
 

 

รายงานการวิจัย 
 
 
 

เรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

     ของประเทศไทย 
   (A Model of Factors in the Sufficiency Economy and 

  Philosophy Creative Economics Affecting the 
       Economic Development of Thailand) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
  
 

ผลงานการวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการแต่เพียงผู้เดียว 

SUT2-205-57-12-02 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

     ของประเทศไทย 
   (A Model of Factors in the Sufficiency Economy and 

  Philosophy Creative Economics Affecting the 
       Economic Development of Thailand) 

 
 
 

คณะผู้วิจัย  
 

หัวหน้าโครงการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 
 

 
 

 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว 

 
กันยายน 2557 

SUT2-205-57-12-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
ท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 2) เพ่ือศึกษาขนาดของความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ 
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ และ3) เพ่ือศึกษาถึง
ขนาดของผลกระทบในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยเน้นศึกษาประชากรเป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ 
และสงขลา รวม 416 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify random sampling) ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ และแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าไค-สแควร์ ( 2 ) มีค่าเท่ากับ 162.014 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 66 มีค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df)  เท่ากับ 2.45 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.059 และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.032 
ผลการวิจัยยังพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากที่สุด คือ 
องค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (0.946) รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล (0.851) และด้าน
ความพอประมาณ (0.761) ตามล าดับ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้ (0.868) มากกว่าเงื่อนไขด้าน
คุณธรรม (0.855) น้ าหนักองค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการศึกษา (0.90) 
รองลงมาคือ ด้านการสร้างสรรค์งาน (0.89) ด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (0.88) และด้านการใช้
องค์ความรู้ (0.88) ตามล าดับ  ส าหรับองค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการ
มีงานท า (095) รองลงมา คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (0.94) ด้านการกระจายรายได้ที่ดี 
(0.94) ด้านมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น (0.89) และด้านการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม (0.89) ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เท่ากับ -0.23 และ 0.863 ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to develop and validate the structural 
equation model of the sufficiency economy philosophy and the creative economy 
with the economic development of Thailand, 2) to study the importance scale of 
each of the observed variables with the sufficiency economy philosophy, creative 
economy, and economic development, and 3) to study the impacts of the 
sufficiency economy philosophy and the creative economy affecting Thailand’s 
economic development. The main focus of this study took place in 4 provinces: 
Bangkok, Khon Kaen, Chiang Mai, and Songkhla. Stratify random sampling technique 
was used to arrive at 416 samples, and a questionnaire was administered to collect 
data, which were analyzed by quantitative analysis methods. The descriptive 
statistics used in data analysis was based on the commutative frequency for 
percentage, mean, standard deviation, factor analysis, and structural equation model 
analysis. 

The results showed that the model was consistent with the empirical data. 
Goodness of fit measures were found to be: Chi-square 162.014 (df=66); Relative Chi-
square ( 2 /df) 2.45; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.059; and 
Root Mean Square Residual (RMR) 0.032. It was also found that the factor loading of 
the sufficiency economy philosophy with the highest point was the criterion of self-
immunity at 0.946, followed by the criterion of reasonableness and moderation at 
0.851 and 0.761, respectively, whereas the condition of knowledge at 0.868 was 
more than the condition of ethics at 0.855. The factor loading of the creative 
economy with the highest point was education at 0.90, followed by creativity, 
intellectual property, and knowledge at 0.89 0.88 and 0.88, respectively. Besides, the 
factor loading of the economic development with the highest point was 
employment at 0.95, followed by natural resources conservation, better income 
distribution, better standard of living, and environmental pollution control at 0.94 
0.94 0.89 and 0.89, respectively. The research found that the impacts of the 
sufficiency economy philosophy and the creative economy affecting Thailand’s 
economic development were -0.23 and 0.863, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการ
พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ ข อ งป ระ เท ศ ไท ย  (A Model of Factors in the Sufficiency Economy 
Philosophy and Creative Economics Affecting the Economic Development of 
Thailand) เสร็จสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้นั้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

งานวิจัยเรื่องนี้สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่าง
สมบูรณ์ เนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์มันทนา 
สามารถ อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) นายกงกฤช หิรัญกิจ เคยรับ
ราชการ ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติแบบบัญชีรายชื่อ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ 3) คุณ
รัชนี สนกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ที่ช่วยให้ค าแนะน า ตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งท าให้เนื้อหาและข้อค าถามในแบบสอบถามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้น
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ส่วนช่วยในการท างานวิจัยเรื่องนี้ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนขอขอบคุณ
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (ออนไลน์, 2553) ได้ก ำหนดให้รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภค และกำร
ออมเป็นเป็นเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจและสังคมที่ส ำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมกินดีอยู่ดีของ
ประชำชนในประเทศไทย มีกำรรำยงำนตัวเลขที่เป็นสถิติอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกตัวชี้วัดดังกล่ำวแสดง
ถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  โดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (Economic Development) คือ 
กระบวนกำรที่จะท ำให้เกิดควำมจ ำเริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยกำรท ำให้เกิดรำยได้เพ่ิมขึ้น และ
ประชำชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยำวซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
แบบยั่งยืน โดยทั่วไปประเทศที่พัฒนำทำงเศรษฐกิจย่อมมีควำมจ ำเริญเติบโตทำงเศรษฐกิจด้วย 
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยทั่วไปเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 5 ประกำร ได้แก่ 
(1)มีมำตรฐำนกำรครองชีพดีขึ้น (2)มีกำรกระจำยรำยได้ที่ดี  (3)กำรมีงำนท ำ   (4)กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ  และ (5)กำรควบคุมกำรเกิดมลภำวะเป็นพิษที่เกิดจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได้อัญเชิญปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศควบคู่ไปกับกระบวน
ทัศน์กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ
ฉบับที่8(พ.ศ.2540 - 2544) ในด้ำนหลักแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือ กำรพัฒนำที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท โดยค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมี
เหตุผล กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ควำมรู้ และคุณธรรมในกำรประกอบกำรวำงแผนกำร
ตัดสินใจและกำรกระท ำ (ส ำนักรำชเลขำธิกำร, ออนไลน์, 2550)  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำ
จำกวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วงและสร้ำงฐำนเศรษฐกิจภำยในประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันต่อ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก ขณะเดียวกันได้มุ่งกำรพัฒนำที่สมดุลทั้งด้ำนตัวคน  สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยจนกระทั่งถึง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ผลจำกกำรพัฒนำดังกล่ำวท ำ
ให้สังคมไทยได้ปรับตัวเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงจำกชนบทสู่เมืองอย่ำงต่อเนื่อง  และในปัจจุบัน
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมส ำคัญเรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  ยังคงให้ควำมส ำคัญในเรื่อง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อีกด้วย โดยจำกกำรที่เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้ำสู่ภำวะหดตัวตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ.2551 
และส่งผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อประเทศไทย เนื่องจำกต้องพ่ึงพิงเศรษฐกิจภำยนอกประเทศใน
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สัดส่วนที่สูง จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงจริงจัง รวมทั้งศึกษำและ
วิเครำะห์ผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ส่งผลเชื่อมโยงต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจมหภำค
กับจุลภำค(ภำคกำรผลิต)ของประเทศไทย (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, ออนไลน์, 2554) 
 ขณะเดียวกันจ ำเป็นต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำสที่เน้นกำรพัฒนำด้วยกำรเจริญเติบโตแบบ
สมดุลและอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมได้เปรียบที่แท้จริงและยั่งยืนของประเทศ เพ่ือให้โครงสร้ำง
เศรษฐกิจไทยปรับจำกกำรพ่ึงพิงกำรใช้ที่ดินจ ำนวนมำกควบคู่กับแรงงำนรำคำถูกและใช้ทรัพยำกร
อย่ำงสิ้นเปลือง ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อไปสู่เศรษฐกิจ
ที่มีระดับกำรพัฒนำที่สูงขึ้น เป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อย่ำงจริงจัง  
โดยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  คือ แนวคิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้ 
(Knowledge)  กำรศึกษำ (Education) กำรสร้ำงสรรค์งำน (Creativity) และกำรใช้ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสั่งสมควำมรู้ของสังคม
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย ได้ยึดตำม
รูปแบบของ UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) เป็น
กรอบ  โดยแบ่งประเภทอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ออกเป็น4 กลุ่มหลัก ได้แก่ มรดกทำงวัฒนธรรม 
(Heritage or Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) สื่อ (Media) และงำนสร้ำงสรรค์ตำมลักษณะงำน 
(Functional Creation) ซึ่งเป็นกำรก ำหนดกรอบโดยกว้ำงเพ่ือประโยชน์ในกำรวัดขนำดทำง
เศรษฐกิจของอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ของไทย และสะท้อนถึงควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย  
ต้องด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในวงกว้ำงให้ครอบคลุมภำคเศรษฐกิจจริงและเชื่อมโยงกันทั้งภำค
กำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรบริกำร ที่อยู่บนพ้ืนฐำนของวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผนวกเข้ำกับกำรใช้องค์ควำมรู้และนวัตกรรม  ทั้งนี้กำรพัฒนำจะต้องมุ่งสู่กำรเป็นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) ซึ่งเป็นกระแสกำรพัฒนำ
ของโลกในปัจจุบัน โดยปัจจุบันแนวคิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้  กำร
สร้ำงสรรค์ผลงำน  และกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เชื่อมโยงกับรำกฐำนทำงวัฒนธรรม   เทคโนโลยี
และนวัตกรรม   เป็นที่ยอมรับจำกหลำยประเทศทั่วโลกในกำรผลิตสินค้ำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มี
คุณภำพสูง  ดังนั้นประเทศต่ำงๆจึงให้ควำมส ำคัญกับ “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” ที่เน้นกำรเพ่ิมมูลค่ำ
สินค้ำและบริกำรด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในฐำนะที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ดังเช่น
ประเทศสหรำชอำณำจักร ซึ่งเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ประเทศอิตำลี ที่มีทุนทำง
วัฒนธรรมอยู่มำกมำย และประเทศเกำหลี ซึ่งใช้กลยุทธ์กำรตลำดเชิงวัฒนธรรมผ่ำนทำงดนตรี 
ภำพยนตร์ และกำรท่องเที่ยว (วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม, ออนไลน์, 2553) 
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 นโยบำยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์สำมำรถด ำเนินไปบนพ้ืนฐำนของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคน โดยกำรน ำศักยภำพและควำมรู้ของคนมำใช้อย่ำงรอบคอบ
และมีสติ เมื่อปัจเจกบุคคลน ำศักยภำพและควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีอยู่ไปสร้ำงสรรค์พัฒนำสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณค่ำ และมีคุณภำพมำกขึ้น จะสำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ือยังชีพให้แก่ตนและครอบครัวมำก
ขึ้น ก็จะท ำให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ และมีสินทรัพย์ส่วนเกินที่น ำไปออม  เป็นภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดภำวะ
วิกฤติที่อำจเกิดขึ้นได้ ส่วนที่เหลือมำกกว่ำนั้นก็สำมำรถน ำไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ช่วยเหลือผู้ที่
ด้อยโอกำสหรือด้อยศักยภำพกว่ำ และสร้ำงสรรค์คุณค่ำที่ดีแก่ชุมชนและสังคมต่อไปได้  ฉะนั้นกำร
ด ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์บนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะไม่ใช่เป็นกำรพัฒนำ
ที่อยู่บนพื้นฐำนกำรละโมบโลภมำกหรือเห็นแก่ตัว หำกเป็นกำรพัฒนำบนพื้นฐำนกำรจุนเจือเกื้อกูลกัน 
เพ่ือช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่ำ และพัฒนำสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำกประเด็นควำมส ำคัญปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) จึงมีควำมส ำคัญต่อเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ 5 ประกำร ได้แก่ 
(1) มีมำตรฐำนกำรครองชีพดีขึ้น (2) มีกำรกระจำยรำยได้ที่ดี (3) กำรมีงำนท ำ  (4) กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ 5) กำรควบคุมกำรเกิดมลภำวะเป็นพิษที่เกิดจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 ดังนั้นกำรวิจัยเรื่องแบบจ ำลองปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มี
ผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องที่มีควำมน่ำสนใจที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ที่จะน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่องแบบจ ำลองปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีผลต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือสร้ำงแบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำงกำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย และท ำกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำง 
 2. เพ่ือศึกษำขนำดของควำมส ำคัญในแต่ละองค์ประกอบปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 3. เพ่ือศึกษำถึงขนำดของผลกระทบในปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ที่มีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
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1.3 สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 เพ่ือให้ผลกำรวิจัยสอดคล้องกับกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ จึงได้ก ำหนดสมมุติฐำนในกำรวิจัยที่
ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. เมทริกซ์ควำมแปรปรวนร่วมจำกแบบจ ำลอง (computed covariance matrix) เท่ำกับ
เมทริกซ์ควำมแปรปรวนร่วมจำกข้อมูลเชิงประจักษ์ (sample covariance matrix) 
 2. ปัจจัยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีผลเชิงบวกต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

กำรวิจัยเรื่องแบบจ ำลองปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีผลต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย  ได้ท ำกำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ห่วง ได้แก่ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี ภำยใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ควำมรู้ และคุณธรรม รวมทั้งศึกษำแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็น
แนวคิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้  (Knowledge) กำรศึกษำ 
(Education) กำรสร้ำงสรรค์งำน  (Creativity) และกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ  (Intellectual 
property) ที่ เชื่อมโยงกับรำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสั่งสมควำมรู้ของสังคม และเทคโนโลยี /
นวัตกรรมสมัยใหม่ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ (1) ประชำชนในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มGeneration B 
(Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2489 – 2507 อำยุ 44 – 62 ปี จะ
เป็นคนที่มีชีวิตเพ่ือกำรท ำงำน เคำรพกฎเกณฑ ์กติกำ อดทน ให้ควำมส ำคัญกับผลงำนแม้ว่ำจะต้องใช้
เวลำนำนกว่ำจะประสบควำมส ำเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะท ำงำนหนักเพ่ือสร้ำงเนื้อสร้ำงตัว มีควำม
ทุ่มเทกับกำรท ำงำนและองค์กรมำก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงำนบ่อยเนื่องจำกมีควำมจงรักภักดีกับ
องค์กรอย่ำงมำก ปัจจุบันนักกำรตลำดในหลำยๆ ประเทศเน้นท ำกำรตลำดกับกลุ่มนี้  เนื่องจำกเป็น
กลุ่มที่มีขนำดใหญ่ มีก ำลังซื้อ มีศักยภำพในกำรบริโภคสินค้ำ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรซื้อและจับจ่ำยใช้
สอยสินค้ำเพ่ือตัวเองและบุคคลใกล้ชิด และ (2) ประชำชนในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม Generation X 
(Extraordinary Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2508 – 2522 อำยุ 29 – 43 ปี มี
ลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ำย ๆ ไม่ต้องเป็นทำงกำร ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมสมดุลระหว่ำงงำน
กับครอบครัว (Work – life balance) มีแนวคิดและกำรท ำงำนในลักษณะรู้ทุกอย่ำงท ำทุกอย่ำงได้
เพียงล ำพัง ไม่พ่ึงพำใคร มีควำมคิดเปิดกว้ำง พร้อมรับฟังข้อติติงเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเอง 
ในด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสำวที่ท ำงำนในลักษณะใช้ควำมคิด สมำชิกหลักใน
ครอบครัวท ำงำนทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย (สำระดีดี.คอม, ออนไลน์, 2510 )  กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 
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2 กลุ่มดังกล่ำวได้เน้นเฉพำะผู้ที่มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีขึ้นไป เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่มีควำมรู้ใน
เรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเป็นผู้ที่อำศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง โดยจะท ำกำรศึกษำในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลำงทำง
เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลำ 
จ ำนวน 400 ตัวอย่ำง 

 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

ผลกำรศึกษำแบบจ ำลองปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีผลต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนำประเทศได้ โดยกำร
น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มำประยุกต์ใช้ในประเด็นที่องค์ประกอบใดที่
รัฐบำลควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบำลสำมำรถก ำหนดนโยบำยและ
มำตรกำรส ำคัญในประเด็นองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญตำมล ำดับ นอกจำกนี้ผลงำนวิจัยดังกล่ำวยัง
สำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยและวิชำกำรในระดับชำติ หรือในรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนในรูปแบบ
อ่ืน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ 
 ส ำหรับหน่วยงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ สถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
ในทุกระดับของกำรศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 
ปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย รวมถึงการจัดท าเครื่องมือแบบสอบถามการวิจัย
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการอ้างอิงในการอภิปราย
ผลการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.7 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานค าจ ากัดความของค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง ว่า

หมายถึง การด าเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตนเองโดยให้มีความ
เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงว่าทุกครอบครัวจะต้องท า
การผลิตอาหาร ถักทอเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง แต่หมายถึงในหมู่บ้านจะต้องมีความพอเพียง
ในระดับหนึ่ง (มูลนิธิชัยพัฒนา (ออนไลน์, 2548) ได้อธิบายถึงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นที่มาของนิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ และ คุณธรรม ดังภาพที่ 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ภาพที่ 2.1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา จาก คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือน (หน้า 5) กรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, (2549), กรุงเทพฯ : ส านักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

 
จากภาพที่ 2.1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ โดยความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

ภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี 
มีเหตผุล 

เง่ือนไขความรู ้(รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต 

ขยัน อดทน แบ่งปัน) 

น าสู่ 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม 

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 
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อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

เสน่ห์ จามริก (2546) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ อุดมการณ์ ปรัชญาที่เกิดจาก
การเรียนรู้ถึงเหตุปัจจัยของสังคมไทยที่ต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีสาระส าคัญคือ การกลับฟื้น
คืนจิตวิญญาณของมนุษย์สู่ชีวิตเศรษฐกิจที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงเศรษฐกิจเงินตรา แต่เป็นเศรษฐกิจที่
ประกอบไปด้วยมนุษย์กับธรรมชาติเป็นแก่นสาร ทั้งยังเป็นการให้มองและเข้าใจมนุษย์ในความหมาย
ของความเป็นมนุษยชาติโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตามสัจธรรมความจริง ซึ่งไม่ได้จ ากัด
อยู่แค่การแก้ไขปัญหาความยากจน แต่เกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
และการสร้างฐานต้นทุนทางสังคมและภูมิคุ้มกันส าหรับอนาคตของประเทศชาติโดยรวม 
  นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2548 อ้างถึงใน อภิชัย พันธเสน, 2549) ได้สรุปแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีลักษณะเป็นเศรษฐกิจสายกลาง  หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาที่
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับความเป็นครอบครัวชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่
บูรณาการเชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นประชาสังคม ดังนั้นจึงอาจเรียกชื่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจดุลยภาพ เศรษฐกิจบูรณา
การ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความหมายถึงความพอเพียงอย่างน้อย 7 
ประการ คือ  

1. พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
2. จิตใจพอเพียง รักเอ้ืออาทรผู้อื่น  
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง อนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง รวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน

หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
5. ปัญญาพอเพียง เรียนรู้ร่วมกัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโลก  
6. ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์ และเติบโตจากฐานทาง

วัฒนธรรม อันหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นเศรษฐกิจที่ม่ันคง  
7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ผันผวนอย่างรวดเร็วจนกระท่ังมนุษย์ไม่สามารถรับได้ 

 
ส านักราชเลขาธิการ (ออนไลน์, 2550) ได้น าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9  มาสรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก
พิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
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 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความ
มั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
  1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไขการตัดสินใจ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ได้สรุปหลักส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็น
ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจส าหรับคน
ยากจน และไม่ใช่เศรษฐกิจที่ต้องตระหนี่ถี่เหนียว พระองค์ทรงสอนให้ร่ ารวยแต่รวยแล้วต้องรักษาให้
คงอยู่และยั่งยืน พระองค์ท่านรับสั่งให้หลักสามประการและเงื่อนไขประกอบสองประการเป็นแนวทาง
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ของการด าเนินชีวิต การพัฒนาประเทศ และจะน าไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรใดๆ ก็ได้ดังนี้  
ประการที่หนึ่ง ให้ใช้เหตุผลเป็นเครื่องน าทาง อย่าใช้กิเลสตัณหา อย่าท าตามกระแส ต้องมีความกล้า
หาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางในการด าเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา ประการที่สอง ท าอะไรพอประมาณ 
คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อนว่าตนเองมีจุดแข็งตรงไหน ซึ่งการจะพัฒนาอะไรต้องดูจากขีด
ความสามารถของตนเองว่าควบคุมได้หรือไม่ และยึดทางสายกลาง ความพอดี และมีความสมดุล และ
ประการที่สาม ท าอะไรให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ปัจจุบัน
สถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การวางแผนพัฒนาท าได้ยากมีปัจจัยความ
เสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งอีกนัยหนึ่งภูมิคุ้มกันคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง จากที่กล่าวมาทั้งหมด 
พระองค์ทรงให้มีเงื่อนไขรองรับที่ส าคัญ 2 ประการ คือ คนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีธรรมา-     
ภิบาลและด าเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบ คือต้องทันโลกอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
 

 2.1.2 ลักษณะของการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องการด าเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง (พระราชด ารัส พระราชทานเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 อ้างถึงใน ปิติณัช ไศล
บาท, 2550) โดยภาพรวมสรุปได้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องพ่ึงตนเองให้มากที่สุด หมายความว่า ต้องพยายามอาศัยตนเองให้มากท่ีสุด และอาศัย
ปัจจัยหรือคนภายนอกน้อยที่สุด ในระดับครอบครัวควรพ่ึงการผลิตภายในครอบครัว ระดับชุมชนควร
พ่ึงการผลิตในชุมชน ระดับชาติควรพ่ึงการผลิตภายในชาติ เช่นในระดับครอบครัว มีการปลูกพืชไว้
รับประทานเอง พยายามตัดหรือทอเสื้อใช้เอง ปลูกต้นไม้ไว้ส าหรับท าเชื้อเพลิง ท าเครื่องเรือน และ
สร้างอาคารบ้านเรือน พยายามซื้อให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เมื่อมีปัญหาก็
พยายามแก้ไขด้วยตนเอง ส าหรับตัวอย่างในระดับชุมชน นั้นควรมีโรงสีของชุมชน มีโรงเรียนของ
ชุมชน มีสหกรณ์ของชุมชน ส่วนตัวอย่างในระดับชาติ ได้แก่ ผลิตสินค้าที่จ าเป็นที่ประชาชนใช้กันตาม
บ้านเรือน ไม่มุ่งพ่ึงสินค้าน าเข้ามากนัก เมื่อมีปัญหาระดับชาติ ต้องพ่ึงคนในชาติด้วยกันแก้ปัญหา 

 2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ตามลักษณะข้อ 1 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ต้องพ่ึงตนเองให้มากที่สุด พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลดีมากที่สุด เช่น ในครัวเรือน มี
ที่ดินเหลืออยู่ ก็ปลูกผักผลไม้เอาไว้รับประทาน ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า เช่น ผลิตสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ไว้ใช้ โดยการเอากระดาษเหลือใช้มาพับถุง  อ่านหนังสือหาความรู้ ซ่อมแซมเครื่องใช้หรือบ้านเรือนที่
ช ารุด ดีกว่านอนดูโทรทัศน์อย่างเกียจคร้าน น าเสื้อผ้าของลูกคนโตมาดัดแปลงให้เป็นเสื้อผ้าของลูกคน
เล็ก น ากระดาษที่ใช้แล้วด้านหนึ่งกลับมาใช้อีกด้านหนึ่ง เศษอาหารที่เหลือก็หมักไว้เป็นปุ๋ย ขยะที่เกิด
จากการกินเมื่อน ามาแยกส่วน ก็สามารถส่งให้ผู้อ่ืนท าประโยชน์ได้ เช่น ถุงพลาสติกน าไปหลอมท า
เป็นถุงใช้ได้อีก โลหะหลอมใช้ได้อีก แก้วแตกน าไปหลอมใหม่ เศษกระดาษน าไปย่อยแล้วท าเป็น
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กระดาษส าหรับผลิตกล่องกระดาษ ถ้วยหรือจานแตก และเศษคอนกรีตจากการก่อสร้างน าไปถมที่
ก่อสร้าง ถ้าปฏิบัติเช่นนี้ จะไม่เกิดปัญหาเรื่องที่ท้ิงขยะหรือขยะล้นเมือง 

3. ไม่ผลิตและบริโภคเกินก าลัง แสวงหาความพอเหมาะพอดีได้ดุลยภาพ การผลิตและบริโภค
เกินก าลัง เป็นการเสียความสมดุลแห่งธรรมชาติของเศรษฐกิจ ธรรมชาติของเศรษฐกิจต้องการความ
สมดุล การผลิตที่เกินก าลังทรัพยากร รวมทั้งก าลังเงิน เป็นความโลภตามวิธีการของตะวันตก นัก
ธุรกิจตะวันตกสั่งสอนกันต่อ ๆ มาว่า ในท าธุรกิจใด ๆ จะใช้ทรัพยากรของตนย่อมไม่เพียงพอและไม่มี
ใครท ากัน จะต้องเช่าที่ดินหรืออาคารของผู้อ่ืน  ต้องกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ 
พยายามท ากิจการให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองจากการมีส่วนแบ่งการตลาดสูง
กว่า ความคิดนี้ได้แพร่เข้ามาสู่คนไทย ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือชาวนาต้องกู้เงินมาท าอาชีพในที่สุด
สินค้าของตนก็เกินอุปสงค์ของตลาด ต่อมาก็เป็นก าลังเงินทุนส ารอง แล้วอาจล้มละลายไปตาม ๆ กัน 
ชาวนาต้องสูญเสียที่ดิน นักธุรกิจต้องปิดกิจการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา สาเหตุเกิดจากการผลิตที่เกินก าลัง ต้องกู้เงินมาก และบริโภคเกินก าลัง จนขาด
ดุลการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลรับภาระหนี้ จนเกินก าลังท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็น
จ านวนมาก 

4. การมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน เนื่องจากเศรษฐกิจแบบพอเพียงต้องพยายามผลิตสินค้าและ
บริการใช้เองให้มากที่สุด เป็นความพยายามหลีกเลี่ยงจากการซื้อจากตลาด เพราะไม่ใช่เศรษฐกิจ
การตลาด (Market Economy) แต่ทุกชุมชนไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตนต้องการได้ทุก
อย่าง จึงต้องอาศัยผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในชุมชนที่เป็นหมู่บ้านหรือต าบลเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ในอดีตของสังคมไทย คือ การลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งต่างก็เวียนไปช่วยกันเกี่ยวข้าวในนาของผู้อ่ืนโดยไม่
รับค่าจ้าง การน าสินค้ามาแลกกันภายในต าบล โดยผู้แลกต้องไม่ใช่พ่อค้า หรือถ้าซื้อขายกันก็เป็นการ
ซื้อสินค้าที่ผลิตได้ในต าบลหมู่บ้านเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การยืมสินค้ากันใช้แทนการซื้อก็เป็นการ
ช่วยเหลือกันเองแบบหนึ่ง การตั้งกลุ่มออมข้าวเพ่ือให้สมาชิกได้ยืมบริโภคในยามขาดแคลน สหกรณ์ที่
สมาชิกผลิตสินค้า และออมทรัพย์ร่วมกัน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือช่วยเหลือกันเอง ซึ่ง
แนวทางนี้ตรงข้ามกับเศรษฐกิจการตลาด ที่ผลิตสินค้าอย่างเดียว จ าหน่ายเอาเงินไว้ซื้อสินค้าอ่ืนที่ตน
ต้องการ ขาดการช่วยเหลือกันและกันในการผลิตและการบริโภค 

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน (2543) ได้จัดระดับการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว เป็นความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อนมี
ความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม 
มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพเดินทางสายกลาง ท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ การด าเนินวิถีชีวิต ทางสายกลาง“เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ดังนี้ 
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1) ด้านจิตใจ รู้จักท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตใจส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม 
ค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคมและชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้าง
เครือข่ายชุมชน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอย่างชาญฉลาด รู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4) ด้าน
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5) ด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย การออม สะสมเป็นเงินทุน (การออมเป็นการสร้างวินัยในเรื่องของการใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน เป็นการพัฒนาและสร้างครัวเรือนให้มีศักยภาพในประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ  ทุน 
และเพ่ือประโยชน์ของครัวเรือนในอนาคต อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อไปสู่การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ของครัวเรือน เมื่อประสบปัญหาหรือวิกฤตจึงประกอบไปด้วย ออมเงิน ออมต้นไม้ ออมทรัพยากร 
เช่น น้ า ดิน พลังงาน ฯลฯ ออมสัตว์ ออมความรู้ ออมกัลยามิตร) 6) ด้านหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
การลด ละ เลิกอบายมุข หมายถึง การสร้างจิตส านึก และความนึกคิดตามแนวทางของศาสนา คืน
ความสุข ความอบอุ่นให้ครอบครัว และธรรมะแห่งความส าเร็จ ได้แก่ อัตตาหิ อัตตาโนนาโถ “ตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน” สัปปุริสธรรม 7 “ธรรมแห่งความไม่ฉิบหาย” อิทธิบาท 4 “ธรรมแห่งความส าเร็จ” และ
อริยสัจ 4 “ความจริงอันประเสริฐ” 

2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน เป็นเศรษฐกิจเพ่ือการเกษตรที่เน้น “การพ่ึงพาตนเอง” 
เกษตรกรจะใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะแหล่งน้ าและกิจกรรม
การเกษตรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกรเอง ด้วยการน า
เรื่องทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง : ฐานการผลิตความพอเพียง มาใช้ในไร่นาของตนเอง โดยเริ่มจากการผลิต
จะต้องท าในลักษณะพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ให้มีความหลากหลายของกิจกรรม
การเกษตรในไร่นา ได้แก่ การท าการเกษตรผสมผสาน หลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ปลูกข้าวซึ่ง
เป็นพืชอาหารหลักของคนไทยส าหรับบริโภคในครอบครัว ขุดสระน้ าเป็นแหล่งน้ าในไร่นาและเลี้ยง
สัตว์น้ า ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายประจ าวัน ปลูกพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยา
พ้ืนบ้าน ปลูกไม้ยืนต้นและน าไม้มาใช้สอย หรือใช้เป็นไม้ฟืน ท าโรงเรือนและเครื่องจักสาน เลี้ยงสัตว์
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเสริมรายได้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือความสวยงามพักผ่อนจิตใจและ
เสริมรายได้ และใช้ปุ๋ยหมักบ ารุงดินรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ยังควรมี
กิจกรรมเกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริมรายได้ ใช้แรงงานในครอบครัวท างานอย่างเต็มที่ลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

ทั้งนี้ ลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดังที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประสาร บุญเสริม (2549) ที่จ าแนกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยไม่โลภมากและไม่
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เบียดเบียนผู้อ่ืน และ (2) เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน
เพ่ือให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เกิดท้ังวิถีการพัฒนา และผลของการพัฒนา ที่สมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการที่ค านึงถึงความสมดุลอย่างมี
เหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็น าไปสู่ผลของการกระท าที่ก่อให้เกิดความสมดุล
ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้และเทคโนโลยี พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิ
ปัญญา การน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น อ านวย ค าตื้อ (2550) 
ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น้อมน าเอาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างผล
ในทางปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมขึ้น โดยได้ก าหนดการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนของบันได 3 
ขั้น ดังนี้ 

1. การพ่ึงตนเอง หมายความว่าให้ประชาชนในชนบทแต่ละคน แต่ละครอบครัวพ่ึงตนเองได้
ก่อน โดยการที่จะให้พ่ึงตนเองได้นั้น ประชาชนต้องรู้จักตนเองก่อนโดยการวิเคราะห์ตนเองตามหลัก 
อริยสัจ 4 คือ รู้ว่าทุกข์คืออะไร อะไรคือสาเหตุของทุกข์ รู้ทางที่จะดับทุกข์ และหาแนวทางที่จะก้าวสู่
การดับทุกข์ หรือการใช้การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค  (SWOT Analysis) 
ผสมผสานกับประสบการณ์และภูมิปัญญาและแรงกระตุ้นจากภายนอก จากนั้นน ามาทดลองปฏิบัติ  
หากปฏิบัติได้ก็จะเกิดการรู้จริง ท าเป็น และเกิดองค์ความรู้ขึ้น 

2. การพ่ึงพากันเอง หมายความว่าให้ประชาชนแต่ละคนที่พ่ึงพากันเองได้ มารวมกลุ่มกันเป็น
กลุ่มอาชีพภายใต้ปรัชญา คือ “เราจะท าในสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากท า ไม่ท าในสิ่งที่เราอยากเห็นเขาท า 
ให้เกิดพลังจากชุมชนเกิดความเข้มแข็ง” และให้ประชาชนแต่ละคนเกิดความคิดกันเอง แล้วร่วมแรง
ร่วมใจ ภายใต้ค าขวัญ “ฮวมคึด ฮวมส่าง ฮวมทาง ฮวมแฮง เฮ็ดชุมชนเข้มแข็งหมั่นยืน (ร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมทาง ร่วมแรง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน)” 

3. การเติบโตอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยให้กลุ่มที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น มีการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็ง ด้วยประการแรก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ประกอบด้วยทดลองปฏิบัติ การประชุม
และการสรุปบทเรียน ประการที่สอง การถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอก ประกอบด้วยการสรุปบทเรียน
ร่วมกับภายนอก การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา และประการสุดท้าย การเรียนรู้จากภายนอก 
ประกอบด้วยการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม สัมมนา นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่นในหมู่เครือญาติเพ่ือแสวงหา ทุนความรู้ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
และการขยายความคิดโดยการสร้างเครือข่าย มีทั้งภายในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่าย
ปกครอง วัดและโรงเรียน ภายนอกชุมชน เช่น หน่วยราชการ ฝ่ายการเมือง และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ 
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ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2550) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องค านึงถึงหลักการส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 1) ใช้ทางสายกลาง โดยเน้นการด าเนินชีวิตหรือการด าเนินงานในลักษณะไม่เร่งรัดหรือ
เชื่องช้าจนเกินไป มีความพอดี อยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ไม่หลงกระแสวัตถุนิยม 
มีอิสรภาพ สร้างพ้ืนฐานความม่ังคงให้กับชีวิตท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 2) ให้ความส าคัญกับความ
พอประมาณ โดยยึดหลักความมีเหตุผล และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 3) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  ให้มีความ
พอเพียงทั้งในด้านวัตถุ และด้านจิตใจ เป็นการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้รู้จักค าว่าพอ ขจัดความโลภให้น้อยลง ให้มีความสุขทั้งทางกาย จิตใจ ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน ไม่ก่อความวุ่นวายให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มนุษย์รู้จักการพ่ึงพาตนเองให้มาก
ที่สุด รู้จักความพอเพียง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ ยึดหลัก 
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” โดยมีจิตส านึกที่ดีต่อประเทศชาติ มีเมตตา เอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รู้รักสามัคคี 2) ด้านสังคม ให้แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการ
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงการใช้และการจัดการ
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยยึดหลักของความยั่งยืน 4) ด้านเทคโนโลยี 
ควรผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความส าคัญ
กับหลักการประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นทุกด้าน ลดการฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ยึดหลักพออยู่ พอ
กิน พอใช้ หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ออนไลน์, 2550) ได้กล่าวถึง การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ ซึ่งทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
ได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกรโดยต้องเกิดจิตส านึกมีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่า และ
น าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยแบ่งเป็น
ระดับ ดังนี้ 1) ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจพ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ท าอะไรเกินตัวด าเนิน
ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือความม่ันคง
ในอนาคต และเป็นที่พ่ึงให้ผู้ อ่ืนได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการ
ประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ตระหนี่ ลด ละ เลิก อบายมุข สอนให้เด็ก
รู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 2) ความพอเพียงระดับชุมชน  คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้ รัก สามัคคี สร้างเป็น
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เครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรการเงินสวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 3) ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจที่หวังผลประโยชน์ หรือก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐานของ
การแบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือ
หุ้น และพนักงาน ด้านการขยายธุรกิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจ
ธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท า
ตามก าลัง สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง มีการเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญต้องสร้างเสริมความรู้ และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม  และ 4) 
ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต มีการรวมกลุ่ม
ของชุมชนหลายๆ แห่งเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาแลร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่ง
ความพอเพียงในที่สุด 

ด้านการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร (2555) 
กล่าวว่า พ้ืนฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ขั้นการฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรม
ให้ยั่งยืน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินไปจนถึงการแปรรูป
อุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพ และทักษะวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทีละขั้นตอนเป็นล าดับ 
รวมถึงเทคโนโลยีที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติและเรียนรู้
จากโลกภายนอกด้วย ซึ่งในการพัฒนาประเทศไม่ได้มีแบบอย่างตายตัวตามต ารา แต่ต้องเป็นไปตาม
สภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกัน
ต้องเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงของสั งคมโลกที่ เกิดขึ้นอย่ างรวดเร็วตามอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒน์ ควบคู่ไปกับการพยายามหาแนวทางหรือวิธีการที่จะด ารงชีวิตตามหลักการพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ด าเนินไปได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์  โดย
อาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่ชุมชนอาจจะได้รับ ไม่ให้กระแส
เหล่านั้นมาท าลายเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนจนต้องล่มสลายไป จากแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางที่ให้ประชาชนด าเนินตามวิถีแห่งการด ารงชีพที่สมบูรณ์ ศานติสุข โดยมีธรรมะ
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เป็นเครื่องก ากับ และใจตนเป็นที่ส าคัญ ซึ่งก็คือวิถีชีวิตไทย ที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ใน
หลักของการพ่ึงพาตนเอง 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอดีด้านจิตใจ คือ มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง
ได้ มีจิตส านึกที่ดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  2) ความพอดีด้านสังคม 
คือ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกก าลัง  และที่ส าคัญมี
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง 3) ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศให้มั่นคงเป็นขั้นเป็นตอนไป 4) ความพอดีด้านเทคโนโลยี 
คือ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านของเราเอง และสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง และ 5) ความ
พอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่ พอกินตามอัตภาพ 
และฐานะของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเริ่มจากการสร้างพ้ืนฐาน ความพอกินพอใช้ ของ
ประชาชนในชาติเป็นส่วนใหญ่ก่อน  แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ตามล าดับ เพ่ือจะได้เกิดสมดุลทางด้านต่างๆ หรือเป็นการด าเนินการไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจาก
ระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริ
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือ
ผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่  
ซึ่งก็คือหลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลด
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐธุรกิจเกษตร เน้นความมั่นคง
ทางอาหาร เป็นการสร้างความม่ันคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วย
ลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้  นอกจากนี้ เศรษฐกิจพอเพียงยัง
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา และทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะ
แต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม (มูลนิธิชัยพัฒนา, ออนไลน์, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 

 

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความสนใจและน าเสนอคุณลักษณะของบุคคลที่ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทั้ง 12 ประการโดยอภิชัย พันธเสนอีกหลายท่าน ดังนี้ 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2548) ได้น าเสนอความพอดี 5 ประการ ประกอบด้วย 1) ด้านจิตใจ 
หมายถึง การท าจิตใจให้พอดีโดยไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง การมีจิตใจอยู่ในระดับพอดี มีความเอ้ือ
อาทรต่อกันจะท าให้เกิดความสุข 2) ด้านสังคม หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลเองและผู้อ่ืน
จะต้องสร้างความพอดีและเหมาะสมในความสัมพันธ์ 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บุคคลต้องรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัตถุสิ่งของต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 4) ด้านเทคโนโลยี หมายถึง บุคคลควรให้ความสนใจต่อเทคโนโลยี แต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นฐานการด าเนินชีวิตของบุคคลเอง  5) ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง พอใจใน
ความเป็นอยู่ของตน พ่ึงตนเองให้ได้มากที่สุด 

ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ได้น าเสนอคุณลักษณะของคนและกิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงว่า 1) ความพอประมาณ ประกอบด้วย พอเหมาะกับสภาพของตน พอสมควรกับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม ไม่โลภ จนเบียดเบียนตัวเอง ผู้อ่ืน  และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 2) 
ความมีเหตุผล ประกอบด้วย ความไม่ประมาท รอบรู้ มีสติ รู้สาเหตุ -ท าไม รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ 3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ประกอบด้วย สุขภาพดี พร้อมรับความ
เสี่ยงต่างๆ เช่น มีการวางแผน มีการออมเงิน มีประกัน ท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม เรียนรู้และ
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการยกตัวอย่างการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในบุคคลและ
ครอบครัว ดังนี้ 1) ความพอประมาณ คือ การรู้จักจัดการรายรับและรายจ่ายให้มีความสมดุลกัน  2) 
ความมีเหตุมีผล คือ การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล มีความจ าเป็นไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ ใช้ของอย่างคุ้มค่า
ประหยัด 3) ความมีภูมิคุ้มกัน หมายถืง มีเงินออม แบ่งปันผู้อ่ืน ท าบุญ 4) ความรู้คู่คุณธรรม คือ รู้จัก
ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร  ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจต่างๆ เพ่ือให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เห็นได้ว่าคุณลักษณะของคนและกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัวโดยเน้นด้านเศรษฐกิจมีหลักส าคัญเช่นเดียวกับหลักการ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข และสอดคล้องกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของอภิชัย พันธเสน (2550) 

ประเวศ วะสี (2542) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์แห่งการพัฒนาไว้ว่า
เป็นเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจมิชฌิมาปฎิปทา เนื่องจากมีความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความพอเพียงอย่างน้อย 
7 ประการ คือ 1) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งมีหลักการที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของอภิชัย พันธเสน (2550) คือ ความพอประมาณ 2) จิตใจ
พอเพียง เกิดความรักและเอ้ืออาทรต่อกัน มีความสอดคล้องกับความสามัคคีและความเสียสละ 3) 
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สิ่งแวดล้อมพอเพียง ร่วมกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพ่ือการยังชีพและ
ท ามาหากิน มีความสอดคล้องกับความประหยัดและความรับผิดชอบ 4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน ท าให้มีความเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับ
ความสามัคคี 5) ปัญญาพอเพียง การเรียนรู้ร่วมกัน การปฏิบัติและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจะท าให้
เกิดปัญญาร่วมกัน มีความสอดคล้องกับการมีสติสัมปชัญญะ 6) วัฒนธรรมพอเพียง เศรษฐกิจควรมี
ความสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากพ้ืนฐานของวัฒนธรรมอย่างมั่นคง มีความสอดคล้องกับคว ามมี
ระเบียบวินัยและความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน 7) มีความมั่นคงพอเพียงทั้งในด้านเศรษฐกิจและจิตใจ
ของบุคคล หากเศรษฐกิจมีความพอเพียงและมั่นคงจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย มีความ
สอดคล้องกับความพอประมาณ แสดงให้เห็นว่าการมองเศรษฐกิจพอเพียงของประเวศ วะสี (2542) 
และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของอภิชัย พันธเสน มีความสอดคล้องกันตามหลักกการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สมพร เทพสิทธา (2546) กล่าวในหนังสือเรื่อง การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจ
พอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริตว่า การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้ามีเป้าหมายมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้ดี
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย สังคมไทยจึงพึงประสงค์
สภาพสังคมที่มีลักษณะ 3 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของอภิชัย 
พันธเสน (2550) ดังนี้ 1) สังคมคุณภาพ โดยมีความสมดุล ความพอดี บุคคลเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง 
ควบคู่กับการมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกสาธารณะ พ่ึงตนเอง
ได้ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจมีความมั่นคง การพัฒนาต้องสมดุลกับธรรมชาติ 
การเมืองต้องโปร่งใส มีประชาธิปไตย และสังคมไทยต้องมีคุณธรรม 2) สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ 
คนไทยสามารถคิด ท าสิ่งใดๆ อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ เป็นผู้รู้จักเรียนรู้อยู่เสมอ มีความรู้เท่าทันโลก 
รู้จักรักษาและเพ่ิมพูนความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 3) สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน มี
ความสามัคคี มีความรัก และภูมิใจในชาติและท้องถิ่น รักษาและอนุรักษ์เอกลักษณ์ ประเพณีของ
สังคมสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุม
ชม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นรากฐาน และได้สร้างตัวชี้วัดที่เรียกว่า ตัวชี้วัด 6x2 โดยน าเสนอว่ามี
ความสอดคล้องกับความพอดี 5 ประการของสุเมธ ตันติเวชกุล (2548) ตัวชี้วัด 6x2 จัดท าเพ่ือ
ตรวจสอบว่าครัวเรือนและชุมชนนั้นได้มีหรือได้ท ากิจกรรมตามการก าหนดของตัวชี้วัดแล้วหรือไม่ 
(กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน, 2550ก, 2550ข; 
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสริมวิสหากิจชุมชน, 2549) ดังนี้ 
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1. การลดรายจ่าย ประกอบด้วย 1.1) ครัวเรือนท าสวนครัว หมายถึง ครัวเรือนใช้พ้ืนที่ว่าง
บริเวณบ้าน หรือใช้กระถางหรือภาชนะที่ทิ้งแล้วในการปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว รวมถึงการปลูก
ผักแบบแขวน หากไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการปลูกผัก ก็สามารถมีกิจกรรมอ่ืนที่ทดแทนกันได้ เช่น 
ชาวประมงหรือชาวเลที่ไม่มีพ้ืนที่ อาจมีกิจกรรมหาปลากินเอง เห็นว่ามีความสอดคล้องกับความพอดี 
5 ประการในด้านเสณษฐกิจ 1.2)ครัวเรือนปลอดอบายมุข หมายถึง สมาชิกทุกคนในครัวเรือน ไม่เสพ
สิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เห็นว่ามีความสอดคล้องกับความ
พอดี 5 ประการในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2. การเพ่ิมรายได้ ประกอบด้วย 2.1) ครัวเรือนมีอาชีพเสริม กล่าวคือ ครัวเรือนมีอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากอาชีพหลักท่ีท าประจ า เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เห็นว่ามีความสอดคล้องกับความพอดี 5 
ประการในด้านเศรษฐกิจ 2.2) ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายถึง ครัวเรือนมีการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในครัวเรือนที่ เหมาะสมกับสภาพ
ครอบครัวและท้องถิ่น ท าให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอด
สารพิษ การใช้พลังงานทดแทน มีความสอดคล้องกับความพอดี 5 ประการในด้านเทคโนโลยี 

3. การประหยัด ประกอบด้วย 3.1) ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ คือ สมาชิกในครัวเรือนมีการ
ฝากเงินไว้กับธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มออมทรัพย์ฯ หรือกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีการรับฝากเงินกับสมาชิก 
3.2) ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ หมายถึง การมีกลุ่มหรือเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์สตรี กลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ทั้งนี้อาจเป็นกลุ่มหรือองค์กรภายในหรือภายนอกพ้ืนที่ก็ได้ เห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับความพอดี 
5 ประการในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ 

4. การเรียนรู้ ประกอบด้วย 4.1) ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 
ชุมชนมีการบันทึกภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆ และมีการถ่ายทอด และน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง มีความสอดคล้องกับความพอดี 5 ประการในด้านเศรษฐกิจ 4.2) ครัวเรือนมีการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน คือ สมาชิกในครัวเรือนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
หรือจัดเวทีการเรียนรู้ สนทนา หรือกิจกรรมที่น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับความพอดี 5 ประการในด้านสังคมและด้านจิตใจ 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5.1) 
ชุมชนรู้จักใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ คือ ชุมชนมีการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยมีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรมาทดแทนควบคู่กับการอนุรักษ์ 
5.2) ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ กล่าวคือ ชุมชนส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และมี
การดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอในบริเวณบ้าน ถนนในชุมชน หรือพ้ืนที่สาธารณะ มีความสอดคล้องกับ
ความพอดี 5 ประการในด้านจิตใจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. การเอ้ืออารีต่อกัน ประกอบด้วย 6.1) ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือ คนจน คนด้อยโอกาส 
และคนที่ประสบปัญหา โดยมีการจัดสวัสดิการ เช่น กองทุนประกอบอาชีพ กองทุนสงเคราะห์ต่างๆ 
รวมถึงการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน มีความสอดคล้องกับความพอดี 5 ประการ
ในด้านจิตใจและด้านสังคม 6.2) ชุมชนมีความรู้รักสามัคคี หมายถึง มีการจัดท าแผนชุมชนและน าไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในชุมชน มีความสอดคล้องกับความพอดี 5 ประการในด้านสังคม 
(กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสิรมและพัฒนาศักยภาพชุมชน , 2550ก, 2550
ข; กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสริมวิสหากิจชุมชน, 2549) ผู้วิจัยเห็นว่า 
ตัวชี้วัด 6x2 นี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของอภิชัย พันธเสน (2550) ได้
เช่นเดียวกัน 

อภิชัย พันธเสน (2542) กล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์มีความคิดเห็นต่อความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยสรุป คือ กลุ่มที่หนึ่ง เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่อง
แนวคิดที่อยู่เหนือแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่สอง เห็นว่าเป็นแนวคิดที่อยู่ในระดับเดียวกับ
แนวคิดวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่สาม เห็นว่าเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแส
หลัก กลุ่มที่สี่ เห็นว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐาน
ความเป็นอยู่ที่พอควร ตั้งแต่ในระดับครอบครัว จนถึงระดับประเทศ นอกจากนี้ยังเน้นถึงความ
พอประมาณและมีเหตุผล ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับภาคเศรษฐกิจในทุก
ระดับและทุกสาขาของประเทศ 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2544) อธิบายว่าความสามารถในการอยู่ได้ในระดับพ้ืนฐานต้องยึดหลัก
ทางสายกลาง เป็นหลักในการด ารงชีวิต เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเอง ประกอบด้วย 1) 
พ่ึงตนเองทางจิตใจ 2) พ่ึงตนเองทางสังคม 3) พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี 4) พ่ึงตนเองได้ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติ 5) พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ การยึดหลักทางสายกลางในการด าเนินชีวิต โดยมี
พ้ืนฐานบนความรู้และปัญญา จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

เสน่ห์ จามริก (2544) อธิบายว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแกนกลางของคุณค่าและจิตส านึก
ใหม่ เป็นการกลับฟ้ืนจิตวิญญาณมนุษย์สู่ชีวิตเศรษฐกิจที่แท้จริง ที่มีแก่นสาร คือ มนุษย์และธรรมชาติ
มีฐานอยู่ที่เกษตรกรรมพออยู่พอกิน พร้อมด้วยกระบวนการเรียนรู้ยกระดับสู่เกษตรยั่งยืน โดยมีไร่นา
ระดับครัวเรือน และมีความพยายามในการถ่วงดุลอ านาจของตลาดในปัจจุบันได้อย่างดี 

จากหนังสือเรื่อง สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย อภิชัย พันธเสน , 
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, และสุวัจฉรา เปี่ยมญาติ (2549) ได้รวบรวมและ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) พบว่า นอกเหนือจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังมี
แนวคิดที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันอีกหลายกลุ่ม เช่น แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เครือข่ายเกษตรกรรม
ยั่งยืน พุทธเกษตร เกษตรผสมผสาน ซึ่งมองว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดที่ทวนกระแสวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันหรือวัฒนธรรมบริโภคนิยม เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันขาดการให้ความส าคัญเรื่อง
คุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มแนวคิดสวนกระแสที่เน้นหลักการไม่ให้โลภและให้มีการ
กระจายความเสี่ยง ดังเช่นในภาคเกษตรกรรมที่มีหลักการตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่เบียดเบียน
หรือท าลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์เรา จึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้
ยังมีการยืนยันว่าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนไทย คือ ตัวอย่างของประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

ในการสังเคราะห์องค์ความรู้ในหนังสือดังกล่าว พบว่า งานวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยของ อรสุดา เจริญรัถ (2546) ได้ระบุเงื่อนไขการด ารงอยู่ของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่าต้องประกอบด้วย 1) การปลอดจากการแทรกแซงของอิทธิพลภายนอกและ
ระบบการค้าแบบเงินตรา 2) สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า 3) การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4) การมี
จ านวนประชากรที่มีขนาดพอเหมาะ จะท าให้ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืนได้ 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น 
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
โดยมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียงและ
ประหยัด ตามก าลังทรัพย์ของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน ถ้ามีเงินเหลือ จึงแบ่งเก็บออม
ไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมอีกบางส่วนตามความ
จ าเป็น  

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการศึกษาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น จึงได้ท าการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนชนบท สรุปได้โดย  
พระมหาสิทธิพงศ์ สิทธิเมธี (2543) เรื่อง การประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมในการ

ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ต าบลเขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี ก็เช่นกันที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น 
ความเครียดของเกษตรกรลดลงเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 50 เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความพอใจกับชีวิตปัจจุบันที่ด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 57.10 ส่วนใหญ่มี
ความภูมิใจในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96.40 ในด้านเศรษฐกิจพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านอาหารลดลง คิดเป็น
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ร้อยละ 46.40 ค่ารักษาพยาบาลลดลง คิดเป็นร้อยละ 42.80 ส่วนใหญ่รายได้มาจากการขายพืชผล
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นผลมาจากการท าการเกษตรผสมผสานด้วย แต่อภิชัย พันธเสน 
และคณะ (2549) กล่าวว่า งานวิจัยนี้ยังมีความคลุมเคลือในบางประเด็น คือ ไม่สามารถบ่งบอกได้
อย่างชัดเจนว่าการด าเนินชีวิตแบบใดถึงจะเรียกได้ว่าเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดังเห็นได้จากการ
คงไว้ถึงค าส าคัญ เช่น การท าการเกษตรผสมผสานและการผลิตเ พ่ือกินใช้ ให้มีความพอเพียงด้าน
ปัจจัยการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

งานวิจัยเรื่อง พลวัตชุนบ้านเปร็ดในภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ กังสดาล อยู่เย็น 
(2544) พบว่า รูปแบบที่ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การท าการเกษตรทางเลือก ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงคือ 1) ผู้น าชุมชน เป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
และการปฏิบัติของประชาชนในชุมชน 2) กระบวนการเรียนรู้และการได้รับการฝึกอบรม การดูงาน
สื่อมวลชน 3) กลุ่มองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
และกลุ่มออมทรัพย์ 4) สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5) 
เศรษฐกิจและภาวะหนี้สิน 6) หน่วยงานจากภายนอกชุมชน เป็นหน่วยงานจากราชการ หลังจากที่
ชุมชนได้ด าเนินชีวิตตามรูปแบบการผลิตแบบเกษตรทางเลือก ท าให้ชุมชนมีความม่ันคงทางรายได้ 

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของเกษตรกร
ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ของ ศศิพร ปาณิกบุตร (2544) ต้องการ
ศึกษาความแตกต่างของผู้ด าเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่กับ
ผู้ที่ไม่ได้ด าเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
เกษตรกรในอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า เกษตรกรที่เลือกด าเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา ขนาดของครัวเรือน การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รายได้ รายจ่าย การถือครองที่ดิน และการได้รับข่าวสารและความรู้ความ
เข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ และงานวิจัยของ สกล พรหมสิน (2546) ศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรต าบลหงษ์เจิรญ อ าเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชน
ชนบทโดย วรรณี แกมเกตุ (2547) งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2546 ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ ครอบครัว จ านวน 808 
ครอบครัว และผู้น าชุมชน 87 คน ใน 8 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันนออกเฉียง
เหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและการสนทนากลุ่ม ด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานมีคุณภาพ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน จ าแนกตามคุณลักษณะที่มุ่งวัด 
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มีค่าเท่ากับ 5-95 โดยสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครองครัวและชุมชน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับภูมิหลังของ
หัวหน้าครอบครัวและบริบทของครอบครัวที่มีต่อความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวโดยรวม
มี 6 ตัวแปร เรียงตามค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ขนาดที่ดินท ากินของครอบครัว 
เป็นตัวแปรที่มีผลในทางบวก 2) ร้อยละของสมาชิกในครอบครัวที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ ากว่าเป็นตัวแปรที่มีผลในทางลบ  3) จ านวนผู้พ่ึงพิงในครอบครัว เป็นตัวแปรที่มีผลในทางลบ  4) 
ขนาดครอบครัว เป็นตัวแปรมี่มีผลในทางบวก  5) ร้อยละของสมาชิกในครอบครัว เป็นตัวแปรที่มีผล
ในทางลบ ตัวแปรเหล่านี้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ความสามารถในการ
พ่ึงตนเองของครอบครัวโดยรวมได้ร้อยละ 10.6 

ส าหรับประเทศไทยมีการให้ความส าคัญกับความสุข วิสัยทัศน์ของประเทศไทยและหลักของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (ปี 2550-2554) มีเป้าหมายคือ สังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2549) และจากผลส ารวจ โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (2550) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 626 คน ได้พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า สังคมไทยมี
การเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ 3 ระดับ  1) เข้าข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  488  ราย คิด
เป็นร้อยละ 78.2  2)  เข้าใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.9 นอกจากนี้ยังพบว่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรให้ความส าคัญกับการผลิตที่มีคุณค่า
มากกว่าสิ่งที่มีราคา โดยแบ่งคุณค่าของการผลิตเป็น 5 ระดับ เรียงล าดับตั้งแต่ปัจจัยที่มีคุณค่ามากไป
ถึงน้อย ดังนี้  1) ปัจจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  2) บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต  3) เครื่องอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิต เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์  4) สิ่งของฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต เช่น 
เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายที่มีราคาแพง  5) อบายมุขต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ 

นอกจากนี้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) พบว่า ทัศนะ
ของปัจเจกบุคคล เช่น ทัศนะของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อศึกษาทัศนะและการปฏิบัติจริงของเกษตรกร พบว่า โดยรวมเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยไม่ได้ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 63.3 เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติได้น้อยใน
การปลูกพืชมากกว่า 1 อย่าง และในการจัดหาพ้ืนที่ให้มีแหล่งน้ า เกษตรกรไม่ได้จัดเตรียมดินและน้ า
ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงอยู่ นอกจากนี้ไม่ได้มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเพ่ือต่อรองกับ
ภายนอก กล่าวคือเกษตรกรปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย นอกจากนี้ครอบครัว
ส่วนใหญ่รู้จักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 69.7 โดยรับรู้จากแหล่งข้อมูลโทรทัศน์ ส่วนใหญ่
ไม่ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และไม่เคยดูงานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่
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ส่วนใหญ่มีความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง เช่น มีความเข้าใจว่า แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินอยู่อย่างประหยัด เหมาะกับรายได้ของตน ใช้การผลิตด้วย
แรงงานคนแทนเครื่องจักร ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมี 
(ทรงชัย ติยานนท์, 2542) 

งานวิจัยเชิงส ารวจของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับความสุขมวลรวมของคนไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ว่า จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 3,246 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา และ
ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 30 มกราคม  2551 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2551 พบว่า กลุ่มตัวอย่างหันมา
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 46.2 รองลงมา
คือ กลุ่มตัวอย่างใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีพในระดับปานกลางร้อยละ 34.5 และ
กลุ่มตัวอย่างใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตประจ าวันในระดับน้อยจนถึงไม่ใช้เลย
ร้อยละ 19.3 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากถึงมาก
ที่สุดมีคะแนนความสุขสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันในระดับปานกลาง และในระดับน้อยจนถึงไม่ใช้เลย ตามล าดับ แท้จริงแล้วในช่วง
การศึกษาวิจัยเรื่องความสุขมวลรวมในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2549 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ปี  พ.ศ. 2551 มีผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือบุคคลที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตมีความสุขมากกว่าบุคคลที่ไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , ศูนย์
เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน 2551) 

นอกจากนี้ในการส ารวจภาคสนาม เรื่อง พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนใน
บรรยากาศสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบัน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,526 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 
2549 พบว่าร้อยละ 49.1 มีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต โดยซื้อสินค้าที่
จ าเป็นและจ่ายเงินตามความต้องการพ้ืนฐาน และการส ารวจความคิดเห็นของหมู่บ้านจ านวน 108 
หมู่บ้านทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นว่า ความสุขที่ได้นั้น ไม่ใช่มาจากเงินเพียงอย่างเดียว แต่เงินเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจในชุมชนและครอบครัว (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
เพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน, 2549) 

เดชา กลิ่นจันทร์ (2549) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับระดับการ
น าไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และพบว่า 
เกษตรกรส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 
บาทต่อคนต่อปีขึ้นไป มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองน้อยกว่า 16 ไร่ และได้รับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงผ่านทางโทรทัศน์ เกษตรกรมีการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก แต่ระดับ
การน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีระดับการรับรู้ และน าไปปฏิบัติมากที่สุด คือด้านจิตใจ 
ส่วนด้านที่มีระดับการรับรู้ และน าไปปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี ทางด้านการเปรียบเทียบ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และขนาดของครัวเรือน กับระดับการรับรู้ และการ
น าไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน และพบว่า
ระดับการรับรู้กับระดับการน าไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ การด าเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกษตรกรได้พัฒนาองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้าง
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มในชุมชนของตัวเอง โดยกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการลดรายจ่าย ด้วยรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ และในรูปแบบของการเพ่ิมรายได้ โดยการรวมกลุ่มทอเสื่อกก ทอผ้า ผลิตน้ าตาลจากต้น
ตาลโตนด การท าดอกไม้จันท์และช่อประทาน การด าเนินกิจกรรมโฮมสเตย์ การเจียระในพลอย 
รวมทั้งกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการออมทรัพย์  และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่า ในจังหวัดอ านาจเจริญ (เกริกไกร แก้วล้วน และกิติรัตน์ สีหบัณฑ์, 
2550)  

รวมทั้ง เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาบ้าน
ซ่าเลือด ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง และบ้านล าโพง ต าบลพุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ชุมชนมีการยอมรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ประมาณร้อยละ 90 ส่วนชุมชนบ้านล าโพงมีการยอมรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประมาณร้อยละ 15 มีกระบวนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือมีความพอประมาณรู้จักแยกระหว่างความจ าเป็นกับความต้องการ มีข้อมูลความรู้ประกอบ ท าทุก
อย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาผสมผสานกับความรู้สากลในการท าการเกษตร
แบบพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งชุมชนมีระบบสังคมที่มีความเกื้อกูลกัน 
ประกอบกับมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิต แต่การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นบางครอบครัวที่มีการถ่ายทอดการท าหัตถกรรมพ้ืนบ้านกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน
ล าโพงมีการท าเครื่องจักรสาน การท าเครื่องปั้นดินเผา โดยจะมีการรวมกลุ่มกันในครอบครัวที่มีการ
ท าหัตถกรรมเหมือนกัน และคนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนการด าเนินชีวิตไปพึ่งพาภาคอุตสาหกรรม เพราะไม่
มีที่ดินเป็นของตนเอง อีกส่วนหนึ่งขายทิ้งเพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกิดปัญหาดินเค็ม 
ระบบสังคมมีความแตกแยกจนเกิดความอ่อนแอในชุมชน และขาดผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง  ส าหรับ
เหตุผลที่น าแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติจริงนั้น วันชัย พละไกร (2550) 
พบว่า เกิดจากต้องการต่อต้านแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการใช้ชีวิตแบบ
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ไม่ฟุ้งเฟ้อ ส่วนขั้นตอนเริ่มต้นจากผู้น าสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน  มีครอบครัวต้นแบบ 
จัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือน าแนวปฏิบัติตามแบบอย่างดังกล่าวมาปฏิบัติในครอบครัว  ด้านความ
เป็นมาและขั้นตอนในการจัดตั้งสถาบันการเงิน กลุ่มผู้น ามีเหตุผลหรือแรงบันดาลใจ คือ การต้องการ
เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวให้พ้นเกณฑ์หรือเส้นความยากจนให้หมู่บ้านมีเงินสนับสนุนครัวเรือน  น าไป
สร้างเสริมรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป็น
สมาชิกเพ่ือการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิต การแปรรูปหรือรวมกันจ าหน่าย มีการ
จดัตั้งศูนย์สาธิต การตลาด หรือร้านค้าชุมชน  

สุวัฒ ดวงแสนพุด (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามแนวทาง
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี และพบว่า สถานภาพ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 94.5 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 
65.2 มีอายุประมาณ 40 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 56.2 มีที่ดินเป็นของตนเองร้อยละ 
78.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,855.67 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,971.65 บาท มีจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 5 คน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนโดยเฉลี่ย 31 ปี ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เคยได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 62.2 มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
มากร้อยละ 99.7 โดยภาพรวมมีทัศนคติเห็นด้วยกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย โดยการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
ด้านการเพ่ิมรายได้ โดยการใช้ที่ดินท าการเกษตรอย่างเต็มที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการท าอาชีพเสริม ให้สมาชิกในครัวเรือนเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านอาชีพ รู้จักแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างมูลค่าของ
ชุมชน ด้านการออม โดยการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน มีการวางแผนการใช้จ่าย เงิน 
และมีกิจกรรมการออมในครัวเรือน ด้านการด ารงชีวิต โดยปฏิบัติตามหลักศาสนาในการด ารงชีวิต มี
การอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ปลูกฝังเรื่องพิษภัยยาเสพติด เป็น
ต้น ไม่ก่อหนี้โดยไม่จ าเป็น ใฝ่หาความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อครัวเรือน มีการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา และจัดท าแผนการด าเนินชีวิตหรือแผนครอบครัว ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ใช้สารอินทรีย์และสารชีวภาพใน
การเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน รวมถึ งกิจกรรมดูแล
รักษาแม่น้ า และล าคลอง ก าจัดขยะของเสียของครัวเรือนอย่างถูกวิธี และมีการบริโภคสินค้าที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการเอ้ืออาทรแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเข้าร่วม
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กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และสมาชิก
ในครัวเรือนได้รับแนวคิดจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น บุคคลที่ประสบผลส าเร็จในอาชีพ เป็นต้น 

