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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากกระแสการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งเน้นเศรษฐกิจ เพียงด้านเดียว

เป็นหลักด้วยการค านึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ว่าประเทศไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโต
มากน้อยเท่าใด โดยมิได้ค านึงศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันคนยังต้องพึ่งพา
วัตถุดิบ วิธีการ และองค์ความรู้การพัฒนา สิ่งต่างๆเหล่านี้จากต่างประเทศ ตามวิถีทางของความทันสมัย 
ให้ทุกคนมีชีวิตตามที่ต้องการไปสู่ความเป็นคนทันสมัย ( modern man) ดังนั้นทุกคนจึงตกอยู่ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้สังคมต่างมุ่งเข้าหาทุนนิยม ต่างกอบโกยผลประโยชน์และหวังก าไรให้ได้มาก
ที่สุด ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่และความสุขแท้จริง กอบกับในหลวงได้ทรงมีแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ปวงประชาน้อมน าไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
รอบด้าน สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับทุกกิจการ แต่การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาในวิสาหกิจชุมชน อีกมิติ
หนึ่งที่เป็นฐานรากของชุมชนและสังคม   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) ศึกษาผลดีของการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน   

2)  ศึกษากระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3) เปรียบเทียบระดับความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง  
4) ศึกษากรณีตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนา

แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ืองนี้ใช้วิธีการวิจัย แบบผสม ( mixed methodology) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
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จ านวน 400 คน ถึงผลดีของการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับกลับคืนมา  
จ านวน  400 ฉบับคิดเป็น ร้อยละ 100 ระยะที่ 2 ศึกษากระบวนการเรียนรู้  และการจัดการความรู้และ
แนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการจัดประชุมผู้ประกอบการ
ในภาคส่วนต่างๆ จ านวน  30 คน รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จใน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 แห่ง เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ระดับลึก 
(in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group)  

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 64.0 เพศชาย ร้อยละ36.0  มีอายุ
ระหว่าง  51-60 ปี ร้อยละ 35.0 รองลงมา อายุ  41-50 ปี ร้อยละ 28.5  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 71.8 
รองลงมาโสด ร้อยละ 17.0  ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 43.8 รองลงมา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 2 4.3 มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว  1-10 ปี ร้อยละ 60.3 
รองลงมา ระหว่าง 11-20 ปี ร้อยละ 24.0 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ปัจจุบันเพียงพอ ร้อยละ 75.0 

ประเภทของวิสาหกิจชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างท างานอยู่นั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น ร้อยละ 34.8 รองลงมาคือกลุ่มเกษตรกรรม ร้อยละ 30.0 ส่วนใหญ่เปิดด าเนินการ  ระหว่างปี 2541-
2550 ร้อยละ 60.3 รองลงมา คือ ปี 2531-2540 ร้อยละ 28.3 และมีขนาดของสินทรัพย์ต่ ากว่า 3 แสนบาท 
ร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ  300,000 - 500,000 บาท ร้อยละ  14.8 วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะมีทุนจด
ทะเบียนอยู่ที่ 10,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 23.0 รองลงมา ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 14.9 โดยมีแหล่ง
เงินทุนจากทุนส่วนตัวและญาติพี่น้อง ถึงร้อยละ 63.3  รองลงมา คือ กู้จากธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 8.8  

ในส่วนของการผลิตและการจัดการน้ัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือ/แหล่ง   
ส่งสินค้า (supplier) จากท้องถิ่น ร้อยละ 60.8 รองลงมาจากในประเทศ ร้อยละ 25.3 ส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ในท้องถิ่นหรือจังหวัดตนเอง  ร้อยละ 49.3 รองลงมา คือ ภายในประเทศ ร้อยละ 34.0  มียอดขายต่ ากว่า 3 
แสนบาท ร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ 1-2.99  แสนบาท  ร้อยละ 21.5 และมีจ านวนพนักงานไม่เกิน   10  
คน ร้อยละ 68.5 รองลงมา จ านวน 10-49   คน ร้อยละ 22.0 
 การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ ส่วนใหญ่ได้รับความรู้มาจากภายนอกท้องถิ่นมากที่สุด    
ร้อยละ 73.0 โดยแหล่งของความรู้ที่ได้รับนั้นมาจากสื่อบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 49.8  รองลงมาคือ           
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ร้อยละ 40.0 กลุ่มตัวอย่างได้น ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนของ
ตนมาก ร้อยละ 36.0 และใช้ปานกลาง ร้อยละ 34.8  ส่วนผลที่เกิดจากการใช้ องค์ความรู้เกี่ยวกับ แนว
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างได้รับมาก  ร้อยละ 40.8 รองลงมาปาน
กลาง ร้อยละ 35.3  

