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บทคดัย่อ

	 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ	1)	ศึกษาและพฒันาแบบมีส่วนร่วม	ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนยพ์ฒันาโครงการ

หลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	และ	2)	ศึกษารูปแบบของการบริหารจดัการกลุ่ม	การผลิต	และ 

การจดัการธุรกิจ	ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย	

ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม	 (PAR)	ประชากรคือ	 เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนยพ์ฒันา 

โครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	จ�านวน	31	คน	เคร่ืองมือวจิยัคือ	การสนทนากลุ่ม	

การสงัเกต	และการสมัภาษณ์	และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา

	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มไดด้�าเนินการพฒันากลุ่มโดยเร่ิมจาก	 1)	การอบรม 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การบริหารจดัการกลุ่ม	การผลิต	และ 

การจดัการธุรกิจ	2)	การติดตามผลและการแกไ้ขปัญหาหลงัจากอบรม	และ	3)	การประเมินผล
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การพฒันาร่วมกนั	กลุ่มไดข้อ้สรุปในการด�าเนินงาน	3	รูปแบบ	คือรูปแบบของการบริหาร

จดัการ	รูปแบบการผลิต	และรูปแบบการจดัการธุรกิจ

ค�าส�าคญั:  กลุ่มเกษตรกร,	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,	ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ,	

เชียงราย

 

Abstract

	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	1)	 study	and	develop	Chrysanthemum	 

Tea	planting	for	agriculturists	of	the	Sa-Ngo	Royal	Project	Development	Center,	Chiang	Rai	

Province	by	using	participatory	action	 research	based	on	 the	philosophy	of	 sufficiency	

economy	2)	 investigate	 the	model	 of	 group	management,	 production	 and	business	 

management	based	on	 the	Sufficiency	Economy	Philosophy	of	 the	Chrysanthemum	 

Tea	planting	agriculturists	the	of	Sa-Ngo	Royal	Project	Development	Center,	Chiang	Rai	

Province.	This	research	was	a	participatory	action	research	(PAR).	The	population	of	this	

research	consisted	of	31	agriculturists	who	plants	Chrysanthemum	flower	for	tea	making	 

of	Sa-Ngo	Royal	Project	Development	Center.	Research	 instruments	were	observation	 

and	interview.	Data	were	analyze	for	qualitative	data	by	content	analysis.

	 The	 study	 revealed	 that	 the	group	development	 started	 from	1)	 training	on	 

the	knowledge	of	the	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	2)	following-up	and	solve	problems	

after	 the	training	and	3)	evaluation	and	development.	There	was	three	operation	models	 

of	the	group	such	as	the	group	management	model,	the	production	model,	and	the	business	

management	model.	

Keywords: Agriculturist	Group,	Sufficiency	Economy	Philosophy,	Sa-Ngo	Royal	Project	

Development	Center,	Chiang	Rai

บทน�า
	 เศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy)	เป็นปรัชญาท่ีเนน้ใหย้ดึเสน้ทางสายกลาง	

(มชัฌิมาปฏิปทา)	และเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางในการปฏิบติัตนของประชาชนทั้งระดบั
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บุคคล	กลุ่ม	 ชุมชน	และประเทศ	 ซ่ึงเร่ิมจากการสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่ 

พอมีพอกนิและพึง่พาตนเองไดก่้อน	แลว้จึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ

ท่ีสูงข้ึนตามล�าดบัต่อไป	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนน้การสร้างพ้ืนฐานคือ	 “ความพอมี	

พอกิน	พอใช”้	ใหก้บัประชาชน	ภายใต	้3	หลกัการ	(ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และ

การมีภมิูคุม้กนัท่ีดีในตวั)	และ	2	เง่ือนไข	(ความรู้และคุณธรรม)	(สุเมธ	ตนัติเวชกลุ,	2550)	

	 โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

โปรดเกลา้ฯ	ตั้งข้ึนเม่ือ	พ.ศ.	2512	ดงัมีพระราชกระแสเก่ียวกบัโครงการหลวง	ไวว้า่	

 เร่ืองท่ีจะช่วยชำวเขำและโครงกำรชำวเขำน้ันมีประโยชน์โดยตรงกับ

ชำวเขำเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชำวเขำมีควำมเป็นอยู่ ดีขึน้ สำมำรถ 

เพำะปลกูส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นรำยได้กับเขำเอง จุดประสงค์อย่ำงหน่ึง

คือมนุษยธรรม หมำยถึงให้ผู้อยู่ในถ่ินทุรกันดำรสำมำรถมีควำมรู้พยงุตัว 

ให้มีควำมเจริญได้ อีกอย่ำงหน่ึงเป็นเร่ืองช่วยในทำงท่ีทุกคนเห็นว่ำ ควรจะช่วย

เพรำะเป็นปัญหำใหญ่คือปัญหำเร่ืองยำเสพติด ถ้ำช่วยชำวเขำปลูกพืช 

ท่ีเป็นประโยชน์บ้ำงเขำจะเลิกปลกูยำเสพติด คือ ฝ่ิน ท�ำให้นโยบำยกำรระงับ

กำรปรำบปรำมกำรสูบฝ่ินและค้ำฝ่ินได้ผลดี อันเป็นผลอย่ำงหน่ึง 

 อีกอย่ำงคือชำวเขำตำมท่ีรู้เป็นผู้ท�ำกำรเพำะปลูกโดยวิธีท่ีจะท�ำให้ 

บ้ำนเมืองของเรำสู่หำยนะได้ ท่ีถำงป่ำและปลกูโดยวิธีไม่ถกูต้อง ถ้ำพวกเรำทุกคน

ไปช่วยเขำกเ็ท่ำกับช่วยบ้ำนเมืองให้มีควำมดี อยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีก 

ท่ัวประเทศ ถ้ำสำมำรถท�ำโครงกำรนีส้�ำเร็จให้ชำวเขำอยู่เป็นหลกัแหล่ง และ

สนับสนุนนโยบำยจะรักษำป่ำ รักษำป่ำให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยัง่ยืนมำก

	 ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงในประเทศไทยมีทั้งหมด	38	แห่ง	 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเฉพาะ

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน	ไดแ้ก่	จงัหวดัเชียงใหม่	เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	ล�าพนู	และพะเยา	

โดยจะตั้งอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด	รองลงมาคือจงัหวดัเชียงราย	(มูลนิธิโครงการหลวง,	

2560)

	 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะเร่ิมตน้ในรูปแบบของงานอาสาพฒันาชาวเขา	

ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ซ่ึงด�าเนินงานโดยมูลนิธิโครงการหลวง	

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่โจ	้และจดัตั้งข้ึนในปี	2522	ตั้งอยูท่ี่	บา้นดอยสะโงะ	ต�าบลศรีดอนมูล	

อ�าเภอเชียงแสน	จงัหวดัเชียงราย	 เพ่ือช่วยเหลือชาวบา้นให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน	 

มีเขตความรับผดิชอบ	4	หมูบ่า้น	คือ	บา้นดอยสะโงะ	บา้นเวยีงแกว้	บา้นวงัลาว	และบา้นป่าไม ้
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หมูบ่า้นติดกบัชายแดนพม่า	มีคนอาศยัอยู	่643	หลงัคาเรือน	ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา

เผา่อาข่า	 ไทล้ือ	และคนพ้ืนเมือง	ประชากรมากกวา่ร้อยละ	70	 มีการศึกษาระดบัประถม 

การศึกษาหรือต�่ากวา่	(ร้อยละ	41	ไม่ไดรั้บการศึกษา)	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร	

อาชีพหลกัคือ	ท�านา	ท�าไร่	รับจา้ง	และหาของป่าขาย	สภาพความเป็นอยูค่่อนขา้งแร้นแคน้

และยากจน	และขาดสาธารณูปโภคท่ีถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ	ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 

สะโงะจึงเขา้ไปสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้พาะปลกูพืชผกั	สมุนไพร	ไมผ้ล	พืชไร่	และไมด้อก

หลายชนิด	จากการสมัภาษณ์หวัหนา้และเจา้หนา้ท่ีศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	พบวา่

พืชสมุนไพรท่ีไดรั้บผลตอบรับจากตลาดและเป็นท่ีนิยมปลูกของเกษตรกรของโครงการ

เป็นอยา่งดี	คือ	เก๊กฮวย	เน่ืองจากใหผ้ลผลิตดี	มีราคาสูง	และในปี	พ.ศ.	2556	มีเกษตรกร

ไดรั้บการส่งเสริมใหป้ลูกดอกเก๊กฮวยจ�านวน	20	ราย	แต่เกษตรกรยงัขาดความรู้ในการ

บริหารจดัการภายในชุมชน	ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาในชุมชนและการบริหารจดัการในหลายดา้น	

ท�าใหร้ะบบการท�างาน	และการส่งเสริมไม่เป็นระบบระเบียบ	เกิดความล่าชา้ในการผลิต	

	 ส�านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร	 (องคก์ารมหาชน)	 ในเบ้ืองตน้มีการใหทุ้น

สนบัสนุนการวจิยัแก่นกัวจิยัเพื่อพฒันาศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	ดา้นการอบแหง้	

การแปรรูป	การเพิ่มมูลค่า	และการตลาดของเก๊กฮวย	 ซ่ึงเป็นการพฒันาในส่วนกลางน�้ า

และปลายน�้า	แต่การพฒันาในส่วนตน้น�้าคือดา้นการปลกูรวมถึงเกษตรกรผูป้ลกูนั้นยงัขาด

การศึกษาและพฒันา	ดงันั้นส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตรจึงใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยั

เร่ืองน้ีแก่ทีมวิจยัในการศึกษาและพฒันาเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยท่ีศูนยพ์ฒันา 

โครงการหลวงสะโงะใหก้ารส่งเสริม	โดยการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะนอ้มน�าหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่มาใชเ้ป็นแนวทางของการพฒันา	 ในส่วนของหลกัการ

ของทฤษฎีใหม่จะใชท้ฤษฎีใหม่ขั้นท่ี	 2	 คือ	การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตวัเป็นกลุ่ม 

เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลกนั	 เพ่ือร่วมกนัด�าเนินการดา้นต่างๆ	 เช่น	การผลิต	การตลาด	 

ความเป็นอยู	่สวสัดิการ	สงัคม	และเพ่ิมรายได	้

วตัถุประสงค์ 

		 1.	 ศึกษาและพฒันาแบบมีส่วนร่วมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

กลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย	ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย

		 2.	 ศึกษารูปแบบของการบริหารจดัการกลุ่ม	การผลิต	และการจดัการธุรกิจ	 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย	ของศูนยพ์ฒันา

โครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย
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กรอบแนวคดิ 

	 การศึกษาเร่ืองการพฒันากลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนยพ์ฒันา 

โครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	แบบมีส่วนร่วม	ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในคร้ังน้ี	ผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี
 

ภาพที ่1	กรอบแนวคิดในการวจิยั
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

	 1.	 กลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเกก๊ฮวยในศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	มีการรวมกลุ่ม

เพ่ือช่วยเหลือกนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	นอกจากน้ียงัมีความรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม	เทคนิคและกระบวนการผลิต	และการจดัการธุรกิจ	ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ท�าใหส้ามารถบริหารจดัการกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

	 2.	 กลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวยดงักล่าวมีรายไดแ้ละความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

มากข้ึน	

	 3.	 ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะไดต้วัอยา่งของการรวมกลุ่มท่ีดี	ท�าใหส้ามารถ

น�าองคค์วามรู้ดงักล่าวขยายผลต่อไปยงัการรวมกลุ่มอ่ืนๆ	ของศูนย	์ รวมทั้งขยายผล 

ไปสู่ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงอ่ืนดว้ย	

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี	 9	พระราชทานเนน้ย �้าเร่ือง	

“เศรษฐกิจพอเพียง”	 ในปีพ.ศ.	 2540	ประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วนของประเทศไทย 

จึงหนัมาสนใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งมาก	ซ่ึงในระยะแรกมีผูเ้ขา้ใจความหมาย

ของค�าวา่	“พอเพียง”	คลาดเคล่ือนไป	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

อธิบายขยายความ	อาทิขอ้ความบางตอนคือ	“ความพอเพียงน้ี	ไม่ไดห้มายความวา่	ทุกครอบครัว

จะตอ้งผลิตอาหารของตวั	จะตอ้งทอผา้ใส่เอง	อยา่งนั้นมนัเกินไป	แต่วา่ในหมู่บา้นหรือ 

ในอ�าเภอ	จะตอ้งมีความพอเพียงพอสมควร	บางส่ิงบางอยา่งท่ีผลิตไดม้ากกวา่ความตอ้งการ

ก็ขายได	้แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่	 ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมากนกั”	พระราชด�ารัส 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	วนัท่ี	 4	ธนัวาคม	พ.ศ.	 2540	นอกจากน้ียงัมี 

พระราชด�ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	 วนัท่ี	 4	 ธนัวาคม	พ.ศ.	 2541	 

(พิพฒัน	์ยอดพฤติการ,	2550:	19	-	20)	ดงัน้ีคือ

 วิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน...จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง  

100 เปอร์เซ็นต์ คงท�ำไม่ได้และถ้ำส�ำรวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง  

กเ็ข้ำใจว่ำ จะเห็นได้ว่ำไม่ได้ท�ำ เข้ำใจว่ำท�ำได้ไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ถึง

เศษหน่ึงส่วนส่ี เพรำะว่ำส่ิงท่ีตนผลิตหรือท�ำ ส่วนใหญ่กเ็อำไปแลกกับ 

ของอ่ืนท่ีมีควำมจ�ำเป็น ฉะน้ัน จึงพูดว่ำเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียง 

เศษหน่ึงส่วนส่ี กค็วรจะพอและท�ำได้
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 ค�ำว่ำพอเพียงมีควำมหมำยอีกอย่ำงหน่ึง มีควำมหมำยกว้ำงออกไปอีก 

ไม่ได้หมำยถึงกำรมีพอส�ำหรับใช้เองเท่ำน้ัน แต่มีควำมหมำยว่ำ พอมีพอกนิ 

เรำควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนีแ้ปลว่ำเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง...

ควำมจริงเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) นี้กว้ำงขวำงกว่ำ  

Self-sufficiency คือ Self-sufficiency น้ันหมำยควำมว่ำ ผลิตอะไรท่ีมีพอ 

ท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอซ้ือคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง) 

		 ต่อมาค�าวา่	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เร่ิมมีการน�ามาใชม้ากข้ึน	รวมทั้งมีการตีความ

และขยายความท่ีแตกต่างกนัไป	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติจึงไดเ้ชิญผูท้รงคุณวฒิุในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ	มาร่วมกนัประมวลและ 

กลัน่กรองพระราชด�ารัสออกมาเป็นบทความเร่ือง	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	และได้

น�าความกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชวินิจฉยั	 เม่ือวนัท่ี	 22	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2542	 

โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไ้ขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่เม่ือวนัท่ี	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542	(สมเกียรติ	ศรลมัพ,์	2551:	

65	-	66)	โดยมีใจความต่อไปน้ี	

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชีถึ้งแนวทำงกำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติตน

ของประชำชนในทุกระดบัต้ังแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ 

ท้ังในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้ำวทันต่อโลกยคุโลกำภิวตัน์ 

 ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึง 

ควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบ

ใดๆ อันเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงท้ังภำยนอกและภำยใน   

 ท้ังนีจ้ะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวัง

อย่ำงย่ิงในกำรน�ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำร 

ทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำงพืน้ฐำนจิตใจของคนในชำติ 

โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�ำนึก 

ในคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ท่ีเหมำะสม ด�ำเนินชีวิต

ด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุ

และพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงท้ังด้ำน

วตัถ ุสังคม ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี
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	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขา้งตน้เป็นท่ีมาของ	“3 ห่วง (พอประมาณ มเีหตุผล 

และมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ใีนตวั) 2 เงือ่นไข (ความรู้ และคุณธรรม)” ท่ีคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

น�ามาเผยแพร่อยูใ่นปัจจุบนั	

 3 ห่วง 2 เงือ่นไข เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นอยูใ่นกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี	9	ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่าง	ๆ 	ดงัมีตวัอยา่งของพระราชด�ารัส

ต่อไปน้ีคือ	(พิพฒัน	์ยอดพฤติการณ์,	2550)

	 “การท่ีจะท�าโครงการอะไรจะตอ้งท�าดว้ยความรอบคอบและอยา่ตาโตเกินไป	 

คือบางคนเห็นวา่มีโอกาสท่ีจะท�าโครงการอยา่งโนน้อยา่งน้ี	และไม่ไดนึ้กถึงวา่ปัจจยัต่างๆ	

ไม่ครบ...ขอ้ส�าคญัท่ีอยากจะพดูถึงคือ	ถา้เราท�าโครงการท่ีเหมาะสม	ขนาดท่ีเหมาะสม	 

อาจจะไม่หรูหรา	แต่จะไม่ลม้หรือถา้มีอนัเป็นไปกไ็ม่เสียมาก”	พระราชด�ารัสเน่ืองในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา	วนัท่ี	4	ธนัวาคม	พ.ศ.	2540	ซ่ึงสะทอ้นถึง	“หลกัของความพอประมาณ” 

	 “เศรษฐกิจพอเพียงน้ีขอย �้าว่า	 เป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติท่ีท�าอะไร 
เพ่ือใหเ้กิดผล	โดยมีเหตุและผล	 คือเกิดผลมนัมาจากเหตุ	ถา้ท�าเหตุท่ีดี	ถา้คิดใหดี้	 ใหผ้ล 

ท่ีออกมาคือส่ิงท่ีติดตามเหตุ	การกระท�ากจ็ะเป็นการกระท�าท่ีดี	และผลของการกระท�านั้น

กจ็ะเป็นการกระท�าท่ีดี”	พระราชด�ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	วนัท่ี	4	ธนัวาคม	

พ.ศ.	2543	ซ่ึงสะทอ้นถึง	“หลกัของความมเีหตุผล” 

	 “ทุกวนัน้ีสถานการณ์ต่างๆ	 ในโลกและในบา้นเมืองของเราเปล่ียนแปลงไป 

อยา่งรวดเร็วยอ่มท�าใหมี้ความคิด	ความเห็นและหลกัการอยา่งใหม่เกิดข้ึนมามาก	การจดัวาง

หลกัการวางระเบียบปฏิบติัในการบริหารและด�าเนินการศึกษาจ�าตอ้งกระท�าใหส้อดคลอ้ง	

ใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัสภาพท่ีเปล่ียนมาดว้ย”	พระบรมราโชวาทเน่ืองในโอกาสท่ีคณะครู

