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บทคดัย่อ

 การวจิยัเร่ือง	 “การบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	

บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา”		น้ีไดด้�าเนินงานวจิยัโดยมีวตัถุประสงค	์1)	เพ่ือศึกษาโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคม	และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 

บา้นดอกบวั	 จงัหวดัพะเยา	 และ	 2)	 เพ่ือหามาตรการและแผนงานควบคุมความเส่ียง 

ดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	 โดยเก็บขอ้มูล 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากสมาชิกหมู่บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	จ�านวน	208	ครัวเรือน		

หวัหนา้องคก์รชุมชน	10	คุม้	หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมการผลิตทั้งหมด	13	กลุ่ม	และเจา้หนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้ง	 มีเคร่ืองมือในการวิจยั	 คือ	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	และแบบบนัทึก 

การสนทนากลุ่ม

	 ขอ้คน้พบจากการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

	 ผลการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคม	และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของ

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	พบวา่	 มีความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ	 

12	ประเดน็ตามล�าดบัความเส่ียง	คือ	1)	ความเส่ียงดา้นการใชส้ารเคมีในการเกษตร	ส�าหรับ

การปลกูขา้ว	และการควบคุมวชัพืชในแปลงเกษตร	2)	ความเส่ียงดา้นระบบการจดัการขา้ว	

เกิดจากการขาดองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้นธุรกิจ	 3)	ความเส่ียงดา้นผูสื้บทอด
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เจตนารมณ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดนอ้ยลง	โดยมีสาเหตุมาจากบุตรหลานไปศึกษา

และประกอบอาชีพนอกพ้ืนท่ี	 และขาดความสนใจท่ีจะสานต่ออาชีพของบิดามารดา	 

4)	ความเส่ียงดา้นปริมาณน�้าใชส้�าหรับการเกษตรลดลง	เน่ืองจากพ้ืนท่ีแหล่งกกัเกบ็น�้าของ

ชุมชนถูกบุกรุกและเกิดภยัธรรมชาติ	ท�าใหเ้กิดการต้ืนเขิน	5)	ความเส่ียงดา้นองคค์วามรู้

เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี	 2558	 เช่น	ภาษาต่างประเทศ	วฒันธรรม	และ

ประเพณี		6)	ความเส่ียงดา้นค่าครองชีพสูงข้ึนจากการท่ีคนในชุมชนมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไป	

มีการบริโภคสินคา้มากข้ึน	7)	ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบส�าหรับการผลิตหตัถกรรมมีจ�านวน

ลดลงและมีราคาสูง	เน่ืองจากสินคา้หตัถกรรมจากชุมชนเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน	8)	ความเส่ียง

ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการโฮมสเตยใ์ห้เป็นระบบท่ีทนัสมยัและเป็นมาตรฐาน 

เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว	9)	ความเส่ียงดา้นการใชพ้ลงังานทดแทนซ่ึงยงัมีนอ้ยไม่เพียงพอ

กบัความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	10)	ความเส่ียงดา้นการจดัการขยะ

ในชุมชนทั้งจากคนในชุมชนเอง	และนกัท่องเท่ียวท่ียงัขาดความตระหนกัในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม	11)	ความเส่ียงดา้นสุขภาวะของผูสู้งอาย	ุและจ�านวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่มสูงข้ึน	และ	

12)	ความเส่ียงดา้นยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน	 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของยคุ 

โลกาภิวตัน	์เยาวชนสามารถเขา้ถึงส่ือในรูปแบบต่างๆ	ไดง่้ายข้ึน		

	 ผลการหามาตรการและแผนงานควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	 จงัหวดัพะเยา	พบว่า	มาตรการและแผนงานควบคุม 

ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมีทั้งหมด	4	ดา้น	ไดแ้ก่	ดา้นการจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ดา้นรายรับ	

ดา้นรายจ่าย	และดา้นการสร้างจิตส�านึกและสืบทอดองคค์วามรู้	โดยมาตรการและแผนงาน

ควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจทั้งหมดไดย้ดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ในการแกปั้ญหา

 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั	ตวัชุมชนเองควรพฒันาศกัยภาพคนในชุมชน	ใหค้วาม

ส�าคญัและด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการจดัการองคค์วามรู้และ

ภมิูปัญญาชาวบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน	ตลอดจนสร้างเครือข่ายทั้งในระดบัหมู่บา้น	

ต�าบล	อ�าเภอ	และระดบัจงัหวดั	เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการด�าเนินกิจกรรม

ร่วมกนั

ค�าส�าคญั:	 การบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ,	 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง,	บา้นดอกบวั	

จงัหวดัพะเยา
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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�า
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว

โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั	 มุ่งเนน้การผลิตในเชิงปริมาณ	ท�าให้

ขาดการพึ่งตนเอง	ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไม่มีภมิูคุม้กนัต่อการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว	ตั้งอยู่

บนความประมาททั้งในการด�าเนินธุรกิจและการใชชี้วิต	 ท่ีส�าคญัละเลยการตระหนกัถึง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค	 ส่งผลต่อความเป็นอยูแ่ละ 

การใชชี้วิต	 ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีบางชุมชนหรือหมู่บา้นมุ่งเนน้การผลิตในเชิงปริมาณ

มากเกินไป	มีการใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกั	ส่งผลถึงปัญหาดา้นสุขภาพ

ในท่ีสุด	สุดทา้ยแลว้รายไดท่ี้หามาไดก้ต็อ้งเสียไปในรูปของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล	

โดยไม่เหลือเงินเกบ็	เป็นหน้ีเป็นส้ิน	เป็นวฏัจกัรอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด	ท�าใหเ้กิดค�าถามข้ึนมา

วา่การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ	การแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนส่งผลท�าใหชี้วิตความเป็นอยูค่น 

ในชุมชนดีข้ึนจริงหรือไม่	หากความเป็นจริงแลว้การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีตั้งอยู ่

บนพ้ืนฐานความพอดี	พอประมาณ	และมีภมิูคุม้กนัในการด�ารงชีวติ	การนอ้มน�าหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชค้วบคู่ไปกบัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจน่าจะเป็นทางเลือก

ท่ีดีในการอยูร่อดของชุมชนและสังคมไทย	และกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของหลายชุมชน 

ในประเทศไทยท่ีเห็นว่าทางเลือกน้ีเป็นทางออกท่ีจะท�าให้เกิดความพฒันาท่ีย ัง่ยืนได	้ 

รวมทั้งหมู่บา้นดอกบวั	ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัพะเยา	ดว้ย

	 บา้นดอกบวั	 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัพะเยา	 เป็นหมู่บา้นท่ีชนะเลิศ 

ตามโครงการเชิดชูเกียรติผูน้�าเครือข่ายพฒันาชุมชนดีเด่น	 เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง	
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“อยูเ่ยน็เป็นสุข”	และเป็นหมู่บา้นพึ่งตนเอง	ระดบัจงัหวดัพะเยา	ในปี	2551	โดยมีนายบาล	

บุญก�้า	เป็นผูใ้หญ่บา้นซ่ึงไดรั้บรางวลัผูใ้หญ่บา้นดีเด่นประจ�าปี	2551	ดว้ย	นอกจากน้ีหมู่บา้น

ดอกบวัยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัประเภท

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คร้ังท่ี	2	อีกดว้ย	ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการพฒันา

หมู่บา้นจนประสบความส�าเร็จ	หมู่บา้นดอกบวัเป็นหมู่บา้นท่ีประชากรส่วนใหญ่มี 

อาชีพหลกัเป็นเกษตรกร	เช่นท�านา	ท�าสวน	ปลกูหญา้	เล้ียงสตัว	์และอาชีพหตัถกรรมจกัสาน	

โดยมีกลุ่มอาชีพจกัสานเข่งไมไ้ผเ่ป็นอาชีพท่ีท�าใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน	

ผลิตภณัฑเ์ด่นของชุมชน	ไดแ้ก่	ขา้ว	หญา้แพงโกล่า	ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ(่เข่ง)	และผลิตภณัฑ์

จากผกัตบชวา	หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นท่ีมีความเขม้แขง็	ตามการศึกษาของ	อ�าพน	กิตติอ�าพน	

(2551)	กล่าววา่	การสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ตอ้งมีการเช่ือมโยงใหชุ้มชนมีแผนชุมชนก่อน	

โดยท่ีแผนชุมชนตอ้งมีท่ีมาจากปัญหาของชุมชนเอง	ชุมชนไดเ้รียนรู้ปัญหาดว้ยตนเอง	และ

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขดว้ยตนเอง	 เช่นเดียวกบัหมู่บา้นดอกบวัท่ีไดน้�าหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดในชุมชน	ไม่วา่จะเป็นการใช้

สารเคมีมากเกินไป	 ส่งผลไปถึงสุขภาพอนามยัของคนในชุมชน	ตลอดจนปัญหาเร่ือง 

ปากทอ้ง	รายรับ	รายจ่าย	หน้ีสิน	เป็นตน้	และถึงแมว้า่หมู่บา้นดอกบวัเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีไดรั้บรางวลัหลายรางวลั	แต่การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ	และปัจจยัภายนอก

หลายๆ	 ปัจจยัท่ีเขา้มากระทบการด�าเนินงานของหมู่บา้นดอกบวั	 ย่อมส่งผลให้เกิด 

ความเส่ียงทางดา้นต่างๆ	โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งน้ี

ไม่มากก็นอ้ย	ท�าให้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ 

ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	โดยความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจน้ีมีกรอบการศึกษา	

ตามการทบทวนเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเป็นความเส่ียงทางเศรษฐกิจตามกรอบ

การประเมินหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยดว้ย	 ซ่ึงไดแ้ก่	ดา้นการจดั

