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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง “การบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา”  น้ ีได้ดำ� เนินงานวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิ จและสังคม และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิ จของชุ มชนเศรษฐกิ จพอเพียง
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา และ 2) เพื่อหามาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ ยง
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา โดยเก็บข้อมูล
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจากสมาชิกหมูบ่ า้ นดอกบัว จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 208 ครัวเรื อน  
หัวหน้าองค์กรชุมชน 10 คุม้ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมการผลิตทั้งหมด 13 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง มีเครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
ข้อค้นพบจากการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา พบว่า มีความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
12 ประเด็นตามล�ำดับความเสี่ ยง คือ 1) ความเสี่ ยงด้านการใช้สารเคมีในการเกษตร ส�ำหรับ
การปลูกข้าว และการควบคุมวัชพืชในแปลงเกษตร 2) ความเสี่ ยงด้านระบบการจัดการข้าว
เกิดจากการขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการด้านธุรกิจ 3) ความเสี่ ยงด้านผูส้ ื บทอด
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เจตนารมณ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดน้อยลง โดยมีสาเหตุมาจากบุตรหลานไปศึกษา
และประกอบอาชี พนอกพื้นที่ และขาดความสนใจที่จะสานต่ออาชี พของบิดามารดา
4) ความเสี่ ยงด้านปริ มาณน�้ำใช้สำ� หรับการเกษตรลดลง เนื่องจากพื้นที่แหล่งกักเก็บน�้ำของ
ชุมชนถูกบุกรุ กและเกิดภัยธรรมชาติ ท�ำให้เกิดการตื้นเขิน 5) ความเสี่ ยงด้านองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 เช่น ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม และ
ประเพณี   6) ความเสี่ ยงด้านค่าครองชีพสูงขึ้นจากการที่คนในชุมชนมีวถิ ีชีวติ ที่เปลี่ยนไป
มีการบริ โภคสิ นค้ามากขึ้น 7) ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตหัตถกรรมมีจำ� นวน
ลดลงและมีราคาสูง เนื่องจากสินค้าหัตถกรรมจากชุมชนเป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้น 8) ความเสี่ยง
ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการโฮมสเตย์ให้เป็ นระบบที่ทนั สมัยและเป็ นมาตรฐาน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 9) ความเสี่ ยงด้านการใช้พลังงานทดแทนซึ่งยังมีนอ้ ยไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10) ความเสี่ ยงด้านการจัดการขยะ
ในชุมชนทั้งจากคนในชุมชนเอง และนักท่องเที่ยวที่ยงั ขาดความตระหนักในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม 11) ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาวะของผูส้ ูงอายุ และจ�ำนวนผูส้ ูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และ
12) ความเสี่ ยงด้านยาเสพติดแพร่ ระบาดในชุมชน เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของยุค
โลกาภิวตั น์ เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  
ผลการหามาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา พบว่า มาตรการและแผนงานควบคุม
ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจมีท้ งั หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ด้านรายรับ
ด้านรายจ่าย และด้านการสร้างจิตส�ำนึกและสื บทอดองค์ความรู ้ โดยมาตรการและแผนงาน
ควบคุมความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจทั้งหมดได้ยดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ตัวชุมชนเองควรพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้ความ
ส�ำคัญและด�ำเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการองค์ความรู ้และ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนสร้างเครื อข่ายทั้งในระดับหมู่บา้ น
ต�ำบล อ�ำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการด�ำเนินกิจกรรม
ร่ วมกัน
ค�ำส� ำคัญ: การบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ, ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง, บ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the social and economic structure
and the economic risk management of sufficiency economy community in Ban
Dok-Bua village, Phayao Province and 2) to find measures and plans to control
economic risks of sufficiency economy community in Ban Dok-Bua village, Phayao
Province. Questionnaires, interview forms and focus group discussion form were used
to collect both quantitative and qualitative data from 208 households in the village,
including 10 community leaders, 13 chiefs of production groups and concerned officers.
The findings of this research are described as follows:
With regards to social and economic structure and the economic risk management,
twelve risk factors were found and listed as follows: 1) the use of chemicals risks used
in rice plantations and weed control in agricultural plots 2) rice production risks due to lack
of knowledge on the management side of the business 3) declination of sufficiency economy
inheritors risks caused by children to study and work outside the area 4) the risks of inadequate
water for irrigation caused by the encroachment to catchment area of the community and
natural disasters 5) insufficient knowledge of AEC risks such as insufficient knowledge
of foreign languages and cultural traditions 6)the risks of the higher living expenses because
of the changes in community lifestyle and increased goods consumptions 7) handicraft’s raw
materials risks due to increased in price and availability coupled with the increased demand
in goods produced from communities 8) homestay management risks due to the tourism
demand. There is a need to upgrade its management standards and service system. 9) alternative
energy risks  due to the increased demand in energy and its insufficiency to provide constant
energy with the rising demand 10) waste management risks both from the community itself
and tourists who lack awareness of environmental management  11) elderly’s health risks
and the increase in number of elderly people and 12) the epidemic of illegal drugs risks due
to the dynamics of globalization and easier access to various media.
With regards to measures and plans to control economic risks of sufficiency
economy community in Ban Dok-Bua village, Phayao Province, it was found that there were
4 measures and plans to curb the economic risks which are: 1) the preparation of household
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accounts 2) the measures to increase revenue 3) the guidelines for reducing household
expenditures and 4) creating consciousness and inheritance of knowledge. The above
measures and plans used the sufficiency economy philosophy as a guide to solving problems.
Research recommendations were: the community should develop its potentials,
focus on Sufficiency Economy, and preserve the knowledges and folk wisdom. More
than that, networking is necessary for knowledge exchange at sub-districts, districts,
villages and provincial levels to promote the exchanges and implement joint activities.
