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บทที่ 3 

กรอบการวิเคราะหและวิธีการศึกษา 
 

3.1 กรอบการวิเคราะห  
 

เนื่องจากในระดับจุลภาค เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่เปนบูรณาการหรือเปนองครวมของ
แนวทางในการดํารงชีวิตและวิถีปฏิบัติของสมาชิกในสังคม การวิเคราะหในชั้นแรกจึงควรมองภาพรวม
ของหลักการดําเนินชีวิตและวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนกอน  จากนั้นจึงแยกการวิเคราะหมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     ผูวิจัยเสนอวาการวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  
ควรผสมผสานกรอบคิด 3 สวน   คือ  (1) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ  (อภิชัย พันธเสนและ
คณะ 2550)  (2)  การวิเคราะหการผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปทมาวดี ซูซูกิและคณะ 2550)  เพื่อใชวิเคราะหภาพรวมของหลักการดําเนินชีวิตและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  และ (3) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมระดับชุมชน ซ่ึงเปนการริเร่ิมของผูวิจัยเอง   ดัชนีช้ีวัดที่นําเสนอในงานศึกษาชิ้นนี้  จะ
ผสมผสานแนวคิดการวิเคราะหทั้งสามสวนดังกลาว 
  

(1)  การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ  
 
 การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบเปนขอเสนอของอภิชัย พันธเสนและคณะ (2550) เพื่อ
ใชในการสังเคราะหงานวิจัยและงานเขียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงกลาวถึงแลวในบทที่ 3  อยางไรก็
ดี ที่ผานมายังไมมีการนํากรอบคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการวิจัยอยางชัดเจน งานศึกษาชิ้นนี้จึงนาจะ
เปนงานศึกษาชิ้นแรกที่พยายามประยุกตใชกรอบดังกลาว    เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะหปจจัย  
กระบวนการ และผลของการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
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ภาพที่ 3.1 :  การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก อภิชัย พันธเสนและคณะ (2550) 

วิถีชีวิต
วิธีคดิ

วิธีปฏิบตัิ

ปจจยันําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ

ความรู

คุณธรรม

ทางสายกลางทางสายกลาง

มีเหตผุล
พอประมาณ
ภูมิคุมกัน

ความสุขความสุข

สมดุล

ชีวิต
ครอบครัว
ชุมชน
องคกร
ประเทศ
โลก

ประโยชนสุขประโยชนสุข

 
ผูวิจัยเห็นวา การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบมีขอดี 4 ประการ 

 ประการแรก   หลักการสามหวงสองเงื่อนไข (สามหวง คือ ทางสายกลางประกอบดวยความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน  สองเงื่อนไข  ประกอบดวย คุณธรรมและความรู) เปนเพียง
การบอกลักษณะหรือองคประกอบของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง   แตการวิเคราะหเชิงระบบจะทําให
เห็นความเชื่อมโยงของหลักการสามหวงสองเงื่อนไข  ที่บงบอกลักษณะความเปนเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักหลักการสามหวงสองเงื่อนไขนั้น  การเชื่อมโยงจากวิธีคิดและ
แนวทางปฏิบัติ (ซ่ึงเปนปจจัยและกระบวนการ)ไปสูผลที่เกิดขึ้นจะทําใหมีพลังในการอธิบายศักยภาพ
และความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประการท่ีสอง   การพิจารณาปจจัยนําเขา  และกระบวนการ  เปดโอกาสใหสามารถนําบริบท
แวดลอมภายนอกอื่นๆเขามาพิจารณารวมกับหลักการสามหวงสองเงื่อนไขซึ่งเปนระบบคุณคาท่ีอยู
ภายในตัวบุคคล   ชวยลดความลําเอียงในการวิเคราะหได 
 ประการที่สาม   การพิจารณาใหคุณธรรมและความรูเปนปจจัยนําเขา  แสดงใหเห็นถึงการให
น้ําหนักความสําคัญตอปจจัยภายใน คือ คุณธรรม และความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง (เปนการเรียนรูที่
มิไดเปนเพียงความเชื่อ  ความคิด หรือ การรับฟงมา)    ปจจัยทั้งสองนี้เปน “ปจจัยภายใน”  ที่สําคัญตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แตเปน “ปจจัยภายนอก”  ที่  “กําหนดใหและคงที่” ตามแนวทางการ
วิเคราะหของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก   (แมวา “ความรู” ในความหมายที่ เปน  “ขอมูล”  จะมี
ความสําคัญมากขึ้นในทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่พัฒนาในชวงหลังๆ)   