ท�าบญัชีครัวเรือน	ดา้นการสร้างรายได	้ดา้นการลดรายจ่าย	ดา้นการรวมกลุ่มพฒันาอาชีพ	

และดา้นการรวมกลุ่มในรูปแบบวสิาหกิจชุมชน	 เป็นตน้	และในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัได้

น�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทั้งเป็นตวัก�าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหาร

ความเส่ียง	และยงัน�ามาใชใ้นขั้นตอนสุดทา้ยของการบริหารความเส่ียงคือ	การหาแนวทาง

ในการจดัการความเส่ียง	 เพ่ือใหแ้นวทางดงักล่าวเป็นแนวทางท่ีจะท�าใหห้มู่บา้นดอกบวั	

เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย ัง่ยนืต่อไป	
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วตัถุประสงค์ 

	 1.	 เพ่ือศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	และความเส่ียง 

ดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา

	 2.	 เพ่ือหามาตรการและแผนงานควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา

กรอบแนวคดิ 

		 กรอบแนวคิดการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย

	 1.	 แนวคิดกระบวนการในการบริหารความเส่ียง	 (Risk	Management	Process)	

ซ่ึงประกอบดว้ย	7	ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

	 	 1.1		การก�าหนดวตัถุประสงค์

	 	 1.2	 การระบุความเส่ียง

	 	 1.3	 การวเิคราะห์ความเส่ียง

	 	 1.4	 การประเมินความเส่ียง

	 	 1.5	 การจดัการความเส่ียง

	 	 1.6	 การติดตามและการทบทวน

	 	 1.7	 การส่ือสารและปรึกษา

	 2.	 แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบดว้ย	 3	 ห่วง	 คือ	 มีเหตุผล	 

พอประมาณ	มีภมิูคุม้กนั	และ	2	เง่ือนไข	คือ	เง่ือนไขความรู้	และคุณธรรม	ในการก�าหนด

วตัถุประสงคแ์ละการหาแนวทางการจดัการความเส่ียงในกระบวนการบริหารความเส่ียง

ดว้ย	
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	 และรูปแบบกรอบแนวคิดของการศึกษาน้ีสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดง

ความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี

ภาพที ่1	กรอบแนวคิดของการวจิยั

ประโยชน์ทีค่ดิว่าจะได้รับ 

	 1.	 แผนบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	

จงัหวดัพะเยา	ตลอดจนรายงานระบบเตือนภยัล่วงหนา้	ซ่ึงเป็นประโยชนเ์ม่ือมีความเส่ียง

เกิดข้ึนในชุมชน
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	 2.	 ไดแ้นวทางในการพฒันาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวัใหด้�ารงอยู ่

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งย ัง่ยนื

	 3.	 ไดต้น้แบบการบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรับหมู่บา้นใกลเ้คียง	ทั้งในและนอกจงัหวดัพะเยา

ทฤษฎและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

	 การวจิยัเร่ือง	 “การบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา”	น้ีผูว้จิยัไดท้ �าการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งตาม

กรอบแนวคิดในการศึกษา	โดยสามารถแบ่งหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี

	 1.	 แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย

	 2.	 แนวคิดการบริหารความเส่ียง

	 3.	 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

 1. แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย

	 ส่ิงท่ีส�าคญัและน�าไปสู่การพฒันาประเทศคือ	 เศรษฐกิจแบบฐานราก	และ 

การพฒันาเศรษฐกิจแบบฐานรากตอ้งเนน้เร่ืองกระบวนการเรียนรู้	การบริหารจดัการ	และ

การมีส่วนร่วมตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงมีหลกัการส�าคญัคือการเพิ่มรายได	้ลดรายจ่าย	

และผลท่ีตามมาคือเงินออม	จริงแลว้การเพิ่มการออมสามารถท�าไดโ้ดยการดูแลรายจ่าย 

ใหดี้	 และการเพ่ิมรายไดข้องชุมชนนั้นตอ้งเกิดจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ	 ถึงแมว้า่ 

จะอยูใ่นสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงกต็าม	จากแนวคิดดงักล่าวหากน�ามาสู่แนวปฏิบติัใหไ้ด้

เห็นผล	ควรถูกน�าไปก�าหนดในแผนชุมชน	แผนชุมชนน้ีเองท่ีเป็นแผนท่ีมาจากปัญหา 

ของชุมชน	ท่ีชุมชนไดเ้รียนรู้ปัญหาดว้ยตนเอง	และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขดว้ยตนเอง	

เหมือนอยา่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวัท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษา

	 นอกจากน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีไดย้ดึกรอบแนวคิดในการขบัเคล่ือนแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกรมพฒันาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	 ซ่ึงส�านกัเสริมสร้าง 

ความเขม้แขง็ชุมชน	กรมพฒันาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	(2554:	21)	มีภารกิจเก่ียวกบั

การส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

ใหมี้ความมัน่คงและมีเสถียรภาพ	โดยสนบัสนุนใหมี้การจดัท�าและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล

สารสนเทศ	ศึกษาวเิคราะห์	วจิยั	จดัท�ายทุธศาสตร์ชุมชน	ตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันา

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชน	ไดก้�าหนดหนา้ท่ี	ประการหน่ึงในการพฒันาระบบ
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และกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	การจดัการความรู้	การอาชีพ	การออมและ

การบริหารจดัการเงินทุนของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	ผูน้�าชุมชน	

องคก์ารชุมชนและเครือข่ายองคก์ารชุมชน	บริหารจดัการใหชุ้มชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื	 

จากภารกิจขา้งตน้	กระทรวงมหาดไทยจึงไวว้างใจมอบหมายภารกิจใหก้รมการพฒันา

ชุมชนเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ท�าใหชุ้มชน 

พ่ึงตนเองบนความพอเพียง	 โดยขยายผลในกระบวนการท�างาน	โดยด�าเนินงานหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยเกณฑป์ระเมิน	6	ดา้น	คือ	ลดรายจ่าย	(ท�าสวนครัว	ปลอดอบายมุข)	

เพิ่มรายได	้(มีอาชีพ	ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม)	ประหยดั	(มีการออม	มีกลุ่มออมทรัพยฯ์)	

การเรียนรู้	(สืบทอดภมิูปัญญา	มีการรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)	อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	

(ใชว้ตัถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ	ปลกูตน้ไม)้	และไดข้ยายผลการท�างานสู่ความยัง่ยนื

โดยท�าหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นตน้แบบมีศกัยภาพ	4	ดา้น	23	ตวัช้ีวดัคือ	

	 1)	 ดา้นจิตใจและสงัคม	ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั	คือ	สามคัคี	มีขอ้ตกลงขอ้มูลหมู่บา้น	

มีกองทุน	ยดึหลกัประชาธิปไตย	มีคุณธรรม/จริยธรรม	ชุมชนปลอดอบายมุข

	 2)	 ดา้นเศรษฐกิจ	ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั	 คือ	 จดัท�าบญัชีครัวเรือน	ลดรายจ่าย	 

สร้างรายได	้รวมกลุ่มพฒันาอาชีพ	การออม	มีกลุ่มในรูปแบบวสิาหกิจชุมชน

	 3)	 ดา้นการเรียนรู้	ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั	คือ	มีและใชข้อ้มูลชุมชนและแผนชุมชน	

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสร้างคุณค่า	 มีศูนยเ์รียนรู้	 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัหมู่บา้น	 

สร้างเครือข่ายการพฒันา

	 4)	 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม	ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั	 คือ	 มีจิตส�านึก 

ในการอนุรักษฯ์	 มีกลุ่ม/องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม	 มีการใชพ้ลงังานทดแทนและการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	และแบ่งศกัยภาพการพฒันาหมู่เป็น 

3	ระดบัคือ	

	 -	 ระดบั	“พออยู	่พอกิน”	 เป็นตน้แบบในการใชชี้วติพึ่งตนเอง	 เนน้การปฏิบติั

ท�ากิน	ท�าใชใ้นครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย	เพิ่มรายไดแ้ละมีการออมและขั้นกา้วหนา้

	 -	 ระดบั	 “อยูดี่	 กินดี”	 เป็นตน้แบบในการบริหารจดัการพฒันาในรูปกลุ่ม 

การพฒันารายไดด้ว้ยระบบกลุ่ม	เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละขยายโอกาสคนในชุมชน

	 -	 ระดบั	 “มัง่มี	 ศรีสุข”	 เป็นตน้แบบการบริหารการพฒันาในรูปแบบองคก์ร 

เครือข่ายเพ่ือใชศ้กัยภาพในการด�าเนินการยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชน	เพ่ือขยาย

โอกาสในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการจดัสวสัดิการใหก้บัคนในหมู่บา้นชุมชน
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 2. แนวคดิการบริหารความเส่ียง 

	 	 การบริหารความเส่ียงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	

จะเนน้ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการวิจยัและเป็นการศึกษา 

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์	และขอบเขตของการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย	7	ขั้นตอน

ไดแ้ก่	การก�าหนดวตัถุประสงค	์การระบุความเส่ียง	การวเิคราะห์ความเส่ียง	การประเมิน

ความเส่ียง	การจดัการความเส่ียง	การติดตามและการทบทวน	และการส่ือสารและท่ีปรึกษา	

เพ่ือใหไ้ดแ้ผนบริหารความเส่ียงทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	

จงัหวดัพะเยา

	 1)	 การก�าหนดวตัถุประสงคค์วามเส่ียง	หมายถึง	การก�าหนดวตัถุประสงค ์

ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์	 และความเส่ียงท่ีองคก์รสามารถยอมรับได	้ 

ใหส้อดคลอ้งกบัชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงท่ียดึหลกัการ	3	องคป์ระกอบ	คือ	ความมีเหตุผล	

