คน  มุ่งเน้นศึกษา 
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  ผล
การศึกษาพบว่า  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะให้เกิดผลที่แท้จริง และ
ประสบผลส าเร็จได้จะต้อง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง การปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความพอดี ความมีเหตุผล ความ
ประหยัด คุ้มค่า ความเหมาะสมกับท้องถิ่น ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าเหล่านั้น และต้องอยู่ใน
กรอบและแนวทางพัฒนาที่ท้องถิ่นจะกระท าได้ซึ่งมีงบประมาณที่จ ากัดและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้
อย่างยั่งยืน  
   
ค าส าคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

Abstract 

This study aims to study on the understanding of sufficiency economy and to study the local 
development plans the sufficiency economy principle and application by management and staff in 
Phungken sub-district administrative organization Natan district Ubon Ratchathani province. Choose a 
specific target group of 7 members. Focus on education understanding the philosophy of sufficiency 
economy and guidelines for the preparation of local development plans, application of sufficiency 
economy philosophy. Data collection in-depth interviews and data analysis by content analysis.  

The results showed that application of sufficiency economy philosophy in the preparation of 
local development plans. The actual results and successfully, it must be promoted knowledge and 
understanding of the local development plan. Cognitive truly sufficiency economy philosophy. Raising 
awareness of moral integrity sufficiency justification is worth saving appropriate for the local and taking 
into account is expected to occurs and must be in the local development a framework and approach 
to do it. With a limited budget and the need to resolve the needs of the people are sustainable. 
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บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ไดก าหนดใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นมี
หนาทีใ่นการพัฒนาทองถิ่นและจัดท าแผนพัฒนาของ 
ตนเอง เพื่อเปนกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
และเพื่อ มุงไปสูสภาพการณที่ตองการในอนาคตโดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจ ากัดไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและ 
เปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถน าไปสูการแกไขปญหาและ
สนองตอบความตองการของประชาชน ในทองถิ่นได้
อย่างแท้จริง ที่ผานมาการด าเนินงานตามแผนขององค
กรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง ยังไม่สามารถแก้ไข 
ปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน ในทองถิ่นได้เทาที่ควร
(กระทรวงมหาดไทย 2548)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคนเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลางจึงได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระราชด ารัสช้ีแนะถึงแนวทางการด ารงอยู่และการ
ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการ 
 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่
เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 

2.2 ศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเคน 

 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเคน  อ าเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี     
โดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)ตาม
แนวทฤษฎี ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
ประชากร และกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
คือ คณะผู้บริหารและข้าราชการต าแหน่งบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน ประกอบด้วย  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบล หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนโยธา หั ว ห น้ า ส่ ว น
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 7 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้ใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูตามกรอบแนวคิดการศึกษา โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ที่ตั้งค าถาม
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศ้ึกษาเก็บรวบรวมข้อมลู 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่เป้าหมายจ านวน 7 คน 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
   ในการศึกษาครั้งน้ี การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และน าเสนอข้อมูลวเิคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามแนวทฤษฎ ี
โดยผู้ศึกษาจะด าเนินการแยกท าการวิเคราะห์ออกเป็น
ประเด็นดังนี ้

1.ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของผู้บริหารและบุคลากร ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเคน 
 2.แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นที่
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 2 ประการคือ 
 1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน  พบว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถี
ปฏิบัติ โดยอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางช้ีถึงแนว
ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย 
สามารถประยุกต์ใช้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับการ
เป ลี่ ยนแปลง ด้ าน วัต ถุ  สั งคม  วัฒ นธรรม  และ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะที่ ส าคัญ  คือ ความ
พอประมาณ คือ ความพอดีสมดุลกับอัตภาพ ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น ความมีเหตุผล การตัดสินใจ ต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการ
น าหลักวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การเตรียมความ
พร้อมรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งระยะใกล้ และระยะไกล และมี
ระบบที่ดี ต่ อการจัดการความเสี่ ยงสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน 
 2. ศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเคน 
   2.1 ความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พบว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ 
กระบวนการก าหนดทิศทางรวมทั้งวัตถุประสงค์ของ
องค์กรชุมชนและประชาชนเป็นการกระท าในอนาคต
โดยก าหนดไว้ล่วงหน้าท้ังระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
โดยจัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ 

