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การจัดการการแก�ป
ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านเสาเภา 
ตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ศิโรรส จันทร�ทิพย�1  

 

บทคัดย&อ 
 การจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอ
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป,นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได�ใช�วิธีการ
สัมภาษณ�เชิงเจาะลึก (In-Dept Interview) โดยจําแนกกลุFมตัวอยFางออกเป,น4 กลุFมดังตFอไปน้ีคือ        
(1) เจ�าหน�าที่ของสํานักงานการเกษตรอําเภอสิชลจํานวน 1 คน (2) เจ�าหน�าที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสิชล จํานวน 1 คน (3) เจ�าหน�า ท่ีขององค�การบริหารสFวนตําบลเสาเภา จํานวน 1 คน               
(4) ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 2 คน โดยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษาดังตFอไปน้ี         
คือ 1. เพื่อศึกษาป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภาอําเภอสิชลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2. เพื่อศึกษาการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบล     
เสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการการแก�ป�ญหาความ
ยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัยพบวFา ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง สFวนใหญFเกิดจาก เกษตรกร 
ขาดความรู�ด�านการเกษตรทําให�ผลผลิตทางการเกษตรไมFได�คุณภาพ การแก�ป�ญหาความยากจนของ
เกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียงคือ จัดต้ังกลุFม และสFงวิทยากรทางการเกษตร เข�าไปให�ความรู�เก่ียวกับ
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมีการฝRกอาชีพ สFวนแนวทางการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจน
ของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ต�องรFวมด�วยชFวยกันหลายหนFวยงานในการแก�ป�ญหาความยากจน  
 

