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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาและพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒั นาโครงการ
หลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย และ 2) ศึกษารู ปแบบของการบริ หารจัดการกลุม่ การผลิต และ
การจัดการธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย
ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่วนร่ วม (PAR) ประชากรคือ เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 31 คน เครื่ องมือวิจยั คือ การสนทนากลุ่ม
การสังเกต และการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มได้ดำ� เนิ นการพัฒนากลุ่มโดยเริ่ มจาก 1) การอบรม
ให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต และ
การจัดการธุรกิจ 2) การติดตามผลและการแก้ไขปัญหาหลังจากอบรม และ 3) การประเมินผล
*DBA. University of South Australia (2008), ปัจจุบนั เป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
**Ph.D. (Management) Adamson University (2003), ปั จจุบนั เป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สังกัดโปรแกรม
วิชาบริ หารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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การพัฒนาร่ วมกัน กลุ่มได้ขอ้ สรุ ปในการด�ำเนินงาน 3 รู ปแบบ คือรู ปแบบของการบริ หาร
จัดการ รู ปแบบการผลิต และรู ปแบบการจัดการธุรกิจ
ค�ำส�ำคัญ: กลุม่ เกษตรกร, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ,
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�ำ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็ นปรัชญาทีเ่ น้นให้ยดึ เส้นทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา) และเป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวทางในการปฏิบตั ิตนของประชาชนทั้งระดับ
92

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

บุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศ ซึ่ งเริ่ มจากการสร้างพื้นฐานให้ประชาชนส่ วนใหญ่
พอมีพอกินและพึง่ พาตนเองได้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริ มสร้างความเจริ ญและฐานะเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้นตามล�ำดับต่อไป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างพื้นฐานคือ “ความพอมี
พอกิน พอใช้” ให้กบั ประชาชน ภายใต้ 3 หลักการ (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภมู ิคุม้ กันที่ดีในตัว) และ 2 เงื่อนไข (ความรู ้และคุณธรรม) (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 2550)
โครงการหลวงเป็ นโครงการส่ วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ดังมีพระราชกระแสเกี่ยวกับโครงการหลวง ไว้วา่
เรื่ องที่จะช่ วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์ โดยตรงกับ
ชาวเขาเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ชาวเขามีความเป็ นอยู่ดีขึน้ สามารถ
เพาะปลูกสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นรายได้ กับเขาเอง จุดประสงค์ อย่ างหนึ่ง
คื อมนุษยธรรม หมายถึงให้ ผ้ ูอยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้ พยุงตัว
ให้ มีความเจริ ญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็ นเรื่ องช่ วยในทางที่ทกุ คนเห็นว่ า ควรจะช่ วย
เพราะเป็ นปั ญหาใหญ่ คือปั ญหาเรื่ องยาเสพติ ด ถ้ าช่ วยชาวเขาปลูกพื ช
ที่ เป็ นประโยชน์ บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่ น ท�ำให้ นโยบายการระงับ
การปราบปรามการสูบฝิ่ นและค้ าฝิ่ นได้ ผลดี อันเป็ นผลอย่ างหนึ่ง
อี กอย่ างคื อชาวเขาตามที่ ร้ ู เป็ นผู้ทำ� การเพาะปลูกโดยวิธีที่จะท�ำให้
บ้านเมืองของเราสู่หายนะได้ ที่ถางป่ าและปลูกโดยวิธีไม่ถกู ต้อง ถ้าพวกเราทุกคน
ไปช่ วยเขาก็เท่ ากับช่ วยบ้ านเมืองให้ มีความดี อยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้ อีก
ทั่วประเทศ ถ้ าสามารถท�ำโครงการนีส้ ำ� เร็ จให้ ชาวเขาอยู่เป็ นหลักแหล่ ง และ
สนับสนุนนโยบายจะรั กษาป่ า รั กษาป่ าให้ เป็ นประโยชน์ ต่อไปและยัง่ ยืนมาก

ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงในประเทศไทยมีท้ งั หมด 38 แห่ง ซึ่งตั้งอยูใ่ นเฉพาะ
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน และพะเยา
โดยจะตั้งอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่มากทีส่ ุด รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย (มูลนิธิโครงการหลวง,
2560)
ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะเริ่ มต้นในรู ปแบบของงานอาสาพัฒนาชาวเขา
ตามพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งด�ำเนินงานโดยมูลนิธิโครงการหลวง
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดตั้งขึ้นในปี 2522 ตั้งอยูท่ ี่ บ้านดอยสะโงะ ต�ำบลศรี ดอนมูล
อ�ำเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
มีเขตความรับผิดชอบ 4 หมูบ่ า้ น คือ บ้านดอยสะโงะ บ้านเวียงแก้ว บ้านวังลาว และบ้านป่ าไม้
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หมูบ่ า้ นติดกับชายแดนพม่า มีคนอาศัยอยู่ 643 หลังคาเรื อน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวเขา
เผ่าอาข่า ไทลื้อ และคนพื้นเมือง ประชากรมากกว่าร้อยละ 70 มีการศึกษาระดับประถม
การศึกษาหรื อต�่ำกว่า (ร้อยละ 41 ไม่ได้รับการศึกษา) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
อาชีพหลักคือ ท�ำนา ท�ำไร่ รับจ้าง และหาของป่ าขาย สภาพความเป็ นอยูค่ ่อนข้างแร้นแค้น
และยากจน และขาดสาธารณูปโภคที่ถูกต้องตามสุ ขลักษณะ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง
สะโงะจึงเข้าไปสนับสนุนส่ งเสริ มให้เพาะปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก
หลายชนิด จากการสัมภาษณ์หวั หน้าและเจ้าหน้าที่ศนู ย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ พบว่า
พืชสมุนไพรที่ได้รับผลตอบรับจากตลาดและเป็ นที่นิยมปลูกของเกษตรกรของโครงการ
เป็ นอย่างดี คือ เก๊กฮวย เนื่องจากให้ผลผลิตดี มีราคาสูง และในปี พ.ศ. 2556 มีเกษตรกร
ได้รับการส่ งเสริ มให้ปลูกดอกเก๊กฮวยจ�ำนวน 20 ราย แต่เกษตรกรยังขาดความรู ้ในการ
บริ หารจัดการภายในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนและการบริ หารจัดการในหลายด้าน
ท�ำให้ระบบการท�ำงาน และการส่งเสริ มไม่เป็ นระบบระเบียบ เกิดความล่าช้าในการผลิต
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) ในเบื้องต้นมีการให้ทุน
สนับสนุนการวิจยั แก่นกั วิจยั เพื่อพัฒนาศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ ด้านการอบแห้ง
การแปรรู ป การเพิ่มมูลค่า และการตลาดของเก๊กฮวย ซึ่ งเป็ นการพัฒนาในส่ วนกลางน�้ำ
และปลายน�้ำ แต่การพัฒนาในส่ วนต้นน�้ำคือด้านการปลูกรวมถึงเกษตรกรผูป้ ลูกนั้นยังขาด
การศึกษาและพัฒนา ดังนั้นส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตรจึงให้ทุนสนับสนุนการวิจยั
เรื่ องนี้ แก่ ทีมวิจยั ในการศึ กษาและพัฒนาเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยที่ ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงสะโงะให้การส่ งเสริ ม โดยการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้จะน้อมน�ำหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่มาใช้เป็ นแนวทางของการพัฒนา ในส่ วนของหลักการ
ของทฤษฎีใหม่จะใช้ทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 2 คือ การส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมตัวเป็ นกลุ่ม
เพื่อช่ วยเหลือเกื้ อกูลกัน เพื่อร่ วมกันด�ำเนิ นการด้านต่างๆ เช่ น การผลิต การตลาด
ความเป็ นอยู่ สวัสดิการ สังคม และเพิ่มรายได้

