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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาสภาพและปั ญหาการจัดการอาชี พเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
และศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริ มตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุดหมู่บา้ นศิลา ตาบลศิลา อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 35คน เครื่ องมือที่ ใช้ศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ ึ ง
โครงสร้าง (semi-structured interview) แนวทางการสัมภาษณ์ (interview guide) แนวทางการสังเกต (observation guide) การ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา (content analysis) ผลการวิจยั พบว่า ด้านบุคลากร ผูท้ า
แปลงปลูกต้นดอกพุด คือแรงงานของพ่อบ้าน ได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยมีความพอดี พอประมาณ
มีความอดทน พากเพียร ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่9 ด้านงบประมาณ มีรายได้จากการขาย
ดอกพุดครัวเรื อนประมาณเดือนละ 8,000 บาท มีการทาบัญชีรายรับรายจ่าย มีการออม ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกต้นดอก
พุด มีความพอดี มีความคุม้ ค่า มีเหตุผล เดิ นสายกลาง ด้านการจัดการทัว่ ไปเชิ งการบารุ งรักษาการปราบศัตรู พืชได้ใช้ยา
สมุนไพร ไม่ใช้สารเคมี เพราะจะทาลายตนเองและระบบนิ เวศ ส่ วนการตลาดได้ขายดอกพุด และพวงมาลัยดอกพุดที่บา้ น
บางครั้งก็สงั่ ซื้อ และนาไปขายที่ตลาด ทั้งหมดนี้ได้ยดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ
ปั ญหาการจัดการอาชีพเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ด้านบุคลากร แรงงานอยูใ่ นครัวเรื อน มีเวลา
จากัดต้องไปปฏิบตั ิงานประจา ไม่มีเวลาว่างมาจัดการเก็บดอกพุดและแปรรู ป ปั ญหาด้านการตลาดในวันสาคัญ เช่นวันพ่อ
วันแม่ วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ ดอกพุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริ มตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ให้กว้างไกลยิง่ ขึ้น
โดยใช้ระบบ Internet ควรแปรรู ปให้ทนั ต่อความต้องการ และความทันสมัย เช่นการร้อยมาลัย แต่งงาน ให้เป็ นมาลัยรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ ประการสาคัญ ควรหาวิธีพฒั นา เร่ งการผลิตดอกพุด ให้มีปริ มาณเพียงพอกับความต้องการในแต่ละฤดูกาล
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 หลักสูตรรั ฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
** รองศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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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.
คาสาคัญ: อาชีพเสริ ม เศรษฐกิจพอเพียง
Keywords: Supplementary Vocation, Sufficiency Economy
บทนา
การพัฒ นาสัง คมและประเทศชาติ จ ะให้ป ระชาชนมี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดีมี ความสุ ข ความอบอุ่ น ความมัน่ คง
ปลอดภัย ในชี วิต ประการส าคัญ คื อ ประชาชนจะต้อ งมี ส ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ม งั่ คัง่ สภาวะสังคมที่ อบอุ่น และมัน่ คงมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีรายได้ลดรายจ่ายลดหนี้ สินและเพิ่มทรัพย์สินจาก
อาชี พหลักและอาชี พเสริ มปั จจุ บันเกษตรกรซึ่ งอยู่ในชนบทมี จ านวนถึ งร้ อยละ80 ของประชาชนทั้งหมดมี อ าชี พ
เกษตรกรรมทาไร่ ทานาทาสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเมื่อหมดฤดูปักดาและเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะประกอบอาชีพเสริ มโดยใช้
แรงงานในครัวเรื อน ที่มีอยูไ่ ปรับจ้างเช่นรับจ้างตัดอ้อยขุดมันสาปะหลังหรื อทางานก่อสร้างภายในจังหวัดเดียวกันหรื อ
