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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก
บ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 2) เพื่อศึกษากระบวนการพึ่งพาตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 3) เพื่อ
เสนอรูปแบบการพึ่งตนเองในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง
ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โดยผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการพึ่งตนเอง 5 ด้าน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ได้มี
การนาหลักธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการพึ่งตนเอง ได้ดังนี้ 1) การ
พึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ บูรณาการเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพึ่งตนเองด้านสังคม
บูรณาการเข้ากับหลักเมตตา 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ บูรณาการเข้ากับหลัก
ปัญญา 4) การพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี บูรณาการเข้ากับหลักปั ญญา 5) การพึ่งพา
ตนเองด้านจิตใจ บูรณาการเข้ากับหลักธรรมาภิบาลและวิริยะอุตสาหะ
คาสาคัญ : รูปแบบการพึ่งตนเอง, วิสาหกิจชุมชน
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ABSTRACT
This research is to study self-reliance model through community
enterprise: a case study of Banchampathong Banana Product Processing, Phoprajak
Subdistrict, Thachang District, Singburi Province. There are three main objectives: i)
to study management of community enterprise of Banchampathong Banana
Product Processing, Phoprajak Subdistrict, Thachang District, Singburi Province, ii) to
study self-reliance process of community enterprise of Banchampathong Banana
Product Processing, Phoprajak Subdistrict, Thachang District, Singburi Province, and
iii) to present sustainable local self-reliance model of community enterprise of
Banchampathong Banana Product Processing, Phoprajak Subdistrict, Thachang
District, Singburi Province.The findings of this study were concluded as follows:
The 5 aspects of self-reliance process of community enterprise of
Banchampathong Banana Product Processing, integrated with Dhamma and
sufficiency economy principles revealed that: i) economic self-reliance integrated
with sufficiency economy principle, ii) social self-reliance integrated with lovingkindness (Metta), iii) natural resource self-reliance integrated with wisdom, iv)
technological self-reliance integrated with wisdom, and v) spiritual self-reliance
integrated with good governance and right effort (Viriya).
Keywords: Self-reliance Model, Community Enterprise

บทนา
การประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยมานาน
กว่า 2 ทศวรรษมาแล้ว ในปี (2540-2561) ที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหา ทางเศรษฐกิจมา
ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ อาทิ การว่างงานเกิด
การสูญเสียในด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดการลุกลามกลายเป็นปัญหาของสังคมที่ทาง
รัฐต้ องเร่ งรั ดการด าเนิ นการแก้ ไขเพื่ อเป็ นดาเนิ นการบรรเทาและแก้ไขร่วมกันทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน การกระตุ้นและส่งเสริมให้กับชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพของ
ตนเองแบบพึ่ งพาตนเองโดยใช้ ความรู้ ที่ เป็ นภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นได้ ปรากฏการณ์ ให้ เห็ นใน
ภูมิภาคต่างๆ
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ระบบเศรษฐกิจในสังคมไทยมี ทั้งกระแสหลักและกระแสรอง กระแสหลักคือระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่พวกเรารู้จักกันมาช้านาน เป็นระบบที่เน้นการค้า การลงทุนเน้นการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการบริการระหว่างประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยอาศัย
เทคโนโลยี ทรั พยากรธรรมชาติ ไม่ ว่ าจะเป็ นป่ าไม้ ภูเขา แหล่ งน้ า ความหลากหลายทาง
ชี วภาพ เพื่ อพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี ในการผลิ ตสิ นค้ าตอบสนองทุ นนิ ยม ตั้ งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 - 7 นั้น ทาให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาเช่น ความ
เหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และความยากจนรุนแรงขึ้น ภาวการณ์ ว่างงานเพิ่มขึ้น และ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนาไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น การบริหารทางเศรษฐกิจและการเมือง
และระบบราชการยังมีลักษณะรวมศูนย์อานาจ สังคมไทยตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม ขาดการ
กลั่นกรองและเลือกใช้ วัฒนธรรมสมัยใหม่จากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม จึงก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านศีลธรรมและสังคมมากขึ้น (วิมล สร้อยภาพ, 2556)
ในปัจจุบันภารกิจของรัฐบาลนั้นมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณของรัฐที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
ทาให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะดาเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด จนกระทั่งเกิด
การรวมตัวเพื่อผนึกกาลังกันในหลายชุมชนท้องถิ่น กระแสชุมชนพึ่งตนเองจึงได้รับความสนใจ
ให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจัดได้ว่าเป็นรากฐานที่สาคัญใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศและเป็นฟันเฟืองที่สาคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลด้วยแนวทางการพึ่งตนเอง (อัยรวี วีระพันธ์พงศ์, 2557)
ชุมชนถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒ นาประเทศการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ล้วนแต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของชุมชนเป็นหลัก การพัฒนาชุมชนจึงเป็นกลไกอันสาคัญที่จะ
กาหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Civil Society) อันหมายถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความ
ริเริ่มของคน โดยทุกฝ่ายในสังคมต่างให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น การ
พัฒนาชุมชน เป็นการบริหารจัดการชุมชนที่มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งองคาพยพ
อัน มี องค์ป ระกอบ ทั้ งภาครั ฐ ท้ องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสั งคม โดยท้ องถิ่ น เป็ น