ความพอประมาณ	และการมีภมิูคุม้กนั	และ	2	เง่ือนไขคือความรู้และคุณธรรม

	 2)	 การระบุความเส่ียง	หมายถึง	ขั้นตอนการคน้หาความเส่ียงวา่มีความเส่ียงใด

เกิดข้ึนบา้งกบัองคก์ร	 โดยเร่ิมจากเหตุการณ์	หรือกิจกรรมในกระบวนการปฏิบติังาน 

ท่ีอาจเกิดความผิดพลาดเสียหายจนเป็นเหตุให้องคก์รไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายท่ีก�าหนดไวไ้ด	้

	 3)	 การวเิคราะห์ความเส่ียง	หมายถึง	ขั้นตอนของการประเมินโอกาสในการเกิด

ความเส่ียง	และการประเมินระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

	 4)	 การประเมินความเส่ียง	หมายถึง	ขั้นตอนการน�าความเส่ียงท่ีไดม้าจดัล�าดบั

ความส�าคญั	และเปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเส่ียงท่ีตั้งไวว้า่ความเส่ียงนั้นๆ	สามารถยอมรับ

ไดห้รือไม่	และหามาตรการในการจดัการความเส่ียงนั้นๆ	

	 5)	 การจดัการความเส่ียง	หมายถึง	แนวทางการจดัการความเส่ียงในกรณีท่ี 

ความเส่ียงนั้นไม่สามารถยอมรับได	้ประกอบดว้ย	5	แนวทาง	ไดแ้ก่	การหลีกเล่ียงความเส่ียง	

การลดโอกาสเกิดความเส่ียง	การลดผลกระทบความเส่ียง	การถ่ายโอนความเส่ียง	และ 

การยอมรับความเส่ียง	

	 6)	 การติดตามและการทบทวน	หมายถึง	กระบวนการติดตามความเส่ียงเพื่อให้

มัน่ใจไดว้า่การจดัการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม	และไดรั้บการรายงาน 

ต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ	 โดยรายงานความเส่ียงสามารถแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพ 

ความเส่ียง	หรือตารางความเส่ียง	
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	 7)	 การส่ือสารและปรึกษา	หมายถึง	การสร้างระบบการบริหารความเส่ียง	 

การประชาสมัพนัธ์ใหก้บัทั้งภายใน	และภายนอกองคก์ร	ไดรั้บรู้

	 โดยประเภทของความเส่ียงนั้น	 เจริญ	 เจษฏาวลัย	์ (2546)	 ไดแ้บ่งประเภทของ 

ความเส่ียงออกเป็น	 2	ประเภท	 คือ	ความเส่ียงท่ีมีความแน่นอน	และความเส่ียงท่ีไม่มี 

ความแน่นอน

	 ความเส่ียงท่ีมีความแน่นอน	

	 1.	 ความผดิพลาดบกพร่องอนัเกิดจากการปฏิบติังานของมนุษย	์ ซ่ึงจะเกิดจาก

การขาดทกัษะหรือการขาดความตั้งใจในการท�างาน	หรือการขาดสมาธิในการท�างาน

	 2.	 ความผดิพลาดบกพร่องอนัเกิดจากการท�างานของเคร่ืองจกัร	ไดแ้ก่	การท�างาน

ผดิจงัหวะ	การหยดุชะงกั	หมดอายกุารใชง้าน	ความเส่ือมสภาพ	การสึกหรอ	หรือถึงก�าหนดการ

เปล่ียนกลไกภายในเคร่ืองจกัร	ยอ่มน�ามาซ่ึงการปฏิบติังานผดิพลาดได้

	 3.	 ขีดจ�ากดัความสามารถของมนุษย	์ ซ่ึงเกิดจากการด�าเนินกิจกรรมท่ีเผชิญการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ	ตามกาลเวลา	หรือภายใตส้ภาพแวดลอ้มใหม่

	 4.	 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มการด�าเนินงาน	ไดแ้ก่	 การเปล่ียนแปลง 

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเมือง	

	 ความเส่ียงท่ีไม่มีความแน่นอน	หมายถึง	ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหยัง่รู้ไดว้่า 

จะเกิดข้ึนเม่ือใด	ไดแ้ก่

	 1.	 ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง	เช่น	แผน่ดินไหว	อุทกภยั	

	 2.	 ภยัจากมนุษย	์ไดแ้ก่	การปลน้จ้ี	การวางเพลิง	การทุจริตจากบุคคลภายนอก

หรือบุคคลภายใน

	 ส�าหรับบริษทัแอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จ�ากดั	 (มหาชน)	และส�านกังาน 

ตรวจสอบภายในและฝ่ายพฒันาบุคลากร	(2545)	ไดจ้ �าแนกความเส่ียงออกเป็น	2	ประเภท	

โดยอาศยัปัจจยัแหล่งก�าเนิดเป็นเกณฑ	์ดงัน้ี

	 1)		 ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน	 ไดแ้ก่	 ความเส่ียงท่ีเกิดจากขั้นตอน 

และอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน	ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับุคลากรผูป้ฏิบติังาน	ความเส่ียง 

ท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองงบประมาณการเงิน	ความเส่ียงท่ีเกิดจากกลยทุธ์และ 

นโยบายในการบริหาร

	 2)		 ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก	 ไดแ้ก่	 ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะ 

การแข่งขนั	บริษทัคู่แข่ง	ความเส่ียงท่ีเกิดจากบริษทัคู่คา้	และผูส่้งมอบงานใหเ้รา	ความเส่ียง 

ท่ีเกิดจากกฎหมายกฎระเบียบราชการ	และความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
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 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 สมชยั	วงษน์ายะ	และ	ทวนทอง	เชาวกีรติพงศ	์(2556)	ไดศึ้กษาการพฒันากลยทุธ์

การบริหารจดัการหมู่บา้นในการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในจงัหวดัก�าแพงเพชรและจงัหวดัตาก	 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันากลยทุธ์การบริหาร

จดัการหมู่บา้นในการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้น 

ในจงัหวดัก�าแพงเพชร	และจงัหวดัตาก	ผลการศึกษาพบวา่	ผลการศึกษาสภาพ	และปัญหา

การด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และความตอ้งการเก่ียวกบั 

การส่งเสริมการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ดา้นเศรษฐกิจ	พบวา่	

ประชาชนไม่ไดจ้ดัท�าบญัชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	ไม่ไดเ้ล้ียงสัตวห์รือเล้ียงปลา 

เพ่ือลดรายจ่ายของครอบครัว	การรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาอาชีพหลกัยงัไม่เขม้แขง็	การประกอบอาชีพ

เสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดย้งัไม่สามารถด�าเนินการไดดี้	การด�าเนินงานเก่ียวกบักลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนยงัไม่เขม้แขง็เพียงพอ	ในดา้นการเรียนรู้	พบวา่	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท�า

แผนชุมชนนอ้ย	คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน	บางหมู่บา้นไม่มี 

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน	ขาดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวิทยาการใหม่ๆ	โดยคนใน 

หรือคนนอกชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดแกปั้ญหานอ้ย	ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม	พบวา่	กิจกรรมท่ีใหค้วามรู้เพ่ือจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

มีนอ้ย	ประชาชนส่วนหน่ึงไม่เขา้รวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ท�าให้ด�าเนินการไม่ไดผ้ล	ขาดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน	ขาดความรู้ 

และทกัษะในการด�าเนินเก่ียวกบัการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือให้เกิดรายไดก้บัคนในชุมชน	และดา้นจิตใจและสังคม	พบว่า	 กิจกรรมการสร้าง 

ความสามคัคีและความร่วมมือของคนในหมู่บา้นไม่น่าสนใจ	ประชาชนส่วนหน่ึงยงัไม่เขา้ใจ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 กลยทุธ์การบริหารจดัการหมู่บา้นในการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของหมู่บา้นในจงัหวดัก�าแพงเพชรและจงัหวดัตาก	ประกอบดว้ย	11	กลยทุธ์	ไดแ้ก่	

1)	พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการชุดปฏิบติัการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

แกนน�า	ชุมชน	และผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้ความสามารถในการคิดและความสามารถในการวางแผน	

2)	พฒันาการจดัระบบขอ้มูลและฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใหถ้กูตอ้งและครอบคลุมเพื่อใช้

ในการวางแผน	3)	พฒันาการจดัท�าแผนชุมชนท่ีมุ่งส่งเสริมการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	4)	พฒันาการจดัโครงสร้าง 

การบริหารจดัการหมู่บา้นใหเ้อ้ือต่อการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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5)	พฒันาศกัยภาพของผูน้�าของคณะกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง	และคณะกรรมการ

กลุ่มต่างๆ	ใหมี้ความสามารถในการด�าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง	6)	ส่งเสริมใหป้ระชาชนให้

ความส�าคญัและด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย	

7)	ส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้ในการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

8)	พฒันาการบริหารจดัการกลุม่ต่างๆ	ใหเ้ขม้แขง็	9)	สร้างเครือข่ายระดบัหมูบ่า้น	ระดบัต�าบล	

ระดบัอ�าเภอ	และจงัหวดั	เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้	และการด�าเนินกิจกรรมร่วมกนั	

10)	พฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานในทุกระดบั	โดยเนน้ใหอ้งคก์ร

ภาคประชาชนมีส่วนร่วม	และ	 11)	 ส่งเสริมใหมี้การน�าผลการติดตามและประเมินผล 

ไปใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการหมู่บา้นในการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 อเนก	ชิตเกษร	และพรรณนุช	ชยัปินชนะ	(2552)	ศึกษาโครงการวจิยัและพฒันา

หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว:	กรณีศึกษา	บา้นไร่ป่าคา	ต�าบลท่าตุม้	

อ �าเภอป่าซาง	จงัหวดัล�าพนู	โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการจดัการการท่องเท่ียว

บา้นไร่ป่าคาใหเ้ป็นแหล่งสร้างรายไดเ้สริมแก่ชุมชนและเพ่ือเสริมสร้างพฒันาบา้นไร่ 

ป่าคาให้เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมกบัชุมชน	ผลการศึกษาพบว่าชุมชน 

