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ทฤษฎีคณ
ุ ภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัจฉรา นวจินดา
บทคัดยอ
ทฤษฎีคุณภาพชีวิต มีพื้นฐานจากทฤษฎี Hierarchy Needs ของ มาสโลว ( Maslow,1954) และ Hierarchy
Human Needs and Quality of Life ของชารมา (Sharma, 1988) ที่พัฒนาเปนกรอบการศึกษาเชิงประจักษโครงการวิจัย
7เรื่อง จนสามารถสรุปเปนทฤษฎีคุณภาพชีวิต ( Quality of Life Theory) ไดดังนี้คือ
“ทฤษฎีคุณ ภาพชี วิต ของบุคคลคือ ความพึง พอใจของบุคคลที่เกิด จากการไดรับ การตอบสนองตอ สิ่ง ที่เปน
ประโยชนตามความตองการของรางกายและจิตใจและการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาวะแวดลอมดานเศรษฐกิจและ
สังคมอยางพอเพียงจนกอใหเกิดการมีสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี”
จากนิยามดังกลาว เมื่อนํามาสัมพันธกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบการศึกษาเชิงประจักษ
โครงการวิจัย ชุด 3 เรื่อง (โครงการวิจัยยอย 9 เรื่อง) ผลการวิจัยสามารถสรุปเปนทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดดังนี้คือ
“ทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กระบวนการพัฒนาคนใหมีความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุมกัน เพื่อใหสามารถจัดการทรัพยากรในการดํารงชีวิตไดตามลําดับการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันในชุมชนและ
พึ่งพาเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูวิธีและเปาหมายของความพอประมาณ ความสมดุลและความยั่งยืนของการใช
ทรัพยากรที่พอเพียงแกการดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและมีความพึงพอใจในชีวิต”
THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY AND QUALITY OF LIFE THEORY
Achara Navachinda.
ABSTRACT

