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 บ้านดอนเค็ง  หมูท่ี่ ๗  ต าบลสร้างแป้น 
อ าเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธาน ี

บทน า 



กรอบแนวคิด 
“ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว 
ทางการด าเนินชีวิตแก้พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  35 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้หลุดพ้น  และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในบริหารและพัฒนาประเทศ ให้ด าเนินไปในทิศทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน ์

 ค านิยาม: 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ค านิยาม : 
 ความพอเพียง  หมายถึง ความ ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  และจะต้องอาศัย
ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการทุกข้ันตอน 

ความเป็นมา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง”มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่มีคนเป็นศูนย์การการพัฒนาอย่าง
จริงจังเพ่ือ 
ให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
 กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการพัฒนาชุมชนด้วย
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงระบบแนวคิด
เพ่ือเสริมสร้างวิ๔ชีวิตที่เหมาะสม เป็นชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมิน  4 ฐาน 
23 ตัวชี้วัด คือ ระดับ มั่งมี  ศรีสุข  อยู่ดี  กินดี และพออยู่  พอกิน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 เพ่ือส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการ
ชุมชน 
 
 
การด าเนินการตามโครงการฯ  
 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาผู้แทนครอบครัวพัฒนาให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  



30 คน ระยะเวลา 2 วัน  
 2.ผู้แทนครอบครัวพัฒนาฝึกปฏิบัติจัดท าแผนชีวิต ปรับแผนชุมชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  30 คน ระยะเวลา 1 วัน  
 3. กิจกรรมสาธิตการท าปุ๋ยชีวภาพ การปลูกมะนาว การปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือลดรายจ่ายและเสริม 
รายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย 30 คน ระยะเวลา 2 วัน 
 4.การเสริมสร้างระบบการบริหารและจัดการชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหารจัดการชุมชน ระยะเวลา 1 วัน 
 5. การจัดการความรู้เพ่ือด าเนินการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ านวน 30 คน  
ระยะเวลา 1 วัน 
 6. สรุปผลการด าเนินการพัฒนาครอบครัวโดยภาพรวม จัดท าเป็นเอกสารความรู้  อย่างน้อย  1 เล่ม 
กลุ่มเป้าหมายบ้านดอนเค็ง  หมู่ที่ 7 ต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  เป็นหมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามโครงการ
ขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ “อยู่เย็น  เป็นสุข” มีการประเมินประกาศ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริบทชุมชน 
 
ข้อมูลทั่วไป  
 ประวัติความเป็นมา :  
 บ้านดอนเค็ง พื้นที่เดิมของบ้านดอนเค็งเป็นป่าดอนและมีไม้เค็งเป็นจ านวนมาก ไม้เค็งเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญม่ีประโยชน์หลายอย่างเมล็ดผลกินได้ ต่อมาทางราชการได้มีการส ารวจและจัดตั้งหมู่บ้านนายเด็ด 
นายด าและเพ่ือนๆได้จัดตั้งหมู่บ้านและตั่งชื่อว่าบ้านดอนเค็ง เรียกกันมายาวนานหลายสิบปี จนถึงปัจจุบัน 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านหนองซองแมว ต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านดอนยาว ต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านโนนพัฒนา ต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี 

-จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    75   ครัวเรือน ประชากรของหมู่บ้านทั้งหมด     310  คน  
 ประชากรชาย    156    คน   ประชากรหญิง  154   คน 
-พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  3,815 ไร่ -พ้ืนที่ท าการเกษตร (ท านา)   1,008  ไร่     56     ครัวเรือน 
-พ้ืนที่ท าไร่  267  ไร่     8    ครัวเรือน -พ้ืนที่ท าสวนยางพารา     186        ไร่    6   ครัวเรือน 
- พ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน      41    ไร่ -พ้ืนที่อาศัย       ไร่ 
-การประกอบอาชีพรับจ้าง หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวประชากรวัยแรงงานจะอพยพไปรับจ้างในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด 
 อาชีพรับจ้างทั่วไป    6  ครัวเรือน -อาชีพงานบริการ      3      ครัวเรือน 
-ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน จะอยู่ค่อนข้างหนาแน่น  มีการความเป็นอยู่ระบบเครือญาติ อาศัยวัฒนธรรมชุมชน  
ขนบธรรมเนียมประเพณียึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
-ผู้น าชุมชนมีศักยภาพ และขีดความสามารถ มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการชุมชนเป็นอย่างดี 
-กลุ่มองค์กรมีความเหนียวแน่น 
-บุคคลส าคัญในหมู่บ้าน 
 1. นายสมจิตร   บัวทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. นายสมพาน   จ าปาวะตะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายด ารง   บัวเก่า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายไพศาล   ราชคามินทร์ กรรมการหมู่บ้าน 
 5. นายชาญณรงค์   พรมวงค์ กรรมการหมู่บ้าน 
 6. นายเด่น   บัวเกตุ  กรรมการหมู่บ้าน 
 7. นายวันนี   ภูมิเพชร  กรรมการหมู่บ้าน 
 8. นายสมบูรณ์   สมบุตร  กรรมการหมู่บ้าน 
 9. นายวิลัย   สุระขันธ์          กรรมการหมู่บ้าน 
 10. นายสุพรรณ   แสนทวีสุข     กรรมการหมู่บ้าน 
 
 



บ้านดอนเค็ง   มีกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพ รวมทั้งหมด ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๔ สมาชิก ๖๓ คน เงินทุนปัจจุบัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน คือ นายสมจิตร   บัวทอง 

๒. กองทุนโครงการ กข.คจ ก่อตั้งเมื่อปี 2544  ครัวเรือนเป้าหมาย ๖๓ ครัวเรือน เงิน 280,000 บาท 
ประธาน คือนายสมจิตร   บัวทอง 

๓. กองทุนเศรษฐกิจชุมชน ก่อตั้งเมื่อปี 2541สมาชิก10 ครัวเรือน เงิน 100,000 บาท  ประธาน คือ
นายสมพาน จ าปาวะตะ 

๔. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ก่อตั้งเมื่อปี 2548สมาชิก 75 ครัวเรือน เงินทุน150,000 บาท 
ประธาน คือนายสมพาน   จ าปาวะตะ 
 
กระบวนการ/ขั้นตอนด าเนินโครงการหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 ขั้นตอนที่ 1 :  ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายมีมีคุณลักษณะตรงกับโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 วิธีด าเนินการ : ประชุมพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ครัวเรือน 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

 ผลที่ได้รับ : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการด าเนินงานหมู่บ้านตามแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนที่ 2  : ประชุมเตรียมความพร้อมแกนน าหมู่บ้านพ้ืนที่เป้าหมาย 

 วิธีการด าเนินการ : ประชุมหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน อาสาสมัคร 
และประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ และชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ 
ด าเนินโครงการฯ และให้ที่ประชุมพิจารราคัดเลือกครอบครัวพัฒนา โดยให้ครัวเรือนสมัครใจเข้าร่วม
โครงการฯ มีครอบครัวพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓๐ คน 

 ผลที่จะได้รับ :  มีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ  1 หมู่บ้าน  ครอบครัวพัฒนา จ านวน  30 
ครัวเรือน 

 ขั้นตอนที่ 3  : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือประสานขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
 นายชาติภูมินทร์   นนทบุตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ   พัฒนากรประจ าต าบลเป็นผู้
ประสานงานต าบลสร้างแป้น  และนายสุพจน์   เกษทองมา นักพัฒนาชุมชนต าบลสร้างแป้น ท าหน้าที่
ช่วยเหลือสนับสนุนแกนน า/ผู้น าชุมชน และครอบครัวพัฒนา ในการด าเนินโครงการฯ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนด าเนินโครงการ  ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 :  กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 



 วิธีการด าเนินการ : จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ในวันที่ 9 กรกฎาคม  2559 
ณ. ศาลาประชาคมบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 7 ต าบลสร้างแป้น  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยครอบครัว
พัฒนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30 คน ระยะเวลาด าเนินการ  1  วัน เนื้อหา  ดังนี้ 

 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์/ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและ
สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ 
 2.ให้ความรู้ความเข้าใจหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบรรยายถึงเศรษฐกิจพอเพียง  
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 ความพอประมาณ : พอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน 
 2.2 ความมีเหตุมีผล: การตัดสินใจระดับความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
 2.3การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
ซึ่งในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น  ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
หากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะท าให้การพัฒนามีความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับกับการ 
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

