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บทคดัย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และศึกษาแนวทางการพฒันาอาชีพเสริมตามปลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุดหมู่บา้นศิลา ต าบลศิลา อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูล 35คน เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (semi-structured interview) แนวทางการสัมภาษณ์ (interview guide) แนวทางการสงัเกต (observation guide) การ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (content analysis) ผลการวิจยัพบว่า ดา้นบุคลากร ผูท้  า
แปลงปลูกตน้ดอกพุด คือแรงงานของพ่อบา้น ไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชโ้ดยมีความพอดี พอประมาณ 
มีความอดทน พากเพียร ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี9 ดา้นงบประมาณ มีรายไดจ้ากการขาย
ดอกพุดครัวเรือนประมาณเดือนละ 8,000 บาท มีการท าบญัชีรายรับรายจ่าย มีการออม ดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ลูกตน้ดอก
พุด มีความพอดี มีความคุม้ค่า มีเหตุผล เดินสายกลาง ดา้นการจดัการทัว่ไปเชิงการบ ารุงรักษาการปราบศตัรูพืชไดใ้ชย้า
สมุนไพร ไม่ใชส้ารเคมี เพราะจะท าลายตนเองและระบบนิเวศ ส่วนการตลาดไดข้ายดอกพุด และพวงมาลยัดอกพุดท่ีบา้น 
บางคร้ังก็สัง่ซ้ือ และน าไปขายท่ีตลาด ทั้งหมดน้ีไดย้ดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
                 ปัญหาการจดัการอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา่ ดา้นบุคลากร แรงงานอยูใ่นครัวเรือน มีเวลา
จ ากดัตอ้งไปปฏิบติังานประจ า ไม่มีเวลาวา่งมาจดัการเก็บดอกพุดและแปรรูป ปัญหาดา้นการตลาดในวนัส าคญั เช่นวนัพอ่ 
วนัแม่ วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์ดอกพดุไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 
  แนวทางการพฒันาอาชีพเสริมตามปลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ก่ ควรประชาสัมพนัธ์ให้กวา้งไกลยิง่ข้ึน 
โดยใชร้ะบบ Internet ควรแปรรูปให้ทนัต่อความตอ้งการ และความทนัสมยั เช่นการร้อยมาลยั แต่งงาน ให้เป็นมาลยัรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ ประการส าคญั ควรหาวธีิพฒันา เร่งการผลิตดอกพดุ ใหมี้ปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการในแต่ละฤดูกาล 
 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were:  1)  to study the situation and problem in management of supplementary 

vocation based on Sufficiency Economy Philosophy, and 2) to study the guidelines for developing the supplementary vocation 
based on Sufficiency Economy Philosophy for growing Pudsila Flower in Sila Municipality, Sila Village, Sila Sub-district, 
Muang District, KhonKaen Province.  This research was Qualitative Research.  There were 35 key informants.  The research 
instrument were the Semi-Structured Interview, Interview Guide, Observation Guide, Focus Group Discussion, and Content  
 
*นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
** รองศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Analysis.The research findings found that the staffs planting Pudisla Flower were labors of steward.   The Sufficiency 
Economy Philosophy was applied including the sufficiency, moderation, patience, and persistence based on the 9th Reign King 
Bhumipol.For the budget aspect, the income was obtained from selling Pudsila Flower approximately 8,000 baths/month.  
The accounts including the revenue and expenditure, were made.  The saving was made.  For the material and supply using 
for growing Pudsila Flower, the sufficiency, worthwhile, reason, and moderation were obtained.  For general management in 
maintaining and eliminating the weed, the herb was used without chemical substance otherwise it would destroy itself as well 
as ecological system.For meeting, Pudsila Flowers and Pudsila Steering were sold at home. Sometimes, they were bought and 
sold at the market.  All of these things, the Sufficiency Economy Philosophy was focused on for earning their living. 

  The management problem in supplementary vocation based on Sufficiency Economy Philosophy, found that the 
staff aspect, the labors were in the households.  The times were limited since one had to do one’s regular work and had no 
time for picking Pudisla Flowers and transforming them.  The marketing problem, during the important days such as Father 
Day or Mother Day, New Year Day, Songkran Day, there were insufficient Pudsila Flowers for the markets. 

  The guidelines for developing the supplementary vocation based on Sufficiency Economy Philosophy, the 
information should be provided wider and farther by using the Internet System.  The Flowers should be transformed in time 
and modernity such as the marriage flowers should be steered for welcoming and good bye.  The important thing, the 
development should be found for producing Pudsila Flowers more quickly so that there would be sufficient amount of 
flowers with the need in each season.   
 
ค าส าคญั: อาชีพเสริม เศรษฐกิจพอเพียง   
Keywords:  Supplementary Vocation, Sufficiency Economy 
 