คําสําคัญ : การแก�ป�ญหาความยากจน, เกษตรกรชุมชนบ�านต�นเหรียง 

 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท�องถ่ิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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บทนํา 
 ป�จจุบันพื้นท่ีในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป,นหน่ึง
ในพื้นที่ในประเทศไทย ที่มีป�ญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยจากการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนสFวนใหญFทําอาชีพเกษตรกร เชFน ทํานา ทําสวนยางพารา ปลูกปาล�มนํ้ามัน และพืชผักสวนครัวชนิด
ตFางๆ สFวนอาชีพเสริมเชFน การทําดอกไม�จันทน� ผ�าบาติก ปุXยหมัก ซึ่งบางคนยังขาดความรู�ในการประกอบ
อาชีพ ขาดวิทยากรที่จะมาแนะแนวทางความรู�เพิ่มเติมให�กับเกษตรกร วิถีชีวิตในการทํางานโดยสFวนใหญF
จะทําสืบตFอกันมารุFนสูFรุFน ไมFคิดขยายตFอยอดให�มีการเพิ่มทุนข้ึน สFงผลให�เกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง 
ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบกับป�ญหาความยากจน ป�ญหาหน้ีสิน 
ป�ญหาราคาผลผลิตตกตํ่าก็เป,นอีกป�ญหาหน่ึง ที่เกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงสมัยกFอนราคาการขายยางแผFนราคาประมาน 95 บาทตFอกิโลกรัม         
แตFป�จจุบันราคาลดลงครึ่งตFอครึ่ง ประมาณ 45-50 บาทตFอกิโลกรัม ท้ังที่พื้นที่การเกษตรยังเทFาเดิม 
สาเหตุน้ีสFงผลให�เกษตรกรขาดรายได�ไปอยFางมาก ซึ่งทําไห�เกษตรกรประสบป�ญหาความยากจน รายได�ไมF
พอกับรายจFายท่ีต�องใช�จFายภายในครอบครัว บางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกภายในบ�านเยอะ รายได�น�อย  
ก็จะทําให�กระทบถึง ความเป,นอยูF ภาระหน้ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากต�องไปกู�หน้ียืมสินเพราะคFาใช�จFายชักหน�า    
ไมFถึงหลัง  เกษตรกรบางคนขาดวินัยในการใช�จFาย ไมFรู�จักการออม รับมามากก็จFายออกไปมาก และเม่ือ
หารายได�ไมFเพียงพอ ก็หันไปพึ่งการพนัน ป�ญหาที่ตามมาอีกคือ การลักเล็กขโมยน�อย 
 จากป�ญหาดังกลFาวผู�วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของ
เกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หากในพื้นที่ชุมชน
บ�านต�นเหรียงยังไมFมีการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจน เกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียงก็อาจจะ
ประสบกับป�ญหาความยากจน ทําให�คุณภาพชีวิตของเกษตรกรตกตํ่าลง แตFถ�าหากได�รับการแก�ไขป�ญหา
ความยากจน คุณภาพชีวิตของเกษตรกร เชFน การเงิน การประกอบอาชีพ ชีวิตความเป,นอยูF ด�านอาหาร
การกิน ก็จะดีเรื่อยๆ และทําให�ป�ญหาความยากจนเบาบางลง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมที่เก่ียวข�องกับการศึกษาเร่ือง  การจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกร   
ในชุมชนตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถแบFงผลงานวิจัยเป,นหมวดหมูF ดังน้ี      
(1) ป�จจัยที่มีผลตFอความยากจนของประชาชน (2) การแก�ป�ญหาความยากจนของประชาชน 
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ป
จจัยที่มีผลต&อความยากจนประชาชน 
 ผลงานวิจัยที่ เ ก่ียวข�องกับป�จจัยที่ มีผลตFอความยากจนของประชาชนมีผลงานวิจัยดังน้ี            
(1) ป�จจัยที่มีอิทธิพลตFอภาระหน้ีสินของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษา ตําบลดFานขุนทด  
อําเภอโนน (2) ป�จจัยท่ีผลตFอความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรไทย (3) บทบาทขององค�การบริหาร
สFวนตําบลในการแก�ไขป�ญหาความยากจนของประชาชนอําเภอกุดข�าวปุ\น  จังหวัดอุบลราชธานี 
 สุกานดา กล่ินขจร  และนรรัฐ  รื่นกวี ได�ทําการศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตFอภาระหน้ีสินของ
เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษา ตําบลดFานขุนทด อําเภอโนนสูง มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาป�จจัย  
ปริมาณหน้ีสิน  และความสามารถในการชําระหน้ีของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวFา ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตFอ
ภาระหน้ีสินของเกษตรกรมีผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจทําให�สินค�ามีราคาแพงข้ึน เกิดจากการ
วFางงานเน่ืองจากการใช�เครื่องจักรแทนคน ทําให�ไมFมีอาชีพและวFางงาน และการไมFเข�ารFวมกองทุนหมูFบ�าน
หรือสมาชิกสหกรณ�การเกษตร ทําให�ขาดประโยชน�ในการทําการเกษตร และอีกป�จจัยหน่ึงคือการขาด
ความรู� และประสบการณ�ด�านการเกษตรจึงมีผลทําให�ไมFสามารถประกอบอาชีพให�ประสบความสําเร็จได�  
สFวนปริมาณหน้ีสินจากการศึกษาพบวFาเกษตรกรมีภาระหน้ีสินตFอครัวเรือนเป,นจํานวนท่ีสูงมาก  
ความสามารถในการชําระหน้ียังไมFสามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนดเวลารายได�กับรายจFายยังไมFสมดุลกัน  