Keywords: Risk Management in Economic Factors, Sufficiency Economy Community,
Bandok-bua, Phayao Province

บทน�ำ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการผลิตในเชิงปริ มาณ ท�ำให้
ขาดการพึ่งตนเอง ทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคไม่มีภมู ิคุม้ กันต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ตั้งอยู่
บนความประมาททั้งในการด�ำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิต ที่สำ� คัญละเลยการตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการบริ โภค ส่ งผลต่อความเป็ นอยูแ่ ละ
การใช้ชีวิต ซึ่ งจะเห็นได้จากการที่บางชุมชนหรื อหมู่บา้ นมุ่งเน้นการผลิตในเชิงปริ มาณ
มากเกินไป มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรซึ่งเป็ นอาชีพหลัก ส่ งผลถึงปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ในที่สุด สุ ดท้ายแล้วรายได้ที่หามาได้กต็ อ้ งเสี ยไปในรู ปของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
โดยไม่เหลือเงินเก็บ เป็ นหนี้เป็ นสิ้ น เป็ นวัฏจักรอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ท�ำให้เกิดค�ำถามขึ้นมา
ว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันที่เกิดขึ้นส่ งผลท�ำให้ชีวิตความเป็ นอยูค่ น
ในชุมชนดีข้ ึนจริ งหรื อไม่ หากความเป็ นจริ งแล้วการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ต้ งั อยู่
บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณ และมีภมู ิคุม้ กันในการด�ำรงชีวติ การน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่ไปกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจน่าจะเป็ นทางเลือก
ที่ดีในการอยูร่ อดของชุมชนและสังคมไทย และกลายเป็ นจุดเริ่ มต้นของหลายชุมชน
ในประเทศไทยที่เห็นว่าทางเลือกนี้ เป็ นทางออกที่จะท�ำให้เกิดความพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้
รวมทั้งหมู่บา้ นดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ด้วย
บ้านดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา เป็ นหมู่บา้ นที่ชนะเลิศ
ตามโครงการเชิดชูเกียรติผนู ้ ำ� เครื อข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
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“อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” และเป็ นหมู่บา้ นพึ่งตนเอง ระดับจังหวัดพะเยา ในปี 2551 โดยมีนายบาล
บุญก�้ำ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นซึ่งได้รับรางวัลผูใ้ หญ่บา้ นดีเด่นประจ�ำปี 2551 ด้วย นอกจากนี้หมู่บา้ น
ดอกบัวยังได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประเภท
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 2 อีกด้วย ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่นำ� หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
หมู่บา้ นจนประสบความส�ำเร็ จ หมู่บา้ นดอกบัวเป็ นหมู่บา้ นที่ประชากรส่ วนใหญ่มี
อาชีพหลักเป็ นเกษตรกร เช่นท�ำนา ท�ำสวน ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ และอาชีพหัตถกรรมจักสาน
โดยมีกลุ่มอาชีพจักสานเข่งไม้ไผ่เป็ นอาชีพที่ทำ� ให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ได้แก่ ข้าว หญ้าแพงโกล่า ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(เข่ง) และผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา หมู่บา้ นนี้เป็ นหมู่บา้ นที่มีความเข้มแข็ง ตามการศึกษาของ อ�ำพน กิตติอำ� พน
(2551) กล่าวว่า การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต้องมีการเชื่อมโยงให้ชุมชนมีแผนชุมชนก่อน
โดยที่แผนชุมชนต้องมีที่มาจากปัญหาของชุมชนเอง ชุมชนได้เรี ยนรู ้ปัญหาด้วยตนเอง และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วยตนเอง เช่นเดียวกับหมู่บา้ นดอกบัวที่ได้นำ� หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นการใช้
สารเคมีมากเกินไป ส่ งผลไปถึงสุ ขภาพอนามัยของคนในชุมชน ตลอดจนปั ญหาเรื่ อง
ปากท้อง รายรับ รายจ่าย หนี้สิน เป็ นต้น และถึงแม้วา่ หมู่บา้ นดอกบัวเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้รับรางวัลหลายรางวัล แต่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอก
หลายๆ ปั จจัยที่เข้ามากระทบการด�ำเนิ นงานของหมู่บา้ นดอกบัว ย่อมส่ งผลให้เกิ ด
ความเสี่ ยงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้
ไม่มากก็นอ้ ย ท�ำให้ผวู ้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว โดยความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจนี้มีกรอบการศึกษา
ตามการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็ นความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจตามกรอบ
การประเมินหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งได้แก่ ด้านการจัด
ท�ำบัญชีครัวเรื อน ด้านการสร้างรายได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ
และด้านการรวมกลุ่มในรู ปแบบวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น และในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทั้งเป็ นตัวก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการบริ หาร
ความเสี่ ยง และยังน�ำมาใช้ในขั้นตอนสุ ดท้ายของการบริ หารความเสี่ ยงคือ การหาแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ ยง เพื่อให้แนวทางดังกล่าวเป็ นแนวทางที่จะท�ำให้หมู่บา้ นดอกบัว
เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงที่ยงั่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และความเสี่ ยง
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
2. เพื่อหามาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แนวคิดกระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Process)
ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 การก�ำหนดวัตถุประสงค์
1.2 การระบุความเสี่ ยง
1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
1.4 การประเมินความเสี่ ยง
1.5 การจัดการความเสี่ ยง
1.6 การติดตามและการทบทวน
1.7 การสื่ อสารและปรึ กษา
2. แนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่ วง คือ มีเหตุผล
พอประมาณ มีภมู ิคุม้ กัน และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู ้ และคุณธรรม ในการก�ำหนด
วัตถุประสงค์และการหาแนวทางการจัดการความเสี่ ยงในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
ด้วย

146

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

และรู ปแบบกรอบแนวคิดของการศึกษานี้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ ดิ ว่ าจะได้ รับ

1. แผนบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา ตลอดจนรายงานระบบเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งเป็ นประโยชน์เมื่อมีความเสี่ ยง
เกิดขึ้นในชุมชน
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2. ได้แนวทางในการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัวให้ดำ� รงอยู่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน
3. ได้ตน้ แบบการบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับหมู่บา้ นใกล้เคียง ทั้งในและนอกจังหวัดพะเยา

ทฤษฎและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง “การบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา” นี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแบ่งตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยสามารถแบ่งหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
1. แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
2. แนวคิดการบริ หารความเสี่ ยง
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
สิ่ งที่ส�ำคัญและน�ำไปสู่ การพัฒนาประเทศคือ เศรษฐกิ จแบบฐานราก และ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานรากต้องเน้นเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการ และ
การมีส่วนร่ วมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลักการส�ำคัญคือการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
และผลที่ตามมาคือเงินออม จริ งแล้วการเพิ่มการออมสามารถท�ำได้โดยการดูแลรายจ่าย
ให้ดี และการเพิ่มรายได้ของชุมชนนั้นต้องเกิดจากการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ ถึงแม้วา่
จะอยูใ่ นสภาวะที่มีการแข่งขันสู งก็ตาม จากแนวคิดดังกล่าวหากน�ำมาสู่ แนวปฏิบตั ิให้ได้
เห็นผล ควรถูกน�ำไปก�ำหนดในแผนชุมชน แผนชุมชนนี้ เองที่เป็ นแผนที่มาจากปั ญหา
ของชุมชน ที่ชุมชนได้เรี ยนรู ้ปัญหาด้วยตนเอง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วยตนเอง
เหมือนอย่างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัวที่เป็ นพื้นที่ศึกษา
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ยดึ กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงกรมพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งส�ำนักเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2554: 21) มีภารกิจเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มความรู ้และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีความมัน่ คงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท�ำและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จัดท�ำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ได้กำ� หนดหน้าที่ ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบ
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และกลไกในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ การอาชีพ การออมและ
การบริ หารจัดการเงินทุนของชุมชนเพือ่ เสริ มสร้างขีดความสามารถของชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน
องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน บริ หารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
จากภารกิจข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนา
ชุมชนเป็ นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้ชุมชน
พึ่งตนเองบนความพอเพียง โดยขยายผลในกระบวนการท�ำงาน โดยด�ำเนินงานหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน คือ ลดรายจ่าย (ท�ำสวนครัว ปลอดอบายมุข)
เพิ่มรายได้ (มีอาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) ประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ)
การเรี ยนรู ้ (สื บทอดภูมิปัญญา มีการรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
(ใช้วตั ถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) และได้ขยายผลการท�ำงานสู่ ความยัง่ ยืน
โดยท�ำหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นต้นแบบมีศกั ยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วดั คือ
1) ด้านจิตใจและสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วดั คือ สามัคคี มีขอ้ ตกลงข้อมูลหมู่บา้ น
มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริ ยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุข
2) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยตัวชี้วดั คือ จัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ลดรายจ่าย
สร้างรายได้ รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ การออม มีกลุ่มในรู ปแบบวิสาหกิจชุมชน
3) ด้านการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยตัวชี้วดั คือ มีและใช้ขอ้ มูลชุมชนและแผนชุมชน
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่า มีศูนย์เรี ยนรู ้ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บา้ น
สร้างเครื อข่ายการพัฒนา
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวชี้วดั คือ มีจิตส�ำนึ ก
ในการอนุรักษ์ฯ มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทนและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และแบ่งศักยภาพการพัฒนาหมู่เป็ น
3 ระดับคือ
- ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็ นต้นแบบในการใช้ชีวติ พึ่งตนเอง เน้นการปฏิบตั ิ
ท�ำกิน ท�ำใช้ในครัวเรื อนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออมและขั้นก้าวหน้า
- ระดับ “อยูด่ ี กินดี” เป็ นต้นแบบในการบริ หารจัดการพัฒนาในรู ปกลุ่ม
การพัฒนารายได้ดว้ ยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน
- ระดับ “มัง่ มี ศรี สุข” เป็ นต้นแบบการบริ หารการพัฒนาในรู ปแบบองค์กร
เครื อข่ายเพือ่ ใช้ศกั ยภาพในการด�ำเนินการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน เพือ่ ขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพและส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการให้กบั คนในหมู่บา้ นชุมชน

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

149

2. แนวคิดการบริหารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
จะเน้นความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการวิจยั และเป็ นการศึกษา
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และขอบเขตของการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ได้แก่ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การประเมิน
ความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยง การติดตามและการทบทวน และการสื่ อสารและที่ปรึ กษา
เพือ่ ให้ได้แผนบริ หารความเสี่ ยงทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา
1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ ยง หมายถึง การก�ำหนดวัตถุประสงค์
ต้องให้สอดคล้องกับเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
ให้สอดคล้องกับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ยดึ หลักการ 3 องค์ประกอบ คือ ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ และการมีภมู ิคุม้ กัน และ 2 เงื่อนไขคือความรู ้และคุณธรรม
2) การระบุความเสี่ ยง หมายถึง ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ ยงว่ามีความเสี่ ยงใด
เกิดขึ้นบ้างกับองค์กร โดยเริ่ มจากเหตุการณ์ หรื อกิจกรรมในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ที่อาจเกิดความผิดพลาดเสี ยหายจนเป็ นเหตุให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายที่กำ� หนดไว้ได้
3) การวิเคราะห์ความเสี่ ยง หมายถึง ขั้นตอนของการประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ ยง และการประเมินระดับความรุ นแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
4) การประเมินความเสี่ ยง หมายถึง ขั้นตอนการน�ำความเสี่ ยงที่ได้มาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ความเสี่ ยงที่ต้ งั ไว้วา่ ความเสี่ ยงนั้นๆ สามารถยอมรับ
ได้หรื อไม่ และหามาตรการในการจัดการความเสี่ ยงนั้นๆ
5) การจัดการความเสี่ ยง หมายถึง แนวทางการจัดการความเสี่ ยงในกรณี ที่
ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ การหลีกเลีย่ งความเสี่ยง
การลดโอกาสเกิดความเสี่ ยง การลดผลกระทบความเสี่ ยง การถ่ายโอนความเสี่ ยง และ
การยอมรับความเสี่ ยง
6) การติดตามและการทบทวน หมายถึง กระบวนการติดตามความเสี่ ยงเพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ การจัดการความเสี่ ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และได้รับการรายงาน
ต่อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ โดยรายงานความเสี่ ยงสามารถแสดงให้เห็นเป็ นแผนภาพ
ความเสี่ ยง หรื อตารางความเสี่ ยง
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7) การสื่ อสารและปรึ กษา หมายถึง การสร้างระบบการบริ หารความเสี่ ยง
การประชาสัมพันธ์ให้กบั ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้รับรู ้
โดยประเภทของความเสี่ ยงนั้น เจริ ญ เจษฏาวัลย์ (2546) ได้แบ่งประเภทของ
ความเสี่ ยงออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ ยงที่มีความแน่นอน และความเสี่ ยงที่ไม่มี
ความแน่นอน
ความเสี่ ยงที่มีความแน่นอน
1. ความผิดพลาดบกพร่ องอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานของมนุษย์ ซึ่ งจะเกิดจาก
การขาดทักษะหรื อการขาดความตั้งใจในการท�ำงาน หรื อการขาดสมาธิในการท�ำงาน
2. ความผิดพลาดบกพร่ องอันเกิดจากการท�ำงานของเครื่ องจักร ได้แก่ การท�ำงาน
ผิดจังหวะ การหยุดชะงัก หมดอายุการใช้งาน ความเสื่อมสภาพ การสึกหรอ หรื อถึงก�ำหนดการ
เปลี่ยนกลไกภายในเครื่ องจักร ย่อมน�ำมาซึ่งการปฏิบตั ิงานผิดพลาดได้
3. ขีดจ�ำกัดความสามารถของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินกิจกรรมที่เผชิญการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามกาลเวลา หรื อภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการด�ำเนิ นงาน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ความเสี่ ยงที่ไม่มีความแน่ นอน หมายถึง ความเสี่ ยงที่ไม่สามารถหยัง่ รู ้ได้ว่า
จะเกิดขึ้นเมื่อใด ได้แก่
1. ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย
2. ภัยจากมนุษย์ ได้แก่ การปล้นจี้ การวางเพลิง การทุจริ ตจากบุคคลภายนอก
หรื อบุคคลภายใน
ส�ำหรับบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จ�ำกัด (มหาชน) และส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายในและฝ่ ายพัฒนาบุคลากร (2545) ได้จำ� แนกความเสี่ ยงออกเป็ น 2 ประเภท
โดยอาศัยปั จจัยแหล่งก�ำเนิดเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
1) ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจัยภายใน ได้แก่ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากขั้นตอน
และอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยงที่เกิดจากตัวบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่ องงบประมาณการเงิน ความเสี่ ยงที่เกิดจากกลยุทธ์และ
นโยบายในการบริ หาร
2) ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากปั จจัยภายนอก ได้แก่ ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากสภาวะ
การแข่งขัน บริ ษทั คู่แข่ง ความเสี่ ยงที่เกิดจากบริ ษทั คู่คา้ และผูส้ ่ งมอบงานให้เรา ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากกฎหมายกฎระเบียบราชการ และความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
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3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สมชัย วงษ์นายะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารจัดการหมู่บา้ นในการด�ำเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดก�ำแพงเพชรและจังหวัดตาก ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หาร