Theoretical framework of quality of life, derived from two theories of Maslow’s Hierarchy Needs and
Sharma’s Hierarchy of Human Needs and Quality of Life, was developed to be an empirical framework of 7
researches which proved the hypothesis of quality of life to be the theory as followed :“An individual’s quality of life is an individual ’s satisfaction which derived from gaining sufficient
physical and psychological needs, harmonized to the participation of social and economic development, enough
to have good conditions of physical and mental health”.
The integration between the quality of life theory and the philosophy of sufficiency economy was
derived to be an empirical framework of 9 researches which proved the hypothesis of the philosophy of
sufficiency economy and quality of life to be the theory as followed :The Philosophy of Sufficiency Economy and Quality of Life Theory is the process of human
development to be moderation, reasonableness, and self-immunity enough to manage resources for living with
self-reliance, community- reliance, and network- reliance in order to be means and ends of resources
optimization, balance, and sustenance for reaching individual’s physical , mental health and life satisfaction.
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ทฤษฎีคณ
ุ ภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คํานํา
คุณภาพชีวิตเปนเรื่องที่ศึกษากันมานานนับรอยๆ ปมาแลว ดังที่มีการบันทึกในงานของอริสโตเติล นักปราชญ
ชาวกรีกเรื่อง Nicomachean Ethics (http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_life) ถึงกระนั้นก็มิไดเปนที่ยุติกัน
แมกระทั่งปจจุบัน
มีหลายหนวยงานทั่วโลกที่พยายามพัฒนากระบวนการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
เชน
The
Economist:Quality-of-life index, Mercer Human Resource Consulting :Quality of Living Survey, VanderfordRiley well being schedule, Physical quality-of-life index, Genuine Progress Indicator, และ Gross National
Happiness เปนตน (http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_life) สําหรับประเทศไทย การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตได
เกิดขึ้นพรอมกับงานทางประชากรศึกษาที่มียูเนสโกเปนหนวยงาน สนับสนุนเผยแพรประมาณ 30 ปมาแลว ถึงกระนั้นก็
มิไดมีขอยุติในนิยาม คงมีความหมายเชนเดียวกับสวนใหญทั่วโลกที่คุณภาพชีวิตหมายถึง “Well being” หรือ “สภาวะที่
ดี” ของชีวิต
ในอดีต หลายประเทศไดใชผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอบุคคล (GDP per person) เปนเครื่องมือวัดปจจัย
บงชี้สภาวะที่ดีของชีวิต แตก็พบวาไมสามารถใชไดกับประชากรทั้ง จึงมีความพยายามที่จะสรางเครื่องมือที่ไมใชตัวเงินแต
เปนตัวบงชี้ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมหลายๆ ปจจัย ใหมีคาทางสถิติเพียงคาเดียวที่จะมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต แตก็พบ
ปญหาการใหคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยที่จะนํามารวมกัน เชน รายไดของประชากรที่มีอัตราการแลกเปลี่ยนและตัว
แปรดานสิทธิมนุษยชนที่แตกตางกัน ในแตละประเทศ เปนตน
ปจจุบันการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตยังคงไมมีเอกลักษณ ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ The Economist
Intelligence Unit’s Quality-of-life Index ไดใชตัวแปร 9 กลุมคือ Material wellbeing, Health, Political stability and
security, Family life, Community life, Climate and geography, Job security, Political freedom, และ Gender equality
เปนดัชนีจัดอันดับคุณภาพชีวิต 111 ประเทศ ในป ค.ศ. 2005 (http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf)
ในขณะที่ The International Living ในประเทศไอรแลนด ไดใชตัวแปร 8 กลุมคือ Cost of Living, Leisure and Culture,
Economy, Environment, Freedom, Health, Infrastructure, และ Risk and Safety เปนดัชนีจัดอันดับคุณภาพชีวิตของ
195 ประเทศในป ค.ศ. 2006(http://www.il-ireland.com/ilqofl06/index.php) สหประชาชาติไดใช Physical Quality-oflife Index ซึ่งประกอบดวย Literacy Rate, Infant Mortality, และLife Expectancy at age one เปนดัชนีจัดอันดับ
คุณภาพชีวิตของประเทศตางๆ ทั่วโลกมาตั้งแตป 1970 จนถึงปจจุบัน แตสําหรับ Human Development Index (HDI)
แลว สหประชาชาติไดใช powety literacy education life expectancy childbirth และปจจัยอื่นๆของแตละประเทศเพื่อ
วัดสภาวะที่ดี (well being)ของประเทศตางๆ มาตั้งแตป ค.ศ. 1993 โดยรายงานไวในรายงานประจําปตลอดมา
การพัฒนาทฤษฎี
ความหมายของทฤษฎี
ทฤษฎีคือชุดของแนวคิดที่สัมพันธกันอยางเปนระบบและที่สามารถทําการทดสอบไดดวยการศึกษาเชิงประจักษ
โดยมีองคประกอบหลักดังนี้คือ (Burr. W, R.,1995.) แนวคิด (Concepts) เปนขอความที่ใหความหมายสื่อเนื้อหาทาง
วิชาการของเรื่อง (ทฤษฎี) นั้น ที่ผูเรียนรูจะเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน เชนแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตใหความหมายถึง
สภาวะที่พึ่งประสงคของมนุษย
382

การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2549

จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย

มุมมอง (Perspectives) ใหภาพของแนวคิด (ของทฤษฎี) ที่สามารถอธิบายได เชน คุณภาพชีวิตในมุมมองของ
นักประชากรศาสตรอาจหมายถึงอัตราการตายที่ลดลงของทารก ในขณะที่นักคหกรรมศาสตรอาจหมายถึงความสัมพันธที่
ดีในครอบครัว
สมมติฐาน (Assumptions) เปนชุดของขอมูลที่คาดวานาจะเปนจริง เชน บุคคลที่ไดรับสิ่งที่เปนประโยชนที่
รางกายตองการจะกอใหเกิดการมีสุขภาพกายดี
หลักการทั่วไป (Generality) เปนชุดของขอความที่บงบอกหลักการของเรื่องนั้นๆ เชน ทฤษฎีคุณภาพชีวิต จะ
บงบอกถึงความพึงพอใจของบุคคลเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการอยางพอเพียง
คําอธิบาย (Explanations) เปนชุดของขอความที่ขยายแนวคิดหรือสมมติฐานใหพุงไปสูความเปนจริงของเรื่อง
นั้น จนอาจกลาวไดวาเปน “กฎ” (law) เลยทีเดียว เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแนวทางจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ดํารงชีวิตของบุคคลทุกสถานภาพ ซึ่งผลที่ตามมาคือความพึงพอใจของบุคคลที่บงชี้ความมีคุณภาพชีวิต
ประวัติ (History) ทฤษฎีจะเปนชุดของขอมูลที่มีที่มาที่ไป รากฐานของทฤษฎี จะเกิดจากความใครรูการสราง
แนวคิดและการศึกษาเพื่อตอบปญหาตางๆเพื่อใหไดแนวทางไปสูการกําหนดเปนคําตอบของปญหาหรือแนวคิดใหมๆ หรือ
กฎที่สามารถใชเปนหลักในการปฏิบัติตอไปได เชน ทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะมีพื้นฐานมาจากการ
จัดการทรัพยากรที่กอใหเกิดคุณภาพในการดํารงชีวิตของมนุษย
ทฤษฎีคุณภาพชีวิตบุคคล
กรอบการศึกษาเชิงทฤษฎี ( theoretical framework ) ทฤษฎีคุณภาพชีวิตบุคคลพัฒนาจากผลงานของนัก
ปรัชญา 2 คนคือ มาสโลว (Maslow, 1954) และชารมา (Sharma, 1988) โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาดังนี้คือ
“ชีวิต”ประกอบดวย“รางกาย”และ“จิตใจ” ชีวิตจะเจริญเติบโตไดดวยมีปจจัยมาหลอเลี้ยงทั้งรางกายและจิตใจ
มาสโลวไดเสนอทฤษฎี Maslow’s Hierarchy Needs แสดงใหเห็นวา มนุษยจะมีความตองการเปนแรงผลักดันหรือเปน
แรงจูงใจอยูภายในที่จะใชพลังความรูความสามารถเพื่อนําตนเองไปสูจุดมุงหมายตามความตองการนั้นและมาสโลวได
ลําดับขั้นของความตองการ 5 ระดับที่กอใหเกิดแรงจูงใจทีละขั้นจากระดับต่ําสูระดับสูงใหเกิดการปฏิบัติเพื่อใหไดรับหรือ
สนองความตองการ ตามลําดับ คือ
ระดับ 1 ความตองการพื้นฐานดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการปจจัยที่จําเปนตอการ
อยูรอดของชีวิตดานรางกาย ขาดไมได ไดแกความตองการในปจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค
การไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการดานปจจัยสี่ และที่เปนประโยชนตอรางกายจะทําใหเกิดสุขภาพกายดี
ระดับ 2 ความตองการความปลอดภัยมั่นคงทั้งรางกายและจิตใจ (Safety and Security of Physical and
Mental Needs) ไดแก การทีรางกายและจิตใจ ไมตองเผชิญหรือหวั่นไหวหวาดระแวงตออันตรายหรือความไมแนนอนที่ไม
พึงปรารถนาจากสภาพแวดลอมหรือจากกิจกรรมการดําเนินชีวิต ทําใหสุขภาพจิตดี
ระดับ 3 ความตองการความรัก ความเปนที่ยอมรับของสังคม(Love and Belonging Needs) ไดแกความ
ตองการที่จะไดเปนทั้งผูใหและผูรับในปจจัยที่พึงพอใจ และนํามาซึ่งการมีสุขภาพจิตดี
ระดับ 4 ความตองการความนับถือและความตองการความสุนทรี (Esteem and Esthetic Needs) เปนความ
ตองการที่จะไดรับการเห็นคุณคาของตน (คือความนับถือ) หรือไดเห็นคุณคาของสิ่งอื่น (ความงามของธรรมชาติ หรือความ
ไพเราะของบทเพลงหรือบทกวี) ทําใหสุขภาพจิตดี
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ระดับ 5 ความตองการบรรลุศักยภาพแหงตน (Self - Actualization Needs) เปนความตองการที่จะบรรลุ
ความสามารถของบุคคลตามที่ตนตระหนักในศักยภาพ
ดังนั้นการที่บุคคลสมประสงคในความสามารถของตนในเรื่อง
ตางๆ ทําใหสุขภาพจิตของบุคคลดี
ชารมา (Sharma, R.C,.1988) ไดเสนอ Sharma’s Hierarchy Human Needs and Quality of Life ที่มีระดับ
ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนดัชนีวัดระดับคุณภาพชีวิต (quality of life)โดยแบงระดับตามการไดรับการตอบสนอง
ตอสิ่งที่ตองการ 3 ประเภทคือ ระดับหนึ่งไดแก ความตองการเชิงชีวกายภาพ (bio-physical needs) ระดับสองคือ ความ
ตองการเชิงจิตสังคม (psycho-social needs) และระดับสามคือ ความตองการบรรลุอุดมการณของชีวิต (individual
aspiration needs) ถาบุคคลไดรับสิ่งที่ตองการระดับหนึ่ง ระดับสองและระดับสาม ก็จะเกิดความพึงพอใจระดับต่ํา
ระดับกลางและระดับสูง ตามลําดับและความพึงพอใจ จะสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ระดับหนึ่ง ระดับสองและระดับสาม
ดวยตามลําดับ เชนกัน
เมื่อนําทฤษฎี Maslow’s Hierarchy Needs และ Sharma’s Hierarchy Human Needs and Quality of Life
มาสัมพันธกัน จะไดรูปแบบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีคุณภาพชีวิตดังนี้
ระดับคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจระดับสูง
ระดับ 5 ความตองการ ความตองการ
บรรลุศักยภาพแหงตน บรรลุอุดมการณ
ระดับ 4 ความตองการเสิ่ง
ของชีวิต
ความพึงพอใจระดับปานกลาง
สุนทรีและเปนที่ยอมรับนับถือ
ระดับ 3 การเปนที่รักและ
ความตองการเชิง
เปนที่ยอมรับของสังคม
จิตสังคม
ระดับ 2 ความตองการปลอดภัยและ
ความพึงพอใจระดับต่ํา
มั่นคงทั้งรางกายและจิตใจ
ความตองการ
ระดับ 1 ความตองการทางกายภาพ เชิงชีวกายภาพ