(สุกานดา กล่ินขจร และ นรรัฐ รื่นกวี,  2555, หน�า 1-105) 
 สนิรัช แก�วมี  และประพิณวดี ศิริศุภลักษณ�  ได�ทําการศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีผลตFอความยากจนของ
ครัวเรือนเกษตรกรไทย มี วัตถุประสงค� เพื่ อศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร               
โดยเปรียบเทียบรายได�สุทธิท้ังหมดกับเส�นความยากจน วัดสัดสFวนครัวเรือนยากจน ความรุนแรงของ
ความยากจน  และสFวนแบFงภาวะความยากจนเป,นรายภาครวมถึงวิเคราะห�ป�จจัยที่มีผลตFอภาวะความ
ยากจนด�วยสมการถดถอยพหุผลการศึกษาพบวFาครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาวะ
ความยากจนมากท่ีสุด การเพิ่มระดับการศึกษาของหัวหน�าครัวเรือน และโอกาสทํางานนอกภาคเกษตร 
จะมีผลทําให�ความยากจนลดลงในทางตรงข�าม การเพิ่มข้ึนของจํานวนหน้ีสิน จํานวนผู�พึ่งพิงในครัวเรือน 
และขนาดฟาร�ม ทําให�ภาวะความยากจนเพิ่มมากข้ึน ประเภทกิจกรรมการผลิตมีผลตFอความยากจนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาการสFงเสริมกิจกรรมนอกฟาร�ม และการชFวยเหลือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตจะลดภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร (สนิรัชแก�วมี และประพิณวดี ศิริศุภลักษณ�. 
2550, หน�า 17-29) 
 อนุวงค�  มหานิติพงษ�  ได�ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค�การบริหารสFวนตําบลในการแก�ไข
ป�ญหาความยากจนของประชาชนอําเภอกุดข�าวปุ\น จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาป�ญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการแก�ไขป�ญหาความยากจนของประชาชนในเขตอําเภอกุดข�าวปุ\น จังหวัด
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อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวFา บทบาทขององค�การบริหารสFวนตําบลในการแก�ไขป�ญหาความยากจนของ
ประชาชนในภาพรวมอยูFในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป,นรายด�านพบวFา ด�านการกําหนดนโยบาย      
อยูFในระดับมาก ด�านการจัดทําแผนอยูFในระดับมาก ด�านการปฏิบัติตามแผน ด�านการติดตามผล อยูFใน
ระดับปานกลาง ป�ญหาและอุปสรรคในการแก�ไขป�ญหาความยากจนพบวFา  นายกและสมาชิกสภา
องค�การบริหารสFวนตําบลขาดความรู�ในด�านการวิเคราะห�ป�ญหาและวางแผนงานในการแก�ไขป�ญหาความ
ยากจน รองลงมาคือ ขาดทรัพยากรในด�านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ�  ยานพาหนะและส่ิงสนับสนุนไมF
เพียงพอ และเจ�าหน�าที่ของรัฐไมFได�ให�ความสนับสนุนรFวมมือในการแก�ไขป�ญหาความยากจน (อนุวงค�  
มหานิติพงษ�, 2550, หน�า 1-108) 
การแก�ป
ญหาความยากจนของประชาชน 
 ผลงานวิจัยที่ เ ก่ียวข�องกับการแก�ป�ญหาความยากจนของประชาชนมีผลงานวิจัยดังน้ี              
(1) การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก�ป�ญหาความยากจนในชุมชนโดยใช�ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
กรณีศึกษาบ�านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย� (2)การแก�ป�ญหาความยากจนและ
เสริมสร�างภูมิคุ�มกันของท�องถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(3)กระบวนการแก�ไขป�ญหาความยากจน
และกระจายรายได�โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเข�ากับการพัฒนา กรณีศึกษา  ตําบลสายลําโพง 
อําเภอทFาตะโก จังหวัดนครสวรรค� (4) การแก�ป�ญหาความยากจนที่เป,นการบูรณาการความรFวมมือ
ระหวFางองค�การบริหารสFวนตําบลกับภาคีท่ีเก่ียวข�องในตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
 พิมพงา  เพ็งนาเรนทร�ได�ทําการศึกษาเรื่อง การแก�ป�ญหาความยากจนและเสริมสร�างภูมิคุ�มกัน
ของท�องถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาและวิเคราะห�สภาพป�ญหาความ
ต�องการของประชาชนเพื่อลดป�ญหาความยากจนแปรผลการวิจัยไปสูFรูปแบบการแก�ไขป�ญหาความยากจน  
และดําเนินการแก�ไขป�ญหาโดยใช�กระบวนการวิจัยท่ียึดกรอบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ  ผลการวิจัยพบวFาประชาชนในตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญF  จังหวัดชลบุรี  มีป�ญหาความ
ยากจนอยูFในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป,นรายด�านพบวFา  ด�านการมีระบบภูมิคุ�มกันท่ีดี  มีคFาเฉล่ีย
มากท่ีสุด  รองลงมาคือด�านความพอประมาณ และด�านท่ีมีคFาเฉล่ียน�อยท่ีสุดคือ  ด�านการมีเหตุผล      
และแนวทางในการดําเนินการแก�ป�ญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือ  จัดโครงการ
อบรมอาชีพเสริมเพื่อลดรายจFายและเพิ่มรายได�ดังน้ี(1)  โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ (2) โครงการผลิต
ของใช�ในครัวเรือนและ(3) โครงการสานตะกร�าพลาสติก(พิมพงา  เพ็งนาเรนทร�, 2551, หน�า 1-70) 