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาและพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษารู ปแบบของการบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุ รกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ของศูนย์พฒั นา
โครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

การศึ กษาเรื่ องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย แบบมีส่วนร่ วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. กลุม่ เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยในศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ มีการรวมกลุม่
เพื่อช่วยเหลือกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยงั มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกลุม่ เทคนิคและกระบวนการผลิต และการจัดการธุรกิจ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้สามารถบริ หารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิผล
2. กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยดังกล่าวมีรายได้และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น
3. ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะได้ตวั อย่างของการรวมกลุ่มที่ดี ท�ำให้สามารถ
น�ำองค์ความรู ้ดงั กล่าวขยายผลต่อไปยังการรวมกลุ่มอื่นๆ ของศูนย์ รวมทั้งขยายผล
ไปสู่ศนู ย์พฒั นาโครงการหลวงอื่นด้วย

ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 พระราชทานเน้นย�้ำเรื่ อง
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในปี พ.ศ. 2540 ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่ วนของประเทศไทย
จึงหันมาสนใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอย่างมาก ซึ่งในระยะแรกมีผเู ้ ข้าใจความหมาย
ของค�ำว่า “พอเพียง” คลาดเคลื่อนไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณ
อธิบายขยายความ อาทิขอ้ ความบางตอนคือ “ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่ เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่วา่ ในหมู่บา้ นหรื อ
ในอ�ำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ
ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าขนส่ งมากนัก” พระราชด�ำรัส
เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ยงั มี
พระราชด�ำรัสเนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
(พิพฒั น์ ยอดพฤติการ, 2550: 19 - 20) ดังนี้คือ
วิ ธีปฏิ บัติเศรษฐกิ จพอเพี ยงนั้ น...จะปฏิ บัติเศรษฐกิ จพอเพี ยง
100 เปอร์ เซ็นต์ คงท�ำไม่ ได้ และถ้ าส�ำรวจตัวเอง หรื อเศรษฐกิจของตัวเอง
ก็เข้ าใจว่ า จะเห็นได้ ว่าไม่ ได้ ทำ� เข้ าใจว่ าท�ำได้ ไม่ ถึง 25 เปอร์ เซ็นต์ ไม่ ได้ ถึง
เศษหนึ่ งส่ วนสี่ เพราะว่ าสิ่ งที่ ตนผลิตหรื อท�ำ ส่ วนใหญ่ กเ็ อาไปแลกกับ
ของอื่ นที่ มีความจ�ำเป็ น ฉะนั้น จึ งพูดว่ าเศรษฐกิ จพอเพี ยง ปฏิ บัติเพี ยง
เศษหนึ่งส่ วนสี่ ก็ควรจะพอและท�ำได้
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ค�ำว่ าพอเพียงมีความหมายอีกอย่ างหนึ่ง มีความหมายกว้ างออกไปอีก
ไม่ ได้ หมายถึงการมีพอส�ำหรั บใช้ เองเท่ านั้น แต่ มีความหมายว่ า พอมีพอกิน
เราควรจะปฏิบตั ิให้ พอมีพอกิน พอมีพอกินนีแ้ ปลว่ าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...
ความจริ งเศรษฐกิ จพอเพี ยง (Sufficiency Economy) นี ้กว้ างขวางกว่ า
Self-sufficiency คื อ Self-sufficiency นั้นหมายความว่ า ผลิตอะไรที่ มีพอ
ที่ จะใช้ ไม่ ต้องไปขอซื ้อคนอื่น อยู่ได้ ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง)

ต่อมาค�ำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่ มมีการน�ำมาใช้มากขึ้น รวมทั้งมีการตีความ
และขยายความที่แตกต่างกันไป ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติจึงได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ มาร่ วมกันประมวลและ
กลัน่ กรองพระราชด�ำรัสออกมาเป็ นบทความเรื่ อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้
น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุ ณาขอพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542
โดยทรงพระกรุ ณาปรับปรุ งแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (สมเกียรติ ศรลัมพ์, 2551:
65 - 66) โดยมีใจความต่อไปนี้
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรั ชญาชี ถ้ ึงแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบตั ิตน
ของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่ ระดับครอบครั ว ระดับชุมชน จนถึงระดับรั ฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ ดำ� เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ ก้าวทันต่ อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ�ำเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีพอสมควรต่ อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 		
ทั้งนีจ้ ะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่ างยิ่งในการน�ำวิชาการต่ างๆ มาใช้ ในการวางแผนและการด�ำเนิ นการ
ทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพืน้ ฐานจิ ตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้ มีสำ� นึ ก
ในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ด�ำเนินชี วิต
ด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุล
และพร้ อมต่ อการรองรั บการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วและกว้ างขวางทั้งด้ าน
วัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่ างดี
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นเป็ นที่มาของ “3 ห่ วง (พอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมคิ ุ้มกันทีด่ ใี นตัว) 2 เงือ่ นไข (ความรู้ และคุณธรรม)” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จพอเพียง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
น�ำมาเผยแพร่ อยูใ่ นปัจจุบนั
3 ห่ วง 2 เงือ่ นไข เป็ นสิ่ งที่สะท้อนอยูใ่ นกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ ดังมีตวั อย่างของพระราชด�ำรัส
ต่อไปนี้คือ (พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์, 2550)
“การที่จะท�ำโครงการอะไรจะต้องท�ำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไป
คือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะท�ำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้ และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆ
ไม่ครบ...ข้อส�ำคัญที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าเราท�ำโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม
อาจจะไม่หรู หรา แต่จะไม่ลม้ หรื อถ้ามีอนั เป็ นไปก็ไม่เสี ยมาก” พระราชด�ำรัสเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งสะท้อนถึง “หลักของความพอประมาณ”
“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย�้ำว่า เป็ นทั้งเศรษฐกิจหรื อความประพฤติที่ทำ� อะไร
เพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าท�ำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ให้ผล
ที่ออกมาคือสิ่ งที่ติดตามเหตุ การกระท�ำก็จะเป็ นการกระท�ำที่ดี และผลของการกระท�ำนั้น
ก็จะเป็ นการกระท�ำทีด่ ี” พระราชด�ำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2543 ซึ่งสะท้อนถึง “หลักของความมีเหตุผล”
“ทุกวันนี้ สถานการณ์ต่างๆ ในโลกและในบ้านเมืองของเราเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วย่อมท�ำให้มคี วามคิด ความเห็นและหลักการอย่างใหม่เกิดขึ้นมามาก การจัดวาง
หลักการวางระเบียบปฏิบตั ิในการบริ หารและด�ำเนินการศึกษาจ�ำต้องกระท�ำให้สอดคล้อง
ให้ถกู ต้องเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนมาด้วย” พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสที่คณะครู
อาวุโสเข้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือประจ�ำปี 2516
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ซึ่งสะท้อนถึง “หลักของการมีภูมคิ ุ้มกันทีด่ ใี นตัว”
“นอกจากจะอาศัยความรู ้ความสามารถทางวิชาการตามที่ได้ศึกษามาแล้ว ยังจ�ำเป็ น
ต้องมีความรอบรู ้และความเข้าใจอันกระจ่างและเพียงพอในข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับงานที่จะท�ำทั้งหมด” พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธี
พระราชทานปริ ญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522
ซึ่งสะท้อนถึง “เงือ่ นไขความรู้ ”
“การที่จะท�ำงานให้สมั ฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม
ด้วยนั้น จะอาศัยความรู ้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ�ำเป็ นต้องอาศัยความสุจริ ต ความบริ สุทธิ์ใจ
และความถูกต้องเป็ นธรรมประกอบด้วย” พระบรมราโชวาทเนื่ องในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ซึ่ งสะท้อนถึง
“เงือ่ นไขคุณธรรม”
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1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอ่ ความจ�ำเป็ น ไม่มากหรื อน้อยเกินไป
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชา
และถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย โดยพิจารณาจากเหตุหรื อปั จจัย
ทีเ่ กี่ยวข้องและพิจารณาถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
3) การมีภูมิค้ มุ กันทีด่ ใี นตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวหรื อปรับตัวให้พร้อมรับมือ
กับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรม และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4) ความรู้ หมายถึง ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านโดยมี
ความรอบคอบและระมัดระวังทีจ่ ะน�ำความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงประกอบทั้งในขั้น
การวางแผนและขั้นการปฏิบตั ิ ซึ่งต้องอาศัยการฝึ กตนให้มคี วามรอบรู ้ดงั กล่าวให้เกิดขึ้น
5) คุณธรรม หมายถึง การตระหนักในคุณธรรม ความรูส้ ึกผิดชอบชัว่ ดี ความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีการใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความขยันหมัน่ เพียร อดทน ไม่โลภ
ไม่ตระหนี่ รู ้จกั แบ่งปัน และรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่นและสังคม

