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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับความรูแ้ ละการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพือหาแนวทางการบริหารจัด การการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเพื อบรรยายคุ ณ ลัก ษณะของข้ อ มู ล ที ศึ ก ษา
ประกอบด้วย จํานวนความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน รวมทังใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม การ
สังเกตภาคสนามของผูว้ จิ ยั และการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง - ปี สถานภาพ
สมรส วุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความรูใ้ น
ภาพเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง การยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ
ในการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีแนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลียนแปลงต่าง ๆ ไปยังสมาชิกของกลุ่ม ผ่านช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เน้น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าในการสืบทอดภูมปิ ั ญญาของชุมชนเป็ นพืนฐานศักยภาพของกลุ่ม มุ่งเน้นการ
ผลิต ให้เพีย งพอกับความต้องการบริโ ภคในครัวเรือ นเป็ นอันดับแรก เมือเหลือพอจากการบริโ ภคแล้วจึง
คํานึงถึงการผลิตเพือการค้าเป็ นอันดับรองลงมาและให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มเพือให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ในการบริหารจัดการการเปลียนแปลงและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
คําสําคัญ : การเปลียนแปลง, การยอมรับ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจชุมชน
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ABSTRACT

The objective of this research focuses on exploring the levels of self-perception and
acceptance of sufficiency economy philosophy organized by community enterprise groups. A
questionnaire and an in-depth interview were both conducted with 71 qualified community enterprise
groups. The data were statistically analyzed using frequency distribution, percentage, mean, and
standard deviations. Also, a focus group, and a participatory field observation were carried out for
data analysis.
The findings revealed that female married informants with their age of 41-50 earned a
lower secondary education level, running their food production. In addition, their self-perception on
the philosophy of sufficiency economy was rated at a moderate level whereas their acceptance of
sufficiency economy philosophy was rated at a higher level. Also, the guidelines for effective change
management of community enterprise groups implicated for their acceptance of sufficiency economy
philosophy were suggested that the provisions for the enhancement of their information services via
different social media should be required for other members’ self-perception. Not only was their local
wisdom-inheriting with emphasis on the advanced philosophy of sufficiency economy supported for
their community enterprise groups’ self-potentialities, but also their food production should be mostly
required for the families’ consumption and trading purposes. Lastly, the importance of their
community enterprise groups’ knowledge- sharing on their effective change management and the
implication of sufficiency economy philosophy should be also supported.
Keywords : change , acceptance , Sufficiency Economy Philosophy , community enterprise groups

บทนํา

ศักยภาพทางด้านการจัดการของชุมชน มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวติ
ของคนในชุ มชน ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องเริมจากการพึงพาตนเองของคนในชุมชน ซึงแนวทางหนึงในการ
พึงพาตนเองอย่างยังยืนของชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชน ซึงหมายถึง กิจการของชุมชนเกียวกับการผลิตสินค้า
การให้บริการ หรือการอืน ๆ ทีดําเนินการโดยคณะบุคคลทีมีค วามผูกพัน มีวถิ ีช ีวติ ร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นนิตบิ ุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็ นนิตบิ ุคคล เพือสร้างรายได้และเพือการ
พึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทังนีเพราะวิสาหกิจชุมชนเป็ นการประกอบธุรกิจโดย
ชุมชน ทีมีสมาชิกเป็ นเจ้าของปั จจัยต่าง ๆ ทังด้านการผลิต การเงิน การตลาดและบุคลากร ซึงจะเป็ นการ
สร้างรายได้และอาชีพให้กบั ชุมชน รวมทังช่วยยึดโยงร้อยรัดความเป็ นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมทํา
ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์ แบ่งสุข ซึงกันและกัน โดยผ่านกระบวนการประกอบการของชุมชน
หน่ วยงานภาครัฐได้มกี ารส่งเสริมให้วสิ าหกิจชุมชน รวมกลุ่มผลิตสินค้าทีได้จากทรัพยากรของ
ชุมชนโดยนําภูมิปัญญาท้องถินมาผสมผสานกับความรู้ระดับสากล เน้ นกระบวนการเรียนรู้เป็ นหัวใจสําคัญ
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โดยให้ชุ ม ชนเป็ นเจ้าของและดําเนิน การเอง โดยมีพ ระราชบัญญัติส่ง เสริมวิส าหกิจ ชุ มชน พ.ศ.
ครอบคลุมการส่งเสริมอย่างครบวงจร ซึงการส่งเสริมขันพืนฐานของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
คื อ การให้ ค วามรู้ ใ นการนํ า ทุ น ชุ ม ชนมาใช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า เหมาะสม อั น ได้ แ ก่ ความรู้ ภู มิ ปั ญญา
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต และการร่วมมือกัน ในชุมชน เพือให้ชุม ชนมีความเข้มแข็ง พึงตนเองได้ใน
ระดับ สูง จึง ควรให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นากลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนให้สามารถดํา เนิ น กิจ กรรมได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความต่อเนือง มีศกั ยภาพ ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กบั ประชากรในท้องถิน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง มีวสิ าหกิจชุมชนบางกลุ่มทีสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนืองมีความเข้มแข็ง แต่บางกลุ่ม
2
ก็ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนือง วุฒกิ ร ปาจุวงั ท่ามกลางความเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ รวมทัง
ความซับซ้อนของการดําเนินธุรกิจ ซึงเป็ นทังโอกาสและความเสียงของการดําเนินงานวิสาหกิจ จึงจําเป็ นต้อง
นําภูมคิ มุ้ กันของชุมชนทีมีอยู่ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดย
3
ทีเศรษฐกิจชุ มชนเป็ น พืนฐานของการพัฒ นาเศรษฐกิจแบบพอเพีย ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การ
ช่วยเหลือสนับสนุ นประชาชนในการประกอบอาชีพและตังตัวให้มคี วามพอกินพอใช้ก่อนอืน เป็ นพืนฐานที
สําคัญอย่างยิงยวด เพราะผูท้ มีี อาชีพและฐานะเพียงพอทีจะพึงตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า
4
ระดับทีสูงขึนต่ อไปได้โดยแน่ นอน มูลนิธพิ ระดาบส การยอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่าง
เหมาะสมในกระบวนการบริหารจัดการการเปลียนแปลงของวิสาหกิจชุมชนไม่ว่าในระดับใด จะทําให้วสิ าหกิจ
ชุมชนพึงตนเองและเกิดการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ในการดําเนินงานให้อยู่บนพืนฐานของความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึกษาระดับความรูแ้ ละการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
. เพือหาแนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขอบเขตของการวิ จยั