อาวโุสเขา้เฝ้าฯ	 รับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือประจ�าปี	 2516	

เม่ือวนัท่ี	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2517	ซ่ึงสะทอ้นถึง	“หลกัของการมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ใีนตวั” 

	 “นอกจากจะอาศยัความรู้ความสามารถทางวชิาการตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้	ยงัจ�าเป็น

ตอ้งมีความรอบรู้และความเขา้ใจอนักระจ่างและเพียงพอในขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาวะ

แวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเก่ียวพนักบังานท่ีจะท�าทั้งหมด”	พระบรมราโชวาทเน่ืองในพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์	วนัท่ี	19	มีนาคม	พ.ศ.	2522	

ซ่ึงสะทอ้นถึง	“เงือ่นไขความรู้” 

	 “การท่ีจะท�างานใหส้มัฤทธ์ิผลท่ีพึงปรารถนา	คือ	ท่ีเป็นประโยชนแ์ละเป็นธรรม

ดว้ยนั้น	จะอาศยัความรู้แต่เพียงอยา่งเดียวมิได	้จ�าเป็นตอ้งอาศยัความสุจริต	ความบริสุทธ์ิใจ	

และความถูกตอ้งเป็นธรรมประกอบดว้ย”	พระบรมราโชวาทเน่ืองในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง	วนัท่ี	 8	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2520	 ซ่ึงสะทอ้นถึง	

“เงือ่นไขคุณธรรม” 



99Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

 1) ความพอประมาณ	หมายถึง	ความพอดีต่อความจ�าเป็น	ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป	

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น	และเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง	สงัคม	 ส่ิงแวดลอ้ม	และ

วฒันธรรม	

 2) ความมีเหตุผล	หมายถึง	การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ	อยา่งมีเหตุผลตามหลกัวชิา

และถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัศีลธรรมและกฎหมาย	โดยพิจารณาจากเหตุหรือปัจจยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งและพิจารณาถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าวอยา่งรอบคอบ

 3) การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ใีนตัว หมายถึง	การเตรียมตวัหรือปรับตวัใหพ้ร้อมรับมือ

กบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงต่าง	ๆ 	ท่ีจะเกิดข้ึนในดา้นเศรษฐกิจ	สงัคม	ส่ิงแวดลอ้ม	

และวฒันธรรม	และท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล	

 4) ความรู้ หมายถึง	ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ	ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้นโดยมี

ความรอบคอบและระมดัระวงัท่ีจะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเช่ือมโยงประกอบทั้งในขั้น

การวางแผนและขั้นการปฏิบติั	ซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึกตนใหมี้ความรอบรู้ดงักล่าวใหเ้กิดข้ึน

 5) คณุธรรม หมายถึง	การตระหนกัในคุณธรรม	ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี	ความซ่ือสตัย์

สุจริต	 มีการใชส้ติปัญญาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม	 มีความขยนัหมัน่เพียร	อดทน	ไม่โลภ	 

ไม่ตระหน่ี	รู้จกัแบ่งปัน	และรับผดิชอบต่อผูอ่ื้นและสงัคม	

ภาพที ่2 	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทีม่า: จิราย	ุอิศรางกรู	ณ	อยธุยา	(2548)
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

	 จากภาพท่ี	2	สามารถสรุปไดว้า่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะ

แนวคิดและแนวทางในการด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางสายกลางอยา่งรอบรู้	 รอบคอบ	

ระมดัระวงั	เท่าทนัและพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง	สามารถด�ารงอยูไ่ดด้ว้ยความพอเพียง

และเกิดความสมดุลทั้งทางดา้นจิตใจและดา้นวตัถุ	และน�าไปสู่การพฒันาชีวติ	 เศรษฐกิจ	

และสังคมท่ีสมดุล	มัน่คง	และย ัง่ยืน	ดงันั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถ 
น�ามาประยกุตใ์ชก้บัการด�าเนินชีวิตและพฒันาชีวิตในระดบับุคคล	ครอบครัว	 ชุมชน	 

และระดบัประเทศ	

 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนว

พระราชด�าริ 

	 ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริเป็นตวัอยา่งการปฏิบติัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคเกษตรกรรม	โดยหลกัการของทฤษฎีใหม่แบ่งออกเป็น	3	ขั้น	คือ	ทฤษฎีใหม่

ขั้นท่ี	1	ขั้นท่ี	2	และขั้นท่ี	3	

	 ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี	1	คือ	การผลิตอาหารใหเ้พียงพอต่อการบริโภคบนพื้นฐานของ

ความประหยดั	พึ่งพาตนเองและลดรายจ่าย

	 ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี	2	คือ	การรวมพลงักนัในรูปของกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือกนัในการผลิต	

การตลาด	สวสัดิการ	การศึกษา	และการพฒันาสงัคม

	 ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี	 3	 คือ	สร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงกบับริษทัหรือแหล่งทุน	 

เพื่อมาช่วยในการลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวติ

	 จากหลกัการของทฤษฎีใหม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัความพอเพียงตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ละจ�าแนกออกเป็น	 3	 ระดบั	 คือ	 เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดบัท่ี	1	ระดบัท่ี	2	และระดบัท่ี	3	(พิพฒัน	์ยอดพฤติการ,	2550)	ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี

 เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัทีห่น่ึง	หรือเศรษฐกจิพอเพยีงแบบพืน้ฐานที่เน้นความ 

พอเพยีงในระดับบุคคลและครอบครัว	 ซ่ึงเทียบไดก้บัหลกัการของทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี	 1)	 

กล่าวคือครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวสามารถพ่ึงพาตนเอง	ด�าเนินชีวติดว้ยความประหยดั	

ลดรายจ่าย	และเกิดความพอเพียงในครอบครัว	ส�าหรับเกษตรกรท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบพ้ืนฐาน	 คือ	 เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองเร่ืองแหล่งน�้าโดยการขดุสระน�้า	 ซ่ึงช่วย 
ลดการพ่ึงพาน�้ าฝน	 เกษตรกรใชแ้รงงานในครอบครัว	 มีการปลูกขา้วและพืช	รวมทั้ง 
เล้ียงสตัวไ์วบ้ริโภคในครัวเรือน	จึงท�าใหส้ามารถเล้ียงตวัเองหรือพ่ึงพาตนเองได	้ประหยดั	

และลดรายจ่ายลงได้
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 เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง	 หรือเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่เน้น 

ความพอเพยีงระดบัชุมชน กลุ่มหรือองค์กร	ซ่ึงเทียบไดก้บัหลกัการของทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี	2)	

กล่าวคือ	 เม่ือบุคคลและครอบครัวมีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานแลว้จึงรวมพลงักนัเป็น 

กลุ่ม	สหกรณ์	หรือกลุ่มธุรกิจในลกัษณะเครือข่ายวสิาหกิจ	เพ่ือร่วมกนัด�าเนินการดา้นต่างๆ	

เช่น	การผลิต	การตลาด	ความเป็นอยู	่สวสัดิการ	การศึกษา	สงัคม	และศาสนา	โดยไดรั้บ

ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	ส�าหรับเกษตรกรท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้

ในระดบัน้ีคือ	 เกษตรกรมีการรวมพลงักนัในรูปกลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์เพ่ือการเกษตร	 

หรือเครือข่ายวสิาหกิจ	เพ่ือสร้างประโยชนร่์วมกนัใหก้บักลุ่มและส่วนรวมบนพ้ืนฐานของ

การแบ่งปันกนัและช่วยเหลือกนัตามก�าลงัความสามารถ	 ซ่ึงท�าให้ชุมชนเกษตรกร 

มีความพอเพียงท่ีกา้วหนา้ข้ึน	

 เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัทีส่าม	หรือเศรษฐกจิพอเพยีงแบบก้าวหน้าทีเ่น้นความ

พอเพยีงระดบัเครือข่าย (พิพฒัน	์ยอดพฤติการ,	2550)	ซ่ึงเทียบไดก้บัหลกัการของทฤษฎีใหม่

ขั้นท่ี	3)	กล่าวคือเม่ือกลุ่มมีความพอเพียงในระดบัท่ีสองแลว้จะส่งเสริมใหร่้วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอก	ธนาคาร	หรือบริษทัขนาดใหญ่ต่างๆ	ในประเทศ	 เพื่อร่วมลงทุน	ขยายกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย	และพฒันาคุณภาพชีวติ	ซ่ึงท�าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้และ

เทคโนโลย	ี ช่วยสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนหรือกลุ่ม	และเกิดการพฒันาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัท่ีกา้วหนา้	

 3. หลกัในการบริหารจดัการกลุ่ม

	 หลกัในการบริหารจดัการท่ีท�าใหก้ลุ่มประสบความส�าเร็จ	ประกอบดว้ย	1)	การบริหาร

จดัการแบบมีส่วนร่วม	2)	รูปแบบการบริหารอยูใ่นรูปของคณะกรรมการเป็นผูบ้ริหารและ

มีการก�าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ	3)	 มีการวางแผน	4)	 มีการประชุมระดม

ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 5)	 มีการก�าหนดกฎระเบียบของกลุ่ม	และ	 

6)	มีการเสริมสร้างและถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก	

 4. ปัจจยัทีท่�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มประสบความส�าเร็จ 

