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ABSTRACT

 The objective of this study was to explore factors suitable for determining a model to be used with the samples, 

as well as to develop into the tool for testing the theory with other sample groups. This qualitative study employed the 

Participatory Action Research method. The researcher reviewed related literature, visited sufficiency economy model 

villages, synthesized the three components and the two conditions into variables for experimenting with two groups of 

14 samples, selected by purposively sampling method. The research tools included the questionnaire, observation forms, 

interviews, and small-group meeting records.

 The results showed that the synthetic variables of the three components and the two conditions in the Sufficiency  

Economy of Philosophy. The variables from a literature review 35 variables and from the villages of sufficiency economy 26  

variables total 51 variables. The variables were experimenting with the samples ,the results as : Knowledge: The reality 

in the career, having a wide range of professional and non-professional knowledge, and knowing the customers’ needs 

for products and services. Ethics: The samples paid attention to knowledge, love, unity, honesty, and being greedless 

and non-oppression. Reasonableness: The samples were more decisive and had improvement in thoughts and mind in 

living at all time. Self-Immunity: The sample groups gave values to the participation of people in the community in  

doing their work, developing career sustainability, and planning their production systematically. Moderation:  

The samples appreciated what they were doing, were able to use planning and managing concepts in their occupation, 

searched for methods of reducing expenses, and lived their non-superfluous lives. For the dimensions of sufficiency 

economy philosophy, business operating behaviors of the samples were found to cover the dimensions of economy, 

society, psychology, culture, and an additional obvious dimension of learning.

Keywords: Factors, the 3 components and the two conditions, sufficiency economy of philosophy, variables
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บทน�า
 พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของประชาชนส่วนใหญ่ 

ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อชุมชน ท้ังสังคมเมือง

และสังคมชนบทของประเทศ ซ่ึงแต ่ เ ดิมมีรูปแบบ 

การด�าเนนิชวิีตในลกัษณะชมุชนทีพ่ึง่พาอาศยักนั เกือ้หนนุ 

และสามัคคีกลมเกลียวกัน ปัจจุบันความสัมพันธ์ที่ ดี

ระหว่างครัวเรือนของชุมชนในสังคมไทยได้ลดระดับลง  

การพึ่งพาระหว่างกันภายในชุมชนลดลงตามไปด้วย  

เกิดช่องว่างทางสังคม และปัญหาด้านความเหล่ือมล�้า 

ของรายได้ระหว่างบุคคลที่มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน  อย่างไร

ก็ตามภาครัฐได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้น

กับประชาชนและมุ ่งหาแนวทางการแก้ไข ด ้วยการ

พัฒนาแรงงานที่มีฝ ีมือจ�านวนหนึ่งเพื่อผลักดันเข้าสู ่ 

ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น (กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์, 2556) ผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประเทศไทยมีประชาชน

ที่มีฐานะยากจนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปี พ.ศ. 2539  

ประเทศไทยมีจ�านวนคนยากจนคิดเป็นร้อยละ 11.4  

การสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจ

สุชีรา ธนาวุฒิ1, บรรพต วิรุณราช1, ลลิต ถนอมสิงห์2
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บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ค้นหาปัจจยัทีเ่หมาะสมในการก�าหนดเป็นรปูแบบ และน�าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 

พฒันาเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัพสิจูน์ทฤษฎกีบักลุม่ตัวอย่างอืน่ต่อไป การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ ใช้รปูแบบการวจัิย 

เชงิปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วม (PAR) ด�าเนนิการวจัิยโดยการทบทวนวรรณกรรม ศกึษาดงูานหมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง  

น�าองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกน�ามาใช้กับมาสังเคราะห์เป็นตัวแปร เพื่อน�าไป

ใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จ�านวน 14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย 

 ผลการวิจัยพบว่า การสังเคราะห์ตัวแปรย่อยจากองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ส้ิน 35 ตวัแปร และตวัแปรย่อยจากการศกึษาดงูานหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้สิน้ 26 

ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 61 ตัวแปร น�ามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลดังนี้ ด้านความรู้ พบว่า การเน้นความเป็นจริง

ในอาชีพ มีองค์ความรู้หลากหลายมากกว่าอาชีพที่ท�า และมีความรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าและบริการอะไร ด้านคุณธรรม 

รู้ รัก สามัคคี และซื่อตรง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน ด้านการมีเหตุผล มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ และมีการพัฒนาความ

คิด จิตใจในการด�ารงชีพตลอดเวลา ด้านการมีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ร่วมกันประกอบอาชีพ มีการพัฒนา

อาชีพอย่างยั่งยืน และมีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน ด้านความพอประมาณ มีความยินดีในส่ิงที่ท�า สามารถ 

น�าหลกัการวางแผน และการบริหารจดัการมาใช้ในการประกอบอาชีพ และมกีารแสวงหาวธิกีารลดรายจ่ายและไม่ฟุม่เฟือย

ในการด�าเนินชีวิต โดยตัวแปรย่อยแต่ละตัวมีค่าคะแนนสูงที่สุดเรียงตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบ, 3 ห่วง 2 เงื่อนไข, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ตัวแปร 
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ของประชากรท้ังประเทศ หรอืเป็นจ�านวน 6.8 ล้านคน ในปี  

พ.ศ. 2542 จ�านวนคนยากจนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15.9  

หรือคิดเป็นจ�านวน 9.9 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.1  

ล้านคน ในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2542 ในปี พ.ศ. 2540 อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยติดลบเท่ากับ  

-2.6 โดยที่ภาคเกษตรกรรมมีการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 0.8 

และภาคอตุสาหกรรมเท่ากบัร้อยละ 0.4 ในช่วงเวลาเดยีวกนั  

ส่งผลให้รายได้ของคนไทยลดลง รายได้ประชาชาตต่ิอหวัต่อปี 

ของคนไทยเท่ากับ 75,991 บาท และในปี พ.ศ. 2542 รายได้ 

ประชาชาติต่อหัวต่อปีของคนไทยเท่ากับ 73,771 บาท  

(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2556) จากการเปรยีบเทยีบ 

รายได้ของครัวเรือนช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2542 กับช่วง

ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2541 พบว่า ร้อยละ 41.4 ของจ�านวน

ครัวเรือนมีรายได้ลดลงร้อยละ 52.4 มีรายได้ใกล้เคียงกัน

และมีเพียงร้อยละ 6.2 มีรายได้เพิ่ม กลุ่มที่มีรายได้ลดลง

เป็นสัดส่วนสูง คือ ผู้ด�าเนินธุรกิจของตนเองท่ีมิใช่เกษตร 

รองลงมาคือเกษตรกร (ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ , 2541) นอกจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ที่ เกิดขึ้นในระดับครัว เรือนของสังคมไทยแล ้วนั้น  

ผลกระทบด้านอื่นที่ตามมาล้วนเป็นผลพวงที่ เกิดขึ้น 

จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน ์ทั้งสิ้น  

หลายหน่วยงานในภาคธุรกิจต่างเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

