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รูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ต าบลที่มีความสุขอย่างยัง่ยืน 
ของต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเข่ือน จังหวดัฉะเชิงเทรา  

กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว  
อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ช่ือผู้ศึกษา นายธีระพงษ์  เกิดจันทร์สว่าง 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริรักษ์  สิงหเสม 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองรูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนของต าบลกอ้นแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลอง

เขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนของต าบลกอ้นแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลอง

เขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ (2) เพื่อศึกษาแนะน าการพฒันาชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนให้กับพ้ืนท่ีต่อไป เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การ

สัมภาษณ์และเฝ้าสังเกตและมีส่วนร่วมอยู่กบักลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั กลุ่มตวัอย่างใชก้ารเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยเลือกประชากรทั้งส้ินจ านวน 10 คน ประกอบดว้ย 

เกษตรอ าเภอคลองเขื่อน พฒันากรอ าเภอคลองเขื่อน กลุ่มคณะท างานขบัเคล่ือนบทบาทสตรีต าบล

กอ้นแกว้ และเกษตรกรหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 6 เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัในการศึกษาครั้ งน้ี  
 

ค าส าคัญ  :  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
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บทน า 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9-11  โดยการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ 12 ส านักคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จดัท าบน
พ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนหลกัของการพฒันาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน (Sustainable Development Goals :  SDGs)  รวมทั้ งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้
ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และ                
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ ง ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่                               
“ความมัง่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ.2560 – 
2564 , 2559) 

ผลจากการใชแ้นวทางการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั ไดก้่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
แก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปล่ียนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากท่ีจะอธิบาย
ใน เชิงสาเหตุและผลลพัธ์ได ้ เพราะการเปล่ียนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจยัเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกัน 
ส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้ นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบส่ือสารที่ทนัสมยั หรือการขยาย
ปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึงมากขึ้น แต่ผลดา้นบวกเหล่าน้ีส่วนใหญ่กระจายไปถึงคน
ในชนบท หรือผูด้อ้ยโอกาสในสังคมนอ้ย 

แต่ว่ากระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมไดเ้กิดผลลบติดตามมาดว้ย เช่น การขยายตวัของ
รัฐเขา้ไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน  ทั้งการตอ้งพ่ึงพิงตลาดและ
พ่อคา้คนกลางในการส่ังสินคา้ทุน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพนัธ์
แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจดัการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก
สลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคยใชแ้กปั้ญหาและส่ังสมปรับเปล่ียนกนัมาถูกลืมเลือนและเร่ิม สูญหายไป ส่ิง
ส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีท าให้คนไทยสามารถ
พึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปไดอ้ย่างมีศกัดิ์ ศรีภายใตอ้ านาจและความมีอิสระในการก าหนด ชะตา
ชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจดัการเพื่อให้ตนเองไดร้ับการสนองตอบต่อความ
ตอ้ง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจดัการปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือว่าเป็น
ศักยภาพพ้ืนฐานท่ีคนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน  ซ่ึงวิกฤต
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เศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ลว้น
แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอย่างดี 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบตัิตน
ของประชาชนในทุกระดับ เร่ิมตั้ งแต่ระดับตนเอง ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึง
ระดับประเทศ โดยยึดหลกัความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกนั จะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐในทุกระดบั 
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 