ดงักล่าวมองขา้มองคค์วามรู้ภูมิปัญญาในเชิงลึก	 จึงไม่มีการน�าเอาความรู้เหล่านั้นเขา้สู่

กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่นหลงั	แทท่ี้จริงองคค์วามรู้ในเชิงลึกเหล่าน้ีเป็นหวัใจ

ของการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์	เช่น	องคค์วามรู้ทางดา้นเทคนิคการเล้ียงโคขาว

ใหเ้ป็นโคขาวท่ีมีสุขภาพดีโดยใชภ้มิูปัญญาพิธีกรรมต่างๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง	ซ่ึงเร่ืองราวภมิูปัญญา

เหล่าน้ีไม่ถกูบนัทึกในเอกสารทัว่ไป	และการท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษามีความยัง่ยนืเน่ืองจาก

วา่จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวนั้นมาจากคนภายในชุมชนเห็นคุณค่า	และมีความภาคภมิูใจ

ในภูมิปัญญา	ในภูมิปัญญาเหล่านั้นจะร่วมกนัอนุรักษถ่์ายทอดใหก้บัคนรุ่นหลงั	จากนั้น 

จึงขยายขอบเขตการท่องเท่ียวโดยมุ่งนกัท่องเท่ียวจากภายนอกพื้นท่ี

	 ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีความยัง่ยนืนั้น	พบวา่คือการพยายาม

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ภมิูปัญญาในเชิงลึก	 เขา้สู่กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่นหลงั	

แทท่ี้จริงองคค์วามรู้ในเชิงลึกเหล่าน้ีเป็นหวัใจของการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์	

และเพ่ือใหก้ารท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษามีความต่อเน่ืองควรสร้างความตระหนกัใหค้นภายใน

ชุมชนเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคนในชุมชนก่อน	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ 

การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื	 ส่วนขอ้เสนอแนะดา้นการตลาดของการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษานั้น

จะตอ้งท�าการก�าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเฉพาะ	ไดแ้ก่	กลุ่มเกษตรกร	สถาบนัการศึกษา	
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และหน่วยงานราชการ	 เพ่ือใหก้ารก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดมีประสิทธิภาพ	 ไดแ้ก่	

กลยทุธ์ผลิตภณัฑต์อ้งใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ีน่าเช่ือถือและมีจุดขายท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชน	

กลยทุธ์ดา้นราคา	จะตอ้งตั้งราคาบนพ้ืนฐานของค่าใชจ่้าย	และตอ้งไม่สูงจนเกินไป	เน่ืองจาก

การตั้งราคาท่ีสูงเกินไปนั้นจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ในเชิงลบ	แต่การสร้างรายไดน้ั้นอาจมา

จากการขายบริการหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ	 เช่นผลิตภณัฑเ์กษตร	 เกษตรแปรรูป	ผลิตภณัฑ์

จกัสาน	ควบคู่ไป	กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดตอ้งใชรู้ปแบบท่ีส่ือสารท่ีเนน้เขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	แผ่นพบั	การส่งจดหมายไปยงักลุ่มเกษตรกร	สถาบนั 

การศึกษาและหน่วยงานราชการ	นอกจากนั้นใชก้ลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ร่วมกบั 

หน่วยงานราชการโดยการออกร้าน	จดันิทรรศการความรู้ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและ

หน่วยงานราชการ	แต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษา 

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งและเป็นการขยายฐานลกูคา้ในอนาคต	โดยการสร้างเวบ็ไซตแ์นะน�า

หมู่บา้น	 เป็นตน้	นอกจากน้ีควรมีการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวไปยงัหมู่บา้น 

หรือแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ในการท่องเท่ียวอีกทางหน่ึงดว้ย

	 ธวชัชยั	 เพง็พินิจ	และคณะ	 (2554)	 ไดศึ้กษาตวัช้ีวดัความส�าเร็จเกษตรพอเพียง 

ของปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	โดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อศึกษาปัญหา

ในการท�าการเกษตรกรรมและตวัช้ีวดัความส�าเร็จของเกษตรพอเพียงของปราชญช์าวบา้น	

ผลการศึกษาปัญหาในการท�าการเกษตรกรรมของปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	

สามารถแบ่งประเดน็ปัญหาออกเป็น	4	ดา้น	ประกอบดว้ย	1)	ปัญหาภายใน	ไดแ้ก่	สุขภาพ

ไม่แขง็แรง	ขาดแรงงานหรือผูสื้บทอดงาน	ขาดความรู้และประสบการณ์	 ไม่มีเงินทุน	 

หน้ีสิน	 รายรับรายจ่ายไม่สมดุล	 และครอบครัวแตกแยก	 2)	 ปัญหาภายนอก	 ไดแ้ก่	 

ราคาผลผลิตตกต�่า	สารพิษตกคา้ง	โรคระบาด	ขาดตลาดรองรับผลผลิต	ขาดการสนบัสนุน

จากภายนอก	 ค่าครองชีพสูง	และสตัวเ์ล้ียงท�าลายพืชผล	3)	 ปัญหาจากธรรมชาติ	 ไดแ้ก่	 

ภยัแลง้	แมลงศตัรูพืช	น�้ าท่วม	และดินขาดความอุดมสมบูรณ์	และ	4)	 ปัญหาดา้นปัจจยั 

การผลิต	ไดแ้ก่	ไม่มีแหล่งน�้า	ตน้ทุนการผลิตสูง	ขาดพนัธ์ุพืชท่ีหลากหลาย	ขาดเคร่ืองมือ

ในการท�าเกษตร	ไม่มีท่ีดินท�ากิน	และค่าแรงงานแพง

	 และจากประเดน็ปัญหาในงานวจิยัท่ีไดท้บทวนมาน้ีน�าไปสู่ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	และส�าหรับแผนงาน

และมาตรการในการจดัการกบัความเส่ียงนั้นๆ	ท่ีจะเกิดข้ึน	ไดมี้งานวจิยัท่ีเสนอแนะแนว

ทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว	ไดแ้ก่งานวิจยัของ	ทวีศกัด์ิ	ชยัปัดถา	และคณะ
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(2555)	ไดศึ้กษาบา้นภชุูมชนเศรษฐกิจพอเพียง:	 สู่การปฏิบติั	โดยมีวตัถุประสงคข์องการ

ศึกษาเพื่อน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของหมู่บา้นภ	ูอ�าเภอหนองสูง	

จงัหวดัมุกดาหาร	ผลการศึกษาในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั

ของหมู่บา้นภู	พบวา่ไดด้�าเนินการกิจกรรมต่างๆ	ไดแ้ก่	 1)	 กิจกรรมดา้นการลดรายจ่าย	

ไดแ้ก่	 การเล้ียงสัตว	์ และปลูกพืชเพ่ือบริโภคในครัวเรือน	การผลิตและใชปุ๋้ยอินทรีย	์ 

และปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการเกษตร	การใชพ้นัธ์ุพืชและสตัวท่ี์ทางราชการส่งเสริม	การใชว้ตัถุดิบ

ในชุมชนเพ่ือการผลิตสินคา้	 เช่น	 ใชไ้มไ้ผ่ท�าเคร่ืองจกัสาน	 รณรงคก์ารใชพ้ลงังาน 

อยา่งประหยดั	ใชจ้กัรยานในการสญัจรไปมา	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ	์

บ�ารุงรักษาสาธารณสมบติัทรัพยากรธรรมชาติ	และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน	2)	กิจกรรมดา้น

เพิ่มรายได	้ประกอบดว้ย	2	กิจกรรมหลกั	คือ	การท�าอาชีพเสริมของครัวเรือน	เช่น	ทอผา้	

เล้ียงสตัว	์ เพาะเห็ด	แกะสลกัไม	้ปลูกยางพารา	จกัสานไมไ้ผ	่ เป็นตน้	และท�าเกษตรตาม

แนวทฤษฎีใหม่	และกิจกรรมท่ีสองคือ	จดักลุ่มอาชีพในหมู่บา้น	ไดแ้ก่กลุ่มพฒันาอาชีพ

ทอผา้ไหมบา้นภ	ูกลุ่มทอผา้ฝ้ายลายขิด	กลุ่มขา้วกลอ้ง-ซกมองคีรีนคร	เป็นตน้	โครงสร้าง

การบริหารงานของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยกรรมการและสมาชิก	มีการฝึกอบรม

ศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ	และการผลิต	มีแผนเพ่ิมรายได	้ลดรายจ่าย	

เพิ่มการผลิต	แผนพฒันาสินคา้ใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูคา้	3)	กิจกรรมป้องกนั

ยาเสพติด	ไดแ้ก่	โครงการชาวบา้นร่วมใจสู่เมืองไทยแขง็แรง	โครงการถกัทอพลงัเยาวชน

เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด	โครงการใหค้วามรู้เร่ืองการลด	ละ	เลิกบุหร่ี	สุรา	เป็นตน้	และ

ยงัมีอาสาสมคัรพลงัแผน่ดินเพ่ือเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 โดยจดักิจกรรม 

อยูเ่วรยามตามป้อมยามของหมู่บา้นเป็นประจ�า	 เพ่ือเฝ้าระวงัลูกหลานไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบั 

ยาเสพติด	ส่งเสริมกีฬาเยาวชนตา้นยาเสพติดภายในต�าบลและระหวา่งต�าบล	4)	จดักิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ	ใหค้วามส�าคญักบัผูสู้งอาย	ุ ส่งเสริมใหอ้อกก�าลงักายเพ่ือสุขภาพ	และ	 

5)	 กิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	 ไดแ้ก่	 การรณรงคล์ดการใชส้ารเคมี 

ในการเกษตร	โดยประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายจากหมอดิน	ลดการใชส้ารเคมีก�าจดัศตัรูพืช	