บทน า 
 การพฒันาสังคมและประเทศชาติจะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขความอบอุ่นความมัน่คง
ปลอดภัยในชีวิตประการส าคญัคือประชาชนจะตอ้งมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีมั่งคัง่สภาวะสังคมท่ีอบอุ่นและมัน่คงมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดีโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจนั้นจะตอ้งมีรายไดล้ดรายจ่ายลดหน้ีสินและเพ่ิมทรัพยสิ์นจาก
อาชีพหลกัและอาชีพเสริมปัจจุบันเกษตรกรซ่ึงอยู่ในชนบทมีจ านวนถึงร้อยละ80 ของประชาชนทั้ งหมดมีอาชีพ
เกษตรกรรมท าไร่ท านาท าสวนเล้ียงสตัวเ์ล้ียงปลาเม่ือหมดฤดูปักด าและเก็บเก่ียวเกษตรกรจะประกอบอาชีพเสริมโดยใช้
แรงงานในครัวเรือน ท่ีมีอยูไ่ปรับจา้งเช่นรับจา้งตดัออ้ยขดุมนัส าปะหลงัหรือท างานก่อสร้างภายในจงัหวดัเดียวกนัหรือ
ไปรับจา้งท างานต่างจงัหวดัและในเมืองใหญ่นอกจากน้ีการประกอบอาชีพเสริมของบางกลุ่มเช่นการทอผา้ไหมทอผา้
ฝ้ายทอเส่ือการเล้ียงปลาอาชีพเสริมดา้นเกษตรเช่นการปลูกผกัปลูกผลไมอ้าทิปลูกมะนาวมะกรูดแกว้มงักรประเภท
ดอกไมป้ระดบัเช่นดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยดอกมะลิดอกพุดเป็นตน้อาชีพเสริมเหล่าน้ีบางแห่งเกษตรกรจะยึด
เป็นอาชีพหลกัก็มี 
 เกษตรกรประกอบอาชีพเสริมไดมี้การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเช่นกลุ่มทอผา้กลุ่มจกัสานกลุ่มผา้ฝ้ายยอ้ม
คราม วิสาหกิจชุมชนคือการสร้างงานสร้างรายไดส้ร้างความเขม็แขง็ใหชุ้มชนโดยชุมชน (วิภาวี กฤษณะภูติ, 2558) แต่
เกษตรกรบางรายบางอาชีพจะไม่รวมกลุ่มจะท าอาชีพเสริมเป็นรายบุคคลอาชีพเสริมก็คืออาชีพท่ีประกอบกนัเป็นธุรกิจ
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ภายในครอบครัวตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกฝนเช่นการปลูกผกัเล้ียงปลา (เสริมศกัด์ิ และคณะ, 2535) ซ่ึง
อาชีพเสริมเป็นอาชีพท่ีมีเป็นเจา้ของด าเนินการโดยอยูใ่ตอิ้ทธิพลของบุคคลอ่ืนหรือธรกิจอ่ืน (อ านวย  และคณะ, 2535) 
อาชีพเสริมเป็นอาชีพรองท่ีเป็นแหล่งรายไดเ้สริมจากอาชีพหลกัอาชีพเสริมไม่ตอ้งกระทบถึงอาชีพหลกัจะตอ้งเป็น
ธุรกิจหรือกิจการในรูปใด ๆ ก็ไดแ้ต่จะตอ้งเป็นอาชีพท่ีใชเ้สริมรายไดห้ลกัเท่านั้น (วไิลวจัส์  และคณะ,2555) การจดัการ
และการพฒันาอาชีพเสริมมีการจดัการทั้งบุคคลงบประมาณวสัดุอุปกรณ์การจดัการทัว่ไปและการตลาด (ทศันี, 2555) 
อา้งอิงจากปราโมทย ์(2552) บางรายบางกลุ่มมีการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตการจดัการและ
การตลาดซ่ึงจะเน้นถึงความพอเพียงหรือความพอประมาณโดยลดรายจ่ายเพ่ิมรายไดล้ดตน้ทุนการผลิตจดัท าบญัชี
รายรับรายจ่ายในครัวเรือนความมีเหตุผลค านึงถึงผลจะเกิดข้ึนความพอเพียงตอ้งอยา่งมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนัคือการ
เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงใด ๆท่ี จะเกิดข้ึนและมีวินยัในการออมทรัพยอ์ย่างต่อเน่ืองส่วนเง่ือนไข 2 
ประการคือความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับเง่ือนไขดา้นคุณธรรมคือมีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความ
พากเพียรอดทน (เศรษฐกิจพอเพียง ฉบบัประชาชน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น, ม.ป.ป.) 
 จังหวดัขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางของการศึกษาการแพทย์
สาธารณสุขการคมนาคมขนส่งการบริการมีประชากร 1,802,625 ชาย 889,324 หญิง 913,297 (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 
2560)ประกอบดว้ย 26 อ าเภอ 198 ต าบล 2,331 หมู่บา้น (ส านกังานปกครองทอ้งถ่ินขอนแก่น, 2559)  อ าเภอเมืองเป็น
อ าเภอหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่นซ่ึงมีหมู่บา้นศิลาต าบลศิลาอ าเภอเมืองมี 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1, 18, และ 28  ประชากร
มีอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 80 ประชาชนในหมู่บา้นศิลามีอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรท านาท าไร่ท าสวนโดย
อาศยัน ้ าฝนและน ้ าจากเข่ือนอุบลรัตน์ประชาชนจะมีอาชีพเสริมคือปลูกดอกไมด้อกพุดดอกมะลิดอกรักดอกดาวเรือง
เป็นตน้ 
 จากการสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ไดพ้บวา่ผูป้ลูกดอกไมข้องเทศบาลเมืองศิลาหมู่บา้นศิลาเกษตรกรไดป้ลูกดอกไม้
นานาชนิดเช่นดอกดาวเรืองบานไม่รู้โรยดอกมะลิดอกรักดอกพดุเกษตรกรไดป้ลูกดอกพดุมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 70  