กระบวนการในการท�างานเพื่อมุ ่งหวังผลประกอบการ

สูงสุด โดยไม่ได้ค�านึงถึงว่าวิธีการ หรือกระบวนการนั้น

ได้ท�าลายความสมดุลของธรรมชาติและสังคม ต่างแข่งขัน

กันปรับระบบการผลิตตามแนวทางการผลิตสมัยใหม่เพื่อ

ให้สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงมุ่งตอบสนอง

พฤติกรรมการบริโภคท่ีนิยมความสะดวก สบาย (ณัฐวุฒิ 

บ�ารุงแจ่ม, 2550) 

 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย มีท่ีมาจากรายจ่าย

เพื่อการลงทุน และการส่งออกสินค้าและบริการ ช่วงปี  

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2538 อตัราการเพิม่ขึน้ของรายจ่ายเพือ่การ 

ลงทนุเฉลีย่ร้อยละ 16.5 ต่อปี การส่งออกและบรกิารเพิม่ขึน้ 

เฉลี่ยร้อยละ 17.3 ต่อปี ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.9 ต่อปี (เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, 

2553) เม่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึนจึงส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนไทยเกดิการเปลีย่นแปลงไปตามกระแสนยิม

ของโลกตะวันตก ละทิ้งวิถีการด�าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของ

ตนเอง มีการแสดงออกอย่างเด่นชัดในรูปแบบพฤติกรรม

การอุปโภค บริโภคในลักษณะของการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา 

ฟุ้งเฟอ้ ใชจ้่ายฟุ่มเฟอืย บริโภคสนิค้าแบรนด์เนม ขาดความ

พอด ีขาดการออม ในส่วนของภาคธรุกจิหรอือตุสาหกรรม

ก็มีลักษณะการด�าเนินธุรกิจแบบมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อ

สร้างผลก�าไรเป็นหลัก โดยไม่ได้ให้ความใส่ใจต่อพนักงาน  

ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากการด�าเนินชีวิต 

ในรูปแบบเดิมของสังคมประเทศไทย (วันวิสา สีวัน, 2556) 

 ส�าหรับภาคเกษตรกรรมภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม

การประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ 

เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ และ 

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่มุ่งเน้น 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาประเทศ  

มุ ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและน�าระบบ

เศรษฐกิจมาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนในประเทศให้ม ี

ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 

ด้านรายได้ของประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

ในสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยขับเคล่ือนตาม

แนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “เศรษฐกิจ

พอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ดงันัน้เศรษฐกจิ

พอเพียง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับบริบทของ

สังคมในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังผลปรากฏจากการ 

ทีป่ระเทศไทยได้รบัผลกระทบวกิฤตซบัไพร์ม (พ.ศ. 2550 –  

2551) ไม่มากนักและสามารถฟื ้นตัวได้อย่างรวดเร็ว  

ไม่เกิดเป็นปัญหาลุกลามเข้าข่ายวิกฤตดังเช่นกรณีวิกฤต

ต้มย�ากุ ้ง (พ.ศ. 2540) เนื่องจากประชาชนชาวไทยได ้

ด�าเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เหตุผลส�าคัญ

ประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยมีประมุขของประเทศ 

ที่ทรงมองการณ์ไกลและเข้าใจถึงบริบทของประเทศอย่าง

ถ่องแท้ทีส่ดุ พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นปรัชญาส�าหรับการด�าเนินชีวิต 

ของประชาชนชาวไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น�ามา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันวิกฤต

อันเกิดจากการด�าเนินงานภายใต้ระบบทุนนิยม (ประเวศ 

วะสี, 2550) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด
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และแนวปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินชีวิตซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อ

การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักแนวคิดการพ่ึง

ตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ และมีความสุข 

ภายใต้หลักความพอประมาณ การค�านึงถึงความมีเหตุผล  

การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว และด�ารงชีวิตด้วยความ 

ไม่ประมาท เพ่ือการพัฒนาที่สมดุล มีการประยุกต์ใช้ 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชา ประกอบกับการมีคุณธรรม 

จริยธรรมน�าความคิด และการกระท�า เพื่อให้สังคมส่วน

รวมสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติสขุ ก้าวหน้าอย่างมัน่คง 

และยั่งยืน (กระทรวงมหาดไทย, 2552)

 ธรุกจิชมุชนเป็นแนวทางหนึง่ในการยกระดบัรายได้ 

ชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท

ซึง่นบัว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกลุม่ 

ที่มีฐานะยากจนท่ีสุดของประเทศ หากประชากรกลุ่มน้ี 

มีรายได้สูงขึ้นจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจชุมชน

ควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้เกิด 

เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง มีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาใช้ และส่งเสริมให้เกิดการน�าวัตถุดิบในชุมชน โดยคน 

ในชุมชน เพื่อคนในชุมชน ให้ชาวบ้านในชุมชนได้คิดเอง 

วางแผน และตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง โดยการเริ่มต้นท่ีการ

สร้างฐานทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาชุมชนชนบท 

ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน 

ก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งบนพื้นฐานความเป็นไทย และ

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

ต้องการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง

ในการพัฒนาธุรกิจ โดยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง การศกึษาข้อมูลจากหมู่บ้าน 

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) เพ่ือค้นหาปัจจัย

ในการน้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั เกีย่วกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีน่�าไป

ประยกุต์ใช้จนกระท่ังประสบความส�าเรจ็ได้รับการประกาศ

ให้เป็นหมู ่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจัยแห่งความ 

ส�าเร็จส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ 

ได้รับการสนับสนุนและให้ความรู ้เก่ียวกับการน้อมน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต เริ่มต้น

จากการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออม การท�าบัญชี 

ครัวเรือน การน�าภูมิป ัญญาที่มีอยู ่มาประยุกต์ใช ้ให ้ 

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญา

และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ โดยมีเป้าประสงค์หลัก 

เพือ่การพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื ในลกัษณะของการพอม ี

พอกิน 

 จากแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยได้น้อมน�าเอาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการด�าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจผลิตสบู่เหลวสมุนไพร การศึกษาครั้ง

นี้นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวแปรย่อยของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการน�ามาด�าเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่ม

แรกแล้ว ยังคาดหวังให้เกิดผลประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต

ของกลุม่ตวัอย่าง ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรและ 

สิง่แวดล้อม เช่น กลุม่ตัวอย่างมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มรีายได้

เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ในลักษณะพอมีพอกิน ด�ารงชีวิต 

โดยปราศจากหนี้ในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  

มกีารบรหิารทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ ตลอดจน 

การขยายผลสู่ครัวเรือน ชุมชน และสังคมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข (ความรู้,  

คุณธรรม, ความมีเหตุผล , ความพอประมาณ และการ 

มีภูมิคุ ้มกันที่ดี ) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การน�ามาพัฒนาธุรกิจ
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กรอบแนวคิด

(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2548)

องค์ประกอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

(3 ห่วง 2 เงื่อนไข)

1.  มีเหตุผล

2.  พอประมาณ

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี

4.  เงื่อนไขความรู้

5.  เงื่อนไขคุณธรรม

กลุ่มตัวอย่าง

ด�าเนินธุรกิจภายใต้

กรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มตัวอย่าง

ด�าเนินธุรกิจภาย

ใต้ทฤษฎีการ

บริหารธุรกิจ

สังเคราะห์องค์

ประกอบ

(ตัวแปรย่อย)

การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม

(PAR)

องค์ประกอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากการศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีระบบ

1.  Input

2.  Process

3.  Output

Outcome

(Balanced 

Scorecard)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานานและ 

ต่อเนือ่งตลอดสามสบิปีทีผ่่านมา พระองค์ทรงพระราชทาน

ค�าจ�ากัดความของค�าว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่าหมายถึง  

การด�าเนินชีวิต การด�ารงชีพภายใต้สถานะทางเศรษฐกิจ

แบบพอมีพอกิน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เพียงพอต่อความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามความ

เพียงพอนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกครัวเรือนจะต้องผลิต

อาหารรับประทานเอง หรือถักทอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ส� าห รับสวมใส ่ด ้ วยตนเอง  แต ่ความพอเพียงนั้น  

อาจหมายความถึงในครัวเรือน หรือหมู่บ้านควรจะต้อง

มีความพอเพียงในระดับหนึ่ง มูลนิธิชัยพัฒนา (2555)  

ได้อธิบายถึงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า 

เป็นท่ีมาขององค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงือ่นไข ซึง่ประกอบด้วย 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม ตามที่คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น�ามาใช้ในการ

รณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทาง

ที่หลากหลาย (ขวัญกมล ดอนขวา, 2557) ส�าหรับมุมมอง

ด้านเศรษฐกจิ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจัดอยูใ่นระบบ

เศรษฐกจิทีส่ามารถพ่ึงพาตนเอง (Relative self-sufficiency) 

ได้ต้ังแต่ระดบัพืน้ฐานซึง่ไม่สร้างความเดอืดร้อน ให้แก่ผูใ้ด 

หากยังสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้ารวมถึงฐานะทาง

เศรษฐกิจที่ม่ันคงต่อไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด�ารงชีวิตเพื่อสร้างความ

สามารถในการพึ่งพาตนเอง 

 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของ

ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง กล่าวว่า ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญา

ที่ช้ีถึงแนวทางการด�ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน 

ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐ  

ทั้งในด้านการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไป 

ตามหลักของทางสายกลาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความ
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สมดุลและมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ในขณะ 

ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549) 

ได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า หมายถึง 

ปรัชญาที่เป็นแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของ

แต่ละบุคคล และองค์การ โดยค�านึงถึงความพอประมาณ 

กบัศกัยภาพของบคุคล สภาวะแวดล้อม ความมเีหตผุล และ

การสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง โดยใช้ความรูท้ีม่อียูอ่ย่างถูก

ต้องตามหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือ 

แบ่งปันซึ่งกันและกัน และมีความร่วมมือ มีความสามัคคี

กันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคนใน

ชุมชนเข้ากับหน่วยงานภายนอก ตัวอย่าง ความส�าเร็จจาก

การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ป จ�ากัด 

(ซีพี) ได้อาศัย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ต้องอาศัยเหตุ 

และผล 2) อาศัยความพอประมาณ ความสมดุล  3) มีภูม ิ

คุ้มกัน ไม่มีความเสี่ยง และ 4) ต้องมีความรู้และคุณธรรม  

ซึ่งก็คือแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

การท�าธุรกิจให้ยั่งยืน กระบวนการตัดสินใจเป็นสิ่งส�าคัญ 

เพราะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรท�าความดี  โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันซึ่งมีการเรียกร้องให้ธุรกิจไม่เพียงแค่ดูแลก�าไร

และผู้ถือหุ้น แต่ต้องดูแลส่ิงแวดล้อม ดูแลคู่ค้าและคู่แข่ง 

ชุมชน สังคมส่วนรวม ธุรกิจต้องค�านึงถึงทุกส่วน ต้องม ี

ความรับผิดชอบ ดังน้ัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จึงก้าวหน้ากว่าต�าราการบริหารธุรกิจของโลกตะวันตก 

มากมาย เพราะในต�ารามีถึงแค่เรื่อง Corporate Social  

Responsibility (CSR) ไม่ว่าจะเป็นกรณีโลกร้อน  หรือ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ  ถ้าปราศจาก

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิด 

จิตวิญญาณ และท�าผิดเพ้ียนไปในท่ีสุด ซี.พี.จึงให้ความ

ส�าคัญอย่างย่ิงกับการปลูกจิตวิญญาณ และได้สร้างเป็น 

ค่านิยมองค์กร  6 ประการ  ประการท่ี 1สามประโยชน ์

สู่ความย่ังยืน (ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และ

บริษัท)ประการที่ 2 ท�าเร็วและมีคุณภาพ ประการท่ี 3  

ท�าเรื่องยากเป ็นเรื่องง ่าย ประการที่  4 ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ประการที่ 5 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประการที่ 6 

ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 

 องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง

 ส�าหรับความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีต่อการ

พัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง ได้มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ได้

ท�าการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่หลายท่านได้ให้ความ

หมาย ความคิดเห็นเอาไว้ อาทิ Rigg (2001) ได้ตั้งข้อสังเกต

ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นเครื่องมือส�าคัญ

อย่างหนึง่ของการพฒันา ดงัปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติต้ังแต่ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้น

มา อนุมานได้ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การส่งเสริม

การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง (Self-reliance และ  

Self-help) ช่วงต้นทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างเชือ่งช้า เกดิความยากจน 

และภาครัฐขาดแคลนทรัพยากร เมื่อกลไกของภาคราชการ

ขาดประสิทธิภาพ แนวคิดการพึ่งพาตนเองจึงได้รับความ

ส�าคัญมากขึ้น ต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530- 

2534) และฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535-2539) ได้น�า “การมส่ีวนร่วม”  

เข้ามาเป็นปัจจัยในการบริหารประเทศ ดังน้ันการมีส่วน

ร่วมจึงไม่ได้หมายความถึง การพึ่งพาตนเองอีกต่อไป  

หากแต่เป็นการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

สมัยใหม่ ขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ(2552)  

ได้ระบไุว้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�าริ

ในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาเพื่อการพัฒนาการ

เกษตรแบบพึ่งตนเอง (Self -reliance) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 

ทรงมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือ

ตนเองเป็นหลักส�าคัญ ส�าหรับ Galtung (1980) ได้อธิบาย

ว่าการพึ่งตนเอง (Self-sufficiency) คือ ความมีอิสระที่

จะก�าหนดเป้าหมายของตน และตระหนักว่าเป้าหมายนี้ 

จะบรรลุได้อย่างไร รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย 

ซึ่งคล้ายคลึงกับความคิดเห็นของยุวัฒน์ วุฒิเมธี และ 

คณะ (2549) ซึ่งกล่าวถึง การพึ่งตนเอง (Self-sufficiency) 

ว่าหมายถงึ การทีต่นเองและชุมชนสามารถด�าเนนิกจิกรรม

ต่าง ๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับความคิดเห็นของสัญญา 

สัญญาวิวัฒน์ (2550) ที่ได้กล่าวว่า การพึ่งตนเอง หมายถึง 

ความสามารถในการด�ารงตนอยู ่ได้อย่างอิสระ มั่นคง 
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สมบูรณ์ การพึง่ตนเองได้นัน้กระท�าได้ทัง้ในระดบัปัจเจกชน 