ไปรับจ้างทางานต่างจังหวัดและในเมืองใหญ่นอกจากนี้ การประกอบอาชีพเสริ มของบางกลุ่มเช่นการทอผ้าไหมทอผ้า
ฝ้ ายทอเสื่ อการเลี้ยงปลาอาชี พเสริ มด้านเกษตรเช่นการปลูกผักปลูกผลไม้อาทิ ปลูกมะนาวมะกรู ดแก้วมังกรประเภท
ดอกไม้ประดับเช่นดอกดาวเรื องดอกบานไม่รู้โรยดอกมะลิดอกพุดเป็ นต้นอาชี พเสริ มเหล่านี้ บางแห่ งเกษตรกรจะยึด
เป็ นอาชีพหลักก็มี
เกษตรกรประกอบอาชีพเสริ มได้มีการรวมกลุ่มเป็ นวิสาหกิจชุมชนเช่นกลุ่มทอผ้ากลุ่มจักสานกลุ่มผ้าฝ้ายย้อม
คราม วิสาหกิจชุมชนคือการสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนโดยชุมชน (วิภาวี กฤษณะภูติ, 2558) แต่
เกษตรกรบางรายบางอาชีพจะไม่รวมกลุ่มจะทาอาชีพเสริ มเป็ นรายบุคคลอาชีพเสริ มก็คืออาชีพที่ประกอบกันเป็ นธุ รกิจ
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ภายในครอบครัวต้องใช้ความรู ้และทักษะที่ได้รับการฝึ กฝนเช่นการปลูกผักเลี้ยงปลา (เสริ มศักดิ์ และคณะ, 2535) ซึ่ ง
อาชีพเสริ มเป็ นอาชีพที่มีเป็ นเจ้าของดาเนินการโดยอยูใ่ ต้อิทธิ พลของบุคคลอื่นหรื อธรกิจอื่น (อานวย และคณะ, 2535)
อาชี พเสริ มเป็ นอาชี พรองที่ เป็ นแหล่งรายได้เสริ มจากอาชี พหลักอาชี พเสริ มไม่ตอ้ งกระทบถึงอาชี พหลักจะต้องเป็ น
ธุรกิจหรื อกิจการในรู ปใด ๆ ก็ได้แต่จะต้องเป็ นอาชีพที่ใช้เสริ มรายได้หลักเท่านั้น (วิไลวัจส์ และคณะ,2555) การจัดการ
และการพัฒนาอาชีพเสริ มมีการจัดการทั้งบุคคลงบประมาณวัสดุอุปกรณ์การจัดการทัว่ ไปและการตลาด (ทัศนี , 2555)
อ้างอิงจากปราโมทย์ (2552) บางรายบางกลุ่มมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตการจัดการและ
การตลาดซึ่ งจะเน้นถึงความพอเพียงหรื อความพอประมาณโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิ ตจัดทาบัญชี
รายรับรายจ่ายในครัวเรื อนความมีเหตุผลคานึงถึงผลจะเกิดขึ้นความพอเพียงต้องอย่างมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้ กันคือการ
เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่ จะเกิดขึ้นและมีวินยั ในการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่ องส่ วนเงื่อนไข 2
ประการคือความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับเงื่อนไขด้านคุณธรรมคือมีความซื่ อสัตย์สุ จริ ตมีความ
พากเพียรอดทน (เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ม.ป.ป.)
จัง หวัด ขอนแก่ น เป็ นเมื อ งหลัก ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ นศู น ย์ก ลางของการศึ ก ษาการแพทย์
สาธารณสุขการคมนาคมขนส่งการบริ การมีประชากร 1,802,625 ชาย 889,324 หญิง 913,297 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม
2560)ประกอบด้วย 26 อาเภอ 198 ตาบล 2,331 หมู่บา้ น (สานักงานปกครองท้องถิ่นขอนแก่น, 2559) อาเภอเมืองเป็ น
อาเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีหมู่บา้ นศิลาตาบลศิลาอาเภอเมืองมี 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1, 18, และ 28 ประชากร
มีอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 80 ประชาชนในหมู่บา้ นศิลามีอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรทานาทาไร่ ทาสวนโดย
อาศัยน้ าฝนและน้ าจากเขื่อนอุบลรัตน์ประชาชนจะมีอาชีพเสริ มคือปลูกดอกไม้ดอกพุดดอกมะลิดอกรักดอกดาวเรื อง
เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นได้พบว่าผูป้ ลูกดอกไม้ของเทศบาลเมืองศิลาหมู่บา้ นศิลาเกษตรกรได้ปลูกดอกไม้
นานาชนิดเช่นดอกดาวเรื องบานไม่รู้โรยดอกมะลิดอกรักดอกพุดเกษตรกรได้ปลูกดอกพุดมากที่สุดประมาณร้อยละ 70
ของครัวเรื อนทั้งหมด (หมู่บา้ นศิลามี1,027 ครัวเรื อน) หรื อประมาณ 700 ครัวเรื อนในการดาเนินงานในการจัดการการ
ปลูกดอกพุดผูป้ ลูกบางรายปลูกเป็ นอาชีพเสริ มบางรายปลูกดอกพุดเป็ นอาชีพหลักการปลูกดอกพุดเกษตรกรผูป้ ลูกได้