องค์กรหลัก และประชาสังคมเป็น ผู้รับ ประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์ การพัฒ นาชุมชน จึงเป็น
ภาระหน้าที่ ของคนทุกคนที่จ ะต้องร่วมกัน คิด ร่วมกันทา และร่ว มกันรับผิดชอบ ต่อมา
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วิส าหกิ จ ชุ ม ชนไดกลายมาเป็ น นโยบายรั ฐ บาล ในการแกปั ญ หาภาพรวมของประเทศ
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชน
อย่ างสร้ างสรรค์ เพื่ อ สร้ างรายได และเพื่ อ การพึ่ งพาตนเองของครอบครัว ชุม ชนและ
ระหว่างชุมชน นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรากฐานที่
มั่นคงให้ประเทศ (สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ, 2550)
วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสาคัญในการสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศได้ โดยกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้มาก
ขึ้น “วิสาหกิจชุมชน” จั ดเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาใน
การดาเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน
และบางครั้งมี การสนั บสนุ นจากภาครัฐแต่ไม่ ตรงความต้องการที่ แท้จริง พระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ชุ ม ชนบ้ านจ าปาทอง ก็ เป็ น หนึ่ งในชุ ม ชนที่ ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศได้ ต้องแบกรับค่าครองชีพสูงในชีวิตประจาวัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริม
อาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้น ฐานของการลดรายจ่าย
สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยกาหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้ เทศบาลมีอานาจและหน้ าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา 16 (6) การ
ส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ
ชุมชนบ้านจาปาทอง ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย
ตาก จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากงานประจาที่ทาอยู่ ซึ่งบริบทพื้นที่
ของหมู่บ้าน มีการปลูกกล้วยน้าหว้าแทบทุกครัวเรือน จากการสอบถามข้อมูล เมื่อก่อน
เมื่อถึ งเวลาต้ น กล้ ว ยออกผลเมื่อ ทานไม่ ห มด ก็ ทิ้ง ไม่เกิ ดประโยชน์ ผู้ น ากลุ่ ม เมื่อ เห็ น
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สถานการณ์ เช่น นี้ จึ งมีแนวคิดเพื่อสร้างรายได้ นาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาทาให้ เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ด โดยน ากล้ วยมาแปรรูป เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์กล้ว ยตาก พลั งแสงอาทิตย์ เพื่ อ
ส่งออกสู่ตลาดการค้า ทั้งในตลาดชุมชน ตลาดแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “รูปแบบการพึ่งตนเอง
ผ่านกระบวนการวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตภัณ ฑ์กล้วยตากบ้านจาปา
ทอง ตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี” เพื่อทราบสภาพปัญหา กระบวนการ
และรูปแบบการพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ให้ เป็นแนว
การศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ รูปแบบที่จะประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจ
กล้วยตากบ้านจาปาทองอย่างยั่งยืนต่อไป และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น
สามารถมาเรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้และพัฒ นาชุมชนอื่นๆให้เกิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
เช่นเดียวกัน และให้ตรงตามความต้ องการของผู้วิจัย รวมถึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานการศึกษาค้นคว้าให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่ อศึก ษาการจั ดการของวิส าหกิจชุ ม ชนกล้ วยตากบ้านจาปาทอง ต าบลโพ
ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
2 เพื่อศึกษากระบวนการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก บ้านจาปาทอง
ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
3 เพื่อเสนอรูปแบบการพึ่งตนเองในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกล้วย
ตากบ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ เกี่ยวกั บรู ปแบบการพึ่ งตนเองผ่ านกระบวนการวิสาหกิ จชุ มชน :
กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยตากบ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก (Indepth Interview) กั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดและประกอบกั บ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ แ ละอธิ บ ายตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยการดาเนินการวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่1.
รูปแบบการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการ
พึ่ งตนเองผ่ านกระบวนการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน 2. รู ป แบบการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
105

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย จานวน 20 ท่าน คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยตากบ้านจาปา ประธานกลุ่ม 1 ท่าน สมาชิกกลุ่ม 8 ท่าน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 ท่าน
ลูกค้า 5 ท่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ทั้งหมดรวม 20 ท่าน โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูล
สาคัญออกเป็น 3 กลุ่ม 1. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปา ได้แก่ ประธานกลุ่ม
รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เหรัญญิก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ 2. ชุมชน
ได้แก่ ผู้นาชุมชน คนในชุมชน ลูกค้า 3. ภาครัฐ ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ที่ว่าการ
อาเภอ เกษตรอาเภอ พัฒนาการชุมชน กศน. ธนาคารออมสิน ภาค 14

ผลของการวิจัย
การจัดการของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้า นจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.
ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ผลการวิจัย การจั ดการของวิสาหกิจชุมชนกล้ วยตากบ้ านจาปาทอง ต าบลโพ
ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า การจัดการของ
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง มี 13 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในชุมชน
บ้านจาปาทอง เป็นไปตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีการทาไร่ ทานา เป็นรายได้หลักทาให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อยู่แบบเรียบง่าย ดารงชีวิต