ระดับความตองการ
1 2 3 45
Sharma.’s Hierarchy
Needs and Quality of Life

Maslow’s Hierarchy Needs

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีแสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎี Maslow’s Hierarchy Needs กับทฤษฎี Sharma’s
Hierarchy Needs and Quality of Life
ที่มา : ดัดแปลงจาก Navachinda,A. 2004.
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กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framwork) ขางตน จะเปนกรอบการศึกษาเชิงประจักษ (empirical
framwork) ดังนี้คือ

ความตองการ
ดานจิตใจ

การไดรับการตอบสนอง
สิ่งที่ตองการและเปน
ประโยชนดาน จิตใจ

สุขภาพจิตดี

การมีสวนรวมพัฒนาสภาวะ
แวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคม
ความตองการ
ดานรางกาย

การไดรับการตอบสนอง
สิ่งที่ตองการและเปน
ประโยชนดานรางกาย

ความพึงพอใจ

คุณภาพชีวิต

สุขภาพกายดี

ภาพที่ 2 : กรอบการศึกษาเชิงประจักษการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มา : อัจฉรา และ ขจีจรัส, 2532 ; 2534; (อัจฉรา และคณะ, 2533).
ผลการศึกษาเชิงประจักษจากเรื่อง ความสัมพันธระหวางสภาวะทางคหกรรมศาสตร สิ่งจําเปนพื้นฐานและ
คุณภาพชีวิต (อัจฉราและขจีจรัส,2532 ); เรื่องความจําเปนเรงดวนในการฟนฟูคุณภาพชีวิตครอบครัวเกษตรกรที่ประสบ
ภัยพิบัติจากพายุไตฝุนเกย (อัจฉราและคณะ, 2533) เรื่องความพึงพอใจ : ตัวแปรกลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
(อัจฉราและขจีจรัส, 2534) นําไปสูการสรุปทฤษฎีคุณภาพชีวิต QUALITY OF LIFE THEORY ดังนี้คือ
คุณภาพชีวิตของบุคคลคือความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่เปนประโยชนตาม
ความตองการของรางกายและจิตใจและการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาวะแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
พอเพียงจนกอใหเกิดการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี” (อัจฉรา,2546)
จากนิยามดังกลาวจะพบวา สิ่งที่เปนประโยชนตอความตองการของรางกายและจิตใจของบุคคล เปนตัวแปร
สําคัญที่จะทําใหบุคคลมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี กอใหเกิดพลังการทําประโยชนใหแกสิ่งแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งมีผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคลเชนกัน เมื่อบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ยอมมีความพึง
พอใจในชีวิต ซึ่งเปนสิ่งบงชี้ความมีคุณภาพชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ทรงชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน "ทางสายกลาง"
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
เนื้อหาสาระของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2517 แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใจความสําคัญวา
“….การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชน
สวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอม
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พอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะ
ทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดใน
ที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้ …”(พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวัน
พฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517)
เมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทาน หลักปฏิบัติตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงมีพระราชดํารัสแนะนําทางรอดของคนไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 ความวา
"...ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้ไมได
หมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว อยางนั้นมันเกินไป
แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็
ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก... "
"เศรษฐกิจพอเพียง" จึงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ซึ่งจะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการ
ทุกขั้นตอนและในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ, 2543)
1) ความหมายของคําที่สําคัญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกระแสพระราช
ดํารัส หมายถึง วิถีชีวิตในทางสายกลาง รวมถึงเศรษฐกิจในทุกระดับ โดยมีความหมายของคําสําคัญ(key word) ดังนี้
(1) ความพอเพียง หมายถึง การบริโภคและการผลิตอยูบนพื้นฐานของความพอประมาณ และมี
เหตุผล ไมขัดสน แตไมฟุมเฟอย
(2) ความสมดุล หมายถึง การพัฒนาอยางเปนองครวม คือ การมีความสมดุลระหวางโลกาภิวัตน
(globalization) กับ อภิวัตนทองถิ่น (localization) การมีความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจกับการเงินและภาคคนกับ
สังคม มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีโครงสรางการผลิตที่สมดุลมีการผลิตหลากหลายและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ความยั่งยืน หมายถึง ความพอเพียงอยางตอเนื่องในทุกดานโดย เฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีภูมิคุมกันที่ดี มีระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความยืดหยุนที่สามารถกาวทันและพรอมรับตอกระแส
โลกาภิวัตนตลอดจนปรับตัวใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถปองกันและพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือวิกฤติได
2) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จะตองพัฒนาคนใหมคี ุณภาพในดานตางๆในเรื่องตอไป
นี้กอนคือ
(1) พื้นฐานจิตใจ คือมีความสํานึกในคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ไมตรี มีเมตตาหวังดีใหกันและกัน
(2) มีหลักในการดําเนินชีวิต คือ อดทนมีความเพียร ใชสติปญญาคิดอยางรอบคอบกอนทําและมีวินัย