เพื่อตัดสินใจด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่าง
รอบคอบ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความเสี่ยงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   2 .2  การน าหลั ก เศรษฐกิ จพอ เพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เศรษฐกิจพอเพียง ต้องเป็นไป
ตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ต้องพัฒนาบุคลากรขององค์กร  การให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผน ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง การปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ จากนั้นก็ขยายสู่ประชาชนขยาย
สู่ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ต าบลของเราเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม เราได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ คือ วิเคราะห์ถึงศักยภาพของบุคคลองค์กรและ
ประชาชน รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน น ามาใช้ 
โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   มีความพอดี ไม่เบียดเบียน มีเหตุผล 
ด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ประหยัด คุ้มค่า 
เหมาะสมกับท้องถิ่น ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท าเหล่านั้น ต้องอยู่ในกรอบและ
แนวทางพัฒนาที่ท้องถิ่นจะกระท าได้ซึ่งมีงบประมาณที่
จ ากัดและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้
อย่างยั่งยืน   
 จากผลการศึกษา การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงจะให้เกิดผลที่แท้จริง และประสบผลส าเร็จได้
จะต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน ความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
การปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์  มีความ
พอดี ไม่เบียดเบียน มีเหตุผล ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม
กับท้องถิ่น ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท าเหล่านั้น และต้องอยู่ในกรอบและแนวทาง
พัฒนาท่ีท้องถิ่นจะกระท าได้ซึ่งมีงบประมาณที่จ ากัดและ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างยั่งยืน    

การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา บุญยัง และคณะ (2552) ได้ศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า
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ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ า วัน พบว่า 
อบต. ประสบปัญหาด้ านโครงสร้างองค์ การขาด
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง มีงบประมาณจ ากัด ขาดวัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดให้ประชาชนได้เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

    
สรุปผลการวิจัย 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 2 ประการ สรุปได้ดังนี้ 

1. การศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ว่า ผู้บริหารและ บุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี 

2. การศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเคน สรุปได้ว่า ผู้บริหารและ 
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคนมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในส่วน
ของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ต้องเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศ สังคม 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น   ทั้ งนี้ ต้องอยู่ ในกรอบและ
แนวทางพัฒนาที่ท้องถิ่นจะกระท าได้ซึ่งมีงบประมาณที่
จ ากัด และมีความยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเคน พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ที่เป็นอุปสรรค
ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การไม่เข้าใจหลักที่แท้จริงของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีงบประมาณจ ากัด ขาดวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่  บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการ

ถ่ายทอดให้ประชาชนดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายดังนี ้

1. ก าหนดเป็นนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
จัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงมาใช้ในการบริหารงานและ
ส่งเสริมให้ประชาชนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้                                                  

2. ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้ 

3. ผู้บริหาร บุคลากรต้องขับเคลื่อนการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
จริงจัง โดยการมีส่วนร่วมและปฏิบัติ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ส าเร็จลลุ่วงได้  
ด้วยความกรณุาในการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางด้าน
วิชาการด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิ่งจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์ ธรรมิกบวร  ซึ่งท่านได้สละเวลา
ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องใน
การจัดท าการศึกษาอิสระในครั้งนี ้
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและสละเวลาในการ
ให้ข้อมูลส าหรับการศึกษาอิสระในครั้งนี ้  
 ท้ายนี้  ขอขอบคุณบิดา  มารดา  และสมาชิก

ในครอบครัวที่ให้ก าลังใจในการศกึษามาโดยตลอด  จน

ท าให้การศึกษาในครั้งนีส้ าเร็จไดด้ว้ยด ี
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