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บทน� ำ
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย”   ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1
ประจ�ำเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2560 เป็ นฉบับพิเศษทีก่ องบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้ของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 จึ ง ได้จ ัด ท�ำ วารสาร
ฉบับนี้ ข้ ึนภายใต้หัวข้อ “น้ อมน�ำหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปสู่ ภาคปฏิ บัติ”
โดยกองบรรณาธิ การได้คดั เลื อกบทความวิจยั ที่ ได้มีการศึ กษาและค้นคว้าด้วยการใช้
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมหรื อมิติต่างๆ จ�ำนวน 8 บทความ ดังนี้
บทความแรกเป็ นบทความวิจยั เรื่ อง “การเผยแพร่ แนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่ า นสื่ อ มวลชนกั บ ความเข้ า ใจและการยอมรั บต่ อ แนวปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของประชาชนในจังหวัดเชี ยงราย” ได้ใช้วธิ ีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ทั้งการส�ำรวจ
การวิเคราะห์เนื้ อหา การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อตอบค�ำถามระดับ
ความเข้าใจ การยอมรับและการน�ำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนในจังหวัดเชี ยงราย และการเผยแพร่ เนื้ อหาของแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของสื่ อมวลชนไทย
บทความที่สอง เรื่ อง “ความพอเพียง : ฐานคิ ดการรั กษามรดกทางวัฒนธรรม
ในภาคอี สาน สู่ การท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนอย่ างยั่งยืน” เป็ นบทความที่นำ� เสนอเกี่ ยวกับ
การน�ำหลักแห่ งความพอเพียง หรื อการเดิ นทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนาตามที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมอบไว้ มาสร้างความ
ยัง่ ยืนให้กบั การท่องเทีย่ วและการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไว้ให้คนรุ่นต่อไป
ส�ำหรับบทความต่อมาเป็ นบทความวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เรื่ อง “ คุณภาพ
ชี วิตของเกษตรกรเกษตรอิ นทรี ย์ จั งหวัดเชี ยงใหม่ ” ซึ่ งได้ใช้วิธีวิจยั แบบผสมผสาน
เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณไปในการศึกษากลุ่มสมาชิ กเกษตรกรเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัด
เชียงใหม่ ที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนือ (มอน.)
จ�ำนวน 82 ราย เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
ง

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ขณะที่บทความ เรื่ อง “รูปแบบการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม ตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊ กฮวยของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงสะโงะ
จังหวัดเชียงราย” ได้มกี ารศึกษาพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม ทั้งรูปแบบของการบริ หารจัดการกลุม่
การผลิต ตลอดจนการจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร
ปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย โดยใช้วธิ ีการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) ซึ่งให้ผลออกมาอย่างน่าสนใจ
ส่วนบทความวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบปั จจัยที่ส่งผลต่ อความส�ำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ในจังหวัดเชี ยงราย พะเยา และเชี ยงใหม่ ” ได้มีการศึกษาความส�ำเร็ จ
และรู ปแบบปั จจัยที่ส่งผลความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ซึ่ งจาก
ผลการศึกษาได้นำ� ไปสู่ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายที่สำ� คัญในการจัดการฟาร์มที่ถกู ต้องตาม
หลักวิชาการ และเหมาะสมกับพื้นที่ นับว่าเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิอินทรี ยแ์ ละสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้
บทความวิจยั ต่อมาเรื่ อง “การบริ หารความเสี่ ยงด้ านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้ านดอกบัว จังหวัดพะเยา”  ผเู ้ ขียนได้ศึกษาความเสี่ ยง ตลอดจนหามาตรการและ
แผนงานควบคุมความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
ซึ่ งพบผลการศึกษาที่น่าสนใจว่า มาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
ทั้งหมดของชุมชนได้ยดึ หลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
ยังคงต่อเนื่ องในพื้นที่บา้ นดอกบัว จังหวัดพะเยา บทความวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบ
การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง บ้ านดอกบัว จังหวัดพะเยา” ได้ศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่า ชุมชนได้นำ� หลักการ
3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ
ส�ำหรับบทความสุ ดท้าย เรื่ อง “การประยุกต์ ใช้ ภมู ิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิ งพาณิ ชย์ กรณี ศึกษา น�ำ้ ตาลสดเมืองเพชรบุรี” เป็ นบทความที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
และความพร้อมด้านการจัดการกลุ่มและผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี ซึ่งยังคงด�ำเนิน
กระบวนการผลิต โดยรักษาภูมปิ ัญญาแบบดั้งเดิมเอาไว้ ผ่านการสนับสนุนงบประมาณและ
การส่ งเสริ มการตลาดจากภาครัฐ
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หวังว่าท่านผูอ้ า่ นคงได้รับความรู ้ในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในมิ ติต่างๆ ในท้ายนี้ หากท่านต้องการส่ งบทความเข้ามาร่ วมตี พิมพ์ หรื อต้องการ
บอกรับเป็ นสมาชิก “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย” รวมถึงข้อมูล
อื่นๆ สามารถสื บค้นได้ที่ http://jms.crru.ac.th พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
คมสัน รัตนะสิ มากูล
บรรณาธิการ

ช

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

สารบั ญ
รายนามคณะผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจ�ำกองบรรณาธิการ
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

ก

บทน�ำ 

ง

การเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่ อมวลชนกับความเข้าใจและ
การยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
เสริ มศิริ นิลด�ำ และ คมสัน รั ตนะสิ มากูล

1

ความพอเพียง : ฐานคิดการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในภาคอีสานสู่การท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
35
ณั ฏฐิ นิ ทองดี
คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
กัญญ์ พัสวี กล่ อมธงเจริ ญ

59

รู ปแบบการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุม่ เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย 91
วิรุณสิ ริ ใจมา และ ประภาพรรณ ไชยานนท์
รู ปแบบปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่
อินทิ รา มุงเมือง และ บุญสม วราเอกศิริ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา
ประภาพรรณ ไชยานนท์ และ วิรุณสิ ริ ใจมา
รู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
ปวีณา ลีต้ ระกูล
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ซ

การประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
กรณี ศึกษา น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
โสภาพร กล�ำ่ สกุล และ คงขวัญ ศรี สอาด
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หลักเกณฑ์และการเตรี ยมต้นฉบับส�ำหรับการเสนอบทความ เพื่อเผยแพร่
ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
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