	 ปัจจยัท่ีท�าใหก้ารด�าเนินงานของกลุ่มประสบความส�าเร็จ	ประกอบดว้ย	1)	ปัจจยั

ดา้นการมีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ	2)	ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากหน่วย

งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	3)	ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมผลิต	

ร่วมกนัขาย	และร่วมกนัซ้ือสินคา้	4)	ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท�างาน

ของกลุ่มและความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง	5)	 ปัจจยัดา้นการใหก้าร

ศึกษา	พฒันาความรู้ในดา้นทกัษะการผลิต	การตลาด	และมีการถ่ายทอดความรู้	 และ	 

6)	ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 



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

	 นอกจากน้ีลกัษณะผูน้�า	คณะกรรมการ	และสมาชิกของกลุ่มยงัมีผลต่อความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอีกดว้ย	

	 1)	 ลกัษณะของผูน้�ากลุ่มท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่มคือ	 มี

คุณธรรม	ฉลาด/มีความรู้ความสามารถ	/มีความคิดริเร่ิม	มีมนุษยสมัพนัธ์	มีความเสียสละ	

มีความขยนั	มีความรับผดิชอบ	เป็นท่ียอมรับ	เป็นคนในพื้นท่ี	เป็นท่ีปรึกษาของสมาชิกได้

ดี	เป็นผูเ้ขา้ใจต่อเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม

	 2)	 ลกัษณะของคณะกรรมการท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่ม

คือ	 มีความรู้	 และกลา้แสดงความคิดเห็น	 มีความซ่ือสัตย	์ มีการส�ารวจปัญหาและความ

ตอ้งการของสมาชิก	มีความเสียสละ	มีความขยนั	อุทิศเวลาในการท�างานของกลุ่ม

	 3)	 ลกัษณะของสมาชิกกลุ่มท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่มคือ	

มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการผลิต	 มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและ

แต่ละฝ่าย	 มีความรู้ความเขา้ใจการบริหารจดัการกลุ่ม	การส่ือสารระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม

เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั	มีสิทธิ	เสรีภาพ	และการใชอ้ �านาจร่วมกนั	มีส่วนร่วมในการอภิปราย

กลุ่ม	ความสมัพนัธ์ของสมาชิกเป็นไปดว้ยดี

  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 	 งานวจิยัท่ีน�าเสนอในงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตป์รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจการเกษตรในลกัษณะต่างๆ	

 ประเวทย์ ใจฝ้ัน และสุกญัญา ใจฝ้ัน (2556) ไดศึ้กษารูปแบบการร่วมกลุ่มและ 

การเช่ือมโยงสู่ตลาดอยา่งย ัง่ยนืภายใตโ้ครงสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี 

ศนูยนิ์คมเศรษฐกิจพอเพียง	อ�าเภอวงัน�้าเขียว	จงัหวดันครราชสีมา	โดยมีวตัถุประสงคคื์อ	

1)	เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการธุรกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีผา่นโครงการสร้างและพฒันา

เกษตรกรมืออาชีพยคุใหม่	 ในเขตปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรมและเขา้พ้ืนท่ีประกอบอาชีพจริง	

2)	 เพ่ือพฒันารูปแบบการรวมกลุ่มและการจดัการระดบักลุ่มของเกษตรกร	 เพ่ือสร้าง 

ความเขม้แขง็และความสามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาว	และ	3)	เพ่ือหารูปแบบการท�างาน

และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นกลไกสนบัสนุนการก่อสร้าง 

และพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี	กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นของเจา้หนา้ท่ีนกัวชิาการ	

และครู	 บุคลากรทางการศึกษา	ตามโครงการความร่วมมือโครงสร้างและพฒันาเกษตร 

มืออาชีพยคุใหม่	

	 ผลการศึกษาพบวา่	1)	ปัจจยัดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง	2)	ปัจจยัดา้นสภาพ

แวดลอ้มในการท�างานอยูใ่นระดบัปานกลาง	 (แต่มีความเห็นมากท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากร	
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ขอบเขตหนา้ท่ีและบทบาทในการปฏิบติังานของท่านถูกระบุอยา่งชดัเจน)	 3)	 ปัจจยัดา้น

การท�างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง	(มีความเห็นระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากรมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงานในโครงการฯ)	 4)	 ปัจจยัดา้นความผกูพนักบั

โครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง	(มีความเห็นระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากร	ท่ีมีความภมิูใจ

ท่ีท�างานโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่และบุคลากรท่ีท่านพร้อมจะทุ่มเท 

ในการท�างานโครงการสร้างและพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ใหก้า้วหนา้)	 5)	 ปัจจยัดา้นความ

กา้วหนา้ในการท�างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	 (มีความเห็นระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากร

รู้สึกมีก�าลงัใจในการท�าโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่)	และ	6)	ปัจจยัเทคโนโลยี

สารสนเทศ	อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	 (มีความเห็นระดบัสูงสุดเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

ในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเพียงพอต่อการปฏิบติังาน	และเก่ียวกบัฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

ในหน่วยงานรับผดิชอบเป็นปัจจุบนั)	

  สุภาพรรณ พาบุ และคณะ	 (2554)	ท�าการวจิยัเร่ืองการด�าเนินการท่ีประสบ 

ผลส�าเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นจงัหวดัสุรินทร์	

โดย	 มีวตัถุประสงค	์1)	 เพ่ือศึกษาสภาพการด�าเนินงานและกระบวนการผลิตขา้วอินทรีย์

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดัสุรินทร์	 2)	 เพ่ือศึกษาการจดัการ 

องคค์วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียต์ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดั

สุรินทร์	และ	3)	 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดัสุรินทร์	กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ	 เกษตรกรผูผ้ลิต 

ขา้วหอมมะลิอินทรียบ์า้นกนัโจรง	ต�าบลกระหาด	อ�าเภอจอมพระ	จงัหวดัสุรินทร์	โดยใช้

วธีิการวจิยัแบบมีส่วนร่วม	การสงัเกต	การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก	และการสนทนากลุ่ม

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	สภาพการด�าเนินงานและกระบวนการผลิตขา้วหอมมะลิ

อินทรียข์องเกษตรกร	 เร่ิมจากการรวมกลุ่มกนัข้ึนด�าเนินงานแกไ้ขปัญหาจากท่ีเคยท�านา

ไม่ไดผ้ลไดป้รับเปล่ียนมาด�าเนินการตามนโยบายของจงัหวดัและด�าเนินงานตามหลกัการ

เศรษฐกิจพอเพียง	โดยในปีท่ี	3	ถึงเร่ิมเห็นผลและมีผลตอบแทนท่ีดี	มีการด�าเนินการผลิต

ขา้วตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์มกท.	มกอช.	และมาตรฐานการเกษตรท่ีดีและเหมาะ	

(GAP)	

	 2)	 กลุ่มเกษตรกรมีแผนการจดัการความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม

กระบวนการผลิต	โดยในปี	2552	ไดรั้บรางวลัพระราชทานกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	

การจดัการความรู้ท่ีส�าคญั	 คือ	การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิก	การมีส่วนร่วมกนั

ตรวจสอบมาตรฐาน	การพบปะแลกเปล่ียนกบัเกษตรต�าบลเครือข่าย	และผูก้ �ากบัมาตรฐาน	
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การน�าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นระดบัปฏิบติั	ไดเ้ป็น	4	ขั้น	คือ	(1)	พึ่งตนเองได	้

(2)	อยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง	(3)	อยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทรและ	(4)	อยูดี่ยิง่ข้ึนดว้ยการเรียนรู้

	 3)	 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จ	การด�าเนินการท่ีประสบผลส�าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิต

ขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั	2	ประการ	คือ	1)	ปัจจยัภายใน	ประกอบดว้ย	

ความตั้งใจจริงของเกษตรกร	ความมุ่งมัน่ศรัทธาต่อวถีิทางของเกษตรอินทรียแ์ละแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง	ความอดทนมานะพยายาม	ความขยนัและซ่ือสตัย	์ภาวะผูน้�า	ความสามคัคี	

ความรู้	และวฒันธรรมองคก์ร	และ	2)	 ปัจจยัภายนอก	ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการผลิต	 

การตลาด	การบริหารจดัการ	การเงิน	การมีส่วนร่วมสมาชิกภายในกลุ่มหรือชุมชน	ภาวะ

ผูน้�า	แรงงาน	(ใชแ้รงงานในครอบครัว)	การมีปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก	การเป็นสมาชิกท่ีดี	

และขอ้มูลข่าวสาร	

 ธวชัชัย ไพใหล และคณะ (2551)	 ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:	 กรณีศึกษาหมู่บา้นรอบหนองหาร	 จงัหวดัสกลนคร	 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ	1)	ศึกษาระดบัความเขา้ใจปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียน

มายดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	2)	พฒันาศกัยภาพเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นหมู่บา้นตน้แบบ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ	3)	 ใหเ้กษตรกรคน้หาแนวทางหรือรูปแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน	 โดยวิธีด�าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ 

มีส่วนร่วม	 ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมาใชใ้นการศึกษาขอ้มูล

ภาคสนาม	การสมัภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่มยอ่ย	การจดัเวทีคน้หาศกัยภาพเกษตรกร

และชุมชน	

	 ผลการวิจยัพบว่า	 1)	 ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลให้เกษตรกร	3	ต�าบล	น�าปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช	้ คือ	 ปัจจยัจากการประกอบอาชีพ	อาย	ุประสบการณ์	 