อาศัยพึ่งพากันและกัน สานสัมพันธไมตรี มีความเป็นอันหนึ่งหนึ่งเดียวกันมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะแบบเครือญาติ วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบนี้ จึงทาให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจขึ้นเอง
อย่ างสมดุล 2) ด้ านทรัพยากร ชุมชนบ้ านจาปาทอง ประสบปั ญหากล้ วยที่ มีมากเกินไป
เนื่ องจากกล้ วยออก ผลผลิ ตมาก เมื่ อก่ อนมีราคาสู ง เพราะประสบปั ญหาภั ยแล้ ง แต่ ใน
ปัจจุบันกล้วยมีราคาถูก และคนในชุมชนก็ต่างพากันปลูกกล้วยแทบทุกหลังเรือน ทั้งเอาไว้กิน
เอง เหลือก็นาไปขาย ขายไม่ได้กินไม่หมดก็นาไปทิ้ง 3) ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ชุมชนบ้าน
จาปาทอง มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ จากบรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบัน
คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้ อย มี วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไป มีวัฒนธรรมที่เปลี่ ยนไป เพราะสั งคม
สมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ ถ้าขาดคนสืบทอด ขาดคนสืบต่อ อาจจะสูญ
หายไปจากชุมชน 4) ด้านการรวมตัวของกลุ่ม ทางกลุ่มได้มองเห็นสภาพปัญหาของชุมชนที่มี
กล้วยน้าหว้าเป็นจานวนมากและมีราคาถูก จึงจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยตาก นาภู มิปัญญา
ชาวบ้านที่มีมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าราคาให้เพิ่มขึ้นให้กับกล้วยโดยนามาแปรรูปเป็น
กล้วยตาก รับซื้อกล้วยจากคนในชุมชน ช่วยลดปัญหากล้วยที่มีมาก บริโภคไม่หมด ขายไม่ทัน
ไม่ต้องทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์ 5) ด้านการจัดการกลุ่ม จากรูปแบบการจัดการและหน้าที่ต่างๆ
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ให้เห็นถึงการจัดการกลุ่มของ ผู้นาและสมาชิก โดยการทาตามหน้า มีการกระจายหน้าที่ให้แต่
ละฝ่ายดาเนิ นงานอย่างเต็มที่ และมีประธานกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่ดี จึงทาให้กลุ่มมี
ความมั่งคง มีระเบียบ มีวินัยในการทางานร่วมกัน แสดงให้ เห็นถึงการรวมกลุ่มกันได้จนถึง
ปัจจุบัน 6) ด้านการจัดการบัญชีของกลุ่ม การทาจัดบัญชี รายรับ-รายจ่าย มีความสาคัญ
อย่างมากในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง เพราะหากทาง
กลุ่ มวิสาหกิจกล้ วยตากบ้ านจ าปาทองไม่มี ข้อมูลเหล่ านี้ จะท าให้ การด าเนิ นงานของกลุ่ ม
เป็นไปอย่างไม่รู้สภาพความเป็นจริง เมื่อมีการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง มีการทางานที่โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ จะทาให้ส่งต่อการบริหารจัดการให้กลุ่มมีความก้าวหน้าและยั่งยืนได้
7) ด้านการผลิต ปัจจัยการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ในปัจจุบัน มี
การพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพในการดาเนินงานของกลุ่มอยู่เสมอ เงินทุนสนับสนุนมีสถาบัน
รองรับประจาชุมชน อุปกรณ์ การผลิ ตมีการตรวจสอบ ดูแล และได้ขยายฐานการผลิต ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ มีคุณภาพ มีความสะอาดและปลอดภัยต่อ
สินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค วัตถุดิบ กล้วยน้าหว้ามีอยู่ภายในชุมชน เป็นปัจจัยการ
ผลิตที่สาคัญในการผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง 8) กระบวนการ
ผลิต กระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง มีขั้นตอนการผลิตที่
ต้องอาศั ยการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ เชี่ยวชาญในแต่ ละขั้ นตอน เพราะทุ ก
ขั้นตอนของการผลิตมีเคล็ดลับการของทาในทุกขั้นตอน เป็นการนาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่
ภายในชุมชน นามาสืบต่อถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการผลิตนี้ เป็นความรู้ติดตัว และสามารถ
สร้างได้สร้างอาชีพให้กับให้แก่ผู้ที่มีความสนใจได้ 9) ด้านการจัดจาหน่าย การจัดการด้าน
ตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านจาปาทอง มีการจัดจาหน่ายสินค้า ทั้งภายในชุมชนและ
นอกชุมชน อีกทั้งยังได้มีการนาสินค้าไปแสดงตามงาน และจัดจาหน่ายตามกิจกรรม โครงการ
งานเกษตร ที่เกี่ยวกับสินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในอาเภอท่าช้าง จังหวัดท่า
ช้าง และจังหวัดอื่นๆ 10) คุณภาพของสินค้า ปัจจุบันนี้กล้วยตากบ้านจาปาทองของกลุ่ม
วิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ มีขนาดแต่ละชิ้นที่สม่าเสมอกัน
สีสวยเหลืองน่ารับประทาน ไม่เหนียวมาก กลิ่นหอม รสชาติมีความหวานตามธรรมชาติของ
กล้ วย ไม่มี การแต่งสี และกลิ่ นใดๆ 11) การตั้งราคา การตั้งราคาสิ นค้าของกลุ่ มวิสาหกิ จ
ชุมชนกล้ วยตากบ้ านจ าปาทอง ราคานั้ นทางกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยตากบ้านจาปาทอง
กาหนดราคาซึ่งดูที่ความเหมาะของกลุ่มผู้บริโภค ราคาที่ขายในชุมชนจะเป็นราคาที่คนใน
ชุมชนมีความต้องการซื้อขายได้ ราคาที่ขายในกลุ่มผู้บริโภคแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นราคาตาม
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ 12) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มวิสาหกิจกล้วยตาก
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บ้ านจ าปาทอง มี การด าเนิ น งานโดยหน่ วยงานภาครัฐเข้ ามามี ส่ วนร่ วม เป็ นรั บรองการ
ดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทองและสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจกล้วย
ตากบ้านจาปาทอง จากอาเภอท่าช้าง หน่วยงานเกษตรอาเภอท่าช้าง ให้เป็นสินค้า OTOP
และหน่วยงานพัฒนาการชุมชนอาเภอท่าช้าง ให้จดทะเบียนเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชน และได้
ให้ การสนั บสนุ น เพิ่ มองค์ความรู้ ต่อยอดการพั ฒ นาให้ มี ความมั่ นคงและแข็งแรง ในการ
บริหารจัดการให้ดาเนินงานของกลุ่มได้อย่างมีระบบ และยังได้รับการสนับสนุน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปั ญญาชาวบ้ าน นาเทคโนโลยี สมัยใหม่ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาบ้าน โดย ทาง
ธนาคารออมสิน ร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นานิสิตลงพื้นที่ทา
โครงการด้วยกัน จนได้รับรางวัล “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นยอดเยี่ยม” และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยตากบ้านจาปาทอง ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการแปรรูปกล้วยตาก
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในชุมชนบ้านจาปาทอง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ให้
สูญหายไปจากสังคม 13) กระบวบการขับเคลื่อนกลุ่ม การจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยตากบ้านจาปาทอง กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มการมีส่วนร่วม เริ่มจากขั้นริเริ่มกลุ่ม โดย