และระดับชุมชน ค�าว่าปัจเจกชนพึ่งตนเอง คือ การที่บุคคล

ด�ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มีความม่ันคงในชีวิตสามารถ 

เลี้ยงตัวเอง ตัดสินใจเรื่องส�าคัญได้ด้วยตัวเอง 

  องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

 ในการอธิบายความหมายของการจัดการ มีนักวิชา 

การได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ บาร์โทล

และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1998) อธิบายว่า การจัดการ

เป็นกระบวนการด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์การ โดยการท�าหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่  

การวางแผน การจัดการองค์การ การชี้น�า และการควบคุม

องค์กร ส�าหรับมุมมองของ รูและเบอร์ (Rue & Byars, 

2002) การจดัการเป็นรปูแบบของงานทีม่คีวามเกีย่วข้องกบั

การประสานทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การอันได้แก่ ที่ดิน 

แรงงาน และทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

ในส่วนของโรบิน และดีเซนโซ (Deenzo & Robbins, 

2005) ได้ให้ทรรศนะของการจัดการ (Management) ไว้ว่า 

เป็นกระบวนการที่ท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์การส�าเร็จ

ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยคนและ

ทรัพยากรขององค์การ ซ่ึงตามความหมายน้ีองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ กระบวนการการ (Process) 

ประสิทธภิาพ (Efficiency) และประสทิธผิล (Effectiveness) 

ซึ่งกระบวนการ (Process) ในความหมายของการจัดการ 

นี้มีความหมายครอบรวมไปถึงหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจดัการ ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การชีน้�า และ

การควบคุม ขณะท่ีดรัคเกอร์ (Drucker, 2006) ได้กล่าวว่า 

การจัดการ เป็นการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ขององค์การ ผ่านกจิกรรมเกีย่วกบัการจดัการ ซึง่มกีจิกรรม

อยู่ 4 ประเภท ได้แก่ การวางแผน การจดัการองค์การ การชีน้�า 

และการควบคุมองค์กร และหมายถึงการด�าเนินกิจกรรม 

ทางการจัดการให้เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช ่น  

การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์ การบรหิารกลุม่ และการจดัการ

ในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

  องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาด

 การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ท�าให้สินค้า 

หรือบริการผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค เพ่ือสนองตอบ

ความต้องการและท�าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ขณะ

เดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการด้วย การตลาดมี

แนวคิด 5 แนวคิด ดังนี้ 1) แนวคิดด้านการผลิต 2) แนวคิด

ผลติภณัฑ์ 3) แนวคดิด้านการขาย 4) แนวคดิการตลาด และ 

5) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม Hansan (1995) กล่าวว่า  

การตลาดเป็นกระบวนการค้นหาและความต้องการ 

ของมนุษย์ และวิเคราะห์ออกมาเพื่อหาสินค้าหรือบริการ

ที่จะมาตอบสนองความต้องการน้ัน ๆ กล่าวโดยสรุปการ

ตลาด คือ การกระท�าทางธุรกิจที่ท�าให้สินค้าหรือบริการ

ผ่านจากผู ้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู ้ใช้ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ

  องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการผลิต

 การวางแผนและควบคมุการผลติ ชุมพล ศฤงคารศริิ 

(2545) ให้ค�าจ�ากัดความของการวางแผนและควบคุมการ

ผลิต การวางแผนและการควบคุมการผลิต เป็นเครื่องมือ 

ในการจัดการ (Management tool) ที่ น�ามาใช้เพื่อเป็น

แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากร 

(คน, เครื่องจักร และวัตถุดิบ) ในอนาคตส�าหรับการด�าเนิน 

การผลติ (Manufacturing operation) การจัดสรร (Allocation)  

ทรัพยากรและการจัดตารางการผลิต (Scheduling) ทั้งน้ี

เพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นไป ตามที่วางแผนไว้ ทั้งในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) ปริมาณ (Quantitative) และเวลา 

(Time) ลักษณะของการผลิต ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ  

1) การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous manufacturing) 2)  

การผลิตแบบไม่ต่อเนือ่ง (Discrete manufacturing) วชิิต อูอ้่น 

(2551) อธิบายว่านอกเหนือจากกระบวนการผลิตแล้ว  

ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญัในการก�าหนดแผนปฏบิตัิ

การในการผลติ อนัประกอบด้วย 1) คณุภาพ 2) การออกแบบ

สนิค้าและบรกิาร 3) ก�าลงัการผลติ 4) การออกแบบงานและ

การจดัการแรงงาน 5) สถานทีต่ัง้ 6) การออกแบบผงัโรงงาน 

7) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 8) การจัดการสินค้าคงคลัง 

9) การก�าหนดตารางการผลิต 10) การบ�ารุงรักษาเครื่องมือ 

เครื่องจักรอุปกรณ์ ภายใต้กลยุทธ์ต้นทุนต�่า กลยุทธ์การ

สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า

  ทฤษฎีทางการบริหาร

  ทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingencey theory) หรือ 
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การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational management 

theory) นักบริหารที่เป็นผู ้เสนอแนวความคิดทางการ

บรหิารนี ้คอื Fiedler (1967) ซึง่ได้กล่าวไว้ว่าการบรหิารเชงิ

สถานการณ์จะค�านึงถึงสภาพข้อเท็จจริง บริบทแวดล้อม

และความต้องการของบคุคลในหน่วยงานเป็นหลกัมากกว่า

ทีจ่ะแสวงหาวธีิการอนัดเีลศิมาใช้ในการท�างาน โดยใช้ปัจจยั

ทางด้านจติวิทยาในการพจิารณา และเน้นให้ผูบ้รหิารรูจ้กัใช้ 

การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู ่ในหน่วยงาน เช ่น  

ความแตกต่างระหว่างบคุคล ความแตกต่างระหว่างระเบยีบ

กฎเกณฑ์ วธีิการ กระบวนการ และการควบคมุงาน เป็นต้น

 ทฤษฎีระบบ  

 ระบบ (Systems) เป็นกลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆ  

ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่

ท�าให้เกดิ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เพือ่กระท�ากจิกรรม

ให้ได้ผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร (ธร สุนทรายุทธ, 

2554) ประโยชน์จากการใช้วิธีการเชิงระบบ คือ เป็นการ 

ประกนัว่าการด�าเนนิงานจะด�าเนินต่อไปตามขัน้ตอนทีว่างไว้ 

โดยช่วยให้การท�างานตามระบบบรรลุเป้าหมาย โดย 

ใช้เวลา งบประมาณ บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 

คุม้ค่ามากทีสุ่ด ทฤษฎรีะบบ (System theory) ประกอบด้วย 

4 ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน (วิทยา ด่านธ�ารงกูล, 2546) 1) ปัจจัย

น�าเข้า (Input) 2) กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ 

(Transformation process) 3) ผลผลิต (Output) 4) การป้อน

กลับ (Feedback)

วิธีการวิจัย
 ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา

ของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะการด�าเนิน

ชีวิตของสมาชิกในหมู่บ้าน ภูมิปัญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครัวเรือน ทรัพยากรส�าคัญในท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรค 

ในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงความสามารถ 

ในการน�าทุนทางสังคม ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์ ทุน

ทางปัญญา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ภายใต้องค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไขในปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมาสรปุเป็นขัน้ตอน 

รูปแบบ วิธีการ ในการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาปฏิบตัจิรงิในการพฒันาธรุกจิ ข้อมลูทีน่�ามาประกอบการ

ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาประวัติ

ความเป็นมาของหมู ่บ ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

วิถีชุมชน การด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ระดับ 

การศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ความรู้ ความเข้าใจ 

เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และโอกาสในการ

น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนิน

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่หมู ่บ้าน โดยวิธีการสังเกต 

สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเบื้องต้น

และเชิงลึกส�าหรับการประมวลความเข้าใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกในชุมชน

 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษารวบรวม

ข้อมลูจากเอกสาร งานวจิยั และข้อมลูจากหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ข้อมูลจากนักวิชาการ  

ผูเ้ชีย่วชาญ มลูนธิชิยัพฒันา ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(กปร.) หน่วยงานราชการในพื้นที่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อน�ามาเช่ือมโยงและใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้

 รูปแบบการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Quantitative 

research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบม ี

ส่วนร่วม (Participatory action research) ผูวิ้จยัศกึษาหมูบ้่าน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ

แวดล้อมของชมุชน วถิกีารด�าเนนิชวีติของสมาชกิในชมุชน  

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ที่ได้ก�าหนดไว้ในประเด็นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อให้การด�าเนิน

ธุรกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งในระดับการด�าเนินชีวิต

ในครัวเรือน ตลอดจนการยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้องค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข  

ปัจจยัใดทีส่่งเสรมิให้สมาชกิในชมุชนอยูดี่มสุีข เกิดกจิกรรม

ซึ่งสมาชิกภายในชุมชนมีส่วนร่วม และน�าพาไปสู่การ

พฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื โดยมปีรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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เป็นเครือ่งมอื กระท่ังเกดิผลทีด่ใีนทางปฏบิตัสิ�าหรบัเป็นต้น

แบบ (Good practice) ผู้วิจัยศึกษาดูงานในหมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการสังเกตและเรียนรู ้อย่างมี 

ส่วนร่วม (Participant observation) พร้อมกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรง 

ตามความเป็นจริงและชัดเจน ส�าหรับการน�าไปปรับ

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 พื้นที่การวิจัย

 ผู้วิจัยได้ศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงจ�านวน 6 แห่งในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ บ้านผาชนั อ.โพธ์ิไทร จ.อบุลราชธาน ีบ้านสะพานหนิ  

ต.นาบอน อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ บ้านเขวาชี อ.จังหาร 

จ.ร้อยเอ็ด บ้านพ่อผาย สร้อยสระกลาง อ.ล�าปลายมาศ  

จ.บุรรัีมย์ บ้านพ่อจนัทร์ท ีประทมุภา บ้านโนนรงั ต.ตลาดไทร 

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และบ้านเตย หมู่ที่ 1 ต.กระเบื้อง

ใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

จ�านวน 14 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุม คือ  

กลุ ่มตัวอย ่างด�า เนินธุรกิจภายใต ้ทฤษฎีการบริหาร  

การจดัการ หลกัการตลาด และการผลิต ส�าหรบักลุ่มทดลอง 

คือ กลุ่มตัวอย่างด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้กรอบ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ระยะเวลาในการวิจัย

 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2557 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ

เพียง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

ศกึษาข้อมลูจากหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง กนัยายน 

พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทดลองน�าแนว 

พระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู

ส�าหรับการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ

การสังเกตเป็นวิธีการหลักของการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.  การสัมภาษณ์ (Interview) ผู ้วิจัยใช้วิธีการ

สนทนา ซักถาม และโต้ตอบระหว่างผู้วิจัยมีหน้าที่เป็น 

ผูส้มัภาษณ์ (Interviewer) กบัผูใ้ห้ข้อมลูหรอืผูถ้กูสมัภาษณ์ 

(Interviewee) โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) 

เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพยีง วถิกีารด�าเนนิชวีติของสมาชกิ ทุนชมุชน ตลอดจน

การน�าเทคโนโลยมีาใช้หรอืดดัแปลงให้เหมาะสมเพือ่น�ามา

ใช้กับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายใต ้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ผู ้วิจัยใช้ตัวแปรใหญ่  

(องค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) และตัวแปรย่อยซึ่งได้

จากการสังเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ 

การศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 

61 ตัวแปร ส�าหรับการน�ามาศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่น�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปด�าเนินธุรกิจ

  2.  การสนทนากลุม่ (Focus group) ผูว้จิยัได้ก�าหนด

ให้มีการสนทนากลุ่มระหว่างกระบวนการด�าเนินการวิจัย

อย่างน้อย 3 คร้ัง แต่ละครัง้จะมผีูท้ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมกจิกรรม

การสนทนากลุ่มประมาณ 8-10 คน โดยได้ก�าหนดรูปแบบ

การสนทนากลุม่และประเดน็ค�าถามส�าคญัของการสนทนา

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย เกี่ยวกับประเด็นการน�าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 

ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

 3.  การสังเกต (Observation) ส�าหรับการศึกษาขั้น

ตอน รูปแบบ วิธีการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 

การปฏิบัติจริง ผู้วิจัยได้ใช้ทั้งวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant observation) และการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม  

(Non participant observation) กับชุมชน และการสังเกต

กลุ ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษา ประกอบด้วย ส่วนที่  1  

การสังเกตพฤติกรรม โดยการสังเกตการด�าเนินชีวิต 

ของสมาชิกภายในกลุ่ม ความรับผิดชอบ กิจกรรมยามว่าง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริโภค ส่วนที่ 2 

สังเกตการณ์เรียนรู้ ประกอบด้วย ความใส่ใจ ในการเรียน 

ความใส่ใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ นอกห้องเรียน การขวนขวาย  

ค้นคว้าเพิ่มเติม การถ่ายทอดความรู ้ให้แก่บุคคลอื่น  

ส่วนที่ 3 การสังเกตเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน 

ได้แก่ กระบวนการเรียนรู ้  การถ่ายทอดองค์ความรู ้  
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การอนุรักษ์หรือสืบสานภูมิปัญญา การใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ส่วนที่ 4 การสังเกตความสัมพันธ์ภายใน

กลุ่ม ได้แก่ ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ผู้น�ากลุ่ม ภาวะผู้น�า 

การรวมกลุ่ม 

ผลการวิจัย
  การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์ตัวแปรย่อย

จากองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

ตารางที่ 1  ผลการทบทวนวรรณกรรม จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับภูมิ-เศรษฐกิจ สังคมตามแนวพระราชด�าร ิ

  เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 65 คน

ตัวแปรใหญ่ ตัวแปรย่อย

ความรู้ มีหลักวิชาการในอาชีพที่ท�า, เน้นความเป็นจริงในอาชีพ , มีความรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าและ 

บริการอะไร, มีความรู้เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนที่ประกอบอาชีพ หรือที่สัมพันธ์กับการ

ประกอบอาชีพ, มีองค์ความรู ้หลากหลายมากกว่าอาชีพที่ท�า, มีความรู ้ท่ีสามารถด�าเนินอาชีพ 