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(3) มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต คือ มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ ทักษะและความรอบรูอยางเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพอยางมั่นคง และพัฒนาตนเองใหกาวหนาไดอยางตอเนื่อง
3) การจัดการทรัพยากร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานทฤษฎีใหม ซึ่งเปนวิธีการสาธิตแนว
ทางปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกรไทย(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547) เพื่อเปนตัวอยางการทํา
ความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม ดังนี้
(1) หลักการทฤษฎีใหมขั้นตน (การพึ่งพาตนเอง)
เปนระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ ประหยัดกอน เชนมีการทํานา
ปลูกขาว เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะทําให
มีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองไดอยางมีอิสรภาพ และ มีนํา้ เพื่อการเพาะปลูก
สํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอเพียง
ดังนั้น จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะทําการเพาะปลูกได
ตลอดปเมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนจนไดผลแลว ฉะนั้น เกษตรกรก็จะ
พัฒนาตนเองไปสูขั้นพออยูพอกิน เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น จึงควรที่จะตองดําเนินการตามขั้นที่สองและขั้นที่สามตอไป
ตามลําดับดังนี้
(2) ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง (การรวมมือกันในชุมชน)
เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่ม
ขั้นที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมมือกันชุมชน เชน รวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกัน
ดําเนินการในดานตางๆ คือ การผลิต เชนผลิตพันธุพืช รวมถึงการเตรียมดินและชลประทาน เกษตรกรจะตองรวมมือ ใน
การผลิตโดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย แหลงน้ําและอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก การตลาดและการเตรียมการ
เพื่อขายเชนลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาวและการจําหนายผลผลิต ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลด
คาใชจายลงดวย
(3) ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม (การรวมมือกันเปนเครือขาย)
เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่สามตอไป
คือ รวมมือกันเปนเครือขาย เชน ติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน จากธนาคาร หรือบริษัท หางราน
เอกชน มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชน
รวมกัน กลาวคือ เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง โดยไมถูกกดราคา ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา
โดยซื้อขาวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปน
จํานวนมาก โดยจัดตั้งเปนรานสหกรณ แลวขายในราคาขายสง ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไป
ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547)
สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธกับทรัพยากรทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมและทั้งที่เปนทรัพยากร
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ดังนี้คือ
ทรัพยากรคน: เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตองพัฒนาคนใหมีพื้นฐาน
จิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ใหมีพื้นฐานการดํารงชีวิต ที่เปนผูมีเหตุ มีผล มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร เปนและใหมี
ภูมิคุมกัน โดยมีความรู ภูมิปญญา และทักษะที่ปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ
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1. การจัดการทรัพยากร: เปนองคประกอบเอกลักษณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการจัดการทรัพยากร
ตามลําดับ การพึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชนและพึ่งพาเครือขาย
2. วิธีและเปาหมายการใชทรัพยากร : เปนองคประกอบเอกลักษณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะตองใช
ทรัพยากรใหเกิดความพอประมาณ ความสมดุลและความยั่งยืน ทั้งขณะที่เปนวิถี (means) และเปาหมาย (end) แหงการ
ใชทรัพยากรนั้น
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อคุณภาพชีวิตของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการทั้งรางกาย และจิตใจเพื่อ
การดํารงชีวิตไดอยางมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความพึงพอใจ สิ่งที่มีผลตอการตอบสนองความตองการของมนุษย
คือ ทรัพยากร ซึ่งเปนปจจัยหลักในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาทรัพยากรคน การจัดการทรัพยากร และวิธีและ
เปาหมายการใชทรัพยากร ดังนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนแนวทางใหเกิดการตอบสนองตอสิ่งที่ชีวิตบุคคลตองการ
และความพอเพียงของทรัพยากร ทําใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งนํามาซึ่งความมีคุณภาพชีวิต
จากหลักการดังกลาวขางตนสามารถกําหนดสมมติฐานเพื่อพัฒนาเปนทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดดังนี้คือ
“ทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กระบวนการพัฒนาคนใหมีความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุมกัน เพื่อใหสามารถจัดการทรัพยากรในการดํารงชีวิตไดตามลําดับการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันในชุมชนและ
พึ่งพาเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูวิธีและเปาหมายของความพอประมาณ ความสมดุลและความยั่งยืนของการใช
ทรัพยากร ที่พอเพียงแกการดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและมีความพึงพอใจในชีวิต
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเรื่องคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
เศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาคน
- การจัดการทรัพยากร
- วิธีและเปาหมายการ
ใชทรัพยากร