ประธานเห็ น ปั ญ หาเกิ ดขึ้ น ภายในชุ ม ชน จากการที่ กล้ วยมี ราคาแพง จึ งมี แนวคิ ด ที่ จะ
ช่วยเหลือคนในชุมชน โดยมีการประชุม วางแผนกับคนในชุมชน รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน วางระบบ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ของกลุ่ มให้มีความมั่นคง ให้ พร้อมในทุกๆด้านในการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มให้เต็มไปด้วยคุณภาพ ศักยภาพ ทั้งด้านบุคคล ด้านการผลิ ต ด้านการ
บริการ ด้านองค์กร การรับผลประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการประชุมวางแผน
ของกลุ่ ม และมี ก ารประเมิ น ผลของการด าเนิ น งานกลุ่ ม โดย สมาชิ ก กลุ่ ม คนในชุ ม น
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนและลูกค้า
กระบวนการพึ่ งพาตนเองของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกล้ ว ยตากบ้ า นจ าปาทอง
ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ผลการวิจัย กระบวนการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง
ต าบลโพประจั ก ษ์ อ.ท่ าช้ าง จ.สิ งห์ บุ รี นั้ น จากการสั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ พบว่ า
กระบวนการพึ่ งตนเองของกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนกล้ วยตากบ้ านจ าปาทอง มี กระบวนการ
พึ่งตนเอง 5 ด้าน คือ 1) การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้ านจ าปาทอง การลงทุ น หรือการใช้ เงินของกลุ่ ม ทางกลุ่ มใช้ หลั กการไม่
ฟุ่มเฟือย ดูเหมาะสมของการใช้จ่าย ถ้าลงทุนไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือผลเสียมากกว่ากัน
มองเห็ นถึงความส าคัญของกลุ่ มเป็ นหลัก มี นโยบายการรู้จักประหยัด อดออม เพราะเป็ น
สิ่งจาเป็นมากสาหรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้าน
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จาปาทองมีการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อให้การดาเนินของกลุ่มและชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง และทางกลุ่มยังกระตุ้นเกิดระบบพึ่งพาเศรษฐกิจภายในชุมชน
กลุ่มสามารถพึ่งพาชุมชนได้ และชุมชนก็สามารถพึ่งพากลุ่มได้เช่นเดียวกัน 2) การพึ่งตนเอง
ด้านสังคม การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ในส่วนของสังคม
ชุมชน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทองกับคนในชุมชน มีความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน สามารถ
สร้างความรักความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดในชุมชนได้ เพื่อเป็นการพัฒนา
ชุมชนของตนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดี และพื้นที่ในการ
จัดตั้งกลุ่มนั้น เป็นพื้นที่ของสถาบันการเงินของคนชุมชน คนในชุมชนสามารถใช้พื้นที่ส่วนนั้น
เป็นลานกิจกรรม เป็นที่ประชุม เป็นสถานที่เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไปได้ เป็นการ
พึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนและยังเป็ นที่รวมกลุ่ มของผู้สูงอายุได้มาพบปะกัน ปั จจุบัน
ชุมชนบ้ านจ าปาทองจึงเป็ นชุ มชนที่ มีความเข้มแข็งในด้านการพึ่ งพาตนเอง จึงเป็ นแหล่ ง
เรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองด้านทรัพยากร
ของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนบ้ านจาปาทอง ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล เราจะเห็ นได้ว่า
กลุ่ มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยตากบ้ านจ าปาทอง มีคณะทางานที่มีคุณภาพ พึ่ งพาอาศัยกัน มี
ความสามัคคีกันในกลุ่ม มีองค์กรและสถาบันภายในชุมชนให้การสนับสนุน ทางานร่วมกันโดย
เป็นลักษณะเป็นครอบครัว และมีคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นการพิจารณา
ถึงสภาพของชุมชนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนที่สามารถดาเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มให้มีศักยภาพ
ในทุกๆด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ องค์ประกอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง
ๆ ที่จัดเป็นความพร้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้นก็คือ กล้วยน้าหว้าที่มีอยู่ในชุมชนที่
แสดงให้เห็นถึงนาสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยบ้านจาปาทอง
จะสามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชน ทาให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของชุมชน และทรัพยากรที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ซึ่งได้รั บการถ่ายทอดเป็ น มรดกทางปัญญามาจากบรรพบุ รุษ ที่สามารถนามา
ประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีสังคมสมัยใหม่อย่างสมดุล เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและนาภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ นากลับมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เสริ ม อาชี พ สร้ างรายได้ แก่ ค รอบครั ว คนในชุ ม ชน ที่ จ ะเป็ นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
กระบวนการพึ่งตนเองของชุมชนได้ การมีความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญา ในการผลิต
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น ให้แก่คนในชุมชน ที่จะหล่อหลอมให้คนในชุมชน
อยู่ร่วมกันโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างปกติสุข 4) การพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี การ
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พึ่ งพาตนเองด้ านเทคโนโลยี กลุ่ มวิ สาหกิ จกล้ วยตากบ้ านจ าปาทอง ได้ น าเทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ในปัจจุบันได้ใช้ตู้อบที่สามารถผลิตได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน ถึงสภาพอากาศไม่อานวยก็สามารถดาเนินการผลิตสินค้าได้ ช่วยเพิ่มใน
เรื่องของจ านวนผลผลิ ต ผลผลิ ตที่ได้มีจ านวนมากขึ้น เป็ นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น และยังมีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารติดต่อ ทั้งระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย ระบบการฝากเงินและถอนเงิน ให้การดาเนินงานธุรกิจของกลุ่มในชุมชนเป็นได้อย่าง
ดี และมีคุณภาพการทางานที่ดียิ่งขึ้น 5) การพึ่งพาตนเองด้านจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้าน
จิตใจ ของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง อันดับแรกมีผู้นา คือ ประธานกลุ่ม ที่มีความ
ขยั น มี ทั ศนคติ วิสั ยทั ศน์ ที่ กว้ างไกล มี การวางแผนการท างานที่ เป็ นขั้นตอน เป็ นระบบ
สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทาให้สมาชิกกลุ่มสามารถคล้อยตามรับหน้าที่ไปทาอย่างเต็มที่
อั น ดั บ ที่ ส องเน้ น เรื่ องความโปร่ งใสในการท างาน เพราะการประกอบกิ จการต่ างๆ ต้ อง
ประกอบด้วยความโปร่งใส ที่เรียกว่า หลักธรรมมาภิบาล เมื่อกลุ่มสามารถสร้างโปร่งใส ความ
สบายใจแก่สมาชิกและผู้ที่มาตรวจสอบได้ การทางานของกลุ่ม ย่อมดาเนินไปได้อย่างสมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
รูปแบบการพึ่งตนเองในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กล้วยตากบ้าน
จาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
รูปแบบการพึ่งตนเองในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กล้วยตากบ้าน
จาปาทอง ตาบลโพประจั กษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์ บุรี โดยน าหลั กธรรมและหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบู รณาการเข้ากับ การพึ่งตนเองแต่ล ะด้านของวิส าหกิจชุมชนกล้ วยตากบ้าน
จาปาทอง สรุปได้ดังนี้
กระบวนการพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ในด้าน
การจัด นามาประยุกต์เข้ากับ ทฤษฎีกระบวนการพึ่งตนเอง 5 ด้าน หลักเศรษฐกิจพอเพี ยง
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง
1) การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ มีหลักการในการใช้จ่ายงบประอย่างไม่ฟุ่มเฟือย มีนโยบาย
ให้สมาชิกออมเงิน ทางกลุ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจของชุมชน และลดต้นทุนโดยการ
รับซื้อวัตถุภายในชุมชน ซึ่งการดาเนินงานโดยลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการยึดเอาหลัก
เศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ 2) การพึ่ งพา
ตนเองด้านสังคม เข้าถึงคนภายในชุมชน เพราะการอยู่ร่วมกั นของคนในสั งคม ต้องใช้การ
พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลื อเกื้อกูลกัน ช่วยเหลื อกันด้วยความเต็มใจ และสามารถถ่ายทอด
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ความรู้ที่มีให้แก่คนในสังคม แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตา 3) การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากร
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ บุคคล คือ คณะกรรมการทางาน ทรัพยากรธรรมชาติ คือ กล้วย
น้ าหว้า ซึ่ งมีอยู่ ภายในชุมชน และภูมิปั ญญาชาวบ้าน เป็ นทรัพย์สิ นทางปัญญาของคนใน
ชุมชน ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี โดยต้องใช้เหตุและผล มองเห็นสภาพความ
เป็ นจริง ต้ องใช้ความรอบรู้ การเรี ยนรู้ เป็ นอย่ างมาก แสดงให้ เห็ นถึงการมี ปั ญญา ซึ่งใน
พระพุทธศาสนามีความหมายว่า ความรอบรู้ 4) การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี โดยมีการ
ดาเนิ นงานของกลุ่ มวิสาหกิจกล้ วยตากบ้ านจาปาทอง มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่ม ผู้ดาเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปา
ทอง มีความรอบรู้ ในส่วนต่างๆ จึงได้นาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อให้เข้ากับยุค
สมัยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการมีปัญญา ที่จะนาที่มีรอบข้างในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 5) การพึ่งพาตนเองด้านจิตใจ กลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทองนั้น
มีผู้นาที่เก่ง และมีความขยัน มีความคิดที่ก้าวหน้า มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีระบบ
จัดการกลุ่มที่มีความโปร่งใส จึงเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน ได้มีแนวทาง
ด าเนิ น ตามได้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าลและหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วิริยะอุตสาหะ คือ ความเพียร ความบากบั่น เป็นต้น

อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้า นจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
การจั ดการของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนกล้ วยตากบ้ านจ าปาทอง กระบวนการ
ขับเคลื่อนกลุ่มการมีส่วนร่วม เริ่มจากขั้นริเริ่มกลุ่ม โดยประธานเห็นปัญหาเกิดขึ้นภายในชุมชน
จากการที่กล้วยมีราคาแพง จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือคนในชุมชน โดยมีการประชุม วางแผน
กับคนในชุมชน รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วางระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ของกลุ่ มให้มี
ความมั่นคง ให้พร้อมในทุกๆด้านในการดาเนินงานของกลุ่มให้เต็มไปด้วยคุณภาพ ศักยภาพ ทั้ง
ด้ านบุ คคล ด้ านการผลิ ต ด้ านการบริ การ ด้ านองค์ กร การรับผลประโยชน์ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการประชุมวางแผนของกลุ่ม และมีการประเมินผลของการดาเนินงานกลุ่ม
โดย สมาชิกกลุ่ม คนในชุมน หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนและลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษา เรื่อง “การศึกษาตัวแบบการจัดการชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ชอง ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งทางด้าน
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เศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ผู้ นาในชุมชน 2) การร่วมมือกันในชุมชน
3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน 4) การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5) การ
ถ่ายทอดความรู้ 6) กาธารงอัตลั กษณ์ ทางชาติ พั นธุ์ 7) กองทุนหมู่บ้าน และ 8) การจั ดการ
ความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้สังเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ต่ างๆในชุ ม ชนเพื่ อน ามาสู่ แนวทางความยั่ งยื น ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ช องประกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบที่ 1 การดารงอยู่ของชุมชน ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) ระบบความสัมพันธ์ 3) การ
สร้างจิ ตส านึ ก 4) ทุนชุมชน และองค์ ประกอบที่ 2 องค์การสนั บสนุน ได้แก่ 1) องค์การใน
ชุมชน 2) องค์การภาครัฐ 3) องค์การภาคเอกชน โดยนามาปฏิบัติร่วมกับนโยบายพัฒนาชุมชน
ซึ่งมาจากทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อเป็ น
แนวทางในการน าพาชุ มชนไปสู่ การพึ่ งตนเองได้อย่างยั่ งยืนควบคู่ไปกั บการสร้างสั งคมที่ มี
ความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (อินธิรา ครองศิริ, 2557)
กระบวนการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ตาบล
โพประจั กษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี กระบวนการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกล้วยบ้าน