ด้วยตนเองได้ หากไม่มีต้องแสวงหาความรู้นี้ก่อนด�าเนินการ, ไม่พึ่งพาความรู้จากผู้อื่นตลอดเวลา 

ในการประกอบอาชีพ

คุณธรรม ด�าเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมหรือแนวศาสนาที่ตนนับถือที่สร้างให้เป็นคนดี , ช่ือตรง ไม่โลภ  

ไม่เบียดเบียน, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน, รู้ รัก สามัคคี, เอื้อเฟื่อ 

เผื่อแผ่ ความเกื้อกูล

การมีเหตุผล มีจิตใจเข้มแข็งรับการเปลี่ยนแปลงได้, พัฒนาความคิด จิตใจในการด�ารงชีพพออยู่ตลอดเวลา,  

มีเป้าประสงค์เดียวกันในการตัดสินใจ, มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ, มีอิสระในการตัดสินใจ

มีภูมิคุ้มกัน ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร, มีการพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืน ประกอบอาชีพให้ได้ภายใต้

ทรัพยากรที่จ�ากัดไม่กู้ยืมมากเกินก�าลัง, สร้างสมดุลของการด�ารงชีพกับอาชีพที่ท�า, เน้นพ่ึงพาตนเอง

ก่อนไปพึ่งพาคนอื่น, เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ร่วมกันประกอบอาชีพ, มีการวางแผนการ

ผลิตเป็นขั้นเป็นตอน, เลี้ยงตนเองด้วยอาชีพที่ท�า

พอประมาณ ยึดทางสายกลางในการด�าเนินอาชีพ,ประหยัดไม่โลภ, การท�าอาชีพด้วยความขยัน พออยู่ พอกิน,  

การท�าอาชีพต้องท�าให้สังคมมีความสุข, มีความยินดีในสิ่งที่ท�าได้, มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการ

ท�าอาชีพพอประมาณ, ในการท�าอาชีพต้องค�านึงถึงน�้า ดิน ลม พลังงาน (ภูมิ-สังคม), มีการแสวงหา

วิธีเพื่อลดรายจ่าย และไม่ฟุ่มเฟือยในการด�าเนินชีวิต,น�าหลักการวางแผน และการบริหารจัดการ 

มาใช้ในการประกอบอาชีพ

 การสังเคราะห์ตัวแปรย่อยจากการศึกษาดูงาน

จากหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจ พอเพียง จ�านวน 6 แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ สามารถจ�าแนกเป็นตัวแปรย่อยได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สังเคราะห์ตัวแปรย่อยจากการศึกษาดูงานในพื้นที่หมู ่บ้านที่ได้รับการประกาศว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

  เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแปรใหญ่ ตัวแปรย่อย

ความรู้ เรียนรู ้เพิ่มเติมด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร, 

ผูน้�ามคีวามรูห้ลากหลาย สามารถให้ค�าปรกึษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็,มีการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม/ ชุมชน,เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากการลงมือปฏิบัติจริง,สามารถ

พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย,อธิบายส่วนประกอบ ข้อดี ข้อจ�ากัดของวัตถุดิบแต่ละชนิด 

ที่น�ามาใช้ในการผลิต

คุณธรรม ผู้น�ากลุ่ม/ ชุมชน มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน,มีความสามัคคีภายในกลุ่ม/ ชุมชน, 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม,ผู้น�าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม, 

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งมั่น ตั่งใจ,มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน,ยืดถือจรรยาบรรณการเป็นผู้

ประกอบในการปฏิบัติงาน,สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี

การมีเหตุผล เมื่อจะด�าเนินการสิ่งใด พิจารณาถึงความคุ้มทุนให้มากที่สุด,ใช้หลักธรรมชาติบ�าบัดธรรมชาติในการ

ด�าเนินชีวิต, มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติในต�าแหน่ง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, มีเหตุผล สนับสนุน

การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน, เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลสนับสนุน 

ในประเด็นปัญหาร่วมกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

มีภูมิคุ้มกัน รู้จักน�าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัว

เรือนและชุมชน, ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส�านึกรักบ้านเกิด,ปลูกฝังค่านิยมการออม, อนุรักษ์ป่าชุมชน 

ทรัพยากรในท้องถิ่น และเป็นมิตรกับธรรมชาติ,สามารถประยุกต์ทุนชุมชน ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์, สามารถอยู่รอดท่ามกลางสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

พอประมาณ ยึดทางสายกลางในการด�าเนินอาชีพ, ประหยัด ไม่โลภ, การท�าอาชีพด้วยความขยัน พออยู่ พอกิน, 

การท�าอาชีพต้องท�าให้สังคมมีความสุข, มีความยินดีในสิ่งที่ท�าได้, มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการ 

ท�าอาชีพพอประมาณ,ในการท�าอาชีพต้องค�านึงถึงน�้า ดิน ลม พลังงาน (ภูมิ-สังคม), มีการแสวงหา 

วิธีเพื่อลดรายจ่าย และไม่ฟุ่มเฟือยในการด�าเนินชีวิต,น�าหลักการวางแผน และการบริหารจัดการมาใช้

ในการประกอบอาชีพ

 ผลการน�าตัวแปรไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกและน�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์ผล

โดยการเรียงล�าดับจากค่าคะแนน (Rating scale) 3 ล�าดับ

จากตวัแปรทีม่ค่ีาคะแนนสูงทีส่ดุ ตามองค์ประกอบปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  สรุปตัวแปรใหญ่ และตัวแปรย่อย ตามล�าดับค่าคะแนนสูงสุด

องค์ประกอบ ตัวแปรใหญ่ ตัวแปรย่อย

1.  ความรู้ ความรูจ้รงิในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ 

1.  เน้นความเป็นจริงในอาชีพ

2. ไม่พึ่งพาความรู้จากผู้อื่นตลอดเวลาในการประกอบอาชีพ

3.  การมีองค์ความรู้หลากหลายมากกว่าอาชีพที่ท�า

2.  คุณธรรม มคีณุธรรมในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ 

1.  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเกื้อกูล

2.  รู้ รัก สามัคคี

3.  ซื่อตรง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน

3.  มีเหตุผล มีเหตุผลในการตัดสินใจ 

ด�าเนินการในอาชีพแต่ละ

ขั้นตอน

1.  มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ

2.  พัฒนาความคิด จิตใจในการด�ารงชีพตลอดเวลา

3.  มีเป้าประสงค์เดียวกันในการตัดสินใจ

4.  มีภูมิคุ้มกัน มภีมูคิุม้กันในการประกอบ

อาชีพ

1.  เน้นการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนทีร่่วมกนัประกอบอาชพี

2.  มีการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

3.  มีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน

5.  ความพอประมาณ ความพอประมาณในการ

ด�าเนินอาชีพ

1.  มีความยินดีในสิ่งที่ท�า

2.  น�าหลักการวางแผน และการบริหารจัดการมาใช้ในการ 

 ประกอบอาชีพ

3.  มกีารแสวงหาวธิเีพือ่ลดรายจ่าย ไม่ฟุม่เฟือยในการด�าเนนิชวีติ

สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปปฏบิติัจรงิในการพฒันาธรุกจิ จ�าแนกเป็นมติิ ได้