ส าหรับในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มกัจะมีอาชีพเกษตรกร 
รับจา้งทัว่ไป ว่างงาน และพนกังานประจ า ขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดบัหมู่บา้น ปี 2562 พบว่า 
มีผูเ้ป็นหัวหน้าครัวเรือนเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน  243  ครัวเรือน จากจ านวนทั้งส้ิน 580 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.89 
อาจกล่าวไดว้่า ประชากรส่วนมากมกัประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกที่พบในต าบลก้อน
แกว้มกัจะเป็นการเพาะปลูกตะไคร้ เน่ืองจากตะไคร้ จดัเป็นพืชผกัสวนครัวอีกชนิดหน่ึงท่ีปลูกและ
ดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะถา้ปลูกในสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ถา้เป็นดินร่วนปนทรายจะดี
ที่สุด เพราะจะแตกรากและกอไดด้ี โดยเคล็ดลบัของการปลูกตะไคร้ของต าบลก้อนแกว้ จะเร่ิมจาก
ไถตีแปลง พรวนดิน แลว้เตรียมตน้พนัธ์ุที่ตดัใบออก ให้เหลือตน้ยาว ประมาณ 30-40 เซนติเมตร มา
ไวใ้นท่ีร่มและรดน ้าเช้าเยน็ประมาณ 3-5 วนั เพ่ือให้รากงอก รากที่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองเขม้ น าไป
ปลุกในแปลงเวน้ระระแต่ละกอกวา้งคูณยาว 1 เมตรคูณ 1 เมตร ถา้เป็นตะไคร้ตดัใบ จะลดระยะ
ความกวา้งของร่องและตน้ลงมาเหลือ 50-70 เซน ส่วนการวางตน้พนัธ์ุ ให้วางเอียง 45 องศา ไปดา้น
ใดด้านหน่ึงแลว้กลบดิน ในระยะ 2 สัปดาห์แรก จะตอ้งให้น ้ าสม ่าเสมอวนัละ 2 ครั้ ง เช้าเย็นจน
ตะไคร้แตกใบจากนั้นเหลือให้น ้าวนัละครั้ ง ส่วนการให้น ้าจะใชส้ายน ้าหยด หรือระบบสปริงเกอร์ก็
ได้ ตามท่ีผูป้ลูกถนัดหรือตามพ้ืนท่ีของเจ้าของสวน ตะไคร้มีศตัรูพืชค่อนขา้งน้อยมาก ดูแลง่าย 
ตะไคร้หัวอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน ส่วนตะไคร้ตดัใบเมื่อครบ 3 เดือนจะสามารถตดัตดัใบได้ต่อเน่ือง
ไปจนถึง 2 ปี ซ่ึงราคาตะไคร้สดเฉล่ียอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 – 20 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา หากช่วง
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หนา้แลง้เดือนเมษายน – พฤษภาคม ตะไคร้จะมีราคาสูงประมาณเกือบ 20 บาท ส่วนตะไคร้ตากแห้ง
กิโลกรัมละ 14 - 20 บาท ซ่ึงในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี  (กรมการ
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ , 2562) 

กลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว มีหลกัการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ ขั้นแรก คือ การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทฤษฎีใหม่ใน
ภาคการเกษตรในชนบท เป็นการใชป้ระโยชน์พ้ืนดิน น ้ า และพืช อย่างสมดุลทางส่ิงแวดลอ้มโดย
ท าการคา้ขายท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ขั้นท่ีสอง เป็นการร่วมมือรวมกลุ่มกนัของเกษตรกรผูป้ระกอบ
อาชีพปลูกตะไคร้ที่มีความเขม้แข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้แลว้ในระดับต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน
ช่วยเหลือกนัในกลุ่ม การเรียนรู้ท่ีจะตอ้งอดทนต่อปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกนั และ
เกิดการแลกเปล่ียนแบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น แบ่งปัน
ประสบการณ์ แบ่งปันก าลงัทรัพยก์ าลงักายก าลงัใจ ให้ก าลงัใจก็เป็นการแบ่งปัน ความสามคัคีก็จะ
เกิดขึ้น และขั้นที่สาม เป็นความร่วมมือกันในระดับเครือข่าย หรือเป็นการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือออกไปสู่ภาคส่วนอ่ืนๆ  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผูว้ิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา
รูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนของ
ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูก
ตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ค าถามการวิจัย 
รูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มีความสุขอย่าง

ยัง่ยืนของต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบ
อาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มี