การไดรับการ
ตอบสนองสิ่งที่
ตองการและเปน
ประโยชนดาน
รางกายและ
จิตใจ

สุขภาพ
กายและ
สุขภาพ
จิตดี

ความพึงพอใจ

ภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเรื่องคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : อัจฉรา ,2546
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กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเรื่องคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใหเปนกรอบการศึกษาเชิง
ประจักษไดดังภาพตอไปนี้
บุคคลมีความตองการ
ดานจิตใจ

การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดาน จิตใจ

สุขภาพจิตดี

เศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาคน -การจัดการทรัพยากร
-วิธีและเปาหมายการใชทรัพยากร
บุคคลมีความตองการ
ดานรางกาย

ความพึงพอใจ

การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดานรางกาย

คุณภาพ
ชีวิต

สุขภาพกายดี

ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดการศึกษาเชิงประจักษคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : อัจฉรา, 2547.
จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเรื่องคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดนําไปทําการศึกษาเชิง
ประจักษ โครงการวิจัยชุด 1 โครงการ เรื่องคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลวัยตางๆ ในครอบครัว
เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาศูนยมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีโครงการยอย 7 โครงการ ผลการวิจัย พบความสัมพันธเชิงบวก
ระหวางคุณภาพชีวิตของบุคคลวัยตางๆ กับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพบความแตกตางของคุณภาพชีวิต
ของชาวไทยภูเขาแตละเผาที่มีวิถีชีวิตและความเชื่อที่แตกตางกัน ทําใหการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน
และมีผลตอระดับมีคุณภาพชีวิตที่แตกตางกัน (ทิพวรรณ, 2547; พัชรี, 2547; วรรณวิมล, 2547; สาวิตรี, 2547 ;
สุขกมล, 2547; สุภาณี, 2547; และอัจฉรา, 2547)
จากโครงการวิจัย 7 โครงการ เรื่องคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลวัยตางๆ ในครอบครัว
เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาศูนยมูลนิธิโครงการหลวง สามารถนําไปสรุปเปนทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และเปนกรอบการวิจัยเรื่องแบบจําลองตนไมโครงการหลวงที่ประยุกตพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกครอบครัวเกษตรกรใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงไดดังภาพที่ 5 การวิจัยเพื่อจัดทําแมบทพัฒนาการทองเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศนโครงขาย
การทองเที่ยวอางขาง :โครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังภาพที่ 6 และ โครงการวิจัยชุดเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เรงดวนเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยพัฒนาการเด็กและสันทนาการการเรียนรูธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตในพื้นที่ประสบภัย
ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิ กิ่งอําเภอสุขสําราญ ดังภาพที่ 7
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การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดาน จิตใจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โดย