ประการที่สี่  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการเชิงพลวัตรที่เนนใหมีการพัฒนาอยางมีขั้น
มีตอน   การพิจารณาปจจัยนําเขา และกระบวนการ จะเปดโอกาสใหศึกษาในเชิงพลวัตรได  เพราะปจจยั

สมดุล  มั่นคงมั่นคง  ยั่งยืนยั่งยืน

ทุน
สําหรับ

สิ่งมีชีวิตทั้งมวล
มนุษย 

เศรษฐกิจ 
สังคม 

สิ่งแวดลอม
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นําเขาและกระบวนการสามารถเปลี่ยนไปไดเมื่อเวลาเปลี่ยนไป   นอกจากนี้ยังบอกลําดับกอนหลังใน
ขบวนการวิเคราะห  รวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดวย 
 ในการศึกษาครั้งนี้    การวิเคราะหจะพิจารณาปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต (output) 
หรือผลลัพธ (outcome) ในระดับชุมชนเทานั้น    และยังเปนการศึกษาที่เนนชวงเวลาปจจุบันที่ไดมีการ
สังเกตในพื้นที่ (แมวาจะมีคําบอกเลาถึงส่ิงที่เปนมากอนหนานั้นบาง ก็เพียงเพื่อใหเขาใจบริบทพื้นที่ได
ชัดเจนขึ้น) 
 

(2) การวิเคราะหวิถีการผลิต  การบริโภค และการแลกเปลี่ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

การผลิต
สินคา,บริการ

เงินบาท
เงินบาท

ใชทรัพยากรอยางย่ังยืน

ลดการบริโภคท่ีไมจําเปน

พึ่งตนเอง

มีเหตุผล

พอประมาณ

ภูมิคุมกัน
ระบบท่ีเปนอยู

การบริโภค
สินคา,บริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3.2:  การผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา:  ปรับปรุงจากปทมาวดแีละคณะ 2550 

 
ภาพที่ 3.2  เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยนในสังคม

ที่เปนอยูภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  กลาวคือ ในระบบสังคมที่เปนอยู  ปจเจกหรือชุมชนมี
การผลิตสินคาบริการเพื่อแลกเปนเงินตรา  จากนั้นจึงใชเงินตราซื้อสินคาและบริการเพื่อการบริโภคอีก
ตอหนึ่ง   การบริโภคแบงเปนสองสวนคือ  สินคาจําเปน (วงใน) และสินคาไมจําเปน (วงนอก)   โดยที่
มูลคาหรือขนาดของผลตอบแทนจากการผลิตมักจะไมเทากับมูลคาหรือขนาดของการบริโภคโดยรวม  
หากผลตอบแทนจากการผลิตมีขนาดใหญกวาก็เกิดการออม    ปญหาที่เกิดขึ้นในความไมพอเพียงก็คือ  
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วงของการบริโภคอาจใหญกวาวงของการผลิต   ทําใหเกิดปญหาหนี้สิน    ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสิ่งที่ตองปรับเปลี่ยน  ประการแรกคือ  การปรับการบริโภคใหสอดคลองกับความสามารถใน
การผลิต เชน โดยการลดการบริโภคสินคาวงนอกซึ่งไมจําเปน  เปนลักษณะของความพอประมาณ    
ประการที่สองคือ  การปรับวงการผลิตและการบริโภคใหซอนทับกัน  ซ่ึงหมายถึง การผลิตเพื่อกินเพื่อ
ใชเองในบางสวน  ที่เหลือจึงจําหนายหรือแลกเปนเงินตราไวซ้ือสินคาอื่น    สวนที่ซอนทับกันคือการ
พึ่งตนเอง เปนลักษณะของการมีภูมิคุมกันในระดับหนึ่งเนื่องจากลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาภายนอก 
และเปนสวนที่สามารถบริหารจัดการเองได    สวนการมีเหตุมีผล สามารถพิจารณาไดจากการใช
ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน มีการวางแผน รอบคอบ 
 การวิเคราะหงานศึกษาในพืน้ที่  จะใชกรอบคิดนี้ เพื่อศกึษาวิถีชีวิต  การผลิต การบริโภค การ
แลกเปลี่ยนของคนในชุมชนในภาพรวม และในสวนที่เกีย่วของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
(3)  การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมติิทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมระดับชมุชน 
 