ความสุขอย่างยัง่ยืนของต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จังหวดัฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาแนะน าการพฒันาชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มี
ความสุขอย่างยัง่ยืนให้กบัพ้ืนท่ีต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบของการวิจัย การวจิยัครั้ งน้ี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เป็นการใชก้ารสัมภาษณ์และ
เฝ้าสังเกต และมีส่วนร่วมอยู่กบักลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั  และเชิงปริมาณ  เป็นการศึกษาสภาพทัว่ไป
ของสังคมโดยก าหนดตวัแปรต่างๆ  เพื่อเก็บขอ้มูลสถิติตวัเลข อาจเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ
ช่วยเป็นขอ้มูลสนบัสนุน  ขอ้มูลที่ใชไ้ดแ้ก่  ทฤษฎี  แนวคดิ  และการวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  ซ่ึงไดม้าจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ วิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

กลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ใชก้ารสัมภาษณ์แบบ   Focus Group  โดย
เทคนิคในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดย
เลือกประชากรทั้งส้ิน จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย เกษตรอ าเภอคลองเขื่อน จ านวน 1 คน พฒันากร
อ าเภอคลองเขื่อน จ านวน 1 คน กลุ่มคณะท างานขบัเคล่ือนบทบาทสตรีต าบลก้อนแก้ว จ านวน                  
2 คน และเกษตรกรหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 6 จ านวนหมู่บา้นละ 1 คน รวมจ านวน 6 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลที่ใช้ในการ
วิจยัครั้ งน้ี เป็นแบบสอบสัมภาษณ์  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างขึ้น  จ านวน  1  ฉบบั  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกบัความรู้ ความเขา้ใจ และการน ามาประยุกตใ์ช ้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งของชุมชนต าบลก้อนแกว้ อ าเภอคลอง
เขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี “ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ถา้ท่านทราบหลกั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
1.2 ท่านมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอ้ย่างไรบา้ง ทั้งในแง่ของ 

การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และในแง่ของความสัมพนัธ์ในชุมชน และเมื่อใชแ้ลว้ท าให้การ
ด าเนินชีวิตของท่านเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 

1.3 ท่านคิดว่าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น 

ชุมชนท่านไดห้รือไม่ ถา้น าไปประยุกตใ์ช ้เร่ืองใดบา้ง อย่างไร 
1.4 ท่านไดน้ าแนวความคิดเกี่ยวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็น 

ตวัอย่าง หรือไดม้ีการเผยแพร่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนให้น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชุมชนหรือไม่อย่างไร 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ต่อรูปแบบการ
สร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้
ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา    
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2.1 ท่านรับรู้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ หรือไม่ อย่างไร 
2.2 มีการส่ือสารระหว่างกนัในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ หรือมี อย่างไร  
2.3 ท่านมีกระบวนการเรียนรูข้องกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ และการตดัสินใจใน 

กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ หรือไม่ อย่างไร  
2.4 สภาวะผูน้ าของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ เป็นอย่างไร 
2.5 ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ เป็นอย่างไร 
2.6 ในปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอ 

คลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร้ับการสนบัสนุนจากภายนอก(หน่วยงานอ่ืน)บา้งหรือไม่ อย่างไร 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาจัดกลุ่ม  จ าแนกเป็นหมวดหมู่โดยการเช่ือมโยงหา