. ขอบเขตด้านประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน ทีผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 0 กลุ่ม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่
ผู้นําทีมีส่วนเกียวข้องกับวิสาหกิจชุมชน เช่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจกิจชุมชน กรรมการหรือเลขานุ การกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น อย่างน้อยกลุ่มละ คน รวมทังการใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
และการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participation observation) เพือให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั
1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. วิ สาหกิ จ ชุมชนหนทางพึงพาตนเองอย่างยังยืน. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
http://www.moac.go.th/builder/aid/articleupdate.php?id=86. [17 มิถุนายน 2558].
2
วุฒกิ ร ปาจุวงั . ผลการดําเนิ นงานวิ สาหกิ จชุมชนอําเภอเมืองปาน. หัวหน้าสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปาน.
สัมภาษณ์ พฤศจิกายน.
.
3
เรืองเดียวกัน.
4
มูลนิธพิ ระดาบส. คําพ่อสอน. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ.
).
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. ขอบเขตด้านพืนที คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ด้วยคําถามจํานวน 5 ข้อคําถาม มี
ลักษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ ซึงเป็ นคําถามเกียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ส่วนที 2 แบบสอบถามความรูเ้ กียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการการ
เปลียนแปลงและการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน
ส่วนที แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทีเกียวกับการบริหารจัดการการเปลียนแปลงของวิสาหกิจ
ชุมชน การยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมใน
การยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิ จ ัย ได้ เ ก็บ รวบรวมข้อ มู ล ระหว่ า งวัน ที เมษายน– กัน ยายน พ.ศ.
โดยเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทีมีผลการดําเนินงานต่อเนืองไม่น้อยกว่า ปี ใน
อําเภอเมืองปาน จํานวน
ชุด ด้วยวิธกี ารสุ่มแจกอย่างง่าย และเชิญผู้นําทีมีส่วนเกียวข้องกับวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอเมืองปาน มาร่วมการสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม

การวิ เคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพืออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) สําหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม เพือแสดงถึงลักษณะของข้อมูลทัวไปเกียวกับกลุ่มตัวอย่าง
. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ สําหรับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึงสร้างข้อสรุป
จากข้อมูลจํานวนหนึง ทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการจดบันทึก แล้วนํามาวิเคราะห์สรุป
อุปนัย