 ผูวิจัยได เสนอแนวทางการวิ เคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมระดับชุมชน โดยผสมผสานแนวทางการวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในสวน (1) และ (2) ที่
กลาวแลวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดังภาพ
ที่ 3  เพื่อช้ีใหเห็นวา  แนวทางการวิเคราะหภายใตหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มิใชเปนการปฏิเสธ
ปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมมนุษยตามขอเสนอของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  แตเปนการปรับเปล่ียนการ

ใหน้ําหนักความสําคัญ และการปรับขอสมมติของเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีวา  ระบบคุณคา (แสดง

ผานฟงกชั่นอรรถประโยชนซ่ึงเศรษฐศาสตรไมไดใหคําอธิบาย) และ ขอมูลความรู เปนปจจัยภายนอกที่

กําหนดให   แตภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบคุณคา(คุณธรรมและทางสายกลาง) และความรู

เปนปจจัยภายในที่มีผลสําคัญตอพฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคลในสังคม  (โดยเฉพาะระบบคุณคา
นั้น  อมาตยา เซน เชื่อวาสามารถปรับเปลี่ยนไดผานกระบวนการประชาธิปไตยที่ชาวบานสามารถแสดง
ความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (public debate) เพื่อสะทอนสิ่งที่ตนใหคุณคาและสรางเปนระบบคุณคา
รวมกันในสังคม1  ซ่ึงการศึกษาภาคสนามในโครงการนี้พบวา  เวทีชาวบานมีสวนสรางระบบคุณคาที่
กลายเปนกติกากําหนดพฤติกรรมคนในชุมชนไดจริง) 
 

                                                 
1
  จากปาฐกถาของ Amartya Sen  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Alternative Development and Sufficiency 

Economy ที่โรงแรมรอยัลออรคดิ เชอราตัน กรุงเทพฯ เมื่อ 11-12  กรกฎาคม 2550    ในโอกาสเดียวกันนั้น   ดร.อัมมาร 
สยามวาลา แสดงความเห็นวา  สิ่งที่เซนนําเสนอนั้น ไมใชสิ่งใหมสําหรับสังคมศาสตรดานอื่นๆ  และเปนการ “เปลี่ยน
การใหน้ําหนัก”  ตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมาที่ “การใหคุณคา” 
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ภาพที่ 3.3 บทบาทของความรูและระบบคณุคาในกระบวนการตดัสินใจในการใชทรัพยากร 

 
 การพิจารณาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร  สามารถพิจารณาได
สองดาน   ดานหนึ่งคือ  การใชประโยชน ซ่ึงเปนดานของอุปสงค  อีกดานหนึ่งคือ การดึงขึ้นมาใช(หรือ
การเก็บเกี่ยว)และการจัดการซึ่งเปนดานอุปทาน     

ดานอุปสงค  ประโยชนของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทางเศรษฐศาสตร 
(economic value) ประกอบคุณคาจากการใชโดยตรงและโดยออม  คุณคาการเผื่อใชในอนาคต  คุณคา
การดํารงอยูของสิ่งแวดลอมนั้น และคุณคาของการเปนมรดกใหลูกหลาน     (ดูบทที่ 2) 
 สําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อุปสงคอาจเปนอุปสงคขั้นสุดทาย หรืออุปสงค
สืบเนื่อง    อุปสงคขั้นสุดทาย (final demand)ของผูบริโภค  เปนความตองการสินคาและบริการ เพื่อการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดี     ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จะหมายถึง ความตองการ
ใชทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิต (เชน  น้ําสําหรับดื่ม อากาศสําหรับหายใจ  ทรัพยากรประมงสําหรับเปน
อาหาร ทัศนียภาพและสถานที่ที่เปนนันทนาการ)  ความตองการเพื่อใหมีการดํารงอยูของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม   ความตองการใหเปนมรดกแกลูกหลาน   แตขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ   เชน  ดิน 
น้ํา  ทรัพยากรประมง  ที่ใชเปนปจจัยการผลิต จะอยูในสวนของอุปสงคสืบเนื่อง  (derived demand)  ที่
บุคคลมีความตองการเพื่อใชผลิตสินคาและบริการอื่นๆ อีกตอหนึ่ง 
 ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร  ปริมาณอุปสงคสวนบุคคลหรือปริมาณความตองการขึ้นอยูกับราคา
ของทรัพยากรนั้น   นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับราคาสินคาทดแทนอื่นๆ รายได  รสนิยม   อุปสงคดังกลาวมี