ภาพที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่ า: จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2548)
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จากภาพที่ 2 สามารถสรุ ปได้วา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะ
แนวคิดและแนวทางในการด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทางสายกลางอย่างรอบรู ้ รอบคอบ
ระมัดระวัง เท่าทันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยความพอเพียง
และเกิดความสมดุลทั้งทางด้านจิตใจและด้านวัตถุ และน�ำไปสู่การพัฒนาชีวติ เศรษฐกิจ
และสังคมที่สมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนิ นชีวิตและพัฒนาชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และระดับประเทศ
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชด�ำริ
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ เป็ นตัวอย่างการปฏิบตั ิของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตรกรรม โดยหลักการของทฤษฎีใหม่แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น คือ ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3
ทฤษฎีใหม่ข้นั ที่ 1 คือ การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริ โภคบนพื้นฐานของ
ความประหยัด พึ่งพาตนเองและลดรายจ่าย
ทฤษฎีใหม่ข้นั ที่ 2 คือ การรวมพลังกันในรู ปของกลุม่ เพือ่ ช่วยเหลือกันในการผลิต
การตลาด สวัสดิการ การศึกษา และการพัฒนาสังคม
ทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 3 คือ สร้างเครื อข่ายและเชื่ อมโยงกับบริ ษทั หรื อแหล่งทุน
เพื่อมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
จากหลักการของทฤษฎีใหม่สามารถเปรี ยบเทียบกับระดับความพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้และจ�ำแนกออกเป็ น 3 ระดับ คือ เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (พิพฒั น์ ยอดพฤติการ, 2550) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีห่ นึ่ง หรื อเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐานที่เน้ นความ
พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครั ว ซึ่ งเทียบได้กบั หลักการของทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 1)
กล่าวคือครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเอง ด�ำเนินชีวติ ด้วยความประหยัด
ลดรายจ่าย และเกิดความพอเพียงในครอบครัว ส�ำหรับเกษตรกรที่มีเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพื้นฐาน คือ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองเรื่ องแหล่งน�้ำโดยการขุดสระน�้ำ  ซึ่งช่วย
ลดการพึ่งพาน�้ำฝน เกษตรกรใช้แรงงานในครอบครัว มีการปลูกข้าวและพืช รวมทั้ง
เลี้ยงสัตว์ไว้บริ โภคในครัวเรื อน จึงท�ำให้สามารถเลี้ยงตัวเองหรื อพึ่งพาตนเองได้ ประหยัด
และลดรายจ่ายลงได้
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เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง หรื อเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ าที่เน้ น
ความพอเพียงระดับชุมชน กลุ่มหรือองค์กร ซึ่งเทียบได้กบั หลักการของทฤษฎีใหม่ข้นั ที่ 2)
กล่าวคือ เมื่อบุคคลและครอบครัวมีความพอเพียงขั้นพื้นฐานแล้วจึงรวมพลังกันเป็ น
กลุ่ม สหกรณ์ หรื อกลุ่มธุรกิจในลักษณะเครื อข่ายวิสาหกิจ เพือ่ ร่ วมกันด�ำเนินการด้านต่างๆ
เช่น การผลิต การตลาด ความเป็ นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเกษตรกรที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ในระดับนี้ คือ เกษตรกรมีการรวมพลังกันในรู ปกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์เพื่อการเกษตร
หรื อเครื อข่ายวิสาหกิจ เพือ่ สร้างประโยชน์ร่วมกันให้กบั กลุ่มและส่ วนรวมบนพื้นฐานของ
การแบ่งปั นกันและช่ วยเหลือกันตามก�ำลังความสามารถ ซึ่ งท�ำให้ชุมชนเกษตรกร
มีความพอเพียงที่กา้ วหน้าขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีส่ าม หรื อเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ าทีเ่ น้ นความ
พอเพียงระดับเครือข่าย (พิพฒั น์ ยอดพฤติการ, 2550) ซึ่งเทียบได้กบั หลักการของทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 3) กล่าวคือเมือ่ กลุม่ มีความพอเพียงในระดับทีส่ องแล้วจะส่งเสริ มให้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ธนาคาร หรื อบริ ษทั ขนาดใหญ่ต่างๆ ในประเทศ เพื่อร่ วมลงทุน ขยายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และพัฒนาคุณภาพชีวติ ซึ่งท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และ
เทคโนโลยี ช่วยสื บทอดภูมิปัญญาของชุมชนหรื อกลุ่ม และเกิดการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่กา้ วหน้า
3. หลักในการบริหารจัดการกลุ่ม
หลักในการบริ หารจัดการทีท่ ำ� ให้กลุม่ ประสบความส�ำเร็จ ประกอบด้วย 1) การบริ หาร
จัดการแบบมีส่วนร่ วม 2) รู ปแบบการบริ หารอยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หารและ
มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 3) มีการวางแผน 4) มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5) มีการก�ำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม และ
6) มีการเสริ มสร้างและถ่ายทอดความรู ้แก่สมาชิก
4. ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ การด�ำเนินงานของกลุ่มประสบความส� ำเร็จ
ปั จจัยที่ทำ� ให้การด�ำเนินงานของกลุ่มประสบความส�ำเร็ จ ประกอบด้วย 1) ปั จจัย
ด้านการมีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ 2) ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มจากหน่วย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการร่ วมผลิต
ร่ วมกันขาย และร่ วมกันซื้อสิ นค้า 4) ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท�ำงาน
ของกลุ่มและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 5) ปั จจัยด้านการให้การ
ศึกษา พัฒนาความรู ้ในด้านทักษะการผลิต การตลาด และมีการถ่ายทอดความรู ้ และ
6) ปั จจัยด้านการเชื่อมโยงเครื อข่าย
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นอกจากนี้ลกั ษณะผูน้ ำ � คณะกรรมการ และสมาชิกของกลุ่มยังมีผลต่อความส�ำเร็ จ
ในการด�ำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย
1) ลักษณะของผูน้ ำ� กลุ่มที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานของกลุ่มคือ มี
คุณธรรม ฉลาด/มีความรู ้ความสามารถ /มีความคิดริ เริ่ ม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเสี ยสละ
มีความขยัน มีความรับผิดชอบ เป็ นที่ยอมรับ เป็ นคนในพื้นที่ เป็ นที่ปรึ กษาของสมาชิกได้
ดี เป็ นผูเ้ ข้าใจต่อเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม
2) ลักษณะของคณะกรรมการที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานของกลุ่ม
คือ มีความรู ้ และกล้าแสดงความคิดเห็น มีความซื่ อสัตย์ มีการส�ำรวจปั ญหาและความ
ต้องการของสมาชิก มีความเสี ยสละ มีความขยัน อุทิศเวลาในการท�ำงานของกลุ่ม
3) ลักษณะของสมาชิกกลุ่มที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานของกลุ่มคือ
มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการผลิต มีความรู ้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
แต่ละฝ่ าย มีความรู ้ความเข้าใจการบริ หารจัดการกลุ่ม การสื่ อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
เข้าใจซึ่งกันและกัน มีสิทธิ เสรี ภาพ และการใช้อำ� นาจร่ วมกัน มีส่วนร่ วมในการอภิปราย
กลุ่ม ความสัมพันธ์ของสมาชิกเป็ นไปด้วยดี
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่นำ� เสนอในงานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเกษตรในลักษณะต่างๆ
ประเวทย์ ใจฝั้น และสุ กญ
ั ญา ใจฝั้น (2556) ได้ศึกษารู ปแบบการร่ วมกลุ่มและ
การเชื่อมโยงสู่ ตลาดอย่างยัง่ ยืนภายใต้โครงสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ในพื้นที่
ศูนย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสี มา โดยมีวตั ถุประสงค์คือ
1) เพือ่ พัฒนารู ปแบบการจัดการธุรกิจของเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ผา่ นโครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ ในเขตปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมและเข้าพื้นที่ประกอบอาชีพจริ ง
2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการรวมกลุ่มและการจัดการระดับกลุ่มของเกษตรกร เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาว และ 3) เพือ่ หารู ปแบบการท�ำงาน
และความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกลไกสนับสนุ นการก่อสร้าง
และพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นของเจ้าหน้าที่นกั วิชาการ
และครู บุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการความร่ วมมือโครงสร้างและพัฒนาเกษตร
มืออาชีพยุคใหม่
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยด้านบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ปั จจัยด้านสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (แต่มีความเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับบุคลากร
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ขอบเขตหน้าที่และบทบาทในการปฏิบตั ิงานของท่านถูกระบุอย่างชัดเจน) 3) ปั จจัยด้าน
การท�ำงานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับปานกลาง (มีความเห็นระดับมากที่สุดเกี่ยวกับบุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่ วมงานในโครงการฯ) 4) ปั จจัยด้านความผูกพันกับ
โครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง (มีความเห็นระดับมากที่สุดเกี่ยวกับบุคลากร ที่มีความภูมิใจ
ที่ทำ� งานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่และบุคลากรที่ท่านพร้อมจะทุ่มเท
ในการท�ำงานโครงการสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่ นใหม่ให้กา้ วหน้า) 5) ปั จจัยด้านความ
ก้าวหน้าในการท�ำงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด (มีความเห็นระดับมากที่สุดเกี่ยวกับบุคลากร
รู ้สึกมีกำ� ลังใจในการท�ำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่) และ 6) ปัจจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (มีความเห็นระดับสู งสุ ดเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องมือ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และเกี่ยวกับฐานข้อมูลสารสนเทศ
ในหน่วยงานรับผิดชอบเป็ นปัจจุบนั )
		