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต้ งั แต่ความพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้ กัน
และมี ความรู ้ ควบคู่คุณธรรมเกี่ ยวกับรายได้ของหมู่บา้ นศิ ลาจากการปลูกและขายดอกพุดพบว่าครอบครัวมี รายได้
ประมาณเดือนละ 8,000-10,000บาทมีการจัดการปลูกที่ดีมีการจัดการบุคคลแรงงานการบารุ งรักษาการเก็บเกี่ยวการแปร
รู ปและการตลาดอย่างเป็ นระบบด้านสังคมผูป้ ลูกดอกพุดมีทุนทางสังคมคือแรงงานและทุนทางชีวภาพคือวัตถุดิบและ
ทุนทางวัฒนธรรมคือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเกษตรกรสามารถทางานในท้องถิ่นได้ไม่จาเป็ นต้องไปขายแรงงานที่
อื่ นซึ่ งได้ส่งผลดี ต่อความมัน่ คงความอบอุ่นในครอบครั วมี ค วามสัมพัน ธ์ทางสังคมอันดี มี โอกาสได้ร่ วมประเพณี
วัฒนธรรมตามฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ ที่ เคยปฏิบตั ิสืบต่อกันมามีเครื อข่ายและมีการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ซึ่ งได้ทาให้สังคมมี
ความเข้มแข็งมัน่ คง (วิไลวัจส์ และคณะ,2560) ประการสาคัญเทศบาลเมืองศิลาหมู่บา้ นศิลาเป็ นหมู่บา้ นที่มีการจัดการ
ปลูกดอกพุดที่เป็ นแบบbest practice ประสบผลสาเร็ จด้วยดีต้ งั แต่การจัดการอาชีพเสริ มแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริ ม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรหาทางพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจจะศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาอาชี พเสริ มตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง :
กรณี ศึกษาการปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลาบ้านศิลาอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นดังวัตถุประสงค์การวิจยั ต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการอาชีพเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลา
หมู่บา้ นศิลา หมู่บา้ นศิลา ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดการอาชีพเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลา
หมู่บา้ นศิลา หมู่บา้ นศิลา ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริ มหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลา
หมู่บา้ นศิลา ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คานิยามศัพท์ เฉพาะ
สภาพการจัดการอาชีพเสริมหมายถึงการดาเนินการอาชีพเสริมประกอบ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้าน
วัสดุอุปกรณ์การจัดการทัว่ ไปและการตลาด
ด้ านบุคลากร หมายถึง ผูป้ ลูกดอกพุดมีความรู ้ในการปลูกแรงงานการปลูกดอกพุดเหตุผลการปลูกบริ บทการ
ปลูกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านงบประมาณ หมายถึง การลงทุนการปลูกความมีเหตุผลรายจ่ายรายรับของการปลูกดอกพุดการทาบัญชี
รายรับรายจ่าย
ด้ านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ในการปลูกดอกพุดมีเหตุ ผลมีความพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้ านการจัดการทัว่ ไป หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการปลูกดอกพุดการบารุ งรักษาการเก็บเกี่ยวการได้รับ
ความรู ้และคาแนะนาการประชาสัมพันธ์จากนักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองศิลา
ด้ านการตลาด หมายถึง สถานที่จาหน่ายผูจ้ าหน่ายผลผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9คือ3 ห่ วง2เงื่ อนไขได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้ กัน2เงื่อนไขคือเงื่ อนไข
ความรู ้และเงื่อนไขคุณธรรม
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิตจัดทาบัญชี รับจ่ายใน
ครัวเรื อน
ความมีเหตุผล หมายถึง พอเพียงต้องเน้นอย่างมีเหตุผลเช่นลดการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยประกอบอาชีพสุ จริ ตและ
ตั้งใจการสร้ าง
ภูมคิ ้ มุ กัน หมายถึงการ เตรี ยมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นมีวนิ ยั ในการออม
เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู ้เกี่ยวกับการวิชาการการนาความรู ้ไปปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง
เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ต้องมีความซื่อสัตย์อดทนมีความเพียร
แนวคิดเกีย่ วกับอาชีพเสริม
1.ความหมาย
เกียรติศกั ดิ์ (2551)กล่าวว่าอาชีพเสริ มหมายถึงอาชี พที่ชาวนาเลือกทาเพื่อให้มีรายได้นอกเหนื อจากการทา
อาชีพหลักส่ วน ณัฐอรี ยา (2553)กล่าวว่าอาชีพเสริ มหมายถึงเป็ นอาชีพที่ประกอบขึ้นเป็ นอาชีพที่ 2 รองจากอาชีพหลัก
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และเป็ นแหล่งรายได้เสริ มเพิ่มเติมจากงานหลักการประกอบอาชี พเสริ มนั้นจะต้องไม่กระทบกับงานอาชี พหลักอาชี พ
เสริ มนั้นอาจประกอบเป็ นธุ รกิ จหรื อกิ จการในรู ปแบบใดก็ได้และจะต้องเป็ นอาชี พที่ มีรายได้เสริ มจากรายได้หลัก
สาหรับบูลเมาเทน(2555)ให้ความหมายของอาชี พเสริ มคืออาชีพหรื อช่องทางสารองอาชี พช่องทางทารายได้เสริ มกับ
อาชีพหลักอาชีพเสริ มมีมากมายหลายอาชีพที่สามารถทาได้มีท้ งั ง่ายและยากตามแต่ละชนิดของอาชีพเสริ มรายได้น้ นั ๆ
แต่จุดประสงค์จริ ง ๆ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริ มรายได้ก็คือเงินเพียงตัวเดียวลาพังอาชีพหลักบางอาชีพอาจเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวไม่พอกับภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั หลายชีวิตจึงดิ้นรนหาช่องทาง สร้างรายได้ใหม่เพิ่มเติมรายได้ประจาที่
ได้รับในแต่ละเดือนซึ่ งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรื อค่าครองชีพในแต่ละเดื อนจึงต้องการหาอาชีพเสริ มกับอาชี พหลัก
เพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋ าในแต่ละเดือนให้มากขึ้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและอาจมีเงินเหลือเก็บได้ในบางกรณี อาชีพเสริ ม
อาจทาเงิ นได้มากกว่าอาชี พหลักๆที่ ทาอยู่หลายเท่ าตัวจนบางรายทาเป็ นอาชี พหลัก อาชี พเสริ มคืออาชี พที่ เพิ่ ม ช่ อง
ทางการทาเงินหรื อเพิ่มรายได้ให้กบั ผูท้ ี่มีอาชีพอยูแ่ ล้วแต่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตจึงต้องหาช่องทางการทาเงินเพิ่ม
แต่คุณก็ตอ้ งใช้เวลาของคุณที่มีอยูใ่ น1วันคือ24ชัว่ โมงเพิ่มขึ้นมาจากการทาอาชีพเสริ มด้วยเช่นกัน
สรุ ปความหมายของอาชีพเสริ มได้อาชีพเสริ มเป็ นอาชีพที่ประกอบกันเป็ นธุรกิจในครอบครัวและเป็ นอาชีพที่
เพิ่มจากอาชีพที่ทาเป็ นประจาอยูแ่ ล้วเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากยิง่ ขึ้นเป็ นอาชีพที่สามารถดาเนินการได้โดยลงทุนน้อยกาลัง
กายค่อนข้างมากเน้นการพึ่งตนเองเป็ นอาชีพที่เน้นความเป็ นอิสระเป็ นเจ้าของธุรกิจเป็ นอาชีพที่ประกอบขึ้นเป็ นอาชีพที่
2รองจากอาชีพหลักและเป็ นการหารายได้เพิ่มให้เพียงพอต่อการดารงชี วิตและเป็ นแหล่งรายได้เสริ มเพิ่มเติมจากงาน
หลักอาชีพเสริ มเป็ นอาชีพที่ช่องทางสารองเป็ นช่องทางทารายได้เสริ มกับอาชีพหลักเพื่อเป็ นการหารายได้เสริ มเพื่อมา
จุนเจือรายได้ในครอบครัว
2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการประกอบอาชีพเสริม
จากการศึกษาได้พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการประกอบอาชีพเสริ มสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี้
(Clegg & Barrow,1984อ้างถึงใน (ณัฐอรี ยา, 2553),อ้างอิงมาจาก Clegg+Bassow สรุ ปได้แก่ดา้ นคุณลักษณะ
ส่วนตัว
2.1 ด้านคุณลักษณะส่วนตัว
เป็ นปั จจัยภายในตัวเองของผูป้ ระกอบอาชีพที่จะส่ งผลต่อความสาเร็ จในการประกอบอาชีพคุณสมบัติที่
จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพอิสระประกอบด้วยคุณสมบัติที่จาเป็ น 12 ประการคือ 1) มีแรงจูงใจ 2) มีความคิดริ เริ่ ม 3)