ของครัวเรือนทั้งหมด (หมู่บา้นศิลามี1,027 ครัวเรือน) หรือประมาณ 700 ครัวเรือนในการด าเนินงานในการจดัการการ
ปลูกดอกพุดผูป้ลูกบางรายปลูกเป็นอาชีพเสริมบางรายปลูกดอกพุดเป็นอาชีพหลกัการปลูกดอกพุดเกษตรกรผูป้ลูกได้
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชต้ั้งแต่ความพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนั
และมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเก่ียวกับรายได้ของหมู่บา้นศิลาจากการปลูกและขายดอกพุดพบว่าครอบครัวมีรายได้
ประมาณเดือนละ 8,000-10,000บาทมีการจดัการปลูกท่ีดีมีการจดัการบุคคลแรงงานการบ ารุงรักษาการเก็บเก่ียวการแปร
รูปและการตลาดอยา่งเป็นระบบดา้นสังคมผูป้ลูกดอกพุดมีทุนทางสังคมคือแรงงานและทุนทางชีวภาพคือวตัถุดิบและ
ทุนทางวฒันธรรมคือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตเกษตรกรสามารถท างานในทอ้งถ่ินไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งไปขายแรงงานท่ี
อ่ืนซ่ึงได้ส่งผลดีต่อความมัน่คงความอบอุ่นในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางสังคมอนัดีมีโอกาสได้ร่วมประเพณี
วฒันธรรมตามฮีตสิบสองคองสิบส่ีท่ีเคยปฏิบติัสืบต่อกนัมามีเครือข่ายและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงไดท้ าให้สังคมมี
ความเขม้แข็งมัน่คง (วิไลวจัส์ และคณะ,2560) ประการส าคญัเทศบาลเมืองศิลาหมู่บา้นศิลาเป็นหมู่บา้นท่ีมีการจดัการ
ปลูกดอกพุดท่ีเป็นแบบbest practice ประสบผลส าเร็จดว้ยดีตั้งแต่การจดัการอาชีพเสริมแนวทางการพฒันาอาชีพเสริม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรหาทางพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจจะศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษาการปลูกดอกพดุเทศบาลเมืองศิลาบา้นศิลาอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นดงัวตัถุประสงคก์ารวจิยัต่อไปน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกพดุเทศบาลเมืองศิลา 
หมู่บา้นศิลา หมู่บา้นศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  
 เพื่อศึกษาปัญหาการจดัการอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกพดุเทศบาลเมืองศิลา 
หมู่บา้นศิลา หมู่บา้นศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 เพ่ือหาแนวทางการพฒันาอาชีพเสริมหลกัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลา 
หมู่บา้นศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภาพการจัดการอาชีพเสริมหมายถึงการด าเนินการอาชีพเสริมประกอบ ดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณดา้น
วสัดุอุปกรณ์การจดัการทัว่ไปและการตลาด 
 ด้านบุคลากร หมายถึง ผูป้ลูกดอกพดุมีความรู้ในการปลูกแรงงานการปลูกดอกพดุเหตุผลการปลูกบริบทการ
ปลูกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านงบประมาณ หมายถึง การลงทุนการปลูกความมีเหตุผลรายจ่ายรายรับของการปลูกดอกพุดการท าบญัชี
รายรับรายจ่าย 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ในการปลูกดอกพุดมีเหตุผลมีความพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ด้านการจดัการทัว่ไป หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการปลูกดอกพดุการบ ารุงรักษาการเก็บเก่ียวการไดรั้บ
ความรู้และค าแนะน าการประชาสมัพนัธ์จากนกัพฒันาชุมชนเทศบาลเมืองศิลา  
 ด้านการตลาด หมายถึง สถานท่ีจ าหน่ายผูจ้  าหน่ายผลผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี9คือ3 ห่วง2เง่ือนไขไดแ้ก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนั2เง่ือนไขคือเง่ือนไข
ความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีมีการลดรายจ่ายเพ่ิมรายไดล้ดตน้ทุนการผลิตจดัท าบญัชีรับจ่ายใน
ครัวเรือน 
 ความมีเหตุผล หมายถึง พอเพียงตอ้งเนน้อยา่งมีเหตุผลเช่นลดการใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยประกอบอาชีพสุจริตและ
ตั้งใจการสร้าง 
                ภูมคุ้ิมกนั หมายถึงการ เตรียมตวัใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมีวนิยัในการออม 
                เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกบัการวชิาการการน าความรู้ไปปฏิบติัอยา่งระมดัระวงั 
                เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง ตอ้งมีความซ่ือสตัยอ์ดทนมีความเพียร 
 
