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บทที่ 1
บทนํา
1.1ความเปนมาของปญหา
ปญหาความยากจน (Poverty)คือ สภาพการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งมีรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย และไมสามารถจะบําบัดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ จนเปนเหตุใหบุคคลนั้นมีสภาพ
ความเปนอยูต่ํากวาระดับมาตราฐานที่สังคมวางไวหรือสภาพการดํารงชีวิตของบุคคลที่มีรายไดไมพอ
กับรายจาย ไมสามารถจะหาสิ่งจําเปนมาสนองความตองการทางรางกาย และจิตใจไดอยางเพียงพอ จน
ทําใหบุคคลนั้นมีสภาพความเปนอยูที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่สังคมวางไว ความยากจนขึ้นอยูกับ
มาตรฐานของแตละสังคม ปญหาเรื่องความยากจนเปนปญหาเกาแกมาตั้งแตครั้งโบราณกาล ดังจะเห็น
ไดจากคัมภีรไบเบิลที่เขียนไววา “For you always have the poor with you…” ปญหาเรื่องความยากจน
กําลังเปนปญหาสําคัญของประเทศกําลังพัฒนา (developing countries) ประสาท หลักศิลา ให
ความหมายของความยากจนวา ความยากจนหมายถึงการขาดแคลนและไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
สถานการณที่มีอยูแกผูใดแลวยอมกอใหเกิดความบกพรอง และไมสามารถที่จะดํารงความเปนอยู
ในทางเศรษฐกิจของตนใหอยูในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ ในหมูหรือกลุมที่ตนอยูรวมนั้นดวย ดวยเหตุน้ี
จึงทําใหผูนั้นไมสามารถที่จะใชประสิทธิภาพทั้งทางรางกายและสมองใหเปนประโยชนอยางเต็มที่
(พินิจศักดิ์ ยืนสุข, 2553)
สถานการณของปญหาและแนวทางการแกไขปญหา "ความยากจน" ในเมืองลักษณะของคนจน
ไดแก ที่อยูอาศัยไมมั่นคง อยูในที่ดินของคนอื่น ขาดอาชีพและรายไดที่แนนอน สุขภาพไมดี ไมมีเงินคา
รักษาพยาบาล ชีวิตความเปนอยูที่ลําบาก ฝดเคือง สภาพแวดลอม อาศัยอยูในชุมชนไมดี ขาดความ
เชื่อมั่น/ไมเขารวมกิจกรรมชุมชน ขาดกระบวนการเรียนรู ประเภทของคนจนแบงไดเปน 3 กลุม
1.กลุมคนจนที่เดือดรอนจริงในลักษณะที่ขาดปจจัยสี่
2.กลุมคนจนเพราะใชจายฟุมเฟอย และเกียจครานในการประกอบอาชีพ
3.กลุมคนที่พอมีพอกินแตอยากร่ํารวยจึงคิดวาตัวเองจน
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สาเหตุของความยากจนในชุมชนเมือง เกิดจากความลมเหลวจากชนบท ไมมีที่อยูอาศัยถูกไลที่
อาชีพไมมั่นคง รายไดไมพอรายจาย ขาดเงินลงทุน ตองกูเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพง คาใชจาย
แพงกวาคนทั่วไป ติดอบายมุข และเกิดจากผลของโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศแนวทางแกไข
ป ญ หาความยากจนต อ งเริ่ ม จากตั ว บุ ค คล
โดยการพั ฒ นาอาชี พ ของตนเอง หาทางเพิ่ ม
รายไดของครอบครัว มีการออมและลดรายจายที่ไมจําเปน ละเวน อบายมุขตางๆ สรางความรวมมือ
ภายในชุมชนในดานตางๆ เชน การออมทรัพย การจัดสวัสดิการ แกเด็กและคนสูงอายุ การจัด
สภาพแวดลอมชุมชนใหนาอยู และการเรียนรูตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน และรัฐตอง
สนับสนุนใหเกิดความมั่นคงในการอยูอาศัยโดย ใหมี พ.ร.บ. ชุมชนแออัด การจัดที่ดินและกองทุนที่อยูอาศัย (www.tdri.or.th.2554)
สถานการณของปญหาและแนวทางการแกไขปญหา "ความยากจน" ในชนบทลักษณะของ "คน
จน" ในชนบท ไดแก การขาดปจจัยสี่ จนปญญาจนความคิดรูไมเทาทันสถานการณจนโอกาสทางเลือก
และจนเพราะตัวเองเกียจครานไมตั้งใจทํามาหากินติดอบายมุขสภาพชีวิตของ "คนจน" ในหมูบาน
ชนบท ไดแก ไมมีที่ทํากิน มีที่ทํากินนอย สูญเสียที่ทํากิน ไมมีทุนเปนหนี้รับจางมีงานทําไมตอเนื่อง หา
งานใหมไปเรื่อยๆสภาพครอบครัวของ "คนจน " ในชนบท ไดแก การศึกษาต่ํา เจ็บปวย ครอบครัว
แยกกันอยู ใชจาย ในสิ่งไมจําเปนหรืออบายมุข ชอบเสี่ยงโชค อยูรวมกับสังคมดวยความไมมั่นใจ ไมมี
การรวมกลุมสาเหตุของความยากจนในชนบท ไดแก สาเหตุจากตัวเอง ครอบครัว ติดอบายมุข ขาด
ความรอบคอบในการใชชีวิตเลียนแบบ การบริโภคตางๆ สาเหตุจากการเปลี่ยนจากการทํากินเพื่อกิน ที่
เหลือนําไปขาย ไปสูการผลิตเพื่อขาย เปลี่ยนจากปลูกพืชที่กินได เปนปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่มี