รู ้จกั ถอยเพื่อที่จะสู ้ 4) มีความสามารถที่จะทาอะไรให้ได้ดี 5) มีความอดทน 6) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง7) มีความมัน่ คง
ทางอารมณ์ 8) มีความสามารถในการเข้ากับผูอ้ ื่น 9) มีความไวในความเข้าใจและวินิจฉัยสิ่ งต่างๆ 10) มีความละเอียด
11) มีความสามารถในการเขียนและพูด 12) มีแรงกายและแรงใจ
2.2 ด้านครอบครัว
ปั จจัยด้านครอบครัวมีความสาคัญกับทุกขั้นตอนของการประกอบอาชี พเสริ มสถาบันทางสังคมที่ คอย
ช่วยเหลือและผลักดันการเข้าสู่ อาชีพอิสระได้แก่ 4 สถาบันคือสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันภาครัฐบาล
และสถาบันเอกชนโดยสาหรับสถาบันครอบครัวนั้นมีความสาคัญต่อการประกอบอาชีพโดยเป็ นภูมิหลังทางครอบครัว
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิ ยมของสมาชิกหากครอบครัวประกอบธุรกิจก็จะปลูกฝังให้สมาชิกเป็ นผูส้ ื บทอดกิจการ
หรื อถ้าครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็จะเป็ นแรงผลักดันให้สมาชิกรู ้จกั ขวนขวายและพยายามหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว
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2.3 ด้านสถานศึกษา
ปั จจุ บนั ด้านสถานศึ กษามี ส่วนสาคัญในการจะช่วยให้บุคคลมีโอกาสเลือกที่ จะประกอบอาชี พเสริ ม
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกอาชีพหลักหรื ออาชี พเสริ มช่วยให้บุคคลได้มีโอกาสทราบถึงความต้องการความชอบของ
ตนเองโดยเฉพาะการได้รับการศึกษาในวิชาแนะแนวจะทาให้ได้รับความรู ้เกี่ ยวกับการประกอบอาชี พได้เป็ นอย่างดี
รวมทั้งยังทาให้ผูศ้ ึ กษาได้ตระหนักถึ งคุณค่าในตนเองการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนเองและการวางแผน
อนาคต
2.4 ด้านสภาพแวดล้อม
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมนี้ มีผลต่อความสาเร็ จในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและเทคโนโลยีเช่นการขยายตัวของตลาดค่านิ ยมหรื อกระแสนิ ยมของกลุ่มลูกค้านโยบายการส่ งเสริ มของ
ภาครัฐการนาวิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการบริ หารจัดการเป็ นต้น
แนวคิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดาริ และ
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็ นเวลานานถึง 40 ปี มาแล้วไม่แต่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่ยึดปฏิบตั ิในการดาเนิ นชี วิต
หากแต่ชาวโลกยังน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้ดว้ ย
“เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นปรัชญาชี้ ถึงแนวการดารงอยูแ่ ละปฏิ บตั ิตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริ หารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อยุคโลกาภิวตั น์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความ
จาเป็ นที่จะต้องมีระบบคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดาเนิ นการทุกขั้นตอนและขณะเดี ยวกันจะต้องเสริ มสร้ างพื้นฐานจิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึ กในคุณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ตและให้มีความรอบรอบรู ้
ที่เหมาะสมดาเนิ นชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียรพยายามมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสงั คมสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็ นอย่างดี”
“เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่จาเป็ นต้องต่อต้านกระแสโลกาภิวตั น์หรื อสิ่ งทันสมัยต่าง ๆ ทุกคนในสังคมสามารถ
นาไปใช้ได้แต่มกั ถูกเข้าใจผิดว่าเป็ นการใช้จ่ายอย่างขี้เหนี ยวการห้ามเป็ นหนี้การยอมรับสภาพหรื อการไม่ขวนขวายทา
สิ่ งใดความหมายที่ลึกซึ้ งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการคานึ งถึงความพอประมาณคือให้ทาอะไรด้วยความพอดีไม่มาก
