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การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์¹ 

นางสาวจันทร์วดี  เอ้ียงประโคน² 
รศ.ดร.วราภรณ์  จุลปานนนท์³ 

 
 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ เพื่อการศึกษาการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการน าความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัด
นครสวรรค์ ในการน ามาพัฒนาชุมชน 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี   
จังหวัดนครสวรรค์ 3) เพื่อเสนอแนวทางข้อเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลจากข้อมูล
เอกสารของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โดยศึกษาและรวบรวมสืบค้น
จากข้อมูลขององค์กร จากแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2565) รายงานผล
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563  ผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
นโยบายและวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสัมมนากลุ่ม จากกลุ่มประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสโดย
แบ่งกลุ่มประชากรเป็น 3 กลุ่มได้ดังน้ี 1) กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพ
รส จ านวน 1 คน 2) กลุ่มข้าราชการและพนักงาน จ านวน 11 คน 3) กลุ่มลูกจ้าง จ านวน 
18 คน รวม 3 กลุ่ม รวมจ านวน 30 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วัตถุประสงค์ของการศึกษา และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาการศึกษารวมถึงทฤษฎี
แนวคิด และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นขอบเขตการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล น า
ข้อมูลมาสรุปประเด็นส าคัญท่ีสอดคล้องทฤษฎีแนวคิด และรายงานผลการศึกษาเชิง
พรรณนา 
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ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาชุมชน ด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังน้ี  

1.ผู้ให้สัมภาษณ์ส าคัญในพื้นท่ี จ านวน 30 ราย 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร จ านวน 1 คน กลุ่มข้าราชการ จ านวน 11 คน กลุ่ม

ลูกจ้าง และจ านวน 18 คน 
2.ระดับการศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี 3.ประสบการณ์ในการท างาน 

เฉลี่ย 10ปี ถึง 15 ปี  
ด้านการน าความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล

ลาดทิพรส พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสได้น าความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุคใช้กับแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2560  – 2565)และข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยได้น ามาพัฒนาใน 7 ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาต าบล 5 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2560) และ 4 แผนงานหลัก 11 แผนงานรอง ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  

ด้านปัญหาอุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส มีปัญหา
อุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนคือ 1) การขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน หลายต าแหน่งเช่น ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ต าแน่งหัวหน้าส านักปลัดฯ ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์และแผน ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ต าแหน่งนักวิชาการการศึกษา 
ต าแหน่งป้องกันสาธารณภัย ต าแหน่งช่างโยธา เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ทิพรสขาดบุคลากรเหล่าน้ีในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท าให้การท างานต่าง ๆ ไม่
เป็นตามแผนงานท่ีวางไว้เกิดความล้าช้าส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 2) การน า
ความรู้ความท่ีจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้ เน่ืองจากความรู้ของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยัง
ไม่ถ่องแท้ ท าให้การด าเนินงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนน้ันยัง
ไม่มีประสิทธิ์ภาพเพียงพอ 

ด้านแนวทางข้อเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดทิพรสมีแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ขออัตราก าลังเพิ่มบุคลากรท่ีขาด
อยู่จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจสรรหา 2)จัดหาลูกจ้างท่ัวไปมาปฏิบัติงานแทนต าแหน่งงาน
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ท่ีว่างอยู่ 3)จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
 
¹บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้วโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.วราภรณ์  จุลปานนท์ 
²นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
³อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์”มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การบริหารและการพัฒนาชุมชน จะเกิดข้ึนได้ก็เพราะประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันสนับสนุน และเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองต้องมาร่วมสนับสนุน
ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือหน่วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนในเขตพื้นท่ีแต่ละท้องถ่ิน
เพื่อรองรับการบริหารราชการแบบกระจายอ านาจ เน่ืองจากการบริหารประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องการให้ประชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ จึงต้องมีการกระจาย
อ านาจแก่ท้องถ่ิน ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อพัฒนาชุมชนในแต่ละ
ท้องถ่ิน ให้มีความมั่นคง ก้าวหน้า และยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นองค์กรท่ีมี
บทบาทส าคัญ มีอิสระในการคิด มีเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณในการด าเนินงานแยกออก
จากส่วนภูมิภาค ชุมชนจะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนก็ข้ึนอยู่กับการบริหารการจัดการของ
ท้องถ่ินน้ันๆ รวมกับการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในท้องถ่ินเป็นส าคัญ ดังน้ันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงต้องมีความเข้มแข็งการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งเป็นฐานรากท่ีส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็ง มั่นคง และมั่งค่ังให้แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน โดยการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบมี
ส่วนร่วมต้องการท่ีจะสนองหรือสร้างวัฒนธรรมการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยจะท า
อย่างไรท่ีจะให้การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถ่ินท่ีได้ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นท่ีต้องการของประชาน ดังน้ันผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
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ตอบสนองความต้องการของประชาชน และอ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน อ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพ
รส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 76 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 13 
หมู่บ้าน ข้อมูลประชากรจากสถิติประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ.วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
ท้ังหมด 4,962 คน รวม 1,606 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประชากรประกอบอาชีพเกษตร
แบบวิถีด้ังเดิมหรือเกษตรเชิงเด่ียว เช่นท าสวน ท านา ท าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ทิพรสบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านให้บริการสาธารณะพื้นฐาน
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น การ
บริหารและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส การบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส เพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับกับความเจริญและเติบโต
ของชุมชนท่ีมีอย่างรวดเร็ว 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ทิพรส สามารถบริหารงานการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องศึกษา 
วิเคราะห์ ทางด้านการบริหารงานท่ีเป็นอุปสรรค ในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประ
ยุคใช้ในการบริหารงานในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านให้บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
เพื่อเสนอแนวทางข้อเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาการน าความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ในการน ามาพัฒนาชุมชน 