ภาพท่ี 3:  บทบาทของความรูและระบบคุณคาในกระบวนการตัดสินใจ
ในการใชทรัพยากร

อุปสงคสุดทาย

ความตองการสินคาและ
บริการ(รวมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม) เพื่อ การ

ดํารงชีวิตและความเปนอยู
ท่ีดี (สวัสดิการ)

อุปสงคสืบเนื่อง

ความตองการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ 

การผลิต

ระบบคุณคารายไดราคา

อุปทาน การนําขึ้นมาใชและ
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ความรู 
ขอมูลแรงงานทุน

ราคา กรรมสิทธ์ิ

ความยั่งยืน

ขอมูล
 ความรู

ท่ีมา: ผูวิจัยระบบคุณคา
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ที่มาจากการแสวงหาอรรถประโยชนหรือความพอใจ    ภายใตขอจํากัดดานรายไดและขอมูลขาวสารชุด
หนึ่งที่ผูบริโภคมีอยู   ความพอใจเปนระบบคุณคาที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรถือวา “กําหนดให”  โดยไมได
อธิบายที่มาหรือตั้งคําถามตอระบบคุณคานี้  และสมมติวาความพอใจไมจํากัดโดยตัวมันเอง แตปจเจก
จะบรรลุความพอใจไปถึงระดับใดนั้นจะถูกจํากัดโดยรายไดของเขา (ในปจจุบันและในอนาคต) 
 ในดานของอุปทาน  การนําทรัพยากรขึ้นมาใชและการบริหารจัดการ จําเปนตองใชปจจัยการ
ผลิต เชน   แรงงาน   ทุน (เชน  เรือจับปลา   แห อวน   มีดตัดไม  เปนตน)  และความสามารถในการ
บริหารจัดการ (ผูประกอบการ)  ซ่ึงปริมาณการใชปจจัยการผลิตดังกลาวถูกกําหนดโดยเทคโนโลยีหรือ
องคความรูที่มีอยูเพื่อการดึงทรัพยากรขึ้นมาใช   ในกรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปจจัยที่กําหนดอุปทาน
คือ  ราคาของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสวนหนึ่งสะทอนตนทุนการดึงทรัพยากรนั้นขึ้นมา  และคาเชาที่
สะทอนความหายากของทรัพยากร ภายใตความรูดานการผลิตและบริหารจัดการ ขอมูลขาวสาร   และ
ระบบกรรมสิทธิ์ที่กําหนดให   สวนระบบคุณคา  เชน   ความมีเหตุผลในการผลิต   ทัศนคติตอความ
เสี่ยง  ความรอบรู  และคุณธรรม เชน ความซื่อสัตย  การไมเบียดเบียน (ไมสรางผลกระทบภายนอก)  
เปนปจจัยภายนอกที่กําหนดใหเชนเดียวกับระบบคุณคาในดานอุปสงค 
 ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   ระบบคุณคาสามารถกําหนดพฤติกรรมการบริโภคและ
พฤติกรรมการผลิตของบุคคลไดโดยตรง จึงควรเปนปจจัยภายในของระบบการวิเคราะห ระบบคุณคา 
เชน  ความพอประมาณ   ความมีเหตุมีผล  มีภูมิคุมกัน  รอบคอบ   หรือ คุณธรรม เชน ความซื่อสัตย  
การใหและแบงปน  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน    อาจแตกตางไปในแตละบุคคลและเปนผลใหมี
พฤติกรรมตางกัน   หรือ  หากมีการปรับเปลี่ยนระบบคุณคา เชน  มีความพอประมาณ รอบคอบมากขึ้น 
ก็จะมีผลเปลี่ยนพฤติกรรมลดละความตองการการบริโภคบางอยางที่ไมจําเปน  หรือเปนกรอบกําหนด
พฤติกรรมการผลิตได   สวนความรู ขอมูลขาวสาร  จะรวมถึงภูมิปญญาทั้งเพื่อการผลิต การบริหาร
จัดการและการบริโภค  เพื่อการดํารงชีวิตและเพื่อจําหนาย 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสามารถวิเคราะหแยกอุปสงคออกจากอุปทาน โดยใชสินคาเปนศูนยกลาง
ในการวิเคราะห   แตในกรอบคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเปนองครวม  บุคคลคนหนึ่งเปนท้ังผูผลิต
และผูบริโภค   ในบุคคลหรือสังคมท่ีไมพอเพียง การผลิตอะไรมากนอยเพียงใดเกี่ยวของกับความ
ตองการสรางรายไดและความตองการในการบริโภคดวย   พฤติกรรมการผลิตสินคาและบริการใดๆของ
บุคคลจึงไมสามารถแยกจากพฤติกรรมการบริโภคในภาพรวมของบุคคลนั้นได    
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3.2  วิธกีารศกึษา 
 