จาปาทอง ผลจากการสัมภาษณ์มา พบว่า มีกระบวนการพึ่งตนเอง 5 ด้าน 1) การพึ่งตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านจาปาทอง การลงทุน หรือการใช้เงินของกลุ่ม ทาง
กลุ่มใช้หลักการไม่ฟุ่มเฟือย ดูเหมาะสมของการใช้จ่าย ถ้าลงทุ นไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือ
ผลเสียมากกว่ากัน มองเห็นถึงความสาคัญของกลุ่มเป็นหลัก มีนโยบายการรู้จักประหยัด อด
ออม เพราะเป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยตากบ้านจาปาทองมีการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อให้การดาเนินของ
กลุ่ ม และชุ มชนสามารถอยู่ ร่ วมกั น อย่ างมั่ น คง และทางกลุ่ มยั งกระตุ้ น เกิ ดระบบพึ่ งพา
เศรษฐกิ จ ภายในชุ มชน กลุ่ มสามารถพึ่ งพาชุ มชนได้ และชุ มชนก็ ส ามารถพึ่ งพากลุ่ มได้
เช่นเดียวกัน 2) การพึ่ งตนเองด้ านสังคม การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก
บ้านจาปาทอง ในส่วนของสังคมชุมชน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทองกับ
คนในชุมชน มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันของคนในชุมชน สามารถสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันให้
เกิดในชุมชนได้ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนของตนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนที่ดี และพื้นที่ในการจัดตั้งกลุ่มนั้น เป็นพื้นที่ของสถาบันการเงินของคนชุมชน คน
ในชุมชนสามารถใช้พื้นที่ส่วนนั้น เป็นลานกิจกรรม เป็นที่ประชุม เป็นสถานที่เรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่คนทั่วไปได้ เป็นการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนและยังเป็นที่รวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุได้มาพบปะกัน ปัจจุบันชุมชนบ้านจาปาทองจึงเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้าน
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การพึ่งพาตนเอง จึงเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากร ของกลุ่ม
วิ สาหกิ จ ชุ มชนบ้ านจ าปาทอง ซึ่ งประกอบด้ วย ทรัพ ยากรบุ คคล เราจะเห็ นได้ ว่ า กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง มีคณะทางานที่มีคุณภาพ พึ่งพาอาศัยกัน มีความ
สามัคคีกันในกลุ่ม มีองค์กรและสถาบันภายในชุมชนให้การสนับสนุน ทางานร่วมกันโดยเป็น
ลักษณะเป็นครอบครัว และมีคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นการพิจารณาถึง
สภาพของชุมชนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนที่สามารถดาเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มให้มีศักยภาพใน
ทุกๆด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบองค์ประกอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ที่จั ดเป็ นความพร้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้นก็คือ กล้วยน้าหว้าที่มีอยู่ในชุ มชนที่
แสดงให้เห็นถึงนาสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยบ้านจาปาทอง
จะสามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชน ทาให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของชุมชน และทรัพยากรที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ซึ่งได้รั บการถ่ายทอดเป็ นมรดกทางปัญญามาจากบรรพบุ รุษ ที่สามารถนามา
ประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีสังคมสมัยใหม่อย่างสมดุล เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและนาภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ นากลับมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เสริ ม อาชี พ สร้ างรายได้ แก่ ค รอบครั ว คนในชุ ม ชน ที่ จ ะเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
กระบวนการพึ่งตนเองของชุมชนได้ การมีความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญา ในการผลิต
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น ให้แก่คนในชุมชน ที่จะหล่อหลอมให้คนในชุมชน
อยู่ร่วมกันโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างปกติ สุข 4) การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี กลุ่ ม
วิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง ได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม ในปัจจุบันได้ใช้ตู้อบที่สามารถผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ถึงสภาพอากาศไม่
อานวยก็สามารถดาเนินการผลิตสินค้าได้ ช่วยเพิ่มในเรื่องของจานวนผลผลิต ผลผลิตที่ได้มี
จ านวนมากขึ้น เป็ นปั จจั ยส าคั ญในการสร้ างรายได้เพิ่ มขึ้น และยังมี การน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารติดต่อ ทั้งระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ระบบการฝากเงินและถอนเงิน
ให้ การดาเนินงานธุรกิจของกลุ่มในชุมชนเป็ นได้อย่างดี และมีคุณภาพการทางานที่ดียิ่งขึ้น
5) การพึ่งพาตนเองด้านจิตใจ ของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง อันดับแรกมีผู้นา
คือ ประธานกลุ่ม ที่มีความขยัน มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการวางแผนการทางานที่
เป็นขั้นตอน เป็นระบบ สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทาให้สมาชิกกลุ่มสามารถคล้อยตามรับ
หน้าที่ไปทาอย่างเต็มที่ อันดับที่สองเน้นเรื่องความโปร่งใสในการทางาน เพราะการประกอบ
กิจการต่างๆ ต้องประกอบด้วยความโปร่งใส ที่เรียกว่า หลักธรรมมาภิบาล เมื่อกลุ่มสามารถ
สร้างโปร่งใส ความสบายใจแก่สมาชิกและผู้ที่มาตรวจสอบได้ การทางานของกลุ่ม ย่อมดาเนิน
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ไปได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง “การพึ่งตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ตาบลท่าแร้ง
อาเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ” พบว่า 1) การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากการถ่ายทอดของบรรพบุ รุษควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง
สมดุล มาพั ฒ นาเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ จากสมุนไพรได้ 5 กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ และกลุ่ มได้ สร้างความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยการขอรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ดีในการผลิ ต (GMP) และมาตรฐานเลขสารระบบอาหาร (อย.) 2) การพึ่ งตนเองทางด้ าน
เศรษฐกิจ กลุ่ มมีการซื้อขายพื ชสมุนไพรภายในชุมชนและกลุ่ มได้เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกน า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจาหน่ายต่อ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกและกลุ่ม 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยกลุ่มจะมีการ
ปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เองเป็นหลัก มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ และมีการซื้อสมุนไพรจากภายนอกชุมชน ถ้าสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนไม่สามารถ
ผลิตสมุนไพรชนิดนั้นได้ด้วยตนเอง 4) การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ กลุ่มมีจิตใจที่แน่วแน่ที่ไม่
ใช้ สารเคมี ในการผลิ ตสมุ นไพรสมาชิ กมี จิ ตใจที่ เอื้ อเฟื้ อและเสี ยสละเพื่ อส่ วนรวม 5) การ
พึ่งตนเองทางด้านสั งคม โดยการช่วยเหลื อซึ่งกั นภายในชุมชน ด้ วยการสร้างอาชีพให้ กั บ
สมาชิกและคนในชุมชน (ธวัชชัย พินิจใหม่ และคณะ, 2560)
เสนอรูปแบบการพึ่งตนเองในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กล้วย
ตากบ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
1) การพึ่ งตนเองด้านเศรษฐกิจ บูรณาการเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ มี
หลักการในการใช้จ่ายงบประอย่างไม่ฟุ่มเฟือย มีนโยบายให้สมาชิกออมเงิน ทางกลุ่มมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจของชุมชน และลดต้นทุนโดยการรับซื้อวัตถุภายในชุมชน ซึ่งการ
ด าเนิ น งานโดยลั ก ษณะเช่ น นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การยึ ด เอาหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(Sufficiency Economy) เป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช โดยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ความไม่ประมาท
ไม่ ฟุ่ ม เฟื อ ย ค านึ ง ถึ งความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ตั ว เอง
ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต โดยมีใจความสาคัญคือสติ
ปั ญ ญา และความเพี ยร ซึ่งเป็ น บั น ไดสู่ความสุ ขในการดาเนินชีวิตอย่างแท้ จริง 2) การ
พึ่งตนเองด้านสังคม บูรณาการเข้ากับหลักเมตตา การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วย
ตากบ้านจาปาทอง การพึ่งพาตนเองด้านสังคม โดยมีการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วย
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ตากบ้านจาปาทอง ต้องเข้าถึงคนภายในชุมชน เพราะการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ต้องใช้
การพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มี ข่าวสารข้อมูลที่ดี มีกิจกรรมที่ดี มีโครงการดีๆ
มอบให้ กับ คนภายในชุมชน และยั งเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ผู้สูงอายุได้ทาร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความอบอุ่น ความรักใคร่ปรองดอง มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยเหลือกันด้วยความ
เต็มใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้แก่คนในสังคมได้โดยไม่หวงความรู้ที่มีเอาไว้ เพื่อ
ประโยชน์แก่สังคม และยังรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมได้ทาในเวลาว่าง เมื่อทางกลุ่ม
ให้ความสาคัญกับคนในชุมชน เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม คนในชุมชนก็ย่อมให้ความสาคัญ
กับ ทางกลุ่มเช่นเดียวกัน การดาเนิน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง มี
ลั กษณะเช่น นี้ แสดงให้ เห็ น ถึงหลั กการมี เมตตา ซึ่งในพระพุท ธศาสนามีความหมายว่า
ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่จาเพาะเจาะจง หวังดี เกื้อกูล เอ็นดู
ช่วยเหลือ ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข 3) การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ บูรณา
การเข้ากับหลักปัญญา การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง การ
พึ่งพาตนเองด้านทรัพยากร โดยมีการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปา
ทอง ซึ่งมีทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ บุคคล คือ คณะกรรมการทางาน ที่
เป็นคนในชุมชนมีความรู้ มีศักยภาพในการดาเนินงานได้ เพื่ อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของกลุ่ม ต้อง
มองหาและคัดเลือกให้เหมาะสมแต่ละหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ คือ กล้วยน้าหว้า ซึ่งมีอยู่
ภายในชุมชน เมื่อในชุมชนมีทรัพยากรหลักในการดาเนินการผลิตของกลุ่ม โดยจะคานึงถึง
การได้มาซึ่งประโยชน์ของทุกฝ่าย ต้องคิดและพิจารณาโดยรอบคอบ ที่ จะนาทรัพยากรนั้น
มาทาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม และภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาของคนในชุ ม ชน เมื่ อ ทางกลุ่ ม เลื อ กที่ จ ะน าภู มิ ปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ ภ ายในชุ ม ชนมา
ประยุกต์ใช้ ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี โดยต้องใช้เหตุและผล มองเห็นสภาพความเป็น
จริ ง ต้ อ งใช้ ค วามรอบรู้ การเรี ย นรู้ ให้ มี ป ระสบการณ์ ความช านาญ ในทุ ก ๆด้ าน จน
สามารถเกิดปัญญา โดยเห็นทุกอย่างด้วยความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ ไม่ทาให้สิ่ง
ที่มีอยู่คลาดเคลื่อนไป และเปลี่ยนแปลงไป การดาเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก
บ้านจาปาทอง มีลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงหลักการมีปัญญา ซึ่งในพระพุทธศาสนามี
ความหมายว่า ความรอบรู้ ซึ่งปัญญานี้ก็มีอยู่ 2 ประเภท อันได้แก่ 1. ปัญญาทางโลก คือ
ความรอบรู้ในเรื่องวิชาการต่างๆของชาวโลก และ 2. ปัญญาทางธรรม คือความรอบรู้ใน
เรื่องการดาเนิ น ชีวิ ต 4) การพึ่ งพาตนเองทางด้ านเทคโนโลยี บู รณาการเข้ ากับ หลั ก
ปัญญา การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปาทอง การพึ่งพาตนเองด้าน
เทคโนโลยี โดยมี การดาเนิ น งานของกลุ่ ม วิส าหกิ จกล้ ว ยตากบ้ านจาปาทอง มี ก ารน า
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เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาอุปกรณ์การ
ผลิต นาวิธีการสมัยใหม่เข้ามาเพื่อง่ายต่อการผลิตมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีการประดิษฐ์สิ่ง
ใหม่ๆเข้ามา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินงานกลุ่มทั้งดีและมีคุณภาพ และนาเทคโนโลยี
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อ ซื้อขาย ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อความ
โปร่ งใสในการท างาน ด้ า นบั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ย การฝากเงิน การถอนเงิน จึ งได้ น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่ม จึงทาให้เห็นว่า ผู้ดาเนินงานในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง มีความรอบรู้ ในส่วนต่างๆ จึงได้นาเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงหลักการมีปัญญา ซึ่ง
ในพระพุทธศาสนามีความหมายว่า ความรอบรู้ ซึ่งปัญญานี้ก็มีอยู่ 2 ประเภท อันได้แก่ 1.