 สมหมาย  ปะติตังโข  และคณะ  ได�ทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อ
การแก�ป�ญหาความยากจนในชุมชนโดยใช�ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาบ�านตราดตวน ตําบล
ชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย� มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  
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แนวทางการประยุกต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของประชาชน รูปแบบการบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเพื่อการแก�ป�ญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ�านตราดตวน      
ผลการศึกษาพบวFา ประชาชนในชุมชนบ�านตราดตวนมีความรู�ความเข�าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับปานกลาง  และมีการประยุกต�ใช�โดยการลดคFาใช�จFายการประหยัดอดออม และใช�
ทรัพยากรอยFางคุ�มคFา โดยเริ่มปฏิบัติจากตัวเอง และครอบครัว ผลิตผลิตภัณฑ�สําหรับใช�ในครัวเรือน    
และนําไปจําหนFาย  การแก�ป�ญหาความยากจนท่ีเหมาะสมกับชุมชนบ�านตราดตวนต�องเริ่มจากคนใน
ชุมชนมีองค�ความรู� มีแหลFงเรียนรู�ทางเศรษฐกิจพอเพียงและได�รับการมีสFวนรFวมของชุมชน (สมหมาย    
ปะติตังโข  และคณะ ,2557, หน�า 1-57) 