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  แต่ละพ้ืนท่ีตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว ้  โดยใช้รูปแบบการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนเป็นหลกัในการ
วิเคราะห์  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าเขียนเชิงพรรณนาให้เห็นถึงรูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนของต าบลก้อนแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอ
คลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทราว่าเป็นอย่างไร 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ความรู้ ความเข้าใจ และการน ามาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง 
ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพฒันาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้กา้วทั้งต่อโลก
ยุคโลกาภิวตัน์ ภายใตห้ลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั นอกจาก
องคป์ระกอบทั้งสามส่วนแลว้ ยงัจะตอ้งประกอบดว้ยอีกหน่ึงเง่ือนไขท่ีจะช่วยให้หลกัการดังกล่าว
เป็นไปได้ด้วยดี ซ่ึงเง่ือนไข นั่นก็คือ ความรู้ (การรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวงั) และ
คุณธรรม (ความซ่ือสัตย ์ความขยนัอดทน มีสติปัญญา และรู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น) จะเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคญัที่จะช่วยองคป์ระกอบทั้งสามให้เดินไปได้อย่างมัง่คง ด้วยการรักษาความสมดุลอย่างยัง่ยืน 
โดยท่ีทั้งสามส่วนนั้นไม่สามารถแยกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด 
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2. การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ทั้งในแง่ของการด าเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ และในแง่ของความสัมพนัธ์ในชุมชน ท าให้การด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป โดยการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรให้ท าไร่นาสวนผสมและการเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถพฒันาตนเองแบบยัง่ยืนได ้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผกัสวนครัวเพ่ือลดค่าใชจ้่าย การท าปุ๋ย
หมกัปุ๋ยคอกและใชว้สัดุเหลือใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตปุ๋ย เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายจากการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์
อีกทั้งยงัเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินในอนาคตด้วย การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยการน าความรู้ที่ได้รับจากการให้ความรู้แก่เกษตรกรมาใชใ้นการ
ลดรายจ่ายภายในครอบครัว ครอบครัวมีเงินออมเพ่ิมขึ้น 

3. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยภาครัฐสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ในชุมชน โดยการส่งเสริมความรู้ตามทฤษฎีใหม่สามารถเป็นตน้แบบการคิดใน
การผลิตไดเ้ป็นอย่างดี โดยการวางแผนการผลิตให้กบัเกษตรกรให้สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดต้ลอด
ปี พร้อมทั้งเป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเกษตร เช่น การท าการเกษตร
ตอ้งอาศยัน ้า จึงตอ้งมีการจดัให้มีการดูแลแหล่งน ้ าเพ่ือการผลิตและประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนในชุมชนสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชุมชนใน
การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่แก่บุคคลรอบขา้ง เช่น การแบ่งปันผลผลิตทางการเกษตร (หรือการแลกเปล่ียน
กัน) ในชุมชน อีกทั้งยงัให้บุคคลและครอบครัวมีเวลาให้กันและกันมากขึ้น เพราะสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ออกไปประกอบอาชีพของชุมชน สาเหตุเน่ืองมาจากสามารถเพาะปลูกตระไคร้เป็น
อาชีพหาเล้ียงครอบครัวได ้

4. การน าแนวความคิดเกี่ยวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นตวัอย่าง หรือไดม้ี
การเผยแพร่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนให้น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน เจา้หนา้ที่
ของรัฐ หรือวิทยากรของหน่วยงาน ท่ีลงพ้ืนท่ีในชุมชนต าบลกอ้นแกว้ เป็นการเผยแพร่แนวความคดิ
ที่เรียกว่า เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ เป็นการประยุกตใ์ช้เศรษฐกิจพอเพียงโดยหลกัการในการบริหาร
การจดัการท่ีดินและน ้ า เพ่ือการเกษตรในท่ีดินท่ีมีขนาดจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลด
ความเส่ียงดา้นการขาดแคลนน ้า ปัญหาฝนท้ิงช่วง ฝนแลง้ ภยัธรรมชาติ โรคระบาดในพืช เนน้การ
ค านวณตามหลกัวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน ้ าท่ีกกัเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม
ตลอดปี ใชว้ิธีการจดัแบ่งท่ีดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน 4 ส่วน กล่าวคือ พ้ืนท่ีส่วนท่ีหน่ึง
ร้อยละ 30 ให้ขุดสระเก็บกักน ้ า พ้ืนท่ีส่วนท่ีสองร้อยละ 30 ให้ปลูกขา้วในฤดูฝน พ้ืนท่ีส่วนท่ีสาม
ร้อยละ 30 ให้ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ฯลฯ และพ้ืนท่ีท่ีส่ีร้อยละ 10 เป็นท่ีอยู่อาศยั เล้ียงสัตว์ ส าหรับ
ประชาชนในชุมชน มีส่วนส่งเสริมให้ครอบครัวและคนในชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการท าเกษตรกรรม ซ่ึงการเพาะปลูกตระไคร้ สามารถแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้าง
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มูลค่าให้กบัตระไคร้ไดเ้ป็นอย่างดี และเผยแพร่หลกัความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ครอบครัวใน
เร่ืองของความขยนั ซ่ือสัตยใ์นการประกอบอาชีพ และความเอ้ือเฟ่ือเผ่ือแผ่ความรู้เร่ืองการเพาะปลูก
ตระไคร้ ตลาดในการจ าหน่าย หรือวิธีการแปรรูปผลผลิตกบัคนในชุมชน เพื่อนร่วมอาชีพ 

ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ต่อรูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้  โดยตะไคร้จดัเป็นพืชผกัสวนครัวอีกชนิดหน่ึงท่ี
ปลูกและดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ปลูกในดินไดแ้ทบทุกชนิด แต่ถา้เป็นดินร่วนปนทรายจะดีที่สุด เพราะ
จะแตกรากและกอได้ดี ท่ีส าคญัตอ้งมีแหล่งน ้ าด้วย  เม่ือน ้ าสมบูรณ์จะแตกใบแตกกอได้ดีแต่น ้ า
ตอ้งห้ามท่วมขงั ตะไคร้เป็นพืชท่ีทนแลง้ไดด้ี แต่ก็มีปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัโรคของตะไคร้ เช่น โรค
ใบแดงเพราะเช้ือรา และโรคราเน่าโคนเน่า ท าให้พืชขาดสารอาหาร เน่ืองจากระบบรากพืชถูก
ท าลาย โดยเช้ือโรคจะเขา้ท าลายรากฝอย รากแขนง และโคนตน้ ส่งผลให้ล าตน้ตะไคร้คอดลง แห้ง
และตายในที่สุด  

2. การส่ือสารระหว่างกนัในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ เป็นการส่ือสารที่เป็นกระบวนการ
ที่บุคคลใช้ในการแลกเปล่ียนข่าวส าคญัและการส่ือความคิด ความรู้สึกซ่ึงกันและกัน การส่ือสาร
ระหว่างภาครัฐกบักลุ่มเกษตรกรอาจใช้รูปแบบการส่ือสารที่เป็นทางการ และการส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ  

3. กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ และการตดัสินใจในกลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกิดจากการที่บุคคลมีเป้าหมาย
ในการสร้างกลุ่มอาชีพของกลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว ตอ้งการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้เกิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และเขา้ใจแนวคิด
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้ภูมิปัญญา (ความรู้ของชุมชน) เป็นฐานในการพฒันา
ผลผลิตของชุมชน เป็นการรักษาอาชีพเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ และต่อยอด (แปรรูปผลผลิต) ผลผลิต
ตะไคร้เพ่ือสร้างมูลค่าแก่เกษตรกรในอนาคต จนน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจรวมกลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกตะไคร้ โดยการทราบปัญหาของการปลูกตะไคร้ ขยายกระจายความรู้จนกลายเป็นการรวมกลุ่ม
อาชีพผูป้ลูกตะไคร้ และประเมินสภาพตลาดที่รองรับผลผลิต จนเป็นการพฒันากลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. สภาวะผูน้ าของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตระไคร้ ในต าบลก้อนแก้ว มีสภาวะผูน้ าที่ใช้
รูปแบบไม่เป็นทางการ และเป็นผูน้ าทีป่ฏิบตัิตนเองตามธรรมชาติ กล่าวคือ ไม่ไดม้ีการตกลงกนัแต่
ประการใด แต่อาศยัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีกระตุน้ให้ผูน้ าแสดงสภาวะผูน้ าการแกไ้ขปัญหา 
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5. ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกตะไคร้ เป็นความสัมพนัธ์แบบสถาบนั
เศรษฐกิจ (การรวมกลุ่มอาชีพ) ที่มีเป้าหมายเดียวกนั สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูก
ตะไคร้ในต าบลก้อนแก้วมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมอาชีพกัน และความสัมพนัธ์แบบ
เพ่ือนบา้น โดยสมาชิกของกลุ่มเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในต าบลกอ้นแกว้ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 6 ซ่ึงเป็นคน
ในชุมชนใกลเ้คียงกนั จึงมีความสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ดสนิทกนั  

6. ในปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลอง
เขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร้ับการสนบัสนุนจากภายนอก (หน่วยงานอ่ืน) มีหน่วยงานที่ไดใ้ห้การ
สนับสนุนจากเกษตรอ าเภอคลองเขื่อน ในการสนับสนุนพนัธ์ุตะไคร้ที่ต าบลกอ้นแกว้ปลูกเป็นช่ือ
พนัธ์ุตะไคร้เกษตร เป็นพนัธ์ุที่สามารถน ามาผลิตเคร่ืองเทศ เป็นส่วนประกอบของน ้ าพริก และ
เคร่ืองปรุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอย่างยิ่ง ดา้นเงินทุน สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลุกตะไคร้สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ โดยการรวมตวักนั จ านวน 3 คน แลว้ไปยื่นกู้เงินลงทุนที่
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอคลองเขื่อน โดยตอ้งมีหัวหนา้คณะท างาน และรองหัวหนา้คณะท างาน
ของต าบลก้อนแก้ว เป็นผูเ้ซ็นอนุมัติ จึงจะสามารถกู้เงินได้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท  
หัวหน้าและรอง จะรู้ว่าสมาชิกกลุ่มของตนเอง นั้นมีท่ีดิน บา้น ท่ีนา หรือไม่ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินค ้า
ประกันที่จะรับรองการปล่อยกู้ให้สมาชิกในกลุ่มได้ มีหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุน
นอกเหนือจากเกษตรอ าเภอบา้นสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยงัมีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลก้อนแกว้ที่เขา้มาให้ความช่วยเหลือในการจดัโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การช่วยเหลือด้านคมนาคมในต าบลก้อนแก้ว เช่น การก่อสร้าง 
ซ่อมแซมถนนในต าบลกอ้นแกว้ ให้เกษตรกรในต าบลสามารถใช้เส้นทางคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 
และปลอดภยั ผลผลิตท่ีออกจ าหน่ายสู่ตลาดรวดเร็วขึ้น 
 

การอภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลการศึกษา    เร่ือง  รูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนของต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืนของต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั
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ฉะเชิงเทรา และแนะน าการพัฒนาชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มี

ความสุขอย่างยัง่ยืนให้กบัพ้ืนท่ีต่อไป สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มีความสุขอย่าง
ยัง่ยืนของต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบ
อาชีพปลูกตะไคร้ในต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นรูปแบบของการ
รวมตวักันแบบกลุ่มอาชีพที่มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อเกษตรกรประกอบ
อาชีพเพาะปลูกตะไคร้ หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 6 มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั คือ วิธีการเพาะปลูก 
ช่องทางการจ าหน่ายและการตลาดเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะปลูกตะไคร้
ในต าบลกอ้นแกว้ที่ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตรกรรม สอดคลอ้งกบัแนวทาง
การศึกษาของธนภูมิ ธราวุธ (2559 , หน้า 34)  ที่กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพ้ืนฐานของความ
มัน่คงในการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลให้สามารถ พ่ึงตนเองได ้ซ่ึงแยกเป็น 5 ประการ คือ (1) ด้านจิตใจ 
ท าตนให้เป็นท่ีพ่ึงของตนเอง มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรคใ์ห้ตนเองและชาติโดยรวมมีจิตใจเอ้ืออาทร 
ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (2) ด้านสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรง เป็นอิสระ ตั้งอยู่บนฐานของเมตตาธรรม (3) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ใช้และจดัการอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า 
โดยยึดอยู่บนหลกัการของความยัง่ยืน (4) ดา้นเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว
เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีท่ีเขา้มาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ชาวบา้น และเลือกใชเ้ฉพาะท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มของประเทศ 
และควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเองดว้ย (5) ดา้นเศรษฐกิจ แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งที่
การเพ่ิมรายได ้และไม่มีการมุ่งท่ีจะลดรายจ่าย ในเวลาเช่นน้ีจกัตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือ จะตอ้งมุ่ง
ลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคญัและยึดหลกัพออยู่ พอกิน พอใช ้หลงัจากนั้นจึงจะคิดหารายไดใ้นลกัษณะ 
ค่อยเป็นค่อยไปหลีกเล่ียงจากการก่อหน้ี โดยไม่มีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และพยายามลดความเส่ียง
ด้านต่าง จากหลกัพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงดังท่ีกล่าวมา จึงเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนเอง
และอาชีพได้อย่างมั่นคง ย ั่งยืนและสมดุลภายใต้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 

