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ง

บทน�า

	 “วารสารวิทยาการจดัการ	 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย”	 	 ปีท่ี	 12	 ฉบบัท่ี	 1	 

ประจ�าเดือนมกราคม-มิถุนายน	2560	เป็นฉบบัพิเศษท่ีกองบรรณาธิการวารสารวทิยาการจดัการ	

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายขอน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิไดข้อง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 จึงได้จัดท�าวารสาร 

ฉบบัน้ีข้ึนภายใตห้ัวขอ้	“น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภำคปฏิบัติ”  

โดยกองบรรณาธิการไดค้ดัเลือกบทความวิจยัท่ีไดมี้การศึกษาและคน้ควา้ดว้ยการใช้

แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมหรือมิติต่างๆ	จ�านวน	8	บทความ	ดงัน้ี

	 บทความแรกเป็นบทความวจิยั	เร่ือง	“กำรเผยแพร่แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ผ่ำนส่ือมวลชนกับควำมเข้ำใจและกำรยอมรับต่อแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ของประชำชนในจังหวดัเชียงรำย”	ไดใ้ชว้ธีิการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ทั้งการส�ารวจ	 

การวิเคราะห์เน้ือหา	การสัมภาษณ์เจาะลึก	และการสนทนากลุ่ม	 เพ่ือตอบค�าถามระดบั 

ความเขา้ใจ	การยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชชี้วติประจ�าวนั 

ของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	 และการเผยแพร่เน้ือหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของส่ือมวลชนไทย

	 บทความท่ีสอง	 เร่ือง	“ควำมพอเพียง : ฐำนคิดกำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรม 

ในภำคอีสำน สู่กำรท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน”	 เป็นบทความท่ีน�าเสนอเก่ียวกบั 

การน�าหลกัแห่งความพอเพียง	หรือการเดินทางสายกลางตามหลกัพุทธศาสนาตามท่ี 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	รัชกาลท่ี	9	ไดท้รงมอบไว	้มาสร้างความ

ยัง่ยนืใหก้บัการท่องเท่ียวและการรักษามรดกทางวฒันธรรมของภาคอีสานไวใ้หค้นรุ่นต่อไป	

		 ส�าหรับบทความต่อมาเป็นบทความวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร	เร่ือง	“ คุณภำพ

ชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่”	 ซ่ึงไดใ้ช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน 

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปในการศึกษากลุ่มสมาชิกเกษตรกรเกษตรอินทรียจ์งัหวดั

เชียงใหม่	ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานจากองคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ	(มอน.)	

จ�านวน	82	ราย	เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติ	ปัญหา	อุปสรรคและแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ

เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่
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	 ขณะท่ีบทความ	เร่ือง	“รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ตำมหลกัปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงสะโงะ 

จังหวดัเชียงรำย” ไดมี้การศึกษาพฒันาแบบมีส่วนร่วม	ทั้งรูปแบบของการบริหารจดัการกลุม่	

การผลิต	ตลอดจนการจดัการธุรกิจตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร

ปลกูดอกเก๊กฮวยของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	โดยใชว้ธีิการวจิยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	ซ่ึงใหผ้ลออกมาอยา่งน่าสนใจ

	 ส่วนบทความวจิยัเร่ือง	“รูปแบบปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของเกษตรกรผู้ปลกู

ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวดัเชียงรำย พะเยำ และเชียงใหม่”	ไดมี้การศึกษาความส�าเร็จ

และรูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ ซ่ึงจาก 

ผลการศึกษาไดน้�าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส�าคญัในการจดัการฟาร์มท่ีถกูตอ้งตาม

หลกัวิชาการ	และเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี	นบัวา่เป็นส่ิงส�าคญัท่ีสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ

ขา้วหอมมะลิอินทรียแ์ละสามารถลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้

	 บทความวจิยัต่อมาเร่ือง “กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง บ้ำนดอกบัว จังหวดัพะเยำ”		ผูเ้ขียนไดศึ้กษาความเส่ียง	ตลอดจนหามาตรการและ

แผนงานควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา 

ซ่ึงพบผลการศึกษาท่ีน่าสนใจวา่	มาตรการและแผนงานควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ

ทั้งหมดของชุมชนไดย้ดึหลกัปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา

	 ยงัคงต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	บทความวิจยั	 เร่ือง	“รูปแบบ 

กำรประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนดอกบัว จังหวดัพะเยำ”	ไดศึ้กษารูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	พบวา่	 ชุมชนไดน้�าหลกัการ	 

3	ห่วง	2	เง่ือนไขมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

ชุมชนผา่นโครงการต่างๆ	

	 ส�าหรับบทความสุดทา้ย	เร่ือง	“กำรประยกุต์ใช้ภมิูปัญญำสู่กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์

เชิงพำณิชย์ กรณีศึกษำ น�ำ้ตำลสดเมืองเพชรบรีุ”	เป็นบทความท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพ

และความพร้อมดา้นการจดัการกลุ่มและผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	ซ่ึงยงัคงด�าเนิน

กระบวนการผลิต	โดยรักษาภมิูปัญญาแบบดั้งเดิมเอาไว	้ผา่นการสนบัสนุนงบประมาณและ

การส่งเสริมการตลาดจากภาครัฐ

จ
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ช

	 หวงัวา่ท่านผูอ่้านคงไดรั้บความรู้ในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นมิติต่างๆ	 ในทา้ยน้ีหากท่านตอ้งการส่งบทความเขา้มาร่วมตีพิมพ	์หรือตอ้งการ 

บอกรับเป็นสมาชิก	“วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย” รวมถึงขอ้มูล

อ่ืนๆ	สามารถสืบคน้ไดท่ี้	http://jms.crru.ac.th	พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ

คมสนั	รัตนะสิมากลู

บรรณาธิการ
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