หรื อน้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบี ยนตนเองและผูอ้ ื่นดาเนิ นชี วิตให้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทอันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้อย่างแท้จริ งเปรี ยบเสมือนการสร้างเสาเข็มสร้างฐานให้แข็งแรงมัน่ คงไม่วา่
พายุใด ๆ เข้ามาหรื อจะต่อเติมสร้างเพิ่มในภายหลังบ้านก็จะยังคงยืนหยัดอยูไ่ ด้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการและเงื่อนไข 2 เงื่อนไขดังนี้
ห่ วงที่ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ื่นเช่นการผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
ห่ วงที่ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
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ห่ วงที่ 3. ภูมิคุม้ กันหมายถึงการเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น
โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสิ นใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆให้อยูใ่ นระดับพอเพียง 2 ประการดังนี้
เงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู ้องค์ประกอบในการทางานทุกอย่างต้องเริ่ มต้นจากความรู ้ซ่ ึ งต้องรู ้ลึกรู ้กว้างและ
สามารถนาวิชาการต่างๆนั้นมาวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพราะหากไม่มีความรู ้
การนาไปปฏิบตั ิอาจมีปัญหา
เงื่อนไข 2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริ มสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่ อสัตย์
สุจริ ตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
สรุ ปการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพเสริ มจะต้องมีความพอเพียงไประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาอาชี พเสริ มจะต้องมีความพอเพียงพอประมาณเดิ นทางสายกลางมีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันเพื่อเตรี ยมพร้ อมรั บ
ผลกระทบภายใต้เงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
แนวปฏิบัตติ ามทฤษฎีใหม่ (องค์ การบริการส่ วนจังหวัดขอนแก่ น ม.ป.ป.)
การปฏิบตั ิตามทฤษฎีใหม่ ในแต่ละขั้นจะต้องมีหลักคิด และวิธีปฏิบตั ิที่มุ่งให้พ่ งึ ตนเองได้ ตามพระราชดาริ ของพระองค์
ท่าน คือ
ทฤษฎีใหม่ ข้นั ต้ น เป็ นแนวทางที่พระองค์ท่านทรงมุ่งจะแก้ไขปั ญหาเกษตรที่มีที่ทากินน้อย ประมาณ 10-15 ไร่ ซึ่ งเป็ น
แนวทางการถือครองที่ดินของเกษตรกรส่ วนใหญ่ของประเทศให้ทามาหาเลี้ยงชีพแบบพึ่งตนเองได้ มีชีวิตได้อย่างพอ
กินตามอัตภาพ ไม่รวยมากแต่ไม่อดอยาก พอมีพอกิน โดยทรงให้แนวทางในการจัดวางที่ดินเป็ นสัดส่ วนคือ ถ้ามีที่ดิน
15 ไร่ ให้แบ่งที่ดินดังนี้
- ร้อยละ 30 ของที่ดินทากิน ให้ขดุ สระน้ าเพื่อให้มีน้ าใช้ได้ตลอดปี (ขุดสระประมาณ 4 ไร่ ครึ่ ง ให้ลึก 4 เมตร)
- ร้อยละ 30 ของที่ดินทากิน สาหรับทานา ปลูกข้าวไว้กินเองในครอบครัว (ทานาปลูกข้าว ประมาณ 4 ไร่ ครึ่ ง)
- ร้อยละ 30 ของที่ดินทากิน สาหรับปลูกพืชสวน และพืชไร่ ไว้เป็ นอาหารครอบครัว (ปลูกพืชสวนและพืชไร่
ประมาณ 4 ไร่ ครึ่ ง)
- ร้อยละ 10 ของที่ดินทากิน สาหรับเป็ นที่อยูอ่ าศัย เลี้ยงสัตว์ ทางเดินและการให้บริ การต่าง ๆ (ประมาณ 1 ไร่
ครึ่ ง)
การแบ่งที่ดินตามแนวทางที่พระองค์ท่านทรงแนะนานี้ เป็ นเพียงตัวอย่างโดยประมาณ เพิ่มลดบางเรื่ องได้บา้ ง
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรื อตามความเหมาะสมของที่ดินทากินอาจจะเพี่มหรื อน้อยกว่านี้
ทฤษฎีใหม่ ข้ันที่ 2 ในขั้นนี้ เน้นให้เกิ ดการรวมกลุ่ม หรื อในรู ปแบบสหกรณ์ ร่ วมทากิ นที่ มากหรื อดาเนิ นงานเพื่อเป็ น
ประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็ นธรรม คือ
1. การผลิต ต้องร่ วมมือกันผลิต ทั้งการเตรี ยมดิน การเพาะพันธ์พืช ปุ๋ ย การหาน้ าการชลประทานและเรื่ องอื่น
ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เพาะปลูกการดาเนิ นการในรู ปแบบที่เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตนอกจากนี้ ควรคานึ งถึงการใช้ที่ดินในส่ วนร่ วม จะต้อง
จัดสรรการแบ่งประเภทพืชพรรณที่ปลูกให้เหมาะสมให้เพียงพอแต่ละประเภทมากหรื อน้อยเกินไปด้วย
2. การตลาด เมื่อผลผลิตในชุมชนมีมากกว่าการบริ โภคในชุมชน ก็ตอ้ งเตรี ยมการเกี่ ยวกับการตลาดให้ได้
ประโยชน์สูงสุ ด เช่น การเตรี ยมการตากข้าว การจัดยุง้ ข้าวรวม การจัดหาเครื่ องสี ขา้ วตลอดจนการหาช่องทางในการ
ขยายผลผลิตให้ได้ราคาดี ซึ่งการดาเนินการด้วยวิธีการเหล่านี้ จะช่วยลดรายจ่ายเกี่ยวกับการตลาดให้นอ้ ยลง
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3. การเป็ นอยู่ การดารงชีวติ จะต้องมีความพอเพียงในความเป็ นอยู่ หาปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวติ เท่าที่
จาเป็ น เช่น การจัดหาอาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ าปลา เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม เท่าที่จาเป็ นอาจจะรวมกลุ่มในการจัดหาเป็ น
รู ปแบบสหกรณ์การค้าในชุมชน
4. สวัสดิภาพ แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและปริ มาณที่จาเป็ น เช่น สถานีอนามัย มีกองทุนให้กยู้ มื หรื อจัดตั้ง
เป็ นธนาคารชุมชน
5. การศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทเป็ นส่วนร่ วมในการส่งเสริ มแก่เยาวชน ช่วยเหลือสถานศึกษาในชุมชนให้มี
ความแข็งแรงในการจัดการศึกษารู ปแบบต่าง ๆ ในชุมชนด้วย
6. สังคมและศาสนา การพัฒนาสังคมในชุมชนต้องเน้นที่การพัฒนาจิตใจ ให้ทุกคนมีศาสนาเป็ นหลักยึด
เหนี่ยว
ทฤษฎีใหม่ ข้นั ที่ 3 เมื่อในชุมชนมีการผลิต การจัดการผลิตการจัดการตลาด การจัดการเรื่ องตามความเป็ นอยู่ การจัดการ
สวัสดิภาพ การสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมแล้ว จะต้องมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มี
การพัฒนาก้าวหนาขึ้นไปตามลาดับ เช่น การติดต่อประสานงานเพื่อหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ มาสนับสนุ น
อาจจะจากธนาคารหรื อบริ ษทั ร้านค้าเอกชน มาช่วยลงทุนและพัฒนาให้เข้มแข็งให้คนในชุมชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน
โดยทั้งสองฝ่ ายจะต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น
- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีข้ นึ
- ธนาคารหรื อบริ ษทั เอกชน ซื้อข้าวบริ โภคได้ในราคาต่าลง
- เกษตรกรซื้อเครื่ องอุปโภค บริ โภคได้ราคาต่าเพราะรวมกันซื้อเป็ นจานวนมาก ได้มาในราคาขายส่ง
- ธนานคารหรื อ บริ ษทั เอกชน กระจายการทางานไปร่ วมทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับชุมชน ให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่มเป้ าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นที่ เกี่ ยวข้อง เช่น
นายกเทศมนตรี เมืองศิลา ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา ผูน้ าชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 35 คนประกอบด้วยนักวิชาการเกษตรเทศบาลเมืองศิลา จานวน 1 คน นักพัฒนาชุมชน
จานวน1 คน ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา นายกเทศมนตรี เมืองศิลา สมาชิกสภาเทศบาลจานวน 1 คน ผูน้ าหมู่บา้ น
จานวน 3 คนชาวบ้านผูป้ ลูกดอกพุดหมู่บา้ นละ 9 คน (27 คน) การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้กระจายตามสถานภาพและเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants-KI) คือผูท้ ี่มีความรู ้ในเรื่ องนั้นๆเป็ นอย่างดีจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ได้กาหนดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550)
2. การเลือกพื้นทีแ่ ละเลือกผู้ให้ ข้อมูล