ผลการวิ จยั

ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง - ปี สถานภาพสมรส วุฒกิ ารศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร
ความรูเ้ กียวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
. ด้านความพอประมาณ
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีค วามรู้เ กียวกับ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ด้ า นความ
พอประมาณ อยู่ในระดับมาก ( X = . ) โดยส่วนใหญ่มคี วามรู้เกียวกับความเข้าใจและประนีประนอม
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คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เข้มแข็งและพึงตนเองได้ ( X = . ) โดยต้องอยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน ไม่
หรูห รา ฟุ่ มเฟื อย ( X = . ) รวมทังการรณรงค์แ ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยังยืนสูงสุด
( X = . ) รองลงมาทีผู้ต อบแบบสอบถามยัง มีค วามรู้ท ีคลาดเคลือน คือ การพัฒนาเทคโนโลยี ควร
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการ เทคโนโลยีควรพัฒนาจากภูมปิ ั ญญาท้องถินให้สอดคล้องเป็ น
ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเรา ( X = . ) สุดท้ายคือ การสร้างความพอดีในทุกระดับของสังคม โดย
เริมจากครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึงต้องช่วยเหลือเกือกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รูจ้ กั ผนึกกําลัง
และทีสําคัญมีกระบวนการเรียนรูท้ เกิ
ี ดจากฐานรากทีมันคงและแข็งแรง ( X = . )
. ด้านความมีเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมีเหตุผล
อยู่ในระดับน้อย ( X = . ) โดยส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับ หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมทีดีงาม นับ
ได้ว่าเป็ นหลักความมีเหตุผล ( X = . ) และควรใช้หลักวิชาการในการกําหนดเป้ าหมายอย่างมีเหตุผล
อย่ า งเป็ น ขันตอน ไม่ ก้า วกระโดดจนทํา ให้ส มาชิก เกิด ความท้อ แท้ ( X = . ) ในส่ว นของความรู้ท ี
คลาดเคลือน คือ การตัดสินใจเกียวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒ นธรรมทีดีงาม ไม่ตดั สินใจเพราะเสียงส่ วนใหญ่ของชุมชน
( X = . ) ซึงในการทํางานจะต้องคํานึงถึงการวางแผนตามหลักวิชาการ กําหนดเป้ าหมายอย่างมีเหตุผล
เป็ นขันตอน ไม่กา้ วกระโดดจนทําให้สมาชิกหรือพนักงานในองค์การเกิดความท้อแท้ ต้องร่วมกันพิจารณาสิง
ทีเกียวข้องในการทํางานและคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการดําเนินงานอย่างรอบคอบก่อนลงมือทํา
โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึนจากการดําเนินงานในอนาคต เพือเตรียมป้ องกันปั ญหาดังกล่าว ( X = . )
รวมทังการสือสารข้อมูลภายในองค์การ ต้องเป็ นไปอย่างทัวถึงโดยใช้เทคโนโลยีในการสือสารทีเหมาะสมกับ
ผู้รบั สารซึงเป็ นคนในชุมชน มีการจัดประชุมทีมงานอย่างสมําเสมอ เพือให้สมาชิกทุกคนรู้ว่าจะต้องทํางาน
อะไร ด้วยเหตุผลใด ซึงเป็ นการทําให้ทุกคนได้เข้ามามีสว่ นร่วมและสร้างความสามัคคีร่วมกัน ( X = . )
. ด้านการมีภมู ิ ค้มุ กัน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการมีภูมคิ ุม้ กัน
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = . ) โดยส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับการหาข้อมูลข่าวสารหรือศึกษาหาความรู้
เพิมเติมอย่างสมําเสมอ ( X = . ) รองลงมาคือ การระดมความคิดและประสบการณ์เพือคาดเดาว่าจะเกิด
ปั ญหาใดๆ ในการทํางานในอนาคต ( X = . ) และการสร้างหรือการเตรีย มตัว สมาชิกให้พร้อมรับต่ อ
ผลกระทบและการเปลียนแปลง ในด้านต่าง ๆ ( X = . ) ในส่วนของความรู้ทคลาดเคลื
ี
อน คือการสร้าง
เครือข่ายนอกองค์การ จะทําให้เกิดการปรับตัว พร้อมรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตลอดเวลาและสามารถ
แลกเปลียนทรัพยากรในการดําเนินงานร่วมกันรวมทังการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้ ( X = . ) สุดท้าย
คือ ผูน้ ํ าในองค์การ ควรสนใจใฝ่ ศึกษาหาความรูท้ ทัี นสมัยอยู่เสมอและผู้นําต้องค้นหาทักษะ ความสามารถ
ของสมาชิกในองค์การ กระตุ้นสมาชิกในองค์การให้สนใจศึกษาความรู้ใหม่ ๆ หรือถ่ายทอดความรูท้ ตนเอง
ี
ได้รบั ให้แก่สมาชิก เพือทําให้แต่ละคน นํ าความรู้ ความสามารถ มาช่วยกันคิดแก้ไขปั ญหาและปรับปรุงการ
ทํางานได้ตามความสามารถ ความถนัด ส่งผลให้สมาชิกในองค์การเกิดความเชือมันในทีม ให้ความร่วมมือใน
การทํางานจนประสบผลสําเร็จ ( X = . )
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. ด้านเงือนไขคุณธรรม
ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค วามรู้เกียวกับปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ด้านเงือนไข
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = . ) โดยส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับ การเริมต้นสร้างคุณธรรมควรมาจาก
ตนเองด้วยการตังสติ และตระหนักในคุณธรรมอยู่เสมอ ( X = 5.00) การดําเนินงานต้องตังอยู่บนพืนฐานของ
ความซือสัตย์สุจริต ( X = 5.00) และให้รจู้ กั แบ่งปั นและมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อนในสั
ื
งคม
( X = 5.00) ในส่วนของความรูท้ คลาดเคลื
ี
อน คือ ในการทํางานนัน ควรมีความขยันหมันเพียร อดทน ไม่โลภ
ไม่ตระหนี รูจ้ กั แบ่งปั น ช่วยเหลือเกือกูล แบ่งเบาภาระงานของกันและกัน แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าทีหรือไม่ใช่งาน
ในความรับผิด ชอบของตนเอง แต่เพือภาพรวมของกระบวนการทํางานนันๆ จะได้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์
( X = 3.52) และใช้สติปัญญาอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการดําเนินชีวติ ตามศักยภาพและทรัพยากรทีมีอยู่
โดยไม่จําเป็ นต้องเลียนแบบหรือทําตามสังคมอืนๆ ทีอยู่รอบข้างเพราะมีบริบททีแตกต่างกันออกไป ( X =
. )
. ด้านเงือนไขความรู้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเงือนไขความรู้
อยู่ในระดับมาก ( X = . ) โดยส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กียวกับ ความรอบคอบและระมัดระวังทีจะนําความรู้ต่าง
ๆ มาพิจารณาให้เชือมโยงกัน ( X = 5.0 ) การหมันศึกษาหาความรูเ้ พิมเติมอยู่เสมอ เช่น การอบรม การ
ติดตามข่าวสาร เป็ นต้น ( X = 5.0 ) และการฝึ กตนเองให้มคี วามรอบรูเ้ กียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
อย่างรอบด้าน ( X = . ) ในส่วนของความรูท้ คลาดเคลื
ี
อน คือ ความรูใ้ หม่ในการดําเนินงานต่าง ๆ จะต้อง
มีความรอบคอบ และความระมัดระวังทีจะนํ าความรู้เหล่านันมาพิจารณาให้เชือมโยงกัน เพือประกอบการ
วางแผน ซึงอาจได้มาจากงานวิจยั เอกสาร ตําราหรือการแลกเปลียนเรียนรู้กบั เครือข่าย พันธมิตรทีประสบ
ความสําเร็จ ( X = . ) ประเด็นการนํ าความรู้จากเอกสาร ตํารา มาใช้ในการทํางาน ต้องมีการศึกษาอย่าง
ลุ่มลึก และฝึ กตนให้มีความรอบรู้เกียวกับวิชาการต่ าง ๆ ทีเกียวข้องอย่ างรอบด้าน เนืองจากความรู้จาก
เอกสาร ตํารา แม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการต่างๆ มาดีแล้ว แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน หรือความรูใ้ นเอกสาร ตํารานัน ๆ เป็ นชุดความรูเ้ ดิมทีปั จจุบนั ได้มกี ารปรับปรุง เปลียนแปลง แก้ไขให้
เกิดความทันสมัยมากขึน ( X = . )
. ระดับความรูใ้ นภาพรวมเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรูใ้ นภาพรวมเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลีย . ) กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามได้ทาํ การทดสอบความรูเ้ กียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ข้อ โดยมีผตู้ อบถูกอยู่ในช่วงคะแนน . - . ระดับปานกลาง จํานวน
คน และผู้ตอบถูกอยู่ในช่วงคะแนน . - . ระดับสูง จํานวน คน จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังสิน
คน
. ระดับการดําเนิ นงานในการบริ หารจัดการการเปลียนแปลง
การทีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะดําเนินงานด้านการบริหารจัดการการเปลียนแปลงได้นัน ถือว่า
เป็ นความสามารถหรือ ความพร้อ มของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนในการเอืออํา นวยต่ อ การบริห ารจัด การการ
เปลียนแปลงให้ประสิท ธิภ าพ โดยจะต้องมีปัจจัย หลายอย่างสนับสนุ นการดําเนินงานเหล่านัน เช่น การ
เปลียนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของผูน้ ําและสมาชิกกลุ่มทีเปิ ดรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการดําเนินงาน
มีกระบวนการสือสารและการแลกเปลียนความรูท้ สะดวกรวดเร็
ี
ว มีการกําหนดประเด็นด้านการบริหารจัดการ