 

ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ�กับกลุFมตัวอยFาง เก่ียวกับการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกร

ในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องตFางๆสามารถสรุป
ผลการวิจัยได�ดังน้ี 
 1. ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เกิดจากอะไร 
 ผลการวิจัยพบวFา ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง สFวนใหญFเกิดจาก    
ตัวผู� ท่ีประกอบการเกษตรกร ไมFทราบวิธีการท่ีจะบํารุง หรือทําให�พืชผลทางการเกษตรงอกงาม          
และเจริญเติบโต ทําให�ผลผลิตทางการเกษตรไมFได�คุณภาพ อยFางที่ควรจะเป,น ทําให�ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ่า และอีกป�ญหาคือเกิดจากเกษตรสFวนใหญFยึดแคFอาชีพเดียว ไมFแสวงหา การทําอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได� การที่เกษตรไมFได�รวมตัว ไมFมีการจัดต้ังกลุFม ในการท่ีจะผลิต หรือจําหนFาย กลFาวคือ 
ตFางคนตFางทํา ทําให�ต�นทุนการผลิตสูง และไมFมีอํานาจตFอรองราคา เกษตรกรบางรายได�เงินจาการขาย
พืชผลทางการเกษตรมาแล�วก็จFายไปหมด กลFาวคือ หาเช�ากินคํ่า ขาดการทําบัญชีรายรับและรายจFาย ใน
ครัวเรือน ทําให�ไมFทราบวFาแตFละวันรับเทFาไหรF จFายเทFาไหรF ขาดการควบคุมรายจFาย และเพิ่มรายได� 
 2. การแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภาอําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําอยFางไร 
 ผลการวิจัยพบวFา แก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง คือ จัดต้ังกลุFม 
และสFงวิทยากรทางการเกษตร เข�าไปให�ความรู�เก่ียวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมีการฝRกอาชีพ 
มีการสFงเสริมการสร�างอาชีพเสริม แนะนําและสาธิตให�เกษตรกร ทําเป,นและทําได� เชFน จัดต้ังกลุFมทํากะปd 
ทําเครื่องแกงใต� ทําดอกไม�จันท� ทําข�าวเกรียบ ผลิตนํ้าผ้ึง ทําผ�าบาติก ทําข�าวซ�อมมือ เพื่อให�เกษตรกรมี
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อาชีพเสริม ขณะที่วFางจากการทําการเกษตร ชFวยเหลือเกษตรกร เชFน ชFวยเหลือผู�พิการ เด็กที่ถูกทอดท้ิง 
ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุ เบ้ียยังชีพ กลFาวคือ ชFวยสนับคFาครองชีพ ตามที่รัฐบาลสนับสนุนมา เชFน ผู�พิการ ให�
มีบัตรประจําตัวผู�พิการ จะได�รับเงินสนับสนุนเดือนละ 800 บาท ผู�สูงอายุ ให�เงินสนับสนุนตามอายุ คือ 
อายุ 60-69 ปf ได� 600 บาท 70-79 ปf ได� 700 บาท 80-89 ปf ได� 800 บาท 90 ปfข้ึนไป ได� 1000 บาท 
สFวนผู�ด�อยโอกาส เด็ก สตรี ท่ีถูกทอดทิ้ง จะได�รับการสนับสนุนเป,นเรื่องตามสมควร 
 3. แนวทางการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบล    
เสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอะไรบ�าง 
 ผลการวิจัยพบวFา แนวทางการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเห
รียง ต�องรFวมด�วยชFวยกันหลายหนFวยงานในการแก�ป�ญหาความยากจน เชFน 1. เกษตรอําเภอ ต�องสFงเสริม
ความรู�ด�านการเกษตรท่ีทําให�ได�ผลผลิตสูง เชFน แนะนําการกรีดยางที่ถูกวิธี และการแก�ป�ญหา ก็ต�อง
ข้ึนกับตัวเกษตรกรเองด�วย คือ ต�องใฝgรู� และฝRกทําการเกษตรที่ทําให�ได�ผลผลิตสูง เกษตรกรเองต�องรับ
ความรู�ใหมFๆนําไปทําการเกษตรอยFางมีความมั่นใจและต้ังในจริงจัง ไมFทําการเกษตรแบบเดิมๆ หรือทํา
อยFางไรก็ทําอยFางน้ัน เปdดใจรับวิธีการใหมFๆ  2. ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ชFวยสFงเสริมอาชีพ    
3. องค�การบริหารสFวนตําบลเสาเภา สนับสนุนป�จจัยสFงเสริมการเกษตร เชFน จัดหาแหลFงนํ้าให�เพียงพอ   
ในการทําการเกษตร ปรับปรุงการคมนาคมให�สะดวกในการนําผลผลิตทางการเกษตรออกสูFท�องตลาด 
การส่ือสารต�องสะดวกรวดเร็ว 4. พัฒนากรอําเภอ ให�การแนะนําในการฝRกอาชีพเสริมจากการเกษตร    
และ 5. สาธารณะสุขอําเภอสิชล สFงเสริมด�านสุขภาพ ป\องกันโรคเพื่อให�เกษตรกรรFางกายแข็งแรง 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยข�างต�นจะเห็นได�วFา ผลงานวิจัยมีความสอดคล�องกับทฤษฎีระบบ (System 