ดาราวรรณ พรหมกัลป์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และพบว่า ผลการ
ด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการลดรายจ่าย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครัวเรือนมีการช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน และมีการรักษา
สิ่งของต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสภาพใช้การได้นาน ๆ ด้านการเพ่ิมรายได้ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ยกเว้นครัวเรือนที่มีการรับจ้างท างาน/หรือมีอาชีพเสริม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก ด้านการออมมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการวางแผนการใช้จ่ายเพ่ือให้มีเงินเหลือ
เก็บอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการด ารงชีวิต มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่าย และการวางแผนชีวิตหรือแผนครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากที่สุด รองลงมาคือการดูแลแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าอ่ืน  ๆ และด้าน
ความเอ้ืออาทร มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมของเพ่ือนบ้าน 
เช่น งานมงคลต่าง ๆ เป็นต้น รองลงมาคือรู้รักสามัคคีไม่มีความแตกแยกกัน นอกจากนี้ ศิริวรรณ 
วรรณศรี (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านตาดเสริม 
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นลง มีความมั่นคงด้านอาหาร ด้านสังคมพบว่า เกิดการรวมกลุ่มพ่ึงพาอาศัยกัน น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า เกษตรกรน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร โดยน าไปใช้ในการปลูกพืช
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ด้านการบริหารโครงการพบว่า เป็นการบริหารโดยก าหนดแผนงานจากต้นทาง
สู่ปลายทาง หรือจากบนลงล่าง และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และสภาพ
พ้ืนที่ คือ กิจกรรมการเลี้ยงโค กิจกรรมการเลี้ยงสุกร กิจกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง กิจกรรมการปลูก
พืชผักสวนครัว กิจกรรมการปลูกไม้ผลตามแนวรั้วและขอบบ่อ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรม
การปลูกกล้วยน้ าว้า และกิจกรรมการเลี้ยงปลาในสระเก็บน้ าในไร่นา แต่ในส่วนรายละเอียดของบาง
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ดังนั้นสรุปว่ากระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะได้ผลดี
มากขึ้น ถ้ามีการศึกษาลงในรายละเอียดของกิจกรรม ความต้องการของเกษตรกร และสภาพพ้ืนที่ 
โดยให้โอกาสเกษตรกรมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการสร้างเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรมให้แก่เกษตรกร 

สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขต
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พ้ืนที่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และค้นพบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย 
การเรียนรู้ การประหยัด และด้านการเอ้ืออาทรต่อกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านการบันทึกบัญชีครัวเรือนพบว่า มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นบางครั้ง โดยมี
การบันทึกรายการรายรับ – รายจ่าย แจ้งรายการรายรับรายจ่ายให้สมาชิกในครอบครัวทราบ อบรม
สมาชิกในครอบครัวในการบันทึกบัญชี สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการบันทึกบัญชี และ
เจ้าหน้าที่มารติดตามผลและสนับสนุน เป็นบางครั้งทุกรายข้อ และพบว่าความรู้และความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน ส าหรับ 
นภดล หงส์ศรีพันธ์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเกษตรกรรมทางเลือก
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลการศึกษาพบว่า แม้เกษตรกรในชุมชนบ้านป่าไผ่ส่วนใหญ่ยังท า
การเกษตรเคมีเป็นหลัก แต่ได้มีการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกษตรแบบใหม่ โดยใช้ทั้ง
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าหมัก เข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากการติดตามข่าวสาร 
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การเรียนรู้จากการฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากคนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ความเข้มแข็งชุมชน การพ่ึงตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวมาท าเกษตรกรรมทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรในชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการศึกษาของ ขนิฏฐา กาญ
จนรังษีนนท์ และคณะ (2554) เรื่อง โครงการวิจัยประโยชน์สุขจากเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัย
พบว่า 1) การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ผู้ให้ข้อมูลทุกระดับได้รับความสุขให้กับ
ตนเองและครอบครัว มีความสุขมากพอที่จะไม่ต้องการอะไรเพ่ือตัวเองและครอบครัวอีก มีความ
ภูมิใจ และเต็มใจ “ให้” หรือ”แบ่งปัน” ผู้ อ่ืน 2) ส่วนใหญ่ผู้ที่ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ให้ความรู้ ความคิด และแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และคุณค่าหรือคุณประโยชน์แก่คนใน
ชุมชน ซึ่งคุณค่าที่ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มภูมิใจที่ได้ให้คือ ผลผลิต และบริการที่ผลิตหรือท าขึ้นจากการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) สิ่งที่ชุมชนท าแล้วเป็นการท าประโยชน์ส าหรับคนใน
ชุมชน คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การ
ท ากิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน รวมทั้งกิจกรรมที่จะท า
ให้คนในชุมชนสามารถด าเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้สะดวกขึ้น 4) สิ่งที่กลุ่มองค์กร
ให้ คือ ความรู้ และผลผลิตที่ท าให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี ส่วนประโยชน์ที่ท าให้กับสังคม คือ การ
เพ่ิมคุณค่าในการผลิตด้วยการไม่ใช้สารเคมี ส่วนประโยชน์ที่ท าให้กับชุมชน คือ การท าให้สมาชิกของ
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กลุ่มองค์กรมีอาชีพ รายได้ และความสุขจากการท าอาชีพดังกล่าว รวมทั้งการฟ้ืนฟูกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต 5) สิ่งที่องค์กรของรัฐให้ คือ บุคลากรหรือข้าราชการที่ดี หน่วย
ราชการที่ดี บริการที่ปรารถนาดีต่อประชาชนผู้รับบริการ และความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่ท าต่อสังคมด้วย  

นอกจากนี้ขวัญกมล ดอนขวา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้สูงอายุน าหลัก
ความมีเหตุผล (28.29) ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือใช้บริการมากกว่าเกณฑ์ความพอประมาณ (28.26) และเกณฑ์ภูมิคุ้มกัน (28.07) โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขความรู้ (29.23) มากกว่าเงื่อนไขคุณธรรม (29.18) ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการใช้หลักความมีเหตุผลของผู้สูงอายุ คือ ปัจจัยด้านบุคคล โดยผู้สูงอายุใช้เหตุผลในการ
พิจารณาว่าพนักงานขายที่เต็มใจในการให้บริการด้านข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้าหรือบริการนั้น 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มากกว่าพนักงานขายที่ไม่เต็มใจ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนพนักงานขายนั้นไม่มีอัธยาศัยในการให้บริการ ในด้านราคาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นั้น ผู้สูงอายุใช้เหตุผลในการประเมินราคาจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ซึ่งราคา
ที่ตั้งไว้นั้นไม่ควรแพงเกินกว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับ และด้านองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้สูงอายุใช้เหตุผลพิจารณาวันที่ผลิตและวันหมดอายุของสินค้า เนื่องจากการซื้อสินค้าที่
ผลิตมานาน หรือการซื้อสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุอาจท าให้คุณภาพหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากตัว
สินค้านั้นลดลง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเป็นข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยที่ยังไม่มีการศึกษามาก่อน  อีก
ทั้ง ขวัญกมล ดอนขวา และ ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของ
ภาคธุรกิจไทยต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นศึกษาผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
400 ราย โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น 162 ราย และจังหวัดนครราชสีมา 238 ราย ผล
การศึกษา พบว่า กลยุทธ์การตลาดของภาคธุรกิจทางด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้านผลิตภาพการ
ผลิตและคุณภาพ ด้านหลักฐานทางกายภาพที่มองเห็น และ ด้านสถานที่ เวลา และช่องทาง มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้สูงอายุในปัจจัย 3 ห่วงของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเท่ากับ 0.285 0.282 0.240 และ 0.098 ตามล าดับ ส่วนกลยุทธ์การตลาดของภาค
ธุรกิจทางด้านหลักฐานทางกายภาพที่มองเห็น ด้านผลิตภาพการผลิตและคุณภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และด้านสถานที่ เวลา และช่องทาง มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการของผู้สูงอายุภายใต้ปัจจัย 2 เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 
0.333 0.232 0.132 0.121 และ 0.093 ตามล าดับ 
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 อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของ เพ็ญมณี พลช านิ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพ้ืนที่ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินตามโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ และการ
ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีความแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนการศึกษาของ วิลาสินี ศรีสุวรรณ และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริการ
วิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า บ้านร่องปลายนา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับที่ 2 พออยู่พอกิน จากทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งการจะพัฒนาบ้านร่องปลายนาสู่หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ 3 อยู่ดีมีสุขนั้น จะต้องพัฒนาในด้านการมีกองทุนรูปแบบสวัสดิการแก่
สมาชิก พัฒนาด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ด้านกิจกรรมการออมที่
หลากหลาย ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน  ด้านการปฏิบัติตามหลักการ
พ่ึงตนเอง และด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน  ซึ่งการบริการ
วิชาการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้ให้บริการวิชาการในส่วน  การสร้างรายได้ การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน และการพ่ึงตนเอง โดยพบว่ากลุ่มงานสมุนไพรควรมีการ
ปรับป้ายสินค้าให้มีสีสันและรูปแบบให้สอดคล้องกันทุกผลิตภัณฑ์ ส่วนกลุ่มงานผ้ามัดย้อมควรมีการ
ปรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้เข้ามาดูงานมีส่วนร่วมในการผลิตเพ่ือที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่
ร่วมท าการผลิตนั้นกลับไป ส าหรับกลุ่มงานโฮมสเตย์ ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่งาน บ้าน
ที่ให้บริการแบบโฮมสเตย์ให้เป็นที่รู้จัก และควรจัดตั้งกลุ่มกรรมการ เพ่ือคัดกรองผู้ที่จะมาเข้าพักเพ่ือ
ความปลอดภัยของชุมชน ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบคือชุมชนขาดความรู้ที่จะพัฒนาเพ่ือยกระดับ
การเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อแนะน า คือชุมชน ควรได้รับการพัฒนา สนับสนุน
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการออม การลดต้นทุน การ
เพ่ิมรายได้ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การพ่ึงตนเอง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนของ
ชุมชน และการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน 

ขวัญกมล ดอนขวา (2556) ได้วิจัยเรื่องแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจ านวน 400 ตัวอย่าง และ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

 

พบว่าเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
ชุมชนชนบท พบว่า พฤติกรรมการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้วยค่า
ขนาดอิทธิพล 0.12 ส าหรับองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนชนบทมากที่สุด 
(0.91)  รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี (0.87)  องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (0.84) องค์ประกอบ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรม (0.79) และองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ (0.32) ตามล าดับ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิต
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น หมายถึง อยู่อย่าง
พอมีพอกิน ไม่มีหนี้สิน และสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยหลักในการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยใช้เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรมในการตัดสินใจกิจกรรมต่างๆ ใน
การด าเนินชีวิตให้อยู่ในความพอเพียง 
  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.3.1 นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จุฬาวิทยานุกรม (ออนไลน์, 2554) ได้มีการรวบรวมรายละเอียดที่เป็นประเด็นส าคัญต่างๆ 

เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สรุปได้ดังนี้   
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามความหมายของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual Pro-perty) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้
ของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology and Innovation)  

 ค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นค าภาษาไทยที่ใช้แทนค าในภาษาอังกฤษหลายๆ ค า ได้แก่ 
Creative Economy, Creative Industries, Cultural Industries โดยแต่ละค าในภาษาอังกฤษก็ถูก
บัญญัติขึ้นโดยหน่วยงานหลายๆหน่วยงาน และมีความแพร่หลายในหลายๆ มิติ โดยในกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งน ามาใช้ในปี พ.ศ. 2555 – 2559ก็ได้มีการ
ระบุยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ 7 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์แรกที่ว่า "ยุทธศาสตร์
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การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล" ที่ได้มีการ
กล่าวถึงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรง โดยสามารถสรุป
ใจความได้ว่า ประเทศไทยจะเน้นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่บนแนวคิด
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มีการกล่าวถึงการพัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ การส่งเสริมและพัฒนา
สาขาธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม 

 ด้วยเหตุนี้ประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจหลายประเทศ จึงหันมาส่งเสริมการด าเนินนโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้ด้วย
ราคาเป็นหลัก โดยหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ แนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สร้างหรือเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าและบริการได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก แต่ใช้ความคิด สติปัญญา และความสร้าง-สรรค์
ให้มากขึ้นเท่านั้นเอง และหลังจากเกิดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงมห-ภาคขึ้นท าให้แนวคิดการ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ก็จะขยายตัวเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Industry) และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Business) ซึ่ งอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีอยู่อย่าง
หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น-เครื่องประดับ อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมสื่อ/
ภาพยนตร์/โทรทัศน์ และอุตสาหกรรมงานศิลป์ในแขนงต่างๆ เป็นต้น  

 ดังนั้นสรุปได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy คือ แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยผสานความคิดสร้างสรรค์ของคน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กบัสินค้าและบริการ และน าไปสู่การสร้างเงิน สร้างงานให้กับประเทศ 
 

2.3.2 ความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไว้ในมิติต่างๆ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจจึงขอยกตัวอย่างค าจ ากัดความของหน่วยงาน 
และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับมาน าเสนอ ณ ที่นี้ โดยค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูก
กล่าวถึงและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในระดับรัฐบาลครั้งแรกในประเทศสหราชอาณาจักร โดย
ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) Department of Culture, Media and Sport ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)" ไว้ว่า “Those industries which have 
their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for 
wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

 

 

property.” (Department of Culture, Media and Sport, 2001, p. 04) และคณะกรรม -การ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แปลความหมายของค าจ ากัดความนี้ว่า “เศรษฐกิจที่
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความช านาญ และ
ความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างงานให้เกิดขึ้นได้ 
โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อค าว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เริ่มเป็นที่นิยม และเนื่องจากมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) จึงได้มีการให้ค านิยามของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไว้ว่ า 
“Industries that include the cultural industries plus all cultural or artistic production, 
whether live or produced as an individual unit. The creative industries are those in 
which the product or service contains a substantial element of artistic or creative 
endeavor." (WIPO, 2003) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แปล
ความหมายของค าจ ากัดความนี้ว่า “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์งาน 
ไม่ว่าจะเป็นการท าขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้น หรือผ่านกระบวนการผลิต และเน้นการปกป้องผลงาน
ผ่าน Copyright” (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2553)  
 องค์กรระหว่างประเทศท่ีท าหน้าที่ดูแลควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 
อ ง ค์ ก ร ห ลั ก ไ ด้ แ ก่  UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization) แ ล ะ  UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and 
Development) ต่างก็ได้ให้ค าจ ากัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ โดยค าจ ากัดความของ 
UNESCO นั้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ อุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความช านาญ และ
ความสามารถที่มีศักยภาพในการสร้างงานและความมั่งคั่ง โดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
 ในขณะที่องค์กรที่ให้ค าจ ากัดความค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างละเอียด และมีการ
น าเสนอในรูปแบบของรายงานอย่างเป็นทางการมากที่สุด คือ UNCTAD ในรายงาน "Creative 
Economy Report 2008" โดย UNCTAD ได้ ให้ค านิยามของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไว้ว่ า 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดในการสร้างความเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
โดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท าให้เกิดการสร้าง
รายได้ สร้างงาน และสร้างรายได้จากการส่งออก ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
และสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

 

สร้างสรรค์ได้เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมให้มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ 
เกี่ยวข้องกับมิติทางด้านการพัฒนาการ เป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ
จุลภาคและ  มหภาค และเพ่ือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศต่างๆจึงต้องการนโยบายที่
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความหลากหลายทางแนวคิด และต้องการการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกๆ 
หน่วยงาน และหัวใจส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (UNCTAD, 2008) 

 
2.3.3 ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานและหลายองค์กรที่ให้ค านิยามและให้ค าจ ากัดความของแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดั งนั้นขอบเขตของภาคการผลิตที่จะนับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จึงมีความแตกต่างกันออกไป และในกรณีของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันขอบเขตและความ
ครอบคลุมของภาคการผลิตที่จะนับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก
ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นจึงขอใช้การน าเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
กิจกรรม ปรับกระบวนทัศน์ของประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเป็นหลักในการน าเสนอ ได้แก่ การโฆษณา สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ แฟชั่น ฟิล์มและวีดีโอ ฮาร์ดแวร์(อุปกรณ์) บริการท่องเที่ยว วรรณกรรม ดนตรี พิพิธภัณฑ์ 
ห้องแสดง ห้องสมุด การพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์  กีฬา ศิลปะการแสดง (ละครเวที และเต้นร า) 
การกระจายเสียง วีดีโอเกมส์ ทัศนศิลป์ การถ่ายภาพ และงานฝีมือ ในกรณีของประเทศไทยนั้น 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เพ่ิม 2 ภาคการผลิตซึ่งแตกต่างจากในกรณี
ของประเทศอ่ืนๆ เข้าไปในเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คือ ภาคการผลิตอาหารไทย และการบริการ
การแพทย์แผนไทย ซึ่งทั้ง 2 ภาคการผลิตนั้น ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในเวทีการค้าโลก  
 คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ได้ตั้งคณะอนุกรรม -การเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดย
ท าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือสร้างมู ลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ สร้างรายได้ สร้างงาน ให้กับประชาชนและประเทศต่อไป อุตสาหกรรม
เป้าหมายของโครงการไทยสร้างสรรค์ ไทยเข้มแข็ง หรือ ครีเอทีฟ ไทยแลนด์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 15 
อุตสาหกรรม ได้แก่  

1. กลุ่มวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น งานฝีมือ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ธุรกิจอาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 

2. กลุ่มศิลปะ เช่น ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ 
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3. กลุ่มสื่อ เช่น ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ กระจายเสียง เพลง 
4. กลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เช่น ออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม โฆษณา 

และ ซอฟต์แวร ์
 
2.3.4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ได้จัดท ารายงาน
การศึกษาเบื้องต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย สามารถสรุปได้ว่ามูลค่าของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หรือประมาณร้อยละ 14-17 ของรายได้ประชาชาติ โดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน 
(Functional Creation) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และกลุ่มสื่อ (Media) เป็น
กลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุด ซึ่งหากพิจารณาแยกรายกลุ่มย่อยจะพบว่าการออกแบบเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม และกลุ่มแฟชั่น โดยทั้ง 3 กลุ่มมีมูลค่ารวมกันประมาณร้อย
ละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  มูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกประมาณร้อยละ 1.3 (ปี พ.ศ. 2548) จัดอยู่ในล าดับที่ 17 ของโลก และมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2548) 

ตัวอย่างสินค้าส่งออกสร้างสรรค์ที่ไทยมีความได้เปรียบประเทศอ่ืนอย่างเด่นชัด (ยกเว้นจีน) คือ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 884 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการ
ขยายตัวที่สูงมาก (ร้อยละ 14 ต่อปี โดยเฉลี่ย) หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
สร้างสรรค์ทั้งหมดของไทย ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ของเล่น แม้จะมีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า
ประเทศผู้น าเช่น จีน และฮ่องกง แต่มูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูง (ประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
ซึ่งเมื่อรวมกับการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แล้วจะมีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ  20 ของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยทั้งหมด ด้านความหลากหลายของสินค้าและตลาด  (Product and 
Market Diversification) ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก UNCTAD (2008) 
พบว่ากลุ่มการออกแบบ และกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมมีความหลากหลายของสินค้ามากกว่าสินค้า
ในกลุ่มอ่ืน ในขณะที่ตลาดส่งออกของกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม  และกลุ่มโสตทัศน์มีความ
หลากหลายมากกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้นการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่ม
อ่ืนๆ ที่ยังสามารถสร้างความหลาก-หลายของสินค้าและตลาดได้เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันและ
ด าเนินการอย่างจริงจังต่อไป 
 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย สรุปได้ว่า จุดแข็งส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะโดดเด่น
ของไทย รวมทั้งค่าครองชีพและต้นทุนที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ในขณะที่จุดอ่อนส่วน
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ใหญ่จะเป็นเรื่องของนโยบายและการบูรณาการ โครงสร้างพ้ืนฐานและการวิจัยและพัฒนาที่ยังไม่
เพียงพอ ตลอดจนปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของไทย 

1. ขาดการบูรณาการและความต่อเนื่องของ
นโยบายการพัฒนา ตลอดจนกลไกการ
ขับเคลื่อนและการประสานงานของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่
ยังคงได้รับการสืบทอดและอยู่ในสภาพที่ดี 
โดยเฉพาะมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง
ของไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - 
ศรีสัชนาลัย – ก าแพงเพชร ในจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดก าแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ในจังหวัดอุดรธานี 

2. ระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ 
และการจ าแนกประเภทของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ยังไม่มีความชัดเจน 

3. มีความประณีตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ใช้ฝีมือ จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงใน
ระดับโลก 

3. ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายัง
เป็น ปัญหาส าคัญ โดยเฉพาะการบังคับใช้
กฎหมายให้เด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ 

4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และ
หลากหลายทั้งทางทะเล และป่าไม้ 

4. การผลิตในลักษณะลอกเลียนแบบหรือผลิต
ตามค าสั่งซื้อในลักษณะที่เป็น Passive 
มากกว่า Active ของผู้ประกอบการไทยโดยไม่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ
การปลูกฝัง และพัฒนาในระยะยาว 

5. มีต้นทุนและค่าครองชีพที่ต่ าเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศในระดับเดียวกัน 

5. การสนับสนุนทางการเงินของสถาบัน
การเงินไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังคงอยู่
ในวงจ ากัด ทั้งในเรื่องการผลิต และการวิจัย
พัฒนา 
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ตารางท่ี 2.1 จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย (ต่อ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

6. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดและ
รักษาไว้เป็นจ านวนมากและหลากหลาย 

6. การถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งประเทศ
ไทยเองยังไม่มีแนวทางการถ่ายทอดและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
7. โครงสร้างพื้นฐาน และศูนย์รวม
อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มยังอยู่ในระดับท่ี
ต้องการการพัฒนาอีกมาก 
8. ระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งเรื่องการบริการ 
การผลิต สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก 

 
2.3.4 เปรียบเทียบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยกับต่างประเทศ 

 ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี (2553) ได้เขียนบทความเรื่องถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ต่างประเทศโดยมีรายละเอียดของบทความว่า ในต่างประเทศมีการด าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อยู่มากทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานได้ด้วย
ตัวเอง อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และอิตาลี  โดยใน
บทความได้น าเสนอบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก 2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
และประเทศอิตาลีมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เนื่องจาก ทั้งสองประเทศมีมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณีอันยาวนาน ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ 
อาทิ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ขนาดของประเทศ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและรากเหง้าของอารยธรรมเมืองโบราณและสถาปัตยกรรม รวมทั้งชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนท้ังในเขตเมืองและชนบทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
 ด้านนโยบายทั้งสามประเทศให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่สหราชอาณาจักรได้เริ่มต้นพัฒนาก่อน จึงมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานเป็นระยะถึงปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักรก้าวหน้าไปมาก
และมีผลเป็นรูปธรรม   ในกรณีของประเทศอิตาลีถึงแม้จะเริ่มด าเนินงานช้ากว่าแต่มีทุนทาง
วัฒนธรรมอยู่มากมายทั้งด้านงานศิลป์ อาทิ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ สื่อ มรดกทางวัฒนธรรม และงาน
จากความคิดสร้างสรรค์อ่ืนๆ เป็นผู้น าทางความคิดสร้างสรรค์ในบางเรื่อง อาทิ แฟชั่นและการ
ออกแบบ อุตสาหกรรมอาหาร และการอนุรักษ์สถานที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม และ
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวมีส่วนแบ่งในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีถึงร้อย
ละ 9.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี พ.ศ. 2551  

ส าหรับประเทศไทยนั้น ภาครัฐให้ความส าคัญและประกาศนโยบายน าทุนทางวัฒนธรรมมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย  สร้างมาตรฐานทางธุรกิจ พัฒนาการ
ตลาด และบุคลากร  นอกจากนี้ ได้บรรจุเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในแนวทางการพัฒนาของแผน -
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งประกาศใช้ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2554 โดยน าแนวความคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่
เข้ามาเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ 
 การจ าแนกประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของทั้งสามประเทศมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทั้ง
ทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปวัตถุ งานออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี วิทยุและโทรทัศน์ แต่ประเทศ
อิตาลี และประเทศไทยจะมีจุดแข็งในเรื่อง อุตสาหกรรมอาหาร เป็นข้อได้เปรียบเชิงการพัฒนาในอัน
ที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุน และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น   นอกจากนี้ประเทศ
ไทยยังมีข้อได้เปรียบ ในเรื่องแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง อาทิ การผลิตสมุนไพรไทย การนวดแผนไทย หากมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมให้สามารถ
ต่อยอดภูมิปัญญาไทยดังกล่าว แพทย์แผนไทยจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถน ารายได้เข้า
ประเทศได ้
 ส าหรับกลไกการท างานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น สหราชอาณาจักรมีกลไกการท างานที่
ชัดเจนและเป็นองค์รวม ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม การสื่อสารและกีฬา ที่ดูแลนโยบายวัฒนธรรม 
กระทรวงพัฒนาธุรกิจและกฎระเบียบ รับผิดชอบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎ ระเบียบต่างๆ 
รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ และกระทรวงนวัตกรรมและการฝึกทักษะ รับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพต่างๆ โดยหน่วยงานเหล่านี้ท างานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่ไม่หวัง
ผลก าไรในระดับประเทศ อาทิ BBC Granada และ Royal Shakespeare Company และระดับ
ท้องถิ่น อาทิ  Birmingham Repertory Theatre ขณะที่ประเทศอิตาลีมีกระทรวงมรดกและ
วัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และองค์กรส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างภาคีพัฒนา และริเริ่มกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ จัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรม ปรับปรุงสินค้า
วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ดึงดูดความสนใจและเชื่อมต่อกับ
เมืองที่อยู่ล้อมรอบ ขยายโอกาสการพัฒนาและการกระจายรายได้ เพ่ิมสัดส่วนชนชั้นกลางและกลุ่ม
คนสร้างสรรค์ และขยายโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่อง  
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นอกจากนี้ องค์กรส่วนท้องถิ่นยังมีบทบาทในการจัดเก็บ รวบรวมและพัฒนาระบบข้อมูล
ระดับประเทศ ให้เป็นข้อมูลเสริมส าหรับแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจ นักลงทุน และแรงงาน
สร้างสรรค์  อย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศไทย หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินงานภายใต้โครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และมีองค์กรที่ดูแลด้านการเงิน การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาวิชาชีพ เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันทางการเงินหรือธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 
 ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทั้งสามประเทศนั้นได้รับความส าคัญสูง รัฐบาลสหราช
อาณาจักรได้ก าหนดนโยบาย Creative Britain New talents for the New Economy โดยมุ่ง
พัฒนาตั้งแต่ระดับโรงเรียน วางรากฐานการศึกษาด้านการคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านการเล่น
ตั้งแต่ในระดับก่อนวัยเรียน รวมทั้งส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา นอกเหนือไปจากโรงเรียนเฉพาะทาง รวมทั้งกระตุ้นให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วม อาทิ 
แผนงานการออกแบบของคนรุ่นใหม่ของ Sorrell Foundation ที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนท างาน
ร่วมกับนักศึกษาด้านการออกแบบในมหาวิทยาลัยหรือ First Light Movies ที่ส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้เยาวชนผลิตภาพยนตร์สั้น ตลอดจนจัดให้มีการวิจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สามารถผลิต
แรงงานที่มีความรู้ ทักษะอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ส าหรับประเทศอิตาลี 
ภาครัฐมีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความรู้และฝึกทักษะตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีบทบาทร่วมด าเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะระหว่างนักเรียนและศิลปินที่มีชื่อเสียง ส่วนประเทศไทย 
การพัฒนาคนด้านนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและในกลุ่มเล็กๆต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการพัฒนาให้
กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 ด้านการเข้าถึงแหล่งงานนั้น รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เปิดช่องทางการเข้าถึงแหล่งงาน
ให้แก่คนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ แผนงานสร้างเส้นทางผู้มีพรสวรรค์ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดตั้ง
โครงการ Social Skills Councils ดูแลการพัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ได้ตั้งเป้าหมาย
ที่จะให้เยาวชนเข้าฝึกงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถึง 5,000 คนต่อปีภายในปี 2556 เป็นการพัฒนา
ฝีมือและความคิดเชิงสร้างสรรค์  ส่วนประเทศอิตาลีมีทุนทางวัฒนธรรมสูง และมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างเกี่ยวเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดแรงงานจึงมีความ
ต้องการคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยว นอกจากนี้องค์กรระดับภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น มีการท างานประสานกันเป็นองค์รวม และประเทศไทยยังต้องพัฒนาการประสานความ
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ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการเตรียมคนรองรับความต้องการของตลาดเชิงสร้างสรรค์ใน
อนาคต 
 ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจัดตั้งหลายกองทุน อาทิ กองทุนที่ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในกรุงลอนดอน กองทุนร่วมทุนที่เน้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนด้านภาษีและเงินทุนเฉพาะ เช่น 
โครงการความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งต่อความรู้  เป็นต้น  

นอกจากนี้มีการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกมส์ในเขตตะวันออกเฉียง -เหนือ รับผิดชอบ
ดูแลพ้ืนที่ในเขตดังกล่าว รวมทั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในเมือง บริสตอล 
ส าหรับประเด็นที่รัฐบาลอิตาลีให้การสนับสนุน ได้แก่ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสาร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ วีดิโอเกมส์ 
ซอฟต์แวร์ การพิมพ์ ทีวีและวิทยุ สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยบอคโคนี เพ่ือหาแนวทางขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับ
ประเทศ ตลอดจนได้ก าหนดแนวทางการท างานแบบบูรณาการครบวงจร ตั้งแต่การก าหนดคลัสเตอร์ 
สร้างเครือข่ายและห่วงโซ่มูลค่าในรูปแบบการผลิตที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ องค์กรระดับท้องถิ่นใน
หลายเมืองร่วมมือกันสนับสนุนทั้งในรูปกองทุนและเงินอุดหนุนการวิจัย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละเมือง ยกตัวอย่าง คลัสเตอร์กลุ่มวัฒนธรรมทางวัตถุในอุตสาหกรรมการออกแบบ  
โดยมุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัตถุและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
เครื่องดนตรี ของเล่นเด็ก ศิลปะจากแก้ว เซรามิค เครื่องประดับ และเครื่องใช้ภายในบ้าน ขณะที่
อุตสาหกรรมแฟชั่น ผลิตนักออกแบบเสื้อผ้าและน าความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
และเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเกิดมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในปี พ.ศ. 2547 ถึง 14,641.4 ล้านยูโร เป็นล าดับที่ 3 รองจากอุตสาหกรรมแฟชั่น และ
อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ ส าหรับมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ 
โบสถ์ เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาด้านการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องได้ง่าย ขณะที่ประเทศไทยคงต้องหาแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการที่มีทั้งโอกาสและข้อได้เปรียบในการพัฒนาหลาย
ประการทั้งทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งข้อ
ได้เปรียบทางภูมิประเทศ นอกจากนี้ ต้องสร้างเครือข่ายการท างานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ครบวงจรทั้งในแง่ของคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ หรือพ้ืนที่ และการสร้างห่วงโซ่อุปทาน 
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 จากบทความดังกล่าวสามารถสรุปการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสามประเทศพบว่า รัฐบาลของ 
สหราชอาณาจักรเห็นความส าคัญและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจั ง ตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่นจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถกระจายโอกาสการพัฒนาประเทศได้
อย่างทั่วถึง ทั้งที่มีทุนทางวัฒนธรรมไม่มากเหมือนหลายประเทศ ขณะที่ประเทศอิตาลีแม้จะเริ่ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ช้ากว่า แต่การเป็นเมืองวัฒนธรรมที่มีลักษณะ เฉพาะ ได้แก่ (1) 
การเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม (2) มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละเมือง 
(3) มีสถาปัตยกรรมและงานศิลป์ที่ทรงคุณค่า (4) คนในชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิด (5) มีการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง (6) แรงงานท้องถิ่นมีความช านาญเฉพาะด้าน (7) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา และ (8) ช่างฝีมือในชุมชนมีทักษะและปรับตัวเข้าสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท าให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลผลิตของแต่ละเมืองให้มีเอกลักษณ์ 
ดึงดูดนักธุรกิจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ และสามารถกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นร่วมมือ
กันพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างความเก่าแก่และคุณค่าทางวัฒนธรรม
กับความทันสมัยในปัจจุบัน องค์กรในท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ให้สามารถดูแลตนเองในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ฝึกอาชีพ 
การแบ่งเขตที่อยู่  อาศัยและเขตอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาที่ เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวของคนในชุมชนที่อาจมาจากหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม    

ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้นมีข้อได้เปรียบหลายประการ อาทิ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดและรักษาไว้ มีภูมิประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังด ารง
อยู่และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และบางสถานที่ยังได้รับการอนุรักษ์ในฐานะมรดกโลก มี
ช่างฝีมือที่ท างานประณีตละเอียดอ่อน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายทั้งป่า
ไม้ ภูเขา ทะเล ได้ริเริ่มด าเนินการมาระยะหนึ่ง เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมออกแบบ
วิสาหกิจสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเพื่อส่งออก เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามประเทศไทยคงต้องมีความชัดเจนในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ล้าสมัย เพ่ือที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างผลผลิตที่เต็มไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างงาน สร้าง
รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายประเทศ 
ประเด็น สหราชอาณาจักร อิตาล ี ไทย 

1. ระดับนโยบาย รัฐบาลก าหนดเป้าประสงค์
ไว้ว่า ภายในป ี2556 มุ่ง
ให้เศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
ทั่วประเทศพัฒนาเป็น
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
รวมทั้งจะพัฒนาให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ลก 

กระทรวงมรดกและ
วัฒนธรรมประเทศอิตาลไีด้
มอบหมายให้มหาวิทยาลยั
บอคโคนี ่เมืองมิลานเป็นผู้
ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศให้
เป็นองค์รวม และหา
แนวทางขับเคลื่อนการบูร
ณาการ จากการศึกษาพบว่า 
นโยบายพัฒนาเมือง
สร้างสรรคจ์ะเป็นยุทธวิธี
หลักในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ภาครัฐให้ความส าคญัและ
ประกาศนโยบายน าทุน
ทางวัฒนธรรม มา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
จัดท าแนวทางขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศบนพ้ืนฐานของ
ทุนทางวัฒนธรรม 

2.ขอบเขต 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(จ าแนกประเภท) 

ประกอบด้วย 13 กลุ่ม 
1. โฆษณา 
2. สถาปัตยกรรม 
3. ศิลปะและวัตถุโบราณ 
4. หัตถกรรม 
5. งานออกแบบ 
6. แฟช่ัน 
7. ภาพยนตร์และวีดโีอ 
8. ดนตร ี
9. ศิลปะการแสดง 
10. คอมพิวเตอรแ์ละวดีีโอ
เกม 
11 ซอฟต์แวร์ 
12. โทรทัศน์และวิทย ุ
13. สิ่งพิมพ์ 

แบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใน
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก ่
1) วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ 
แฟช่ัน อุตสาหกรรมการ
ออกแบบและงานฝีมือ 
อุตสาหกรรมอาหารและไวน ์
2) อุตสาหกรรมด้านบันเทิง 
ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสารได้แก่ คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ การพิมพ์
โฆษณา ภาพยนตร์ ทีวีและ
วิทยุ 
3) ประวัติศาสตร์และมรดก
ทางสุนทรียภาพ เช่น มรดก
ทางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม ดนตรีและ
การแสดง และศลิปะร่วม
สมัย 

ประกอบด้วย 15 กลุ่ม 
1. งานออกแบบ 
2. แฟช่ัน 
3. ธุรกิจโฆษณา 
4. ภาพยนตร์และวีดีทัศน ์
5. การกระจายเสยีง 
6. ธุรกิจการพิมพ์ 
7. สถาปัตยกรรม 
8. ศิลปะการแสดง 
9. ทัศนศิลป์ 
10. งานฝีมือและ
หัตถกรรม 
11. การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
12. การแพทย์แผนไทย 
13. อาหารไทย 
14. ดนตร ี
15. ซอฟต์แวร์ 
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ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายประเทศ (ต่อ) 
ประเด็น สหราชอาณาจักร อิตาล ี ไทย 

3. กลไกการท างาน สหราชอาณาจักรมีกลไก
การท างานท่ีชัดเจนและ
เป็นองค์รวม ได้แก่ 
กระทรวงวัฒนธรรมการ
สื่อสารและกีฬา ที่ดูแล
นโยบายวัฒนธรรม 
กระทรวงพัฒนาธุรกิจและ
กฎ ระเบยีบ ดูแลเรื่องการ
คุ้มครองทรัพยส์ินทาง
ปัญญา กฎ ระเบียบ 

1) กระทรวงมรดกและ
วัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลหลักใน
การพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่
เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค ์
2) องค์กรส่วนท้องถิ่น มี
บทบาทส าคัญในการเป็นผู้
ประสานงานหลัก ระหว่าง
ภาคีพัฒนา รวมทั้งริเริ่ม 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคต์่างๆ  

หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินงานในลักษณะต่าง
คนต่างท าตามโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน ได้แก ่
ด้านนโยบาย ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ด้านการคุม้ครองทรัพยส์ิน 

 ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา
ธุรกิจ และกระทรวง
นวัตกรรมและการฝึก
ทักษะ ดูแล เรื่องการ
พัฒนาและส่งเสรมิทักษะ
วิชาชีพต่างๆ ซึ่งหน่วยงาน
เหล่านี้ท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและ
หน่วยงานท่ีไม่หวังผลก าไร
อื่นๆ ทัง้ในระดับประเทศ 
และในระดับท้องถิ่น 

และจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมเชิง
สร้างสรรคจ์ากทุนวัฒนธรรม 
นอกจากน้ี ยังมีบทบาทใน
การจัดเก็บรวบรวมและ
พัฒนาระบบข้อมูล
ระดับประเทศ 

ทางปัญญา ได้แก่ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์
ด้านการเงิน เช่น สถาบัน
ทางการเงินหรือธนาคาร
พาณิชย ์
ด้านการวิจัยและพัฒนา 
เช่นส านักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็น
ต้น 
ด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น 
ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น 

4. การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย 
Creative Britain New 
talents for the New 
Economy ที่วางรากฐาน
เศรษฐกจิสร้างสรรคไ์ว้
ตั้งแต่การพัฒนาระดับ
บุคคลโดยเน้นที่การ
ส่งเสริมตั้งแต่ในระดับ
โรงเรียน จนถึงระดับ
มหาวิทยาลยั การฝึกทักษะ 

มีแนวทางส่งเสรมิการพัฒนา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้
ความรู้และฝึกทักษะใน
ระดับโรงเรยีน รวมทั้ง
กระตุ้นให้องค์กรท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
แนวทางการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์ในระดับโรงเรียน
และ มหาวิทยาลัย ตลอดจน
ส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้า 

หน่วยงานของรัฐในระยะ
เริ่มต้น ยังไม่มีการ
ด าเนินการแบบองคร์วม
ในเรื่องการพัฒนาความรู้
และทักษะของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
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ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายประเทศ (ต่อ) 
ประเด็น สหราชอาณาจักร อิตาล ี ไทย 

 อาชีพและปูพื้นฐาน
การศึกษาในเรื่องการคดิ
เชิงสร้างสรรค์ และการ
เรียนรูผ้่านการเล่นตั้งแต่ใน
ระดับก่อนวัยเรียน รวมทั้ง
เสรมิทักษะด้านการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

มาร่วมด าเนินโครงการสร้าง
งาน 

 

5. การเข้าถึงแหล่งงาน รัฐบาลสหราชอาณาจักร
เปิดช่องทางการเข้าถึง
แหล่งงานให้แก่คนรุ่นใหม่ 
โดยผ่านโครงการต่างๆ 
เช่น Talent Pathways 
Scheme ที่เปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้และฝึกทักษะกับ
หน่วยงานจริง รวมทั้ง
จัดตั้งโครงการ Social 
Skills Councils ให้ดแูล
การพัฒนาทักษะแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและได้
ตั้งเป้าหมายภายในปี 
2556 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะ
เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้า
ฝึกงานถึง 5,000 คนต่อป ี

มีการท างานประสานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

การด าเนินงานยังเป็น
ลักษณะแยกส่วนตาม
อ านาจของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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2.3.5 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น

เอกลักษณ์ ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญในการต่อยอดการพัฒนาและสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ โดยใช้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยใน
ระยะต่อไปมีดังนี้ (ชูวิทย์ มิตรชอบ, 2553) 
 การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรวิชาชีพสร้างสรรค์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตเพ่ือปรับทิศทาง
การศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งเร่งสร้างโอกาสทางอาชีพ
ของบุคลากรโดยเฉพาะอาชีพนักวิจัย เพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได ้
 การพัฒนาและยกระดับปัจจัยพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสื่อสาร และคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับภาคการผลิตสร้างสรรค์  ตลอดจน
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สาธารณะ และพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างเวทีนักคิดและ
สร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 การพัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาทของสถาบันที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของประเทศ โดยส่งเสริมสถาบันที่มีบทบาทสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสินค้าสร้ างสรรค์ให้
เพียงพอกับความต้องการ และควรจัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ รวมถึงจัดท านโยบายและก าหนดกลยุทธ์ระดับชาติ ประสานงานและบูรณาการ
กระทรวงและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยตรง ตลอดจนติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวม 
 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชน
ลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ โดยเพ่ิมมาตรการกระตุ้นเพ่ือดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชนและชุมชนไทยในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่ 
และเร่งพัฒนาส านักงานสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีความสามารถในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทาง
ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือพิทักษ์สินทรัพย์ทางปัญญาและ
ป้องกันการละเมิด ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้านการเงินส าหรับผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบปล่อยสินเชื่อและบทบาทการประกันสินเชื่อของสถาบันการเงินให้
รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ท่ีใช้สินทรัพย์ทางปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตส าคัญ 
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2.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
2.3.6.1 ความหมายของพฤติกรรรมเชิงสร้างสรรค์   

                     นักจิตวิทยาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ว่าหมายถึง
การแสดงในด้านคิดริเริ่ม มีการน าสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้ในองค์กรโดยการพัฒนาความคิดกระบวนการ
ท างาน  และการพัฒนาผลผลิตใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในงานซึ่ง George and Zhou (2001) ให้
ความหมายว่า เป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถานการณ์ ท าให้เกิดแนวคิดที่สามารถ
ผลิตผลงานหรือผลิตผลใหม่และมีประโยชน์ ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงความคิดใหม่เป็นการ
กระท าของบุคคลที่มาจากความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง  และความคิดสร้างสรรค์มาจากประสบการณ์
ทั้งหมดที่ผ่านมา รวมทั้งที่เกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ๆ และมีการน าความคิดใหม่ๆนั้น
มาสร้างผลผลิตใหม่เพ่ือน าไปใช้ในองค์กร  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) ได้ให้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม  โดยองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นั้นได้แก่ เป็นสิ่งใหม่  ใช้การได้ และมีความ
เหมาะสม 
  จากนิยามความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
คือ การแสดงออกของพฤติกรรมในการคิดริเริ่มแนวใหม่  โดยมีการผสมผสานบูรณาการและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน  ค้นหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่มาใช้ในองค์กร การคิดวิธีการ
ใหม่ๆเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงาน มีการคิดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์กับแนวคิดใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม มีการส่งเสริมจูงใจให้คนอ่ืนเห็นความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการแสดงออก
ของบุคคลในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าความคิดสร้างสรรค์นั้นมาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้ 
 
  2.3.6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

Robert F. Kleysen, and Christopher T. Street (2001) เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้า
เรื่องพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior) ได้น า เสนอแนวคิดว่าพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
เป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งของบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และบุคคลทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว แต่ระดับในการน ามาใช้นั้นแตกต่างกัน โดยได้
ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและบูรณาการแนวคิดมาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ทฤษฎีแบบโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model 
Theory) ของGuilford (1967) ซึ่งกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทั่วไปในการท างาน
ของสมอง เป็นความสามารถในการคิดได้หลายทิศทางหรือการคิดแบบอเนกนัย และได้จัดกลุ่ม
ความสามารถทางสติปัญญาเป็น 3 มิติ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 

 

         มิติที่ 1  เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาของข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อในการคิด โดยมี
สมองรับเข้าไปคดิ 
         มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงถึงลักษณะกระบวน-การปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการคิดของสมอง แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ 

1) การรับรู้และการเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
เข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

2) การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมูลต่างๆที่
ได้เรียนรู้มาและสามารถระลึกออกมาได้ตามที่ต้องการ 
  3) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความ สามารถของสมอง
ในการให้การตอบสนองได้หลายๆอย่างจากสิ่งเร้าที่ก าหนดให้โดยไม่กัดจ านวนค าตอบ 
  4) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความ สามารถของสมอง
ในการตอบสนองท่ีถูกต้องและดีที่สุดจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 

5) การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึงความสามารถของสมองในการตัดสิน
ข้อมูลที่ก าหนดให้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

          มิติที่ 3 ผลจากการคิด (Product)  ประกอบด้วย 6 ลักษณะ 
                   1) หน่วย  หมายถึง สิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกต่างจากสิ่งอ่ืนๆ 
               2) จ าพวก หมายถึง ประเภท จ าพวกหรือกลุ่มของหน่วยที่มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะร่วมกัน 
                   3) ความสัมพันธ์  หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิ ดของประเภทหรือ
หลากหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน  โดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของหน่วยกับของหน่วย จ าพวกกับจ าพวก  หรือระบบกับระบบก็ได้ 
  4) ระบบ หมายถึง การจัดประเภทของสิ่งเร้าต่างๆให้เป็นระบบแบบแผน 
  5) การแปลงรูป หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการจัดองค์ประกอบของสิ่ง
เร้า หรือข้อมูลออกมาในรูปใหม่ 
        6) การประยุกต์ หมายถึง ความเข้าใจในการน าข้อมูลไปใช้ในการขยายความเพ่ือ
พยากรณ์คาดการณ์ หรือการคาดคะเนข้อความในตรรกวิทยา 
 

2. ทฤษฎีการแพร่และการยอมรับนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) 
ของ Rogers (1995) ซึ่งกล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่ม (Innovator) จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มระดับ
ขั้นของการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม (The Innovation Decision Process) มี 5 ขั้น 
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  1) ขั้นการรับรู้ เป็นการรับรู้ถึงข้อมูลถึงสิ่งใหม่ๆที่เข้ามารวมทั้งการรับรู้องค์ประกอบ
ของข้อมูลที่ต้องการน ามาใช้ประโยชน์และหน้าที่หลักของการท างานของสิ่งที่เข้ามาว่ามีวิธีการท างาน
อย่างไร 
  2) ขั้นการจูงใจ  เป็นการจูงใจเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการน าสิ่งที่เข้ามาใช้ในการ
ท างาน 
  3) ขั้นการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจเพ่ือที่จะน าเข้าสิ่งใหม่ๆมาใช้ในงานโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และความจ าเป็น  
  4) ขั้นการน าไปใช้  เป็นการยอมรับและเป็นการน าสิ่งที่เข้ามาใหม่มาใช้ในงาน 
  5) ขั้นการยืนยัน เป็นการยืนยันถึงประโยชน์และความจ าเป็นของสิ่งที่เข้ามาใหม่ที่
เป็นที่ยอมรับและน าเข้ามาใช้ 
 

3. แนวคิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Action) ของ Cameron M. Ford 
(1995) ซึ่งกล่าวว่าพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการกระท าของบุคลากรในการคิดริเริ่มที่แปลก
ใหม่  แตกต่างกับสิ่งอ่ืนมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อองค์กร  ประกอบด้วยการสร้างความรู้สึก การสร้าง
แรงจูงใจ  รวมทั้งต้องมีความรู้และความสามารถด้วย  

 
ส าหรับ Robert F. Kleysen, and Christopher T. Street (2001) ได้ประมวลแนวคิด

ต่างๆโดยสรุปว่าพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกหรือการกระท าของบุคคลในการคิด 
แนะน าและทดลองสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์น าไปใช้ในองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
  1) พฤติกรรมด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) หมายถึง การ
ค้นหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ การพิจารณาและหาโอกาสในการที่จะคิดหรือน าสิ่งใหม่ๆ ไป
ใช้ในการท างาน 
  2) พฤติกรรมด้านความคิดริเริ่ม (Generativity) หมายถึง การแสดงออกถึงความ
สนใจในช่วงเริ่มต้นส าหรับการก าหนดและชี้น าสิ่งใหม่ๆเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร จนกระทั่ง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การที่บุคคลมีกระบวนการคิด พิจารณาและอธิบายถึงโอกาสที่
จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นกับเพ่ือนร่วมงาน จากนั้นจะต้องจัดล าดับความคิด และแสวงหาถึง
ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมากับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจาก
การท างาน 
  3) พฤติกรรมด้านการเป็นผู้น าความคิด (Championing) หมายถึง ผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความคิดนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
และเชื่อมั่นในศักยภาพของความคิดใหม่นั้น โดยบุคคลที่เป็นผู้น าทางความคิดต้องสามารถระดม การ
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ชักจูงและโน้มน้าวผู้อ่ืนให้สนับสนุนเห็นด้วยกับความคิดใหม่ของตน เพ่ือน าความคิดนั้นไปเผยแพร่
ให้กับบุคคลอ่ืนต่อไป    
     4) พฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้ (Application) หมายถึง คือการน าความคิด
ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยจะต้องมีการน าไปทดลองประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า มี
การปรับปรุงผลการผลิตที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั้น รวมทั้งต้องพยายามท าให้ทุกคนในองค์กร
น าความคิดใหม่ๆนั้นไปใช้ปฏิบัติให้เป็นงานประจ า   
 

2.4 งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มีงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่

เป็นจ านวนมาก จึงขอน ามาเพียงบางส่วนที่มีความส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ได้ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย รวมทั้ งการศึกษา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศในประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของ
การพัฒนา ดังนั้นจึงมีนักวิจัยและหน่วยงานที่สนใจน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาท าการศึกษา 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกิจหรือหน่วยงานในสาขาต่างๆ ซึ่งถือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้น จึงได้มีการจัดท ารายงานการศึกษาเบื้องต้นในหัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งผล
การศึกษาชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งที่มา
ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลได้รับความส าคัญและมีความชัดเจนมากข้ึน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีบูรณาการและบังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  การด าเนินการในระยะ
ต่อไปจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักและ
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม สร้างความได้เปรียบ
จากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคม
สร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการสื่อสารและคมนาคม การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่งเงินทุน 
การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการ
บังคับใช้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3) การบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจาก
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การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกรอบการด าเนินงานที่ค่อนข้างกว้างและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก ดังนั้น ควรมีแนวทางการด าเนินงานโดยการจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดท าแผนที่น าทางการพัฒนา (Roadmap)  

ส าหรับการด าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
บูรณาการในระยะต่อไป 4) การศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุน
วัฒนธรรม โดยท าการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง 5 สาขา 
ได้แก่ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ (2) เอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม (3) งานช่างฝีมือและหัตถกรรม (4) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ (5) การ
ออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน าผลิตภัณฑ์และ
บริการสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 ปฤณัต นัจนฤตย์ (2543) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส าหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรการออกแบบตกแต่ง
อาหารควรเน้นการปฏิบัติการออกแบบอาหารตามสถานการณ์จริง เน้นการสร้างรูปลักษณ์อาหารเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอาหาร โดยเน้นการปฏิบัติการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนธาตุและ
หลักการศิลปะภาชนะและบรรจุภัณฑ์ และการน าเสนอรูปลักษณ์อาหาร ซึ่งผลการประเมินพบว่า 
ความรู้การตกแต่งอาหารหลังการเรียนของบุคลากรธุรกิจสูงกว่าก่อนเรียน รวมทั้งความสามารถ
ออกแบบตกแต่งอาหารสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนอยู่ในระดับดีมาก ท า
ให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและการออกแบบตกแต่งอาหาร เพราะได้ความรู้และมุมมองใหม่
เพ่ิมขึ้น รู้เทคนิควิธีการออกแบบอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ในอนาคต 
 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร และ โสมสกาว เพชรานนท์ (2554) ได้ท าการ ศึกษาสถานะและแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ สามารถสรุปได้ว่า ผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 9.15 สาขาทัศนศิลป์เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าผลผลิตรวมสูงสุดทุก
ปี และเป็นสาขาที่มีทุนกายภาพมากที่สุด และยังพบว่าสัดส่วนการใช้แรงงานสร้างสรรค์ต่อแรงงาน
ทั่วไป เท่ากับ 30:70 และมีการใช้แรงงานสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.18 ต่อปี ในขณะที่การใช้
แรงงานทั่วไปเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ด้านมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม
การสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะประมาณ 191,204 – 340,581 บาท โดยมีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 33.87 ต่อปี  
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นอกจากนี้ในด้านปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ ด้านการผลิตมี
ปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเรื่องวัตถุดิบราคาแพงและการลอกเลียนแบบสินค้า ด้านแรงงานมีการขาด
แคลนแรงงานทั่วไป ปัญหาการเข้า-ออกของแรงงานเฉพาะทาง เช่น ช่างฝีมือ พนักงานฝ่ายผลิต เป็น
ต้น รวมทั้งปัญหาอัตราค่าจ้างแรงงานบางประเภทสูงเกินไป เช่น นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ แรงงาน
ช่างฝีมือ เป็นต้น ด้านการตลาดมีปัญหาด้านการแข่งขันกับต่างประเทศและกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ มากที่สุด 
รองลงมาคือ ผู้ซื้อหรือตัวแทนจ าหน่ายมีอ านาจในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ และต้นทุนในการขนส่ง
สูง ตามล าดับ ด้านการเงิน ปัญหาที่มีระดับความรุนแรงสูงได้แก่ การมีเงินทุนส่วนตัวจ ากัด การจ่าย
ดอกเบี้ยแก่แหล่งเงินทุนในระบบในอัตราสูง และข้อจ ากัดในการรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ปัญหา
ด้านเทคโนโลยีที่มีระดับความรุนแรงสูงได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์มีราคาแพงเกินไป และการขาดแคลน
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ปัญหาในการติดต่อหน่วยงานราชการได้แก่ ความล่าช้าและการมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ปัญหาการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ปัญหาการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้มี
ปัญหาด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว การผลิตสินค้าไม่ทันเวลากับและความ
ต้องการของลูกค้า และการขาดก าลังซื้อสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่มีระดับความรุนแรงสูง  
 ณัฐ ชลเทพ (2554) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในการด าเนินธุรกิจสร้างสรรค์
นั้นมาจากความชอบส่วนตัวของผู้ประกอบการเป็นหลัก ประกอบกับการสั่งสมความรู้ความสามารถที่
ถนัด และเห็นว่าการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้จะสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
ได้ และท าให้สินค้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านองค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พบว่า  ผู้
ประกอบธุรกิจมีความรู้  การศึกษา การสร้างสรรค์งาน  และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
องค์ประกอบหลักของแต่ละธุรกิจ และใช้วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นองค์ประกอบเสริม เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมที่มีคุณลักษณะที่ มีคุณค่า หายาก ทดแทนได้ยาก 
และลอกเลียนแบบได้ยาก เพ่ือสร้างสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพ่ิมได้และยังก่อให้ เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจได้ในระยะยาว  

ด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจ พบว่าผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในยอดขายของสินค้า และสินค้า
ของธุรกิจมีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นผู้เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก ส่วนปัญหาที่พบในการประยุกต์ใช้
แนวคิดคือ การขาดแคลนคนงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของธุรกิจ ส าหรับแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคตนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเสมอเพ่ือตอบสนองให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า  
 เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก และสุกัญญา แสงเดือน (2554) ได้ท าการศึกษาถึงการจัดการ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เชิง
สร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยความรู้ภายใน
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ตัวบุคคล ความรู้ภายนอกบุคคล ความรู้เชิงสร้างสรรค์ และสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ การก าหนดความรู้ โดยการก่อตั้งชุมชน และก่อเกิดความรู้ การ
สร้างสรรค์ความรู้ โดยการแสวงหา สร้างสรรค์ และเสริมแต่ง การแบ่งปันความรู้ โดยการบอกเล่า 
แบ่งปัน และบันทึก และการประเมินผลความรู้ โดยการประเมินความเป็นไปได้ ความประสบ
ผลส าเร็จ การประดิษฐ์ผลงาน และการจัดการ 
 ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) ได้จัดท าโครงการตัวอย่าง 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองน่าอยู่ มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้สามารถยกระดับการพัฒนาให้สูงขึ้น โดยน ากิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
ด าเนินการโดยผู้ที่ประสบความส าเร็จไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพ้ืนที่ และเพ่ือกระตุ้นและ
ผลักดันให้ชุมชนมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอยู่ดีมีสุขบนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ 
และหลักการพึ่งตนเองเป็นปัจจัยส าคัญ  

ผลการด าเนินโครงการท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ดังนี้ 1) ชุมชนเข้าใจรับรู้และตระหนักใน
ปัญหาของตนเองและชุมชนมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนมีการร่วมกันวิเคราะห์โอกาส ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน ของหมู่บ้าน เป็นการสร้างความ
เข้าใจในสภาพข้อเท็จจริงของหมู่บ้านและเสริมสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ  2) ชุมชนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนถึงการก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 3) สร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้หลักการพ่ึงตนเองให้ชุมชนท าและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ของคนในหมู่บ้านที่ประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ และรวมถึง
การพัฒนาหรือขยายพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง 4) ช่วยให้เกิดการเชื่อม-โยงระหว่างชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รวมทั้งหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องและภาคีการพัฒนาต่างๆ 
 สุมาลี สันติพลาวุฒิ และ จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (2553) ได้ท าการศึกษาสถานะและแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน
ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2551 โดยอุตสาหกรรมในกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานแยกเป็น 3 กลุ่ม
ย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มการออกแบบ (Design) ซึ่งรวมถึงการออกแบบภายใน การออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับและของเล่น 2) กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (New 
Media) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม Digitalized Creative Content และ 3) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ 
ซึ่งได้แก่ สถาปัตยกรรม งานโฆษณา การพักผ่อน การวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
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คือการศึกษาและประเมินสถานะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัย
การผลิต ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน 
 จากการศึกษาสถานะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน พบว่า มี
มูลค่าผลผลิต 618,040 – 837,595 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.26 ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทั้งหมด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.21 สาขาออกแบบเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าผลผลิตรวมสูงสุดรองลงมา
เป็นสาขาสถาปัตยกรรม สาขางานโฆษณา สาขาอ่ืนๆ แฟชั่น และวิดีโอเกม ในช่วงเวลาดังกล่าวมีทุน
ทางกายภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานเป็นมูลค่า 
1,583,417.35 – 2,060,879.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.19 ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด 
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 4.46 ต่อปี โดยสาขาสถาปัตยกรรมเป็นสาขาที่มีทุนกายภาพมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นสาขางานออกแบบ งานโฆษณา สาขาอ่ืนๆ แฟชั่นและวิดีโอเกม ส าหรับแรงงานทั้งหมด 
เท่ากับ 3,822,073 – 4,034,936 คน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท คือ แรงงานสร้างสรรค์และแรงงาน
ทั่วไป ซึ่งมีมากกว่าแรงงานสร้างสรรค์ประมาณหนึ่งเท่า และมีการใช้แรงงานสร้างสรรค์ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 0.27 ต่อปี ในขณะที่การใช้แรงงานทั่วไปเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.54 ต่อปี 
 ในด้านการส่งออก ตั้งแต่ 2545 – 2551 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม
งานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.67 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ 
2545 – 2551 โดยมีมูลค่า 415,909.80 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 เป็นมูลค่า 510,868.40 ล้านบาท 
สาขางานออกแบบมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ แต่อัตราการขยายตัวเป็นไป
อย่างไม่ต่อเนื่องโดยมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.89 ต่อปี 
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามลักษณะงานมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ า
ค่อนข้างสูง กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตทางตรงที่แสดงความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต้น
น้ า เฉลี่ยร้อยละ 70.13 และมีค่าสัมประสิทธ์ปัจจัยการผลิตทางตรงที่แสดงความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมปลายน้ าเฉลี่ยร้อยละ 47.30 โดยเปรียบเที ยบสาขาออกแบบมีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมต้นน้ ามากกว่าอุตสาหกรรมปลายน้ า แต่สาขาสถาปัตยกรรมมีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมปลายน้ ามากกว่าสาขาออกแบบ 
 จากการวิเคราะห์สมการการผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะ
งาน สรุปได้ว่าปัจจัยทุนทางกายภาพและแรงงานสร้างสรรค์มีผลในทางบวกต่อมูลค่าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ตามลักษณะงาน นอกจากนี้ยังพบว่า โดยภาพรวมการใช้ปัจจัยทุกประเภทอยู่ในช่วง
ผลผลิตหรือผลได้ต่อขนาดลดลง (Decreasing Return to Scale) โดยมีลักษณะความยืดหยุ่นต่อทุน
กายภาพค่อนข้างสูงและมีการตอบสนองต่อแรงงานสร้างสรรค์ในทิศทางบวก แต่ตอบสนองต่อ
แรงงานทั่วไปในทิศทางลบ แสดงว่าผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ าจึงควรมีการพัฒนาแรงงานใน
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มิฉะนั้นจะส่งผลต่อภาวะของผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันมาก
ยิ่งขึ้น 
 Yusuf and Nabeshima (2005) ได้ท าการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออก 
โดยเลือกประเทศที่ท าการศึกษาได้แก่ประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ในเอเชียตะวันออก กระบวนการ
ของการเจริญเติบโตและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มี
รายได้ขนาดกลางและรายได้สูง การเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากนวัตกรรม แทนการใช้ปัจจัย
ทางการผลิตในจ านวนมาก 
 จากการศึกษาธุรกิจการบริการและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าผลผลิตสูงขึ้น โดย
สามารถแบ่งประเภทในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การออกแบบ การจัดพิมพ์ มัลติมิเดีย 
ซอฟต์แวร์สิ่งบันเทิงวิดีโอ และภาพยนต์ เป็นต้น ซึ่งการสร้างนวัตกรรมเกิดจากแรงงานที่มีฝีมือ
สร้างสรรค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของบุคคลที่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในเอเชีย
ตะวันออก ในช่วงปี 2000 จากการรวมกันของตลาดซึ่ งท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ซึ่งสามารถคิดเป็นร้อยละ 3.0 3.8 และ 5.9 ของ GDP 
ของประเทศตามล าดับ โดยไต้หวันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 และฮ่องกงร้อยละ 20 โดยสาขาการ
ออกแบบ ซอฟต์แวร์ การท าภาพยนตร์ เกมและการพิมพ์ เป็นสาขาที่ผลักดันให้ตลาดเติบโตเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะในประเทศฮ่องกง ในขณะที่การเพ่ิมข้ึนของแรงงานมีฝีมือ และการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ 
(Demand) ในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท าให้ เกิดบริษัทการผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการของฮ่องกงในด้านของอุตสากรรมบันเทิงที่มีมากถึง 1,600 บริษัท ในการสร้างงานด้าน
กราฟฟิกคอมพิวเตอร์ เกมและระบบดิจิตอลขั้นสูง ซึ่งก็มีคู่แข่งโดยเฉพาะเกาหลีและจีน ที่ก าลังมีการ
พัฒนาตัวเองขึ้นมา ซึ่งเกาหลีมีรายได้จากงานแอนิเมชั่นถึง 270 ล้านเหรียญสหรัฐ และอุตสาหกรรม
บันเทิงของเกาหลีก าลังเป็นที่ให้ความสนใจของประชากรในเอเชียตะวันออก 
 Carr (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมแรงงานในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
สกอตแลนด์ โดยรัฐบาลสกอตแลนด์ได้นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามการให้ค าจ ากัดความของสหราช
อาณาจักรหรือ Department of Culture, Media and Sport : DCMS 13 กลุ่ม คืออุตสาหกรรมที่
มีแหล่งก าเนิดจากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความสามารถในการสร้างศักยภาพผ่านการผลิตและ
การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้แบ่งกลุ่มสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกเป็น 13 สาขา 
คือ (1) การโฆษณา (2) สถาปัตยกรรม (3) ศิลปะและวัตถุโบราณ (4) หัตถกรรม (5) งานออกแบบ (6) 
แฟชั่น (7) ภาพยนต์และวิดีโอ (8) ดนตรี (9) ศิลปะการแสดง (10) การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (11) เกม
คอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม (12) ซอฟต์แวร์ (13) โทรทัศน์และวิทยุ 
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 จากการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหกของภาคเศรษฐกิจหลักที่
มีความส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสกอตแลนด์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 
5,100 ล้านยูโร ในปี ค.ศ. 2007 และมีการจ้างงาน 60,700 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนการ
จ้างงานทั้งหมดในประเทศ มีการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากการจดทะเบียนของ
บริษัทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 ในช่วงปี ค.ศ. 2008 โดยเป็นธุรกิจขนาดเล็ก การจ้างงานในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าในทุกอุตสาหกรรม และสาขาเกมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และ
การพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์ (electronic publishing) มีอัตราผลตอบแทนที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสาขา
อ่ืนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีแนวโน้มในการจ้างงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับ
ปริญญาโดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 53 และค่าจ้างเฉลี่ยประจ าสัปดาห์เท่ากับ 420 ยูโร ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ร้อยละ 3 ทั้งนี้ ประเภทงานฝีมือ เป็นงานที่มีสัดส่วนแรงงานหญิงสูง ในทาง
ตรงกันข้ามการโฆษณา มีแรงงานชายร้อยละ 60 และธุรกิจขนาดเล็ก (จ านวนแรงงาน 1-49 คน) จะมี
การจ้างงานร้อยละ 36 ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบริษัทขนาดใหญ่ (จ านวนแรงงาน > 250 
คน) มีการจ้างงานร้อยละ 52 ของการจ้างงานในปี 2008 และส่วนใหญ่ร้อยละ 97 เจ้าของบริษัทเป็น
คนในสกอตแลนด์เอง 
 Bell and Jayne (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่อง The creative countryside: Policy and 
practice in the UK rural cultural economy เพ่ือศึกษาถึงความสร้างสรรค์ในด้านเศรษฐกิจของ
ชนบท โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า อุตสาหกรรมที่มีต้นก าเนิดในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ 
ทักษะที่มีศักยภาพในการสร้างงานผ่านการผลิตและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ประกอบด้วยการโฆษณา สถาปัตยกรรม ศิลปะและตลาดโบราณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฝีมือ 
ออกแบบ เสื้อผ้าแฟชั่น ภาพยนตร์และวิดีโอ ซอฟต์แวร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง โทรทัศน์และวิทยุ 
เป็นต้น 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ได้อธิบายถึงความสร้างสรรค์ในชนบทที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ ซึ่ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นทางเลือกส าหรับชุมชนชนบทรวมทั้งงานสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์
รวมถึงอาหารท้องถิ่น การผลิตเครื่องดื่มและวัฒนธรรมการบริโภค ศิลปะแบบชนบทที่ริเริ่มเป็นเมือง
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เมืองแม่แบบในชนบท รวมถึงความแตกต่างของตลาดที่มีบทบาทใน
ชุมชน การใช้ศิลปะและทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในชนบทและโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนชนบทในด้านศิลปะ การท่องเที่ยวเชิงชนบท หัตถกรรม
และตลาดอาหาร 
 โดยการศึกษาในนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของชนบท โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ
รูปแบบทางวัฒนธรรมในชนบทเพ่ือสร้างสรรค์ตลาดใหม่ทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัย การสร้างชนบทแนว
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ใหม่ที่สวยงานในความดั้งเดิมและนวัตกรรมของวัสดุและเทคนิคในการใช้ การท่องเที่ยวฟาร์มใน
ชนบท รวมทั้งการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของชนบท ภาคการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม 
และการส่งเสริมการผลิตทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของชนบท 
 การศึกษาในแต่ละสาขา พบว่า งานฝีมือมีแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 21 รองลงมาเป็ นงาน
ออกแบบ ศิลปะและของเก่า และดนตรี ร้อยละ 11 11 และ 9 ตามล าดับ ในลักษณะ จ านวนของ
ธุรกิจต้นน้ าและปลายน้ า ในธุรกิจต้นน้ าจะเป็นเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีและเทคนิค เป็นตัว
สนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ และที่เป็นปลายน้ าจะเป็นในการออกแบบหรือตราสัญลักษณ์ใน
ผลิตภัณฑ์ การพิมพ์และหนังสือทางการตลาด ทั้งนี้ ภาคหัตถกรรมจะถูกน าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิต
ซึ่งมีจ านวนอุตสาหกรรมมากที่สุดจ านวน 286 บริษัท ภาคธุรกิจที่มีผลก าไรมากที่สุดคือ การโฆษณา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ สถาปัตยกรรมและการพิมพ์ และผลก าไรของธุรกิจต่ าสุด คือ
งานฝีมือ ดนตรี และศิลปะการแสดง 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.5.1 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) คือ กระบวนการที่จะท าให้เกิดความ
จ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการที่ท าให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว 
ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญในการก้าวจากประเทศก าลัง
พัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วของนักเศรษฐศาสตร์ ชื่อ W.W. Rostow มีอยู่ 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 
(มงคล ดอนขวา, 2540) 
 ขั้นที่ 1: ขั้นเศรษฐกิจและสังคมแบบดั้งเดิม (Traditional Society) 