จัดการหมู่บา้ นในการด�ำเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้ น
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร และจังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาสภาพ และปัญหา
การด�ำเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และความต้องการเกี่ ยวกับ
การส่ งเสริ มการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจ พบว่า
ประชาชนไม่ได้จดั ท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรื อน ไม่ได้เลี้ยงสัตว์หรื อเลี้ยงปลา
เพือ่ ลดรายจ่ายของครอบครัว การรวมกลุม่ เพือ่ พัฒนาอาชีพหลักยังไม่เข้มแข็ง การประกอบอาชีพ
เสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ยงั ไม่สามารถด�ำเนิ นการได้ดี การด�ำเนิ นงานเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ในด้านการเรี ยนรู ้ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดท�ำ
แผนชุมชนน้อย คนรุ่ นใหม่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บางหมู่บา้ นไม่มี
ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน ขาดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ โดยคนใน
หรื อคนนอกชุมชน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิดแก้ปัญหาน้อย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม พบว่า กิจกรรมที่ให้ความรู ้เพือ่ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีนอ้ ย ประชาชนส่ วนหนึ่งไม่เข้ารวมกลุ่มเพือ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ท�ำให้ดำ� เนิ นการไม่ได้ผล ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน ขาดความรู ้
และทักษะในการด�ำเนินเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดรายได้กบั คนในชุมชน และด้านจิตใจและสังคม พบว่า กิจกรรมการสร้าง
ความสามัคคีและความร่ วมมือของคนในหมูบ่ า้ นไม่น่าสนใจ ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์การบริ หารจัดการหมู่บา้ นในการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บา้ นในจังหวัดก�ำแพงเพชรและจังหวัดตาก ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ ได้แก่
1) พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุดปฏิบตั ิการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แกนน�ำ ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องให้มีความสามารถในการคิดและความสามารถในการวางแผน
2) พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและฐานข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ให้ถกู ต้องและครอบคลุมเพื่อใช้
ในการวางแผน 3) พัฒนาการจัดท�ำแผนชุมชนที่มุ่งส่ งเสริ มการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน 4) พัฒนาการจัดโครงสร้าง
การบริ หารจัดการหมู่บา้ นให้เอื้อต่อการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5) พัฒนาศักยภาพของผูน้ ำ� ของคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการ
กลุ่มต่างๆ ให้มีความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 6) ส่ งเสริ มให้ประชาชนให้
ความส�ำคัญและด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7) ส่ งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้ในการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) พัฒนาการบริ หารจัดการกลุม่ ต่างๆ ให้เข้มแข็ง 9) สร้างเครื อข่ายระดับหมูบ่ า้ น ระดับต�ำบล
ระดับอ�ำเภอ และจังหวัด เพือ่ ส่งเสริ มการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู ้ และการด�ำเนินกิจกรรมร่ วมกัน
10) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกระดับ โดยเน้นให้องค์กร
ภาคประชาชนมีส่วนร่ วม และ 11) ส่ งเสริ มให้มีการน�ำผลการติดตามและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาการบริ หารจัดการหมู่บา้ นในการด�ำเนิ นชี วิตตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อเนก ชิตเกษร และพรรณนุช ชัยปิ นชนะ (2552) ศึกษาโครงการวิจยั และพัฒนา
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว: กรณี ศึกษา บ้านไร่ ป่าคา ต�ำบลท่าตุม้
อ�ำเภอป่ าซาง จังหวัดล�ำพูน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
บ้านไร่ ป่าคาให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้เสริ มแก่ชุมชนและเพื่อเสริ มสร้างพัฒนาบ้านไร่
ป่ าคาให้เป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่ วมกับชุมชน ผลการศึกษาพบว่าชุมชน
ดังกล่าวมองข้ามองค์ความรู ้ภูมิปัญญาในเชิงลึก จึงไม่มีการน�ำเอาความรู ้เหล่านั้นเข้าสู่
กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่ นหลัง แท้ที่จริ งองค์ความรู ้ในเชิงลึกเหล่านี้เป็ นหัวใจ
ของการท่องเที่ยวที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ เช่น องค์ความรู ้ทางด้านเทคนิคการเลี้ยงโคขาว
ให้เป็ นโคขาวที่มีสุขภาพดีโดยใช้ภมู ิปัญญาพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่ องราวภูมิปัญญา
เหล่านี้ไม่ถกู บันทึกในเอกสารทัว่ ไป และการท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษามีความยัง่ ยืนเนื่องจาก
ว่าจุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ยวนั้นมาจากคนภายในชุมชนเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญา ในภูมิปัญญาเหล่านั้นจะร่ วมกันอนุรักษ์ถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นหลัง จากนั้น
จึงขยายขอบเขตการท่องเที่ยวโดยมุ่งนักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่
ข้อเสนอแนะด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความยัง่ ยืนนั้น พบว่าคือการพยายาม
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ภมู ิปัญญาในเชิงลึก เข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่ นหลัง
แท้ที่จริ งองค์ความรู ้ในเชิงลึกเหล่านี้เป็ นหัวใจของการท่องเที่ยวที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
และเพือ่ ให้การท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษามีความต่อเนื่องควรสร้างความตระหนักให้คนภายใน
ชุมชนเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคนในชุมชนก่อน ซึ่ งจะน�ำไปสู่
การท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน ส่ วนข้อเสนอแนะด้านการตลาดของการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษานั้น
จะต้องท�ำการก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา
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และหน่วยงานราชการ เพื่อให้การก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตอ้ งให้ขอ้ มูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือและมีจุดขายที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน
กลยุทธ์ดา้ นราคา จะต้องตั้งราคาบนพื้นฐานของค่าใช้จ่าย และต้องไม่สูงจนเกินไป เนื่องจาก
การตั้งราคาที่สูงเกินไปนั้นจะมีผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบ แต่การสร้างรายได้น้ นั อาจมา
จากการขายบริ การหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรู ป ผลิตภัณฑ์
จักสาน ควบคู่ไป กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดต้องใช้รูปแบบที่สื่อสารที่เน้นเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น แผ่นพับ การส่ งจดหมายไปยังกลุ่มเกษตรกร สถาบัน
การศึกษาและหน่ วยงานราชการ นอกจากนั้นใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงานราชการโดยการออกร้าน จัดนิ ทรรศการความรู ้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานราชการ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
ให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างและเป็ นการขยายฐานลูกค้าในอนาคต โดยการสร้างเว็บไซต์แนะน�ำ
หมู่บา้ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรมีการเชื่ อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังหมู่บา้ น
หรื อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย
ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554) ได้ศึกษาตัวชี้วดั ความส�ำเร็ จเกษตรพอเพียง
ของปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน โดยมีวตั ถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาปั ญหา
ในการท�ำการเกษตรกรรมและตัวชี้วดั ความส�ำเร็ จของเกษตรพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้าน
ผลการศึกษาปั ญหาในการท�ำการเกษตรกรรมของปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน
สามารถแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปั ญหาภายใน ได้แก่ สุ ขภาพ
ไม่แข็งแรง ขาดแรงงานหรื อผูส้ ื บทอดงาน ขาดความรู ้และประสบการณ์ ไม่มีเงินทุน
หนี้ สิน รายรับรายจ่ายไม่สมดุล และครอบครัวแตกแยก 2) ปั ญหาภายนอก ได้แก่
ราคาผลผลิตตกต�่ำ สารพิษตกค้าง โรคระบาด ขาดตลาดรองรับผลผลิต ขาดการสนับสนุน
จากภายนอก ค่าครองชีพสู ง และสัตว์เลี้ยงท�ำลายพืชผล 3) ปั ญหาจากธรรมชาติ ได้แก่
ภัยแล้ง แมลงศัตรู พืช น�้ำท่วม และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และ 4) ปั ญหาด้านปั จจัย
การผลิต ได้แก่ ไม่มีแหล่งน�้ำ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดพันธุ์พืชที่หลากหลาย ขาดเครื่ องมือ