โลกทศันพ้ื์นบา้น	กระบวนการเรียนรู้	ส่วนปัจจยัโดยออ้มมาจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชน	

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์	 เป็นปัจจยั 

ท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหเ้กษตรกรทั้ง	5	ต�าบลน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช	้

	 2)	 รูปแบบพฒันาศกัยภาพเกษตรกรของชุมชนเป็นการเนน้การอบรมใหค้วามรู้	

ศึกษาดูงานพ้ืนฐานท่ีตน้แบบ	 เป็นการปรับเปล่ียนท่าทีและน�าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้

ในกิจกรรมทางดา้นการผลิตทางการเกษตร	และแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ 

กลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี	2	วธีิคือ	การใหก้ารศึกษาแก่เกษตรกร	และ

การจดัระเบียบชุมชน
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ระเบียบวธีิวจิยั 

 ประชากร 

	 ประชากรคือ	กลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย	ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	

จงัหวดัเชียงราย	จ�านวน	31	คน	ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาประชากรทั้งหมด

 วธีิการด�าเนินการวจิยั 

	 การวิจยัในคร้ังน้ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม	 (PAR)	และเทคนิคการ

วจิยัท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ	การสนทนากลุ่ม	การสงัเกต	และการสมัภาษณ์	ทั้งน้ี

มีการสร้างแบบสมัภาษณ์และทดสอบแบบสมัภาษณ์กบัเกษตรกรท่ีปลกูพืชอ่ืนท่ีโครงการ

หลวงสะโงะใหก้ารส่งเสริมก่อนท่ีจะน�ามาใชส้มัภาษณ์เกบ็ขอ้มูล	

	 ส�าหรับวธีิการด�าเนินการวจิยัไดน้�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้

ดงัน้ี	

	 1.	 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบับริบทของชุมชน	และกลุ่มเกษตรกรปลกูเก๊กฮวย	

ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	ในส่วนของเง่ือนไขความรู้กล่าวคือ

เป็นการพิจารณาอยา่งรอบรู้	รอบคอบ	และระมดัระวงั

	 2.	 ช้ีแจงรายละเอียดโครงการเพ่ือใหชุ้มชนและกลุ่มเกษตรกร	 เพ่ือใหชุ้มชน 

และกลุ่มเกษตรกร	รับทราบ	เขา้ใจ	และเขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยั	โดยผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ี

ร่วมกบัโครงการวิจยัอ่ืนทั้งท่ีเป็นโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย	และ

มหาวทิยาลยัพะเยา	เพื่อขอความร่วมมือจากชุมชน	และช้ีแจงขอ้ดีของการเขา้ไปช่วยเหลือ

ในลกัษณะของโครงการวจิยัจากสวก.ในคร้ังน้ี	โดยตวัแทนชุมชนท่ีเขา้ร่วมรับฟังในคร้ังน้ี

ประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น	สมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	ชาวบา้นแกนน�า	และเจา้หนา้ท่ี

ของโครงการหลวงสะโงะ	 ซ่ึงไดรั้บความสนใจและไดรั้บการตอบรับท่ีดีและพร้อมท่ีจะ

ใหค้วามร่วมมือกบัทีมวจิยั

	 3.	 สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดอกเก๊กฮวย	 จ�านวน	 21	คน	 

เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์จุดแขง็	 จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร	โดยให้

ชุมชนและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล	ร่วมกนัวเิคราะห์	และหาแนวทางในการ

พฒันาแผนพฒันากลุ่มเกษตรกรปลกูเก๊กฮวย	ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	

	 4.	 สนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูดอกเก๊กฮวย	จ�านวน	21	คน	เพ่ือศึกษาหาแผนการ

พฒันา	หรือแนวทางการพฒันากลุ่มเกษตรกรปลกูเก๊กฮวยแบบมีส่วนร่วม	โดยมีการก�าหนด

รูปแบบของกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นประโยชนต่์อกลุ่ม	3	ดา้น	คือ	ดา้นการบริหารจดัการ
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กลุ่ม	ดา้นการผลิต	และดา้นการจดัการธุรกิจ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ	เป็นการ

พิจารณาอยา่งมีเหตุผล	จากความรู้และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง	กล่าวคือเป็นแผนพฒันาท่ีพอเหมาะ

พอดีกบัก�าลงัความสามารถของกลุ่ม	และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัของการมีภมิูคุม้กนัท่ีดีในตวั	

กล่าวคือการพฒันาตามแผนจะเป็นการเตรียมตวัให้กลุ่มพร้อมรับกบัผลกระทบและ 

การเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ	ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

	 5.	 จดัการอบรมการบริหารจดัการกลุ่ม	การผลิต	และการจดัการธุรกิจ	ตามแผน 

การพฒันากลุ่มท่ีไดจ้ดัท�าข้ึนโดยการอบรมไดน้�าการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป็นสาระส�าคญัในการอบรมดว้ย	ทั้งน้ีการอบรมเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ใหแ้ก่

กลุ่มเกษตรกรซ่ึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 5.1	 สาระส�าคญัของการอบรมดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม

		 		 	 5.1.1	 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการกลุ่มโดยประยกุต ์

ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ไดแ้ก่	 1)	 มีการก�าหนดจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสม	

สอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ	2)	 มีการมอบหมายตามต�าแหน่งหนา้ท่ีและภาระ 

งานท่ีไม่เอาเปรียบสมาชิกในกลุ่ม	สอดคลอ้งกบัหลกัความมีเหตุผล	 3)	 การใชห้ลกั

ประชาธิปไตยในการเลือกตวัแทนกลุ่ม	การรักษาสิทธิของตนเองและใชห้นา้ท่ีของตนเอง

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม	การสร้างความสามคัคีในกลุ่ม	สอดคลอ้งกบัหลกัการมีภูมิคุม้กนั 

ท่ีดี	 4)	 ถ่ายทอดความรู้ระหวา่งคณะกรรมการกบัสมาชิก	และระหวา่งสมาชิกกบัสมาชิก	

สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขความรู้	และมีความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม	

สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขคุณธรรม

	 	 	 5.1.2	 การจดัการดา้นการเงินของกลุ่มและการจดัท�าบญัชีของกลุ่ม 

โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ไดแ้ก่	 1)	หลกัการจดัท�าบญัชีของกลุ่ม	 

เพ่ือสร้างระบบก�ากบัดูแลกลุ่ม	ความโปร่งใสในการบริหารกลุ่ม	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ

มีภมิูคุม้กนัท่ีดี	2)	หลกัการจดัสรรผลประโยชน	์และขั้นตอนต่างๆ	ท่ีเกิดจากการด�าเนินงาน

ของกลุ่มอย่างเป็นธรรม	สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขคุณธรรม	 3)	 การสร้างเงินออมหรือ 

เงินทุนส�ารองของกลุ่ม	รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่ม	 เพ่ือน�าไปสู่การพฒันา	 

และการวางแผน	รวมถึงการบริหารหรือจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงินของกลุ่ม	 

ซ่ึงเป็นการสร้างภมิูคุม้กนัในการด�าเนินงานของกลุ่มตามหลกัการมีภมิูคุม้กนัท่ีดี	

	 	 5.2	 สาระส�าคญัของการอบรมดา้นการผลิต

		 	 	 5.2.1	 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการปลูกดอกเก๊กฮวย	ไดแ้ก่	ความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัดอกเก๊กฮวย	ลกัษณะทางพฤกษาศาสตร์และสายพนัธ์ุ	ลกัษณะของดอก	ใบ	กา้น	
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ดอกเก๊กฮวยท่ีดี	รวมถึงประโยชนข์องดอกเก๊กฮวยท่ีแทจ้ริง	เกิดองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน	์

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการมีภมิูคุม้กนัท่ีดีและเง่ือนไขความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	

		 	 	 5.2.2	 กระบวนการปลกูเก๊กฮวย	ไดแ้ก่	1)	กระบวนการผลิตดอกเก๊กฮวย

ท่ีถูกตอ้ง	 เพ่ือความสมบูรณ์ของดอก	ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียวและการ 

ขยายพนัธ์ุ	 จ�านวนตน้ของเก๊กฮวยท่ีจะสามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง	การดูแลตน้	การใหน้�้ า	

การใหปุ๋้ย	ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนการผลิต	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	

และการมีภมิูคุม้กนัท่ีดี	2)	การดูแลดอกเก๊กฮวยโดยท่ีไม่ใชส้ารเคมี	การน�าปัจจยัการผลิต

ภายในทอ้งถ่ิน	วสัดุต่างๆ	ท่ีเหลือจากการท�าการเกษตรอ่ืนๆ	มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย	

และไดปุ๋้ยท่ีมาจากธรรมชาติเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้ม	ไดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยั	และช่วยลด

ตน้ทุน	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความมีเหตุผล	การภมิูคุม้กนัท่ีดี	และเง่ือนไขคุณธรรม

	 	 	 5.2.3	 การเกบ็เก่ียวดอกเก๊กฮวย	ไดแ้ก่	 1)	 วิธีการเกบ็ดอกเก๊กฮวยและ 

วธีิการรักษาตน้เก๊กฮวยไม่ใหเ้สียหาย	ซ่ึงเป็นการเพิ่มพนูความรู้	ตามเง่ือนไขความรู้	และ