115
การเปลียนแปลงวิธีการจัด การ รวมทังการประเมินผลและปรับปรุงการเปลียนแปลง รวมทังมีก ารยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัลเพือจูงใจในการบริหารจัดการการเปลียนแปลง ซึงพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง มีระดับการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการการเปลียนแปลง ประเด็นนโยบายและการ
ส่งเสริมจากหน่ วยงานภาครัฐ ค่าเฉลียอยู่ทระดั
ี บ . อยู่ในระดับมาก
. การยอมรับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ นงาน
การยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปปฏิบ ัติใ นการดําเนิ น งาน เป็ นการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลหลังจากได้เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและ
ความชํานาญ สามารถนํ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน ตามศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนแต่ละแห่ง โดยกระบวนการยอมรับจะต้องผ่านขันตอนต่าง ๆประกอบด้วย การรับทราบแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเกิดความสนใจ หลังจากนันจึงเสาะแสวงหาข่าวสารหรือแสวงหา
รายละเอียดเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิมเติม เกิดการไตร่ตรองหรือประเมินโดยเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ หรือความรูข้ องตนว่า หากนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั จิ ะเกิดประโยชน์กบั วิสาหกิจ
ชุมชนเพียงใด เมือได้ทดลองดําเนินงานแล้วจะเกิดผลอย่างไร รวมทังหลังจากได้มกี ารทดลองดําเนินการจน
ประสบผลสําเร็จดีเป็ นทีประจักษ์จงึ เกิดการยอมรับและนําไปใช้ ซึงพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง มีระดับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน ตามศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชน ค่าเฉลียอยู่ทระดั
ี บ . อยู่ในระดับมาก
. แนวทางการบริ หารจัดการการเปลี ยนแปลงที เหมาะสมในการยอมรับ ปรัช ญา
เศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ นงานของกลุ่มวิ สาหกิ จชุมชน
กระบวนการบริหารจัดการการเปลียนแปลงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง ทางกลุ่มได้มกี ารเตรียมการและปรับเปลียนพฤติกรรมอย่างไม่เป็ นทางการผ่านผูน้ ํากลุ่มไปยังสมาชิก
โดยการสือสารแบบไม่เป็ นทางการคือการพบปะพูดคุยในสถานทีต่างๆ แต่ ไม่ มกี ารกําหนดการประชุมที
แน่ นอน ขาดเครืองมือและกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลียนแปลง ไม่มรี ะบบฐานข้อมูลสําหรับการ
บริหารจัดการการเปลียนแปลง ดังนันจึงกําหนดเป้ าหมายและการวัดผลไม่ได้ แม้ว่าจะมีการยกย่องชมเชย
และการให้รางวัลแก่สมาชิกแต่เป็ นการยกย่องชมเชยและให้รางวัลในงานประจําทีทําอยู่แล้ว จึงไม่สามารถ
สร้างกระบวนการของการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอ
เมืองปาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมและปรับเปลียนพฤติกรรมการสร้าง แสวงหาและบริโภคความรูเ้ กียวกับ
การบริหารจัดการการเปลียนแปลงให้เกิดขึนกับวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มได้ ดังนันแนวทางการบริหารจัดการ
การเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิในการดําเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน มีแนวทางสําคัญ ดังต่อไปนี
. จัดให้มกี ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเปลียนแปลงต่าง ๆ ผ่านช่อง
ทางการสือสารทีเหมาะสมกับกลุ่ม เช่น สือบุคคล หอกระจายข่าว การประชุมและส่งเสริมการค้นคว้าหา
ความรูเ้ พิมเติมเกียวกับการเปลียนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพือให้มภี ูมคิ มุ้ กันในตัว คือมีพนฐานหรื
ื
อมีความ
พร้อมมากเพีย งพอทีจะรู้เท่าทันต่ อผลกระทบทีจะเกิดจากการเปลียนแปลงต่ าง ๆ โดยพิจ ารณาจากเหตุ
ปั จจัยทีเกียวข้องและคํานึ งถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทํานัน ๆ อย่างรอบคอบ เพือให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
. เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า โดยการทีส่งเสริมให้ก ลุ่มวิสาหกิจชุ มชนและ
เครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น บริษทั ขนาดใหญ่ ทีมีสามารถใน