ในการท�ำเกษตร ไม่มีที่ดินท�ำกิน และค่าแรงงานแพง
และจากประเด็นปัญหาในงานวิจยั ที่ได้ทบทวนมานี้นำ� ไปสู่ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา และส�ำหรับแผนงาน
และมาตรการในการจัดการกับความเสี่ ยงนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้น ได้มีงานวิจยั ที่เสนอแนะแนว
ทางในการจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ได้แก่งานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ ชัยปั ดถา และคณะ
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(2555) ได้ศึกษาบ้านภูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง: สู่การปฏิบตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
ศึกษาเพื่อน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิของหมู่บา้ นภู อ�ำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ
ของหมู่บา้ นภู พบว่าได้ดำ� เนินการกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย
ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
และปุ๋ ยชีวภาพเพือ่ การเกษตร การใช้พนั ธุ์พชื และสัตว์ที่ทางราชการส่ งเสริ ม การใช้วตั ถุดิบ
ในชุมชนเพื่อการผลิตสิ นค้า เช่น ใช้ไม้ไผ่ทำ� เครื่ องจักสาน รณรงค์การใช้พลังงาน
อย่างประหยัด ใช้จกั รยานในการสัญจรไปมา ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์
บ�ำรุ งรักษาสาธารณสมบัติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในชุมชน 2) กิจกรรมด้าน
เพิ่มรายได้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ การท�ำอาชีพเสริ มของครัวเรื อน เช่น ทอผ้า
เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด แกะสลักไม้ ปลูกยางพารา จักสานไม้ไผ่ เป็ นต้น และท�ำเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมที่สองคือ จัดกลุ่มอาชีพในหมู่บา้ น ได้แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพ
ทอผ้าไหมบ้านภู กลุ่มทอผ้าฝ้ ายลายขิด กลุ่มข้าวกล้อง-ซกมองคีรีนคร เป็ นต้น โครงสร้าง
การบริ หารงานของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มประกอบด้วยกรรมการและสมาชิก มีการฝึ กอบรม
ศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการ และการผลิต มีแผนเพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย
เพิ่มการผลิต แผนพัฒนาสิ นค้าให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า 3) กิจกรรมป้ องกัน
ยาเสพติด ได้แก่ โครงการชาวบ้านร่ วมใจสู่ เมืองไทยแข็งแรง โครงการถักทอพลังเยาวชน
เพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติด โครงการให้ความรู ้เรื่ องการลด ละ เลิกบุหรี่ สุ รา เป็ นต้น และ
ยังมีอาสาสมัครพลังแผ่นดินเพื่อเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของยาเสพติด โดยจัดกิจกรรม
อยูเ่ วรยามตามป้ อมยามของหมู่บา้ นเป็ นประจ�ำ  เพื่อเฝ้ าระวังลูกหลานไม่ให้ยงุ่ เกี่ยวกับ
ยาเสพติด ส่ งเสริ มกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดภายในต�ำบลและระหว่างต�ำบล 4) จัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้ความส�ำคัญกับผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มให้ออกก�ำลังกายเพื่อสุ ขภาพ และ
5) กิ จกรรมอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร โดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากหมอดิน ลดการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรู พชื
โดยใช้สมุนไพรแทน การส่ งเสริ มให้ทุกครัวเรื อนก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู อย่าง
ถูกวิธี และการดูแลรักษาแหล่งน�้ำโดยองค์กรประชาชนทุกภาคส่ วน เป็ นต้น
อีกหนึ่งการศึกษาที่ศึกษาตัวชี้วดั สู่ความส�ำเร็ จโดยน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ได้แก่ การศึกษาของธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554) ได้ศึกษาตัวชี้วดั
ความส�ำเร็ จเกษตรพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน และพบว่า ตัวชี้วดั
สู่ ความส�ำเร็ จของเกษตรกรจากปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคีภาคอีสาน ตามคุณลักษณะ
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ความพอเพียง ได้แก่ 1) ความพอประมาณ ประกอบด้วย พอใจในสิ่ งที่ตน พอกินพออยู่
พอใช้ ท�ำจากน้อยไปหามาก รู ้จกั ตนเอง ท�ำตามก�ำลัง ไม่ตามกระแส และไม่เดือดร้อน
หรื อสบายเกินไป 2) ความมีเหตุผล ประกอบด้วย ไม่เห็นแก่ตวั รับฟังความคิดเห็นคนอื่น
วางแผนการท�ำงาน ไว้เนื้อเชื่อใจ เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท�ำตามก�ำลัง เป็ นผูน้ ำ�
และผูต้ ามที่ดี วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของงาน เสี ยสละ ยึดหลักธรรม ไม่ใจร้อน และท�ำจาก
น้อยไปหามาก 3) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ประกอบด้วย ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่าง
ที่ปลูก ครอบครัวอบอุ่น ลดรายจ่าย ไม่ตามกระแส ปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นและสมุนไพร
ร่ างกายแข็งแรง พอกินพอยูพ่ อใช้ มีลูกหลานสื บทอด สามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชุมชนเข้มแข็ง รวมกลุ่มท�ำกิจกรรมร่ วมกัน และมีเงินออม 4) เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย
ลดรายจ่าย เรี ยนรู ้ รวมกลุ่มท�ำกิจกรรมร่ วมกัน พอใจในสิ่ งที่ตนมี ท�ำตามก�ำลัง ไม่สร้าง
หนี้ ครอบครัวอบอุ่น ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก และท�ำบัญชีครัวเรื อน และ
5) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความซื่ อสัตย์ เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน รู ้จกั ตนเอง
เลิกอบายมุข รวมกลุ่มท�ำกิ จกรรมร่ วมกัน รับฟั งความคิดเห็นคนอื่น เหลือกิ นแจก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยึดหลักธรรม สามัคคี และรักษาสื บทอดประเพณี

ระเบียบวิธีวจิ ยั

ซึ่ งประกอบด้วย ประชากร เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การก�ำหนดพื้นที่ และการจัดท�ำกับข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา
1. ประชากรในการศึกษากระบวนการระบุความเสี่ ยง (Identify Risks) กระบวนการ
จัดการความเสี่ ยง (Treat Risks) และกระบวนการติดตามและทบทวน (Monitoring and
Review) ของการบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ หัวหน้าองค์กรชุมชนซึ่งแบ่งเป็ น
10 คุม้ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมการผลิตทั้งหมด 13 กลุ่ม ผูใ้ หญ่บา้ น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ประชากรในการศึกษากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Analyze Risks)
ของศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจได้แก่ สมาชิกหมู่บา้ นดอกบัว จังหวัดพะเยา
จ�ำนวน 208 ครัวเรื อน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพือ่ ใช้ในกระบวนการ
ระบุความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
156

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

จากการรวบรวมเอกสารทุติยภูมิ โดยมีขอบเขตประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ การจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ด้านรายรับ ด้านรายจ่าย ด้านการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
หลัก ด้านการออม และด้านการด�ำเนินการสร้างรายได้ในรู ปแบบวิสาหกิจชุมชน
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยงทาง
เศรษฐกิจ โดยพัฒนาแบบสอบถามจากประเด็นความเสี่ ยงที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยมี
ขอบเขตของเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
การจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ด้านรายรับ ด้านรายจ่าย ด้านการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก
ด้านการออม และด้านการด�ำเนิ นการสร้างรายได้ในรู ปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยเป็ น
แบบสอบถามเพือ่ หาค่าระดับคะแนนของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุ นแรง
ของผลกระทบ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส�ำรวจจากสัมภาษณ์ ในกระบวนการระบุความเสี่ยง
ทางด้านเศรษฐกิจ จากหัวหน้าองค์กรชุมชนซึ่ งแบ่งเป็ น 10 คุม้ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม
การผลิต 13 กลุ่ม ผูใ้ หญ่บา้ น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 25 คน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส�ำรวจจากแบบสอบถาม เพือ่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ จากประชากรจ�ำนวน 208 ชุด
3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่มย่อย ในกระบวนการจัดการความเสี่ ยง
และหาดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง (KRI) จากหัวหน้าองค์กรชุมชนซึ่ งแบ่งเป็ น 10 คุม้ หัวหน้า
กลุ่มกิจกรรมการผลิต 13 กลุ่ม ผูใ้ หญ่บา้ น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 25 คน
การก�ำหนดพืน้ ที่
การศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิ จของชุมชนเศรษฐกิ จพอเพียง
บ้านดอกบัวจังหวัดพะเยานี้ ได้กำ� หนดพื้นที่ในการศึกษาคือ บ้านบัว (ดอกบัว) หมู่ที่ 4
ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่ งได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมที่จะเป็ นตัวอย่าง
ให้แก่ชุมชนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ความส�ำเร็ จของชุมชนบ้านดอกบัวอีกทั้งชุมชน
ดังกล่าวเป็ นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทั้งในตัวผูน้ ำ � และสมาชิกของชุมชน มีการร่ วมมือ
ร่ วมใจในการพัฒนาและน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็ นเหตุผล
ที่ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ดงั กล่าว
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การจัดท�ำกับข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการระบุความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การจัดการ
ความเสี่ ยง และการติดตามและทบทวน วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูล แบบสามเส้า (Triangulation) โดยผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับกรอบความคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจยั จัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์
ของข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผล การวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องค�ำนึ งถึง
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ของข้อมูล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิเคราะห์ความเสี่ ยง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา จากการก�ำหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ ยงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักการมีเหตุผล พอประมาณ มีภมู ิคุม้ กัน รวมถึง
เงื่อนไขความรู ้ และเงื่อนไขคุณธรรม และจากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา พบว่าประกอบด้วยความเสี่ ยง
หลักๆ 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ด้านรายรับ ด้านรายจ่าย และด้านการรวม
กลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก โดยสามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 การบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา
1. ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
ซึ่งจ�าแนกตามอาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า เมื่อจ�าแนกตามอาชีพแล้ว อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวมีรายได้หลักสูงที่สุดเท่ากับ 100,001-200,000 บาทต่อปี อาชีพเกษตรกรรม
มีรายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิตสู งที่สุดคือมากกว่า 50,000 บาทต่อปี อาชีพที่มีหนี้ สิน
มากที่สุด คือ รับจ้างทัว่ ไปมีหนี้ สินเฉลี่ยต่อปี สู งถึง 7,533.36 บาท อาชีพที่มีเงินออม
มากที่สุด คือ รับราชการ/พนักงานบริ ษทั มีเงินออมเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 5,668.56 บาท
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ด้านการถือครองที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่ใกล้เคียงกันและที่มีพ้ืนที่ถือครองเพื่อ
อยู่อาศัยมากที่สุด คือ อาชี พค้าขาย ส่ วนที่ดินเพื่อการเกษตรนั้นอาชี พเกษตรกรรม
ถือครองที่ดินมากที่สุด โดยส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของที่ดินเอง และถ้าจ�ำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีรายได้หลักสู งที่สุดเท่ากับ
100,001 - 200,000 บาทต่อปี ส่ วนด้านรายจ่ายส่ วนใหญ่จะใกล้เคียงกันโดยรายจ่าย
ในการอุปโภคบริ โภคจะมากกว่า 50,000 บาทต่อปี ระดับการศึกษาที่มีหนี้สินมากที่สุดคือ
ระดับปริ ญญาตรี มีหนี้ สินเฉลี่ยต่อปี สู งถึง 5,074.32 บาท ระดับการศึกษาที่เงินออม
มากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเงินออมเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 6,709.08 บาท
ด้านการถือครองที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่ใกล้เคียงกันและที่มีพ้ืนที่ถือครองเพื่อ
อยูอ่ าศัยมากที่สุด คือ ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนที่ดินเพื่อการเกษตรนั้น
ระดับการศึกษาอนุปริ ญญาถือครองที่ดินมากที่สุด โดยส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของที่ดินเอง
ส�ำหรับผลการศึกษากระบวนการบริ หารความเสี่ ยง โดยสมาชิกในชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยาได้มีส่วนร่ วมในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ การระบุ
ความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และการประเมินความเสี่ ยงร่ วมกันพบว่ามีความเสี่ ยง
เกิดขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ด้านรายรับ ด้านรายจ่าย และด้าน
การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก
1.1 ด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านค่าครองชีพสู งขึ้น
โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก คนในชุมชน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการอุปโภค
บริ โภค สิ นค้ามากขึ้น
1.2 ด้านรายรับ ได้แก่ 1) ความเสี่ ยงด้านการใช้สารเคมีในการเกษตร โดยมี
ปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก การใช้สารเคมีในการควบคุมหญ้าก่อนจะปลูกข้าว และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ซึ่ งสมาชิกในชุมชนยังเห็นว่ามีความจ�ำเป็ นอยู่ 2) ความเสี่ ยงด้านระบบ
การจัดการข้าว ที่ยงั ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุ
มาจาก ขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการด้านธุรกิจ 3) ความเสี่ ยงด้านปริ มาณน�้ำใช้
ส�ำหรับการเกษตรลดลง เนื่ องจากแหล่งกักเก็บน�้ำตื้นเขิน โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุ
มาจาก พื้นที่แหล่งกักเก็บน�้ำของชุมชนถูกบุกรุ ก และเกิดภัยธรรมชาติบ่อย ท�ำให้เกิดการ
ตื้นเขิน 4) ความเสี่ ยงด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558
เช่น ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก การเป็ น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผสู ้ นใจและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มชม และเข้ามาเรี ยนรู ้เป็ น
จ�ำนวนมาก แต่สมาชิกในชุมชนไม่สามารถสื่ อสารกับผูเ้ ข้ามาเยีย่ มชมจากต่างประเทศได้
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5) ความเสี่ ยงด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการโฮมสเตย์ โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก
การบริ หารจัดการยังไม่มีการปรับปรุ งระบบที่ทนั สมัยและเป็ นมาตรฐาน ไม่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากได้อย่างทันท่วงที และ 6) ความเสี่ ยงด้านการจัดการขยะในชุมชน
โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก คนในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ยังขาดความตระหนัก
ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม และการจัดการขยะในชุมชน
1.3 ด้านรายจ่าย ได้แก่ 1) ความเสี่ ยงด้านค่าครองชีพสูงขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ ยง
หรื อสาเหตุมาจาก คนในชุมชน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ในการอุปโภค บริ โภค สิ นค้ามากขึ้น
2) ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตหัตถกรรมมีจำ� นวนลดลงและมีราคาสูงขึ้น เช่น
ไม้ไผ่ โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก การน�ำวัตถุดิบภายในชุมชนมาใช้ในการผลิต
หัตถกรรมมาก ท�ำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ และส่ งผลให้ราคาสู งขึ้น 3) ความเสี่ ยงด้านการ
ใช้พลังงานทดแทนยังน้อย โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก สมาชิกในชุมชนใช้พลังงาน
ในปริ มาณมาก และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ส่งผลถึงรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น 4) ความเสี่ ยง
ด้านสุ ขภาวะของผูส้ ูงอายุ โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก ผูส้ ูงอายุมีจำ� นวนสูงขึ้น และ
ยังมีภาวะสารเคมีในเลือดสูง เนื่องจากขาดความรู ้ในการรักษาสุ ขภาพ และ 5) ความเสี่ ยง
ด้านยาเสพติดแพร่ ระบาดในชุมชน โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก เยาวชนในชุมชน
อยูใ่ นกระแสแห่ งโลกาภิวตั น์ ท�ำให้ขาดความตระหนักในการต่อต้านยาเสพติด และ
เกิดปั ญหาในครอบครัวส่ งผลให้เกิดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
1.4 ด้านการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านผูส้ ื บทอด
เจตนารมณ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดน้อยลง โดยมีปัจจัยเสี่ ยงหรื อสาเหตุมาจาก
บุตรหลาน ไปศึกษานอกพื้นที่ และขาดความสนใจที่จะสานต่ออาชีพของ บิดา มารดา
และไม่มีการสื บทอดองค์ความรู ้ในอาชีพดังกล่าว
2. ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากกระบวนการจัดการความเสี่ ยงของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา พบว่าได้มาตรการและแผนงานควบคุม
ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
2.1 ด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรื อน ความเสี่ ยงด้านค่าครองชีพสู งขึ้น พบว่า
ควรมีมาตรการในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรื อน เช่นการก�ำหนดกติกา เรื่ อง