ช่วยลดตน้ทุนในการผลิต	สอดคลอ้งกบัหลกัความมีเหตุผล	2)	ขอ้จ�ากดัของดอกเก๊กฮวย	

เช่น	ขณะท่ีดอกก�าลงับานพร้อมเกบ็เก่ียว	หากมีจ�านวนมากจะตอ้งรีบเกบ็เก่ียว	หรือตอ้ง

เลือกใชจ้�านวนแรงงานมากข้ึนเพ่ือเก็บเก่ียว	หรือจะเลือกเก็บเท่าท่ีตนและครอบครัว 

จะท�าได	้เพื่อรักษาผลผลิตดอกใหมี้มูลค่า	รวมถึงไม่ใหเ้กิดความเสียหายระหวา่งเกบ็เก่ียว

และน�าส่งขาย	สอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ	และความมีเหตุผล	

	 	 5.3	 สาระส�าคญัของการอบรมดา้นการจดัการธุรกิจ

	 	 	 5.3.1	 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจ	 ไดแ้ก่	 1)	หลกัการ

บริหารเชิงธุรกิจ	 เพ่ือวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกบัตนเองและครอบครัว	สอดคลอ้ง 

ตามหลกัความพอประมาณ	และ	2)	หลกัการบริหารธุรกิจท่ีดีและการบริหารเงินทุนให้

เหมาะสม	สอดคลอ้งกบัหลกัความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการมีภมิูคุม้กนัท่ีดี

	 	 	 5.3.2	 การบริหารการผลิต	การตลาด	และการบริหารเงินทุน	 ไดแ้ก่	 

1)	หลกัการบริหารการผลิต	การตลาด	การบริหารเงินทุน	รวมถึงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์	

วตัถุดิบอยา่งพอประมาณ	 เป็นการสร้างความมัน่คง	สร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่การด�าเนินงาน

ของกลุ่ม	 3)	 การวางแผนการผลิตตามศกัยภาพของตน	 ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ดอกเก๊กฮวยในตลาด	หรือตามท่ีศนูยโ์ครงการหลวงสะโงะตอ้งการ	และสามารถจะค�านวณ

ปริมาณเงินทุนท่ีมีอยู	่ และการจดัหาเงินทุนจากภายในและภายนอกดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ

อยา่งรอบคอบ	ภายใตก้ารยอมรับราคาท่ีศนูยโ์ครงการหลวงสะโงะเป็นผูเ้สนอให	้เป็นไปตาม
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หลกัการของความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	มีภมิูคุม้กนัท่ีดี	และเง่ือนไขความรู้	ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ	4)	การผลิตดอกเก๊กฮวยท่ีมีคุณภาพ	ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ผูบ้ริโภคมีคุณธรรมในการท�าธุรกิจ	 เช่น	การไม่ใชส้ารเคมี	 ไม่ท�าลายส่ิงแวดลอ้มต่างๆ	 

ซ่ึงเป็นเง่ือนไขคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

		 		 	 5.3.3	 หลกัการจดัท�าแผนธุรกิจของกลุ่ม	และการจดัท�าเอกสารเก่ียวกบั

การบริหารธุรกิจ	ไดแ้ก่	1)	เกษตรกรผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้หลกัการจดัท�าแผนธุรกิจ	เป็นการ

เพิม่พนูความรู้ตามเง่ือนไขความรู้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งไดรู้้ถึงประโยชน์

ของการท�าแผนธุรกิจของกลุ่ม	 ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในการด�าเนินงานดา้นธุรกิจ 

ของกลุ่ม	และ	2)	การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการก�าหนดแผนธุรกิจ	ขอ้มูลท่ีไดจ้ากก่อน 

และหลงัการผลิต	รวมถึงเอกสารต่างๆ	มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร	มีการวเิคราะห์

เหตุผลจากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได	้ เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นความ 

มีเหตุผล	และมีภมิูคุม้กนัท่ีดี	เป็นตน้

	 6.	 คณะผูว้จิยัติดตามกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูเก๊กฮวยท่ีไดอ้บรมแลว้วา่กลุ่มเกษตรกร

ไดน้�าความรู้จากการอบรมไปปฏิบติัจริงหรือไม่	อยา่งไร	และหากน�าไปปฏิบติัแลว้เกิด

ปัญหาอยา่งไรบา้ง	และเม่ือเกิดปัญหาแลว้แกไ้ขปัญหาไดห้รือไม่	อยา่งไร	และคณะผูว้จิยั

เขา้ไดไ้ปร่วมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

	 7.		 การประเมินผลการพฒันาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเกษตรปลูกเก๊กฮวย	ดงักล่าว

กบัคณะผูว้จิยั	หลงัจากติดตามผลการน�าความรู้จากการอบรมไปปฏิบติัจริงแลว้	คณะผูว้จิยั

ร่วมกบักลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเก๊กฮวยจึงประเมินผลการพฒันาโดยการติดตามสอบถามว่า

บรรลุเป้าหมายของการบริหารจดัการกลุ่ม	การผลิต	และการจดัการธุรกิจตามแผน 

การพฒันากลุ่มท่ีไดจ้ดัท�าข้ึนหรือไม่	อยา่งไร	และควรปรับปรุงอยา่งไร

	 8.		 ศึกษาและสงัเคราะห์รูปแบบของการบริหารจดัการกลุ่ม	การผลิต	และการ

จดัการธุรกิจ	 ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรปลูกเก๊กฮวยของ 

ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	จงัหวดัเชียงราย	

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม	การสังเกต	และการสัมภาษณ์จะใช ้

การวิเคราะห์เน้ือหา	 (content	 analysis)	 และใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็น 

ขั้นตอน	จดัระบบขอ้มูลและสังเคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั	นอกจากน้ีจะท�าการ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวิจยัโดยตรวจสอบจากภายในและภายนอก	โดยการ
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ตรวจสอบจากภายนอกจะใชว้ธีิการตรวจสอบผลวจิยัสามเสา้	 (triangulation)	 ซ่ึงเป็นการ

ใชข้อ้มูลต่างชนิดกนั	ไดแ้ก่	ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม	โดยมี

ตรวจสอบวา่ผลการศึกษาจากขอ้มูลการสมัภาษณ์และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มมีความ

สอดคลอ้งกนัหรือไม่	อยา่งไร	

ผลการวจิยั 

  1. ผลศึกษาและพฒันาแบบมีส่วนร่วมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ 

กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ของศูนย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะ จงัหวดัเชียงราย 

	 	 	 ผลจากการสนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดอกเก๊กฮวยท�าให้เกษตรกรได ้

แผนพฒันากลุ่ม	3	ดา้น	คือ	ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม	ดา้นการผลิต	และดา้นการจดัการ

ธุรกิจ	 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการพฒันากลุ่มเกษตรกรปลูกเก๊กฮวย	ดงัมีผลของการพฒันา 

ตามแผนพฒันากลุ่มต่อไปน้ี

  1.1  ผลการพฒันาด้านการบริหารจดัการกลุ่ม	เดิมเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย

ท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะใหก้ารส่งเสริม	ไม่มีการรวมกนัเป็นกลุ่มอยา่งเป็น

ทางการ	กล่าวคือมีเพียงการรวมตวักนัของเกษตรกรเป็นคร้ังๆ	 เม่ือศูนยพ์ฒันาโครงการ

หลวงสะโงะเรียกประชุมหรือเรียกใหม้ารวมตวัเท่านั้น	(อาจเรียกวา่มีการรวมกนัเป็นกลุ่ม

แบบไม่เป็นทางการ)	หลงัจากการอบรมท�าใหมี้การรวมกลุ่มกนัแบบเป็นทางการ	 มีการ

เลือกตั้งประธานกลุ่มและกรรมการบริหารกลุ่ม	โครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่มชดัเจน	

จะมีจดัการประชุมทั้งของคณะกรรมการและประชุมสมาชิก	กลุ่มมีการระดมเงินทุนของกลุ่ม	

โดยในวนัท่ีมีการจดัซ้ือหุ้นวนัแรกมีเกษตรกรสนใจเขา้สมคัรสมาชิกทั้งส้ิน	 31	 ราย	 
โดยเงินทุนของกลุ่มท่ีไดใ้นเบ้ืองตน้น้ีเป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน	 8,420	บาท	และปัจจุบนั 
มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มข้ึนเป็น	 55	 ราย	 และมีเงินทุนของกลุ่มรวม	 17,280	บาท	 (ขอ้มูล 

เดือนกนัยายน	2557)	 ปัจจุบนัสมาชิกกลุ่มมีความเช่ือมัน่ในกลุ่ม	ใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วม

ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นมากข้ึน	

  1.2 ผลการพัฒนาด้านการผลิต	หลงัจากการอบรมเกษตรกรเร่ิมรู้จกั 

การวางแผนดา้นการผลิต	เช่น	วางแผนจ�านวนตน้ท่ีจะปลกูใหเ้หมาะสมกบัจ�านวนแรงงาน

ในครอบครัว	กลุ่มเกษตรกรรับรู้และเขา้ใจกระบวนการการผลิตว่าจะไม่ใชส้ารเคมี 

ตลอดการผลิตในทุกๆ	ขั้นตอน	หลงัจากกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการอบรมแลว้มีขอ้ตกลง 