ปัญญาทางโลก คือความรอบรู้ในเรื่องวิชาการต่างๆของชาวโลก และ 2. ปัญญาทางธรรม
คือความรอบรู้ในเรื่องการดาเนินชีวิต 5) การพึ่งพาตนเองด้านจิ ตใจ บูรณาการเข้ากั บ
หลักธรรมาภิบาลและวิริยะอุตสาหะการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปา
ทอง การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากบ้านจาปา
ทอง ในเรื่องของการบริหารนั้น กลุ่มนั้นมีผู้นาที่เก่ง และมีความขยัน มีความคิดที่ก้าวหน้า
มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีระบบจัดการกลุ่มที่มีความโปร่งใส จึงเป็นที่เคารพรักของ
สมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน เป็ นที่รู้จักของคนในชุมชน ซึ่งสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของสมาชิกและคนในชุมชนได้ เพราะการบริหารกลุ่มนั้นทางตัวของผู้นา ได้ นาหลักธรรม
มาภิบาลมาใช้ และเป็นคนที่มีความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มและ
คนในชุมชน ได้มีแนวทางดาเนินตามได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักธรรมาภิบาล
คือ การปกครอง การบริ ห าร การจั ด การการควบคุ ม ดู แ ล กิ จการต่ าง ๆ ให้ เป็ น ไปใน
ครรลองธรรม ประกอบด้วย 6 หลักการคือ (1) หลักคุณธรรม (2) หลักนิติธรรม (3) หลัก
ความโปร่งใส (4) หลักความ มีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6). หลักความคุ้มค่า
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิริยะอุตสาหะ คือ ความเพียร ความบากบั่น เป็นต้น
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการพึ่ งตนเองตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งของผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาล ตาบลพุ เตย อาเภอวิเชียรบุ รี จังหวัด เพชรบูรณ์ ”
ผลการวิจั ย พบว่ า 1 สภาพการพึ่ งตนเองตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
ผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลต าบลพุ เตย อ าเภอวิเชี ยรบุ รี จั งหวั ดเพชรบู รณ์ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยมีสภาพการพึ่งตนเองด้านสังคม และด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าภาพรวม ตามลาดับ 2. ความต้องการพัฒนาในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของผู้ สู ง อายุ ในเขตเทศบาลต าบลพุ เตย อ าเภอวิ เชี ย รบุ รี จั ง หวั ด
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เพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด เมื่อแยก ประเด็นย่อยพบว่าความต้องการ
พัฒ นาด้านสังคม และด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวม ตามลาดับ 3. รูปแบบในการ
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลพุเตย
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
(2) ขั้น ตอนกระบวนการจั ดการ (3) ขั้น ตอนการเรียนรู้ และ(4)ขั้นตอนการสร้างความ
เข้มแข็ง (มณีรัตน์ กุลวงษ์ และคณะ, 2559)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ ามาสนั บ สนุ น เข้ า มาสร้างองค์ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการให้กับกลุ่มวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน ปี
2548 เพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า มาสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้นิ สิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เข้ามา
ปฏิบัติงานจริง สร้างองค์ความรู้ ให้กับวิสาหกิจชุมชน
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3) องค์กรส่วนท้องถิ่น จัดโครงการ สร้างกิจกรรม สร้างเครือข่ายให้ กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจในด้านการจาหน่ายสินค้าและสามารถลด
ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทองเป็นกลุ่มที่มี รูปแบบการบริหาร
จัดการที่มี อัตตลั กษณ์ เฉพาะตัว ด้วยการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ภ ายในชุมชน มาสร้างรายได้
ให้กับสมาชิกของกลุ่มและคนภายในชุมชน ผลผลิตที่เกิดขึ้นในชุมชน ทางกลุ่มมีการผลิต
สินค้า ประเภทเดียวคือ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มควรสร้างความหลากหลายของ
สินค้า เพราะกล้วยนั้นสามารถแปรรูปเป็น อาหารได้หลายชนิด เช่น กล้วยฉาบ กล้วยเบรก
แตก เป็นต้น ก่อให้เกิดทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในตลาดอื่นๆได้ เป็น
สิ่งที่สาคัญที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ต้องระดมความคิด วางแผน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ควรมีการถ่ายทอดความรู้หรือ
ภูมิปัญญาในเรื่องของการแปรรูปกล้วยตากให้กับคนรุ่นใหม่ นักเรียนในชุมชนเพื่อให้มีคน
รุ่นใหม่เข้ามาสานต่อและพัฒนาให้กลุ่มให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ต้องสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น
เป็นการขยายช่องทางการจาหน่าย เป็นการลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย
4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ควรขยายฐานการผลิตให้มีฐาน
การผลิตที่มั่นคง เพื่อสามารถผลิตสิน ค้า ให้ได้เท่ากับความต้องการของลูกค้า เพราะใน
ปัจจุบันสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและยอดของการสั่งซื้อ
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์เข้าการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
2) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของสถาบันภายในชุมชนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยตากบ้านจาปาทอง ตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
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