ค่าจ้างแรงงานในหมู่บา้ น นอกจากนี้ยงั ใช้วถิ ีภมู ิปัญญาพื้นบ้านเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
2.2 ด้านรายรับ พบว่ามีมาตรการดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้าน
จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการก�ำจัดวัชพืช และร่ วมกับนักวิชาการในการพัฒนาสารปราบ
วัชพืชในนาข้าวเพื่อควบคุมความเสี่ ยงในการใช้สารเคมีของเกษตรกร 2) ควรศึกษาและ
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ผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ภมู ิปัญญาของชาวบ้าน เช่น
วิธีการลงแขก และการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านระบบ
การจัดการข้าว 3) ควรใช้ระบบเหมือง ฝาย ในการบริ หารจัดการน�้ำ และมีการขุดลอก ขยาย
ซ่อมแซมแหล่งน�้ำประจ�ำหมู่บา้ นอย่างสม�่ำเสมอเพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านปริ มาณน�้ำใช้
ส�ำหรับการเกษตรลดลง 4) ควรจัดอบรมทักษะทางภาษาให้กบั สมาชิกในชุมชน หรื อ
จัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรี ยนประถมประจ�ำหมู่บา้ น หรื อจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชม เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
5) ควรศึกษาความต้องการของตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริ ง ศึกษาดูงานและพัฒนา
องค์ความรู ้ วิถีวฒั นธรรมต่างประเทศเพื่อน�ำมาปรับปรุ งการให้บริ การด้านการท่องเที่ยว
เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการโฮมสเตย์ และ 6) ควรก�ำหนดกติกา
ระเบียบในการจัดการขยะ และสร้างจิตส�ำนึ กในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านการจัดการขยะในชุมชน
2.3 ด้านรายจ่าย พบว่ามีมาตรการดังนี้ 1) ควรมีมาตรการในการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรื อน เช่นการก�ำหนดกติกา เรื่ องค่าจ้างแรงงานในหมู่บา้ น นอกจาก
นี้ยงั ใช้วถิ ีภมู ิปัญญาพื้นบ้านเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพือ่ ควบคุมความเสี่ ยงด้านค่าครอง
ชีพสู งขึ้น 2) ควรมีการรวมกลุ่มในการสัง่ ซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอ�ำนาจในการต่อรอง และ
ขยายพื้นที่ปลูกไม้ไผ่เพื่อรองรับการผลิตหัตถกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบ
ส�ำหรับการผลิต 3) ส่ งเสริ มการใช้พลังงานในชุมชน เช่น เตาแกลบชีวมวล และแก๊สชีวภาพ
เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านการใช้พลังงานทดแทน 4) ส่ งเสริ มการออกก�ำลังกายเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้ กัน และส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการด�ำรงชีวติ เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านสุ ข
ภาวะของผูส้ ู งอายุ และ 5) ส่ งเสริ มการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด และมีคณะกรรมการ
ของชุมชนคอยสอดส่ องดูแลเพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านยาเสพติดแพร่ ระบาดในชุมชน
2.4 ด้านการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก พบว่าควรสร้างจิตส�ำนึ กและ
สื บทอดองค์ความรู ้ให้กบั ลูกหลาน และสร้างหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรี ยน โดยใช้ปราชญ์
ชาวบ้านเป็ นผูส้ อน ตลอดจนถอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์ลดลง
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อภิปรายผล

1. การบริ หารความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา
1.1 ด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรื อนนั้น สมาชิกชุมชนเห็นว่าการไม่จดั ท�ำบัญชี
ครัวเรื อนท�ำให้เกิดความเสี่ ยงในกรณี ที่ค่าครองชีพสูงขึ้นท�ำให้ไม่ทราบสถานะทางการเงิน
ของตัวเอง เป็ นผลเนื่ องมาจากคนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีของการอุปโภคบริ โภค
สิ นค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมชัย วงษ์นายะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2556)
ที่ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหมู่บา้ นในการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดก�ำแพงเพชรและจังหวัดตาก พบว่าประชาชนไม่ได้จดั ท�ำ
บัญชี รายรับรายจ่ายของครัวเรื อน ท�ำให้ไม่ทราบถึงสถานภาพทางการเงินที่แท้จริ ง
ของตนเอง ส่ งผลให้ไม่มีการลดรายจ่ายที่ไม่จำ� เป็ นอีกทั้ง ยังไม่พยายามหารายได้เสริ มจาก
แหล่งอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ของครัวเรื อนอีกด้วย
1.2 ด้านรายรับ มีความเสี่ ยงที่ชุมชนเห็นว่าจะส่ งผลกระทบต่อรายรับของ
ชุมชน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการใช้สารเคมีในการเกษตร ความเสี่ ยงด้านระบบการจัดการ
การผลิตข้าวอินทรี ยแ์ ละยังขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเสี่ ยงด้านปริ มาณน�้ำใช้สำ� หรับ
การเกษตรลดลง ความเสี่ ยงด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความเสี่ ยง
ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการโฮมสเตย์ และความเสี่ ยงด้านการจัดการขยะในชุมชน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมชัย วงษ์นายะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2556) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหมู่บา้ นในการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดก�ำแพงเพชรและจังหวัดตาก พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดท�ำ
แผนชุมชนน้อย คนรุ่ นใหม่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บางหมู่บา้ นไม่มี
ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน ขาดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ โดยคนใน
หรื อคนนอกชุมชน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิดแก้ปัญหาน้อย และในด้านการบริ หาร
จัดการโฮมสเตย์เพื่อเป็ นแหล่งสร้างรายได้จากการบริ การท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ชุมชน
ยังขาดการบริ หารจัดการที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการสร้างเอกลักษณ์ทางการตลาด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน สอดคล้องกับการศึกษาของ อเนก ชิตเกษร
และพรรณนุช ชัยปิ นชนะ (2552) ที่ได้ศึกษาโครงการวิจยั และพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว: กรณี ศึกษา บ้านไร่ ป่าคา ต�ำบลท่าตุม้ อ�ำเภอป่ าซาง
จังหวัดล�ำพูน พบว่าชุมชนดังกล่าวมองข้ามองค์ความรู ้ภูมิปัญญาในเชิงลึก จึงไม่มีการ
น�ำเอาความรู ้เหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่ นหลัง แท้ที่จริ งองค์ความรู ้
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ในเชิงลึกเหล่านี้เป็ นหัวใจของการท่องเที่ยวที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ เช่น องค์ความรู ้ทาง
ด้านเทคนิ คการเลี้ยงโคขาวให้เป็ นโคขาวที่มีสุขภาพดีโดยใช้ภูมิปัญญาพิธีกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเรื่ องราวภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ถูกบันทึกในเอกสารทัว่ ไป และการท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษามีความยัง่ ยืนเนื่ องจากว่าจุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ยวนั้นมาจากคนภายใน
ชุมชนเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาเหล่านั้นจะร่ วมกันอนุรักษ์ถ่ายทอด
ให้กบั คนรุ่ นหลัง จากนั้นจึงขยายขอบเขตการท่องเที่ยวโดยมุ่งนักท่องเที่ยวจากภายนอก
พื้นที่ต่อไป
1.3 ด้านรายจ่าย มีความเสี่ยงทีช่ มุ ชนตระหนัก ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่ องค่าครองชีพ
สูงขึ้น ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตมีจำ� นวนลดลง ความเสี่ ยงด้านการขาดแคลน
พลังงานเนื่องจากมีการใช้พลังงานทดแทนน้อย ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาวะของผูส้ ูงอายุ และ
ความเสี่ ยงด้านการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ซึ่ งความเสี่ ยงเหล่านี้ ถา้ เกิดขึ้น
ในอนาคตย่อมส่ งผลให้รายจ่ายของครัวเรื อนเพิ่มสู งขึ้นอย่างแน่ นอน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554) ได้ศึกษาตัวชี้วดั ความส�ำเร็ จเกษตร
พอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคีภาคอีสาน ผลการศึกษาปั ญหาในการท�ำ
การเกษตรกรรมของปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน สามารถแบ่งประเด็นปั ญหา
ออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปั ญหาภายใน ได้แก่ สุ ขภาพไม่แข็งแรง ขาดแรงงาน
หรื อผูส้ ื บทอดงาน ขาดความรู ้และประสบการณ์ ไม่มีเงินทุน หนี้ สิน รายรับรายจ่าย
ไม่สมดุล และครอบครัวแตกแยก 2) ปั ญหาภายนอก ได้แก่ ราคาผลผลิตตกต�่ำ  สารพิษ
ตกค้าง โรคระบาด ขาดตลาดรองรับผลผลิต ขาดการสนับสนุนจากภายนอก ค่าครองชีพ
สูง และสัตว์เลี้ยงท�ำลายพืชผล 3) ปัญหาจากธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง แมลงศัตรู พืช น�้ำท่วม
และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และ 4) ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตได้แก่ ไม่มีแหล่งน�้ำ ต้นทุน
การผลิตสู ง ขาดพันธุ์พืชที่หลากหลาย ขาดเครื่ องมือในการท�ำเกษตร ไม่มีที่ดินท�ำกิน
และค่าแรงงานแพง