ตนทุนการผลิตสูงราคาขายตกต่ํา ขาดที่ทํากิน มีที่ทํากินนอย สูญเสียที่ทํากิน หนี้สินทวม กูเพิ่มขึ้นทุกป
จายคืนไดเฉพาะดอกเบี้ย การขาดกระบวนการเรียนรู การรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน การขาด
การพัฒนาทุนทางสังคมเดิมและภูมิปญญาที่มีอยูเดิม และสาเหตุจากทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน และ
มีความเสื่อมโทรม ตลอดจนสาเหตุจากนโยบายในการพัฒนาของรัฐมีความผิดพลาด เชน ไมมีการ
ควบคุมสื่อในการโฆษณากระตุนการบริโภค รัฐสงเสริมการผลิตเพื่อสงออกเพื่อขายการใหขอมูลเพียง
บางสวนการสงเสริมที่ผิด ตัดวงจรการพึ่งตนเอง รัฐสนับสนุนเงินทุนไมสนับสนุนการเรียนรู นโยบาย
การพัฒนาที่กําหนดจากสวนบน การประกาศเขตอุทยานทับที่ทํากิน กระแสการคาเสรี และระบบการ
ผูกขาดของกลไกการตลาดแนวทางแกไขปญหาความยากจนในชนบท ไดแก ในระดับตนเองและ
ครอบครัว จะตองมีการปรับแนวคิดตนเองและครอบครัว เนนการพึ่งตนเอง การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ใน
การผลิตเพื่อหวังความร่ํารวยเปนการผลิตแบบพออยูพอกิน จัดทําแผนระดับครอบครัว เพื่อเขาใจตนเอง
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และมีแนวทางการแกปญหาใหตนเองกําหนดวิถีชีวิตใหม ภายใตความเปนจริงของชีวิต การรูจักพอ
เอาชนะใจตนเองในการละเลิกอบายมุขที่ทําใหครอบครัวเสีย สวนในระดับชุมชน หมูบาน จะตอง
รวมตัวกันเปนกลุม เครือขาย องคกรชุมชน สรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน เชน การรวมกัน
วิเคราะหขอมูลของชุมชนวางแผนชุมชน การดําเนินการตามแผน จัดการ แลกเปลี่ยน สรุปบทเรียน
จัดระบบผลิตและตลาดของชุมชน จัดระบบสวัสดิการชุมชน และรวบรวมขอมูลจัดทําขอเสนอตอ
นโยบายรัฐ สําหรับในระดับนโยบายรัฐบาล รัฐตองปรับบทบาทจากผูดําเนินการเปนผูสนับสนุน
เอื้ออํานวย ตลอดจนมีการแกไขกฎหมายที่ไมเอื้อตอชุมชนและสนับสนุนกฎหมายที่สงเสริมชุมชน
(www.tdri.or.th.2554)
การสังเคราะหประเด็นรวม "ความยากจน" ระหวางชุมชนเมืองและชนบทเกณฑการวัดความ
ยากจนใช ก ารมี ป จ จั ย สี่ ค วบคู กั บ รายได
โดยแต ล ะท อ งถิ่ น มี เ กณฑ ก ารวั ด
แตกตางกัน นอกจากนี้ มีข อสังเกตว า การนิย ามความยากจน สว นหนึ่ งเปน เรื่ องของความรู สึก
ของแตละคนลักษณะของคนจน ไดแก การขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน และบริการ
ของรัฐการขาดแคลนปจจัยสี่ ไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีความเจ็บปวย ครอบครัวแยกกัน
อยูสมาชิกในครอบครัวมีการศึกษาต่ําสาเหตุของความยากจน ไดแก จนเพราะภัยธรรมชาติ น้ําทวม ฝน
แลง จนจากปจจัยภายนอก เชนนโยบายของรัฐ เปนตน จนจากพฤติกรรมของตัวเอง เชน การใชจาย
อยางฟุมเฟอย การติดอบายมุขเปนตน แนวทางการแกไขปญหาความยากจน ไดแก ในระดับของตัวเอง
และครอบครัวตองเปลี่ยนวิธีคิดใหเปนไปในทางพึ่งตนเอง มีความพอเพียง รูจักวางแผนและเรียนรู
ปญหาในระดับชุมชนตองมีการรวมกลุมกันภายในชุมชน สรางระบบการจัดการปญหาตางๆ และสราง
กระบวนการเรีย นรูร วมกัน และในระดั บภาครั ฐ จะต อ งปรั บ เปลี่ย นวิ ธี ก ารทํา งานร ว มกั บชาวบ า น
สนับสนุนใหชุมชนทํางานพัฒนาบนพื้นฐานภูมิปญญาของทองถิ่น แกกฎหมายใหเอื้อตอการแกไข
ปญหาความยากจน เปนตน(www.tdri.or.th.2554)
1.2 ความสําคัญของปญหา
กองพั น ทหารสื่อ สารที่ 6 มี ที่ตั้ ง หนว ยอยู
ณ ค ายสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลก
มหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด ซึ่งมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน
จํานวน 160 คน โดยมีภารกิจจัดการสื่อสารใหแกกองบัญชาการกองพล รวมทั้งการสื่อสารไปยังหนวย
ตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
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โลกมหาราช กองพันทหารสื่อสารที่ 6 เปนหนวยงานในกองทัพบกที่มีขาราชการทหารทํางานและ
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ผูวิจัยในฐานะนายทหารชั้นประทวนในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 นี้ ไดสังเกตุ