สุ ภาพรรณ พาบุ และคณะ (2554) ท�ำการวิจยั เรื่ องการด�ำเนินการที่ประสบ
ผลส�ำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรี ยใ์ นจังหวัดสุรินทร์
โดย มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานและกระบวนการผลิตข้าวอินทรี ย ์
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดสุ รินทร์ 2) เพื่อศึกษาการจัดการ
องค์ความรู ้ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวอินทรี ยต์ ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
สุ รินทร์ และ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จของการด�ำเนิ นการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดสุ รินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ เกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรี ยบ์ า้ นกันโจรง ต�ำบลกระหาด อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ โดยใช้
วิธีการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการด�ำเนิ นงานและกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรี ยข์ องเกษตรกร เริ่ มจากการรวมกลุ่มกันขึ้นด�ำเนินงานแก้ไขปั ญหาจากที่เคยท�ำนา
ไม่ได้ผลได้ปรับเปลี่ยนมาด�ำเนินการตามนโยบายของจังหวัดและด�ำเนินงานตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี ที่ 3 ถึงเริ่ มเห็นผลและมีผลตอบแทนที่ดี มีการด�ำเนินการผลิต
ข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ มกท. มกอช. และมาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะ
(GAP)
2) กลุ่มเกษตรกรมีแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม
กระบวนการผลิต โดยในปี 2552 ได้รับรางวัลพระราชทานกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
การจัดการความรู ้ที่สำ� คัญ คือ การแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิก การมีส่วนร่ วมกัน
ตรวจสอบมาตรฐาน การพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรต�ำบลเครื อข่าย และผูก้ ำ� กับมาตรฐาน
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การน�ำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับปฏิบตั ิ ได้เป็ น 4 ขั้น คือ (1) พึ่งตนเองได้
(2) อยูไ่ ด้อย่างพอเพียง (3) อยูร่ ่ วมกันอย่างเอื้ออาทรและ (4) อยูด่ ียง่ิ ขึ้นด้วยการเรี ยนรู ้
3) ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จ การด�ำเนินการที่ประสบผลส�ำเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
ความตั้งใจจริ งของเกษตรกร ความมุ่งมัน่ ศรัทธาต่อวิถีทางของเกษตรอินทรี ยแ์ ละแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ความอดทนมานะพยายาม ความขยันและซื่อสัตย์ ภาวะผูน้ ำ � ความสามัคคี
ความรู ้ และวัฒนธรรมองค์กร และ 2) ปั จจัยภายนอก ประกอบด้วยปั จจัยด้านการผลิต
การตลาด การบริ หารจัดการ การเงิน การมีส่วนร่ วมสมาชิกภายในกลุ่มหรื อชุมชน ภาวะ
ผูน้ ำ � แรงงาน (ใช้แรงงานในครอบครัว) การมีปฏิสมั พันธ์กบั ภายนอก การเป็ นสมาชิกที่ดี
และข้อมูลข่าวสาร
ธวัชชัย ไพใหล และคณะ (2551) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง: กรณี ศึกษาหมู่บา้ นรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดับความเข้าใจปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
มายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่เป็ นหมู่บา้ นต้นแบบ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ให้เกษตรกรค้นหาแนวทางหรื อรู ปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมและยัง่ ยืน โดยวิธีดำ� เนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม ซึ่ งใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายมาใช้ในการศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีคน้ หาศักยภาพเกษตรกร
และชุมชน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกษตรกร 3 ต�ำบล น�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ปั จจัยจากการประกอบอาชีพ อายุ ประสบการณ์
โลกทัศน์พ้นื บ้าน กระบวนการเรี ยนรู ้ ส่ วนปัจจัยโดยอ้อมมาจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็ นปั จจัย
ที่มีส่วนส�ำคัญที่ทำ� ให้เกษตรกรทั้ง 5 ต�ำบลน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
2) รู ปแบบพัฒนาศักยภาพเกษตรกรของชุมชนเป็ นการเน้นการอบรมให้ความรู ้
ศึกษาดูงานพื้นฐานที่ตน้ แบบ เป็ นการปรับเปลี่ยนท่าทีและน�ำความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมทางด้านการผลิตทางการเกษตร และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 2 วิธีคือ การให้การศึกษาแก่เกษตรกร และ
การจัดระเบียบชุมชน
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ระเบียบวิธีวจิ ยั