โดยใชส้มุนไพรแทน	การส่งเสริมใหทุ้กครัวเรือนก�าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่ง 

ถกูวธีิ	และการดูแลรักษาแหล่งน�้าโดยองคก์รประชาชนทุกภาคส่วน	เป็นตน้

	 อีกหน่ึงการศึกษาท่ีศึกษาตวัช้ีวดัสู่ความส�าเร็จโดยน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช	้ไดแ้ก่	การศึกษาของธวชัชยั	เพง็พินิจ	และคณะ	(2554)	ไดศึ้กษาตวัช้ีวดั

ความส�าเร็จเกษตรพอเพียงของปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	และพบวา่	ตวัช้ีวดั

สู่ความส�าเร็จของเกษตรกรจากปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	ตามคุณลกัษณะ
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ความพอเพียง	ไดแ้ก่	 1)	ความพอประมาณ	ประกอบดว้ย	พอใจในส่ิงท่ีตน	พอกินพออยู่

พอใช	้ท�าจากนอ้ยไปหามาก	 รู้จกัตนเอง	ท�าตามก�าลงั	 ไม่ตามกระแส	และไม่เดือดร้อน 

หรือสบายเกินไป	2)	ความมีเหตุผล	ประกอบดว้ย	ไม่เห็นแก่ตวั	รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน	

วางแผนการท�างาน	ไวเ้น้ือเช่ือใจ	 เรียนรู้	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	ท�าตามก�าลงั	 เป็นผูน้�า

และผูต้ามท่ีดี	วเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของงาน	เสียสละ	ยดึหลกัธรรม	ไม่ใจร้อน	และท�าจาก

นอ้ยไปหามาก	3)	การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี	ประกอบดว้ย	ปลูกทุกอยา่งท่ีกินกินทุกอยา่ง 

ท่ีปลูก	ครอบครัวอบอุ่น	ลดรายจ่าย	 ไม่ตามกระแส	ปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้และสมุนไพร	

ร่างกายแขง็แรง	พอกินพอยูพ่อใช	้ มีลูกหลานสืบทอด	สามคัคี	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	

ชุมชนเขม้แขง็	รวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกนั	และมีเงินออม	4)	เง่ือนไขความรู้	ประกอบดว้ย	

ลดรายจ่าย	 เรียนรู้	 รวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกนั	พอใจในส่ิงท่ีตนมี	ท�าตามก�าลงั	 ไม่สร้าง

หน้ี	ครอบครัวอบอุ่น	ปลูกทุกอยา่งท่ีกินกินทุกอยา่งท่ีปลูก	และท�าบญัชีครัวเรือน	และ	 

5)	 เง่ือนไขคุณธรรม	ประกอบดว้ย	ความซ่ือสัตย	์ เอ้ืออาทร	 ช่วยเหลือกนั	 รู้จกัตนเอง	 

เลิกอบายมุข	 รวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกนั	 รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน	 เหลือกินแจก	 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น	ยดึหลกัธรรม	สามคัคี	และรักษาสืบทอดประเพณี

ระเบียบวธีิวจิยั

	 ซ่ึงประกอบดว้ย	ประชากร	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั	 การเก็บรวบรวมขอ้มูล	 

การก�าหนดพื้นท่ี	และการจดัท�ากบัขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล

 ประชากร

	 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชป้ระชากรทั้งหมดในการศึกษา	

	 1.	ประชากรในการศึกษากระบวนการระบุความเส่ียง	(Identify	Risks)	กระบวนการ

จดัการความเส่ียง	 (Treat	Risks)	และกระบวนการติดตามและทบทวน	 (Monitoring	 and	

Review)	ของการบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ	ไดแ้ก่	หวัหนา้องคก์รชุมชนซ่ึงแบ่งเป็น	

10	คุม้	หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมการผลิตทั้งหมด	13	กลุ่ม	ผูใ้หญ่บา้น	และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

	 2.	ประชากรในการศึกษากระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง	 (Analyze	Risks)	 

ของศึกษาการบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่	สมาชิกหมู่บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	

จ�านวน	208	ครัวเรือน	

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 1.	แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	เพ่ือใชใ้นกระบวนการ

ระบุความเส่ียงทางเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	 
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จากการรวบรวมเอกสารทุติยภูมิ	 โดยมีขอบเขตประกอบดว้ย	ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ	

ไดแ้ก่	การจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ดา้นรายรับ	ดา้นรายจ่าย	ดา้นการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพ

หลกั	ดา้นการออม	และดา้นการด�าเนินการสร้างรายไดใ้นรูปแบบวสิาหกิจชุมชน	

	 2.	 แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เพ่ือใชใ้นกระบวนการวเิคราะห์ความเส่ียงทาง

เศรษฐกิจ	โดยพฒันาแบบสอบถามจากประเดน็ความเส่ียงท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์	โดยมี

ขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างแบบสอบถามประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ	ไดแ้ก่	

การจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ดา้นรายรับ	ดา้นรายจ่าย	ดา้นการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพหลกั	

ดา้นการออม	และดา้นการด�าเนินการสร้างรายไดใ้นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน	โดยเป็น

แบบสอบถามเพ่ือหาค่าระดบัคะแนนของโอกาสในการเกิดความเส่ียง	และระดบัความรุนแรง

ของผลกระทบ	แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ

	 ส่วนท่ี	1	ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

	 ส่วนท่ี	 2	การวิเคราะห์ความเส่ียงทางเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 1.	 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการส�ารวจจากสมัภาษณ์	ในกระบวนการระบุความเส่ียง

ทางดา้นเศรษฐกิจ	จากหวัหนา้องคก์รชุมชนซ่ึงแบ่งเป็น	10	 คุม้	หวัหนา้กลุ่มกิจกรรม 

การผลิต	13	กลุ่ม	ผูใ้หญ่บา้น	และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง	จ�านวน	25	คน

	 2.	 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการส�ารวจจากแบบสอบถาม	เพ่ือการวเิคราะห์ความเส่ียง

ทางเศรษฐกิจ	จากประชากรจ�านวน	208	ชุด

	 3.	 เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยจดัสนทนากลุ่มยอ่ย	ในกระบวนการจดัการความเส่ียง	

และหาดชันีช้ีวดัความเส่ียง	 (KRI)	จากหวัหนา้องคก์รชุมชนซ่ึงแบ่งเป็น	10	 คุม้	หวัหนา้

กลุ่มกิจกรรมการผลิต	13	กลุ่ม	ผูใ้หญ่บา้น	และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง	จ�านวน	25	คน

 การก�าหนดพืน้ที่

	 การศึกษาการบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 

บา้นดอกบวัจงัหวดัพะเยาน้ี	 ไดก้�าหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ	บา้นบวั	 (ดอกบวั)	หมู่ท่ี	 4	

ต�าบลบา้นตุ่น	อ�าเภอเมืองพะเยา	จงัหวดัพะเยา	 ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศถว้ยพระราชทาน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัอยา่ง

ใหแ้ก่ชุมชนต่างๆ	ไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ความส�าเร็จของชุมชนบา้นดอกบวัอีกทั้งชุมชน 

ดงักล่าวเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ทั้งในตวัผูน้�า	 และสมาชิกของชุมชน	 มีการร่วมมือ

ร่วมใจในการพฒันาและนอ้มน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช	้ซ่ึงเป็นเหตุผล

ท่ีทางผูว้จิยัจึงไดท้ �าการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ีดงักล่าว
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 การจดัท�ากบัข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล

	 ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี

	 1.	 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการระบุความเส่ียง	การประเมินความเส่ียง	การจดัการ

ความเส่ียง	และการติดตามและทบทวน	วเิคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่ม	

ผูว้จิยัไดท้ �าการวเิคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลไปพร้อมๆ	กนั	โดยวธีิการตรวจสอบ

ขอ้มูล	แบบสามเสา้	(Triangulation)	โดยผูว้จิยัน�าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์

เปรียบเทียบกบักรอบความคิดและวตัถุประสงคข์องการวิจยั	จดัหมวดหมู่ของมโนทศัน์

ของขอ้มูลเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเชิงเหตุผล	การวิเคราะห์ขอ้มูลตอ้งค�านึงถึง 

ความเท่ียงตรงและเช่ือถือไดข้องขอ้มูล	

	 2.	 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวเิคราะห์ความเส่ียง	วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	Statistics)	ประกอบดว้ย	การแจกแจงความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

ผลการศึกษา

	 ผลการศึกษาการบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	

บา้นดอกบวั	 จงัหวดัพะเยา	 จากการก�าหนดวตัถุประสงคค์วามเส่ียงตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการมีเหตุผล	พอประมาณ	มีภมิูคุม้กนั	รวมถึง

เง่ือนไขความรู้	 และเง่ือนไขคุณธรรม	และจากการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ 

ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	พบวา่ประกอบดว้ยความเส่ียง

หลกัๆ	4	ดา้นไดแ้ก่	ดา้นการจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ดา้นรายรับ	ดา้นรายจ่าย	และดา้นการรวม

กลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพหลกั	โดยสามารถแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี
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ภาพที ่2	 การบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	

จงัหวดัพะเยา

	 1.	ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	

และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	 จงัหวดัพะเยา	

ซ่ึงจ�าแนกตามอาชีพ	และระดบัการศึกษา	พบวา่	เม่ือจ�าแนกตามอาชีพแลว้	อาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตวัมีรายไดห้ลกัสูงท่ีสุดเท่ากบั	100,001-200,000	บาทต่อปี	อาชีพเกษตรกรรม

มีรายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตสูงท่ีสุดคือมากกว่า	 50,000	บาทต่อปี	อาชีพท่ีมีหน้ีสิน

มากท่ีสุด	 คือ	 รับจา้งทัว่ไปมีหน้ีสินเฉล่ียต่อปีสูงถึง	 7,533.36	บาท	อาชีพท่ีมีเงินออม