เห็นความเปนอยูและฐานะของนายทหารในแตละครอบครัวมีความเปนอยูแตกตางกัน ทั้งในชั้นยศ
เดียวกันและตางชั้นยศ ซึ่งความเปนอยูที่แตกตางกันนี้สงผลตอกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการทหาร รวมถึง มีนายทหารเป นจํา นวนมากไดมี การขอกู กับสหกรณ ออมทรั พย ของ
หนว ยงานตามประกาศของสหกรณ ออมทรั พ ย ร วมถึ งขอกู เงิ น โดยใช ตํ าแหน ง งานค้ํ า ประกัน กั บ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสินเปนจํานวนมาก ซึ่งรายละเอียดการขอกูเงิน
เหลานี้เปนเอกสารสวนบุคคลจึงไมมีรายงานชื่อผูกูและจํานวนเงินกูเปนรายบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดไป
สัมภาษณนายทหารจํานวนหนึ่ง จึงไดขอมูลในเรื่องหนี้สินของนายทหารที่มีตอสหกรณของหนวยงาน
และ ธนาคารทั้งสองแหงดังกลาวขางตน ในขณะทีมีนายทหารจํานวนหนึ่งซึ่งมีรายไดใกลเคียงกัน แต
ไมมีความประสงคที่จะขอกูสหกรณ หรือ ธนาคารแหงใด เพื่อนํามาเปนคาใชจายสวนตัว คงมีเพียงหนี้
ในการซื้อบา นและรถยนตเ ทา นั้น ผู วิจั ยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึกษาในดานการบริ หารจัดการดา น
การเงินในครัวเรือนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนที่เกิดจากรายรับไมพอกับรายจาย เนื่องจากรายรับของขาราชการทหารเปนรายรับตาม
โครงสร า งเงิ น เดื อ นข า ราชการของสํ า นั ก งานปลั ด กลาโหม ซึ่ ง เป น รายรั บ ที่ อ ยู ใ นระดั บ ต่ํ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายรับของพนักงานเอกชน ดังนั้นขาราชการทหารสวนใหญจะมีรายรับไมพอกับ
รายจ า ยและต อ งมี ภ าระในการกู ยื ม ซึ่ ง เมื่อ ข า ราชการมี ป ญ หาในด า นการเงิ น จะส ง ผลต อ ป ญ หา
ครอบครัวและสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งทางกองทัพบกมีนโยบายแกไขปญหาความ
ยากจนใหแกนายทหารทุกคนโดยมีการประชาสัมพันธและใหความรูในดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหนายทหารทุกคนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวไปใชในการบริหารการเงินใน
ครัวเรือนของตน
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวติ ประจําวันของ
ขาราชการทหารในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรมทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช จังหวัดรอยเอ็ด
1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันของขาราชการทหารในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรมทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ด
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1.3.3 เพื่อเปนแนวทางใหคําแนะนําผูบังคับบัญชากองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรมทหารราบที่ 6
คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ดในการพัฒนาความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในหนวยงาน
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันของขาราชการทหารและปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในชีวิตประจําวันของขาราชการทหารในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรมทหารราบที่ 6 คายสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ดเทานัน้
1.5 นิยามศัพท
ขาราชการทหาร หมายถึง ขาราชการทหารในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรมทหารราบที่ 6
คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ด
หนวย หมายถึง กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรมทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ด
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตของขาราชการใน
กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด
1.6.2 ทําใหทราบปจจัยที่มีผลตอระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตของ
ขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด
1.6.3 ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในชีวิตของขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด
ตอไป