ประชากร
ประชากรคือ กลุม่ เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ
จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 31 คน ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้ได้ศึกษาประชากรทั้งหมด
วิธีการด�ำเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) และเทคนิคการ
วิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
มีการสร้างแบบสัมภาษณ์และทดสอบแบบสัมภาษณ์กบั เกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นที่โครงการ
หลวงสะโงะให้การส่ งเสริ มก่อนที่จะน�ำมาใช้สมั ภาษณ์เก็บข้อมูล
ส�ำหรับวิธีการด�ำเนินการวิจยั ได้นำ� ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริ บทของชุมชน และกลุ่มเกษตรกรปลูกเก๊กฮวย
ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย ในส่ วนของเงื่อนไขความรู ้กล่าวคือ
เป็ นการพิจารณาอย่างรอบรู ้ รอบคอบ และระมัดระวัง
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อให้ชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ชุมชน
และกลุ่มเกษตรกร รับทราบ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้ลงพื้นที่
ร่ วมกับโครงการวิจยั อื่นทั้งที่เป็ นโครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่ วมมือจากชุมชน และชี้แจงข้อดีของการเข้าไปช่วยเหลือ
ในลักษณะของโครงการวิจยั จากสวก.ในครั้งนี้ โดยตัวแทนชุมชนที่เข้าร่ วมรับฟังในครั้งนี้
ประกอบด้วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชาวบ้านแกนน�ำ และเจ้าหน้าที่
ของโครงการหลวงสะโงะ ซึ่ งได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีและพร้อมที่จะ
ให้ความร่ วมมือกับทีมวิจยั
3. สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกดอกเก๊กฮวย จ�ำนวน 21 คน
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร โดยให้
ชุมชนและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล ร่ วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางในการ
พัฒนาแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกเก๊กฮวย ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ
4. สนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกดอกเก๊กฮวย จ�ำนวน 21 คน เพือ่ ศึกษาหาแผนการ
พัฒนา หรื อแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกเก๊กฮวยแบบมีส่วนร่ วม โดยมีการก�ำหนด
รู ปแบบของกิจกรรมการพัฒนาที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม 3 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการ
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กลุ่ม ด้านการผลิต และด้านการจัดการธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณ เป็ นการ
พิจารณาอย่างมีเหตุผล จากความรู ้และบริ บทที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือเป็ นแผนพัฒนาที่พอเหมาะ
พอดีกบั ก�ำลังความสามารถของกลุม่ และยังสอดคล้องกับหลักของการมีภมู คิ มุ ้ กันที่ดีในตัว
กล่าวคือการพัฒนาตามแผนจะเป็ นการเตรี ยมตัวให้กลุ่มพร้อมรับกับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. จัดการอบรมการบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุรกิจ ตามแผน
การพัฒนากลุ่มที่ได้จดั ท�ำขึ้นโดยการอบรมได้นำ� การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นสาระส�ำคัญในการอบรมด้วย ทั้งนี้การอบรมเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่
กลุ่มเกษตรกรซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 สาระส�ำคัญของการอบรมด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม
5.1.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการกลุ่มโดยประยุกต์
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) มีการก�ำหนดจ�ำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ 2) มีการมอบหมายตามต�ำแหน่งหน้าที่และภาระ
งานที่ไม่เอาเปรี ยบสมาชิ กในกลุ่ม สอดคล้องกับหลักความมีเหตุผล 3) การใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการเลือกตัวแทนกลุ่ม การรักษาสิ ทธิของตนเองและใช้หน้าที่ของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม การสร้างความสามัคคีในกลุ่ม สอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุม้ กัน
ที่ดี 4) ถ่ายทอดความรู ้ระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับสมาชิก
สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู ้ และมีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
สอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม
5.1.2 การจัดการด้านการเงินของกลุ่มและการจัดท�ำบัญชี ของกลุ่ม
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) หลักการจัดท�ำบัญชีของกลุ่ม
เพือ่ สร้างระบบก�ำกับดูแลกลุ่ม ความโปร่ งใสในการบริ หารกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
มีภมู ิคุม้ กันที่ดี 2) หลักการจัดสรรผลประโยชน์ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มอย่างเป็ นธรรม สอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม 3) การสร้างเงินออมหรื อ
เงินทุนส�ำรองของกลุ่ม รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่ม เพื่อน�ำไปสู่ การพัฒนา
และการวางแผน รวมถึงการบริ หารหรื อจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงินของกลุ่ม
ซึ่งเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันในการด�ำเนินงานของกลุ่มตามหลักการมีภมู ิคุม้ กันที่ดี
5.2 สาระส�ำคัญของการอบรมด้านการผลิต
5.2.1 ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับการปลูกดอกเก๊กฮวย ได้แก่ ความรู ้ทว่ั ไป
เกี่ยวกับดอกเก๊กฮวย ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์และสายพันธุ์ ลักษณะของดอก ใบ ก้าน
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ดอกเก๊กฮวยที่ดี รวมถึงประโยชน์ของดอกเก๊กฮวยที่แท้จริ ง เกิดองค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภมู ิคุม้ กันที่ดีและเงื่อนไขความรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.2.2 กระบวนการปลูกเก๊กฮวย ได้แก่ 1) กระบวนการผลิตดอกเก๊กฮวย
ที่ถูกต้อง เพื่อความสมบูรณ์ของดอก ตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกระทัง่ ถึงการเก็บเกี่ยวและการ
ขยายพันธุ์ จ�ำนวนต้นของเก๊กฮวยที่จะสามารถดูแลได้อย่างทัว่ ถึง การดูแลต้น การให้น้ ำ �
การให้ปุ๋ย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภมู ิคุม้ กันที่ดี 2) การดูแลดอกเก๊กฮวยโดยที่ไม่ใช้สารเคมี การน�ำปั จจัยการผลิต
ภายในท้องถิน่ วัสดุตา่ งๆ ที่เหลือจากการท�ำการเกษตรอืน่ ๆ มาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ย
และได้ปยที
ุ๋ ่มาจากธรรมชาติเป็ นการรักษาสภาพแวดล้อม ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และช่วยลด
ต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผล การภูมิคุม้ กันที่ดี และเงื่อนไขคุณธรรม
5.2.3 การเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวย ได้แก่ 1) วิธีการเก็บดอกเก๊กฮวยและ
วิธีการรักษาต้นเก๊กฮวยไม่ให้เสี ยหาย ซึ่งเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ตามเงื่อนไขความรู ้ และ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต สอดคล้องกับหลักความมีเหตุผล 2) ข้อจ�ำกัดของดอกเก๊กฮวย
เช่น ขณะที่ดอกก�ำลังบานพร้อมเก็บเกี่ยว หากมีจำ� นวนมากจะต้องรี บเก็บเกี่ยว หรื อต้อง
เลือกใช้จำ� นวนแรงงานมากขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยว หรื อจะเลือกเก็บเท่าที่ตนและครอบครัว
จะท�ำได้ เพื่อรักษาผลผลิตดอกให้มีมูลค่า รวมถึงไม่ให้เกิดความเสี ยหายระหว่างเก็บเกี่ยว
และน�ำส่ งขาย สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ และความมีเหตุผล
5.3 สาระส�ำคัญของการอบรมด้านการจัดการธุรกิจ
5.3.1 ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักการบริ หารธุ รกิจ ได้แก่ 1) หลักการ
บริ หารเชิงธุ รกิจ เพื่อวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว สอดคล้อง
ตามหลักความพอประมาณ และ 2) หลักการบริ หารธุรกิจที่ดีและการบริ หารเงินทุนให้
เหมาะสม สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู ิคุม้ กันที่ดี
5.3.2 การบริ หารการผลิต การตลาด และการบริ หารเงินทุน ได้แก่
1) หลักการบริ หารการผลิต การตลาด การบริ หารเงินทุน รวมถึงการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบอย่างพอประมาณ เป็ นการสร้างความมัน่ คง สร้างภูมิคุม้ กันให้แก่การด�ำเนินงาน
ของกลุ่ม 3) การวางแผนการผลิตตามศักยภาพของตน ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ดอกเก๊กฮวยในตลาด หรื อตามที่ศนู ย์โครงการหลวงสะโงะต้องการ และสามารถจะค�ำนวณ
ปริ มาณเงินทุนที่มีอยู่ และการจัดหาเงินทุนจากภายในและภายนอกด้วยเหตุผลทางธุรกิจ
อย่างรอบคอบ ภายใต้การยอมรับราคาทีศ่ นู ย์โครงการหลวงสะโงะเป็ นผูเ้ สนอให้ เป็ นไปตาม
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หลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภมู ิคุม้ กันที่ดี และเงื่อนไขความรู ้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) การผลิตดอกเก๊กฮวยที่มีคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภคมีคุณธรรมในการท�ำธุรกิจ เช่น การไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำ� ลายสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
ซึ่งเป็ นเงื่อนไขคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3.3 หลักการจัดท�ำแผนธุรกิจของกลุ่ม และการจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับ
การบริ หารธุรกิจ ได้แก่ 1) เกษตรกรผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้หลักการจัดท�ำแผนธุรกิจ เป็ นการ
เพิม่ พูนความรู ้ตามเงื่อนไขความรู ้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้รู้ถึงประโยชน์
ของการท�ำแผนธุ รกิจของกลุ่ม ซึ่ งเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันในการด�ำเนิ นงานด้านธุ รกิจ
ของกลุ่ม และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการก�ำหนดแผนธุรกิจ ข้อมูลที่ได้จากก่อน
และหลังการผลิต รวมถึงเอกสารต่างๆ มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการวิเคราะห์
เหตุผลจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เป็ นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความ
มีเหตุผล และมีภมู ิคุม้ กันที่ดี เป็ นต้น
6. คณะผูว้ จิ ยั ติดตามกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกเก๊กฮวยที่ได้อบรมแล้วว่ากลุ่มเกษตรกร
ได้นำ� ความรู ้จากการอบรมไปปฏิบตั ิจริ งหรื อไม่ อย่างไร และหากน�ำไปปฏิบตั ิแล้วเกิด
ปั ญหาอย่างไรบ้าง และเมื่อเกิดปั ญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้หรื อไม่ อย่างไร และคณะผูว้ จิ ยั
เข้าได้ไปร่ วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7. การประเมินผลการพัฒนาร่ วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรปลูกเก๊กฮวย ดังกล่าว
กับคณะผูว้ จิ ยั หลังจากติดตามผลการน�ำความรู ้จากการอบรมไปปฏิบตั ิจริ งแล้ว คณะผูว้ จิ ยั
ร่ วมกับกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกเก๊กฮวยจึงประเมินผลการพัฒนาโดยการติดตามสอบถามว่า
บรรลุเป้ าหมายของการบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุ รกิ จตามแผน
การพัฒนากลุ่มที่ได้จดั ท�ำขึ้นหรื อไม่ อย่างไร และควรปรับปรุ งอย่างไร
8. ศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบของการบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต และการ
จัดการธุ รกิ จ ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของกลุ่มเกษตรปลูกเก๊กฮวยของ
ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม การสังเกต และการสัมภาษณ์จะใช้
การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) และใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ น
ขั้นตอน จัดระบบข้อมูลและสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั นอกจากนี้จะท�ำการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจยั โดยตรวจสอบจากภายในและภายนอก โดยการ
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ตรวจสอบจากภายนอกจะใช้วธิ ีการตรวจสอบผลวิจยั สามเส้า (triangulation) ซึ่ งเป็ นการ
ใช้ขอ้ มูลต่างชนิดกัน ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยมี
ตรวจสอบว่าผลการศึกษาจากข้อมูลการสัมภาษณ์และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมีความ
สอดคล้องกันหรื อไม่ อย่างไร