ร่วมกนัท่ีจะไม่ใชส้ารเคมี	เพื่อพฒันาใหเ้ป็นเกษตรอินทรีย	์เขา้สู่การเกษตรแบบ	GAP	



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

  1.3 ผลการพฒันาด้านการจัดการธุรกจิ	หลงัจากการอบรมกลุ่มเกษตรกร

เขา้ใจการจดัการในเชิงของธุรกิจ	 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผน	 มีการรวบรวมความ

ตอ้งการวตัถุดิบท่ีจ�าเป็น	กลุ่มมีการวางแผนรวบรวมจ�านวนปุ๋ย	แลว้สั่งซ้ือจากศูนย ์

โครงการหลวง	กลุ่มมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการผลิตเพ่ือใชส้�าหรับการวางแผนก�าหนด

เป้าหมายของการผลิตในปีต่อๆ	ไป	

 2.  ผลการศึกษารูปแบบของการบริหารจดัการกลุ่ม การผลติ และการจดัการธุรกจิ 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒันา

โครงการหลวงสะโงะ จงัหวดัเชียงราย 

  2.1 รูปแบบของการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย

	 	 	 หลงัจากการอบรมการบริหารจดัการกลุ่มใหก้บัเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย

ท่ีศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะใหก้ารส่งเสริมแลว้	ท�าใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บการส่งเสริม

ดงักล่าวตอ้งการใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัแบบเป็นทางการข้ึน	ส�าหรับวธีิการจดัตั้งกลุ่มน้ีได้

ใชเ้วทีต่อจากการอบรมการบริหารจดัการกลุ่มดงักล่าว	โดยใชก้ระบวนการและการลง

คะแนนเสียงแบบประชาธิปไตย	 มีการเลือกประธานและคณะกรรมการ	และเกิดรูปแบบ

การบริหารจดัการกลุ่มดงัน้ี	

   2.1.1 ด้านโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่ม

		 	 	 -		ประธานกลุ่มมาจากการเลือกตวัแทนของหมู่บา้นก่อน	แลว้มีการเลือก

ประธานจาก	ตวัแทนท่ีสมาชิกลงคะแนนเสียงใหม้ากท่ีสุดตามหลกัของประชาธิปไตย	

	 	 	 -	 การเลือกคณะกรรมการไดม้าจากตวัแทนของหมู่บา้นและเสนอรายช่ือ

คณะกรรมการต่อสมาชิกกลุ่มเพื่อขอการรับรองจากสมาชิก

	 	 	 -	 คณะกรรมการมี	5	คน	ประกอบดว้ยประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	

เหรัญญิก	และกรรมการ	

    2.1.2 ด้านการประชุม 

	 	 	 -		มีการประชุมระหวา่งคณะกรรมการ	อยา่งนอ้ยปีละ	4-5	คร้ัง	และประชุม

ร่วมกนักบัสมาชิกของกลุ่ม	3-4	คร้ังต่อปี	

	 	 	 -		มีการก�าหนดบทบาท	หนา้ท่ีของคณะกรรมการ	และสมาชิก	รวมทั้งมี

การรายงานในท่ีประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม	แลว้มีการจดบนัทึกการประชุมลงในสมุด

รายงานการประชุม	
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   2.1.3 ด้านเงนิทุนของกลุ่ม  

	 	 	 -	 กลุ่มมีการบนัทึกขอ้มูลจ�านวนหุน้ในทะเบียนหุน้ของกลุ่ม	ไวใ้นสมุด

คุมทะเบียนสมาชิก	ทะเบียนหุน้	และสมาชิกท่ีไดซ้ื้อหุน้แลว้จะไดใ้บเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐาน

	 	 	 -	 เนน้ระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่มเป็นหลกั	 (แหล่งเงินทุนภายใน)	

และมีการบนัทึกบญัชีลงในสมุดทะเบียนหุน้ทุกคร้ัง

	 	 	 -	 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม	 20	บาท	โดยหุน้แรกเขา้นั้น

เกษตรกรตอ้งซ้ือขั้นต�่า	20	หุน้	มูลค่าหุน้ละ	10	บาท	โดยเกษตรกรจะซ้ือหุน้ได	้ไม่จ�ากดั

จ�านวนแต่จะสามารถออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไดเ้พียงสิทธิเดียวเท่านั้น	

	 	 	 -	 การเปิดบญัชีกลุ่มมีการเปิดโดยใชช่ื้อคณะกรรมการ	3	คน	และลงนาม 

อยา่งนอ้ย	2	คน	เพื่อท�าธุรกรรมทางการเงิน

  2.2 รูปแบบของการผลติของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย

	 	 	 รูปแบบการผลิตของเกษตรกรหลงัจากการอบรมดา้นการผลิตแลว้มี 

รูปแบบดา้นการผลิตท่ีแตกต่างหรือพฒันาจากเดิมในประเดน็เก่ียวกบัการมีการวางแผน

ดา้นการผลิต	และมีความเขา้ใจกระบวนการการผลิตวา่จะไม่ใชส้ารเคมีตลอดการผลิต 

ในทุกๆ	ขั้นตอน	และตอ้งการพฒันาใหเ้ป็นเกษตรอินทรีย	์ เขา้สู่การเกษตรแบบ	GAP	

ส�าหรับรายละเอียดรูปแบบการผลิตของกลุ่มเกษตรกรมีดงัน้ี	

 

   2.2.1 ด้านกระบวนการผลติ

	 	 	 -	 การปลูกดอกเก๊กฮวยเป็นการผลิตดอกเก๊กฮวยท่ีปลอดสารเคมี	และ

ก่อนเกษตรกรจะเกบ็ดอกเก๊กฮวยส่งขายท่ีศนูยฯ์	จะตอ้งมีการเกบ็ตวัอยา่งดอกเก๊กฮวยจาก

แปลงปลกูของตนไปทดสอบปริมาณสารพิษตกคา้ง

	 	 	 -	 เกษตรกรจะมีการวางแผนการปลูกดอกในเดือนมิถุนายน	และจะเร่ิม

ปลกูดอกในเดือนกรกฎาคม	โดยซ้ือตน้พนัธ์ุจากโครงการหลวงสะโงะ	

	 	 	 -	 แรงงานในการปลูก	การผลิต	การขยายพนัธ์ุและการดูแลรักษา	 ทุก

กระบวนการจะเนน้แรงงานของตวัเกษตรกรและแรงงานในครอบครัวเป็นหลกั	

   2.2.2 ด้านเทคนิคการผลติ

	 	 	 -		การป้องกนัโรคและแมลง	 เกษตรกรจะใชก้ารตดัแต่งก่ิงหรือตดัแต่ง

ตน้เท่านั้น	ไม่ใชส้ารเคมี	และใชน้�้ าหมกัสมุนไพรจากโครงการหลวงในการก�าจดัปลวก

และแมลงอ่ืนๆ
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	 	 	 -	 การเกบ็ดอกท่ีเหมาะสม	การบานของดอก	อยูท่ี่ประมาณ	70	%	ของ	

และช่วงเวลาเกบ็จะรอใหน้�้ าคา้งแหง้เสียก่อน	เพื่อดอกจะไม่เน่าเสียง่าย

	 	 	 -	 เม่ือปลกูตน้เก๊กฮวยได	้2	เดือนสามารถตดัแต่งตน้เพื่อใหด้อกแตกกอ

และแทงช่อไดม้ากข้ึน

	 	 	 -		การเกบ็ดอกจะไม่วางบนพ้ืนดิน	จะไม่ใส่ในบรรจุภณัฑท่ี์อาจก่อให้

เกิดสารตกคา้งบนดอกเก๊กฮวย	

  2.3 รูปแบบของการจดัการธุรกจิของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย

	 	 	 หลงัจากการอบรมการบริหารจดัการกลุ่มให้กบักลุ่มเกษตรกรปลูก 

ดอกเก๊กฮวยของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นกลุ่มแบบเป็นทางการ

แลว้นั้น	กลุ่มเกษตรกรดงักล่าวมีรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มดงัน้ี	

   2.3.1 ด้านจดัการกลุ่มธุรกจิ

	 	 	 -	 เกษตรกรมีการก�าหนดแผนการประชุมร่วมกนัเป็นประจ�าและต่อเน่ือง

	 	 	 -	 กลุ่มเกษตรกรมีการบนัทึกลงรายละเอียดขอ้มูลการผลิตอยา่งชดัเจน	

เพื่อน�าไปวางแผนการผลิตของกลุ่มต่อไป

   2.3.2 การจดัการเพือ่รวมกนัซ้ือสินค้าหรือจดัหาสินค้ามาขายแก่สมาชิก

	 	 	 -		การจดัหาวสัดุ	ปัจจยัการผลิต	การรวมกลุ่มการขาย	การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ	เนน้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในกลุ่มเป็นหลกั

	 	 	 -	 การวางแผนการซ้ือปัจจยัการผลิตร่วมกนัของกลุ่ม	โดยมีการบนัทึก

รวบรวมความตอ้งการเพ่ือรวมกนัซ้ือปัจจยัการผลิตในปริมาณมากๆ	เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต	

	 	 	 -	 การวางแผนการซ้ือปัจจยัการผลิตร่วมกนัของกลุ่ม	โดยจดัหาแหล่ง

จ�าหน่ายปัจจยัการผลิตท่ีเสนอราคาท่ีเหมาะสมแก่สมาชิกเป็นหลกั	และสามารถสัง่ซ้ือได้

เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการรวมของกลุ่ม

   2.3.3 การจดัการเพือ่รวมกนัขายสินค้าหรือขายผลผลติ

	 	 	 -	 ราคาขายดอกเกก๊ฮวยเป็นไปตามราคาท่ีศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ

เป็นผูก้ �าหนด	โดยจะแจง้ไวล่้วงหนา้ก่อนการปลกู	เกษตรกรจะเป็นผูรั้บราคา	และจะเป็น

ผูจ้ดัการวางแผนการปลูกของตนเองตามความสามารถในการดูแลและการเกบ็เก่ียว

	 	 	 -	 เกษตรกรรวบรวมผลผลิตดอกเก๊กฮวยเพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ศูนย ์

โครงการหลวงสะโงะ	และจะตอ้งมีการจดบนัทึกไวท่ี้หน่วยรับซ้ือ	การบนัทึกประกอบดว้ย	

วนัท่ีรับซ้ือ	รหสัสมาชิก	ช่ือเกษตรกร	และจ�านวนน�้าหนกัของดอก	
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อภปิรายผล 

	 การท่ีกลุ่มให้ความร่วมมือในการพฒันากลุ่มในดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม	 

การผลิต	และการจดัการธุรกิจเป็นอยา่งดีจึงมีผลท�าใหก้ลุ่มมีการพฒันาทั้งสามดา้นดงักล่าว

อยา่งชดัเจน	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่	1)	สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความเช่ือมัน่ต่อการด�าเนินงาน

ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะและเจา้หนา้ท่ีของศนูยม์าตั้งแต่แรกแลว้	2)	ศนูยพ์ฒันา

โครงการหลวงสะโงะและเจา้หนา้ท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจในการพฒันากลุ่มอยา่งจริงจงั	

จึงมีผลต่อความเช่ือมัน่ของกลุ่มเกษตรกร	3)	การพฒันาผลิตภณัฑเ์ก๊กฮวยท่ีเขา้มาพฒันา

พร้อมกนัอยา่งเป็นองคร์วม	และครบตั้งแต่ตน้น�้ าถึงปลายน�้ ายอ่มท�าให้กลุ่มเกษตรกร 
มีความมัน่ใจต่ออนาคตของผลิตภณัฑเ์ก๊กฮวยวา่สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนและกลุ่มได	้

4)	เกษตรกรในกลุ่มเป็นเกษตรท่ีมีความตั้งใจในการท�าอาชีพการเกษตร	ขยนั	อดทน	และ

ยงัใหค้วามร่วมมือกนัในกลุ่มเป็นอยา่งดี	และ	5)	สมาชิกกลุ่มเร่ิมเห็นความชดัเจนของ 

การบริหารจดัการกลุ่ม	เน่ืองจากมีโครงการการบริหารกลุ่มท่ีชดัเจน	มีกฎระเบียบของกลุ่ม	

มีการบนัทึกและมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพรรณ	

พาบุ	และคณะ	(2554)	ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์

ในจงัหวดัสุรินทร์คือความตั้งใจจริงของเกษตรกร	ความขยนัและซ่ือสตัย	์และการมีส่วน

ร่วมสมาชิกภายในกลุ่มหรือชุมชน	นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัหลกัในการบริหารจดัการ 

ท่ีท�าใหก้ลุ่มประสบความส�าเร็จคือรูปแบบการบริหารอยูใ่นรูปของคณะกรรมการเป็น 

ผูบ้ริหารและมีการก�าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ	และมีการก�าหนดกฎระเบียบ

ของกลุ่ม	

	 รูปแบบของการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย	ดา้นโครงสร้าง

การบริหารจดัการกลุ่ม	ทั้งการเลือกประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มอยูบ่นหลกั

ประชาธิปไตย	หลกัและหลกัการบริหารจดัการกลุ่มอยูบ่นหลกัการของสหกรณ์มีความ

เหมาะสมกบักลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย	 จึงมีผลท�าใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความเช่ือมัน่

และใหค้วามร่วมมือในการพฒันากลุ่มเป็นอยา่งดีนั้น	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่หลกัประชาธิปไตย

และหลกัการสหกรณ์สอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวา่หลกั

ประชาธิปไตยยอ่มมีความยติุธรรม	และหลกัสหกรณ์อยูบ่นหลกัของการช่วยเหลือเก้ือกลู

กนั	นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัหลกัในการบริหารจดัการท่ีท�าใหก้ลุ่มประสบความส�าเร็จ	

คือการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม	และรูปแบบการบริหารอยูใ่นรูปของคณะกรรมการ

เป็นผูบ้ริหารและมีการก�าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ	
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	 รูปแบบของการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย	ดา้นเงินทุน

ของกลุ่ม		ซ่ึงมีการก�าหนดระเบียบทางการเงินของกลุ่มวา่เม่ือมีการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ทุกอย่างแลว้จะตอ้งบนัทึกบญัชีหรือบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ังนั้นมีผลต่อ 

ความเช่ือมัน่ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร	ทั้งน้ีเพราะการกระท�าดงักล่าวโปร่งใสและสมาชิก

กลุ่มสามารถตรวจสอบได	้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัหลกัในการบริหารจดัการท่ีท�าให้

กลุ่มประสบความส�าเร็จคือมีการก�าหนดกฎระเบียบของกลุ่ม	

	 รูปแบบของการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย	ดา้นกระบวนการผลิต

ท่ีเนน้ใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกรใชแ้รงงานของตวัเกษตรกรและครอบครัวเป็นหลกัส�าหรับ

การปลกู	การผลิต	การขยายพนัธ์ุและการดูแลรักษานั้น	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสอดคลอ้งกบั

วถีิชีวติและสภาพความเป็นอยูข่องกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอาชีพท�าการเกษตรเป็นหลกั	สมาชิก

และครอบครัวจึงมีความสามารถทางดา้นการเกษตร	นอกจากน้ีช่วงระยะเวลาท่ีปลูกและ

โดยเฉพาะในช่วงเก็บเก่ียวดอกเก๊กฮวยนั้นเป็นช่วงท่ีสมาชิกว่างจากการท�านาอีกดว้ย	

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพรรณ	พาบุ	และคณะ	 (2554)	 ท่ีพบวา่ปัจจยั 

ท่ีมีผลต่อความส�าเร็จกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นจงัหวดัสุรินทร์	คือการใชแ้รงงาน

ในครอบครัว

	 รูปแบบของการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย	ดา้นกระบวนการผลิต

ท่ีการปลกูดอกเก๊กฮวยเป็นการผลิตดอกเก๊กฮวยท่ีปลอดสารเคมี	ซ่ึงสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ยนิยอมปฏิบติัตามนั้น	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรเร่ิมตระหนกัถึงอนัตรายจากการใชส้ารเคมี

และมีเปล่ียนมาเป็นการปลูกแบบอินทรียน์ั้นยงัช่วยประหยดัตน้ทุนอีกดว้ย	ประกอบกบั

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะมีขั้นตอนและวิธีการตรวจเช็คความปลอดสารเคมีของ

เก๊กฮวยอยา่งชดัเจน	นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพรรณ	พาบุ	และคณะ	(2554)	

ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นจงัหวดัสุรินทร์ 

คือความมุ่งมัน่ศรัทธาต่อวธีิทางของเกษตรอินทรียแ์ละแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 	

	 รูปแบบของการจดัการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย	ดา้นการจดัการ

เพ่ือรวมกนัซ้ือสินคา้หรือจดัหาสินคา้มาขายแก่สมาชิก	 ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรมีการรวมกนั 

ซ้ือปุ๋ยนั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม	 เพราะช่วยลดภาระในการสั่งซ้ือ 

ของสมาชิก	สมาชิกไดปุ๋้ยในปริมาณท่ีตอ้งการ	และยงัสามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีต�่าลง	ตน้ทุน

การผลิตจึงต�่าลงดว้ย	 รูปแบบของการจดัการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรน้ีสอดคลอ้งปัจจยั 

ท่ีท�าใหก้ารด�าเนินงานของกลุ่มประสบความส�าเร็จคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ร่วมผลิต	ร่วมกนัขาย	และร่วมกนัซ้ือสินคา้	



115Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

		 1.	 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	ไดแ้ก่	ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ	และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	ควรส่งเสริมและพฒันากลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวยในศนูยพ์ฒันา

โครงการหลวงสะโงะอยา่งต่อเน่ือง	เพ่ือช่วยใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็มากข้ึน	รวมทั้งส่งเสริม

ใหก้ลุ่มไปจดทะเบียนกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นการพฒันากลุ่ม

ดา้นอ่ืนๆ	เพิ่มเติม

		 2.	 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนใหก้ลุ่มมีการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง	เพ่ือใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

และสามารถบริหารจดัการกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลต่อไป

		 3.	 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนใหก้ลุ่มใชรู้ปแบบการพฒันากลุ่มดงักล่าว

ในการด�าเนินการปลกูพืชชนิดอ่ืนๆ	ดว้ย	เช่น	คาร์โมมายด	์

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

		 1.	 ควรท�าวิจยัเพ่ือพฒันาหาแนวทางใหม่ๆ	 ในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ใหผ้ลผลิตเก๊กฮวย	และน�ามาถ่ายทอดใหก้บักลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวย

		 2.	 ควรท�าวจิยัเพ่ือพฒันากลุ่มเกษตรกรปลกูดอกเก๊กฮวยในดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 

การผลิต	และการจดัการธุรกิจต่อเน่ือง	เพื่อสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อไป	
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