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บทคัดย่อ 

บทความนีเ้พ่ือศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศกึษา บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ การ

สนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย คณะผู้ บริหารเทศบาล 

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในชุมชน จํานวน 34 คน ผลการศึกษาพบว่า สามารถกําหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีดงันี ้1) ยุทธศาสตร์การพฒันา

คณุภาพชีวิต 2) ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชมุชน 3) ยุทธศาสตร์การ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 4) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีสว่นร่วม 5) ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the Development Strategies of Community 

Activities Based on Theory of Sufficiency Economy: A Case Study on Ban Sreesong Muang, 

Chaisathan sub-district, Sarapee district, Chiangmai province and the research data collection came 

from the in-depth interview 34 of stakeholders who were composed of municipal executive board, 

municipal clerk, staffs, and related persons on the development strategies. According to the 

qualitative study, it was found that Development Strategies of Community Activities Based on Theory 

of Sufficiency Economy were as the following, (1) the Development Strategies for quality of life, (2) the 

Development Strategies and the strengthening of community economy system, (3) the Development 

Strategies for preservation, restoration and promotion of culture and tradition, (4) the Development 

Strategies for natural resource and environmental preservation with participatory involvement , (5) the 

Development Strategies for the promotion of life style according to the self-sufficiency philosophy. 
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คาํนํา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบติัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

มีพระราชดํารัสชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นยํา้แนวทางพฒันาท่ีตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง

ภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี ตลอดจนใช้ความรู้ และคณุธรรมเป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิต การป้องกนัให้รอดพ้นจากวิกฤต 

และให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550:6) 

รัฐบาลจงึมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในทุกภาคส่วน

ของสงัคม โดยกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนําเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกําหนดนโยบาย

และยุทธศาสตร์ “อยู่ดี มีสุข” เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติในระดับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้

มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยจัดกิจกรรมการ

พฒันาหมูบ้่านให้เกิดระบบบริหารจดัการชมุชน เป็นการนําหมูบ้่านท่ีมีความพร้อมมีผลการปฏิบติัท่ีสําเร็จชดัเจน

อยู่แล้ว มาเพ่ิมเติมความสามารถในการเป็นต้นแบบสําหรับการขยายผลแนวทางวิธีปฏิบติัในการพฒันาตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีเรียนรู้สําคญัให้กบัหมู่บ้านอ่ืน โดยมีการจัดระดบัหมู่บ้านเป็น 3 ระดบั 

ประกอบด้วย “พออยู่ พอกิน”  “อยู่ดี กินดี” และ “มัง่มี ศรีสขุ” ซึง่บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่ีผ่านการประเมินเพ่ือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจงัหวดัเชียงใหม ่

ประจําปี 2554 ระดบั “พออยู่ พอกิน”   

ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะทําการศกึษาวิจยั เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชุมชนตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึษา บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือ

ใช้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 

ให้เกิดการพึง่ตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน อีกทัง้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กบัหมู่บ้านอ่ืนได้

เร่ิมต้นในการพฒันาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนัจะสง่ผลตอ่ความอยู่เย็นเป็นสขุของประชาชน

ในท้องถ่ิน โดยมีประเด็นการการศกึษาท่ีต้องหาคําตอบจากลกัษณะการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค/ข้อจํากัด และกําหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม ่ 

 

วัตถุประสงค์ 

 การศึกษาในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ข้อจํากัด ตลอดทัง้สามารถกําหนด

ยุทธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน 

อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่

อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ การสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 

และการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือให้ได้ข้อมลูตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาได้สร้างเคร่ืองมือในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยเป็นการ

สมัภาษณ์เก่ียวกบัการดําเนินกิจกรรมชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ประกอบด้วย ด้านการลด

รายจ่าย ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการออม ด้านการดํารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และด้านการเอือ้อาทร รวมทัง้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยทําการศกึษาจากผู้ นําชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิก

สภาเทศบาล กลุ่มอาชีพ และประชาชนท่ีอยู่อาศยัในเขตหมู่บ้าน รวมทัง้สิน้จํานวน 20 คน ส่วนการกําหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านศรีสองเมือง ใช้การสนทนา

กลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในเขตหมู่บ้านศรีสอง

เมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ ได้แก่ นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน ปลดัเทศบาลตําบล

ไชยสถาน สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นํา  ชุมชน รวมทัง้สิน้จํานวน 13 คน โดยการวิเคราะห์ 

SWOT เพ่ือหาแนวทางกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ ผู้ ศึกษาจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี

เก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา   

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

 จากการศกึษาการกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่สามารถสรุปผลการศกึษาดงันี ้

ด้านการลดรายจ่าย ในระดบัครัวเรือน ประชาชนปลูกพืชผกัสวนครัวและเลีย้งสตัว์ไว้บริโภค หมกัปุ๋ ย

ชีวภาพและผลิตเคร่ืองอุปโภคใช้เอง การใช้จ่ายเงินจะลดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็น ส่วนในระดับหมู่บ้าน มีร้านค้า

ชมุชนจําหน่ายสินค้าราคาประหยดั  ด้านการเพ่ิมรายได้ ในระดบัครัวเรือน ประชาชนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

โดยการทําอาชีพเสริม สว่นในระดบัหมูบ้่าน มีกลุม่อาชีพจกัสานเพียงอย่างเดียว ด้านการออม ในระดบัครัวเรือน 

ประชาชนมีการออมทรัพย์ โดยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ส่วนในระดบัหมู่บ้าน ชุมชนได้จัดตัง้กลุ่มออม

ทรัพย์ต่าง ๆ ขึน้ ด้านการดํารงชีวิต ในระดบัครัวเรือน ประชาชนปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา สืบทอดวฒันธรรม

ประเพณี ปลอดอบายมุข จัดทําบัญชีครัวเรือน รู้จักพอประมาณ ส่วนในระดบัหมู่บ้าน ชุมชนมีการจัดทําแผน

ชุมชน ยึดหลักประชาธิปไตยและการทํางานแบบมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในระดบัครัวเรือน มีการกําจดัขยะของเสียอย่างถูกวิธี ส่วนในระดบัหมู่บ้าน มีการจดัระเบียบชุมชน 

ด้านการเอือ้อาทร ในระดับครัวเรือน ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการต่าง ๆ และมีความ

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ซึง่กนัและกนั ส่วนในระดบัหมู่บ้าน ชุมชนได้จดัตัง้กลุ่มกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ือนําเงินรายได้

มาเป็นสวสัดิการให้กบัชุมชน แต่ชุมชนขาดความสามคัคี มีการแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย  จากผลการศึกษา

ข้างต้นสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประภาพร สปัุญญา (2550) พบวา่ การนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบติัจริงในระดบัครอบครัว โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการลด ละ เลิกอบายมขุ ด้านการ

ออม และด้านเกษตรยัง่ยืน ส่วนด้านท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านการจดัทําบญัชีครัวเรือน สว่น
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ในระดบัชุมชน โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และด้านท่ีมีการปฏิบติัต่ําสดุ คือ ด้านวิสาหกิจชุมชน เช่นเดียวกับ เสรี พงศ์พิศ ( (2550) ท่ีว่า เศรษฐกิจชุมชน

แบบพอเพียงในระดบัครอบครัวมีตวัอย่างคือ การปลกูพืช เลีย้งสตัว์ สมนุไพรไว้กินเองใช้เอง หมกันํา้ปลากินเอง 

ทําแชมพใูช้เอง เป็นต้น โดยมีลกัษณะการจดัการคือ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ออม ดแูลสขุภาพ และแผนชีวิต ส่วน

เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงในระดับชุมชนและเครือข่ายมีตัวอย่างคือ การผลิตเพ่ือบริโภคในชุมชนและ

เครือข่าย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น โดยมีลกัษณะการจดัการคือ ระบบวิสาหกิจชุมชน ระบบออม-ทุน ระบบ

สุขภาพชุมชน และระบบสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (2550) ท่ีว่า การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ระดบัชมุชน คือสมาชิกสามารถนําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในทางปฏิบติัไปสู่ระดบัชุมชนได้ รวมกลุ่ม

ทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถท่ีตนมีอยู่เป็นพืน้ฐานประกอบการดําเนินชีวิต 

มีความช่วยเหลือแบ่งปันกนั จนเป็นพืน้ฐานให้เกิดการรวมกลุ่มในสงัคม สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกนั

ตอ่ไป ดงันัน้ สิ่งท่ีจะต้องดําเนินการตอ่ไปคือให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมมากย่ิงขึน้ โดย

นําความรู้ตา่ง ๆ ภมิูปัญญาท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้กนัภายในชมุชน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั

กนัสร้างความรู้ความเข้าใจ และรวมกลุม่จดักิจกรรมท่ีจะสร้างอาชีพเสริม ตลอดจนศกึษาดงูานจากแหลง่เรียนรู้ท่ี

ประสบความสําเร็จในการปฏิบติัตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศกึษาพบวา่บ้านศรีสองเมือง มีจดุแข็ง (Strengths) คือ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีวดัท่ีเก่าแก่และโบราณวตัถุ

ในหมู่บ้าน มีแหล่งนํา้อดุมสมบูรณ์ มีสถานีอนามยั ร้านค้าชุมชน และแหล่งเงินทุนภายในหมู่บ้าน มีทรัพยากร

บุคคลท่ีมีความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านจกัสาน  จุดอ่อน (Weaknesses) 

คือ ขาดผู้ นําในการรวมกลุ่มอาชีพ ขาดการพัฒนาในการบริหารจัดการกลุ่ม ไม่มีการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีอาชีพเสริม มีปัญหาหนีส้ินและท่ีดินทํากิน ปัญหาการว่างงาน ประชาชนส่วนใหญ่

ออกไปทํางานนอกบ้านทําให้ขาดการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มทําได้ยาก และภายในชุมชนขาดความสามคัคี 

โอกาส (Opportunities) คือ เป็นหมู่บ้านท่ีมีทําเลท่ีตัง้ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางคมนาคมสะดวก และมี

หน่วยงานภาครัฐคอยสนบัสนนุ ทัง้ด้านบคุลากรและงบประมาณ และอปุสรรค/ข้อจํากดั (Threats) คือ เป็นพืน้ท่ี

ใกล้ตวัเมืองเชียงใหม ่ทําให้ได้รับผลกระทบจากชมุชนเมือง เช่น ปัญหานํา้เสีย มลภาวะเป็นพิษ ขยะ และผลจาก

การขยายตวัของสงัคมเมือง ทําให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ขาดความสมัพนัธ์กนัในชุมชน นอกจากนีย้งัมี

ประชากรแฝงมากทัง้แรงงานไทยและแรงงานตา่งด้าว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทัง้ปัญหาสงัคมและปัญหา

อาชญากรรม 

การกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดงันี ้    

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง

กบัวิถีชีวิตในชมุชน สง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพดี ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ และสง่เสริมการมีสว่นร่วมในชุมชน

ในการดแูลซึง่กนัและกนั 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดย

การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการกระจายสินค้า

ผลิตภณัฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดอ่ืน และพัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่มอาชีพ ในการดําเนินกิจกรรมได้อย่าง

ยัง่ยืน 3) ยทุธศาสตร์การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและสืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี โดยการสนบัสนุนและส่งเสริม
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กิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรมประเพณี และส่งเสริมฟื้นฟูองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วฒันธรรมประเพณี และวิถี

ชุมชนของท้องถ่ิน 4) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยการ

เสริมสร้างจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีให้กับชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา

สภาพแวดล้อมในชมุชนให้น่าอยู่ และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการกําจดัและลดปริมาณขยะในชมุชน 5) 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสริมสร้างให้ครัวเรือนมีการ

เรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวนั สง่เสริมการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การรวมกลุ่มกัน เพ่ือนําความรู้ต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาประยุกต์ใช้กันภายในชุมชน และพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงจากแหลง่เรียนรู้ต้นแบบ 

 

สรุป 

 จากผลการศกึษาถึงลกัษณะการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีสอง

เมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่มีการดําเนินกิจกรรมครบทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านการลดรายจ่าย 

ด้านการเพ่ิมรายได้ ด้านการออม ด้านการดํารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และด้านการเอือ้อาทร ซึง่เป็นการปฏิบติัท่ีทําให้ประชาชนรู้จกัพึ่งตนเองด้วยการร่วมกนัทํากิจกรรมในด้านต่าง ๆ  

มีการดําเนินชีวิตด้วยการเดินทางสายกลางไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และมีการรวมกลุ่มกันกันเพ่ือ

ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั แตกิ่จกรรมตา่ง ๆ ท่ีดําเนินการอยู่นัน้ยงัไมเ่ป็นการเฉพาะเจาะลกึลงไปในแต่ละด้าน และ

ยังไม่มีความหลากหลายของกิจกรรม เน่ืองจากการปฏิบัตินัน้เป็นสิ่งท่ีทุกครัวเรือนทําเป็นประจําอยู่แล้ว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่มีกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทําให้ประชาชนไม่มีอาชีพและรายได้เสริมมาจุนเจือ

ครอบครัว ขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มท่ีดี  ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การพูดคยุ แลกเปลี่ยน 

ปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ส่งผลให้คนในชุมชนขาดความรักสามคัคี นอกจากนีป้ระชาชนยงัขาดความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองการประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่หากมีการ

สนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน ประชาชนรวมกลุ่มจัดทํา

กิจกรรมท่ีจะสร้างอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจกนั ก็จะส่งผลให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิต  

ท่ีดี มีอาชีพท่ีเพียงพอท่ีจะพึง่พาตนเอง และสามารถยกระดบัคณุภาพความเป็นอยู่ได้  ดงันัน้ จงึจําเป็นท่ีจะต้องมี

กลไกในการขบัเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ 

เพ่ิมความสามารถของประชาชนและศกัยภาพของชมุชน  โดยดําเนินกิจกรรมตามยทุธศาสตร์การพฒันากิจกรรม

ชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี พร้อมด้วยเง่ือนไข ความรู้และคณุธรรม ได้แก่ ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต ยทุธศาสตร์

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม และ

ยทุธศาสตร์สง่เสริมการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีสองเมือง ในระดบัหมู่บ้าน ไม่มีกิจกรรมการ

รวมกลุม่อาชีพ ซึง่ทําให้ประชาชนไมมี่อาชีพและรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัว ขาดทกัษะในการบริหารจดัการ



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2086 

กลุ่มท่ีดี  ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั เช่น การพูดคยุ แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ส่งผลให้คนใน

ชมุชนขาดความรักสามคัคี นอกจากนีป้ระชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากมีการสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริม

รายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชมุชน ประชาชนรวมกลุม่จดัทํากิจกรรมท่ีจะสร้างอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างความรู้ความเข้าใจกัน ก็จะส่งผลให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพท่ีเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเอง และ

สามารถยกระดบัคุณภาพความเป็นอยู่ได้ จึงเห็นควรนําเสนอให้ บ้านศรีสองเมือง นําไปพิจารณากําหนดเป็น

ยุทธศาสตร์การพฒันากิจกรรมชุมชน ในระดบัอําเภอ ได้แก่ แผนชุมชนของสํานกังานพฒันาชุมชนอําเภอสารภี 

และในระดบัตําบล ได้แก่ แผนพฒันา 3 ปี ของเทศบาลตําบลไชยสถาน เพ่ือท่ีหน่วยงานภาครัฐนําไปกําหนดเป็น

ภารกิจท่ีจะ ให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนบัสนนุตอ่ไป 
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ขอขอบพระคณุ เงินภาษีทกุบาททกุสตางค์ของพ่ีน้องประชาชนตําบลไชยสถานทุกท่าน และท่านนายก     

บุญโสต  สมมนุษย์  นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน ท่ีได้อนุมติัทุนการศึกษาให้แก่ข้าพเจ้าในครัง้นี ้จนสําเร็จ

ลลุว่งไปด้วยดีตามวตัถปุระสงค์ 
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