 วิธีการศึกษาจะประกอบดวยสามสวน  คอื การศึกษาภาคสนาม  การสังเคราะหงาน และการ
ประเมินเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชดัชนีช้ีวดั 
 

3.2.1   การศึกษาภาคสนาม 
 

(1)  การเตรียมนักวิจัยลงพื้นที่กรณีศึกษา  2  พื้นที่  
  

นักวิจัยจะลงสํารวจพื้นที่คร้ังแรกในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ-ตนเดือนมีนาคม     ในการนี้
จะรับฟงบรรยายสรุปภาพรวม   ศึกษาดูงานกิจกรรมในพื้นที่    การรับการอบรมเรื่องการทํางานกับ
ชุมชนจากผูทรงวุฒิ   และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทยการวิจัยเฉพาะสําหรับแตละ
พื้นที่ 

 
(2)  การศึกษาในพื้นท่ี   
 
นักวจิัยลงพืน้ที่กรณีศึกษาเปนเวลา 1  เดอืน ดังนี้    

• 1-30  เมษายน 2550  กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะเหลียน ที่
ชุมชนบานแหลมหมูที่ 3   ตําบลวังวน   อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   

• 22 เมษายน – 22  พฤษภาคม 2550  กรณีการจัดการปาชุมชม  ตําบลเขาคอก 
อําเภอประโคนชัย จังหวดับรีุรัมย   

กิจกรรมในพื้นที่ประกอบดวย  การศึกษาเชิงลึกโดยการสังเกต   สัมภาษณ  การจัดเวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การถอดบทเรียนรวมกันระหวางนักวิจัย ปราชญชาวบานหรือแกนนําชาวบาน  
และชุมชน     

 
(3)  โจทยเพื่อการศึกษาภาคสนาม 
 
การสรางโจทยวิจัยในพื้นที่จะพิจารณาจากวัตถุประสงคโครงการ และจากกรอบแนวคิดเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรดังนําเสนอแลวในบทที่ 2  และ 3  (สวนที่ 3.1)  ดังนี้ 
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(3.1)  การศึกษาแนวคดิการพัฒนาอยางยัง่ยืนและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร 
 

 (1)  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  ศึกษาวาแนวคิดเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืนของชาวบานเปนอยางไร 

 (2)  การตัดสินใจโดยการพิจารณาตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) เทียบกับประโยชนสวนเพิ่ม 
(Marginal Benefit) ในการใชหรือการอนุรักษทรัพยากร โดยพิจารณาแรงจูงใจดานราคาและการตัดสินใจ
ทําตามกติกาชุมชนของชาวบาน 