ผลการวิจยั

1. ผลศึกษาและพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊ กฮวย ของศูนย์ พฒ
ั นาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
ผลจากการสนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกดอกเก๊กฮวยท�ำให้เกษตรกรได้
แผนพัฒนากลุ่ม 3 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม ด้านการผลิต และด้านการจัดการ
ธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกเก๊กฮวย ดังมีผลของการพัฒนา
ตามแผนพัฒนากลุ่มต่อไปนี้
		
1.1 ผลการพัฒนาด้ านการบริหารจัดการกลุ่ม เดิมเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย
ที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะให้การส่ งเสริ ม ไม่มีการรวมกันเป็ นกลุ่มอย่างเป็ น
ทางการ กล่าวคือมีเพียงการรวมตัวกันของเกษตรกรเป็ นครั้งๆ เมื่อศูนย์พฒั นาโครงการ
หลวงสะโงะเรี ยกประชุมหรื อเรี ยกให้มารวมตัวเท่านั้น (อาจเรี ยกว่ามีการรวมกันเป็ นกลุ่ม
แบบไม่เป็ นทางการ) หลังจากการอบรมท�ำให้มีการรวมกลุ่มกันแบบเป็ นทางการ มีการ
เลือกตั้งประธานกลุ่มและกรรมการบริ หารกลุ่ม โครงสร้างการบริ หารจัดการกลุ่มชัดเจน
จะมีจดั การประชุมทั้งของคณะกรรมการและประชุมสมาชิก กลุม่ มีการระดมเงินทุนของกลุม่
โดยในวันที่มีการจัดซื้ อหุ ้นวันแรกมีเกษตรกรสนใจเข้าสมัครสมาชิ กทั้งสิ้ น 31 ราย
โดยเงินทุนของกลุ่มที่ได้ในเบื้องต้นนี้ เป็ นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้ น 8,420 บาท และปั จจุบนั
มีสมาชิ กกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็ น 55 ราย และมีเงินทุนของกลุ่มรวม 17,280 บาท (ข้อมูล
เดือนกันยายน 2557) ปั จจุบนั สมาชิกกลุ่มมีความเชื่อมัน่ ในกลุ่ม ให้ความร่ วมมือเข้าร่ วม
ประชุมและร่ วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
1.2 ผลการพัฒนาด้ านการผลิต หลังจากการอบรมเกษตรกรเริ่ มรู ้ จกั
การวางแผนด้านการผลิต เช่น วางแผนจ�ำนวนต้นที่จะปลูกให้เหมาะสมกับจ�ำนวนแรงงาน
ในครอบครัว กลุ่มเกษตรกรรับรู ้และเข้าใจกระบวนการการผลิตว่าจะไม่ใช้สารเคมี
ตลอดการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรมแล้วมีขอ้ ตกลง
ร่ วมกันที่จะไม่ใช้สารเคมี เพื่อพัฒนาให้เป็ นเกษตรอินทรี ย ์ เข้าสู่ การเกษตรแบบ GAP
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1.3 ผลการพัฒนาด้ านการจัดการธุรกิจ หลังจากการอบรมกลุ่มเกษตรกร
เข้าใจการจัดการในเชิงของธุรกิจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน มีการรวบรวมความ
ต้องการวัตถุดิบที่จำ� เป็ น กลุ่มมีการวางแผนรวบรวมจ�ำนวนปุ๋ ย แล้วสั่งซื้ อจากศูนย์
โครงการหลวง กลุ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการผลิตเพือ่ ใช้สำ� หรับการวางแผนก�ำหนด
เป้ าหมายของการผลิตในปี ต่อๆ ไป
2. ผลการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊ กฮวยของศู นย์ พฒ
ั นา
โครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
		 2.1 รู ปแบบของการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊ กฮวย
หลังจากการอบรมการบริ หารจัดการกลุ่มให้กบั เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย
ที่ศนู ย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะให้การส่ งเสริ มแล้ว ท�ำให้เกษตรกรที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ดังกล่าวต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มกันแบบเป็ นทางการขึ้น ส�ำหรับวิธีการจัดตั้งกลุ่มนี้ได้
ใช้เวทีต่อจากการอบรมการบริ หารจัดการกลุ่มดังกล่าว โดยใช้กระบวนการและการลง
คะแนนเสี ยงแบบประชาธิปไตย มีการเลือกประธานและคณะกรรมการ และเกิดรู ปแบบ
การบริ หารจัดการกลุ่มดังนี้
		2.1.1 ด้ านโครงสร้ างการบริหารจัดการกลุ่ม
- ประธานกลุ่มมาจากการเลือกตัวแทนของหมู่บา้ นก่อน แล้วมีการเลือก
ประธานจาก ตัวแทนที่สมาชิกลงคะแนนเสี ยงให้มากที่สุดตามหลักของประชาธิปไตย
- การเลือกคณะกรรมการได้มาจากตัวแทนของหมู่บา้ นและเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการต่อสมาชิกกลุ่มเพื่อขอการรับรองจากสมาชิก
- คณะกรรมการมี 5 คน ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก และกรรมการ
		 2.1.2 ด้ านการประชุม
- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ อย่างน้อยปี ละ 4-5 ครั้ง และประชุม
ร่ วมกันกับสมาชิกของกลุ่ม 3-4 ครั้งต่อปี
- มีการก�ำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิก รวมทั้งมี
การรายงานในที่ประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม แล้วมีการจดบันทึกการประชุมลงในสมุด
รายงานการประชุม
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		2.1.3 ด้ านเงินทุนของกลุ่ม