ดังต่อไปนี้

  1.  มิติด้านเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน 

ให้มีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือให้พึ่ง

ตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน เมือ่กลุม่ตวัอย่างได้ปฏบิติั

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยสร้างรายได้ให้แก่

กลุ่มตัวอย่างมีชีวิตที่มีความสุขตามสถานะ สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ในระดับหนึ่ง มีอาชีพระหว่างเรียน

 2.  มิติด้านจิตใจ

 เศรษฐกิจพอเพียงเน้นจิตใจท่ีรู ้จักพอ คือ พอด ี

พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ 

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากตัวเอง ด้วยการสร้างรากฐาน

ทางจติใจให้มคีวามมัน่คง ด�าเนนิชวีติอย่างเพยีงพอ เป็นการ

ปฏิบัติตามทางสายกลาง กลุ่มตัวอย่างรู้จักการด�าเนินชีวิต

ด้วยความพอดี พอประมาณ ยินดีในส่ิงที่ท�าได้ ไม่โลภ 

ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่หาความรู้ 

เพื่อน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

  3.  มิติด้านสังคม

 เศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าประสงค์เพื่อให้สังคม 

เกิดความสงบสุข ประชาชนมีความเมตตา เอื้ออาทร 

ช ่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มุ ่งให ้ เกิดความสามัคคีกัน  

ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกัน ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเกิดความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน และไม่เบียดเบียนหรือ 

เอารัดเอาเปรียบกัน

 4.  มิติด้านวัฒนธรรม 

 เป็นสิ่งแสดงวิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ 

พอเพยีงมุง่ให้เกดิวฒันธรรมหรอืวถีิชวีติทีป่ระหยัด อดออม 

มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทางของ
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วัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซ่ึงท�าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน 

เกิดการทุจริตคอรัปชั่น นับว่าเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรง 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มีความรู้ทันว่าการเป็นทาสวัตถุนิยม 

น�ามาซึ่งการเป็นหนี้สิน

 ผลการศกึษาการด�าเนนิงานของกลุม่ตัวอย่าง พบว่า  

การน�าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิติัจรงิ นอกจาก

จะจ�าแนกผลการปฏิบัติเป็นมิติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 4 มิติข ้างต้นแล้ว ผลการศึกษาในครั้งนี้ 

มีเพิ่มขึ้นอีก 1 ด้าน ได้แก่ มิติด้านการเรียนรู้

 1.  มิติด้านการเรียนรู้

 เป็นมิติที่แฝงอยู่ในตัวแปรย่อยซ่ึงถูกสังเคราะห์

มาจากการศึกษา ได้แก่ เน้นความเป็นจริงในอาชีพ มีองค์

ความรู้หลากหลาย มีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน 

สร้างสมดุลของการด�ารงชีพกับอาชีพท่ีท�า ผลการวิจัย 

พบว่ากลุ่มตัวอย่าง สามารถน�าความรู้เก่ียวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับทฤษฎีทางด้านการบริหาร 

มาใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิควบคูไ่ปกบัการศกึษา

จนกระทั่งประสบความส�าเร็จ โดยมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

(Key success factors) ได้แก่ การเรียนรู้ในการลดต้นทุน 

ให้ต�่าลง การน�าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

การสร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มีความหลากหลาย 

เป็นต้น 

 จากการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ด�าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มตัวอย่างที่ด�าเนินธุรกิจตาม

ทฤษฎีบริหารธุรกิจนั้น ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลความแตกต่าง

ของทั้ง 2 กลุ่ม มาท�าการเปรียบเทียบโดยใช้ทฤษฎีระบบ 

ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยัน�าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 

ผลลัพธ์ (Output) และผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) เป็นเกณฑ์

ในการจ�าแนกความแตกต่าง และอธิบายถึงผลจากการ 

น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

ภาพที่ 1  เปรียบเทียบปัจจัยน�าเข้า (Input) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในด้านกระบวนการ (Process) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
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ภาพที่ 3  เปรียบเทียบผลผลิต (Output) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบผลกระทบ (Outcome) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

 เหตุผลที่สนับสนุนผลการศึกษา

 จากการวิเคราะห์ Grounded theory พบว่าปัจจัย 

ที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างประสบความส�าเร็จ ได้แก่

 1.  การหมั่นค้นคว้าหาความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง 

เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง

 2. ใช้ทรัพยากรที่มีและหาได้ในท้องถิ่นให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3.  ไม่ค�านงึถงึผลก�าไรในระยะสัน้แต่ให้ความส�าคญั

ต่อการด�าเนินธุรกิจในระยะยาวค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

ลกูค้าเป็นทีตั่ง้ และผลติสนิค้าด้วยความรบัผดิชอบต่อลกูค้า

 4.  ไม่ใช้เทคโนโลยีราคาสูง แต่ใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด

  5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้

ถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

 6.  สร้างวฒันธรรมองค์การด้วยการท�างานเป็นทมี 

ขยันหมั่นเพียร และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

อภิปรายผล
 1. การด�าเนินงานของกลุ ่มตัวอย ่างตามองค์

ประกอบที ่1 เงือ่นไขความรู ้ด้านความรูจ้รงิในการประกอบ

อาชีพน้ัน ๆ พิจารณารายข้อพบว่าตัวแปรย่อยที่มีคะแนน

สูงสุด ได้แก่ เน้นความเป็นจริงในอาชีพ รองลงมา ได้แก่ 

ไม่พึ่งพาความรู้จากผู้อื่นตลอดเวลาในการประกอบอาชีพ 

ตามล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินี ศรีสุวรรณ 
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และคณะ (2555) ศึกษาการบริการวิชาการแก่สังคมด้าน

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย  

พบว่า บ้านร่องปลายนา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับที่ 2 อุปสรรค ท่ีพบคือชุมชนยังขาดความรู ้

ที่จะน�ามาพัฒนาเพื่อยกระดับการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อแนะน�าคือชุมชน ควรได้รับ 

การพัฒนา สนับสนุน ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ในรายละเอียดมากข้ึน ในหัวข้อการออม การลดต้นทุน  

การเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การพึ่ง

ตนเอง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนของชุมชน  

และการใช้พลงังานทดแทนทีส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อม

ของชุมชน

 2. การด�าเนินงานของกลุ ่มตัวอย ่างตามองค์ 

ประกอบที่  2 เงื่อนไขคุณธรรม ด้านการมีคุณธรรม 

ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ พิจารณารายข้อพบว่าตัวแปร

ย่อยที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความเก้ือกูล  

รองลงมา ได้แก่ รู ้  รัก สามัคคี และซื่อตรง ไม่โลภ  

ไม่เบยีดเบยีน ตามล�าดบั สอดคล้องกบังานวจิยัของพรชนก 

ทองลาด และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา

ธุรกิจให้มีความย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดล�าปาง ล�าพูน 

และเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุของการ

พัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มีผลมากที่สุด คือ คุณธรรม (ประกอบด้วย ความอดทน 

และความซื่อสัตย์) รองลงมาคือความรู้ (ประกอบด้วย  

ความรอบรู้ทางธุรกิจและเข้าใจความ เป็นจริงทางธุรกิจ) 