ส่วน การปฏิบัติที่ดี ถือเป็นผลส าเร็จในการประกอบ การวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง        
ผลการวิจัย  พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือการซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าและผู้บริโภค  มากที่สุด ร้อยละ 19.1  รองลงมา 
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คือ การผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายไม่เหลือมากเกินไป ร้อยละ 13.5 โดยการช่วยเหลือกันให้เกิด
การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พันธมิตรร่วมกัน และการกระจายความเสี่ยง ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบกระบวนการการเรียนรู้มี 3 แบบคือ1) การเรียนรู้จากวงใน
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  2) การเรียนรู้จากกลุ่ม และ 3) การเรียนรู้จากองค์กร /สถาบัน ส่วนการจัดการ
ความรู้ ได้มาจากประสบการณ์ในพื้นที่  การจัดการความสัมพันธ์และการจัดการความรู้ระหว่าง ผู้น า 
สมาชิกกลุ่ม หน่วยงานรัฐและสถาบันวิชาการ โดยที่ กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน การทบทวนความรู้ การจัดปรับ/จัดการให้ การจัดกิจกรรม
ร่วม ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

ปัจจัยการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการใช้จ่ายด้านอาหารและด้านที่อยู่
อาศัยมากที่สุด ( X = 1.9, S.D.= 0.8) และ ( X = 1.9, S.D.= 0.6) รองลงมา คือ การใช้จ่ายด้านเคร่ืองนุ่งห่ม 
( X = 1.7, S.D.= 0.7) และการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ( X = 1.7, S.D.= 0.7) ด้านกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการมีความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพมากที่สุด ( X = 2.7, S.D.= 
0.5) รองลงมา คือ การท าการผลิตเพื่อกินเองใช้เองก่อนเหลือจึงขาย ( X = 2.4, S.D.= 0.7),  การท าการ
ผลิตด้วยแรงงานในครัวเรือน ( X = 2.4,   S.D.= 0.7) และการมีเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ ( X = 2.4, 
S.D.= 0.6)  ส่วนกิจกรรมทางสังคมกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์อบอุ่นของสมาชิกใน
ครัวเรือนมากที่สุด ( X = 2.7, S.D.= 0.5) รองลงมา คือ การท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน 
( X = 2.6, S.D.= 0.5)  และการมีเวลาดูแลบุคคลในครอบครัว ( X = 2.6, S.D.= 0.5)  ในภาพรวมของการ
ด าเนินวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่าง  อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.3, S.D.= 0.6)   

ก่อนการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
ร้อยละ 71.3 ( X = 52,232.7, S.D.= 65,383.0) รองลงมาระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 11.5 แต่
ภายหลังใช้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเงินออมอยู่ระหว่าง 10,001-50,000 บาท 
ร้อยละ 41.4 ( X = 100,289.0, S.D.= 186,798.0) รองลงมา คือ 100,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 20.7 ส่วน
สถาบัน/แหล่งที่รับฝากเงินออมของวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนใหญ่จะน าเงินออมไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 71.3  

ผลดีที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้/การจัดการความรู้และลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชน  พบว่าลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มตัวอย่างมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด ( X = 4.4, S.D.= 0.7)  รองลงมา 
คือการตระหนักในคุณค่าของการช่วยเหลือตนเองในการอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.1, S.D.= 0.6)  
และความเครียดที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ( X = 4.1, S.D.= 0.7)  ส่วนผลที่เกิดจากการเรียนรู้/การ
จัดการความรู้น้ัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นผลดีที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู/้การจัดการความรู้และลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด ( X = 4.4, S.D.= 
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0.6)  รองลงมา คือ   การมีหน้ีสินน้อยไม่ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว ( X = 4.3, S.D.= 0.7) และภาพรวม
ของผลดีที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้/การจัดการความรู้และลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนนั้นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.7, S.D.= 0.9)ผลที่เกิดจากการน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง  

ก่อนน าแนวทางการพัฒนาแบบ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจะ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.0, S.D.= 0.7)  โดยข้อที่เห็นว่าสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มาก
ที่สุด คือ ความซื่อตรงในการประกอบการ  ( X = 2.4, S.D.= 0.7) รองลงมาคือ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมในการประกอบการ  ( X = 2.2, S.D.= 0.7) ส่วนข้อที่เห็นว่าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้น้อย
ที่สุด คือ การใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ ( X = 1.7, S.D.= 
0.6)  
 ส่วนภายหลังการน าแนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิจ ชุมชนนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.6, S.D.= 0.5) โดยข้อที่เห็นว่า
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด คือ ความซื่อตรงในการประกอบการ  ( X = 2.9, S.D.= 0.3) 
รองลงมา คือ การมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  ( X = 2.8, S.D.= 0.4), การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง  
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ( X = 2.8,   S.D.= 0.4), การพึ่งพาตนเองได้ทาง
จิตใจ ( X = 2.8, S.D.= 0.4)  การก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน   ( X = 2.8, S.D.= 0.4) ส่วน
ข้อที่เห็นว่าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้น้อยที่สุด คือ การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี  ( X = 2.3, 
S.D.= 0.7)  