มากท่ีสุด	 คือ	 รับราชการ/พนกังานบริษทั	 มีเงินออมเฉล่ียต่อปีเท่ากบั	 5,668.56	บาท	
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ดา้นการถือครองท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกนัและท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือ 

อยู่อาศยัมากท่ีสุด	 คือ	อาชีพคา้ขาย	 ส่วนท่ีดินเพ่ือการเกษตรนั้นอาชีพเกษตรกรรม 

ถือครองท่ีดินมากท่ีสุด	 โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้ของท่ีดินเอง	 และถา้จ�าแนกตามระดบั 

การศึกษา	พบว่า	 ระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีรายไดห้ลกัสูงท่ีสุดเท่ากบั	 

100,001	 -	 200,000	บาทต่อปี	 ส่วนดา้นรายจ่ายส่วนใหญ่จะใกลเ้คียงกนัโดยรายจ่าย 

ในการอุปโภคบริโภคจะมากกวา่	50,000	บาทต่อปี	ระดบัการศึกษาท่ีมีหน้ีสินมากท่ีสุดคือ	

ระดบัปริญญาตรีมีหน้ีสินเฉล่ียต่อปีสูงถึง	 5,074.32	บาท	ระดบัการศึกษาท่ีเงินออม 

มากท่ีสุด	 คือ	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีเงินออมเฉล่ียต่อปีเท่ากบั	 6,709.08	บาท	 

ดา้นการถือครองท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกนัและท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือ 

อยูอ่าศยัมากท่ีสุด	 คือ	 ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 ส่วนท่ีดินเพ่ือการเกษตรนั้น 

ระดบัการศึกษาอนุปริญญาถือครองท่ีดินมากท่ีสุด	โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้ของท่ีดินเอง

	 ส�าหรับผลการศึกษากระบวนการบริหารความเส่ียง	โดยสมาชิกในชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยาไดมี้ส่วนร่วมในการก�าหนดวตัถุประสงค	์การระบุ 

ความเส่ียง	การวเิคราะห์ความเส่ียง	และการประเมินความเส่ียงร่วมกนัพบวา่มีความเส่ียง

เกิดข้ึนใน	4	ดา้น	ไดแ้ก่	ดา้นการจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ดา้นรายรับ	ดา้นรายจ่าย	และดา้น 

การรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพหลกั

	 	 1.1	 ดา้นการจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ไดแ้ก่	ความเส่ียงดา้นค่าครองชีพสูงข้ึน	

โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	คนในชุมชน	ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในการอุปโภค	 

บริโภค	สินคา้มากข้ึน

	 	 1.2	 ดา้นรายรับ	ไดแ้ก่	1)	ความเส่ียงดา้นการใชส้ารเคมีในการเกษตร	โดยมี

ปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	การใชส้ารเคมีในการควบคุมหญา้ก่อนจะปลกูขา้ว	และผลผลิต

การเกษตรอ่ืนๆ	 ซ่ึงสมาชิกในชุมชนยงัเห็นวา่มีความจ�าเป็นอยู	่ 2)	ความเส่ียงดา้นระบบ 

การจดัการขา้ว	 ท่ียงัขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในตวัผลิตภณัฑ	์โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุ

มาจาก	ขาดองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้นธุรกิจ	 3)	ความเส่ียงดา้นปริมาณน�้ าใช้

ส�าหรับการเกษตรลดลง	 เน่ืองจากแหล่งกกัเก็บน�้ าต้ืนเขิน	โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุ 

มาจาก	พื้นท่ีแหล่งกกัเกบ็น�้าของชุมชนถกูบุกรุก	และเกิดภยัธรรมชาติบ่อย	ท�าใหเ้กิดการ

ต้ืนเขิน	 4)	 ความเส่ียงดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี	 2558	 

เช่น	ภาษาต่างประเทศ	วฒันธรรม	ประเพณี	โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	การเป็น

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผูส้นใจและนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชม	และเขา้มาเรียนรู้เป็น

จ�านวนมาก	แต่สมาชิกในชุมชนไม่สามารถส่ือสารกบัผูเ้ขา้มาเยีย่มชมจากต่างประเทศได	้
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5)	ความเส่ียงดา้นรูปแบบการบริหารจดัการโฮมสเตย	์โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	

การบริหารจดัการยงัไม่มีการปรับปรุงระบบท่ีทนัสมยัและเป็นมาตรฐาน	ไม่สามารถรองรับ

นกัท่องเท่ียวจ�านวนมากไดอ้ยา่งทนัท่วงที	และ	6)	ความเส่ียงดา้นการจดัการขยะในชุมชน	

โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	คนในชุมชน	รวมถึงนกัท่องเท่ียว	ยงัขาดความตระหนกั

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม	และการจดัการขยะในชุมชน

	 	 1.3	 ดา้นรายจ่าย	ไดแ้ก่	1)	ความเส่ียงดา้นค่าครองชีพสูงข้ึน	โดยมีปัจจยัเส่ียง

หรือสาเหตุมาจาก	คนในชุมชน	ปรับเปล่ียนวถีิชีวติในการอุปโภค	บริโภค	สินคา้มากข้ึน	

2)	ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบส�าหรับการผลิตหตัถกรรมมีจ�านวนลดลงและมีราคาสูงข้ึน	เช่น	

ไมไ้ผ	่ โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	การน�าวตัถุดิบภายในชุมชนมาใชใ้นการผลิต

หตัถกรรมมาก	ท�าใหข้าดแคลนวตัถุดิบ	และส่งผลใหร้าคาสูงข้ึน	3)	ความเส่ียงดา้นการ 

ใชพ้ลงังานทดแทนยงันอ้ย	โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	สมาชิกในชุมชนใชพ้ลงังาน

ในปริมาณมาก	และมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน	ท�าใหส่้งผลถึงรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน	4)	ความเส่ียง 
ดา้นสุขภาวะของผูสู้งอาย	ุโดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	ผูสู้งอายมีุจ�านวนสูงข้ึน	และ

ยงัมีภาวะสารเคมีในเลือดสูง	เน่ืองจากขาดความรู้ในการรักษาสุขภาพ	และ	5)	ความเส่ียง

ดา้นยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน	โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	 เยาวชนในชุมชน

อยูใ่นกระแสแห่งโลกาภิวตัน์	ท�าให้ขาดความตระหนกัในการต่อตา้นยาเสพติด	และ 

เกิดปัญหาในครอบครัวส่งผลใหเ้กิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

	 	 1.4	 ดา้นการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพหลกั	ไดแ้ก่	ความเส่ียงดา้นผูสื้บทอด

เจตนารมณ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดนอ้ยลง	โดยมีปัจจยัเส่ียงหรือสาเหตุมาจาก	

บุตรหลาน	ไปศึกษานอกพ้ืนท่ี	และขาดความสนใจท่ีจะสานต่ออาชีพของ	 บิดา	มารดา	 

และไม่มีการสืบทอดองคค์วามรู้ในอาชีพดงักล่าว

	 2.	ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากกระบวนการจดัการความเส่ียงของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	 จงัหวดัพะเยา	พบว่าไดม้าตรการและแผนงานควบคุม 

ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ	ดงัน้ี

	 	 2.1	 ดา้นการจดัท�าบญัชีครัวเรือน	ความเส่ียงดา้นค่าครองชีพสูงข้ึน	พบวา่ 

ควรมีมาตรการในการเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือน	 เช่นการก�าหนดกติกา	 เร่ือง 

ค่าจา้งแรงงานในหมู่บา้น	นอกจากน้ียงัใชว้ถีิภมิูปัญญาพ้ืนบา้นเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการผลิต

	 	 2.2	 ดา้นรายรับ	พบวา่มีมาตรการดงัน้ี	1)	ควรมีการพฒันานวตักรรมพื้นบา้น

จากภมิูปัญญาชาวบา้นในการก�าจดัวชัพืช	และร่วมกบันกัวชิาการในการพฒันาสารปราบ

วชัพืชในนาขา้วเพ่ือควบคุมความเส่ียงในการใชส้ารเคมีของเกษตรกร	2)	ควรศึกษาและ
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ผลิตขา้วตามความตอ้งการของตลาด	ลดตน้ทุนการผลิตโดยใชภ้มิูปัญญาของชาวบา้น	เช่น

วธีิการลงแขก	และการใชปุ๋้ยชีวภาพแทนการใชปุ๋้ยเคมี	 เพ่ือควบคุมความเส่ียงดา้นระบบ

การจดัการขา้ว	3)	ควรใชร้ะบบเหมือง	ฝาย	ในการบริหารจดัการน�้า	และมีการขดุลอก	ขยาย	

ซ่อมแซมแหล่งน�้าประจ�าหมู่บา้นอยา่งสม�่าเสมอเพ่ือควบคุมความเส่ียงดา้นปริมาณน�้าใช้

ส�าหรับการเกษตรลดลง	 4)	ควรจดัอบรมทกัษะทางภาษาใหก้บัสมาชิกในชุมชน	หรือ 

จดัท�าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียนประถมประจ�าหมู่บา้น	หรือจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เพื่อพฒันา

ศกัยภาพชุมชม	เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน	

5)	ควรศึกษาความตอ้งการของตลาดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง	ศึกษาดูงานและพฒันา

องคค์วามรู้	วถีิวฒันธรรมต่างประเทศเพ่ือน�ามาปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว

เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นรูปแบบการบริหารจดัการโฮมสเตย	์และ	6)	ควรก�าหนดกติกา	

ระเบียบในการจดัการขยะ	และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	 

เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นการจดัการขยะในชุมชน

	 	 2.3	 ดา้นรายจ่าย	พบวา่มีมาตรการดงัน้ี	1)	ควรมีมาตรการในการเพิ่มรายได้

และลดรายจ่ายในครัวเรือน	เช่นการก�าหนดกติกา	เร่ืองค่าจา้งแรงงานในหมู่บา้น	นอกจาก

น้ียงัใชว้ถีิภมิูปัญญาพ้ืนบา้นเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการผลิต	เพ่ือควบคุมความเส่ียงดา้นค่าครอง