- กลุ่มมีการบันทึกข้อมูลจ�ำนวนหุน้ ในทะเบียนหุน้ ของกลุ่ม ไว้ในสมุด
คุมทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และสมาชิกทีไ่ ด้ซ้ือหุน้ แล้วจะได้ใบเสร็จรับเงินเป็ นหลักฐาน
- เน้นระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่มเป็ นหลัก (แหล่งเงินทุนภายใน)
และมีการบันทึกบัญชีลงในสมุดทะเบียนหุน้ ทุกครั้ง
- ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่ม 20 บาท โดยหุ น้ แรกเข้านั้น
เกษตรกรต้องซื้อขั้นต�่ำ  20 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยเกษตรกรจะซื้อหุน้ ได้ ไม่จำ� กัด
จ�ำนวนแต่จะสามารถออกเสี ยงหรื อลงคะแนนเสี ยงได้เพียงสิ ทธิเดียวเท่านั้น
- การเปิ ดบัญชีกลุม่ มีการเปิ ดโดยใช้ช่ือคณะกรรมการ 3 คน และลงนาม
อย่างน้อย 2 คน เพื่อท�ำธุรกรรมทางการเงิน
2.2 รู ปแบบของการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊ กฮวย
รู ปแบบการผลิตของเกษตรกรหลังจากการอบรมด้านการผลิตแล้วมี
รู ปแบบด้านการผลิตที่แตกต่างหรื อพัฒนาจากเดิมในประเด็นเกี่ยวกับการมีการวางแผน
ด้านการผลิต และมีความเข้าใจกระบวนการการผลิตว่าจะไม่ใช้สารเคมีตลอดการผลิต
ในทุกๆ ขั้นตอน และต้องการพัฒนาให้เป็ นเกษตรอินทรี ย ์ เข้าสู่ การเกษตรแบบ GAP
ส�ำหรับรายละเอียดรู ปแบบการผลิตของกลุ่มเกษตรกรมีดงั นี้
		2.2.1 ด้ านกระบวนการผลิต
- การปลูกดอกเก๊กฮวยเป็ นการผลิตดอกเก๊กฮวยที่ปลอดสารเคมี และ
ก่อนเกษตรกรจะเก็บดอกเก๊กฮวยส่ งขายที่ศนู ย์ฯ จะต้องมีการเก็บตัวอย่างดอกเก๊กฮวยจาก
แปลงปลูกของตนไปทดสอบปริ มาณสารพิษตกค้าง
- เกษตรกรจะมีการวางแผนการปลูกดอกในเดือนมิถุนายน และจะเริ่ ม
ปลูกดอกในเดือนกรกฎาคม โดยซื้อต้นพันธุ์จากโครงการหลวงสะโงะ
- แรงงานในการปลูก การผลิต การขยายพันธุ์และการดูแลรักษา ทุก
กระบวนการจะเน้นแรงงานของตัวเกษตรกรและแรงงานในครอบครัวเป็ นหลัก
			 2.2.2 ด้ านเทคนิคการผลิต
- การป้ องกันโรคและแมลง เกษตรกรจะใช้การตัดแต่งกิ่งหรื อตัดแต่ง
ต้นเท่านั้น ไม่ใช้สารเคมี และใช้น้ ำ� หมักสมุนไพรจากโครงการหลวงในการก�ำจัดปลวก
และแมลงอื่นๆ
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- การเก็บดอกที่เหมาะสม การบานของดอก อยูท่ ี่ประมาณ 70 % ของ
และช่วงเวลาเก็บจะรอให้น้ ำ� ค้างแห้งเสี ยก่อน เพื่อดอกจะไม่เน่าเสี ยง่าย
- เมื่อปลูกต้นเก๊กฮวยได้ 2 เดือนสามารถตัดแต่งต้นเพื่อให้ดอกแตกกอ
และแทงช่อได้มากขึ้น
- การเก็บดอกจะไม่วางบนพื้นดิน จะไม่ใส่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อาจก่อให้
เกิดสารตกค้างบนดอกเก๊กฮวย
		
2.3 รู ปแบบของการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊ กฮวย
หลังจากการอบรมการบริ หารจัดการกลุ่มให้กบั กลุ่มเกษตรกรปลูก
ดอกเก๊กฮวยของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะที่ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นกลุ่มแบบเป็ นทางการ
แล้วนั้น กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีรูปแบบการบริ หารจัดการกลุ่มดังนี้
			 2.3.1 ด้ านจัดการกลุ่มธุรกิจ
- เกษตรกรมีการก�ำหนดแผนการประชุมร่ วมกันเป็ นประจ�ำและต่อเนื่อง
- กลุ่มเกษตรกรมีการบันทึกลงรายละเอียดข้อมูลการผลิตอย่างชัดเจน
เพื่อน�ำไปวางแผนการผลิตของกลุ่มต่อไป
			 2.3.2 การจัดการเพือ่ รวมกันซื้อสิ นค้ าหรือจัดหาสิ นค้ ามาขายแก่ สมาชิก
- การจัดหาวัสดุ ปัจจัยการผลิต การรวมกลุ่มการขาย การส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ เน้นผลตอบแทนแก่สมาชิกในกลุ่มเป็ นหลัก
- การวางแผนการซื้ อปั จจัยการผลิตร่ วมกันของกลุ่ม โดยมีการบันทึก
รวบรวมความต้องการเพือ่ รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตในปริ มาณมากๆ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
- การวางแผนการซื้ อปั จจัยการผลิตร่ วมกันของกลุ่ม โดยจัดหาแหล่ง
จ�ำหน่ายปั จจัยการผลิตที่เสนอราคาที่เหมาะสมแก่สมาชิกเป็ นหลัก และสามารถสัง่ ซื้ อได้
เพียงพอกับปริ มาณความต้องการรวมของกลุ่ม
		2.3.3 การจัดการเพือ่ รวมกันขายสิ นค้ าหรือขายผลผลิต
- ราคาขายดอกเก๊กฮวยเป็ นไปตามราคาทีศ่ นู ย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ
เป็ นผูก้ ำ� หนด โดยจะแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนการปลูก เกษตรกรจะเป็ นผูร้ ับราคา และจะเป็ น
ผูจ้ ดั การวางแผนการปลูกของตนเองตามความสามารถในการดูแลและการเก็บเกี่ยว
- เกษตรกรรวบรวมผลผลิ ตดอกเก๊กฮวยเพื่อจ�ำหน่ ายให้แก่ ศูนย์
โครงการหลวงสะโงะ และจะต้องมีการจดบันทึกไว้ท่ีหน่วยรับซื้อ การบันทึกประกอบด้วย
วันที่รับซื้อ รหัสสมาชิก ชื่อเกษตรกร และจ�ำนวนน�้ำหนักของดอก
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อภิปรายผล