แนะน าการพฒันาชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต าบลที่มีความสุขอย่าง
ยัง่ยืน เป็นการน าความรู้ ความเขา้ใจตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน ต าบลที่อยู่อาศยัของตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษาของพรธวลั ข  างาม (2559 , หนา้ 
26 – 27 อา้งถึงในสิรินภา กิจเกื้อกูล, 2554) ที่กล่าวว่าแนวทางการประยุกตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพยีง
ในระดบับุคคล (รู้จกัพอไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น , พยายามพฒันาทกัษะ ความรู้ ความเขม้แข็งของตนเอง 
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และยึดทางสายกลาง พอใจกับชีวิตที่พอเพียง) ระดับชุมชน (รวมกลุ่มโดยการใช้ภูมิปัญญาของ
ชุมชน เอ้ือเฟ้ือกัน และ พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ) และระดับประเทศ (ชุมชนร่วมมือกัน วาง
ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง และพฒันาเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปเติบโตจากข้างในแนว
ทางการปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลกัสามพอ (พออยู่ พอกิน พอใช้) ประหยดั  ประกอบ
อาชีพสุจริต เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง ท ามาหากินก่อน ท ามาค้าขายใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบา้น ท่ีดิน คืนทุนสังคม ตั้งสติมัน่คง ท างานอย่างรู้ตวัไม่ประมาท ใชปั้ญญาใชค้วามรู้แท ้รักษา
สุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจ ส าหรับแนวทางการประกอบอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการท างานอย่างผูรู้้ ใช้ปัญญาท างานอย่างมืออาชีพ อดทนมุ่งมัน่ ยืดธรรมะและความถูกตอ้ง 
อ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย ประหยดั มุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นส าคญั รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ตั้งใจ ขยนัหมัน่เพียร สุจริต กตญัญู พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง รักประชาชน 
(ผูร้ับบริการ) และเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในครั้ งน้ีผลการวิจยั  มีดงัน้ี 
1.  ควรมีการศึกษาการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคสังคม 4.0 เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจยั

ภายนอกที่มีผลต่อการพฒันา กระบวนการเรียนรู้ การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ควรมีการศึกษาประเด็นชุมชนจดัการตนเองควบคู่ไปกับการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพของชุมชนว่าสามารถพ่ึงพาตนเองไดห้รือไม่อย่างไร อีกทั้งยงัเป็นการหา
ประเด็นการพฒันา ปรับปรุงวิธีการพฒันาตามศกัยภาพของชุมชนอีกทางหน่ึง 

3.  ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มอาชีพที่มีความ
คลา้ยคลึงกัน โดยอาศยักลุ่มอาชีพ สภาพพ้ืนท่ี ศกัยภาพของชุมชนท่ีมีความคลา้ยคลึงกัน เพื่อให้
ทราบถึงความเหมือนหรือแตกต่าง และวิธีการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส าเร็จ 

4. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลกัการประยุกตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มอาชีพหรือ
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันาชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือต าบลท่ีมีความสุขอย่างยัง่ยืนในพ้ืนท่ีของตนเองต่อไป 
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