การเปรียบเทียบความแตกต่างของประโยชน์ที่ได้รับทั้งก่อนและหลังการการน าแนวทางการ
พัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิจ ชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง จะพบว่า มี 5 รายการทั้งหมดที่มี
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังใช้มากที่สุด คือ 1) การมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  2) การ
ด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี  3) การใช้กิจกรรม
ของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ 4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชนและ 5) การสร้างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล   

 การศึกษากรณีตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า  วิสาหกิจชุมชน 5 แห่งที่ศึกษา มีการเรียนรู้ ทั้งจากวงใน การเรียนรู้
จากกลุ่ม การเรียนรู้จากองค์กร/สถาบัน การน าการจัดการความรู้ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ ความคิด  จากอดีต ผ่านบทเรียนของปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจ การต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาอาชีพที่ตนเองท าอยู่  ต้องมีการรวมกลุ่ม/เครือข่าย การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญของการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน  การพึ่งตนเอง เน้นการมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ประหยัด และรู้จักใช้จ่าย ด้วยการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกหลัก มี
ธรรมาภิบาลในการประกอบการ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่สอดคล้องกัน วิธีการอาจแตกต่างกันแต่มี
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เป้าหมายเดียวกัน มีการจัดการที่ดี และการปฏิบัติที่ดี ( best practice)ในด้านความพอดี ความพอเพียง  ไม่
เกินก าลังความสามารถ ลดความเสี่ยง และการเรียนรู้เพื่อการปรับตัว จุดแห่งความส าเร็จมาจากความ
เข้มแข็งตนเอง เครือข่าย และการสนับสนุนจากภาครัฐ การประกอบการแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การอุทิศตนเพื่อสังคมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในเร่ืองของการแบ่งปัน สิ่งส าคัญคือ การเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์ความคิดใหม่ (paradigm shift) 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย           
            ก. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. รัฐบาลและสถาบันการศึกษา ควรจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทุกระดับ  
 2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ควรจัดการอบรม และพัฒนาการด าเนิน
ชีวิตที่ยั่งยืน การฝึกปฏิบัติจริงให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 3. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ กลไก วิธีการ เทคโนโลยี ให้องค์กรชุมชน/ท้องถิ่น 
สรุปบทเรียนและขยายผลการเรียนรู้และการจัดการความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. /เทศบาล/อบต.) ควร
ก าหนดยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ให้เป็นโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม ( social 
safety net) เพื่อแก้ไขความยากจน และการมีชีวิตความเป็นอยู่แบบ “อยู่ดีมีสุข” 
 5. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดยุทธ์ศาสตร์การจัดการความรู้และขยายฐาน 
ความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน ( knowledge-based OTOP) อย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐาน
และคุณภาพสินค้า  ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานการผลิต ให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพ
มาตรฐาน การเกษตรที่เหมาะสม(GAP) 
 6. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดยุทธ์ศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมความรู้และหลักธรรมาภิบาล  รวมถึงการสร้างความไว้วางใจทางสังคม  

  2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
       1.  ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง ควรมีการสรุปบทเรียนการปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนรู้

และการจัดการความรู้ ต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าสิ่งใดที่ท าแล้วมีประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้จริง  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ องค์การพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ ควร
สนับสนุนและขยายผลการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน      
การส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายและมั่นคง การเสริมฐานความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การตลาด  
        3.  ควรสร้างความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ โดยไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นในจิตใจ และสามัญส านึกของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทุกคน  
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 4. การให้ความรู้ ความตระหนัก แก่ประชาชนทุกคนในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ประกอบการจะต้องรู้ศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงแล้วประกอบการให้มีขนาดพอดี พอเหมาะกับ
ความสามารถของตนเอง 
 5. การประกอบการด้านการเกษตรกรรม ควรพิจารณาความเหมาะสมพอดีในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปุ๋ย ยา สารเคมีต่างๆ ท ากิจกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป  ท ากิจกรรมแบบค่อยเป็น
ค่อยไป รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและสนองความต้องการตลาดท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 6. ผู้ประกอบการด้านการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม และการบริการ ควรท ากิจการโดย
ยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเช่นเดียวกับการเกษตรกรรม เน้นความมีเหตุผล รู้จักประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ใช้
ความรู้คู่คุณธรรม    
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