ชีพสูงข้ึน	2)	ควรมีการรวมกลุ่มในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือสร้างอ�านาจในการต่อรอง	และ

ขยายพ้ืนท่ีปลูกไมไ้ผเ่พ่ือรองรับการผลิตหตัถกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ

ส�าหรับการผลิต	3)	ส่งเสริมการใชพ้ลงังานในชุมชน	เช่น	เตาแกลบชีวมวล	และแก๊สชีวภาพ	

เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นการใชพ้ลงังานทดแทน	4)	ส่งเสริมการออกก�าลงักายเพื่อสร้าง

ภมิูคุม้กนั	และส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการด�ารงชีวติ	 เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นสุข

ภาวะของผูสู้งอาย	ุ และ	5)	 ส่งเสริมการเล่นกีฬาต่อตา้นยาเสพติด	และมีคณะกรรมการ 

ของชุมชนคอยสอดส่องดูแลเพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน

	 	 2.4	 ดา้นการรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาอาชีพหลกั	พบวา่ควรสร้างจิตส�านึกและ

สืบทอดองคค์วามรู้ใหก้บัลกูหลาน	และสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน	โดยใชป้ราชญ์

ชาวบา้นเป็นผูส้อน	ตลอดจนถอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร	

เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นผูสื้บทอดเจตนารมณ์ลดลง
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อภปิรายผล 

	 1.	 การบริหารความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั

จงัหวดัพะเยา

	 	 1.1	 ดา้นการจดัท�าบญัชีครัวเรือนนั้น	สมาชิกชุมชนเห็นวา่การไม่จดัท�าบญัชี

ครัวเรือนท�าใหเ้กิดความเส่ียงในกรณีท่ีค่าครองชีพสูงข้ึนท�าใหไ้ม่ทราบสถานะทางการเงิน

ของตวัเอง	 เป็นผลเน่ืองมาจากคนในชุมชนมีการปรับเปล่ียนวิถีของการอุปโภคบริโภค

สินคา้	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	สมชยั	วงษน์ายะ	และ	ทวนทอง	 เชาวกีรติพงศ	์ (2556)	 

ท่ีไดศึ้กษาการพฒันากลยทุธ์การบริหารจดัการหมู่บา้นในการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัก�าแพงเพชรและจงัหวดัตาก	พบวา่ประชาชนไม่ไดจ้ดัท�า

บญัชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	ท�าให้ไม่ทราบถึงสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริง 

ของตนเอง	ส่งผลใหไ้ม่มีการลดรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็นอีกทั้ง	ยงัไม่พยายามหารายไดเ้สริมจาก

แหล่งอ่ืนเพื่อเพิ่มรายไดข้องครัวเรือนอีกดว้ย

	 	 1.2	 ดา้นรายรับ	 มีความเส่ียงท่ีชุมชนเห็นวา่จะส่งผลกระทบต่อรายรับของ

ชุมชน	ไดแ้ก่	ความเส่ียงดา้นการใชส้ารเคมีในการเกษตร	ความเส่ียงดา้นระบบการจดัการ

การผลิตขา้วอินทรียแ์ละยงัขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิม	ความเส่ียงดา้นปริมาณน�้าใชส้�าหรับ

การเกษตรลดลง	ความเส่ียงดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน	ความเส่ียง

ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการโฮมสเตย	์ และความเส่ียงดา้นการจดัการขยะในชุมชน	

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	สมชยั	วงษน์ายะ	และ	ทวนทอง	เชาวกีรติพงศ	์(2556)	ท่ีไดศึ้กษา

การพฒันากลยทุธ์การบริหารจดัการหมู่บา้นในการด�าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในจงัหวดัก�าแพงเพชรและจงัหวดัตาก	พบวา่	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท�า

แผนชุมชนนอ้ย	คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน	บางหมู่บา้นไม่มี 

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน	ขาดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวิทยาการใหม่ๆ	โดยคนใน 

หรือคนนอกชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดแกปั้ญหานอ้ย	และในดา้นการบริหาร

จดัการโฮมสเตยเ์พ่ือเป็นแหล่งสร้างรายไดจ้ากการบริการท่องเท่ียวในชุมชนนั้น	 ชุมชน 

ยงัขาดการบริหารจดัการท่ีดีและเหมาะสม	ตลอดจนการสร้างเอกลกัษณ์ทางการตลาด 

เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน	สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ	อเนก	ชิตเกษร	

และพรรณนุช	ชยัปินชนะ	 (2552)	 ท่ีไดศึ้กษาโครงการวิจยัและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจ 

พอเพียงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว:	 กรณีศึกษา	บา้นไร่ป่าคา	ต�าบลท่าตุม้	 อ �าเภอป่าซาง	 

จงัหวดัล�าพนู	พบวา่ชุมชนดงักล่าวมองขา้มองคค์วามรู้ภูมิปัญญาในเชิงลึก	 จึงไม่มีการ 

น�าเอาความรู้เหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่นหลงั	แทท่ี้จริงองคค์วามรู้
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ในเชิงลึกเหล่าน้ีเป็นหวัใจของการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์	 เช่น	องคค์วามรู้ทาง

ดา้นเทคนิคการเล้ียงโคขาวใหเ้ป็นโคขาวท่ีมีสุขภาพดีโดยใชภู้มิปัญญาพิธีกรรมต่างๆ	 

ท่ีเก่ียวขอ้ง	 ซ่ึงเร่ืองราวภมิูปัญญาเหล่าน้ีไม่ถูกบนัทึกในเอกสารทัว่ไป	และการท่องเท่ียว

เพ่ือการศึกษามีความยัง่ยนืเน่ืองจากวา่จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวนั้นมาจากคนภายใน

ชุมชนเห็นคุณค่า	และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาเหล่านั้นจะร่วมกนัอนุรักษถ่์ายทอด

ใหก้บัคนรุ่นหลงั	จากนั้นจึงขยายขอบเขตการท่องเท่ียวโดยมุ่งนกัท่องเท่ียวจากภายนอก

พื้นท่ีต่อไป

	 	 1.3	 ดา้นรายจ่าย	มีความเส่ียงท่ีชุมชนตระหนกั	ไดแ้ก่	ความเส่ียงเร่ืองค่าครองชีพ

สูงข้ึน	ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบส�าหรับการผลิตมีจ�านวนลดลง	ความเส่ียงดา้นการขาดแคลน

พลงังานเน่ืองจากมีการใชพ้ลงังานทดแทนนอ้ย	ความเส่ียงดา้นสุขภาวะของผูสู้งอาย	ุและ

ความเส่ียงดา้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน	 ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีถา้เกิดข้ึน 

ในอนาคตยอ่มส่งผลให้รายจ่ายของครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งแน่นอน	สอดคลอ้งกบั 

การศึกษาของ	ธวชัชยั	 เพง็พินิจ	และคณะ	 (2554)	 ไดศึ้กษาตวัช้ีวดัความส�าเร็จเกษตร 

พอเพียงของปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	ผลการศึกษาปัญหาในการท�า 

การเกษตรกรรมของปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	สามารถแบ่งประเดน็ปัญหา

ออกเป็น	4	ดา้น	ประกอบดว้ย	1)	 ปัญหาภายใน	ไดแ้ก่	 สุขภาพไม่แขง็แรง	ขาดแรงงาน 

หรือผูสื้บทอดงาน	ขาดความรู้และประสบการณ์	 ไม่มีเงินทุน	หน้ีสิน	 รายรับรายจ่าย 

ไม่สมดุล	และครอบครัวแตกแยก	2)	 ปัญหาภายนอก	ไดแ้ก่	 ราคาผลผลิตตกต�่า	สารพิษ

ตกคา้ง	โรคระบาด	ขาดตลาดรองรับผลผลิต	ขาดการสนบัสนุนจากภายนอก	ค่าครองชีพ

สูง	และสตัวเ์ล้ียงท�าลายพืชผล	3)	ปัญหาจากธรรมชาติ	ไดแ้ก่	ภยัแลง้	แมลงศตัรูพืช	น�้าท่วม	

และดินขาดความอุดมสมบูรณ์	และ	4)	ปัญหาดา้นปัจจยัการผลิตไดแ้ก่	ไม่มีแหล่งน�้า	ตน้ทุน

การผลิตสูง	ขาดพนัธ์ุพืชท่ีหลากหลาย	ขาดเคร่ืองมือในการท�าเกษตร	ไม่มีท่ีดินท�ากิน	 

และค่าแรงงานแพง

	 	 1.4	 ดา้นการรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาอาชีพหลกั	ความเส่ียงท่ีสมาชิกในชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	ตระหนกั	คือ	ความเส่ียงดา้นผูสื้บทอดเจตนารมณ์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดลง	เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัมีผูน้�าชุมชนท่ีเขม้แขง็	มีความ

สามารถ	และเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน	อีกทั้งยงัมีปราชญช์าวบา้นอีกหลายท่าน

ท่ีสามารถพฒันาอาชีพ	 เสริมรายไดใ้หก้บัสมาชิกในชุมชนได	้และในปัจจุบนับุตรหลาน

ของคนในชุมชนออกไปศึกษานอกพ้ืนท่ี	และขาดความสนใจในอาชีพของบิดา	มารดา	 

ไม่มีการสืบทอดองคค์วามรู้ในการประกอบอาชีพดงักล่าว	 อีกทั้งภูมิปัญญาเหล่าน้ี 
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นบัวนัจะสูญหายไปเร่ือยๆ	โดยไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร	ดงันั้นความเส่ียงน้ี

ถือวา่เป็นความเส่ียงในล�าดบัตน้ๆ	 ท่ีคนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวัตระหนกั

ในขณะน้ี

	 2.	 มาตรการและแผนงานควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ

	 จากมาตรการและแผนงานควบคุมความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงบา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	 ท่ียดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 3	หลกัการ	 

คือความมีเหตุผล	พอประมาณ	 มีภมิูคุม้กนั	และ	2	 เง่ือนไข	 คือ	ความรู้และคุณธรรมนั้น	

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธวชัชยั	เพง็พินิจ	และคณะ	(2554)	ไดศึ้กษาตวัช้ีวดัความส�าเร็จ

เกษตรพอเพียงของปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	พบวา่ตวัช้ีวดัสู่ความส�าเร็จ 

ของเกษตรกรจากปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน	ตามคุณลกัษณะความพอเพียง	

ไดแ้ก่	1)	ความพอประมาณ	ประกอบดว้ย	พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู	่พอกินพออยูพ่อใช	้ท�าจาก

นอ้ยไปหามาก	รู้จกัตนเอง	ท�าตามก�าลงั	ไม่ตามกระแส	และไม่เดือดร้อนหรือสบายเกินไป	

2)	ความมีเหตุผล	ประกอบดว้ย	ไม่เห็นแก่ตวั	รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน	วางแผนการท�างาน	

ไวเ้น้ือเช่ือใจ	เรียนรู้	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	ท�าตามก�าลงั	เป็นผูน้�าและผูต้ามท่ีดี	วเิคราะห์

ขอ้ดีขอ้เสียของงาน	เสียสละ	ยดึหลกัธรรม	ไม่ใจร้อน	และท�าจากนอ้ยไปหามาก	3)	การมี

ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี	ประกอบดว้ย	ปลูกทุกอยา่งท่ีกินกินทุกอยา่งท่ีปลูก	ครอบครัวอบอุ่น	

ลดรายจ่าย	 ไม่ตามกระแส	ปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้และสมุนไพร	 ร่างกายแขง็แรง	พอกิน	 

พออยู	่พอใช	้มีลกูหลานสืบทอด	สามคัคี	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	ชุมชนเขม้แขง็	รวมกลุ่ม

ท�ากิจกรรมร่วมกนั	และมีเงินออม	4)	 เง่ือนไขความรู้	ประกอบดว้ย	ลดรายจ่าย	 เรียนรู้	 

รวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกนั	พอใจในส่ิงท่ีตนมี	ท�าตามก�าลงั	ไม่สร้างหน้ี	ครอบครัวอบอุ่น	

ปลูกทุกอยา่งท่ีกินกินทุกอยา่งท่ีปลูก	และท�าบญัชีครัวเรือน	และ	5)	 เง่ือนไขคุณธรรม	

ประกอบดว้ย	ความซ่ือสตัย	์ เอ้ืออาทร	 ช่วยเหลือกนั	 รู้จกัตนเอง	 เลิกอบายมุข	รวมกลุ่ม 

ท�ากิจกรรมร่วมกนั	 รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน	 เหลือกินแจก	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 

ยดึหลกัธรรม	สามคัคี	และรักษาสืบทอดประเพณี	

	 แผนงานหรือมาตรการในการควบคุมความเส่ียงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	ยงัสอดคลอ้งการศึกษาของทวศีกัด์ิ	ชยัปัดถา	และคณะ(2555)	

ไดศึ้กษาบา้นภูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง:	 สู่การปฏิบติั	พบวา่ไดด้�าเนินการกิจกรรมต่างๆ	

ไดแ้ก่	1)	กิจกรรมดา้นการลดรายจ่าย	ไดแ้ก่	การเล้ียงสตัว	์และปลกูพืชเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การผลิตและใชปุ๋้ยอินทรีย	์ และปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการเกษตร	การใชพ้นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์ 

ทางราชการส่งเสริม	การใชว้ตัถุดิบในชุมชนเพ่ือการผลิตสินคา้	เช่น	ใชไ้มไ้ผท่ �าเคร่ืองจกัสาน 
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รณรงคก์ารใชพ้ลงังานอย่างประหยดั	 ใชจ้กัรยานในการสัญจรไปมา	 ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ	์บ�ารุงรักษาสาธารณสมบติัทรัพยากรธรรมชาติ	และ 

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน	2)	กิจกรรมดา้นเพิ่มรายได	้ประกอบดว้ย	2	กิจกรรมหลกั	คือ	การท�า

อาชีพเสริมของครัวเรือน	 เช่น	ทอผา้	 เล้ียงสัตว	์ เพาะเห็ด	แกะสลกัไม	้ปลูกยางพารา	 

จกัสานไมไ้ผ	่ เป็นตน้	และท�าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	และกิจกรรมท่ีสองคือ	จดักลุ่ม

อาชีพในหมู่บา้น	 ไดแ้ก่กลุ่มพฒันาอาชีพทอผา้ไหมบา้นภู	 กลุ่มทอผา้ฝ้ายลายขิด	 

กลุ่มขา้วกลอ้ง-ซกมองคีรีนคร	 เป็นตน้	โครงสร้างการบริหารงานของกลุม่อาชีพแต่ละกลุ่ม

ประกอบดว้ยกรรมการและสมาชิก	 มีการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพ 

ในการบริหารจดัการ	และการผลิต	มีแผนเพิ่มรายได	้ลดรายจ่าย	เพิ่มการผลิต	แผนพฒันา

สินคา้ใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูคา้	3)	กิจกรรมป้องกนัยาเสพติด	ไดแ้ก่	โครงการ

ชาวบา้นร่วมใจสู่เมืองไทยแขง็แรง	โครงการถกัทอพลงัเยาวชนเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด	

โครงการใหค้วามรู้เร่ืองการลด	ละ	เลิกบุหร่ี	สุรา	เป็นตน้	และยงัมีอาสาสมคัรพลงัแผน่ดิน

เพ่ือเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 โดยจดักิจกรรมอยู่เวรยามตามป้อมยาม 

ของหมู่บา้นเป็นประจ�า	 เพ่ือเฝ้าระวงัลูกหลานไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด	 ส่งเสริมกีฬา

เยาวชนตา้นยาเสพติดภายในต�าบลและระหว่างต�าบล	4)	 จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 

ใหค้วามส�าคญักบัผูสู้งอาย	ุส่งเสริมใหอ้อกก�าลงักายเพื่อสุขภาพ	และ	5)	กิจกรรมอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	ไดแ้ก่	การรณรงคล์ดการใชส้ารเคมีในการเกษตร	โดยประชาสมัพนัธ์

เสียงตามสายจากหมอดิน	ลดการใชส้ารเคมีก�าจดัศตัรูพืช	โดยใชส้มุนไพรแทน	การส่งเสริม

ใหทุ้กครัวเรือนก�าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่งถูกวิธี	 และการดูแลรักษาแหล่งน�้ า 

โดยองคก์รประชาชนทุกภาคส่วน	เป็นตน้

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 1.		 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการชุดปฏิบติัการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	แกนน�า	 ชุมชน	และผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้ความสามารถในการคิดและความสามารถ 

ในการวางแผนในการควบคุมความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน	ไม่วา่จะเป็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หรือองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน	

เป็นตน้	นอกจากน้ียงัควรมีการพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ดา้นการบริหารความเส่ียงในทุกระดบั	โดยเนน้ใหอ้งคก์รภาคประชาชนมีส่วนร่วม
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	 2.		 พฒันาการจดัระบบขอ้มลูและฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใหถ้กูตอ้งและครอบคลุม

เพ่ือใชใ้นการวางแผน	ไดแ้ก่	นวตักรรมพ้ืนบา้นจากภมิูปัญญาชาวบา้น	ขอ้มูลดา้นการตลาด

และความตอ้งการทางการตลาดของผลิตภณัฑข์องชุมชน	ขอ้มลูแหล่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต

ในชุมชน	ขอ้มูลการตลาดดา้นการท่องเท่ียวและโฮมสเตย	์ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งพลงังาน

ทดแทน	และขอ้มูลระบบการจดัการขยะในชุมชน	เป็นตน้

	 3.	 ส่งเสริมใหป้ระชาชนใหค้วามส�าคญัและด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย	 เช่น	การสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน	 

โดยใชป้ราชญช์าวบา้น	พระ	เป็นผูส้อน	เป็นตน้

	 4.	 ส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ของชุมชน	โดยการถอดองคค์วามรู้	ภมิูปัญญาชาวบา้น	ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร	และถ่ายทอด

ใหค้นในรุ่นลูกหลานของชุมชนต่อไป	 เพ่ือประโยชน์ในดา้นการผลิตของชุมชน	 เช่น

ภูมิปัญญาชาวบา้นในการก�าจดัวชัพืชหรือแมลง	ภูมิปัญญาชาวบา้นในการลดตน้ทุน 

การผลิตโดยใชปุ๋้ยชีวภาพ	ภมิูปัญญาชาวบา้นในการจดัการระบบน�้า	หรือแมแ้ต่ภมิูปัญญา

ชาวบา้นในการสร้างอาชีพเสริม	ไดแ้ก่	จกัสาน	 เตาแกลบ	 เป็นตน้	นอกจากน้ีแลว้ชุมชน 

ยงัสามารถใชภู้มิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเหล่าน้ีมาเป็นจุดขายในดา้นการตลาด

ของการท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษาของชุมชนอีกดว้ย	เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของการท่องเท่ียว

เพื่อการศึกษาเหล่าน้ี	 ไดแ้ก่	หน่วยงานราชการ	สถานศึกษา	และกลุ่มเกษตรกร	จากนอก

พื้นท่ีนัน่เอง

	 5.	 สร้างเครือข่ายระดบัหมู่บา้น	ระดบัต�าบล	ระดบัอ�าเภอ	และจงัหวดั	เพ่ือส่งเสริม

การแลกเปล่ียนเรียนรู้	และการด�าเนินกิจกรรมร่วมกนั	
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