แนวคดิเกีย่วกบัอาชีพเสริม 
                1.ความหมาย 
 เกียรติศกัด์ิ (2551)กล่าววา่อาชีพเสริมหมายถึงอาชีพท่ีชาวนาเลือกท าเพ่ือให้มีรายไดน้อกเหนือจากการท า
อาชีพหลกัส่วน ณัฐอรียา (2553)กล่าววา่อาชีพเสริมหมายถึงเป็นอาชีพท่ีประกอบข้ึนเป็นอาชีพท่ี 2 รองจากอาชีพหลกั
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และเป็นแหล่งรายไดเ้สริมเพ่ิมเติมจากงานหลกัการประกอบอาชีพเสริมนั้นจะตอ้งไม่กระทบกบังานอาชีพหลกัอาชีพ
เสริมนั้นอาจประกอบเป็นธุรกิจหรือกิจการในรูปแบบใดก็ไดแ้ละจะตอ้งเป็นอาชีพท่ีมีรายไดเ้สริมจากรายไดห้ลกั
ส าหรับบูลเมาเทน(2555)ให้ความหมายของอาชีพเสริมคืออาชีพหรือช่องทางส ารองอาชีพช่องทางท ารายไดเ้สริมกบั
อาชีพหลกัอาชีพเสริมมีมากมายหลายอาชีพท่ีสามารถท าไดมี้ทั้งง่ายและยากตามแต่ละชนิดของอาชีพเสริมรายไดน้ั้น ๆ
แต่จุดประสงคจ์ริง ๆ ทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริมรายไดก็้คือเงินเพียงตวัเดียวล าพงัอาชีพหลกับางอาชีพอาจเล้ียงตวัเอง
และครอบครัวไม่พอกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัหลายชีวิตจึงด้ินรนหาช่องทาง สร้างรายไดใ้หม่เพ่ิมเติมรายไดป้ระจ าท่ี
ไดรั้บในแต่ละเดือนซ่ึงไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายหรือค่าครองชีพในแต่ละเดือนจึงตอ้งการหาอาชีพเสริมกบัอาชีพหลกั
เพ่ือเพ่ิมเงินในกระเป๋าในแต่ละเดือนให้มากข้ึนเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและอาจมีเงินเหลือเก็บไดใ้นบางกรณีอาชีพเสริม
อาจท าเงินไดม้ากกว่าอาชีพหลกัๆท่ีท าอยู่หลายเท่าตวัจนบางรายท าเป็นอาชีพหลกั  อาชีพเสริมคืออาชีพท่ีเพ่ิมช่อง
ทางการท าเงินหรือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัผูท่ี้มีอาชีพอยูแ่ลว้แต่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตจึงตอ้งหาช่องทางการท าเงินเพ่ิม
แต่คุณก็ตอ้งใชเ้วลาของคุณท่ีมีอยูใ่น1วนัคือ24ชัว่โมงเพ่ิมข้ึนมาจากการท าอาชีพเสริมดว้ยเช่นกนั 
                สรุปความหมายของอาชีพเสริมไดอ้าชีพเสริมเป็นอาชีพท่ีประกอบกนัเป็นธุรกิจในครอบครัวและเป็นอาชีพท่ี
เพ่ิมจากอาชีพท่ีท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หม้ากยิง่ข้ึนเป็นอาชีพท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยลงทุนนอ้ยก าลงั
กายค่อนขา้งมากเนน้การพ่ึงตนเองเป็นอาชีพท่ีเนน้ความเป็นอิสระเป็นเจา้ของธุรกิจเป็นอาชีพท่ีประกอบข้ึนเป็นอาชีพท่ี
2รองจากอาชีพหลกัและเป็นการหารายไดเ้พ่ิมให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและเป็นแหล่งรายไดเ้สริมเพ่ิมเติมจากงาน
หลกัอาชีพเสริมเป็นอาชีพท่ีช่องทางส ารองเป็นช่องทางท ารายไดเ้สริมกบัอาชีพหลกัเพ่ือเป็นการหารายไดเ้สริมเพ่ือมา
จุนเจือรายไดใ้นครอบครัว 
 2. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการประกอบอาชีพเสริม 
 จากการศึกษาไดพ้บวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการประกอบอาชีพเสริมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น
ดงัน้ี 
 (Clegg & Barrow,1984อา้งถึงใน (ณฐัอรียา, 2553),อา้งอิงมาจาก Clegg+Bassow สรุปไดแ้ก่ดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนตวั 
 2.1 ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั 
  เป็นปัจจยัภายในตวัเองของผูป้ระกอบอาชีพท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพคุณสมบติัท่ี
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพอิสระประกอบดว้ยคุณสมบติัท่ีจ าเป็น 12 ประการคือ 1) มีแรงจูงใจ 2) มีความคิดริเร่ิม 3) 
รู้จกัถอยเพ่ือท่ีจะสู้ 4) มีความสามารถท่ีจะท าอะไรใหไ้ดดี้ 5) มีความอดทน 6) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง7) มีความมัน่คง
ทางอารมณ์ 8) มีความสามารถในการเขา้กบัผูอ่ื้น 9) มีความไวในความเขา้ใจและวินิจฉัยส่ิงต่างๆ 10) มีความละเอียด 
11) มีความสามารถในการเขียนและพดู 12) มีแรงกายและแรงใจ 
 2.2 ดา้นครอบครัว 
       ปัจจยัดา้นครอบครัวมีความส าคญักบัทุกขั้นตอนของการประกอบอาชีพเสริมสถาบนัทางสังคมท่ีคอย
ช่วยเหลือและผลกัดนัการเขา้สู่อาชีพอิสระไดแ้ก่ 4 สถาบนัคือสถาบนัครอบครัวสถาบนัการศึกษาสถาบนัภาครัฐบาล
และสถาบนัเอกชนโดยส าหรับสถาบนัครอบครัวนั้นมีความส าคญัต่อการประกอบอาชีพโดยเป็นภูมิหลงัทางครอบครัว
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของสมาชิกหากครอบครัวประกอบธุรกิจก็จะปลูกฝังให้สมาชิกเป็นผูสื้บทอดกิจการ
หรือถา้ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็จะเป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกรู้จกัขวนขวายและพยายามหารายไดม้าจุนเจือ
ครอบครัว 
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 2.3 ดา้นสถานศึกษา 
  ปัจจุบนัดา้นสถานศึกษามีส่วนส าคญัในการจะช่วยให้บุคคลมีโอกาสเลือกท่ีจะประกอบอาชีพเสริม
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเลือกอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมช่วยให้บุคคลไดมี้โอกาสทราบถึงความตอ้งการความชอบของ
ตนเองโดยเฉพาะการไดรั้บการศึกษาในวิชาแนะแนวจะท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี
รวมทั้ งยงัท าให้ผูศึ้กษาไดต้ระหนักถึงคุณค่าในตนเองการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองและการวางแผน
อนาคต 
 2.4 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มน้ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและเทคโนโลยีเช่นการขยายตวัของตลาดค่านิยมหรือกระแสนิยมของกลุ่มลูกคา้นโยบายการส่งเสริมของ
ภาครัฐการนาวทิยาการสมยัใหม่มาช่วยในการบริหารจดัการเป็นตน้ 
 แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงด าริและ
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นเวลานานถึง 40 ปีมาแลว้ไม่แต่เพียงชาวไทยเท่านั้นท่ียึดปฏิบติัในการด าเนินชีวิต
หากแต่ชาวโลกยงันอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไประยกุตใ์ชด้ว้ย 
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
ครอบครัวระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือใหก้า้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐนกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตและใหมี้ความรอบรอบรู้
ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตดว้ยความอดทนมีความเพียรพยายามมีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือใหส้มดุลและพร้อมต่อ
การรองรับความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุสงัคมส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอก
ไดเ้ป็นอยา่งดี” 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่จ าเป็นตอ้งต่อตา้นกระแสโลกาภิวตัน์หรือส่ิงทนัสมยัต่าง ๆ ทุกคนในสงัคมสามารถ
น าไปใชไ้ดแ้ต่มกัถูกเขา้ใจผิดวา่เป็นการใชจ่้ายอยา่งข้ีเหนียวการหา้มเป็นหน้ีการยอมรับสภาพหรือการไม่ขวนขวายท า
ส่ิงใดความหมายท่ีลึกซ้ึงของเศรษฐกิจพอเพียงคือการค านึงถึงความพอประมาณคือให้ท าอะไรดว้ยความพอดีไม่มาก
หรือนอ้ยเกินไปและตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นด าเนินชีวิตให้ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทอนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดอ้ยา่งแทจ้ริงเปรียบเสมือนการสร้างเสาเขม็สร้างฐานใหแ้ขง็แรงมัน่คงไม่วา่
พายใุด ๆ เขา้มาหรือจะต่อเติมสร้างเพ่ิมในภายหลงับา้นก็จะยงัคงยนืหยดัอยูไ่ด ้
 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการและเง่ือนไข 2 เง่ือนไขดงัน้ี 
 ห่วงท่ี 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้นเช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
 ห่วงท่ี 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