1.4 ด้านการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก ความเสี่ ยงที่สมาชิกในชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา ตระหนัก คือ ความเสี่ ยงด้านผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดลง เนื่องจากในปัจจุบนั ยังมีผนู ้ ำ� ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความ
สามารถ และเป็ นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน อีกทั้งยังมีปราชญ์ชาวบ้านอีกหลายท่าน
ที่สามารถพัฒนาอาชีพ เสริ มรายได้ให้กบั สมาชิกในชุมชนได้ และในปั จจุบนั บุตรหลาน
ของคนในชุมชนออกไปศึกษานอกพื้นที่ และขาดความสนใจในอาชีพของบิดา มารดา
ไม่มีการสื บทอดองค์ความรู ้ ในการประกอบอาชี พดังกล่าว อีกทั้งภูมิปัญญาเหล่านี้
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นับวันจะสูญหายไปเรื่ อยๆ โดยไม่มีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนั้นความเสี่ ยงนี้
ถือว่าเป็ นความเสี่ ยงในล�ำดับต้นๆ ที่คนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัวตระหนัก
ในขณะนี้
2. มาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
จากมาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา ที่ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักการ
คือความมีเหตุผล พอประมาณ มีภมู ิคุม้ กัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู ้และคุณธรรมนั้น
สอดคล้องกับการศึกษาของธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554) ได้ศึกษาตัวชี้วดั ความส�ำเร็ จ
เกษตรพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคีภาคอีสาน พบว่าตัวชี้วดั สู่ ความส�ำเร็ จ
ของเกษตรกรจากปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคีภาคอีสาน ตามคุณลักษณะความพอเพียง
ได้แก่ 1) ความพอประมาณ ประกอบด้วย พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ พอกินพออยูพ่ อใช้ ท�ำจาก
น้อยไปหามาก รู ้จกั ตนเอง ท�ำตามก�ำลัง ไม่ตามกระแส และไม่เดือดร้อนหรื อสบายเกินไป
2) ความมีเหตุผล ประกอบด้วย ไม่เห็นแก่ตวั รับฟังความคิดเห็นคนอื่น วางแผนการท�ำงาน
ไว้เนื้อเชื่อใจ เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท�ำตามก�ำลัง เป็ นผูน้ ำ� และผูต้ ามที่ดี วิเคราะห์
ข้อดีขอ้ เสี ยของงาน เสี ยสละ ยึดหลักธรรม ไม่ใจร้อน และท�ำจากน้อยไปหามาก 3) การมี
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ประกอบด้วย ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก ครอบครัวอบอุ่น
ลดรายจ่าย ไม่ตามกระแส ปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นและสมุนไพร ร่ างกายแข็งแรง พอกิน
พออยู่ พอใช้ มีลกู หลานสื บทอด สามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชุมชนเข้มแข็ง รวมกลุ่ม
ท�ำกิจกรรมร่ วมกัน และมีเงินออม 4) เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ลดรายจ่าย เรี ยนรู ้
รวมกลุ่มท�ำกิจกรรมร่ วมกัน พอใจในสิ่ งที่ตนมี ท�ำตามก�ำลัง ไม่สร้างหนี้ ครอบครัวอบอุ่น
ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก และท�ำบัญชีครัวเรื อน และ 5) เงื่อนไขคุณธรรม
ประกอบด้วย ความซื่ อสัตย์ เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน รู ้จกั ตนเอง เลิกอบายมุข รวมกลุ่ม
ท�ำกิจกรรมร่ วมกัน รับฟั งความคิดเห็นคนอื่น เหลือกินแจก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ยึดหลักธรรม สามัคคี และรักษาสื บทอดประเพณี
แผนงานหรื อมาตรการในการควบคุมความเสี่ ยงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา ยังสอดคล้องการศึกษาของทวีศกั ดิ์ ชัยปั ดถา และคณะ(2555)
ได้ศึกษาบ้านภูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง: สู่ การปฏิบตั ิ พบว่าได้ดำ� เนินการกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ 1) กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชี วภาพเพื่อการเกษตร การใช้พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่
ทางราชการส่งเสริ ม การใช้วตั ถุดิบในชุมชนเพือ่ การผลิตสินค้า เช่น ใช้ไม้ไผ่ทำ� เครื่ องจักสาน
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รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ใช้จกั รยานในการสัญจรไปมา ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุ งรักษาสาธารณสมบัติทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน 2) กิจกรรมด้านเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ การท�ำ
อาชีพเสริ มของครัวเรื อน เช่น ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด แกะสลักไม้ ปลูกยางพารา
จักสานไม้ไผ่ เป็ นต้น และท�ำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมที่สองคือ จัดกลุ่ม
อาชี พในหมู่บา้ น ได้แก่ กลุ่มพัฒนาอาชี พทอผ้าไหมบ้านภู กลุ่มทอผ้าฝ้ ายลายขิด
กลุม่ ข้าวกล้อง-ซกมองคีรีนคร เป็ นต้น โครงสร้างการบริ หารงานของกลุม่ อาชีพแต่ละกลุม่
ประกอบด้วยกรรมการและสมาชิ ก มีการฝึ กอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริ หารจัดการ และการผลิต มีแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการผลิต แผนพัฒนา
สิ นค้าให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า 3) กิจกรรมป้ องกันยาเสพติด ได้แก่ โครงการ
ชาวบ้านร่ วมใจสู่เมืองไทยแข็งแรง โครงการถักทอพลังเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการให้ความรู ้เรื่ องการลด ละ เลิกบุหรี่ สุ รา เป็ นต้น และยังมีอาสาสมัครพลังแผ่นดิน
เพื่อเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของยาเสพติด โดยจัดกิ จกรรมอยู่เวรยามตามป้ อมยาม
ของหมู่บา้ นเป็ นประจ�ำ  เพื่อเฝ้ าระวังลูกหลานไม่ให้ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด ส่ งเสริ มกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติดภายในต�ำบลและระหว่างต�ำบล 4) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ให้ความส�ำคัญกับผูส้ ูงอายุ ส่ งเสริ มให้ออกก�ำลังกายเพื่อสุ ขภาพ และ 5) กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร โดยประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายจากหมอดิน ลดการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรู พชื โดยใช้สมุนไพรแทน การส่งเสริ ม
ให้ทุกครัวเรื อนก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู อย่างถูกวิธี และการดูแลรักษาแหล่งน�้ำ
โดยองค์กรประชาชนทุกภาคส่ วน เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุดปฏิบตั ิการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แกนน�ำ  ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องให้มีความสามารถในการคิดและความสามารถ
ในการวางแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรื อองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนิ นงาน
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับ โดยเน้นให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่ วม
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2. พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและฐานข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ให้ถกู ต้องและครอบคลุม
เพือ่ ใช้ในการวางแผน ได้แก่ นวัตกรรมพื้นบ้านจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ข้อมูลด้านการตลาด
และความต้องการทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชน ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิต
ในชุมชน ข้อมูลการตลาดด้านการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน
ทดแทน และข้อมูลระบบการจัดการขยะในชุมชน เป็ นต้น
3. ส่ งเสริ มให้ประชาชนให้ความส�ำคัญและด�ำเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสร้างหลักสู ตรท้องถิ่นในโรงเรี ยน
โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้าน พระ เป็ นผูส้ อน เป็ นต้น
4. ส่ งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็ นเอกลักษณ์
ของชุมชน โดยการถอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และถ่ายทอด
ให้คนในรุ่ นลูกหลานของชุมชนต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการผลิตของชุมชน เช่น
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการก�ำจัดวัชพืชหรื อแมลง ภูมิปัญญาชาวบ้านในการลดต้นทุน
การผลิตโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการระบบน�้ำ หรื อแม้แต่ภมู ิปัญญา
ชาวบ้านในการสร้างอาชีพเสริ ม ได้แก่ จักสาน เตาแกลบ เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วชุมชน
ยังสามารถใช้ภูมิปัญญาที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนเหล่านี้มาเป็ นจุดขายในด้านการตลาด
ของการท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษาของชุมชนอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายของการท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษาเหล่านี้ ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และกลุ่มเกษตรกร จากนอก
พื้นที่นน่ั เอง
5. สร้างเครื อข่ายระดับหมูบ่ า้ น ระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ และจังหวัด เพือ่ ส่งเสริ ม
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการด�ำเนินกิจกรรมร่ วมกัน
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