สุขภาพจิตดี

ความพึงพอใจ

คุณภาพ
ชีวิต

ตนไมโครงการ

การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดานรางกาย

บุคคลมีความ
ตองการดาน

สุขภาพกายดี

ภาพที่ 5 : การประยุกตทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการวิจัย แบบจําลองตน ไมโครงการหลวง
ที่มา : อัจฉรา, 2548 ก.
การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดาน จิตใจ

บุคคลมีความ
ตองการดานจิตใจ

โดย

บุคคลมีความตองการ
ดานรางกาย

เศรษฐกิจ
พอเพียง

การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดานรางกาย

สุขภาพจิตดี
ความพึงพอใจ

คุณภาพ
ชีวิต

สุขภาพกายดี

ภาพที่ 6 : การประยุกตทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนแมบท พัฒนาการ
ทองเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศนโครงขายการทองเที่ยวอางขาง :โครงการ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มา : อัจฉรา, 2548 ข.
บุคคลมีความตองการ
ดานจิตใจ

ศูนยพัฒนาการเด็กฯ

โดย

บุคคลมีความตองการ
ดานรางกาย

การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดานจิตใจ

สุขภาพจิตดี

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ความพึงพอใจ

การตอบสนองสิ่งที่
ตองการดานรางกาย

สุขภาพกายดี

คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 7 : การประยุกตทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรงดวนเพื่อรองรับ
การจัดตั้งศูนยพัฒนาการเด็ก และสันทนาการการเรียนรูธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตในพื้นที่ประสบภัย
ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิ กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
ที่มา : สุขกมลและคณะ, 2549
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สรุป ทฤษฎีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณสมบัติของการเปนทฤษฎี คือ เปนชุดของแนวคิด
ที่สัมพันธกันอยางเปนระบบและที่สามารถทําการทดสอบไดดวยการศึกษาเชิงประจักษ โดยมีองคประกอบหลัก
คือ แนวคิด (Concepts) ที่สื่อถึงความสัมพันธของการพัฒนาทรัพยากรคนใหเปนผูมีเหตุมีผล มีความรอบรูที่เปน
ภูมิคุมกันใหจัดการทรัพยากรอยางพอประมาณ สมดุลกับสภาวะตางๆ และคงความยั่งยืนของทรัพยากรนั้นใหเพียงพอแก
การสนองความตองการที่เปนประโยชนตอบุคคลทั้งรางกายและจิตใจ ทําใหเกิดการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความ
พึงพอใจในชีวิต มุมมอง (Perspectives) ของทฤษฎีสามารถประยุกตการใชทรัพยากรไดกับบุคคลหลากหลายสถานภาพ
และสภาวะ เชน เด็ก ผูใหญ นักธุรกิจ หรือเกษตรกร เปนตนสามารถกําหนด สมมติฐาน (Assumptions) ไดวาบุคคลที่มี
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันยอมมีระดับคุณภาพชีวิตแตกตางกัน
ทฤษฎีมีหลักการทั่วไป
(Generality) เชนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอาจเปนอะไรก็ไดที่กอใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิต และบุคคล
ตามทฤษฎีก็สามารถเปนไดทั้งเพศชาย หญิง เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ พอคา ขาราชการ และเกษตรกร เปนตน คําอธิบาย
(Explanations) ของทฤษฎีก็เปนชุดของขอความที่ขยายแนวคิดหรือสมมติฐานใหพุงไปสูความเปนจริงของเรื่องนั้น ซึ่ง
ปฏิบัติเมื่อใดก็เปนจริงตามนั้น เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแนวทางจัดการทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิตของบุคคลทุก
สถานภาพ ซึ่งผลที่ตามมาคือความพึงพอใจของบุคคลที่บงชี้ความมีคุณภาพชีวิตและทฤษฎีนี้มีประวัติ (History) ของการ
พัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวของยาวนานไมนอยกวา 30 ป จะยังคงมีแนวคิดใหมๆ ที่สามารถแกปญหาใหมๆ และกําหนดเปน
ทฤษฎีใหมไดตอไปอีกในอนาคต
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