1111



HMP10-7 

 ห่วงท่ี 3. ภูมิคุม้กนัหมายถึงการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน
โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยมีเง่ือนไขของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 2 ประการดงัน้ี 
 เง่ือนไข 1. เง่ือนไขความรู้องคป์ระกอบในการท างานทุกอยา่งตอ้งเร่ิมตน้จากความรู้ซ่ึงตอ้งรู้ลึกรู้กวา้งและ
สามารถน าวิชาการต่างๆนั้นมาวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัเพราะหากไม่มีความรู้
การน าไปปฏิบติัอาจมีปัญหา 
 เง่ือนไข 2. เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซ่ือสัตย์
สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
สรุปการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพเสริมจะตอ้งมีความพอเพียงไประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาอาชีพเสริมจะตอ้งมีความพอเพียงพอประมาณเดินทางสายกลางมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัเพ่ือเตรียมพร้อมรับ
ผลกระทบภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 
แนวปฏิบัตติามทฤษฎใีหม่ (องค์การบริการส่วนจงัหวดัขอนแก่น ม.ป.ป.) 
การปฏิบติัตามทฤษฎีใหม่ ในแต่ละขั้นจะตอ้งมีหลกัคิด และวธีิปฏิบติัท่ีมุ่งใหพ่ึ้งตนเองได ้ตามพระราชด าริของพระองค์
ท่าน คือ  
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เป็นแนวทางท่ีพระองคท่์านทรงมุ่งจะแกไ้ขปัญหาเกษตรท่ีมีท่ีท ากินนอ้ย ประมาณ 10-15 ไร่ ซ่ึงเป็น
แนวทางการถือครองท่ีดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศใหท้ ามาหาเล้ียงชีพแบบพ่ึงตนเองได ้มีชีวิตไดอ้ยา่งพอ
กินตามอตัภาพ ไม่รวยมากแต่ไม่อดอยาก พอมีพอกิน โดยทรงให้แนวทางในการจดัวางท่ีดินเป็นสัดส่วนคือ ถา้มีท่ีดิน 
15 ไร่ ใหแ้บ่งท่ีดินดงัน้ี 
                - ร้อยละ 30 ของท่ีดินท ากิน ใหข้ดุสระน ้ าเพ่ือใหมี้น ้ าใชไ้ดต้ลอดปี (ขดุสระประมาณ 4 ไร่คร่ึง ใหลึ้ก 4 เมตร) 
                - ร้อยละ 30 ของท่ีดินท ากิน ส าหรับท านา ปลูกขา้วไวกิ้นเองในครอบครัว (ท านาปลูกขา้ว ประมาณ 4 ไร่คร่ึง) 
                - ร้อยละ 30 ของท่ีดินท ากิน ส าหรับปลูกพืชสวน และพืชไร่ ไวเ้ป็นอาหารครอบครัว (ปลูกพืชสวนและพืชไร่
ประมาณ 4 ไร่คร่ึง) 
                - ร้อยละ 10 ของท่ีดินท ากิน ส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสตัว ์ทางเดินและการใหบ้ริการต่าง ๆ (ประมาณ 1 ไร่
คร่ึง) 
                การแบ่งท่ีดินตามแนวทางท่ีพระองคท่์านทรงแนะน าน้ี เป็นเพียงตวัอยา่งโดยประมาณ เพ่ิมลดบางเร่ืองไดบ้า้ง
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี หรือตามความเหมาะสมของท่ีดินท ากินอาจจะเพ่ีมหรือนอ้ยกวา่น้ี 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 ในขั้นน้ีเน้นให้เกิดการรวมกลุ่ม หรือในรูปแบบสหกรณ์ ร่วมท ากินท่ีมากหรือด าเนินงานเพ่ือเป็น
ประโยชน์ของสมาชิกอยา่งเป็นธรรม คือ 
                1. การผลิต ตอ้งร่วมมือกนัผลิต ทั้งการเตรียมดิน การเพาะพนัธ์พืช ปุ๋ย การหาน ้ าการชลประทานและเร่ืองอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ 
เพาะปลูกการด าเนินการในรูปแบบท่ีเพ่ือจะลดตน้ทุนการผลิตนอกจากน้ีควรค านึงถึงการใชท่ี้ดินในส่วนร่วม จะตอ้ง
จดัสรรการแบ่งประเภทพืชพรรณท่ีปลูกใหเ้หมาะสมใหเ้พียงพอแต่ละประเภทมากหรือนอ้ยเกินไปดว้ย 
                 2. การตลาด เม่ือผลผลิตในชุมชนมีมากกว่าการบริโภคในชุมชน ก็ตอ้งเตรียมการเก่ียวกบัการตลาดให้ได้
ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมการตากขา้ว การจดัยุง้ขา้วรวม การจดัหาเคร่ืองสีขา้วตลอดจนการหาช่องทางในการ
ขยายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดี ซ่ึงการด าเนินการดว้ยวธีิการเหล่าน้ี จะช่วยลดรายจ่ายเก่ียวกบัการตลาดใหน้อ้ยลง 
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                  3. การเป็นอยู ่ การด ารงชีวติจะตอ้งมีความพอเพียงในความเป็นอยู ่ หาปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีวติเท่าท่ี
จ าเป็น เช่น การจดัหาอาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น ้ าปลา เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม เท่าท่ีจ าเป็นอาจจะรวมกลุ่มในการจดัหาเป็น
รูปแบบสหกรณ์การคา้ในชุมชน 
                4. สวสัดิภาพ แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิการและปริมาณท่ีจ าเป็น เช่น สถานีอนามยั มีกองทุนใหกู้ย้มืหรือจดัตั้ง
เป็นธนาคารชุมชน 
                 5. การศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมแก่เยาวชน ช่วยเหลือสถานศึกษาในชุมชนใหมี้
ความแขง็แรงในการจดัการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ในชุมชนดว้ย 
                 6. สงัคมและศาสนา การพฒันาสงัคมในชุมชนตอ้งเนน้ท่ีการพฒันาจิตใจ ใหทุ้กคนมีศาสนาเป็นหลกัยดึ
เหน่ียว 
ทฤษฎใีหม่ขั้นที ่3  เม่ือในชุมชนมีการผลิต การจดัการผลิตการจดัการตลาด การจดัการเร่ืองตามความเป็นอยู ่การจดัการ
สวสัดิภาพ การสนบัสนุนการศึกษา และการพฒันาสังคมท่ีเหมาะสมแลว้ จะตอ้งมุ่งสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใหมี้
การพฒันากา้วหนาข้ึนไปตามล าดบั เช่น การติดต่อประสานงานเพ่ือหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ มาสนับสนุน
อาจจะจากธนาคารหรือบริษทั ร้านคา้เอกชน มาช่วยลงทุนและพฒันาให้เขม้แข็งให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
โดยทั้งสองฝ่ายจะตอ้งไดป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น 
                   - เกษตรกรขายขา้วไดร้าคาดีข้ึน 
                   - ธนาคารหรือบริษทัเอกชน ซ้ือขา้วบริโภคไดใ้นราคาต ่าลง 
                   - เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคไดร้าคาต ่าเพราะรวมกนัซ้ือเป็นจ านวนมาก ไดม้าในราคาขายส่ง  
                   - ธนานคารหรือ บริษทัเอกชน กระจายการท างานไปร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน ใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1.กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเมืองศิลาอ าเภอเมืองขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา ผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น   
 ผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 35 คนประกอบดว้ยนกัวิชาการเกษตรเทศบาลเมืองศิลา จ านวน 1 คน นักพฒันาชุมชน
จ านวน1 คน ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา นายกเทศมนตรีเมืองศิลา สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 1 คน ผูน้ าหมู่บา้น
จ านวน 3 คนชาวบา้นผูป้ลูกดอกพุดหมู่บา้นละ 9 คน (27 คน) การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ระจายตามสถานภาพและเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants-KI) คือผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองนั้นๆเป็นอยา่งดีจ านวนผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ
ไดก้ าหนดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) 