 ผลที่ได้รับ: ครอบครัวพัฒนาเป้าหมายได้เรียนรู้หลักปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 กิจกรรมที่ 2: ผู้แทนครอบครัวพัฒนาทัศนศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

 วิธีการด าเนินการ: ครอบครัวพัฒนาศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง บ้านโคกหนองแซง ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่  15 กรกฎาคม  
2559โดยมีประเด็นน าเสนอที่ประชุม ตามหัวข้อดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 : การพัฒนาหมู่บ้าน สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงท าอย่างไร 
 กลุ่มท่ี 2 :  กลุ่ม/องค์กรและกิจกรรมของหมู่บ้านมีอะไรบ้าง 
 กลุ่มท่ี 3 :  การท าแผนชีวิตของครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผลกระทบอย่างไร 
 กลุ่มท่ี 4 : ปัจจัยที่ท าให้หมู่บ้านประสบผลส าเร็จมีอะไรบ้าง และมีปัญหาอุปสรรคอะไร   
 
 
 

 

 

 

 



ผลการศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง  

กลุ่มเป้าหมายรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 

 
 
กลุ่มเป้าหมายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและดผูลงานกิจกรรม 

 
 

 



กลุ่มเป้าหมายดูการสาธิตการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
การประเมินสถานะหมู่บ้าน 

 
 1. จากการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิต (จปฐ.) ปี 2559  ของประชาชนหมู่บ้านดอนเค็ง หมูที่ 7 ต าบล
สร้างแป้น มีปัญหาส าคัญ ทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 24 : ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน   จ านวน 13 ครัวเรือน  คิดป็นร้อยละ 14.61 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน 

 ตัวชี้วัดที่ 25 : คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.36 ของคนท้ังหมดใน
หมู่บ้าน 310 คน 

 ตัวชี้วัดที่ 26 : คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99  

 ตัวชี้วัดที่ 20 : คนในครัวเรือนมีสุขลักษณะปลอดภัย จ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.19 
ประชากรในช่วงอายุนี้ทั้งหมด 32 คน 

 ตัวชี้วัดที่ 5 : คนในครัวเรือนได้ใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการป่วยเบื้องต้น อย่างเหมาะสม จ านวน 1  
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.19 

 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2559  มีปัญหา  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 1 มีดังนี้  

 ตัวชี้วัดที่ 18  การได้รับการศึกษาของประชาชน 

 ตัวชี้วัดที่ 25 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
การประเมินความ “ อยู่เย็น เป็นสุข” ของชุมชนหรือความสุขมวลรวมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน ไปสู่เป้าหมายที่เลือก คือ การสร้างความ “อยู่เย็น เป็นสุข ” ของชุมชนโดย
ภาพรวม หน่วยวัดประกอบด้วย บุคคล ครอบครัว กลุ่ม  องค์กร  ที่อยู่ในชุมชน การวัดและประเมินผล
ด าเนินการ  2 วิธี 

 1. การวิเคราะห์และประเมินค่าความ “อยู่เย็น เป็นสุข ” ของชุมชน 
 อาศัยตัวชี้วัดและเกณฑ์การชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนมีอยู่  ใช้ส าหรับพิจารณาสภาพชุมชนและ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย  ด าเนินการ  2 ครั้ง 
ดังนี้ 
 ครั้งที่  1 เดือน มีนาคม โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ปี  2557 และเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ณ เดือน กรกฎาคม  2557 



 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน  2557  เพื่อให้ได้ข้อมูลหมู่บ้านหลังการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านตาม
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตันแบบเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ณ สิ้นเดือนสิงหาคม  2559 
 2.การประเมินความ “อยู่เย็น  เป็นสุข ” ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 เพ่ือรับทราบระดับความรู้สึกพึงพอใจ สบายใจ ไม่กังวลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนตาม
องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความ “ อยู่เย็น  เป็นสุข ” หรือความสุขมวลรวมของชุมชน พิจารณาระดับความพึง
พอใจรวมค่าทุกองค์ประกอบ ด าเนินการโดยจัดประชุมตัวแทนชุมชน ผู้แทนครัวเรือน ในห้วงระยะเวลา
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2557 ผลการประเมินโดยฉันทามติของประชาชนในการพิจารณา
สภาพความเป็นจริงของชุมชน 