การที่กลุ่มให้ความร่ วมมือในการพัฒนากลุ่มในด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม
การผลิต และการจัดการธุรกิจเป็ นอย่างดีจึงมีผลท�ำให้กลุ่มมีการพัฒนาทั้งสามด้านดังกล่าว
อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า 1) สมาชิกกลุม่ เกษตรกรมีความเชื่อมัน่ ต่อการด�ำเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะและเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาตั้งแต่แรกแล้ว 2) ศูนย์พฒั นา
โครงการหลวงสะโงะและเจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการพัฒนากลุ่มอย่างจริ งจัง
จึงมีผลต่อความเชื่อมัน่ ของกลุ่มเกษตรกร 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยที่เข้ามาพัฒนา
พร้อมกันอย่างเป็ นองค์รวม และครบตั้งแต่ตน้ น�้ำถึงปลายน�้ำย่อมท�ำให้กลุ่มเกษตรกร
มีความมัน่ ใจต่ออนาคตของผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยว่าสามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนและกลุ่มได้
4) เกษตรกรในกลุ่มเป็ นเกษตรที่มีความตั้งใจในการท�ำอาชีพการเกษตร ขยัน อดทน และ
ยังให้ความร่ วมมือกันในกลุ่มเป็ นอย่างดี และ 5) สมาชิกกลุ่มเริ่ มเห็นความชัดเจนของ
การบริ หารจัดการกลุ่ม เนื่องจากมีโครงการการบริ หารกลุ่มที่ชดั เจน มีกฎระเบียบของกลุ่ม
มีการบันทึกและมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพรรณ
พาบุ และคณะ (2554) ที่พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ในจังหวัดสุ รินทร์คือความตั้งใจจริ งของเกษตรกร ความขยันและซื่ อสัตย์ และการมีส่วน
ร่ วมสมาชิกภายในกลุ่มหรื อชุมชน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับหลักในการบริ หารจัดการ
ที่ทำ� ให้กลุ่มประสบความส�ำเร็ จคือรู ปแบบการบริ หารอยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการเป็ น
ผูบ้ ริ หารและมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการก�ำหนดกฎระเบียบ
ของกลุ่ม
รู ปแบบของการบริ หารจัดการของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ด้านโครงสร้าง
การบริ หารจัดการกลุ่ม ทั้งการเลือกประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มอยูบ่ นหลัก
ประชาธิ ปไตย หลักและหลักการบริ หารจัดการกลุ่มอยูบ่ นหลักการของสหกรณ์มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย จึงมีผลท�ำให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่
และให้ความร่ วมมือในการพัฒนากลุ่มเป็ นอย่างดีน้ นั ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าหลักประชาธิปไตย
และหลักการสหกรณ์สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรว่าหลัก
ประชาธิปไตยย่อมมีความยุติธรรม และหลักสหกรณ์อยูบ่ นหลักของการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับหลักในการบริ หารจัดการที่ทำ� ให้กลุ่มประสบความส�ำเร็ จ
คือการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม และรู ปแบบการบริ หารอยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการ
เป็ นผูบ้ ริ หารและมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
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รู ปแบบของการบริ หารจัดการของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ด้านเงินทุน
ของกลุ่ม ซึ่งมีการก�ำหนดระเบียบทางการเงินของกลุ่มว่าเมื่อมีการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ทุกอย่างแล้วจะต้องบันทึกบัญชี หรื อบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้งนั้นมีผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เพราะการกระท�ำดังกล่าวโปร่ งใสและสมาชิก
กลุ่มสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับหลักในการบริ หารจัดการที่ทำ� ให้
กลุ่มประสบความส�ำเร็ จคือมีการก�ำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม
รู ปแบบของการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ด้านกระบวนการผลิต
ที่เน้นให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรใช้แรงงานของตัวเกษตรกรและครอบครัวเป็ นหลักส�ำหรับ
การปลูก การผลิต การขยายพันธุ์และการดูแลรักษานั้น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสอดคล้องกับ
วิถีชีวติ และสภาพความเป็ นอยูข่ องกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพท�ำการเกษตรเป็ นหลัก สมาชิก
และครอบครัวจึงมีความสามารถทางด้านการเกษตร นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาที่ปลูกและ
โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวยนั้นเป็ นช่วงที่สมาชิกว่างจากการท�ำนาอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพรรณ พาบุ และคณะ (2554) ที่พบว่าปั จจัย
ที่มีผลต่อความส�ำเร็ จกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ นจังหวัดสุ รินทร์ คือการใช้แรงงาน
ในครอบครัว
รู ปแบบของการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ด้านกระบวนการผลิต
ที่การปลูกดอกเก๊กฮวยเป็ นการผลิตดอกเก๊กฮวยที่ปลอดสารเคมี ซึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ยินยอมปฏิบตั ติ ามนั้น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเกษตรกรเริ่ มตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี
และมีเปลี่ยนมาเป็ นการปลูกแบบอินทรี ยน์ ้ นั ยังช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วย ประกอบกับ
ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะมีข้ นั ตอนและวิธีการตรวจเช็คความปลอดสารเคมีของ
เก๊กฮวยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุภาพรรณ พาบุ และคณะ (2554)
ที่พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ นจังหวัดสุ รินทร์
คือความมุ่งมัน่ ศรัทธาต่อวิธีทางของเกษตรอินทรี ยแ์ ละแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รู ปแบบของการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ด้านการจัดการ
เพื่อรวมกันซื้ อสิ นค้าหรื อจัดหาสิ นค้ามาขายแก่สมาชิก ซึ่ งกลุ่มเกษตรกรมีการรวมกัน
ซื้ อปุ๋ ยนั้นสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่ม เพราะช่วยลดภาระในการสั่งซื้ อ
ของสมาชิก สมาชิกได้ปุ๋ยในปริ มาณที่ตอ้ งการ และยังสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำ� ลง ต้นทุน
การผลิตจึงต�่ำลงด้วย รู ปแบบของการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรนี้ สอดคล้องปั จจัย
ที่ทำ� ให้การด�ำเนินงานของกลุ่มประสบความส�ำเร็ จคือการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการ
ร่ วมผลิต ร่ วมกันขาย และร่ วมกันซื้อสิ นค้า
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงสะโงะ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยในศูนย์พฒั นา
โครงการหลวงสะโงะอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ช่วยให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ ม
ให้กลุ่มไปจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ในการพัฒนากลุ่ม
ด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้กลุ่มมีการด�ำเนิ นกิจกรรมกลุ่มตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้สมาชิกในกลุม่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และสามารถบริ หารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิผลต่อไป
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้กลุ่มใช้รูปแบบการพัฒนากลุ่มดังกล่าว
ในการด�ำเนินการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น คาร์โมมายด์
ข้ อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรท�ำวิจยั เพื่อพัฒนาหาแนวทางใหม่ๆ ในการแปรรู ปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลผลิตเก๊กฮวย และน�ำมาถ่ายทอดให้กบั กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย
2. ควรท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนากลุม่ เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยในด้านการบริ หารจัดการกลุม่
การผลิต และการจัดการธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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