2. การเลือกพื้นทีแ่ละเลือกผู้ให้ข้อมูล 
 การเลือกพ้ืนท่ีไดเ้ลือกหมู่บา้นศิลาเทศบาลเมืองศิลาอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นเป็นพ้ืนท่ีศึกษาจากการ
สมัภาษณ์เบ้ืองตน้พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกดอกพดุมีความสนใจมีความตั้งใจเก่ียวกบัอาชีพเสริมการปลูกดอกพดุเกษตรกร
ผูป้ลูกดอกพุดสนใจท่ีขยายการตลาดเพื่อเพ่ิมรายได้ในการปลูกดอกพุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลเมืองศิลาและประสบผลส าเร็จในการด าเนินการปลูกดอกพดุ 
 การเลือกผูใ้ห้ข้อมูลโดยกระจายตามสถานภาพของผูใ้ห้ข้อมูล ซ่ึงมีความรู้ในเร่ืองนั้ นๆประกอบด้วย
นกัวชิาการเกษตรเทศบาลเมืองศิลาสมาชิกสภาเทศบาลผูน้ าหมู่บา้นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาชาวบา้นผูป้ลูกดอกพดุ 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1.แนวทางการอภิปรายเป็นรายบุคคลเพ่ือตอ้งการทราบการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการ
ส่งเสริมอาชีพผูป้ลูกดอกพดุ 
 2. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interview: SSI) เพื่อสัมภาษณ์บริบทบา้นศิลาและบริบท
ของเกษตรกรผูป้ลูกดอกพดุต าบลศิลาอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 
 3.  แนวทางการสัมภาษณ์ ( Interview Guide)  เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview)  ตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 4. แนวทางการสังเกต (Observation Guide) เพ่ือใชส้ังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีและของ
เกษตรกรมีการสังเกตแบบส่วนรวม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) 
 5. แนวทางการสนทนากลุ่ม (วไิลวจัส์, 2560) เพ่ือสนทนาผูรู้้เก่ียวกบัการปลูกดอกพดุ 
 6. สมุดบนัทึกภาคสนามเพื่อจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์การสังเกตจากปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนและบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั 
   7. กลอ้งบันทึกภาพเพ่ือบันทึกภาพเกษตรกรผูป้ลูกดอกพุดหมู่บ้านศิลาอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นการ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวเิคราะห์ขอ้มูลไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการตรวจสอบแบบสามเสา้ดา้นขอ้มูล 
(Data Triangulation) ไดแ้ก่แหล่งเวลาสถานท่ีและบุคคลนอกจากน้ียงัไดต้รวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล 
(Methodological Triangulation) โดยใช้การสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์เม่ือได้ขอ้มูลครบถว้นแลว้จึงน าขอ้มูลไป
วเิคราะห์ตามวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัเชิงคุณภาพไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้
ต่อจากนั้นเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลครบถว้นแลว้ไดน้ ามาตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์การจด
บันทึกภาคสนามจัดหมวดหมู่เพ่ือหาความแตกต่างความเหมือนกันความเช่ือมโยงภายในหมวดหมู่และระหว่าง
หมวดหมู่จึงวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) ใชว้ิธีวิเคราะห์เชิง
พรรณนา(Descriptive analysis) 
 
ผลการวจิยั 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
 ผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 35 คนเป็นชาย 8 คนหญิง 27 คนโดยแบ่งตามช่วงอายดุงัน้ีช่วงอายมุากท่ีสุด 41-50 จ านวน 
15 คนรองลงมาอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปีจ านวน 10 คนอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีจ านวน 8 คนอยู่ในช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป
จ านวน 2 คนระดบัการศึกษามากท่ีสุดจ านวน  23 คนจบ ป. 6 รองลงมาจ านวน 7 คนจบ ปวช. จบปวส. จ านวน 3 คนจบ
ปริญญาตรีจ านวน 2 คนสถานภาพการสมรสสมรสมากท่ีสุดจ านวน 25  คนรองลงมาโสดจ านวน 8 คนอาชีพหลกัท านา
และรับจา้งมากท่ีสุดจ านวน 12 คนเท่ากนัรองลงมารับราชการจ านวน 7 คนอาชีพคา้ขายจ านวน 5 คนท าไร่จ านวน 1 คน
อาชีพรองปลูกตน้พดุจ านวน 33 ราย 
 2. สภาพการจัดการอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุดหมู่บ้านศิลาอ าเภอเมือง
ขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่นสรุปไดด้งัน้ี 