 วิธีการ :  
2.1 ใช้ประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participation Rulal Appraisal  ) โดยการจัดประชุม

ประชาชนในชุมชนที่มีปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสม  มีส่วนร่วมในระดับสูงพอสมควร 
 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันท าความเข้าใจในองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความสุข  แต่ละองค์ประกอบ 
 2.3  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือผู้น าการประชุม ผู้ท าหน้าที่เออ านวยการประชุม ด าเนินการประชุม
โดนอธิบาย ท าความเข้าใจวิธีการประเมิน และช่วยให้ที่ประชุมประเมินผลส าเร็จ 
 2.4 การให้คะแนนระดับความสุข  จัดเป็น 5 ระดับคะแนน ของบ้านดอนเค็ง   หมู่ที่ 7  ดังนี้ 
 2.4.1 การมีสุขภาวะ ระดับคะแนน  4.40 
 2.4.2 การเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ระดับคะแนน  4.80 
 2.4.3 ครอบครัวอบอุ่น ระดับคะแนน  4.76 
 2.4.4 ชุมชนเข้มแข็ง ระดับคะแนน  4.70 
 2.4.5 สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล ระดับคะแนน  4.50 
 2.4.6 เป็นชุมชนประชาธิปไตย ระดับคะแนน  4.50 
 

 
 
 



 2.5 การประเมินภาพรวม  จัดเป็น 5 ระดับคะแนน คือ 
 2.5.1  ระดับ 1  เท่ากับ 0 - 20  คะแนน  ระดับความสุขต่ าสุด 
 2.5.2 ระดับ 2  เท่ากับ 21 - 40 คะแนน  ระดับความสุขค่อนข้างต่ า 
 2.5.3 ระดับ 3 เท่ากับ 41 – 60 คะแนน  ระดับความสุขปานกลาง 
 2.5.4 ระดับ 4 เท่ากับ 61 – 80 คะแนน ระดับความสุขสูง 
 2.5.5 ระดับ 5 เท่ากับ 81 - 100 คะแนน ระดับความสุขที่ปรารถนา 
 

 
 
 ผลการประเมินโดยภาพรวม  บ้านดอนเค็ง  มีความสุขมวลรวม ได้คะแนน ระหว่าง   93   จึงอยู่
ในช่วง อยู่เย็น เป็นสุขการประเมินตามตัวชี้วัด 6 × 2 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานชีวิต    ดังนี้ 
 
1. ด้านการลดราจ่าย   

1.1 ครัวเรือนท าสวนครัว 
  1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข 
2. ด้านการเพ่ิมรายได้  

2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม 
  2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 
3. ด้านการประหยัด 
  3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ 
  3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
4. ด้านการเรียนรู้  

4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

ระดับความสุขของบ้าน
ดอนเค็ง คือ 93 คะแนน

“อยู่เย็น เป็นสุข” 



5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ  
5.1ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

  5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
6. ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน  

6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส คนประสบปัญหา 
  6.2 ชุมชนรู้จักรักสามัคคี 
 
สรุปการวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านดอนเค็ง  ดังนี้ 
 จากการจัดเวทีประชาคม เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  2559 ทุกข์ภาวะ ของบ้านดอนเค็ง คือ 
 1.ปัญหาหนี้สินเฉลี่ยครอบครัวละ 45,000 บาท ทั้งหมู่บ้าน 3,375,000 ล้าน 
 2.ปัญหาค่าครองชีพ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 120,000 บาท   
รายได้เฉลี่ย 108,000 บาท 
 3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เช่า ข้าว  อ้อย ยางพารา  
 4. ปัญหาการว่างงานไม่มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 5. ปัญหาต้นการเกษตรสูง เช่น  ราคาปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน  ยาฆ่าแมลง 
 6. ไม่มีที่ดินท ากินเหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรในพ้ืนที่ สปก. 
 7. ปัญหาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตขาดการวางแผน และจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบ 
 8.ปัญหาด้านสุภาพเผชิญกับสภาวะเครียด การติดสุรา ยาเสพติด ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  
 9. ปัญหาการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ) ในการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านยังน้อย ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น 
 10.ปัญหาอบายมุข มีการเล่นการพนัน เช่น หวย ไพ่ 
 
 
 