116
การรับซือผลผลิตทีได้จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือเป็ นตัวกลางในการกระจายสินค้า ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินต่ างๆ เพือส่งเสริมการลงทุนบนพืนฐานศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันวิจยั หรือ
สถาบันการศึกษา เพือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือการสร้างเสริมการรับรูก้ ารเปลียนแปลงทังด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เป็ นต้น อันจะเป็ นประโยชน์ในการสืบทอดภูมปิ ั ญญาของชุมชน เป็ นการ
แลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ การแบ่งปั นและการช่วยเหลือกัน
. มุ่งสร้างความพอประมาณ ทีอยู่บนพืนฐานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อันได้แก่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยกําหนดเป็ นเป้ าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพือ
สร้างความเอืออาทรช่วยเหลือซึงกันและกัน ทําให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน ซึงจะทําให้เกิดความร่วมมือใน
การดําเนิ นงานโดยปราศจากการเบีย ดเบียนและเอารัดเอาเปรียบกันเพราะทราบเป้ าหมายว่ าทําไปเพือ
ประโยชน์ ข องส่ว นรวม รวมทังการไม่ เ บีย ดเบีย นธรรมชาติจ นเกิน ไป การอยู่ร่ ว มกับ ธรรมชาติ การใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่ า งพอดี ใช้อ ย่ า งคุ้ม ค่ าให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด พร้อ มกับ การอนุ ร ัก ษ์ แ ละพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมด้วย ซึงจะทําให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชวี ติ ทีประหยัด อดออม มีชวี ิตที
เรียบง่าย ไม่ฟ้ ุงเฟ้ อ ฟุ่มเฟื อย ไม่ตกเป็ นทาสของอบายมุข วัตถุนิยม และบริโภคนิยม โดยผูน้ ํากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจะต้องทําเป็ นตัวอย่างเพือขยายผลไปยังสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนต่อไป
. สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้อยู่ได้ดว้ ยตนเอง ลดการพึงพาชุมชนอืนจนเกิน
ความจําเป็ น โดยเน้ นความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพือเลียง
ประชาชนหรือชุมชนนัน ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งพึงพาปั จจัยต่าง ๆ ทีประชาชนหรือชุมชนไม่ได้เป็ นเจ้าของ โดยแต่
ละวิสาหกิจชุมชนต้องช่วยเหลือเกือกูลกันและหาหนทางเพิมมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยยึด
หลักการของความยังยืน ลดค่าใช้จ่ายหรือลดรายจ่าย ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ และสร้างสิงอุปโภคบริโภค
ในพืนทีหรือชุมชนของตนเอง เช่น ข้าว นํา ปลา ไก่ ไม้ผล และพืชผัก เป็ นต้น โดยมุ่งเน้นการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็ นอันดับแรก เมือเหลือพอจากการบริโภคแล้ว จึงคํานึงถึงการผลิตเพือ
การค้าเป็ นอันดับรองลงมา
. ส่ งเสริมการรวมกลุ่ ม ให้ค วามสําคัญ กับการรวมกลุ่ม โดยครอบคลุมกลุ่ม วิส าหกิจ
ชุมชนทุกกระบวนการทังการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจ ค้าขาย และ
การท่ อ งเทียวระดับ ชุ ม ชน เพือให้เ กิด การแลกเปลียนเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ใ นการบริห ารจัด การการ
เปลียนแปลงและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึงจะทําให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาทีเข้มแข็ง เพราะมีเครือข่ายทีกว้างขวางมากขึน การกระจายรายได้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนก็จะดีขนึ รวมทังได้รบั การแก้ไขปั ญหาอย่างรอบด้าน