นอกจากนี้ทั้งคุณธรรม และความรู้ ล้วนมีอิทธิพลทางอ้อม

ทีส่่งผลต่อการพฒันาธุรกิจให้มคีวามยัง่ยนื โดยส่งผ่านความ

มีเหตุมีผล พอประมาณ และภูมิคุ้มกัน

 3. การด�าเนินงานของกลุ ่มตัวอย ่างตามองค์

ประกอบท่ี 3 หลกัการมเีหตผุล ด้านมเีหตผุลในการตดัสนิใจ 

ในการด�าเนินการในอาชีพแต่ละข้ันตอน พิจารณารายข้อ

พบว่าตัวแปรย่อยที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ มีความเด็ดเดี่ยว 

ในการตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ พัฒนาความคิด จิตใจ 

ในการด�ารงชีพอยู ่ตลอดเวลา, มีเป้าประสงค์เดียวกัน 

ในการตัดสินใจ, และมีความอิสระในการตัดสินใจ  

ตามล�าดับ ซึ่งมีผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กับงานวิจัยของนิภา วิริยะพิพัฒน์ (2551) ศึกษาผู้น�าธุรกิจ

กบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในองค์การ ผลการศกึษา 

การทีผู่น้�า ธรุกจิประกาศเจตนารมณ์ทีจ่ะขบัเคลือ่นปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรก 

ที่ถูกทิศทาง การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็น 

รูปธรรม โดยการสานต่อความคิด ร่วมถ่ายทอด และ 

ติดตามขยายผล เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างจริงจัง 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ น�าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ใน ลกัษณะทีส่อดคล้องกบั 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละบุคคลได้อย่าง

เหมาะสม จนท้ายที่สุดน�า ไปสู่การปลูกฝัง ปรับเปล่ียน

จิตส�านึก และกระบวนทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจตาม

แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างสมดุล ดังนั้น ปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ (Key success factor) จึงอยู่ที่ผู้น�าธุรกิจ 

มีความมุ ่งมั่นในการ ด�าเนินธุรกิจอย่างพอประมาณ  

ตั้งอยู่บนเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับองค์กรบน

พื้นฐานของ ความรู้และคุณธรรม เพื่อน�าไปสู่องค์กรแห่ง 

“ความ พอเพียง”

 4. การด�าเนินงานของกลุ ่มตัวอย ่างตามองค์

ประกอบที่ 4 หลักการมีภูมิคุ้มกัน ด้านมีภูมิคุ้มกันในการ

ประกอบอาชีพ เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าตัวแปรย่อย 

ทีม่คีะแนนสงูสดุ ได้แก่ เน้นการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน

ที่ร่วมกันประกอบอาชีพ รองลงมา ได้แก่ มีการพัฒนา

อาชีพอย่างยั่งยืน และมีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็น

ตอน ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี ตามล�าดับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของไชยรัตน์ ปราณีและคณะ (2551) 

ศึกษาโครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่น�าแนวพระ

ราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนอย่างยั่งยืน พบว่า เงื่อนไขในการด�ารงอยู่ของชุมชน

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ คือ 1) ทุนทางสังคม  

ซึ่งก่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชน 

เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

อย่างพอเพียงและยั่งยืน 2) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม หมายถึง ท�าเล ที่ ต้ังของชุมชนที่อยู ่

ในภูมิประเทศที่สภาพทางภูมิศาสตร์อุดมสมบูรณ์ หรือ

ยังสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นฐาน 



 60 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ในการด�ารงชีวิตของชุมชนได้ 3) ทุนทางความรู้ สติปัญญา 

เทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ที่เป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

และองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ที่มีอยู่ในชุมชน และมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน

ภายในชุมชนเองและจากการยอมรับจากภายนอก และ 

4) นโยบาย/ กระบวนการพัฒนาจากภายนอก หมายถึง 

กระบวนการทางนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ที่ได้ถูกน�าไปใช้ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น 

 5. การด�าเนินงานของกลุ ่มตัวอย ่างตามองค์

ประกอบที่ 5 หลักการพอประมาณ ด้านความพอประมาณ

ในการด�าเนินอาชีพ พิจารณารายข้อพบว่าตัวแปรย่อย 

ทีม่คีะแนนสงูสุด ได้แก่ มคีวามยนิดใีนสิง่ทีท่�าได้ รองลงมา  

ได้แก่ น�าหลักการวางแผน และการบริหารจัดการมาใช้ 

ในการประกอบอาชีพ มีการแสวงหาวิธีเพ่ือลดรายจ่าย 

และไม่ฟุ่มเฟือยในการด�าเนินชีวิต ตามล�าดับ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุเทพ ศรีบุญเพ็ง และคณะ (2558) ศึกษา

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนิน

ธุรกิจของร้านชัยเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา 

พบว่า การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ 

ใช้ในการลงทุนและการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับ

ฐานะของกจิการ โดยน�าหลกัการมเีหตผุลมาพจิารณาควบคู่

กนั กจิการได้สร้างภมูคิุม้กนัให้กบัธรุกจิ โดยเน้นการพฒันา

สินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ให้มากที่สุด ทั้งนี้พนักงานของร้านได้น�าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต ผนวกกับกิจการ

ได้น�าหลักความพอประมาณมาใช้ในการพัฒนาสินค้า 

และบริการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู ้ซื้อและ 

ผู ้ขาย การน�าหลักคุณธรรมมาใช้กับพนักงานเพ่ือให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี การน�าหลักภูมิคุ ้มกันมาเป็นแนวทาง 

ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้สังคมยอมรับและรู้จัก

อย่างกว้างขวาง

 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.  รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา 

น�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์และสอดแทรก 

ในกจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละหลกัสตูรของสถาบนั

การศึกษาทุกระดับ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึก 

ความพอเพียง ควบคู่ไปการศึกษาภาคทฤษฎี 

 2.  ภาคธุรกิจ ควรตระหนักถึงความส�าคัญใน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน�าไปประยุกต์ใช้ 

ในองค์กรของตน 

 ข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติ

 1.  ผูท้ีส่นใจสามารถน�าผลการศกึษาทีไ่ด้ไปปรบัใช้

ในลักษณะอื่น ๆ ได้ 

 2.  ผู้น�าชุมชนสามารถน�าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ 

ในการพัฒนาระดับต่าง ๆ เช่น บุคคล ครัวเรือน ชุมชน  

และสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ หรือ

วิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต

 3.  ผู ้บริหารสถาบันการศึกษาสามารถน�าผล 

การศึกษาที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารธุรกิจ

หรือการจัดการชุมชน หรือใช ้ เป ็นแนวทางในการ 

พัฒนาการเรียนการสอนบูรณการความรู้ร่วมกับชุมชน  

หรือภาคเอกชน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  การศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐาน

จากชุมชนสามารถเข้าแข่งขันในตลาดและเพิ่มมูลค่า 

เพื่อการส่งออกได้

  2.  ส่งเสริมโอกาส และช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

ผ่านเทคโนโลยีอย่างง่ายให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดมิติการ

พัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาคน เทคโนโลยี การ

ตลาด การบริหารจัดการ
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