- เศรษฐกิจยังไม่เจริญเติบโต 

- เป็นสังคมแบบดั้งเดิม 

- ปกครองอย่างเข้มงวดจากรัฐบาล 
 ขั้นที่ 2: ขั้นเตรียมการ (Preconditions of Take-off) 

- ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้องผ่านขั้นตอนนี้ 

- เป็นขั้นตอนของการสะสมทุน 

- ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเริ่มดีขึ้น 

- มีการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต (Infrastructure) เช่น ถนน ประปา 
ไฟฟ้า และโทรศัพท ์
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 ขั้นที่ 3: ขั้นเศรษฐกิจขยายตัว (Take-off) 

- มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 

- การผลิตมีประสิทธิภาพ 

- ประชากรมีรายได้สูงขึ้น 
 ขั้นที่ 4: ขั้นเร่งรัดการขยายตัว (Drive to Maturity) 

- ประสิทธิภาพในการผลิตสูงมาก 

- เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ 
 ขั้นที่ 5: ขั้นการบริโภคอย่างสมบูรณ์ (Perfect or High Consumption) 

- มีสินค้าและบริการอย่างหลากหลาย 

- มีเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์ 

- ปริมาณการบริการโภคต่อคนสูง 
 

ถ้าประเทศต่างๆ พัฒนาถึงขั้นที่ 5 แล้ว ก็จะเลือกด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 
1. สร้างความม่ันคงภายในประเทศ เช่น การให้เงินเปล่าสงเคราะห์แก่คนที่ไม่มีงานท า หรือ

เกษียณจากการท างานแล้ว 
2. การขยายอ านาจทางเศรษฐกิจไปยังต่างประเทศ 
3. สร้างความผาสุกให้ประชาชน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน เป็นต้น 
 

 นอกจากนี ้ได้รวบรวมแนวคิดเรื่องการพัฒนาการแบบยั่งยืนจากนักวิชาการต่างๆ  เช่น   

- Robert Allen  เสนองานเรื่อง  How to Safe the World (1980) 

- Mustafa Tolba  เรื่อง  Sustainable Development (1987)  

- J.Coomer  เรื่อง  Quest for a Sustainable Society (1979)  

- Michael Redclift  เรื่อง  Sustainable Development  (1987)  

- และ R.K. Turner เรื่อง Sustainable Environmental Management  (1988)   
 
 เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับสังคมไทย ข้อสรุปที่ได้จากนักวิชาการ  จากการศึกษา
แนวคิดดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การพัฒนาการแบบยั่งยืนประกอบด้วยแนวคิดท่ีส าคัญ 6 ประการ  
 1. การพัฒนาต้องช่วยกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด เพราะพวกเขาจะไม่มีทางออกอ่ืนใดหลงเหลือ
อยู่ นอกจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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 2. การพัฒนาต้องเน้นพัฒนาแบบพึ่งพาตัวเอง ภายใต้ความจ ากัดทางสภาพธรรมชาติ 
 3. การพัฒนาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. การพัฒนาจะต้องวางอยู่บนหลักการว่าด้วยการมีสุขภาพอนามัยที่ดี    การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม การมีอาหารที่เพียงพอแก่การบริโภค 
 5. การพัฒนาจะต้องวางอยู่บนหลักท่ีว่าด้วยการส่งเสริมการริเริ่มของประชาชน 
 6. การพัฒนาจะต้องเน้นมนุษยชาติหรือเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และหัวใจของการพัฒนาต้อง
เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้หันมาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพราะ
นอกจากแนวโน้มสู่ความคิดเรื่องการพัฒนาการแบบยั่งยืนแล้ว  ได้มีแนวโน้มที่จะปรับแผนพัฒนาการ
ใหม่ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาทางด้านจิตใจ  รวมทั้งการมีส่วนรวมของประชาชน ซึ่งเมื่อ
น ามาปรับใช้กับแนวทางในพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน สามารถจ าแนกออกเป็น 3 แนวทาง 

 แนวทางแรก  คือ แนวยุทธศาสตร์พุทธศาสนา  
 กลุ่มนักคิดในแนวนี้ที่ส าคัญก็คือ ท่านพุทธทาสมูลนิธิโกมล และส านักสันติอโศก แนว
ยุทธศาสตร์นี้ได้น าเอาหลักพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ทั้งทางปรัชญา และน าหลักพุทธศาสนามา
น าเสนอเป็นเป้าหมายของการพัฒนา ในทางปรัชญาจะเน้นที่ความสุขทางจิต ต้องพัฒนามนุษย์ทั้ง
ด้านจิตใจ และสติปัญญา โดยความสุขของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ที่รูปวัตถุภายนอก ดังนั้นแนวคิดนี้จะเน้น
เรื่องความรักและการเป็นผู้ให้ 

 แนวทางที่สอง  คือ แนวยุทธศาสตร์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง   
 ยุทธศาสตร์นี้วางอยู่บนหลักคิดและปรัชญาแบบ Marxism ที่เน้นความเชื่อแบบวัตถุนิยม 
และหลักไดอะเล็กติก โดยมีความเชื่อว่าโลกและสังคมมีกฎเกณฑ์การพัฒนาที่แน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ความปรารถนาทางจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นจะเข้าใจการวิวัฒน์ได้ต้องเข้าถึงวิวัฒนาการทางสังคม  นั่น
คือที่มาของหลักวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์  ซึ่งแนวคิดนี้เสนอว่าประวัติศาสตร์มีการวิวัฒน์อย่าง
เป็นขั้นตอนจากสังคมที่ไม่มีชนชั้นสู่สังคมที่มีชนชั้น และในที่สุดก็จะวิวัฒน์กลับสู่สังคมที่ไม่มีชนชั้นอีก
ครั้งหนึ่ง 

 แนวทางที่สาม คือ ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน 
 หลักแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนนี้  ส่วนหนึ่งมาจากปรัชญาพุทธ
ศาสนาที่ปฏิเสธพัฒนาการที่เน้นการพัฒนาในด้านวัตถุ  (เน้นการขยายตัวของ GNP) ถือเอาความสุข
สูงสุดของมนุษย์เป็นเป้าหมาย หรือที่เรียกว่าHuman - Centered Development อีกส่วนหนึ่งมา
จากแนวคิดทางเศรษฐ-ศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะวิธีการแก้ไขปัญหา แต่ต่างจากหลักเศรษฐศาสตร์
การเมืองตรงที่ให้ความส าคัญต่อชนบทและด้านวัฒนธรรมค่อนข้างมาก  
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2.5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ขวัญกมล ดอนขวา (2556) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความจ าเริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจมักใช้
สลับกันจนเหมือนว่าจะเป็นค าเดียวกัน ซึ่งความจริงแล้วความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 

growth) และการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development) มีความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ 
ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเพ่ิมก าลังการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในประเทศชาติที่เพ่ิมขึ้น ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึ ง การเพ่ิม
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ มีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีและการฝึกทักษะของแรงงานอีกด้วย โดยทั่วไปประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ
ย่อมมีความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย แต่ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่จ าเป็นต้อง
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่นการที่ประเทศชาติผลิตสินค้าและบริการได้มากข้ึนโดยไม่มีการ
ปรับปรุงในด้านอื่นเลย 
 จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การท าให้เกิดความจ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ความจริงแล้วหากปล่อยประเทศให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ประเทศก็ย่อม
เจริญเติบโต แต่อาจจะช้ามาก หากจะให้รวดเร็วขึ้นก็ต้องให้มีการพัฒนาความรู้ของประชาชน
ภายในประเทศและมีการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาประเทศ ซึ่งเรียกว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกๆ ประเทศมี 5 ประการ คือ  
 1. มีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น (Standard of Living) มาตรฐานการครองชีพที่ดีคือ การกิน
ดีอยู่ดีในทางเศรษฐศาสตร์การกินดีอยู่ดี หมายถึง การที่ประชากรมีสินค้าและบริการเพ่ือการอุปโภค
บริ โภคอย่ างเพี ย งพอ เนื่ องจาก เมื่ อมี การบริ โภ คเพ่ิ มขึ้ น  ราย ได้ป ระชาชาติ จะ เพ่ิ มขึ้ น
ด้วย ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงเร่งเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ อย่างไร
ก็ตามในการพัฒนาส่วนมากมักจะเริ่มด้วยการพัฒนาสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน เช่น ถนน การขนส่ง การ
คมนาคม การชลประทาน การไฟฟ้า การประปา  การสาธารณ -สุข และการศึกษา เป็นต้น เพราะ
สิ่งจ าเป็นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
 การลงทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิต แต่การลงทุนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการออม ดังนั้น
การส่งเสริมให้มีการออมจึงต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาเสมอ  การลงทุนที่ดีควรจะมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพของ การผลิตที่มีต้นทุนต่ าและได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องค านึงถึงอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรด้วย เนื่องจากในปัจจุบันการแพทย์และสาธารณสุขเจริญขึ้น ท าให้อัตราการตายลดลง
มาก และมีอัตราการเกิดสูง ถ้าอัตราการเพ่ิมผลผลิตไม่เพียงพอกับอัตราการเพิ่มของประชากรแล้ว จะ
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มีผลท าให้การอุปโภคบริโภคลดลง การพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็ไม่เกิดผล  หรือพัฒนาไปได้อย่าง
เชื่องช้า การด าเนินการคุมก าเนิดจึงเป็นส่วนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง 
 2. มีการกระจายรายได้ดี (Income Distribution) หมายถึง การลดช่องว่างหรือความไม่เท่า
เทียมกันในด้านรายได้ของประชาชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะท าให้รายได้ต่อบุคคลสูงขึ้น ก็
ไม่ได้แสดงว่ามาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่จะดีขึ้นตามไปด้วย  เพราะรายได้จากการ
ผลิตสินค้าและบริการ หรือการบริโภคอาจจะตกอยู่กับประชาชนกลุ่มน้อย ความไม่เท่าเทียมกันของ
รายได้ในหมู่ประชาชนในเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นถึงผลของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่อยู่ในเมืองมากกว่าชนบท  ดังนั้นในระยะหลังประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งการพัฒนาไปที่
ชนบท เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เป็นการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ทั่วถึง 
 3. การมีงานท า (Employment) ให้ประชาชนในวัยท างานมีงานท าอย่างทั่วถึง การว่างงาน
หรือการไม่มีงานท าจะท าให้ไม่มีรายได้น าไปซื้อสินค้าและบริการมาอุปโภคบริโภค ดังนั้นการไม่มีงาน
ท า   จึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศจึงต้องมุ่งการมีงานท าภายในประเทศไว้เสมอ ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าระดับการจ้าง
แรงงานภายในประเทศจะขึ้นอยู่กับระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการ
สนองตอบความต้องการภายในประเทศและเพ่ือส่งออกไปขายต่างประเทศ นอกจากนี้อัตราการเพ่ิม
ของประชากรที่สูงมากจะเป็นสาเหตุให้มีประชากรในวัยแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น  ท าให้ระบบเศรษฐกิจไม่
สามารถรับเข้าท างานได้ท้ังหมด ปัญหาการว่างงานก็จะเกิดตามมา 
 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ในทางเศรษฐศาสตร์ ค าว่า "ทรัพยากรธรรมชาติ" 
(Natural  Resources) หมายถึง ทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศ ทั้งบนดินและใต้ดิน ได้แก่ 
พ้ืนดิน น้ า แร่ ป่าไม้  น้ ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ เป็นต้น ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะแรกของการพัฒนา ประเทศที่มีทรัพยากร-
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็จะด าเนินการได้ดีและรวดเร็วกว่าประเทศที่มีทรัพยากรน้อย ดังนั้น การสงวน
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้อย่างประหยัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพจึง
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องรณรงค์และขอความ
รว่มมือจากประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 5. การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษ ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง คือ 
การเกิดมลภาวะเป็นพิษ ได้แก่ มลพิษในอากาศ ในน้ า  และเสียง ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้มลพิษยังเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าและมลพิษทางเกษตร
ด้วย ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญ จึงวางแนวนโยบายควบคุมมลพิษอันอาจจะเกิดในรูปแบบ
ต่างๆ จากการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง บันทึกเจตนาอันแน่วแน่ของรัฐบาลในอันที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเวลาหนึ่ง และนโยบายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ โดย
ค านึงถึงหลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ซึ่งส าหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติคือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยที่ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่1 (พ.ศ. 2504 - 2509) และเป็นแผนพัฒนาฯที่มีระยะเวลา 6 ปี หลังจากนั้นประเทศ
ไทยได้มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯฉบับที่  2 จนถึงแผนพัฒนาฉบับฯปัจจุบันมี
ระยะเวลา 5 ปี โดยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1.  เพ่ือท าให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น 
 2.  เพ่ือท าให้การมีงานท าอยู่ในระดับสูง 
 3.  เพ่ือให้ดุลการช าระเงินสมดุล 
 4.  เพ่ือสร้างและรักษาเสถียรภาพในระดับราคาสินค้าทั่วไป 
 5.  เพ่ือให้มีการแจกแจงรายได้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม 
 6.  เพ่ือให้ความเจริญของท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก  

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  9 (พ .ศ. 2545 – 2549) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมระยะเวลา 15 ปี ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้น าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่  ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็น
พ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและ
ประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  หรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economic) ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
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เอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้าง
เครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที ่ 
   

2.6 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ในการศึกษาเรื่องความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจได้มีงานวิจัย 
หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ านวนมาก จึงขอน ามาเพียงบางส่วนที่มีความส าคัญสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 
 ธานินทร์ ผะเอม และคณะ (2556) ได้อธิบายถึงกระบวนการแปลงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 สู่
การปฏิบัติ สรุปได้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ภูมิภาค และประเทศ ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนแผนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประเทศ
ไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมถึงสามารถรับมือกับความผันผวนที่รุนแรงมากขึ้นได้ โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายภายใต้หลักการว่า (1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไม่ใช่แผนของภาครัฐแต่เป็นแผน
ของคนไทยทุกคน (2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไม่ใช่แผนที่มีผู้ได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม แต่เป็นแผนที่
คนไทยทุกคนได้ประโยชน์ และ (3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไม่ใช่เรื่องยากที่จะท าความเข้าใจ แต่เป็น
แผนที่อยู่บนพ้ืนฐานความจริง สามารถน าไปแปลงสู่การปฏิบัติได้จริงการน าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ไปด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องยึดหลักความสอดคล้องกับภูมิสังคม หลักการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ใช้ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือหลัก 
และให้จังหวัดเป็นกลไกเคลื่อนแผนในพ้ืนที่  

โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดแผนที่น าทางส าหรับการแปลง
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติตลอด 5 ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 โดย (1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
สาระส าคัญและวิธีการน าแผนฯ ไปใช้กับทุกภาคี เริ่มต้นด้วยการจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ช่วงต้นปี 2556 จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
พ้ืนที่ ในปี 2555 - 2556 และด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  (2) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานกลาง อาทิ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณให้สนับสนุนการน าประเด็นการพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 ไปขับเคลื่อน ทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง และการ
จัดสรรงบประมาณสู่จังหวัดและท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งก าหนดวิธีที่จะท าให้การประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ (3) จัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องในประเด็นการพัฒนาส าคัญ อาทิ การพัฒนาสู่สังคมสีเขียว การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (4) สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามประเมินผลโดยจะได้จัดประชุม
หารือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดกรอบการติดตาม
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ประเมินผลแผนฯตลอด 5 ปี รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคีต่างๆ ร่วมติดตามความก้าวหน้าภายใต้กรอบที่
ก าหนดขึ้น และจัดท ารายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นรายปีทุกปี และติดตามประเมินผลการน าแผนฯ 
ไปสู่การปฏิบัติในช่วงกลางและปลายแผนฯ พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการติดตามประเมินผลทุก
ระดับ (5) บริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติใน
การพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวม/จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ประเมินผลในพ้ืนที่ และจัดอบรมบุคลากร
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับวิธีรวบรวมและใช้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ(6) ทบทวนและปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล และมารยาท สมุทรสาคร (2556) ได้ท าการศึกษาและเขียนบทความ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยส่วนหนึ่งของบทความได้อธิบายถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ มีผลกระทบต่อโอกาสและเป็นความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศโดยปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่จะมีมากขึ้น ศูนย์กลางอ านาจทาง
เศรษฐกิจย้ายมาอยู่ที่เอเชีย การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  และกฎระเบียบ และกติกา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ของโลกท าให้ทุกประเทศต้องปรับตัว เข้าสู่บริบทของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ  ภายใต้ข้อจ ากัดด้านก าลังคนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น 9,300 ล้านคน ในปีค.ศ. 2050 ซึ่งโลกต้อง
ผลิตอาหารและพลังงานให้เพียงพอกับการเพ่ิมขึ้นของประชากร โครงสร้างประชากรมีผู้สูงอายุมาก
ขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าในเอเชีย ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติ ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่แรงงานทักษะและกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะ
ไหลออก และเป็นภาวะสมองไหลได้ โครงสร้างการผลิตต้องเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็น
การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีจะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และตอบสนองการด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้นตามล าดับ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศโลกน าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคในทุกระดับให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการปรับตัวต่อแรงกดดันด้านปัจจัยการผลิตและพ้ืนที่ท ามาหากินที่ถูกกระทบ  

ส าหรับปัจจัยภายในที่ส าคัญได้แก่ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและไม่โปร่งใส ในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะ
ประเทศยังต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
มีผลิตภาพการผลิตที่ต ่า และต้องเผชิญกับความเหลื่อมล ้ารายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากร ท าให้รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง 22.8 เท่าในปี พ.ศ. 2552 เป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งใน
สังคม และเปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
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นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (Aging Society) และคาดการณ์ว่าจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2568 เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุมีมากกว่าร้อยละ 20 
ของประชากร จะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานรุนแรงขึ้นในทุกระดับภาครัฐและภาค
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการรักษาพยาบาลและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงโดยเฉพาะน้ าท่วม ภัยแล้ง ความมั่นคงของ
ประเทศลดลงทั้งจากปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศและปัญหาการก่อการร้าย  การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศต่อไปจ าเป็นต้องก าหนดกรอบแนวคิดการสร้างฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืนซึ่ง
เป็นการเติบโตรูปแบบใหม่ โดยที่ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ต้องให้ความส าคัญกับการบรูณา
การแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ
ยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการวางยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาว ซึ่งสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ทันที  โดยที่การด าเนินงานของรัฐบาลต้องมีความต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  การลดความเหลื่อมล ้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการเติบโตแบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ขวัญกมล ดอนขวา (2555) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นศึกษาชุมชน
ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 408 ตัวอย่าง โดยการแบ่งพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกเป็น 2 เขต คือ ภาคตะวันออกเฉียง- เหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรง
ต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขายมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 
0.513 ส่วนกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขาย มีผลกระทบทางตรงต่อการจัดสรร
ก าไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้ความอนุเคราะห์ชุมชนมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบ
เท่ากับ 0.417 ทางด้านปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด้านการพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพมีผลกระทบ
ทางตรงต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติมากที่สุด โดยมี
ขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.434 นอกจากนี้ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้การศึกษา
มากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.302 ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการ
พัฒนาผู้น าเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุ่ม และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน มีผลต่อการเพ่ิมยอดขายจากการขายสินค้าภายในชุมชน โดยรายได้จากการขายจะมี
ผลต่อขนาดของการจัดสรรก าไรไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของกลุ่ม
อาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในด้านการให้การศึกษามากที่สุด 
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Markusen A. (2004) ไดศ้ึกษาเป้าหมายด้านอาชีพในการพัฒนาภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน
แรงงานของชุมชน น ามาซึ่งการเปิดโอกาสทางการค้า และการได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
โดยกิจกรรมด้านแรงงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ซึ่งจะมีความส าคัญเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และมีผลต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ในระดับน้อย  
โดยประชาชนในชุมชนหรือผู้ประกอบการภายในชุมชนมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดย
กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเรียนรู้กับการที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ ซึ่งการที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ
ได้นั้นควรมีการวางแผนและมีนโยบายอย่างสมเหตุสมผล และมีการก าหนดเป้าหมายของการ
ประกอบอาชีพได้แก่ การท าให้แรงงานมีทักษะสูงขึ้น ให้ความส าคัญกับการเติบโตของธุรกิจ การ
รวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม มีการสนับสนุนการประกอบการ และการพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่ ปัจจัย
ผลักดันในการพัฒนามี 3 ประการ โดยประการแรกคือ ต้องมีการวางแผน เนื่องจากผู้ประกอบการยัง
มีความสับสนในเรื่องการก้าวสู่มาตรฐาน และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น ประการที่สองคือ 
ยังไม่มีความเข้าใจในลักษณะของศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความไม่เข้าใจในห่วงโซ่อุปทานของสินค้า และประการสุดท้ายคือ ความส าคัญของความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม  

Blatchford E. (1994) ได้ท าการวิจัยการท างานร่วมกันเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
ชุมชนชนบทอแลสก้า ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์หลักในการท างานร่วมกันคือการตั้งเป้าหมายของ
ชุมชนร่วมกันเพ่ือด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชนบทอแลสก้า โดยมีแนวทางร่วมกันคือ (1) 
ก าหนดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคคลกับสังคมชุมชน ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่ชุมชนท้องถิ่น โดยให้คนในชุมชนตระหนักว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้จริง (2) 
รัฐบาลควรมีบทบาทในการท าหน้าที่กระตุ้นเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (3) การ
พัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึงงานของคนในท้องถิ่น ซึ่งโอกาสในการสร้างงานจะไม่เกิดขึ้น ถ้าทักษะของ
งานนั้นไม่ตรงกับทักษะของคนในท้องถิ่น และ (4) แนวทางที่ดีที่สุดคือ การสร้างงาน แต่อย่างไรก็ตาม
วิธีการปฏิบัติควรด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเช่น การด ารงชีพด้วยการล่าสัตว์ และตกปลา
ของคนในชุมชน แต่การสร้างงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การจะท าให้ชุมชนมีความยั่งยืนควร
สนับสนุนในปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ น้ าสะอาดเพ่ือการบริโภค การสุขาภิบาล การให้การศึกษา การ
สร้างคุณภาพให้แก่เด็กในชุมชน การมีโปรแกรมการฝึกอบรม และมีการบริการเพื่อสุขภาพให้แก่คนใน
ชุมชน  

ภัทรจิต ชุมพล กอซโซลี (2553) ได้เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับแผนพัฒนาของ
ต่างประเทศ สรุปสาระส าคัญได้ว่า หลายประเทศมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ประเทศสหพันธรัฐมาเลเชีย และ
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เกาหลีใต้ ซึ่งมีการใช้แผนพัฒนาประเทศในช่วงเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย ผลการพัฒนาของทั้ง
สองประเทศส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด โดยประเทศสหพันธรัฐมาเลเชียได้มี
แผนพัฒนาประเทศฯ ฉบับที่1 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2509 - 2513) จนถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2553 - 2558) ซึ่งมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กระตุ้นการลงทุนให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ และใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ง
ปฏิรูประบบการศึกษาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น ควบคู่กับการ
ยกระดับการประกันสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของรัฐบาล ส าหรับประเทศเกาหลีใต้นั้นมีแผนพัฒนาฯประเทศ ฉบับที่1 ซึ่ งมีช่วงระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2505 - 2509) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จ ากัด และสภาพ
ภูมิอากาศไม่เหมาะสมกับการเกษตร การพัฒนาประเทศจึงมุ่งการเป็นสังคมอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าที่
มีมูลค่าสูงส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ  

การพัฒนาประเทศเริ่มจากการถอดบทเรียนของประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการลอกเลียนแบบ 
มาสู่การไล่ตามนวัตกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรม ท าให้เกาหลีใต้มีการพัฒนาเป็นประเทศที่
เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมเป็นหลักและสามารถแทนที่ประเทศ
ญี่ปุ่นในตลาดอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ในช่วงหลังวิกฤติการเงินของทวีปเอเชีย ปีพ.ศ. 2540 จาก
กลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การรักษาบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ในธุรกิจที่ส าคัญของประเทศ (2) 
ส่งเสริมภาคธุรกิจให้ไปลงทุนในต่างประเทศ (3) การเลือกแข่งขันในตลาดของกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง และตลาดใหม่ของประเทศที่มีก าลังซื้อเติบโต และ(4) ธุรกิจหลายรายมุ่งสร้างองค์
ความรู้ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ นอกจากนี้เกาหลีใต้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เรียกว่า ยุทธศาสตร์ “Green Growth – Green Korea” ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจและโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมายระยะยาวประกอบด้วย (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม (2) กระจายความเท่าเทียมของการพัฒนาไปควบคู่กับการสร้างความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ และ (3) การเปิดประตูสู่ความเป็นนานาชาติ และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเร่ง
การพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น าระดับโลก เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น จีน และ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีล้ าสมัยให้เกาหลีใต้เป็นสังคมที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังให้ความส าคัญการใช้ทุนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นฐาน
พัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีไปสู่คนทั่วโลกในปี พ.ศ. 
2533 – 2553 เช่นการจัดท าภาพยนตร์ เป็นต้น 
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 พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ออนไลน์, 2553) ได้ท าการวิเคราะห์ถึง
การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญในอนาคต จะต้องสร้างความ
พร้อมให้กับคนเป็นส าคัญ เนื่องจากหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือความคิดสร้างสรรค์ท่ีอยู่บนฐาน
ขององค์ความรู้จากการเรียนรู้ และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมมา น ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม แล้ว
น ามาผลิตเป็นสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปกป้องผลงาน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 
ได้แก่ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้ทันความต้องการ  การสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์  กลยุทธ์กระตุ้นการค้าเชิง
สร้างสรรค์ทั้งในระดับประเทศและโลก การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนจน คนรวย และคนเมืองกับคนชนบท 
ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นเครือข่ายจากฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างจริงจัง 
 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 - 2544) ที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในขณะนั้นได้สะท้อนผล
การพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่
สังคมเผชิญปัญหาในหลายด้าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ปัจจุบันการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างกว้างขวาง เป็นปรัชญาที่ชี้น ายุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้นาไป
เป็นแนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึงประเทศ
มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยง ท าให้สังคมไทยสามารถฟ้ืนตัวและผ่านพ้น
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติได้ดีกว่าในอดีต  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศในอนาคต 
สังคมไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้าใน
สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐที่อ่อนแอ ประกอบกับต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
รุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัด  จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  มุ่งให้เกิด
ภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง รวมทั้งการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมี
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ธรรมาภิบาล (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์, 2554) โดย
บทความวิชาการในวารสารเศรษฐกิจและสังคมของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้อธิบายถึงแนวนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล    แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550 - 2554) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ทั้งสองแนวทางนี้ขัดแย้งกันหรือไม่ ความสับสนที่
เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากทั้งสองแนวทาง มี ค าว่า “เศรษฐกิจ” เป็นค าร่วม ค าว่า “เศรษฐกิจ” พูด
ง่ายๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง การท ามาหากิน ส่วน “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการน าวิชาการมา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  โดยการด าเนินชีวิตอย่างมีสติ  ส าหรับ “ความคิด
สร้างสรรค์” หมายถึง การสร้างความคิดใหม่ๆ บนฐานความคิดเดิม หรือแนวคิดใหม่ ที่จะเกิดจาก
จินตนาการและพรสวรรค์ว่าพอเพียงแล้ว พัฒนาไม่ได้ เพียงแต่เราต้องพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างมี
สติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและไม่ท าเกินตัว เพ่ือให้สามารถหาเลี้ยงปากท้องได้ แต่พอเพียง 
คือ พอเพียงตามศักยภาพ และต้องเพ่ิมศักยภาพขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สามารถด าเนินไปบนพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
และน าศักยภาพและความรู้ของคนมาใช้อย่างรอบคอบและมีสติ  เมื่อปัจเจกบุคคลน าศักยภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพมากขึ้น จะ
สามารถสร้างรายได้เพ่ือยังชีพให้แก่ตนและครอบครัวมากขึ้น  ก็จะท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้และมี
สินทรัพย์ส่วนเกินที่น าไปออม เป็นภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนที่เหลือมากกว่า
นั้นก็สามารถน าไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือด้อยศักยภาพกว่า และ
สร้างสรรค์คุณค่าที่ดีแก่ชุมชนและสังคมต่อไปได้ ฉะนั้น การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานการละโมบโลภมากหรือ
เห็นแก่ตัว หากเป็นการพัฒนาบนพ้ืนฐานการจุนเจือเกื้อกูลกัน เพ่ือช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า และ
พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ปิยะนิตย ์โอนพรัตนวิบูล, ออนไลน์, 2553)   
 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ส าหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้น ได้ก าหนดตัวแปรที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (1) ปัจจัยแฝงภายนอก 
  (1.1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ 3 ห่วง คือ ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม 
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  (1.2) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ การใช้องค์ความรู้ การศึกษา 
การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

(2) ปัจจัยแฝงภายในคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพ
ดีขึ้น การกระจายรายได้ที่ดี การมีงานท า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมการเกิด
มลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 (3) ตัวแปรแฝงภายนอก มีผลกระทบต่อตัวแปรแฝงภายใน 

ความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงตามรูปภาพที่ 2.2 
 

สัญลักษณ์ของแบบจ าลอง 
 

      หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) 
      หมายถึง ตัวแปรแฝง หรือองค์ประกอบ (latent variable) 
ต้น ตาม  หมายถึง ตัวแปรต้นมีผลโดยตรงต่อตัวแปรตาม (ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ) 
โดยที่ 
 CECON คือ      เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics) 

PSSE คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of self-sufficiency 
economy) 
    ECON DEP   คือ      การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) 
 x1 คือ การใช้องค์ความรู้ 
 x2 คือ การศึกษา 
 x3 คือ การสร้างสรรค์งาน 
 x4 คือ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
 x5 คือ พอประมาณ 
 x6 คือ มีเหตุผล 
 x7 คือ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

x8 คือ ความรู้ 
 x9 คือ คุณธรรม 

y1 คือ มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 
y2 คือ การกระจายรายได้ที่ดี 
y3 คือ การมีงานท า 
y4 คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
y5 คือ การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย แบบจ าลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ที่มา 1. คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือน (หน้า 5) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, (2549), กรุงเทพฯ:  
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 

          2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2553). “เศรษฐกิจสร้างสรรค์: พลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจไทย”. 
 วารสารเศรษฐกิจและสงัคม. 47(4): 6-12. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.nesdb.go.th 
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พอประมาณ(x5) 

มีเหตุผล(x6 ) 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี(x7) 

ความรู้ (x8) 

 คุณธรรม(x9) 

PSSE 

 

    ECON DEP 

มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น(y1) 

การกระจายรายได้ที่ดี (y2) 

การมีงานท า  (y3) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (y4) 

การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษ (y5) 

   KSI 1 ETA 

  CECON 
KSI 2 

การใช้องค์ความรู้(x1) การศึกษา(x2) การสร้างสรรค์งาน(x3 ) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา(x4 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีวิธีในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 วิธีกำรวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Exploratory Research) ซึ่งมีวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการส ารวจ โดย
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ประชาชนของประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มGeneration B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่
เกิดระหว่างปี  พ .ศ . 2489 – 2507 อายุ  44 – 62 ปี  และกลุ่ มGeneration X (Extraordinary 
Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 อายุ 29 – 43 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายทั้ง 
2 กลุ่มดังกล่าว ได้เน้นเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความรู้ใน
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง โดยจะท าการศึกษาในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 
โดยมีขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 1.  ศึกษางานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งจากหนังสือ และบทความทางวิชาการ 
เพ่ือเรียบเรียงความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ และสมมุติฐานงานวิจัย 
 3.  พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 

4.  ระบุประชากรเป้าหมายที่จะท าการศึกษา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งเลือก
สถานที่ที่จะท าการวิจัย 

5.  สร้างและพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย รวมทั้งหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

6.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
7. วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย 
8. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย 
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9. น าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และ
พัฒนางานวิจัยครั้งต่อไป 

 
3.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

3.2.1 ประชำกร 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ (1) ประชาชนในประเทศไทยที่อยู่ใน
กลุ่ม Generation B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 
อายุ 44 – 62 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส าคัญกับ
ผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดท่ีจะท างานหนักเพ่ือสร้าง
เนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการท างานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมี
ความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก ปัจจุบันนักการตลาดในหลายๆ ประเทศเน้นท าการตลาดกับกลุ่ม
นี้  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีก าลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อ
จับจ่ายใช้สอยสินค้าเพ่ือตัวเองและบุคคลใกล้ชิด  และ (2) ประชาชนในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม
Generation X (Extraordinary Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 อายุ 
29 – 43 ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเรื่องความ
สมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life balance) มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุก
อย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพัง ไม่พ่ึงพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง ในด้านพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ท างานในลักษณะใช้ความคิด 
สมาชิกหลักในครอบครัวท างานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวได้เน้น
เฉพาะผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความรู้ในเรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง โดยจะท าการศึกษาในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในแต่ ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา มีจ านวนประชากร
รวม 10,454,063 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2555) 

 
3.2.2 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง และกำรสุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มGeneration B (Baby Boomer Generation) ซ่ึง
เป็ นกลุ่ มคนที่ เกิด ระหว่างปี  พ .ศ . 2489 – 2507 อายุ  44 – 62 ปี  และกลุ่ มGeneration X 
(Extraordinary Generation) เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 29 – 43 ปี จึง
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการแบ่งประชากรเป็น
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กลุ่มตามรายจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 4 จังหวัดจาก 4 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละจังหวัด เพ่ือให้ได้
ตัวแทนจากแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด (Stratified Random 
Sampling) การก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จากการค านวณด้วยสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2550) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

  n  =    P(1-P)(Z)2 
                 d2    

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

 P(1-P) = ค่าความแปรปรวนของค่าสัดส่วน โดยก าหนดให้ P มีค่าเท่ากับ 0.5  

 e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ 
   ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 
 Z = ระดับความเชื่อม่ัน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
   ดังนั้น Z มีค่าเท่ากับ 1.96 

 

 เมื่อน าตัวเลขไปแทนค่าในสูตร  จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 

   n  =  0.5(1-0.5)(1.96)2     =   384.16 หรือ  385 รำย 
                                                   0.052 

โดยที่ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นได้ให้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในที่นี้ผู้วิจัยได้ปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 
416 คน และได้จ าแนกการเก็บข้อมูลเป็นสัดส่วนประชากรในแต่ละจังหวัด ดังตารางที่  3.1 และถ้า
หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่เป็นสมการโครงสร้าง (SEM) แล้ว มีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 14 ตัว
แปร ดังนั้นจ านวนตัวอย่างต้องมีอย่างน้อย 20 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้คือ 280 คน ในที่นี้การ
วิจัยมีการเก็บข้อมูลที่มากกว่าจึงเป็นไปตามเกณฑ์ 
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ตำรำงท่ี 3.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของชั้นภูมิเป็นสัดส่วนกับจ านวนประชากรที่เป็นครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัดเป้าหมาย  

 จังหวัด จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

กรุงเทพมหานคร 5,674,843 217 

เชียงใหม่ 1,646,144 63 

ขอนแก่น 1,766,066 68 

สงขลา 1,367,010 52 
รวมทั้งสิ้น 10,454,063 400 

ที่มำ : กรมการปกครอง (ออนไลน์, 2555) และจากการค านวณ 
 
จากการค านวณสัดส่วนตามจ านวนประชากรแต่ละจังหวัดในตารางที่ 3.1 ได้จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ที่เป็นตัวแทนของประเทศทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 63 คน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 68 คน จังหวัดสงขลา จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 
400 คน แต่จากการเก็บข้อมูลได้ด าเนินการเก็บเพ่ิมเป็น 416 คน 
 

3.2.3 สถำนที่เก็บข้อมูล     
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดสถานที่ท าการวิจัยเป็นพ้ืนที่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ที่
ป ระชากรกลุ่ ม เป้ าหมายพักอาศัยและท างานอยู่  คื อ  กลุ่ มGeneration B (Baby Boomer 
Generation) ซึ่ งเป็นกลุ่มคนที่ เกิดระหว่างปี  พ .ศ . 2489 – 2507 อายุ  44 – 62 ปี  และกลุ่ ม
Generation X (Extraordinary Generation) เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 
29 – 43 ปี  
 

3.3 เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
         ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกณฑ์ 3 ห่วง 
คือ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล และ (3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้ 2 เงื่อนไขคือ 
(1) ความรู้ และ (2) คุณธรรม  
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         ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ได้แก่ (1) การใช้องค์ความรู้ 
(Knowledge)  (2) การศึกษา (Education) (3) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และ(4) การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 
        ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 
(2) การกระจายรายได้ที่ดี (3) การมีงานท า  (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) การควบคุม
การเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
         แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close 
ended question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตาม     
ลิเคิรต์ สเกล ซึ่งแสดงถึงระดับปฏิบัติการในแต่ละข้อค าถาม มี 5 ระดับ ดังนี้  (เพ็ญแข แสงแก้ว, 
2541) 
         ระดับคะแนน 5    มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน 4    มีความส าคัญในระดับมาก 
  ระดับคะแนน 3    มีความส าคัญในระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2    มีความส าคัญในระดับน้อย 
  ระดับคะแนน 1    มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด 
 
   ส าหรับการก าหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความส าคัญนั้น ใช้วิธีการน าคะแนนสูงสุดลบคะแนน
ต่ าสุด และหารด้วยจ านวนชั้น ตามหลักสถิติการวัดการกระจายข้อมูล เพ่ือให้ได้ความกว้างของ   
อันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชบัญชา, 2546) โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
 ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
  
      = 5 – 1 
 
      = 0.8 
 

การก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว ได้ความกว้างของชั้น เท่ากับ 0.8 สามารถน ามาก าหนดเกณฑ์โดย
ละเอียดมากยิ่งขึ้นในการอธิบายความหมายของระดับการให้ความส าคัญของกลุ่มตัวอย่าง ตามช่วง
คะแนนดังนี้ 

 
 

จ านวนชั้น 

5 
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ช่วงคะแนน  4.21 – 5.00   หมายถึง มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด 
ช่วงคะแนน  3.41 – 4.20   หมายถึง มีความส าคัญในระดับมาก 
ช่วงคะแนน  2.61 – 3.40   หมายถึง มีความส าคัญในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.81 – 2.60   หมายถึง มีความส าคัญในระดับน้อย 
ช่วงคะแนน  1.00 – 1.80   หมายถึง มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด 

 
 ส่วนที่ 5    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นลักษณะแบบสอบถามที่เป็นแบบเปิด (Open ended 
question) เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องวิจัย
อย่างเป็นอิสระ 
 

3.4 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 2. ก าหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานของงานวิจัย โดยเรียงล าดับตามลักษณะของค าถามและแยกเป็นหมวดหมู่ตามแนวคิดของ
งานวิจัย 
 3. สุ่มตัวอย่างเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุ 29-62 ปี ที่จบการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป เพ่ือให้ได้ค าตอบในการน ามาเป็นแนวทางในการตั้งค าถามและการปรับปรุงค าถาม
ในแบบสอบถามให้ถูกต้อง 
 4. สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตที่ได้ตั้งไว้ โดยมีแนวทางการตั้งค าถามตามที่ได้
สรุปจากข้อที่ 3  
 5. น าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) รอง
ศาสตราจารย์มันทนา สามารถ  อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น              
2) นายกงกฤช หิรัญกิจ เคยรับราชการ ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแบบบัญชีรายชื่อ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และ 3) คุณรัชนี สนกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทาง
การเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อค าถามในแต่
ละข้อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของงานวิจัย โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  หรือเนื้อหา (Index of item objective 
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congruence: IOC) ซึ่งปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งในการตรวจสอบมี
การให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ (สุรพงษ์ คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551) 
 ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                       
ในการพิจารณาค่าความเที่ยงตรง มีหลักการดังนี้             
 1. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
 2. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
   
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญข้อที่ 5 ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุ 29-62 ปี ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม เฉพาะในส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale)  ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency) โดยจะ
พิจารณาข้อค าถามทั้งหมดในเครื่องมือนั้นวัดในเรื่องเดียวกันหรือไม่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cornbach’ alpha coefficient) ทั้งนี้ผลที่ได้จากการทดสอบแบบสอบถามมีค่า
สัมประสิทธิ์เอลฟ่า (α ) ไม่ต่ ากว่า 0.70 ขึ้นไปจึงเป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากอยู่ใน
ระดับนี้ส่วนใหญ่จะพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญ  
 7. สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จริงในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.5 ผลกำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ   
 แบบสอบถามที่น ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 2 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนที่ 3 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่วนที่ 4 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยได้น ามา
ทดสอบความเชื่อมั่น (Validity) โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC) พบว่าผ่านเกณฑ์อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67 – 1.00 
สรุปรายละเอียดได้ตามตารางที่ 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.2 ค่าความน่าเชื่อมั่นแต่ละข้อค าถามในแบบสอบถามที่ค านวณได้จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ปัจจัย จ ำนวนข้อค ำถำม

ทั้งหมด 
จ ำนวนข้อค ำถำมท่ีผ่ำน

เกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   ความพอประมาณ 
   ความมีเหตุผล 
   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
   ความรู้ 
   คุณธรรม 

 
9 ข้อ 
9 ข้อ 
11 ข้อ 
6 ข้อ 
9 ข้อ 

 
6 ข้อ 
5 ข้อ 
6 ข้อ 
4 ข้อ 
4 ข้อ 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
   การใช้องค์ความรู้ 
   การศึกษา 
   การสร้างสรรค์งาน 
   การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
8 ข้อ 
9 ข้อ 
7 ข้อ 
6 ข้อ 

 
5 ข้อ 
5 ข้อ 
5 ข้อ 
5 ข้อ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
   มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 
   การกระจายรายได้ที่ด ี
   การมีงานท า 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
7 ข้อ 
8 ข้อ 
7 ข้อ 
9 ข้อ 

 
11 ข้อ 

 
4 ข้อ 
4 ข้อ 
4 ข้อ 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

รวม 116 ข้อ 69 ข้อ 
 
 นอกจากนีผ้ลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’ alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) 
สรุปได ้

การค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 

        =    




r1)(k1

rk  
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โดยที่        แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

  

r  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค าถามต่าง ๆ 
k      แทน   จ านวนค าถาม 
 

ตำรำงท่ี 3.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ปัจจัย จ ำนวนข้อค ำถำม 
Cronbachs’ 

Alpha 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 25 0.956 
-   ความพอประมาณ 
-   ความมีเหตุผล 
-   การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
-   ความรู้ 
-   คุณธรรม 

6 
5 
6 
4 
4 

0.896 
0.904 
0.847 
0.839 
0.867 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 20 0.983 
-   การใช้องค์ความรู้ 
-   การศึกษา 
-   การสร้างสรรค์งาน 
-   การใช้ทรัพยส์ินทางปัญญา 

5 
5 
5 
5 

0.951 
0.963 
0.935 
0.955 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 24 0.983 
-   มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น  

-   การกระจายรายได้ท่ีดี 
-   การมีงานท า 
-   การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
-   การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ 
      สิ่งแวดล้อม  

4 
4 
4 
6 
 
6 

0.909 
0.928 
0.902 
0.968 

 
0.960 

ที่มา: จากการค านวณ และการส ารวจปี พ.ศ. 2557 
 
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคในแบบสอบถามเรื่องแบบจ าลอง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
ภาพรวม มีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่งผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือที่ระดับมากกว่าเกณฑ์ 0.7 ส าหรับการ
วิเคราะห์รายด้านด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคพบว่า ทุกองค์ประกอบของปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และ
คุณธรรม ทุกองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ได้แก่ การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การ
สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และทุกองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ 
มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น การกระจายรายได้ที่ดี การมีงานท า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเข้าใกล้ 1 จึงมีค่ามากกว่าเกณฑ์ 0.7 
เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องภายในชุด
เดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม (กัลยา วานิชย์-
บัญชา, 2548) 
 

3.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อ
การพ ัฒ นา เศ รษฐก ิจขอ งป ระ เท ศ ไท ย  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมทั้ งข้อมูล เชิ งปริมาณ 
(Quantitative data) และข้อมู ล เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative data) จากแหล่ งข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ 
(Secondary data sources) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data sources)  ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ บทความออนไลน์  รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ ที่
เกี่ยวข้อง 

3.6.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากพ้ืนที่เป้าหมายในประเทศไทยซึ่ง
เมืองศูนย์กลางความเจริญทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และ
สงขลา รวมทั้งสิ้น 416 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มGeneration B 
(Baby Boomer Generation) ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 อายุ 44 – 62 ปี 
และกลุ่มGeneration X (Extraordinary Generation) เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 
2522  อายุ 29 – 43 ปี ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละจังหวัด 
เพ่ือให้ได้ตัวแทนจากแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด (Stratified 
Random Sampling) 
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3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้โปแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถามตามตามวัตถุประสงค์
และสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และท าการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง โดยวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลองในปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากสถิติวัดความกลมกลืน (goodness 
of fit measures) พิจารณาได้จากค่าสถิติ  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-แสควร์  
( 2 ) ค่าไค-สแคว์สัมพัทธ์ ( 2 /df)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit index: GFI) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ ปรับแก้แล้ ว (adjusted goodness of fit index: AGFI) ดัชนี
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) และดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 
(RMR) พร้อมทั้งค านวณขนาดอิทธิพลรวม และอิทธิพลทางตรงของปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าว ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
โปรแกรม MPlus7 เพื่อตอบสมมุติฐานข้อท่ี 1 เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากแบบจ าลอง (computed 
covariance matrix) เท่ ากับ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากข้อมูล เชิ งประจักษ์  (sample 
covariance matrix) 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาขนาดของความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์  และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย 
(Factor Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาถึงขนาดของผลกระทบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์ เพื่อตอบ

สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และหาขนาดของผลกระทบด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
Generation B (Baby Boomer Generation) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 
อายุ 44 – 62 ปี และกลุ่มGeneration X (Extraordinary Generation) เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 29 – 43 ปี รวมทั้งสิ้น 416 ตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 4.4 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 

n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
Mean  แทน  ค่าเฉลี่ย 

 S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2   แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ 
 R2  แทน  สัมประสิทธิ์การท านาย 
 TE  แทน  อิทธิพลรวม 
 IE  แทน  อิทธิพลทางอ้อม 

DE  แทน  อิทธิพลทางตรง 
 df  แทน  ค่าองศาอิสระ 

p  แทน  ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 SE  แทน  ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน 

RMR  แทน  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
 GFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

AGFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
RMSEA  แทน  ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 

– 2507 อายุ 44 – 62 ปี และกลุ่ม Generation X (Extraordinary Generation) เป็นกลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 29 – 43 ปีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
        
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
   

 

ชาย 198 47.6 

 
หญิง 218 52.4 

  รวม 416 100 

อายุ 
   

 

29-36 ปี 167 40.1 

 
37-44 ปี 111 26.7 

 
45-52 ปี 82 19.7 

 
53-62 ปี 56 13.5 

  รวม 416 100 

ระดับการศึกษา 
  

 

ปริญญาตรี 224 53.8 

 
ปริญญาโท 155 37.3 

 
ปริญญาเอก 37 8.9 

  รวม 416 100 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
   

 

รับราชการ 129 31.0 

 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 81 19.5 

 
พนักงานบริษัทเอกชน 109 26.2 

 
เจ้าของร้าน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 47 11.3 

 
อ่ืนๆ 50 12.0 

  รวม 416 100 

รายได้ 
   

 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 95 22.8 

 
20,000-24,999 บาท 69 16.6 

 
25,000-29,999 บาท 50 12.0 

 
30,000-34,999 บาท 37 8.9 

 
35,000-39,999 บาท 39 9.4 

 
40,000-44,999 บาท 32 7.7 

 
45,000-49,999 บาท 22 5.3 

 
50,000 บาทข้ึนไป 72 17.3 

  รวม 416 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.4 อายุระหว่าง 29 - 36 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 129 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 50,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 
ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.11 0.51 มาก 

   ความพอประมาณ 4.17 0.62 มาก 

   ความมีเหตุผล 4.16 0.58 มาก 

   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4.03 0.59 มาก 

   ความรู้ 4.09 0.61 มาก 

   คุณธรรม 4.13 0.64 มาก 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.98 0.67 มาก 

   การใช้องค์ความรู้ 3.83 0.77 มาก 

   การศึกษา 4.08 0.76 มาก 

   การสร้างสรรค์งาน 3.96 0.72 มาก 

   การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4.06 0.80 มาก 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.95 0.76 มาก 

   มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 4.01 0.75 มาก 

   การกระจายรายได้ที่ดี 3.87 0.89 มาก 

   การมีงานท า 3.92 0.84 มาก 

   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.98 0.87 มาก 

   การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ 3.96 0.87 มาก 

   สิ่งแวดล้อม 

     
จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณาในแต่ละตัวแปรแฝง 

พบผลดังนี้ 
 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าค่าเฉลี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมและด้าน
ย่อยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความมีเหตุผล 
ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ และด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.16 4.13 4.09 
และ 4.03 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านความพอประมาณสูงกว่า
ด้านอื่นๆ 
 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายด้าน พบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการศึกษา การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์งาน และการใช้องค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 4.06 3.96 และ 3.83 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการศึกษา
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์งาน และการใช้องค์ความรู้  
 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ค่าเฉลี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นมีค่ามากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การมีงาน
ท า และการกระจายรายได้ที่ดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 3.98 3.96 3.92 และ 3.87 ตามล าดับ แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นสูงกว่าด้านอ่ืนๆ  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 

ความพอประมาณ 4.17 0.62 มาก 
SE01 การซื้อสินค้าเฉพาะที่จ าเป็น 4.26 0.73 มากที่สุด 

SE02 การใช้บริการธุรกิจทั่วไปเฉพาะที่จ าเป็น 4.06 0.77 มาก 

SE03 การไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น 4.06 0.89 มาก 

SE04 การไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม 4.06 0.89 มาก 

SE05 ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 4.26 0.79 มากที่สุด 

SE06 ความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 4.31 0.74 มากที่สุด 

ความมีเหตุผล 4.16 0.58 มาก 
SE07 การพิจารณาความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อ

สินค้าหรือบริการทุกครั้ง 
4.30 0.71 มากที่สุด 

SE08 การพิจารณาค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหา
อยู่เสมอ 

4.04 0.78 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

 

ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
SE09 การพิจารณาถึงผลของการกระท าของตนเองที่

อาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน
ในสังคมอยู่เสมอ 

4.19 0.68 มาก 

SE10 หลักการตัดสินใจในการด ารงชีวิตอย่างเป็น
ขั้นตอนตามล าดับ 

4.05 0.75 มาก 

SE11 การใช้สติปัญญาก ากับควบคุมตนเองให้มีความ
ตื่นตัวและรู้ตัวตลอดเวลาว่าก าลังคิดและท า
อะไร 

4.23 0.69 มากที่สุด 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4.03 0.59 มาก 
SE12 การใช้ข้อมูลจากปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูลใน

การแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

4.15 0.70 มาก 

SE13 การรู้จักแบ่งปันรายได้ของตนเองเพ่ือท า
ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม 

3.77 0.85 มาก 

SE14 การวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจและสังคม  

4.03 0.80 มาก 

SE15 การกระท าการงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และ
เพียรพยายามอย่างเข้มแข็ง 

4.21 0.70 มากที่สุด 

SE16 การป้องกัน หรือรู้จักการบริหารความเสี่ยง 4.05 0.72 มาก 

SE17 การวางแผนการจัดการกับความไม่แน่นอน 3.94 0.77 มาก 
ความรู้ 4.09 0.61 มาก 
SE18 การแสวงหาข้อมูลรายละเอียดก่อนท าการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการ 
4.11 0.74 มาก 

SE19 การใช้ความรู้อย่างรอบด้านเพ่ือการตัดสินใจที่
ถูกต้องในการด ารงชีวิต 

4.10 0.73 มาก 
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ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
SE20 การให้ความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนเพ่ือระมัดระวังในการด ารงชีวิต
ตามแผนที่วางไว้ 

4.06 0.73 มาก 

SE21 การตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการด้วยความ
รอบคอบเสมอ 

4.09 0.73 มาก 

คุณธรรม 4.13 0.64 มาก 
SE22 การซื้อสินค้าและใช้บริการโดยค านึงถึงความ

ซื่อสัตย์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการอยู่เสมอ 
4.15 0.72 มาก 

SE23 การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
ดีให้กับชุมชน และสังคม 

4.09 0.78 มาก 

SE24 การรู้จักเสียสละหรือลดความเห็นแก่ตัวด้วยการ
แบ่งปันตามก าลังทรัพย์ และก าลังปัญญา 

4.14 0.72 มาก 

SE25 การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4.13 0.77 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย

พบผลดังนี้ 
 ด้านความพอประมาณ พบว่าค่าเฉลี่ยความพอประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมากและด้าน
ย่อยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
การซื้อสินค้าเฉพาะที่จ าเป็น ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การใช้บริการธุรกิจทั่วไปเฉพาะที่จ าเป็น 
การไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น การไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 4.26 
4.26 4.06 4.06 และ 4.06 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความพอประมาณในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านความภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่สูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านความมีเหตุผล พบว่าค่าเฉลี่ยความมีเหตุผลในภาพรวมอยู่ในระดับมากและด้านย่อยอยู่
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยการพิจารณาความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งมี
อยู่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การใช้สติปัญญาก ากับควบคุมตนเองให้มีความตื่นตัวและรู้ตัว
ตลอดเวลาว่าก าลังคิดและท าอะไร การพิจารณาถึงผลของการกระท าของตนเองที่อาจก่อให้เกิดผลดี
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หรือผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคมอยู่เสมอ หลักการตัดสินใจในการด ารงชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับ และการพิจารณาค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาอยู่เสมอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
4.23 4.19 4.05 และ 4.04 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความมีเหตุผลในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านการพิจารณาความคุ้มค่า
ของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พบว่าค่าเฉลี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
ด้านย่อยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยการกระท าการงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และเพียร
พยายามอย่างเข้มแข็งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การใช้ข้อมูลจากปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูล
ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การป้องกันหรือรู้จักการบริหารความเสี่ยง
การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจและสังคม การ
วางแผนการจัดการกับความไม่แน่นอน และการรู้จักแบ่งปันรายได้ของตนเองเพ่ือท าประโยชน์แก่
ชุมชน และสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 4.15 4.05 4.03 3.94 และ 3.77 ตามล าดับ แสดงให้เห็น
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านการกระท าการงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และเพียรพยายามอย่าง
เข้มแข็งสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านความรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยการแสวงหา
ข้อมูลรายละเอียดก่อนท าการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การ
ใช้ความรู้อย่างรอบด้านเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต การตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการ
ด้วยความรอบคอบเสมอ การให้ความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพ่ือระมัดระวัง
ในการด ารงชีวิตตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 4.10 4.09 และ 4.06 ตามล าดับ แสดงให้
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
และมีการปฏิบัติด้านการแสวงหาข้อมูลรายละเอียดก่อนท าการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการสูงกว่า
ด้านอื่นๆ 
 ด้านคุณธรรม พบว่าค่าเฉลี่ยคุณธรรมในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยการซื้อ
สินค้าและใช้บริการโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ การรู้จักเสียสละหรือลดความเห็นแก่ตัวด้วยการแบ่งปันตามก าลังทรัพย์ และก าลัง
ปัญญา การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความดีให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.14 4.13 และ 4.09 ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมในทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และมีการปฏิบัติด้านการซื้อสินค้าและใช้บริการโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ของผู้ขายหรือผู้
ให้บริการอยู่เสมอสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4.4 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
การใช้องค์ความรู้ 3.83 0.77 มาก 
CE01 การจัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลระดับ

ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและเสริมข้อมูลระดับประเทศ 
3.89 0.86 มาก 

CE02 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจ นักลงทุน และ
แรงงานอย่างสร้างสรรค์ 

3.79 0.92 มาก 

CE03 ภาครัฐให้ความส าคัญและส่งเสริมการน านโยบายใน
การน าทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

3.79 0.96 มาก 

CE04 การแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมงดงามท่ีแฝงฝังอยู่ในการใช้
ชีวิตของคนให้กลายเป็นสินค้าและบริการ ท าให้มี
ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและดื่มด่ าในความงดงาม 

3.75 0.89 มาก 

CE05 มีการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการ 

3.94 0.85 มาก 

การศึกษา 4.08 0.76 มาก 
CE06 การวางรากฐานการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และ

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 
4.11 0.87 มาก 

CE07 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

4.10 0.85 มาก 

CE08 การส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร 

4.00 0.86 มาก 

CE09 การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะในการคิด (Thinking 
skills) และการมีความคิดริเริ่ม (Originality)โดยมีการ
ฝึกปฏิบัติกันในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอย่าง
จริงจัง 

4.13 0.88 มาก 

CE10 การปรับกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยความรู้จากการศึกษา
และการสร้างภูมิปัญญา โดยการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก 

4.06 0.82 มาก 
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ตารางที่ 4.4 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
การสร้างสรรค์งาน 3.96 0.72 มาก 
CE11 การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงเข้า

กับรากฐานทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3.98 0.81 มาก 

CE12 การให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของงานศิลปะ 

3.83 0.86 มาก 

CE13 การให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการประเภทการ
ออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน 

3.95 0.85 มาก 

CE14 การให้ความส าคัญกับกลุ่มสื่อรูปแบบใหม่ (New 
Media)  เช่น ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาดิจิตอล เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

4.02 0.81 มาก 

CE15 การให้ความส าคัญกับกลุ่มบริการทางความคิด
สร้างสรรค ์(Creative services) เช่น การบริการทาง
โฆษณา นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการในการเพ่ิมมูลค่า 

4.01 0.81 มาก 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4.06 0.80 มาก 
CE16 การมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีท่ีมี

การละเมิดลิขสิทธิ์ 
4.10 0.94 มาก 

CE17 การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐเรื่องกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดข้ึน 

4.01 0.96 มาก 

CE18 การใช้ความคิด สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ให้
มากขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม 

4.09 0.85 มาก 
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ตารางที่ 4.4 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
CE19 การส่งเสริมให้มีการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนา

สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิต เพ่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน 

4.06 0.85 มาก 

CE20 การมีระบบและขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วและคล่องตัว 

4.04 0.88 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย

พบผลดังนี้ 
 ด้านการใช้องค์ความรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยการใช้องค์ความรู้ในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการมีอยู่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การ
จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและเสริมข้อมูลระดับประเทศ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจ นักลงทุน และแรงงานอย่างสร้างสรรค์ ภาครัฐให้ความส าคัญ
และส่งเสริมการน านโยบายในการน าทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  การแปรเปลี่ยน
วัฒนธรรมงดงามที่แฝงฝังอยู่ในการใช้ชีวิตของคนให้กลายเป็นสินค้าและบริการ ท าให้มีความรู้สึกว่ามี
ส่วนร่วมและดื่มด่ าในความงดงาม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.89 3.79 3.79 และ 3.75 ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้องค์ความรู้ในทุ ก
ด้านอยู่ในระดับมาก และมีการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยการศึกษาในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะในการคิด (Thinking skills) และการมีความคิดริเริ่ม (Originality)โดยมี
การฝึกปฏิบัติกันในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
การวางรากฐานการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตั้งแต่ระดับก่อนวัย
เรียน การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
การปรับกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยความรู้จาก
การศึกษาและการสร้างภูมิปัญญา โดยการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก การส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีบทบาท
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และมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 4.11 4.10 4.06 และ 
4.00 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะในการคิด (Thinking skills) และการมี
ความคิดริเริ่ม (Originality)โดยมีการฝึกปฏิบัติกันในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังสูง
กว่าด้านอื่นๆ 
 ด้านการสร้างสรรค์งาน พบว่าค่าเฉลี่ยการสร้างสรรค์งานในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีการให้ความส าคัญกับกลุ่มสื่อรูปแบบใหม่ (New Media )  เช่น ซอฟต์แวร์ และเนื้อหา
ดิจิตอล เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การ
ให้ความส าคัญกับกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative services) เช่น การบริการทาง
โฆษณา นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเพ่ิมมูลค่า 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงเข้ากับรากฐานทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการประเภทการออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่แตกต่างกัน การให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของงานศิลปะ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 4.01 3.98 3.95 และ 3.83 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการให้
ความส าคัญกับกลุ่มสื่อรูปแบบใหม่ (New Media )  เช่น ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาดิจิตอล เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าค่าเฉลี่ยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวมและ
ด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยมีการมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การใช้ความคิด สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ให้มาก
ขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม การส่งเสริมให้มีการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนา
สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิต เพ่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน การมีระบบและขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าและบริการที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคล่องตัว  การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐเรื่อง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม
ใหม่ๆเกิดขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 4.09 4.06 4.04 และ 4.01 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก และการมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงกว่าด้านอื่นๆ 
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ตารางที่ 4.5 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น  4.01 0.75 มาก 
ED01 ประชากรมีสินค้าและบริการเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ 
4.09 0.81 มาก 

ED02 การพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 

4.14 0.81 มาก 

ED03 ประชากรมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
สอดคล้องกับรายได้ประชาชาติที่เพ่ิมขึ้น 

3.88 0.98 มาก 

ED04 ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี 3.92 1.01 มาก 
การกระจายรายได้ที่ดี  3.87 0.89 มาก 
ED05 การลดช่องว่างหรือความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้