สรุปผลการวิ จยั

. จากผลศึกษาระดับความรู้และการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พบว่า ข้อมูลระดับความรูเ้ กียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองปาน ตาม
หลักการ ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมคิ ุ้มกัน และ เงือนไข อันได้แก่ เงือนไข
คุ ณธรรมและเงือนไขความรู้ ระดับความรู้ในภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน มีค วามรู้เกียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านข้อมูลเกียวกับระดับการดําเนินงานด้านการบริห ารจัดการการเปลียนแปลง การทีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจะดําเนินงานด้านการบริหารจัดการการเปลียนแปลงได้นัน ถือว่าเป็ นความสามารถหรือความ
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พร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการเอืออํานวยต่อการบริหารจัดการการเปลียนแปลงให้ประสิทธิภาพ โดย
จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างสนับสนุนการดําเนินงานเหล่านัน โดยภาพรวมแล้วระดับการดําเนินงานด้านการ
บริหารจัดการการเปลียนแปลงประเด็นนโยบายและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับมาก
ส่วนการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งไปปฏิบตั ิในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
อําเภอเมืองปาน ซึงเป็ นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลังจากได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมือเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและความชํานาญ รวมทังมีการส่งเสริมจากหน่ วยงานภาครัฐ จึงทําให้
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มอยู่ในระดับ
มาก
. จากผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง แนว
ทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลง พบว่า มีการเตรียมการและปรับเปลียนพฤติกรรมอย่างไม่เป็ นทางการ
ผ่านผูน้ ํ ากลุ่มไปยังสมาชิก โดยการสือสารแบบไม่เป็ นทางการคือการพบปะพูดคุยในสถานทีต่างๆ แต่ไม่มี
การกําหนดการประชุมทีแน่นอน ขาดเครืองมือและกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลียนแปลง ไม่มี
ระบบฐานข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการการเปลียนแปลง ส่งผลทําให้ไม่สามารถกําหนดเป้ าหมายและการ
วัดผลทีชัดเจนได้ ถึงแม้ว่ามีแนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงด้วยการยกย่องชมเชยและการให้
รางวัลแก่สมาชิกเพือสร้างแรงจูงใจในการเปลียนแปลงทีเกิดขึน แต่เป็ นการยกย่องชมเชยและให้รางวัลในงาน
ประจําทีทําอยู่แล้ว จึงไม่สามารถสร้างกระบวนการของการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมกับ
บริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมและปรับเปลียนพฤติกรรมการ
สร้าง แสวงหาและบริโภคความรู้เกียวกับการบริหารจัดการการเปลียนแปลงให้เกิดขึนกับวิสาหกิจชุมชนแต่
ละกลุ่มได้
การยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน พบว่า ได้มกี าร
รับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความการสนใจ มีการประเมินค่าเพือเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการแบบเดิม มีการทดลองและยอมรับในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กบั การดําเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการดําเนินงานของกลุ่มมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจึงปรับตัวและยอมรับการ
เปลียนแปลงได้มากกว่า อีกทังเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่สมําเสมอจึงเกิดการยอมรับได้มากขึน
ดังนันแนวทางการบริห ารจัด การการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ิในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ทางกลุ่มจะต้องให้ความสําคัญกับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเปลียนแปลงต่ าง ๆ ไปยังสมาชิกของกลุ่ม ผ่านช่องทางการ
สือสารทีเหมาะสม เน้ น เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้า วหน้ าในการสืบ ทอดภูมิปัญญาของชุม ชนเป็ น พืนฐาน
ศักยภาพของกลุ่ม มุ่งเน้นการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็ นอันดับแรก เมือเหลือ
พอจากการบริโภคแล้วจึงคํานึงถึงการผลิตเพือการค้าเป็ นอันดับรองลงมาและให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่ม
เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรีย นรู้ประสบการณ์ใ นการบริหารจัดการการเปลียนแปลงและการนํ า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
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. ระดับความรูแ้ ละการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็ นการฝึกตน
ให้มคี วามรอบรูเ้ กียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังทีจะนํา
ความรูต้ ่าง ๆ เหล่านันมาพิจารณาให้เชือมโยงกัน เพือประกอบการวางแผนและในขันปฏิบตั ิ วิรชั วิรชั นิภา
5
วรรณ ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลังจากได้เรียนรู้ ซึงทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
6
ทักษะ และความชํานาญ สามารถนํามาใช้ในการปฏิบตั ิ บุญสม วราเอกศิริ การเปลียนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ จะมาจากผู้นําทีเสนอแนวความคิดใหม่ซงจะนํ
ึ
าไปใช้ในเปลียนแปลง ว่า
แนวคิดใหม่นมีี ประโยชน์มากกว่าเดิม มีความคล้ายคลึงสอดคล้องกันกับสิงเดิมทีเคยทําอยู่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และเตรียมพร้อมสําหรับการสือสารทีเหมาะสมไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีขอ้ พึงระวังด้านการละเลยไม่เอาใจใส่
ต่อการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยทีเกิดขึน หรือการขาดความสามารถทีจะประกอบการ ขาดความตังใจ ขัด
ต่อธรรมเนียมประเพณีทชุี มชนยึดถือ รวมทังนโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐทีไม่ชดั เจน ซึงเหล่านีจะทําให้
7
ชุมชนไม่เกิดการยอมรับ นรินทร์ชยั พัฒนพงศา
กระบวนการยอมรับจะต้องผ่านขันตอนต่างๆ ประกอบด้วย การรับทราบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากแหล่งต่ างๆ แล้วเกิดความสนใจ หลังจากนันจึงเสาะแสวงหาข่าวสารหรือแสวงหารายละเอียด
เกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิมเติม เกิดการไตร่ตรองหรือประเมินโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์
หรือความรูข้ องตนว่า หากนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั จิ ะเกิดประโยชน์กบั วิสาหกิจชุมชนเพียงใด
เมือได้ทดลองดําเนินงานแล้วจะเกิดผลอย่างไร รวมทังหลังจากได้มกี ารทดลองดําเนินการจนประสบผลสําเร็จ
ดีเป็ นทีประจักษ์จงึ เกิดการยอมรับและนําไปใช้ ซึงพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
มีระดับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน ตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ค่าเฉลียอยู่
8
ทีระดับ . อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของสัญญา จารุจนิ ดา ได้ศึกษาแนวทางการบริห าร
จัดการในการน้อมนํ าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ใิ นโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่ องสอน พบว่าแนวทางการพัฒนาครูในการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิของโรงเรียน
จะต้องจัดประชุ มทางวิชาการทุกเดือนเพือแลกเปลียนเรียนรูเ้ กียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูมกี าร
วางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ครูในโรงเรียนและ
9
ส่งเสริมให้ครูทาํ งานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้อง และพระมหาชนะพงษ์พนั ธ์ สีสงั ข์ ได้
ทําการศึกษาสภาพและปั ญหาของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารวัดของเจ้าอาวาสใน
5
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จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารวัดของเจ้าอาวาสวัดในจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเจ้าอาวาสวัดทีมีวุฒกิ ารศึกษาต่ างกันมีสภาพการนํ า
10
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารวัดแตกต่างกัน เช่นเดียวกับณัฏฐินี ทองดี และคณะ ซึงได้
ศึก ษาการพัฒ นาและถ่ ายทอดความสามารถทางการแข่ง ขันของวิส าหกิจ ชุ มชนด้า นการท่ องเทียวทาง
วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถินบนพืนฐานของความพอเพียงของหมู่บ้านสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์
(OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา พบว่าปั จจัยสู่ความสําเร็จ คือ การยอมรับผูน้ ําทีเข้มแข็งหรือผูน้ ําทีมีภาวะ
ผู้นําในการถ่ายทอดความสามารถทางการแข่งขันบนพืนฐานของความพอเพียงและการมีหน่วยงานในพืนที
เห็นความสําคัญ ตลอดจนความเข้มแข็งและการเกาะเกียวกันอย่างเหนียวแน่ นของคนในชุมชน รวมทังสุวกิจ
11
ศรีปัดถา ได้ทําการศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน พบว่าในการสร้างการยอมรับและประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจ
ชุมชน ผูป้ ระกอบการเรียนรูเ้ ข้าใจหลักการอย่างจริงจังและควรประกอบการโดยยึดหลักปฏิบตั คิ อื ต้องมีความรู้
ต้องมีคุณธรรมทํากิจการโดยความมีเหตุผลพอประมาณและสามารถคุม้ กันตนเองได้อุม้ ชูตนเองได้ให้ยนื บน
ขาตนเองได้
2. แนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควรมีการเปลียนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของผูบ้ ริหาร
และบุคลากร ให้เปิ ดรับและพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มีการสือสารให้เกิดความเข้าใจถึงสิงทีองค์การจะ
ดําเนินการร่วมกัน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครืองมือให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์การ ลักษณะ
การทํางาน วัฒนธรรมองค์การและทรัพยากรทีมีอยู่ มีการกําหนดเป้ าหมายและร่วมแลกเปลียนแบ่ง ปั น
ประสบการณ์เพือจัดทําเนือหาให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยจัดทําเป็ นฐานข้อมูลต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม มีการนําความรู้ไปทดลองใช้ส่งผลต่อการวัดผลและการปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพยิงขึน
รวมทังการยกย่องชมเชยหรือการให้รางวัลเพือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมและการมีส่วน
12
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ
แนวทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถสรุปเป็ นแนวทางสําคัญ คือ ) จัดให้มกี ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเปลียนแปลง
ต่างๆ ผ่านช่องทางการสือสารทีเหมาะสมกับกลุ่ม ) เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า โดยการทีส่งเสริม
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ) มุ่ง
สร้างความพอประมาณ ทีอยู่บนพืนฐานสังคมและวัฒนธรรมของชุม ชน ) สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจของ
ชุ มชนให้อ ยู่ไ ด้ด้ว ยตนเอง ลดการพึงพาชุมชนอืนจนเกิน ความจําเป็ น และ ) ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม ให้
ความสําคัญกับการรวมกลุ่มโดยครอบคลุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกระบวนการ สอดคล้องกับปิ ยะวัน เพชร
10