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 2.1 ดา้นบุคลากรพบวา่ผูท้  าแปลงปลูกตน้ดอกพุดคือแรงงานของพ่อบา้นเป็นหลกับางคร้ังเป็นแม่บา้นและ
ลูกชายท าแปลงปลูกสาเหตุท่ีปลูกดอกพุดเน่ืองจากดอกพุดมีราคาดีสามารถท ารายไดม้าช่วยเหลือในครอบครัวท างาน
อยูท่ี่บา้นไม่ตอ้งไปรับจา้งท างานไกลบา้นไกลครอบครัวส่วนปลูกตน้ดอกพุดจ านวนมาก  2  งานจ านวนนอ้ยจ านวน 1 
งานไดพ้นัธ์ุมาจากนักวิชาการเกษตรการปลูกดอกพุดไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชโ้ดยเฉพาะตอ้งมี
ความพอดีไม่ปลูกมากจนเกินไปตอ้งพิจารณาดูแรงงานทั้งตอ้งมีความรอบรู้ดา้นวิชาการมีความอดทนพากเพียรดงัพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะหรือ 3 ห่วงและ 2 เง่ือนไขไดแ้ก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมี
ภูมิคุม้กนัเง่ือนไขความรู้เง่ือนไขคุณธรรมดงักล่าวของนางอรุณีโคกสีอ านวยผูป้ลูกดอกพุดว่า “...การปลูกตน้ดอกพุด
ตอ้งมีความพอดีไม่ปลูกมากไม่ปลูกนอ้ยปลูกใหเ้พียงพอกบัเน้ือท่ีท่ีมีความพากเพียรอดทนอดออมดงัค าพอ่รัชการท่ี 9 ท่ี
สอนไวว้า่การประกอบอาชีพตอ้งพออยูพ่อกินพากเพียรอดทนเหมือนพระมหาชนก...” (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 
2560) 
                 2.2 ดา้นงบประมาณการปลูกตน้อกพุดมีการลงทุนหลายอยา่งเช่นตน้พนัธ์ุค่าปุ๋ยค่าวสัดุอุปกรณ์ลงทุนแรกๆ
ใชง้บประมาณ 10,000 บาทแลว้น าไปขายขายทั้งดอกพุดและร้อยพวงมาลยัขายแต่ละเดือนมีรายไดป้ระมาณ 8,000 -
10,000 บาทต่อครอบครัวรายจ่ายไดแ้ก่ค่าปุ๋ยค่าไฟฟ้าเม่ือหกัลบกลบหน้ียงัมีรายไดป้ระมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 
ผูป้ลูกดอกพุดไม่ได้รวมกลุ่มได้ขายแต่ละครัวเรือนมีการท าบัญชีรับจ่ายผูท่ี้ท าบัญชีคือแม่บ้านดังนั้นถา้ใครจะมา
ตรวจสอบรายไดก็้มีบญัชีแสดงความโปร่งใสและเนน้การออมอีกดว้ย 
   ดงัค  ากล่าวของนางเยาวลกัษณ์  ส าราญบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาเขต 3 และปลูกดอกพุดวา่ “...การ
ปลูกดอกพดุสามารถน ารายไดม้าใหค้รอบครัวประมาณเดือนละ 8,000– 10,000 บาทตนเองไดท้ าบญัชีรายรับจ่ายไวเ้พ่ือ
ไม่ใหลื้มสามารถตรวจสอบไดแ้ละเนน้การออมอีกดว้ย...” (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2560) 
                2.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการปลูกตน้ดอกพุดไดแ้ก่การท าแปลงปลูกสายยางรดน ้ าสปริงเกอร์บวัรดน ้ า
บางแห่งขุดบ่อบาดาลเพ่ือใชน้ ้ าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชป้ลูกตอ้งดูความคุม้ค่าความมีเหตุผลและเดินสายกลางไม่ทุ่มเท
จนเกินไปไดย้ึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี9  ดัง่ค  ากล่าวของ นางสุนา  
เงินศรี ผูป้ลูกดอกพดุวา่“...การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกตน้ดอกพดุไดย้ดึหลกัความมีเหตุผลเดินสายกลางไม่ทุ่มเท
จนเกินไปไดย้ึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9…"(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 
2560) 
                2.4 ดา้นการจดัการทัว่ไปในการปลูกตน้ดอกพุดแต่ละครัวเรือนไดป้ลูกตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและ
แรงงานของแต่ละครัวเรือนไดป้ลูกอยูใ่นหมู่บา้นตามคนันาการบ ารุงรักษามีการรดน ้ าวนัละคร้ังหากฝนไม่ตกจะรดน ้ า
ในช่วงเยน็พ่อบา้นและลูก ๆ ช่วยกนัดูแลไม่ให้ตวัหนอนตวับุง้ซ่ึงเป็นศตัรูพืชมาท าลายตน้ดอกพุดไดไ้ดใ้ชปุ๋้ยชีวภาพ
หรือปุ๋ยสมุนไพรเช่นน ้ าหมกัท่ีสามารถท าเองไดไ้ม่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือพ่นยาฆ่าแมลงเพราะจะเป็นอนัตรายต่อตนเองและ
ระบบนิเวศความรู้ในการใส่ปุ๋ยหรือค าแนะน าไดรั้บความรู้จากนกัพฒันาชุมชนเทศบาลเมืองศิลาและนกัวิชาการเกษตร
ในด้านน้ีได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 มาประยุกต์ใช้เก่ียวกับความ
พากเพียรอดทนดัง่ค  ากล่าวของนางทองเพช็ร  สิมสี ผูป้ลูกดอกพดุ  "… ดา้นการจดัการทัว่ไปเช่นการปราบศตัรูพืชไม่ได้
ใชย้าฆ่าแมลงเพราะจะเป็นอนัตรายต่อระบบนิเวศและตนเองจึงไดใ้ชต้วัยาสมุนไพรน ้ าหมกัและตอ้งมีความพากเพียร
อดทนดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 พ่อของชาวไทย..."(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 
2560) 