ของกลุ่มประชากรในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
3.89 0.98 มาก 

ED06 การมีสินค้าอุปโภคบริโภคของประชากรทุกกลุ่มอาชีพ
อย่างทั่วถึง 

3.94 0.87 มาก 

ED07 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันทั้ง
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

3.84 1.00 มาก 

ED08 ประชากรในชนบทได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดย
มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเพียงพอ ไม่มีหนี้สิน 

3.82 1.12 มาก 

การมีงานท า  3.92 0.84 มาก 
ED09 ประชากรในวัยแรงงานมีงานท าอย่างทั่วถึง 3.88 0.99 มาก 
ED10 ระดับของการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

ผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศ จะต้องท าให้เกิด
การจ้างงาน 

3.98 0.90 มาก 

ED11 ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและ
บริการเพื่อส่งไปขายต่างประเทศมีผลต่อการจ้างงานใน
ประเทศ 

3.92 0.89 มาก 

ED12 รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันบริหารจัดการในการ
พัฒนาคนที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

3.90 0.98 มาก 
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ตารางที่ 4.5 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรย่อยของตัวแปรการพัฒนา
เศรษฐกิจ (ต่อ) 

ตัวแปร Mean S.D. ความหมาย 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  3.98 0.87 มาก 
ED13 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดอยู่เสมอ 
4.08 0.93 มาก 

ED14 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการ
ท าลายทรัพยากร เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4.05 0.96 มาก 

ED15 รัฐบาลมีการรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชน
ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

3.95 0.95 มาก 

ED16 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีโครงการสงวนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

3.96 0.93 มาก 

ED17 พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า 

3.94 0.99 มาก 

ED18 ประชาชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับ
สถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชนด้วยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.92 1.00 มาก 

การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 3.96 0.87 มาก 
ED19 การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือสินค้าที่ท าให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Reduce) 
3.98 0.97 มาก 

ED20 การน าสินค้ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 3.97 0.96 มาก 
ED21 การน าสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วมาหลอมใหม่ (Recycle) 3.96 0.95 มาก 
ED22 การซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผ่าน

การใช้งานแล้วอยู่เสมอ (Repair) 
3.98 0.90 มาก 

ED23 หน่วยงานภาครัฐมีการวางแนวนโยบายควบคุมมลพิษท่ี
เกิดในรูปแบบต่างๆจากการผลิตสินค้าหรือใช้บริการไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3.89 1.04 มาก 

ED24 หน่วยงานภาคเอกชนมีการวางแนวนโยบายการผลิต
สินค้าหรือให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.97 0.95 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย
พบผลดังนี้ 
 ด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นในภาพรวมและ
ด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้าและบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประชากรมีสินค้าและบริการเพ่ืออุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ประชากรมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับรายได้ประชาชาติที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 4.09 3.92 และ 3.88 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ครองชีพดีขึ้นในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นปัจจัยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 

ด้านการกระจายรายได้ที่ดี พบว่าค่าเฉลี่ยการกระจายรายได้ที่ดีในภาพรวมและด้านย่อยอยู่
ในระดับมาก โดยการพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
และบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การมีสินค้าอุปโภคบริโภคของประชากรทุกกลุ่มอาชีพ
อย่างทั่วถึง การลดช่องว่างหรือความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ของกลุ่มประชากรในชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
ประชากรในชนบทได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเพียงพอ ไม่มีหนี้สิน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.89 3.84 และ 3.82 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกระจายรายได้ที่ดีในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการมีสินค้า
อุปโภคบริโภคของประชากรทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึงสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านการมีงานท า พบว่าค่าเฉลี่ยการมีงานท าในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดย
ระดับของการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศ จะต้องท า
ให้เกิดการจ้างงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิต
สินค้าและบริการเพ่ือส่งไปขายต่างประเทศมีผลต่อการจ้างงานในประเทศ รัฐบาลและเอกชนร่วมมือ
กันบริหารจัดการในการพัฒนาคนที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ประชากรในวัยแรงงานมีงานท า
อย่างทั่วถึง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 3.92 3.90 และ 3.88 ตามล าดับ แสดงให้ เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีงานท าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมี
ระดับของการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศ จะต้องท า
ให้เกิดการจ้างงานสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าค่าเฉลี่ยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการท าลาย

 

 

 

 

 

 

 

 



 
97 

 

ทรัพยากร เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมี
โครงการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม รัฐบาลมีการรณรงค์และขอ
ความร่วมมือจากประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ประชาชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับสถานภาพ ภูมิ
สังคมของแต่ละชุมชนด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
4.05 3.96 3.95 3.94 และ 3.92 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
 ด้านการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าค่าเฉลี่ยการควบคุมการเกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับมาก โดยการลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบหรือสินค้าที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Reduce) และการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่เสมอ (Repair) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การน าสินค้า
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) หน่วยงานภาคเอกชนมีการวางแนวนโยบายการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การน าสินค้าท่ีผ่านการใช้แล้วมาหลอมใหม่ (Recycle) หน่วยงานภาครัฐมีการวาง
แนวนโยบายควบคุมมลพิษที่เกิดในรูปแบบต่างๆจากการผลิตสินค้าหรือใช้บริการไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96 และ 3.89 ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการเกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือ
สินค้าที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Reduce) และการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่
ผ่านการใช้งานแล้วอยู่เสมอ (Repair)สูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
  

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 25 ข้อ จาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 416 คน โดยสกัดองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมแหลมด้วยวิธีแวร์ริแม็ก 
(Varimax) ผลการวิเคราะห์พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จ านวนตัวแปรที่ร่วมกันชี้วัดและค่า
ความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้จ านวนองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และ
คุณธรรม เนื่องจากผู้วิจัยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ องค์ประกอบจะต้องมีความแปรปรวน
มากกว่า 1 ขึ้นไป ค่าของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
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Loading) มากกว่า 0.3 ขึ้นไป และองค์ประกอบแต่ละตัวจะต้องมีตัวแปรนั้นๆ  บรรยายตั้งแต่ 3 ตัว
ขึ้นไป การพิจารณาตัวแปรมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ ากว่า 0.3 ถูกตัดออกไป และตัวแปรที่ไม่
สามารถชี้วัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งตัดออกไป ซึ่งท าให้จ านวนองค์ประกอบและจ านวนตัว
แปรในองค์ประกอบแต่ละด้านเป็นไปตามกรอบแนวคิด ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดัง
ตาราง 
 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนองค์ประกอบขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ความพอประมาณ  
SE01 การซื้อสินค้าเฉพาะที่จ าเป็น 0.638 
SE02 การใช้บริการธุรกิจทั่วไปเฉพาะที่จ าเป็น 0.541 
SE03 การไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น 0.638 
SE04 การไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม 0.641 
SE05 ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 0.790 
SE06 ความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 0.736 
องค์ประกอบที่ 2 ความมีเหตุผล  
SE07 การพิจารณาความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้ง 0.512 
SE08 การพิจารณาค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาอยู่เสมอ 0.697 
SE09 การพิจารณาถึงผลของการกระท าของตนเองที่อาจก่อให้เกิดผลดีหรือ

ผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคมอยู่เสมอ 
0.759 

SE10 หลักการตัดสินใจในการด ารงชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับ 0.671 
SE11 การใช้สติปัญญาก ากับควบคุมตนเองให้มีความตื่นตัวและรู้ตัวตลอดเวลา

ว่าก าลังคิดและท าอะไร 
0.664 

องค์ประกอบที่ 3 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
SE12 การใช้ข้อมูลจากปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และ

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
0.400 

SE13 การรู้จักแบ่งปันรายได้ของตนเองเพ่ือท าประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม 0.622 
SE14 การวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน

กระแสเศรษฐกิจและสังคม  
0.606 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนองค์ประกอบขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

SE15 การกระท าการงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และเพียรพยายามอย่าง
เข้มแข็ง 

0.492 

SE16 การป้องกัน หรือรู้จักการบริหารความเสี่ยง 0.596 
SE17 การวางแผนการจัดการกับความไม่แน่นอน 0.622 
เงื่อนไขที่ 1 ความรู้  
SE18 การแสวงหาข้อมูลรายละเอียดก่อนท าการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้

บริการ 
0.693 

SE19 การใช้ความรู้อย่างรอบด้านเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต 0.616 
SE20 การให้ความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนเพื่อ

ระมัดระวังในการด ารงชีวิตตามแผนที่วางไว้ 
0.495 

SE21 การตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการด้วยความรอบคอบเสมอ 0.620 
เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม  
SE22 การซื้อสินค้าและใช้บริการโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ของผู้ขายหรือผู้

ให้บริการอยู่เสมอ 
0.552 

SE23 การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความดีให้กับชุมชน และ
สังคม 

0.752 

SE24 การรู้จักเสียสละหรือลดความเห็นแก่ตัวด้วยการแบ่งปันตามก าลังทรัพย์ 
และก าลังปัญญา 

0.791 

SE25 การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 0.727 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า องค์ประกอบที่  1 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบ

อยู่ระหว่าง 0.541 ถึง 0.790 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความพอประมาณ องค์ประกอบที่  2 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.512 ถึง 0.759 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า ความมีเหตุผล องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 6  ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.400 ถึง 0.622 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  เงื่อนไขที่  1 ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.495 ถึง 0.693 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความรู้ และ
เงื่อนไขที่  2 ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.552 ถึง 0.791 ซึ่งเรียกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า คุณธรรม 
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เท่าเดิมกับกรอบแนวคิด คือ 25 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดสรุป ดังตาราง 

ตารางท่ี 4.7  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อองค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี 

    ก่อน หลัง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 25 
องค์ประกอบที่ 1 ความพอประมาณ  6 6 
องค์ประกอบที่ 2 ความมีเหตุผล 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 6 6 
เงื่อนไขที่ 1 ความรู้ 4 4 
เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม 4 4 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 20 ข้อ จาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 416 คน โดยสกัดองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมแหลมด้วยวิธีแวร์ริแม็ก 
(Varimax) ผลการวิเคราะห์พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จ านวนตัวแปรที่ร่วมกันชี้วัดและค่า
ความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้จ านวนองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจาก
ผู้วิจัยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ องค์ประกอบจะต้องมีความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป ค่า
ของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.3 
ขึ้นไป และองค์ประกอบแต่ละตัวจะต้องมีตัวแปรนั้นๆ  บรรยายตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป การพิจารณาตัว
แปรมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ ากว่า 0.3 ถูกตัดออกไป และตัวแปรที่ไม่สามารถชี้วัดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งตัดออกไป ซึ่งท าให้จ านวนองค์ประกอบและจ านวนตัวแปรในองค์ประกอบแต่ละ
ด้านเป็นไปตามกรอบแนวคิด ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนองค์ประกอบขององค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การใช้องค์ความรู้  
CE01 การจัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน

และเสริมข้อมูลระดับประเทศ 
0.803 

CE02 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจ นักลงทุน และแรงงานอย่าง
สร้างสรรค ์

0.775 

CE03 ภาครัฐให้ความส าคัญและส่งเสริมการน านโยบายในการน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

0.783 

CE04 การแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมงดงามท่ีแฝงฝังอยู่ในการใช้ชีวิตของคนให้
กลายเป็นสินค้าและบริการ ท าให้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและดื่มด่ าใน
ความงดงาม 

0.711 

CE05 มีการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและ
บริการ 

0.687 

องค์ประกอบที่ 2 การศึกษา  
CE06 การวางรากฐานการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 
0.739 

CE07 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษา 

0.762 

CE08 การส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

0.668 

CE09 การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะในการคิด (Thinking skills) และการมี
ความคิดริเริ่ม (Originality)โดยมีการฝึกปฏิบัติกันในระดับโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

0.726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
102 

 

ตารางท่ี 4.8 จ านวนองค์ประกอบขององค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

CE10 การปรับกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยความรู้จากการศึกษาและการสร้างภูมิปัญญา 
โดยการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก 

0.535 

องค์ประกอบที่ 3 การสร้างสรรค์งาน  
CE11 การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงเข้ากับรากฐานทาง

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
0.602 

CE12 การให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของงาน
ศิลปะ 

0.692 

CE13 การให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการประเภทการออกแบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

0.710 

CE14 การให้ความส าคัญกับกลุ่มสื่อรูปแบบใหม่ (New Media )  เช่น 
ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ี
แตกต่างกัน 

0.797 

CE15 การให้ความส าคัญกับกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
services) เช่น การบริการทางโฆษณา นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเพ่ิมมูลค่า 

0.781 

องค์ประกอบที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  
CE16 การมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ 0.717 
CE17 การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆเกิดข้ึน 

0.721 

CE18 การใช้ความคิด สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ให้มากข้ึนในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม 

0.696 

CE19 การส่งเสริมให้มีการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่มี
นวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิต เพ่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

0.684 

CE20 การมีระบบและขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้า
และบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคล่องตัว 

0.668 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า องค์ประกอบที่  1 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.687 ถึง 0.803 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การใช้องค์ความรู้ องค์ประกอบที่  2 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.535 ถึง 0.762 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า การศึกษา องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 5  ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.602 
ถึง 0.797 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การสร้างสรรค์งาน  และองค์ประกอบที่  4 ประกอบด้วย 5 
ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.668 ถึง 0.721 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า ตัวบ่งชี้ขององค์ป ระกอบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เท่าเดิมกับกรอบแนวคิด คือ 20 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดสรุป ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 4.9  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชื่อองค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี 

    ก่อน หลัง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 20 20 

องค์ประกอบที่ 1 การใช้องค์ความรู้ 5 5 

องค์ประกอบที่ 2 การศึกษา 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การสร้างสรรค์งาน 5 5 

องค์ประกอบที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 5 5 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 24 ข้อ จาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 416 คน โดยสกัดองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมแหลมด้วยวิธีแวร์ริแม็ก 
(Varimax) ผลการวิเคราะห์พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จ านวนตัวแปรที่ร่วมกันชี้วัดและค่ า
ความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้จ านวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
ได้ แก่  ม าตรฐานการครองชีพ ดี ขึ้ น  การกระจายราย ได้ที่ ดี  การมี งานท า  การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้วิจัยพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ องค์ประกอบจะต้องมีความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป ค่าของตัวแปรแต่
ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.3 ขึ้นไป และ
องค์ประกอบแต่ละตัวจะต้องมีตัวแปรนั้นๆ  บรรยายตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป การพิจารณาตัวแปรมีค่า
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น้ าหนักองค์ประกอบต่ ากว่า 0.3 ถูกตัดออกไป และตัวแปรที่ไม่สามารถชี้วัดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งตัดออกไป ซึ่งท าให้จ านวนองค์ประกอบและจ านวนตัวแปรในองค์ประกอบแต่ละ
ด้านเป็นไปตามกรอบแนวคิด ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนองค์ประกอบขององค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น   
ED01 ประชากรมีสินค้าและบริการเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 0.737 
ED02 การพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพใน

การผลิตสินค้าและบริการ 
0.749 

ED03 ประชากรมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับรายได้
ประชาชาติที่เพ่ิมข้ึน 

0.696 

ED04 ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี 0.731 
องค์ประกอบที่ 2 การกระจายรายได้ที่ดี   
ED05 การลดช่องว่างหรือความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ของกลุ่ม

ประชากรในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
0.699 

ED06 การมีสินค้าอุปโภคบริโภคของประชากรทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง 0.723 
ED07 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันทั้งชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบท 
0.681 

ED08 ประชากรในชนบทได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยมีอาชีพที่สร้าง
รายได้อย่างเพียงพอ ไม่มีหนี้สิน 

0.675 

องค์ประกอบที่ 3 การมีงานท า   
ED09 ประชากรในวัยแรงงานมีงานท าอย่างทั่วถึง 0.657 
ED10 ระดับของการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตสินค้าและ

บริการภายในประเทศ จะต้องท าให้เกิดการจ้างงาน 
0.707 

ED11 ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งไป
ขายต่างประเทศมีผลต่อการจ้างงานในประเทศ 

0.650 

ED12 รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันบริหารจัดการในการพัฒนาคนที่มีอยู่เดิม
ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

0.655 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนองค์ประกอบขององค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ED13 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอ 0.588 
ED14 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการท าลายทรัพยากร 

เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
0.634 

ED15 รัฐบาลมีการรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

0.676 

ED16 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีโครงการสงวนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

0.731 

ED17 พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 0.743 
ED18 ประชาชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับสถานภาพ ภูมิ

สังคมของแต่ละชุมชนด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
0.746 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

ED19 การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือสินค้าที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Reduce) 

0.811 

ED20 การน าสินค้ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 0.853 
ED21 การน าสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วมาหลอมใหม่ (Recycle) 0.832 
ED22 การซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่

เสมอ (Repair) 
0.802 

ED23 หน่วยงานภาครัฐมีการวางแนวนโยบายควบคุมมลพิษท่ีเกิดในรูปแบบ
ต่างๆจากการผลิตสินค้าหรือใช้บริการไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

0.816 

ED24 หน่วยงานภาคเอกชนมีการวางแนวนโยบายการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

0.801 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า องค์ประกอบที่  1 ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบ

อยู่ระหว่าง 0.696 ถึง 0.749 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น องค์ประกอบที่  
2 ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้  มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.675 ถึง 0.723 ซึ่ งเรียกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า การกระจายรายได้ที่ดี องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 4  ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนัก
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องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.650 ถึง 0.707 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การมีงานท า  องค์ประกอบที่  
4 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.588 ถึง 0.746 ซึ่ งเรียกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ประกอบที่  5 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ มี
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.801 ถึง 0.853 ซึ่งเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การควบคุมการเกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ การพัฒนา
เศรษฐกิจ เท่าเดิมกับกรอบแนวคิด คือ 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดสรุป ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 4.11  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ชื่อองค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี 

    ก่อน หลัง 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 24 24 

องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 4 4 

องค์ประกอบที่ 2 การกระจายรายได้ที่ดี 4 4 

องค์ประกอบที่ 3 การมีงานท า 4 4 

องค์ประกอบที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6 6 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ 2 เงื่อนไข 25 ตัวบ่งชี้ 
ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 25 ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบเดียวกันมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Barlett’s Test of Sphericity มี
ค่าเท่ากับ 6574.673 ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy)  มีค่าเท่ากับ .937  แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างเป็นแบบจ าลององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบแบบจ าลององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ขั้นตอนดังนี้ 
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4.3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง  
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ 2 เงื่อนไข จ านวน 25 ตัวบ่งชี้ โดยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ 3 
องค์ประกอบ 2 เงื่อนไข ดังนี้  องค์ประกอบความพอประมาณ องค์ประกอบความมีเหตุผล 
องค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
  องค์ประกอบความพอประมาณ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ SE01 การซื้อ
สินค้าเฉพาะที่จ าเป็น SE02 การใช้บริการธุรกิจทั่วไปเฉพาะที่จ าเป็น SE03 การไม่ใช้จ่ายเกินความ
จ าเป็น SE04 การไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม SE05 ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และ SE06 
ความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 

องค์ประกอบความมีเหตุผล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ SE07 การพิจารณา
ความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้ง SE08 การพิจารณาค้นหาสาเหตุหรือต้นตอ
ของปัญหาอยู่เสมอ SE09 การพิจารณาถึงผลของการกระท าของตนเองที่อาจก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคมอยู่เสมอ SE010 หลักการตัดสินใจในการด ารงชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับ และ SE011 การใช้สติปัญญาก ากับควบคุมตนเองให้มีความตื่นตัวและรู้ตัวตลอดเวลาว่า
ก าลังคิดและท าอะไร 

องค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ SE12 การ
ใช้ข้อมูลจากปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
SE13 การรู้จักแบ่งปันรายได้ของตนเองเพ่ือท าประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม  SE14 การวางแผน
ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจและสังคม SE15 การกระท า
การงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และเพียรพยายามอย่างเข้มแข็ง SE16 การป้องกัน หรือรู้จักการ
บริหารความเสี่ยง และ SE17 การวางแผนการจัดการกับความไม่แน่นอน 

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  4 ตัวบ่งชี้  คือ SE18 การแสวงหาข้อมูล
รายละเอียดก่อนท าการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการ SE19 การใช้ความรู้อย่างรอบด้านเพ่ือการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต SE20 การให้ความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เพ่ือระมัดระวังในการด ารงชีวิตตามแผนที่วางไว้  และ SE21 การตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการด้วย
ความรอบคอบเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ SE22 การซื้อสินค้าและใช้
บริการโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการอยู่เสมอ SE23 การสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมที่ส่งเสริมความดีให้กับชุมชน และสังคม SE24 การรู้จักเสียสละหรือลดความเห็นแก่ตัวด้วย
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การแบ่งปันตามก าลังทรัพย์ และก าลังปัญญา และ SE25 การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

  

ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า  ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนระหว่างแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค -สแคว์ เท่ากับ 691.76 
(p=0.000) ที่องศาอิสระ 66 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.93 และค่า
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.062 แสดงว่า 
แบบจ าลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างจากกรอบแนวคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องค์ประกอบ/เงื่อนไข 

เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 

PSSE 
R-Square 

Factor loading SE 

รวม 3 องค์ประกอบ    

ความพอประมาณ  0.761 0.030 0.579 

ความมีเหตุผล 0.851 0.022 0.725 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 0.946 0.016 0.894 

รวม 2 เงื่อนไข    

ความรู้ 0.868 0.021 0.754 

คุณธรรม 0.855 0.021 0.730 

Chi Square goodness of fit = 691.760  df =267  p-value = 0.0000     /df = 2.59 

RMSEA = 0.059    CFI = 0.981  TLI = 0.974 SRMR = 0.032 

 
จากตารางที่ 4.12 แสดงว่า น้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .761-.946 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
องค์ประกอบความมีเหตุผล และองค์ประกอบความพอประมาณ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
.946 .851 และ .761 ตามล าดับ ในแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 89 73 และ 58 ตามล าดับ นั่นคือ องค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีมีความส าคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบความพอประมาณมี
ความส าคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด และน้ าหนักองค์ประกอบของเงื่อนไข 2 เงื่อนไข มี
ค่าเป็นบวก ได้แก่ เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ มีค่าน้ าหนักเงื่อนไขเท่ากับ .868 และ .855 
ตามล าดับ ในแต่ละเงื่อนไขมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อย
ละ 75 73 ตามล าดับ โดยเงื่อนไขความรู้มีความส าคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าเงื่อนไข
คุณธรรม 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ ผล
การตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 20 ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบเดียวกันมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Barlett’s Test of Sphericity มี
ค่าเท่ากับ 7789.559 ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy)  มีค่าเท่ากับ .955  แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างเป็นแบบจ าลององค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบแบบจ าลององค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังนี้ 

 
4.3.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง  
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ จ านวน 20 ตัวบ่งชี้  โดยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ ดังนี้  องค์ประกอบการใช้องค์ความรู้  องค์ประกอบการศึกษา องค์ประกอบการ
สร้างสรรค์งาน และองค์ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
  องค์ประกอบการใช้องค์ความรู้ ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ CE01 การ
จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและเสริมข้อมูลระดับประเทศ
CE02 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจ นักลงทุน และแรงงานอย่างสร้างสรรค์ CE03 ภาครัฐ
ให้ความส าคัญและส่งเสริมการน านโยบายในการน าทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ CE04 
การแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมงดงามที่แฝงฝังอยู่ในการใช้ชีวิตของคนให้กลายเป็นสินค้าและบริการ ท าให้
มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและดื่มด่ าในความงดงาม และ CE05 มีการสั่งสมความรู้ของสังคม 
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและ
บริการ 

องค์ประกอบการศึกษา ประกอบด้วยตัวตัวบ่ งชี้  5 ตัวบ่ งชี้  คือ CE06 การ
วางรากฐานการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน   
CE07 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้ งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา CE08 การส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตร CE09 การเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะในการคิด (Thinking skills) และการมีความคิดริเริ่ม 
(Originality)โดยมีการฝึกปฏิบัติกันในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และ CE10 การ
ปรับกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยความรู้จ าก
การศึกษาและการสร้างภูมิปัญญา โดยการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก 
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องค์ประกอบการสร้างสรรค์งาน ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ CE11 การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงเข้ากับรากฐานทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  CE12 การให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของงานศิลปะ CE13 
การให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการประเภทการออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน CE14 การให้ความส าคัญกับกลุ่มสื่อรูปแบบใหม่ (New Media )  เช่น ซอฟต์แวร์ และ
เนื้อหาดิจิตอล เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และ CE15 การให้ความส าคัญกับ
กลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative services) เช่น การบริการทางโฆษณา นันทนาการ 
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเพ่ิมมูลค่า 

องค์ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
CE16 การมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์  CE17 การ
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น CE18 การใช้ความคิด สติปัญญา และความคิด
สร้างสรรค์ให้มากขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม CE19 การส่งเสริมให้มีการร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิต เพ่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และ CE20 การมีระบบและขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาในสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคล่องตัว 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี 4 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 
20 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวก โดยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .76 - .89 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบมาตรฐาน (R2) และค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Regressions) ตัวบ่งชี้ที่  1-5 เป็นตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบการใช้องค์ความรู้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .76-.88 ตัวบ่งชี้ที่ 6-10 เป็นตัว
บ่งชี้ในองค์ประกอบการศึกษา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .80-.89 ตัวบ่งชี้ที่ 11-15 เป็นตัว
บ่งชี้ในองค์ประกอบการสร้างสรรค์งาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .83-.85 และตัวบ่งชี้ที่ 
16-20 เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.78-.89  
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ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า  ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนระหว่างแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค -สแคว์ เท่ากับ 470.923 
(p=0.00) ที่องศาอิสระ 163 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.96 และค่า
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.067 แสดงว่า 
แบบจ าลองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างจากกรอบแนวคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

องค์ประกอบ 

เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 

CECON 
R-Square 

Factor loading SE 

การใช้องค์ความรู้ 0.83 0.02 0.69 

การศึกษา 0.90 0.02 0.82 

การสร้างสรรค์งาน 0.89 0.02 0.79 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 0.88 0.02 0.78 

Chi Square goodness of fit =470.923  df =163   p-value = 0.0000       /df =  2.89 

RMSEA = 0.067    CFI = 0.96  TLI = 0.95 

 
จากตารางที่ 4.13 แสดงว่า น้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง 4 

องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .83-.90 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบการศึกษา  องค์ประกอบการ
สร้างสรรค์งาน องค์ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และองค์ประกอบการใช้องค์ความรู้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .90 .89 .88 และ .83 ตามล าดับ ในแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผัน
ร่วมกับองค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 82 79 78 และ 69 ตามล าดับ นั่นคือ 
องค์ประกอบการการศึกษามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบการใช้
องค์ความรู้มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรคน์้อยที่สุด  

 
4.3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ ผล
การตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 24 ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบเดียวกันมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Barlett’s Test of Sphericity มี
ค่าเท่ากับ 11089.809 ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy)  มีค่าเท่ากับ .966  แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างเป็นแบบจ าลององค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบแบบจ าลององค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
114 

 

4.3.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง  
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้  โดยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น องค์ประกอบการกระจายรายได้ที่ดี 
องค์ประกอบการมีงานท า องค์ประกอบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ประกอบการควบคุม
การเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ED01 ประชากรมีสินค้าและบริการเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ED02 การพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ ED03 ประชากรมีค่าใช้จ่าย
ในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับรายได้ประชาชาติที่เพ่ิมขึ้น และ ED04 ประชากรมีฐานะ
ความเป็นอยู่ที่ด ี

องค์ประกอบการกระจายรายได้ที่ดี ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ ED05 
การลดช่องว่างหรือความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ของกลุ่มประชากรในชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท ED06 การมีสินค้าอุปโภคบริโภคของประชากรทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง ED07 ผลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท และ ED08 ประชากรในชนบท
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเพียงพอ ไม่มีหนี้สิน 

องค์ประกอบการมีงานท า ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ ED09 ประชากร
ในวัยแรงงานมีงานท าอย่างทั่วถึง ED10 ระดับของการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการผลิต
สินค้าและบริการภายในประเทศ จะต้องท าให้เกิดการจ้างงาน ED11 ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือส่งไปขายต่างประเทศมีผลต่อการจ้างงานในประเทศ และ ED12 
รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันบริหารจัดการในการพัฒนาคนที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

องค์ประกอบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยตัวตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
ED13 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอ  ED14 การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการท าลายทรัพยากร เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ ED15 รัฐบาลมีการรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า ED16 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีโครงการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ED17 พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ ED18 
ประชาชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชนด้วยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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องค์ประกอบการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวตัว
บ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ ED19 การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือสินค้าที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Reduce) ED20 การน าสินค้ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ED21 การน าสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วมาหลอม
ใหม่ (Recycle) ED22 การซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่เสมอ 
(Repair) ED23 หน่วยงานภาครัฐมีการวางแนวนโยบายควบคุมมลพิษที่เกิดในรูปแบบต่างๆจากการ
ผลิตสินค้าหรือใช้บริการไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ ED24 หน่วยงาน
ภาคเอกชนมีการวางแนวนโยบายการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ทั้ง 24 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวก โดยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .69 - .91 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบมาตรฐาน (R2)  ตัวบ่งชี้
ที่ 1-4 เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.69-.79 ตัวบ่งชี้ที่ 5-8 เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการกระจายรายได้ที่ดี มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .81-.89 ตัวบ่งชี้ที่ 9-12 เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการมีงานท า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .78-.88 ตัวบ่งชี้ที่ 13-18 เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .83-.90 และตัวบ่งชี้ที่ 19-24 เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการควบคุม
การเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .84-.91 
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
4.3.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า  ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนระหว่างแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแคว์ เท่ากับ 712.072 
(p=0.00) ที่องศาอิสระ 239 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.96 และค่า
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.069 แสดงว่า 
แบบจ าลองการพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างจากกรอบแนวคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ 

เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 

ECON DEP 
R-Square 

Factor loading SE 

มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 0.89 0.02 0.80 

การกระจายรายได้ที่ดี 0.94 0.01 0.89 

การมีงานท า 0.95 0.01 0.91 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 0.94 0.01 0.89 

การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

0.89 0.02 0.78 

Chi Square goodness of fit = 712.072  df =239   p-value = 0.0000     /df =  2.98 

RMSEA = 0.069    CFI = 0.96  TLI = 0.95 

 
จากตารางที่ 4.14 แสดงว่า น้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .89-.95 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดย
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบการมีงานท า  องค์ประกอบ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์ประกอบการกระจายรายได้ที่ดี องค์ประกอบมาตรฐานการ 
ครองชีพดีขึ้น และองค์ประกอบการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .95 .94 .94 .89 และ .89 ตามล าดับ ในแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผัน
ร่วมกับองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 91 89 89 80 และ 78 ตามล าดับ นั่น
คือ องค์ประกอบการมีงานท ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบการ
ควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยที่สุด  
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4.4 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยพิจารณาค่า 2 = 162.014 df = 66 2 /df = 2.45 อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 (Marsh and 
Hocevar, 1985)  ค่า CFI = 0.981  TLI = 0.974  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8  (Browne, M. W. and 
Cudeck, R. 1993) นอกจากนี้ยังพิจารณาค่า RMSEA = 0.059 RMR = 0.032 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.08 
(Hair et al., 2006) โดยพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ( =-0.23, p<0.00) หมายความว่า หากมีการใช้นโยบายในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างดีเพ่ือมาพัฒนาประเทศไทย จะไม่ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดี
ขึ้นและลดลงมากนัก ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (  =0.863, p<0.000) หมายความว่า หากมีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดี จะ
ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างมาก แสดงสมการดังนี้ 
 

ECONDEP = -0.023(PSSE) + 0.863* (CECON) ……..(1) 
CECON  = 0.710*** (PSSE)   ........(2) 

โดยที่ 
ECONDEP = การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
PSSE  = ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
CECON  = เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 2 และ 3 และมีโมเดลดังภาพที่ 4.4 
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2 = 162.014 , df = 66, 2 /df = 2.45, CFI = 0.981, TLI = 0.974,  
RMSEA = 0.059, RMR = 0.032 
(Mplus 7.11 standardized estimates) 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
ภาพที่ 4.4 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ส าคัญคือ (1) เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย และท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  (2) เพ่ือศึกษาขนาดของ
ความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ และ (3) เพ่ือศึกษาถึงขนาดของผลกระทบในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ 
(1) ประชาชนในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มGeneration B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคน
ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 อายุ 44 – 62 ปี และ(2) ประชาชนในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม
Generation X (Extraordinary Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 อายุ 
29 – 43 ปี กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวได้เน้นเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
โดยจะท าการศึกษาในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จ านวน 416 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify random 
sampling)   

ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใช้สถิติอ้างอิง 
(Interface statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์ประกอบของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  และองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสถิติการวิเคราะห์การถดถอย
เชิ งพหุ  (Multiple  regressions) โดยใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ เป็นองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีม่ีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  218 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 อายุ
ระหว่าง 29 - 36 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
224 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 20,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาท
ขึ้นไป จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าค่าเฉลี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 4.17 รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความมีเหตุผล และด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.03 ตามล าดับ โดยใช้
เงื่อนไขคุณธรรมมากว่าเงื่อนไขความรู้ เท่ากับ 4.16 มากว่า 4.13 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีการ
ปฏิบัติด้านความพอประมาณสูงกว่าด้านอื่นๆ 

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายด้าน พบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการศึกษา ด้านการ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการสร้างสรรค์งาน และด้านการใช้องค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 4.06 3.96 และ 3.83 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการสร้างสรรค์งาน และ
ด้านการใช้องค์ความรู้  

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ค่าเฉลี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นมีค่ามากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการมีงานท า และด้านการกระจายรายได้ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 3.98 3.96 3.92 และ 
3.87 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นสูงกว่าด้านอื่นๆ  

 
5.1.1 การสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และท าการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยพิจารณาค่า 2 = 162.014 df = 66 2 /df = 2.45 อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 (Marsh and 
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Hocevar, 1985)  ค่า CFI = 0.981  TLI = 0.974  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8  (Browne, M. W. and 
Cudeck, R. 1993) นอกจากนี้ยังพิจารณาค่า RMSEA = 0.059 SRMR = 0.032 ที่มีค่าน้อยกว่า 
0.08  

 
5.1.2 การศึกษาขนาดของความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
น้ าหนักองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 

0.761-0.946 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  องค์ประกอบด้านความมีเหตุผล และ
องค์ประกอบด้านความพอประมาณ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.946 0.851 และ 0.761 
ตามล าดับ ในแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิด
เป็นร้อยละ 89 73 และ 58 ตามล าดับ นั่นคือ องค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความส าคัญ
ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้านความพอประมาณมีความส าคัญต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด และน้ าหนักองค์ประกอบของ 2 เงื่อนไข มีค่าเป็นบวก ได้แก่ 
เงื่อนไขและคุณธรรม โดยมีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 0.868 และ 0.855 ตามล าดับ ในแต่ละเงื่อนไขมีความ
แปรผันร่วมกับองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 75 และ 73 ตามล าดับ โดย
เงื่อนไขด้านความรู้มีความส าคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าเงื่อนไขด้านคุณธรรม 

น้ าหนักองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.83-
0.90 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ องค์ประกอบด้านการศึกษา  องค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์งาน องค์ประกอบด้านการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา และองค์ประกอบด้านการใช้องค์ความรู้ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.90 0.89 0.88 และ 0.83 ตามล าดับ ในแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 82 79 78 และ 69 ตามล าดับ นั่นคือ องค์ประกอบด้านการ
การศึกษามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้านการใช้องค์ความรู้มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้อยที่สุด  

น้ าหนักองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.89-
0.95 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ องค์ประกอบด้านการมีงานท า  องค์ประกอบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
องค์ประกอบด้านการกระจายรายได้ที่ดี  องค์ประกอบด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น และ
องค์ประกอบด้านการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.95 0.94 0.94 0.89 และ 0.89 ตามล าดับ โดยในแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผันร่วมกับ
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องค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ  คิดเป็นร้อยละ 91 89 89 80 และ 78 ตามล าดับ นั่นคือ 
องค์ประกอบด้านการมีงานท ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้าน
การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยที่สุด  

 
5.1.3 การศึกษาถึงขนาดของผลกระทบในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย (  =-0.23, p<0.00) หมายความว่า หากมีการใช้นโยบายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ดีเพ่ือมาพัฒนาประเทศไทย จะไม่ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นและลดลงมากนัก 
เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
โดยมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน มี ใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียงและ
ประหยัด ตามก าลังทรัพย์ของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน ถ้ามีเงินเหลือ จึงแบ่งเก็บออม
ไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมอีกบางส่วนตามความ
จ าเป็นเท่านั้น ส่วนทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (  =0.863, p<0.000) หมายความว่า หากมีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดี จะ
ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ 
Creative Economy เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยผสานความคิดสร้างสรรค์ของคน วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ น าไปสู่การสร้างเงิน สร้าง
งานให้กับประเทศ 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1 การสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และท าการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) นั้นได้มีงานวิจัยทางการศึกษาและทางด้าน
บริหารธุรกิจเป็นจ านวนมากใช้แบบจ าลองดังกล่าวในการท าวิจัย แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ใช้แบบจ าลอง
ดังกล่าวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็
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ตามงานวิจัยของขวัญกมล ดอนขวา เรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนใน
ชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ศึกษาไว้ในปี 2555 และ 2556 โดยการสร้างแบบจ าลอง
ได้ใช้ SEM และงานวิจัยดังกล่าวพบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากแบบจ าลอง (Compute 
Covariance Matrix) เท่ ากับ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากข้อมูล เชิงประจักษ์  (Sample 
Covariance Matrix) 

  
5.2.2 การศึกษาขนาดของความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.2.2.1 น้ าหนักขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 องค์ประกอบ มี

ค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.761-0.946 โดยองค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความส าคัญมากท่ีสุด 
(0.946) รองลงมาได้แก่ด้านความมีเหตุผล (0.851) และด้านความพอประมาณ (0.761) ตามล าดับ 
ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ ขวัญกมล ดอนขวา (2554) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุน าหลักด้านความมีเหตุผล 
(28.29) ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
มากกว่าเกณฑ์ด้านความพอประมาณ (28.26) และเกณฑ์ด้านภูมิคุ้มกัน (28.07) อีกทั้งยังแตกต่าง
จากผลงานวิจัยเรื่องแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ขวัญกมล ดอนขวา (2556) ได้ท าการศึกษาในประเด็น
เกณฑ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพบว่าองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความส าคัญที่สุด (0.87) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (0.84) และด้านความพอประมาณ (0.32) 

ส าหรับน้ าหนักองค์ประกอบของ 2 เงื่อนไข จากผลการวิจัยเร่องนี้มีค่าเป็นบวก โดยใช้
เงื่อนไขคุณธรรม (0.868) มากกว่าเงื่อนไขความรู้ (0.855) ซึ่งแตกต่างจากผลงานการวิจัยของขวัญ
กมล ดอนขวา (2554) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการของผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
และผลการศึกษาพบว่า ใช้เงื่อนไขความรู้  (29.23) มากกว่าเงื่อนไขคุณธรรม (29.18) อีกทั้ ง
ผลการวิจัยยังแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบว่า เงื่อนไขด้านความรู้ 
(0.91 ) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชน
ชนบทมากกว่าเงือ่นไขด้านคุณธรรม (0.79) (ขวัญกมล ดอนขวา, 2556) 
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5.2.2.2 น้ าหนักองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็น
บวก มีค่าตั้งแต่ 0.83-0.90 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านการการศึกษามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มากที่สุด (0.90) รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์งาน (0.89) และ
องค์ประกอบด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (0.88) ตามล าดับ ขณะที่องค์ประกอบด้านการใช้องค์
ความรู้มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้อยที่สุด (0.83) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร และ โสมสกาว เพชรานนท์ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาถึงสถานะและแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการสร้างสรรค์งาน  สามารถสรุปได้ว่า ผลผลิตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 9.15 สาขา
ทัศนศิลป์เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าผลผลิตรวมสูงสุดทุกปี และเป็นสาขาที่มีทุนกายภาพมากที่สุด และยัง
พบว่าสัดส่วนการใช้แรงงานสร้างสรรค์ต่อแรงงานทั่วไป เท่ากับ 30:70 ตลอดจนมีการใช้แรงงาน
สร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.18 ต่อปี ในขณะที่การใช้แรงงานทั่วไปเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2.75 ต่อ
ปี ด้านมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ เท่ากับ 
191,204 – 340,581 บาทต่อปี โดยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 33.87 ต่อปี  
 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยประเด็นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการใช้องค์ความรู้ที่มีความส าคัญ
น้อยกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆนั้น ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก 
และสุกัญญา แสงเดือน (2554) ที่ให้ความส าคัญด้านองค์ความรู้ และได้ท าการศึกษาถึงการจัดการ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี โดยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เชิง
สร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยความรู้ภายใน
ตัวบุคคล ความรู้ภายนอกบุคคล ความรู้เชิงสร้างสรรค์ และสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ การก าหนดความรู้ โดยการก่อตั้งชุมชน และก่อเกิดความรู้ การ
สร้างสรรค์ความรู้ โดยการแสวงหา สร้างสรรค์ และเสริมแต่ง การแบ่ งปันความรู้ โดยการบอกเล่า 
แบ่งปัน และบันทึก และการประเมินผลความรู้ โดยการประเมินความเป็นไปได้ ความประสบ
ผลส าเร็จ การประดิษฐ์ผลงาน และการจัดการ 

5.2.2.3 น้ าหนักองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเป็น
บวก ตั้งแต่ 0.89-0.95 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบ
ด้านการมีงานท า  องค์ประกอบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์ประกอบด้านการกระจาย
รายได้ที่ดี องค์ประกอบด้านมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น และองค์ประกอบด้านการควบคุมการเกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 0.94 0.94 0.89 และ 
0.89 ตามล าดับ นั่นคือ องค์ประกอบด้านการมีงานท ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด 
ขณะที่องค์ประกอบด้านการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการ
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พัฒนาเศรษฐกิจน้อยที่สุด ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้ได้แตกต่างจากผลงานการวิจัยของ ปัทมา เธียร
วิศิษฎ์สกุล และมารยาท สมุทรสาคร (2556) ทีไ่ด้ท าการศึกษาและเขียนบทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทยที่ให้ความส าคัญทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศต่อไปจ าเป็นต้องก าหนดกรอบแนวคิดการสร้างฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นการ
เติบโตรูปแบบใหม่ โดยที่ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ต้องให้ความส าคัญกับการบรูณาการแนว
ทางการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์
ระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการวางยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาว ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้
ทันที  โดยที่การด าเนินงานของรัฐบาลต้องมีความต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  การ
ลดความเหลื่อมล ้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการเติบโตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ  

 
5.2.3 การศึกษาถึงขนาดของผลกระทบในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย (  =-0.23, p<0.00) หมายความว่า หากมีการใช้นโยบายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ดีเพ่ือมาพัฒนาประเทศไทย จะไม่ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นและลดลงมากนัก 
ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ขวัญกมล ดอนขวา, 2555) และงานวิจัยแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขวัญกมล ดอนขวา, 2556) ที่
พบว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลทางบวกต่อการจัดการธุรกิจชุมชน และได้รับอิทธิพล
ทางบวกจากสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท 
 ส าหรับด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(  =0.863, p<0.000) หมายความว่า หากมีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดี จะท าให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้ นอย่างมาก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) สรุปว่าการด าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการ และการพัฒนาเชิงลึกในสาขา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง 5 
สาขา ได้แก่ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ (2) เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม (3) งานช่างฝีมือและหัตถกรรม (4) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ (5) 
การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน าผลิตภัณฑ์
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และบริการสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ สุมาลี สันติพลาวุฒิ และ จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (2553) 
ที่ได้วิเคราะห์สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มงาน
สร้างสรรค์ตามลักษณะงานในช่วงปี พ.ศ. 2545-2551 ของประเทศไทย และพบว่าปัจจัยทุนทาง
กายภาพและแรงงานสร้างสรรค์มีผลในทางบวกต่อมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน 
นอกจากนี้ยังพบว่า โดยภาพรวมการใช้ปัจจัยทุกประเภทอยู่ในช่วงผลผลิตหรือผลได้ต่อขนาดลดลง 
(Decreasing Return to Scale) หมายถึงการเพ่ิมปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้นเรื่อยๆ 
แต่กลับมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง โดยมีลักษณะความยืดหยุ่นต่อทุนกายภาพค่อนข้างสูง และมีการ
ตอบสนองต่อแรงงานสร้างสรรค์ในทิศทางบวก ส่งผลต่อภาวะของผลผลิตและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยมากยิ่งข้ึน 

ในประเด็นผลจากการวิจัยยังสอดคล้องกับบทความวิชาการของ ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี 
(2553) เรื่องถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากต่างประเทศ สรุปในบทความถึงการน าเสนอ
บทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก 2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และประเทศอิตาลี
มาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เนื่องจาก ทั้งสองประเทศมีมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณีอันยาวนาน ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ  โดยด้าน
นโยบายจากทั้งสามประเทศให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคเพ่ือการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ แต่สหราชอาณาจักรได้เริ่มต้นพัฒนาก่อน จึงมีการปรับปรุงการด าเนินงานเป็น
ระยะถึงปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักรก้าวหน้าไปมากและมีผลเป็น
รูปธรรม   ในกรณีของประเทศอิตาลีถึงแม้จะเริ่มด าเนินงานช้ากว่าแต่มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย
ทั้งด้านงานศิลป์ และงานจากความคิดสร้างสรรค์อ่ืนๆ โดยเป็นผู้น าทางความคิดสร้างสรรค์ในบาง
เรื่อง อาทิ แฟชั่นและการออกแบบ อุตสาหกรรมอาหาร และการอนุรักษ์สถานที่ ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวมีส่วนแบ่งในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอิตาลีถึงร้อยละ 9.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี พ.ศ. 2551 อีกท้ังผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ ชลเทพ (2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในการด าเนิน
ธุรกิจสร้างสรรค์นั้นมาจากความชอบส่วนตัวของผู้ประกอบการเป็นหลัก ประกอบกับการสั่งสมความรู้
ความสามารถที่ถนัด และเห็นว่าการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้จะสามารถช่วยเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าได้ และท าให้สินค้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านองค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละธุรกิจ และใช้วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นองค์ประกอบเสริม เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมที่มีคุณลักษณะที่มีคุณค่า หายาก 
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ทดแทนได้ยาก และลอกเลียนแบบได้ยาก เพ่ือสร้างสินค้าสร้างสรรค์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมได้และยังก่อให้ เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ในระยะยาวภายในประเทศไทย และมีผลที่ดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยั งสอดคล้องกับ การศึกษาในต่ างประเทศของ Yusuf and 
Nabeshima (2005) ที่ได้ท าการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออก โดยเลือกประเทศที่
ท าการศึกษาได้แก่ประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน 
และประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ในเอเชียตะวันออก กระบวนการของการเจริญเติบโตและสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีรายได้ขนาดกลางและรายได้สูง การ
เจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากนวัตกรรม แทนการใช้ปัจจัยทางการผลิตในจ านวนมาก  รวมถึง
สอดคล้องกับ Carr (2009) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมแรงงานในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศสกอตแลนด์ พบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีมีความส าคัญใน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสกอตแลนด์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 5,100 ล้านยูโร ใน
ปี ค.ศ. 2007 และมีการจ้างงาน 60,700 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนการจ้างงานทั้งหมดใน
ประเทศ มีการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากการจดทะเบียนของบริษัทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27 ในช่วงปี ค.ศ. 2008 
 ส าหรับงานวิจัยที่สนับสนุนในประเด็นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลทางบวกอย่างสูงคือ 
การศึกษาของ Bell and Jayne (2010) เรื่อง The creative countryside: Policy and practice 
in the UK rural cultural economy โดยอุตสาหกรรมที่มีต้นก าเนิดในความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถ ทักษะที่มีศักยภาพในการสร้างงานผ่านการผลิตและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่ประกอบด้วยการโฆษณา สถาปัตยกรรม ศิลปะและตลาดโบราณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
งานฝีมือ ออกแบบ เสื้อผ้าแฟชั่น ภาพยนต์และวิดีโอ ซอฟต์แวร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง โทรทัศน์และ
วิทยุ เป็นต้น โดยได้เน้นถึงความสร้างสรรค์ในชนบทที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งมี
การศึกษาในนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของชนบท โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของรูปแบบทาง
วัฒนธรรมในชนบทเพ่ือสร้างสรรค์ตลาดใหม่ทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัย การสร้างชนบทแนวใหม่ที่สวย
งานในความดั้งเดิมและนวัตกรรมของวัสดุและเทคนิคในการใช้การท่องเที่ยวฟาร์มในชนบท รวมทั้ง
การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของชนบทภาคการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม และการส่งเสริม
การผลิตทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของชนบท  ทั้งนี้ ภาคหัตถกรรม
จะถูกน าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิตซึ่งมีจ านวนอุตสาหกรรมมากที่สุดจ านวน 286 บริษัท ภาคธุรกิจที่มี
ผลก าไรมากท่ีสุดคือ การโฆษณา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ สถาปัตยกรรมและการพิมพ์  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  1. ผลการวิจัยองค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการสร้างสรรค์งาน และด้านการใช้องค์ความรู้ ส่งผลกระทบที่ดีมากต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านมีต้นก าเนิดจากการที่ภาค
ประชาชน และภาคธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์งานผ่านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา มรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิหลังประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณีอันยาวนานของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับที่สอดรับ
กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในการเปิดประชาคม
อาเซียนปี ค.ศ. 2015 หรือตรงกับปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจน าทรัพย์สินทางปัญญามาพัฒนาสร้างสรรค์งาน และสะสม
องค์ความรู้ในการโฆษณา สถาปัตยกรรม ศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฝีมือ งานออกแบบ 
เสื้อผ้าแฟชั่น ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง โทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของภาคการท่องเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่ม การส่งเสริมการผลิตทางวัฒนธรรม น าไปสู่
ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตที่สร้างผลก าไรมากยิ่งข้ึน 

2. ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางตรงกันข้าม นั่นหมายถึงประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควร
ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศไทย รวมถึงการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับความรู้
และท าความเข้าใจกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้น เพ่ือป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ
จากทั้งภายในและจากต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องของการเงินและการลงทุน เพราะเมื่อเกิด
ปัญหาจากเศรษฐกิจกระแสโลกาภิวัฒน์ จะท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน  สามารถ
ด ารงชีวิตและท าธุรกิจต่อไปได้ด้วยความไม่ประมาท เพราะมีฐานรากที่มั่นคงที่ยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด อีกทั้งประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนควรด ารงชีวิต
และท าธุรกิจด้วยความมีเหตุผล มีความพอประมาณ ควบคู่กับการใช้ความรู้และคุณธรรม  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
130 

 

3. การที่ประเทศไทยมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี ประชาชนภายในประเทศมีงานท า 
ด้วยอัตราการจ้างงานที่สูง มีการกระจายรายได้ที่ดี เป็นการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตั้งแต่ประเทศ
ไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
จนถึงปัจจุบันอยู่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ประเทศไทยได้น า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยกระบวนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้น ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจได้ท าให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและเกิดปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมตามมา ลักษณะดังกล่าวเป็นการพัฒนาประเทศอย่างไม่ยั่งยืน ซึ่งผลการวิจัยแบบจ าลอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย  ได ้ค ้นพบว ่า  การพ ัฒ นาเศรษฐก ิจที ่ม ีคว ามส าค ัญ ที ่ส ุด  ค ือ  การท า ให ้ป ระชาชน
ภายในประเทศมีมาตรฐานการครองชีพที ่ดีขึ ้น จากการมีงานท าอย่างเต็มที ่ ไม่มีปัญหาการ
ว่างงาน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มีการกระจายรายได้ที่ดี มีอ านาจซื้อสินค้าและบริการ  ส่งผล
ที่ดีต่อภาคธุรกิจในการผลิตสินค้าและการให้บริการ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อประเทศไทย 
โดยเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ต้องไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา  
ปัจจุบันภาคธุรกิจให้ความส าคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังใช้นโยบายการผลิตที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมมาเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย เนื่องจากปัจจุบันภาคประชาชนให้
ความส าคัญต่อด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการควบคุมการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) 
 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย 
  1. การพัฒนาประเทศไทยเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ปัจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การพัฒนากลุ่ม / องค์กรชุมชน  การพัฒนา
พ้ืนฐานเศรษฐกิจ และการพัฒนาพ้ืนฐานทางกายภาพ  เป็นต้น หรือปัจจัยทางด้านพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของประชากรภายในประเทศ ได้แก่ พฤติกรรมด้านแสวงหาโอกาส พฤติกรรมด้านความคิด
ริเริ่ม พฤติกรรมด้านการเป็นผู้น าความคิด และพฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้ เป็นต้น หรือปัจจัย
ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ ขนาดการถือครองที่ดิน การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย การออม และการศึกษา เป็นต้น หรือปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแบบจ าลองที่มี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากปัจจัยต่างๆดังกล่าว อาจส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
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  2. การศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลองการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคใน
ประเทศไทย อาจน ามาสู่ประเด็นการเข้าสู่การต่อยอดงานวิจัยที่น่าสนใจ เพ่ือน าผลการวิจัยไปวาง
แผนการพัฒนาแต่ละภูมิภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพของประชากร และฐานทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
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แบบสอบถามในการวิจัย  
เรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทย 
 (A Model of Factors in the Sufficiency Economy Philosophy and Creative Economics 

Affecting the Economic Development of Thailand) 
 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอยู่ภายใต้ 2 ตัวแปรเงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 
 องค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การ
สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

 องค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น การ
กระจายรายได้ที่ดี การมีงานท า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
เชิงวิชาการเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับ
ทั้งหมด 
 
ค าแนะน า แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยชุดค าถาม 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย       ลงในช่องว่าง (    ) หน้าข้อความท่ีตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 

(    )  ชาย   (    )  หญิง 
 

2. อายุ  
(    )  29 – 36 ปี  (    )  37 – 44 ปี   

 (    )  45 – 52 ปี  (    )  53 – 62 ปี 
 
3. ระดับการศึกษา 

(    )  ปริญญาตรี   (    )  ปริญญาโท          
(    )  ปริญญาเอก 
    

4. อาชีพ  
(    )  รับราชการ   (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 (    )  พนักงานบริษัทเอกชน (    )  เจ้าของกิจการ/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 (    )  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................  
 

5. รายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือน 
(    )  ต่ ากว่า 20,000 บาท    (    ) 20,000 – 24,999 บาท (    ) 25,000 – 29,999 บาท 
(    )  30,000 – 34,999 บาท   (    ) 35,000 – 39,999 บาท    (    ) 40,000 – 44,999 บาท 
(    )  45,000 – 49,999 บาท   (    )  50,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค ำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

ความพอประมาณ      
1 การซื้อสินค้าเฉพาะที่จ าเปน็      
2 การใช้บริการธุรกิจทั่วไปเฉพาะที่จ าเป็น      

3 การไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น      

4 การไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม      
5 ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่      

6 ความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่      

ความมีเหตุผล      
7 การพิจารณาความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสนิค้าหรือบริการทุกครั้ง      

8 การพิจารณาค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาอยู่เสมอ      

9 การพิจารณาถึงผลของการกระท าของตนเองที่อาจก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นในสงัคมอยู่เสมอ 

     

10 หลักการตัดสินใจในการด ารงชีวติอย่างเป็นขั้นตอนตาม 
ล าดับ 

     

11 การใช้สติปัญญาก ากับควบคุมตนเองให้มีความตื่นตัวและ 
รู้ตัวตลอดเวลาว่าก าลังคิดและท าอะไร 
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ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี      
12 การใช้ข้อมูลจากปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และ

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
     

13 การรู้จักแบ่งปันรายได้ของตนเองเพื่อท าประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม      
14 การวางแผนล่วงหนา้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน

กระแสเศรษฐกิจและสังคม  
     

15 การกระท าการงานทุกอย่างดว้ยความตั้งใจ และเพียรพยายามอย่าง
เข้มแข็ง 

     

16 การป้องกัน หรือรู้จักการบริหารความเสี่ยง      
17 การวางแผนการจัดการกับความไม่แน่นอน      

ความรู้      
18 การแสวงหาข้อมูลรายละเอียดก่อนท าการตัดสนิใจซื้อสินค้าและใช้

บริการ 
     

19 การใช้ความรู้อย่างรอบด้านเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต      
20 การให้ความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพื่อ 

ระมัดระวังในการด ารงชีวิตตามแผนที่วางไว้ 
     

21 การตัดสินใจซื้อสินคา้และใช้บรกิารด้วยความรอบคอบเสมอ      
คุณธรรม      
22 การซื้อสินค้าและใช้บริการโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ของผู้ขายหรือผู้

ให้บริการอยู่เสมอ 
     

23 การสนับสนนุและส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความดีให้กับ 
ชุมชน และสงัคม 

     

24 การรู้จักเสียสละหรือลดความเห็นแก่ตัวด้วยการแบ่งปันตามก าลงัทรัพย์ 
และก าลังปัญญา 

     

 25 การด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงความรับผิดชอบต่อสังคม      
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ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ค ำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
 

ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

การใช้องค์ความรู้      
26 การจัดเก็บ รวบรวม และพฒันาระบบข้อมูลระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนนุ

และเสริมข้อมูลระดับประเทศ 
     

27 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนกัธุรกิจ นักลงทุน และแรงงานอย่าง
สร้างสรรค ์

     

28 ภาครัฐให้ความส าคัญและส่งเสริมการน านโยบายในการน าทนุทาง
วัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 

     

29 การแปรเปลี่ยนวฒันธรรมงดงามที่แฝงฝังอยู่ในการใช้ชีวิตของคนให้
กลายเป็นสินคา้และบริการ ท าให้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและดืม่ด่ าใน
ความงดงาม 

     

30 มีการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี/นวตักรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินคา้และบริการ 

     

การศึกษา      
31 การวางรากฐานการศึกษาดา้นความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 
     

32 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษา 

     

33 การส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีบทบาทและมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร 

     

34 การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะในการคิด (Thinking skills) และการมี
ความคิดริเริ่ม (Originality)โดยมีการฝึกปฏิบัติกันในระดับโรงเรียน และ
มหาวิทยาลยัอย่างจริงจงั 
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ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

การศึกษา (ต่อ)      
35 การปรับกระบวนการผลติให้สามารถผลิตสนิค้าและบริการที่มคีุณภาพ 

สูงขึ้นโดยอาศัยความรู้จากการศึกษาและการสรา้งภูมิปัญญา โดยการ 
ฝึกฝนตั้งแต่วยัเด็ก 

     

การสร้างสรรค์งาน      
36 การสร้างมูลคา่เพิ่มในสินคา้และบริการโดยเชื่อมโยงเข้ากับรากฐานทาง

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
     

37 การให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพืน้ฐานของงาน
ศิลปะ 

     

38 การให้ความส าคัญกับสนิค้าและบริการประเภทการออกแบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

     

39 การให้ความส าคัญกับกลุ่มสื่อรปูแบบใหม่ (New Media ) 
 เช่น ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาดิจติอล เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าที่แตกต่างกนั 

     

40 การให้ความส าคัญกับกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
services) เช่น การบริการทางโฆษณา นนัทนาการ งานวจิัยและพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเพิ่มมูลค่า 

     

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา      
41 การมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการ 

ละเมิดลิขสิทธิ ์
     

42 การประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานของรัฐเร่ืองกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตสนิค้าและบริการที่มนีวัตกรรม 
ใหม่ๆเกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค ำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (ตอ่)      
43 การใช้ความคิด สตปิัญญา และความคิดสร้างสรรค์ 

ให้มากข้ึนในการผลิตสนิค้าและบริการที่มีนวัตกรรม 
     

44 การส่งเสริมให้มีการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพฒันาสนิค้าและบริการที่มี
นวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิต เพ่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค
กลุ่มเป้าหมายที่แตกตา่งกัน 

     

45 การมีระบบและขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสนิค้าและ
บริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคล่องตัว 

     

ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนา 

เศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น       
46 ประชากรมีสินค้าและบริการเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ      
47 การพัฒนาสิ่งจ าเป็นขัน้พื้นฐานเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพ 

ในการผลิตสนิค้าและบริการ 
     

48 ประชากรมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้
ประชาชาติที่เพิ่มข้ึน 

     

49 ประชากรมีฐานะความเปน็อยู่ทีด่ี      
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ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนา 

เศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

การกระจายรายได้ทีด่ี       
50 การลดช่องว่างหรือความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ของกลุ่มประชากร

ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
     

51 การมีสินค้าอุปโภคบริโภคของประชากรทุกกลุ่มอาชีพอยา่งทั่วถงึ      
52 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันทัง้ชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบท 
     

53 ประชากรในชนบทได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยมีอาชีพทีส่ร้าง
รายได้อย่างเพียงพอ ไม่มีหนี้สนิ 

     

การมีงานท า       
54 ประชากรในวัยแรงงานมีงานท าอย่างทั่วถึง      
55 ระดับของการลงทนุในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการผลิตสนิค้าและ 

บริการภายในประเทศ จะต้องท าให้เกิดการจ้างงาน 
     

56 ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและ 
บริการเพื่อส่งไปขายต่างประเทศมีผลต่อการจ้างงานในประเทศ 

     

57 รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันบรหิารจัดการในการพัฒนา 
คนที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

     

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ       
58 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อยู่เสมอ 
     

59 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มี 
การท าลายทรัพยากร เปน็ส่วนหนึ่งของการวางแผนนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

     

60 รัฐบาลมีการรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า 
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ที ่
 

ปัจจัย 
 

ระดับความส าคัญต่อการ
พัฒนา 

เศรษฐกิจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง(

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)      
61 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมโีครงการสงวนและรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมสี่วนร่วม 
     

62 พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มคา่      
63 ประชาชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆทีส่อดคล้องกับสถานภาพ  

ภูมิสังคมของแต่ละชุมชนด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด 

     

การควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม      
64 การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรอืสินค้าที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(Reduce) 
     

65 การน าสนิค้ากลบัมาใช้ซ้ า (Reuse)      
66 การน าสนิค้าทีผ่่านการใช้แล้วมาหลอมใหม่ (Recycle)      
67 การซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผ่าน 

การใช้งานแล้วอยู่เสมอ (Repair) 
     

68 หน่วยงานภาครัฐมีการวางแนวนโยบายควบคุมมลพิษที่ 
เกิดในรูปแบบต่างๆจากการผลติสินค้าหรือใช้บริการไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

     

69 หน่วยงานภาคเอกชนมีการวางแนวนโยบายการผลิต 
สินค้าหรือให้บริการที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

รศ.ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร  ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี ปัจจุบัน อำยุ 55 ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอกทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำได้เข้ำท ำงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ผังเมือง กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง  กระทรวงมหำดไทย ได้ประมำณ 6 ปี  หลังจำกนั้นได้โอนมำรับรำชกำร ณ ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในต ำแหน่งเศรษฐกรได้ประมำณ 6 ปี  จึงลำออก
จำกกำรรับรำชกำร มำด ำรงต ำแหน่งปัจจุบันดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น  โดยรับผิดชอบกำรสอนในระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท มำกกว่ำ 10 รำยวิชำ   
 จำกประวัติกำรท ำงำนดังกล่ำวท ำให้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และท ำวิจัยเป็นจ ำนวน
มำก สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข.กำรผลิตและกำรส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทย . รำยงำน

 วิจัย. นครรำชสีมำ : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2540. 
สุเวทย์ นิงสำนนท์ และขวัญกมล ดอนขวำ.การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรใน

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติ
 เฉพาะในอาหาร. รำยงำนวิจัย.นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2543. 

ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข.ศักยภาพและแนวโน้มการค้าชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . 
รำยงำนวิจัย. นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2544. 

ชนิศำ มณีรัตนรุ่งโรจน์ และขวัญกมล  ดอนขวำ. ศักยภาพการพัฒนาทางการตลาดของพืช
 สมุนไพรที่ ใช้ เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ . รำยงำนวิจัย . 
นครรำชสีมำ:มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2548. 

ขวัญกมล  ดอนขวำ. การศึกษาศักยภาพและแนวโน้มการจัดการการค้าปลีกในภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ. รำยงำนวิจัย.นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 
2548.  
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สุเวทย์ นิงสำนนท์ ศิวัฒ ไทยอุดม ปิยะวรรณ กำสลัก และขวัญกมล ดอนขวำ.สถานการณ์
ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ในผัก ผลไม้ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาตลาดสด -รถเร่ . รำยงำนวิจัย. 
นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2550. 

ขวัญกมล ดอนขวำ.การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดกาแฟของประเทศไทย. รำยงำน
 วิจัย. นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2550. 

ขวัญกมล ดอนขวำ คณิต ไข่มุกด์ และนพคุณ กสำนติกุล.การประเมินผลหลักสูตรการ
 จัดการมหาบัณฑิต. รำยงำนวิจัย.นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 
 2550. 

ขวัญกมล  ดอนขวำ. การเพิ่มศักยภาพชุมชนชนบทส าหรับรองรับธุรกิจท่องเที่ยวในภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ. รำยงำนวิจัย.นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 
2552.  

ขวัญกมล  ดอนขวำ. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
 บริการของผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง . รำยงำนวิจัย.นครรำชสีมำ : 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2553. 

ขวัญกมล  ดอนขวำ และนิรมล กลัดสมบูรณ์. การรับรู้ข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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