ณัฏฐินี ทองดี และคณะ, การพัฒนาและถ่ายทอดความสามารถทางการแข่งขันของวิ สาหกิ จชุมชนด้าน
การท่องเที ยว ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ นบนพืนฐานของความพอเพียงของหมู่บา้ นสิ นค้าหนึ งตําบลหนึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา. รายงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
.
11
สุวกิจ ศรีปัดถา, การประยุกต์หลักการ จัดการธุรกิ จ ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิ จพอเพียงกับ
วิ สาหกิ จชุมชน. วารสารบัณฑิตศึกษา ปี ฉบับที ที (สิงหาคม-ตุลาคม
) หน้า - . มหาวิทยาลัยศิลปากร,
.
12
ศรีไพร ศักดิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบลู ย์ชยั , ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรุ้.
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน. 2549).

120
13

หมี ได้ทาํ การศึกษาผลสัมฤทธิการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพืนที
อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่รบั รู้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความหมาย
และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึงแสดงให้เห็นว่ามีการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติใ นการดําเนิ นงานของกลุ่มวิส าหกิจ ชุมชน โดยมีพฤติก รรมการดํา เนินชีวิต ตามปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประสบผลสัมฤทธิระดับมาก ด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมประสบผลสัมฤทธิ
14
ปานกลางและพฤติกรรมด้านสังคมประสบผลสัมฤทธิระดับมาก และดาราวรรณ พรหมกัลป์ ได้ศกึ ษาผลการ
ดําเนินงานหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษา: หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง อําเภอปั ว จังหวัดน่ าน
พบว่าผลการดําเนินงานหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปั ว จังหวัดน่าน รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ครัวเรือนมีพนฐานสั
ื
งคมในการช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัตขิ องหมู่บ้านและมีการรักษาสิงของต่าง ๆ ให้คง
อยู่ใช้ในสภาพใช้การได้นาน ๆ มีความรูร้ กั สามัคคี ไม่มคี วามแตกแยกกัน อีกทังงานวิจยั ของธนาวุฒิ พิมพ์ก ิ
15
และจันทนา ฤทธิสมบูรณ์ ได้ศกึ ษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีการประยุกต์แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือ เน้นการใช้
วัต ถุ ดิบทีมีอยู่ในท้องถิน เน้ น วามประหยัด ซือสัตย์แ ละความสามัค คีปรองดอง ช่ว ยเหลือเกือกูลกัน ซึง
หลักการจัดการธุรกิจแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํ ามาประยุก ต์ใช้กบั วิสาหกิจชุมชนทุ ก
16
ประเภทและทุกขนาดกิจการได้อย่างเหมาะสม ซึงมีความสัมพันธ์กบั งานวิจยั ของสันติ พรมขันธ์ (
) ได้
ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนินงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่
ในโรงเรีย นแกนนํ า สัง กัดสํา นั ก งานการประถมศึก ษาจัง หวัดขอนแก่น และจัง หวัด เลย พบว่ าด้านการ
ดําเนินงานควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการมากทีสุด โดยต้องสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนให้เกิดขึน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
จากผลการศึก ษาระดับ ความรู้เ กียวกับปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ( ห่ ว ง เงือนไข) เมือ
เรียงลําดับจากน้อยไปหามาก พบว่า ระดับความรูด้ า้ นความมีเหตุผล อยู่ในระดับน้อย ( X = . ) ด้านการมี
ภูมคิ มุ้ กัน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = . ) ด้านความพอประมาณ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = . )
ด้านเงือนไขคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = . ) และด้านเงือนไขความรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = . )
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สถานศึกษาและหน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง
ควรมีโครงการส่งเสริมความเข้าใจในด้านความมีเหตุผลแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพือเกิด การตัดสินใจอย่างมี
13