Theory) ชองอีสตัน โดยมีป�จจัยนําเข�าคือ ความต�องการของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร         
ที่ต�องการให�หนFวยงานท่ีเก่ียวข�องเข�ามาชFวยแก�ไขป�ญหาความยากของเกษตรกรในด�านตFางๆ และมีป�จจัย
นําออกคือ การเกิดข้ึน การปรับเปล่ียน การพัฒนาแก�ป�ญหาความยากจน โดยการรFวมมือกับหลายๆ
หนFวยงาน ในการแก�ไขป�ญหาความยากจน เชFน จัดต้ังกลุFม และสFงวิทยากรทางการเกษตร เข�าไปให�
ความรู�เก่ียวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมีการฝRกอาชีพ มีการสFงเสริมการสร�างอาชีพเสริม 
แนะนําและสาธิตให�เกษตรกร ทําเป,นและทําได� เชFน จัดต้ังกลุFมทํากะปd ทําเครื่องแกงใต� ทําดอกไม�จันท� 
ทําข�าวเกรียบ ผลิตนํ้าผ้ึง ทําผ�าบาติก ทําข�าวซ�อมมือ เพื่อให�เกษตรกรมีอาชีพเสริม ขณะที่วFางจากการทํา
การเกษตร ชFวยเหลือเกษตรกร เชFน ชFวยเหลือผู�พิการ เด็กที่ถูกทอดท้ิง ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุ เบี้ยยังชีพ 
กลFาวคือ ชFวยสนับคFาครองชีพ ตามที่รัฐบาลสนับสนุนมา เชFน ผู�พิการ ให�มีบัตรประจําตัวผู�พิการ จะได�รับ
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เงินสนับสนุนเดือนละ 800 บาท ผู�สูงอายุ ให�เงินสนับสนุนตามอายุ คือ อายุ 60-69 ปf ได� 600 บาท 70-
79 ปf ได� 700 บาท 80-89 ปf ได� 800 บาท 90 ปfข้ึนไป ได� 1000 บาท สFวนผู�ด�อยโอกาส เด็ก สตรี ที่ถูก
ทอดท้ิง จะได�รับการสนับสนุนเป,นเรื่องตามสมควรโดยมีการปฏิสัมพันธ�กับสภาพสังคม ส่ิงแวดล�อม ซ่ึง
ได�แกF สภาพสังคมในชุมชน พฤติกรรมการประกอบอาชีพ และสถานที่การตลาด รวมถึงผลสะท�อนอัน
เน่ืองมาจากการพัฒนาการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจน ที่จะนําไปสูFการสนับสนุนหรือการเรียกร�อง
ใหมF ดังน้ัน การจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียงจึงสอดคล�องกับ
ทฤษฎีดังกลFาวข�างต�น 

ผลการวิจัยข�างต�นยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ สมหมาย ปะติตังโข และคณะ ได�ทําการศึกษา
เรื่อง การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก�ป�ญหาความยากจนในชุมชนโดยใช�ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาบ�านตราดตวน ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย� มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน แนวทางการประยุกต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน รูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเพื่อการแก�ป�ญหาความยากจน      
ของประชาชนชุมชนบ�านตราดตวน ผลการศึกษาพบวFา ประชาชนในชุมชนบ�านตราดตวนมีความรู�ความ
เข�าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง  และมีการประยุกต�ใช�โดยการลดคFาใช�จFาย  
การประหยัดอดออม และใช�ทรัพยากรอยFางคุ�มคFา โดยเริ่มปฏิ บัติจากตัวเอง และครอบครัว             
ผลิตผลิตภัณฑ�สําหรับใช�ในครัวเรือน  และนําไปจําหนFาย  การแก�ป�ญหาความยากจนที่เหมาะสมกับชุมชน
บ�านตราดตวน ต�องเริ่มจากคนในชุมชนมีองค�ความรู�  มีแหลFงเรียนรู�ทางเศรษฐกิจพอเพียง และได�รับการ
มีสFวนรFวมของชุมชน (สมหมาย ปะติตังโข และคณะ, 2557, หน�า 1-57) 

 

ข�อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบล
เสาเภา อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถตอบคําถามป�ญหา ความยากจนของเกษตรกร     
ในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอะไร การแก�ป�ญหาความ
ยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช           
ทําอยFางไร แนวทางการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบล    
เสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอะไรบ�างแตFยังไมFได�เจาะลึกถึงความสําเร็จของการ
แก�ป�ญหาท่ีประชาชนเก่ียวข�อง ดังน้ันเพื่อเป,นการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกร         
ในชุมชนบ�านต�นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเสนอให�ผู� ท่ีสนใจ         
จะทําวิจัยในเรื่อง ผลจากการจัดการการแก�ป�ญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ�านต�นเหรียง 
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ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชีวิตความเป,นอยูFท่ีมีคุณภาพของเกษตรกร          
ที่ดีตFอไป 
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