2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 

3.เพื่อเสนอแนวทางข้อเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
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รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาวิจัยการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ การด าเนินการการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูล
หลักคือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลรองคือ ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary 
Data) กล่าวคือ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) จากบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญและท่ีปฏิบัติงาน และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ข้าราชการ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ “ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพ
รส, ผู้อ านวยการการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส และรักษาการหัวหน้าส านัก
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) จากกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลและท่ีปฏิบัติงาน และเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จ านวน 27 ท่าน  

การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยใช้กลุ่ม
ประชากรเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส จ านวน  30 คน การ
วิเคราะห์ผลการศึกษาจ าแนกเป็นกลุ่มศึกษา แยกเป็น กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดทิพรส กลุ่มข้าราชการและพนักงาน และกลุ่มลูกจ้าง 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ในการน ามาพัฒนาชุมชน เพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสนอแนวทาง
ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ระเบียบ
วิธีการเชิงคุณภาพ ในเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งข้อมูล แหล่งท่ี 1 ข้อมูล
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เอกสารของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โดยศึกษาและรวบรวมสืบค้น
จากข้อมูลขององค์กร จากแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2560  – พ.ศ.2565) รายงานผล
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563  ผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นโยบายและวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร แหล่งข้อมูล
ท่ี 2ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถาม การการสัมภาษณ์เจาะลึก และ สนทนากลุ่ม 
เป็นข้อมูลส าคัญท าการเก็บข้อมูลโดยตรงจากประชากรขององค์กร ให้ทราบถึงการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
จ านวน 1 คนข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  29 คน โดยจ าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มข้าราชการและพนักงาน กลุ่มลูกจ้าง เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวบ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
โดยการรวบรวมความคิดเห็น และวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส จากการสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยแยก
เป็นกลุ่มๆ กลุ่มผู้บริหาร จ านวน 1 คน กลุ่มข้าราชการและพนักงาน จ านวน 11 คน กลุ่ม
ลูกจ้าง จ านวน 18 คน รวม 30 คน ระดับการศึกษาผู้ให้ข้อมูลมีระดับการศึกษา ดังน้ี 
ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 5 
คน ระดับการศึกษาอนุปริญญา จ านวน 5 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน   16 
คน และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน  ประสพการในการท างานผู้ให้
ข้อมูลมีประสพการในการท างาน อายุงาน 1 – 5 ปี มีจ านวน 10 คน  อายุงาน 6 – 10 ปี 
มีจ านวน 9 คน อายุงาน 11 – 15 ปี มีจ านวน 5 คน อายุงาน 16 – 20 ปี มีจ านวน 5 คน 
และอายุงาน มากว่า 20 ปี มีจ านวน 1 คน 
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1) การน าความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใช้ในการพฒันาชุมชน ดังนี้ 
จากกรณีศึกษา กลุ่มท่ี 1 ทราบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส มี

การน าความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้บริหาร
ส่วนต าบลลาดทิพรสมีความเข้าใจในเร่ืองการพัฒนาตนเองและคนในครอบครัวก่อนและ
ต่อยอดด้วยการส่งต่อชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  