ปิ ยะวัน เพชรหมี, ผลสัมฤทธิ การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของสมาชิ กกลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนเขต
พืนที อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ . วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, ปี ท ี เล่มที (มกราคม-มิถุนายน
) หน้า - .
14
ดาราวรรณ พรหมกัลป์ , ผลการดําเนิ นงาน หมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง กรณี ศึกษา : หมู่บา้ นเศรษฐกิ จ
พอเพียงตัวอย่าง อําเภอปัว จังหวัดน่ าน. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,
.
15
ธนาวุฒ ิ พิมพ์ก ิ และจันทนา ฤทธิสมบูรณ์, การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ เศรษฐกิ จพอเพียงกับวิ สาหกิ จ
ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , ฉบับที ปี ท ี (มกราคม-เมษายน
), หน้า - .
16
สันติ พรมขันธ์, สภาพและปัญหาการดําเนิ นงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ทฤษฎี ใหม่ในโรงเรียนแกนนํา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเลย,
.
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เหตุผล ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมทีดีงาม ไม่ตดั สินใจเพราะเสียง
ส่วนใหญ่ของชุมชน โดยอาจจัดโครงการเรียนรู้การวางแผนตามหลักวิชาการ การกําหนดเป้ าหมายอย่างมี
เหตุผล เป็ นขันตอน เพือให้การดําเนินงานไม่ก้าวกระโดดจนทําให้สมาชิกหรือพนักงานในองค์การเกิดความ
ท้อแท้ โดยคาดการณ์ ว่าจะเกิดอะไรขึนจากการดําเนินงานในอนาคต เพือเตรียมป้ องกันปั ญหา รวมทังจัด
โครงการส่งเสริมให้มกี ารสือสารข้อมูลภายในองค์การอย่างทัวถึง โดยใช้เทคโนโลยีในการสือสารทีเหมาะสม
กับผูร้ บั สารซึงเป็ นคนในชุมชน มีการจัดประชุมทีมงานอย่างสมําเสมอ เพือให้สมาชิกทุกคนรูว้ ่าจะต้องทํางาน
อะไร ด้วยเหตุผลใด ซึงเป็ นการทําให้ทุกคนได้เข้ามามีสว่ นร่วมและสร้างความสามัคคีร่วมกัน
ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
จากการสนทนากลุ่ม การสังเกตภาคสนามของผูว้ จิ ยั และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วนําข้อมูล
มาประกอบกันในแต่ ละขันตอนของการวิจยั เพือค้นหาการยอมรับปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ส่วนใหญ่ให้การยอมรับและน้อมนําความรู้เกียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ และการดําเนินงานของกลุ่ม ภาพรวมอยู่อยู่ในระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลีย . จากคะแนนเต็ม . ) เนืองมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งบาง
ประเด็นคลาดเคลือน เช่น มีการดําเนินชีวติ ของตนเองเลียนแบบกับวิสาหกิจชุมชนอืนๆ ทีอยู่รอบข้าง แม้ว่า
จะมีบริบทชุมชนทีแตกต่างกัน มีการสือสารข้อมูลภายในองค์การแต่เป็ นแบบไม่เป็ นทางการ มีการประชุม
ทีมงานแต่ ไม่กําหนดเวลาประชุมอย่างสมําเสมอ ขาดการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึนจากการดําเนิ นงาน
เพราะทํางานโดยมุ่งหวังผลในปั จจุบนั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่มเี ป้ าหมายและการวางแผนการทํางาน
ในอนาคต ซึงเหล่านีมีผลมาจากผูน้ ําในองค์การ ขาดความสนใจใฝ่ ศกึ ษาหาความรูท้ ทัี นสมัยอยู่เสมอและผู้นํา
ขาดการค้นหาทักษะหรือความสามารถของสมาชิกในองค์การ ไม่กระตุ้นสมาชิกในองค์การให้สนใจศึกษา
ความรู้ใหม่ ๆ สอดคล้องกับข้อคําถามย่อยในระดับความรู้เกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีขอ้ ที
ระดับความรูอ้ ยู่ในเกณฑ์ น้อยทีสุด จํานวน ข้อ จากข้อคําถามทังหมด ข้อ
ดังนัน กลุ่ม วิสาหกิจชุม ชนควรทําการส่งเสริม การใช้สติปั ญญาอย่างถู กต้อง เหมาะสมในการ
ดําเนินชีวติ ตามศักยภาพและทรัพยากรทีมีอยู่ โดยไม่จําเป็ นต้องเลียนแบบหรือทําตามสังคมอืน ๆ ทีอยู่รอบ
ข้างเพราะมีบริบททีแตกต่างกันออกไป โดยลดการพึงพาชุมชนอืน เน้นความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพือหล่อเลียงชุมชนนัน ๆ ไม่พงพาปั
ึ
จจัยต่าง ๆ ทีประชาชนหรือชุมชน
ไม่ได้เป็ นเจ้าของ ซึงแต่ละวิสาหกิจชุมชนต้องสร้างเครือข่ายและช่วยเหลือเกือกูลกันและหาหนทางเพิมมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยยึดหลัก การของความยังยืน มุ่ งเน้ นการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็ นอันดับแรกอย่างจริงจัง เมือเหลือพอจากการบริโภคแล้ว จึงคํานึงถึงการผลิต
เพือการค้าเป็ นอันดับรองลงมา
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
เพือให้กระบวนการบริหารจัดการเป็ นรูปธรรม ควรทําการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีได้นําแนว
ทางการบริหารจัดการการเปลียนแปลงทีเหมาะสมในการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ) การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเปลียนแปลงต่างๆ ผ่านช่องทางการสือสารทีเหมาะสม ) เน้น
เศรษฐกิจพอเพีย งแบบก้าวหน้ า โดยส่งเสริม ให้กลุ่ มวิสาหกิจ ชุม ชนและเครือข่ายสร้า งความร่ วมมือ กับ
หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ) มุ่งสร้างความพอประมาณบนพืนฐานสังคมและวัฒ นธรรมของ
ชุมชน ) สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้อยู่ได้ดว้ ยตนเอง ลดการพึงพาชุมชนอืนจนเกินความจําเป็ น
มุ่งเน้นการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็ นอันดับแรก การผลิตเพือการค้าเป็ นอันดับ
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รอง และ ) ให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มเพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการการเปลียนแปลงและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ว่าแนวทางการบริหารจัดการการ
เปลียนแปลงดังกล่าว ได้สร้างการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองปาน
จัง หวัดลําปาง มากขึนเพียงใด และสามารถนําไปใช้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมีบริบทแตกต่างกันได้หรือไม่
อย่างไร
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