 (3)  แนวคิดเก่ียวกับ Kuztnetz Curve โดยพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการที่แมชาวบานจะไมรวย
ทรัพยก็เขามารวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะเปนประเด็นโตแยงกับ Kuztnetz Curve  ที่วา  การ
อนุรักษส่ิงแวดลอมสัมพันธกับระดับรายได 
 (4)   การเห็นประโยชนของการอนุรักษทรัพยากร   ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร  แรงจูงใจในการ
อนุรักษหรือใชอยางยั่งยืน เกิดจากการเห็นประโยชนที่ไดจากทรัพยากร  ซ่ึง ประโยชนหรือมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของทรัพยากร จะประกอบดวย  ประโยชนจากการใชทางตรง  ประโยชนจากการใช
ทางออม  ประโยชนจากการใชในอนาคต  ประโยชนจากการดํารงอยูของทรัพยากรนั้น   และประโยชน
จากการเปนมรดกใหลูกหลาน     การศึกษานี้จะทดสอบสมมติฐานดังกลาววา ชาวบานอนุรักษ
ทรัพยากรเพราะ เห็นประโยชนทั้ง 5 ประการหรือไมอยางไร 
 

(3.2)  การวิเคราะหความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นท่ีศึกษา 2  พื้นที่ 

 

 สําหรับวัตถุประสงคที่สอง การสังเคราะหองคความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากระดับพืน้ที่นั้น
มีอยูหลายประเด็นที่เปนโจทยที่นักวิจยัสนใจ ดังนี ้
 (1)  วิธีคิดของชาวบานในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถงึวธีิการอนุรักษท่ีเกิดขึ้น
นั้น มาจากไหน เปนผลผลิตจากฐานวัฒนธรรมชุมชน หรือ จากภายนอก เชน องคกรพัฒนาเอกชน  
กระบวนการในการถายทอดความคิดดังกลาวระหวางคนในรุนเดยีวกันและจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึง่เปน
อยางไร 

 (2) วิธีคิดเบื้องหลังกิจกรรมและการตัดสินใจตางๆนั้นอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม   
มี ปจจัยนําเขา คือ คุณธรรมและความรู อยางไร  ในกระบวนการ คือการใชทรัพยากรนั้นอยูบนหลักมี
เหตุมีผล ไมเส่ียงมากหรือมีแผนรองรับความเสี่ยง และพอประมาณ หรือเปนเพียงการเทียบประโยชน
และตนทุนธรรมดาเทานั้น   พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ศึกษา ประกอบดวยการเคารพกติกา การจัดสรร
ทรัพยากรของครัวเรือน การเขารวมกลุมอนุรักษ การเจราจาบังคับสัญญาและจัดการความขัดแยง   
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กิจกรรมตางๆของกลุมอนุรักษและความเชื่อมโยงระหวางกันของแตละกิจกรรม กระบวนการทํางาน
ของเครือขาย และการจัดการกับอุปสรรคหรือภัยคุกคามตางๆที่เขามา 

 (3) อะไรเปนสิ่งท่ียึดโยงชาวบานเขากับกิจกรรมการอนุรักษ  การเขารวมการอนุรักษมี
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตอยางไร   เปนเหตุมาจาก “การระเบิดจากภายใน” คือการตระหนักรูถึงคุณคา
ของการอนุรักษจริงๆ และมีความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
อยูแลว จึงเขารวมกิจกรรม หรือ เปนเพราะการอนุรักษนั้นพันผูกอยูกับเรื่องอาชีพและแหลงอาหาร  
 (4)  หากใชกรอบแนวคิดอุปสงค อุปทาน มาพิจารณาการอนุรักษ ผูเลนแตละกลุมจะอยูตรงจุด
ใด  ใครเปนผูไดรับประโยชนจากการอนุรักษ   ตลาดลมเหลวหรือไม อะไรเปนปจจัยที่แกไขความ
ลมเหลวของตลาด 
 ขอคนพบในพืน้ที่จะถูกนํามาประเมินโดยใชดัชนีช้ีวัดตามที่เสนอในตอนตน 
 

(4)   การสังเคราะหองคความรูจากสองพืน้ท่ี 
 

จะเนนการสังเคราะหองคความรูที่ไดจากวิธีคิดและการปฏิบัติของชาวบาน ปจจัยสําเร็จหรือ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะวิเคราะหเปรียบเทียบ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร จากขอคนพบตามโจทยวิจัย 
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