จากกรณีศึกษา กลุ่มท่ี 2 ทราบว่า ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดทิพรส มีการน าความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชน พบว่า ราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส มีความเข้าใจ
ในเร่ืองการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนะธรรม ซึ่งทุกๆด้านสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ เริ่ม
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นภูมิคุ้มกันให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า เป็น
ความพอประมาณ การได้มาของโครงการต่างๆ ท่ีมาจากประชนในชุมชน ตาม
กระบวนการและกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นความมีเหตุผล ซึ่งล้วนต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากกรณีศึกษา กลุ่มท่ี 3 ทราบว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
มีการน าความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน พบว่า ลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส มีความเข้าใจในเร่ืองการน าความรู้เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนน้ันเป็นเร่ืองท่ียากเกินกว่า
ท่ีพวกเขาจะท าได้ และพบว่าในกลุ่มลูกจ้างท่ีมีการศึกษาระดับสูง บอกว่าสามารถท าได้
โดยการน ามาปรับใช้ประยุคใช้กับการพัฒนาชุมชนในด้านของการส่งเสริมอาชีพของชุมชน 
ด้านการด ารงชีวิตของชุมชน แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าท าอย่างไร 

 
2) การพฒันาชุมชนมีปญัหา อุปสรรคในการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดังนี้ 
 จากกรณีศึกษาทราบว่าการพัฒนาชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดังน้ี 
 1) การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน หลายต าแหน่งเช่น ต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ต า แน่ง
หัวหน้าส านักปลัดฯ ต าแหน่งนักวิเคราะห์และแผน ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ต าแหน่งนักวิชาการการศึกษา ต าแหน่งป้องกันสาธารณภัย ต าแหน่งช่างโยธา เป็นต้น ซึ่ง
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องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสขาดบุคลากรเหล่าน้ีในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 
ท าให้การท างานต่าง ๆ ไม่เป็นตามแผนงานท่ีวางไว้เกิดความล้าช้าส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและชุมชน 
 2) ความรู้ความท่ีจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้ เน่ืองจาก
ความรู้ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสในเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังไม่ถ่องแท้ ท าให้การด าเนินงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
ชุมชนน้ันยังไม่มีประสิทธิ์ภาพเพียงพอ 
จากกรณีศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ผู้ศึกษาสรุปได้จากการสัมภาษณ์ ของกลุ่มประชากรต่าง ๆ ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดทิพรสดังน้ี 

1) ขออัตราก าลังเพิ่มบุคลากรท่ีขาดอยู่จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจสรรหา 
2) จัดหาลูกจ้างท่ัวไปมาปฏิบัติงานแทนต าแหน่งงานท่ีว่างอยู่ 
3) จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ 
จากการสนทนากลุ่ม ท้ัง 3 กลุ่ม คือ  
1.การด าเนินงานท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสได้พัฒนาชุมด้านใดบ้าง  

จากการสนทนากลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า ใน
ห่วงระยะท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ยังมีการพัฒนาชุมชนได้ยังไม่
เต็มประสิทธิภาพได้เท่าท่ีควร เพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ยังไม่มีบุคคล
ท่ีด าเนินงานด้านน้ีโดยตรง ในเรื่องการบริหารงานและปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดทิพรส โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านบุคคลากรซึ่งได้มีการ
โยกย้ายไปรับราชการท่ีต าบลอื่นท าให้ต าแหน่งว่างลง และไม่มีผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดทิพรสท่ีด ารงต าแหน่ง  
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดทิพรส พบว่า ข้าราชการและพนักงาน ได้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส
ได้น ามาพัฒนาในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
3.ด้านแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
4.ด้านสาธารณสุข 
5.ด้านสังคมสงเคราะห์ 
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6.ด้านงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ซึ่งจากการร่วมสนทนาในกลุ่มของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดทิพรสได้มีการสนทนาท่ีมีความสอดคล้องกับการน าด้านต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ท้ัง 6 ด้านมาใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต าบลลาดทิพรสจากการสนทนากลุ่มท่ี 
3 ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า ลูกจ้าง  ได้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรสได้น ามาพัฒนาในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1.ด้านแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
2.ด้านการศึกษา 
3.ด้านสาธารณสุข 
ซึ่งจากการร่วมสนทนาในกลุ่มของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส

ได้มีการสนทนาท่ีมีความสอดคล้องกับการน าด้านต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ัง 3 ด้าน มา
ใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต าบลลาดทิพรส ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
2.การด าเนินงานท่ีผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหามีผลต่อการท างาน 

จากการสนทนากลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ขาดบุคลากรในการด ารงต าแหน่งท่ีตรงกับสายงาน  

จากการสนทนากลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดทิพรส พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ขาดบุคลากรในการด ารงต าแหน่งท่ี
ตรงกับสายงาน จึงท าให้งานในแต่ละส่วนงานมีมากกว่าบุคลากร 

จากการสนทนากลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ยังให้ค าตอบท่ียังไม่รู้ถึงหน้าท่ีและ
ความส าคัญของงาน 
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วยคือ  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ซึ้งต้ังอยู่บน
ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ความเพียร มีสติ 
มีปัญญา ท้ังหมดเดินอยู่บนทางสายกลางและความพอเพียง ไม่แข็งเกินไป ไม่อ่อน
จนเกินไป น าไปสู่ความยั่งยืนในด้านต่าง ๆที่เราน ามาใช้ 
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดทิพรส พบว่า ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วยคือ  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันพิจารณา
จากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าน้ัน ๆ 
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อย่างรอบคอบในการตัดสินใจส่วนการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เข้ามา 

จากการสนทนากลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
ลูกจ้าง ยังมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความหมาย 
หลักการท่ีน ามาปรับใช้ต่อตนเองและชุมชน ยังมีการเข้าใจไม่ถ่องแท้ 
4. หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาแก้ปญัหาข้อท่ี 2 ได้หรือไม่  
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท้ังในเร่ืองของการขาดบุคลากร ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันในการท างานให้
เกิดข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด 
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดทิพรส พบว่า น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสได้ 
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
ไม่มีปัญหาในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
5. ท่ีผ่านมาท่านเคยได้รับความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้างหรือไม่ 

จากการสนทนากลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
ผู้บริหารได้มีการผ่านการอบรมและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐ ทางรัฐบาลเองก็
พยามผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการสนทนากลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดทิพรส 
พบว่า ข้าราชการและพนักงานได้มีการผ่านการอบรม 
 จากการสนทนากลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส พบว่า 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ยังไม่มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เท่าท่ีควรจะเป็น 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดสอดคล้องกับแนวทฤษฎีและผลพิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ในการน ามาพัฒนา
ชุมชน 
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2. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี   จังหวัด
นครสวรรค์ 

3. เพื่อเสนอแนวทางข้อเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
  จะเห็นได้ว่าจากการตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลท่ัวไป ว่าผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ท่ีแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ท่ีมีความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ชัดเจน แต่ลูกจ้าง ยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยและ
ชัดเจนถ่องแท้  

จากศึกษาพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชายไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน 
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน ท้ังน้ีจะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดทิพรสได้น ามาพัฒนาในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
3. ด้านแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
4. ด้านสาธารณสุข 
5. ด้านสังคมสงเคราะห์ 
6. ด้านงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชุมชนมีปัญหา อุปสรรคในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหาการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาบุคคลและชุมชนประกอบด้วยแนวทาง เป็นการประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบุคคลและชุมชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาบุคคลและชุมชนการขาดความตระหนักเน่ืองจากพัฒนาบุคคลและชุมชนขาดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคคลและชุมชนท่ี
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหา จะไม่สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พุทธรัตน์  ผาย้อย (2556) 
บุคคลและชุมชนขาดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา จึงท าให้ปัญหาลุกลาม
ใหญ่โตจนบานปลาย บุคคลและชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ขาดสติและความอดทนในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้จริง”   
2.1 แนวทางแก้ไขในระดับบุคคลและชุมชน 

1) การมีความรู้  ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจาก
การศึกษาเน้ือหาและการประยุกต์ด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ  

2) การสร้างความมั่นใจในตนเอง ท่ีจะไม่ยึดติดกับสิ่งอ านวยความสะดวกจนเกิน
ความพอเพียง โดยการรู้เท่าทันตนเอง  

3) การพึ่งตนเอง โดยการปลูกฝังให้ใช้ชีวิตอย่างพอมี พอกิน เหลือเก็บ มีเงินออม 
เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ าใจ สามารถควบคุมความต้องการของตนเอง โดยไม่สร้างความเดือน
ร้อนใหก้ับตนเองและผู้อื่น 

4) การตระหนักถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม โดยการตระหน่ีกว่าเป็นอาชีพท่ี
สามารถเลี้ยงตนเองได้ และเป็นอาชีพท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อื่น  

5) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อต่าง ๆ การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อด้าน เน้ือหา กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มและบุคคลต้นแบบ จะช่วยให้
บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสควรเร่งแก้ไขปัญหาการขาดบุคคลากรใน

การด าเนินงานเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กร
และชุมชนต่ืนตัวอยู่เสมอในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อเป็นการปลุกจิตส านึกให้บุคลากรในองค์กรและประชาชน ได้ด า เนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสควรจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรในองค์กรและ
ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ส่งผลให้การด าเนินงานในการพัฒนา
ชุมชนด้านต่าง ๆ ได้ง่ายย่ิงข้ึน 
  4 .องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสควรจัดการความองค์รู้การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เกี่ยวกับข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและประโยชน์ของ
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพราะแผนพัฒนาต าบลเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนในต าบล 
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