1115



HMP10-11 

 2.5 ดา้นการตลาดพบว่าสถานท่ีขายดอกพุดและพวงมาลยัดอกพุดซ่ึงเป็นการแปรรูปจะท าให้ราคาสูงข้ึน
ปกติไดข้ายท่ีบา้นตนเองมีผูม้ารับซ้ือบางคร้ังก็จะน าไปขายท่ีตลาดและขายตามออเดอร์และตั้งใจจะขายออนไลน์การ
ขายตอ้งมีความซ่ือสัตยมี์คุณธรรมสินคา้ตอ้งมีคุณภาพบางคร้ังมีการแปรรูปกบัลูกๆไดพ้ากนัร้อยเป็นพวงมาลยัตอ้งมี
ความอดทนพากเพียรซ่ึงไดนึ้กถึงพระมหาชนกเป็นท่ีตั้งดัง่ค  ากล่าวของนางฐิติรัตน์ ปทุมชาติ นกัวชิาการเกษตรเทศบาล
เมืองศิลา "...การขายดอกพุดบางคร้ังร้อยพวงมาลยัดอกพุดไดข้ายท่ีบา้นบางคร้ังก็มีผูส้ั่งซ้ือและน าไปขายท่ีตลาดด้วย
ตวัเอง..."  การร้อยมาลยัตอ้งอดทน" (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน 2560) 
   ปัญหาการจดัการอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงเล็กนอ้ยเน่ืองจากผูป้ลูกมีอาชีพหลกั
คือรับราชการการ รับจา้ง จึงไม่มีเวลารดน ้ าตน้ดอกพดุเพียงช่วงเชา้ 
   แนวทางการพฒันาอาชีพเสริมผูป้ลูกดอกพดุควรประชาสัมพนัธ์ใหก้วา้งไกลและทนัสมยัควรใหค้วามรู้เร่ือง
การขายสินคา้ออนไลน์ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
 สภาพการจดัการอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุดหมู่บา้นศิลาพบวา่ดา้นบุคลากร
แรงงานในการปลูกตน้พุดเป็นแรงงานในครัวเรือนไม่ตอ้งจา้งแรงงานจากท่ีอ่ืนทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าการใชแ้รงงานใน
ครัวเรือนเป็นแรงงานท่ีมีความพอเพียงมีความคุม้ค่ามีการประหยดัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิไลวจัส์ (2555) เร่ือง
แนวทางการบริหารจดัการเพาะปลูกและขยายพนัธ์ุผกัหวานพืชเศรษฐกิจในจงัหวดัขอนแก่นพบว่าดา้นบุคลากรหรือ
ดา้นแรงงานไดใ้ชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นหวัหนา้ครอบครัวภรรยาและบุตรดา้นงบประมาณมีการลงทุนซ้ือตน้พนัธ์ค่า
วสัดุอุปกรณ์แต่ละเดือนมีรายได ้8,000 – 10,000 บาทหักลบกลบหน้ีเหลือ 5,000 บาท/เดือนทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่มีรายได้
พอเพียงพออยู่พอกินและมีการท าบญัชีรายจ่ายสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤทัยสถิตอินทาพร (2559) วิจยัเร่ืองการ
จดัการวสิาหกิจชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองดา้นงบประมาณและการเงินมีความพอเพียงและมีการลงบญัชี
เพ่ือตรวจสอบไดด้า้นวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกตน้ดอกพุดประกอบดว้ยสายยางรดน ้ าสปริงค์เกอร์และบวัรดน ้ าทั้ งน้ี
อภิปรายว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัและใช้กับการเพาะปลูกตน้ดอกพุดซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับอุปกรณ์ในการ
เพาะปลูกและขยายพนัธ์ผกัหวานของวิไลวจัส์ (2555) การบริหารจัดการกลุ่มเพาะปลูกและขยายพนัธ์ผกัหวานฯ
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดา้นการจดัการทัว่ไปพบวา่ไดป้ลูกตน้ดอกพดุอยูใ่นหมู่บา้นคนันาการบ ารุงรักษา
รดน ้ าวนัละคร้ังหากฝนไม่ตกทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าการบ ารุงรักษาสามารถจะท าให้ตน้ไมเ้จริญงอกงามไดส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวไิลวจัส์ (2555) เร่ืองการปลูกและขยายพนัธ์ผกัหวานพืชเศรษฐกิจในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการตลาดพบวา่
สถานท่ีขายดอกพุดและพวงมาลยัดอกพุดซ่ึงเป็นการแปรรูปปกติไดข้ายท่ีบา้นตนเองโดยมีผูม้ารับซ้ือถึงบา้นทั้งน้ี
อภิปรายไดว้า่ผูป้ระกอบอาชีพไดด้ าเนินการเป็นประจ าซ่ึงมีความสะดวกและไม่เสียเวลาและเสียเงินค่ารถเดินทางไป
ขายท่ีอ่ืนท าใหล้ดรายจ่ายซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของนฤทยั (2559) วิจยัเร่ืองการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ
องค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองกรณีศึกษากลุ่มปลา๑เดียวบ้านห้วยบง ต.โนนเมืองอ าเภอ โนนสังข์  จังหวดั
หนองบวัล าภู  พบวา่การตลาดขายผลิตภณัฑป์ลา๑เดียว (๑เดียวเป็นตราสินคา้) มีการจ าหน่ายทั้งขายปลีกขายส่งขายดว้ย
ส่ือออนไลน์มีการประชาสมัพนัธ์โดยใชแ้ผน่พบัวทิยโุทรทศัน์ปากต่อปาก 
 ปัญหาการจดัการอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุด เทศบาลเมืองศิลา อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ดา้นการตลาด การผลิต และการแปรรูปดอกพดุ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
เทศกาลต่าง ๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์ซ่ึงมีความแตกต่างกบังานวิจยัของปุญนิสา (2553) วิจยัเร่ือง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย ์กับการส่งเสริมอาชีพจักสาน อ าเภอเมือง จังหวดัยโสธร พบว่า มีปัญหาดา้น
การตลาด ไม่ตลาดรองรับ ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่  แมจ้ะเป็นอาชีพเสริม แต่การปลูกดอกพดุ ไม่สามารถจะบงัคบัใหด้อกพดุ
ออกให้ทนักบัความตอ้งการของตลาดไดแ้ก่ การจกัรสาน สามารถผลิตให้ทนัความตอ้งการของตลาดได ้สาเหตุท่ีไม่มี
ตลาดรองรับอาจจะเป็นเพราะวา่ การผลิตดา้นการจกัสาน สามารถจะด าเนินการไดทุ้กเวลา หากมีเวลา และปัจจยัการ
ผลิตเอ้ืออ านวย 
 แนวทางการพฒันาอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าควรประชาสัมพนัธ์ให้กวา้งยิ่งข้ึน
โดยใชร้ะบบ Internet ควรแปรรูปใหท้นัต่อความตอ้งการและความทนัสมยั ซ่ึงมีความแตกต่างกบังานวิจยัของบรรเลง  
(2553) เร่ืองแนวทางการพฒันาบทบาทของ อบต. ในการส่งเสริมอาชีพเสริมเกษตร พบวา่ ตอ้งบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 
และจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่บทบาทการส่งเสริมอาชีพของเกษตรของ อบต. ตอ้งบรรจุไวใ้น
แผนพฒันา 
 แต่การพฒันาอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการด าเนินงานท่ีพอเพียง ตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ฏิบติั 
 1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ดา้นการจดัการทัว่ไปโดยเฉพาะการบ ารุงรักษาบางครอบครัวไดก้ าจดัศตัรูพืชโดย
ใชส้ารเคมีซ่ึงมีส่วนนอ้ยดงันั้นเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเมืองศิลาควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาตน้ดอกพุดโดยใช้
ปุ๋ยชีวภาพหากใชย้าฆ่าแมลงหรือสารเคมีอาจจะเป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้มได ้
     1.2 จากผลการวิจยัพบวา่การตลาดไดข้ายผลิตภณัฑคื์อดอกพุดและพวงมาลยัดอกพุดท่ีครัวเรือนซ่ึงขาด
การประชาสัมพนัธ์ท่ีกวา้งไกลและทันสมยัดงันั้นเจา้หน้าท่ีของเทศบาลเมืองศิลาควรให้ความรู้เร่ืองการขายสินคา้
ออนไลน์และวธีิประชาสมัพนัธ์ท่ีทนัสมยั. 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรท าวิจยัแบบผสม (Mixed Methodology) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเวน้วรรค
เร่ืองการพฒันาอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีอ่ืน 
    2.2 ควรท าวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุด
หรือดอกมะลิในพ้ืนท่ีอ่ืน 
    2.3 ควรท าวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research PAR) เก่ียวกบัสภาพปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขการพฒันาอาชีพเสริมโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลประชาชนและชาวบา้นในพ้ืนท่ีอ่ืน 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีใหค้  าแนะน าท่ีทรงคุณค่ายิง่ และคณาจารยส์าขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีให้
ความรู้ปละประสบการณ์ดา้นการจดัการภาครัฐและการเมืองการปกครอง และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลเมืองศิลา อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตลอดทั้งชาวบา้นต าบลศิลาหมู่ท่ี 1,18 และ 28 ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทรงคุณค่ายิง่ในการ
ท าวิทยานิพนธ์จึงใคร่ขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษขอขอบคุณคุณพ่อบ้านคุณสุพฒัน์ละครขวาท่ีส่งเสริมให้ก าลังใจ
ตลอดเวลาท่ีท าการวจิยัน้ีหากปราศจากคุณพอ่คุณแม่ผูใ้หก้ าเนิดลูกก็ยากท่ีการศึกษาและวจิยัจะส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและได้
มีโอกาสมาถึงวนัน้ีไดจึ้งขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองอยา่งสูงสุดไวณ้ท่ีน่ี 
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