การเลือกพื้นที่ ได้เลือกหมู่บา้ นศิ ลาเทศบาลเมืองศิ ลาอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็ นพื้นที่ ศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกดอกพุดมีความสนใจมีความตั้งใจเกี่ยวกับอาชีพเสริ มการปลูกดอกพุดเกษตรกร
ผูป้ ลูกดอกพุดสนใจที่ ขยายการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ในการปลูกดอกพุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
เทศบาลเมืองศิลาและประสบผลสาเร็ จในการดาเนินการปลูกดอกพุด
การเลื อ กผูใ้ ห้ข ้อ มู ล โดยกระจายตามสถานภาพของผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ซึ่ ง มี ความรู ้ ใ นเรื่ อ งนั้น ๆประกอบด้วย
นักวิชาการเกษตรเทศบาลเมืองศิลาสมาชิกสภาเทศบาลผูน้ าหมู่บา้ นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาชาวบ้านผูป้ ลูกดอกพุด
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3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1.แนวทางการอภิปรายเป็ นรายบุคคลเพื่อต้องการทราบการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
ส่งเสริ มอาชีพผูป้ ลูกดอกพุด
2. แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้าง (Semi Structured Interview: SSI) เพื่อสัมภาษณ์บริ บทบ้านศิ ลาและบริ บท
ของเกษตรกรผูป้ ลูกดอกพุดตาบลศิลาอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3. แนวทางการสั ม ภาษณ์ (Interview Guide) เพื่ อ สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth interview) ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
4. แนวทางการสังเกต (Observation Guide) เพื่อใช้สังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และของ
เกษตรกรมี การสังเกตแบบส่ วนรวม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มี ส่ วนร่ วม (Non-Participant
Observation)
5. แนวทางการสนทนากลุ่ม (วิไลวัจส์, 2560) เพื่อสนทนาผูร้ ู ้เกี่ยวกับการปลูกดอกพุด
6. สมุดบันทึกภาคสนามเพื่อจดบันทึกข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์การสังเกตจากปรากฏการณ์หรื อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นและบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน
7. กล้องบันทึ กภาพเพื่อบันทึ กภาพเกษตรกรผูป้ ลูกดอกพุดหมู่บ้านศิ ลาอาเภอเมื องจังหวัดขอนแก่ นการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) ได้แก่แหล่งเวลาสถานที่ และบุคคลนอกจากนี้ ยงั ได้ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
(Methodological Triangulation) โดยใช้การสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์ เมื่ อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วจึ งนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ตามวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั เชิ งคุณภาพได้วิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์เบื้องต้น
ต่อจากนั้นเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วได้นามาตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์การจด
บัน ทึ ก ภาคสนามจัด หมวดหมู่ เ พื่อ หาความแตกต่ า งความเหมื อนกันความเชื่ อ มโยงภายในหมวดหมู่ และระหว่าง
หมวดหมู่จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content analysis) ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
พรรณนา(Descriptive analysis)
ผลการวิจยั
ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 35 คนเป็ นชาย 8 คนหญิง 27 คนโดยแบ่งตามช่วงอายุดงั นี้ช่วงอายุมากที่สุด 41-50 จานวน
15 คนรองลงมาอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี จานวน 10 คนอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 8 คนอยู่ในช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป
จานวน 2 คนระดับการศึกษามากที่สุดจานวน 23 คนจบ ป. 6 รองลงมาจานวน 7 คนจบ ปวช. จบปวส. จานวน 3 คนจบ
ปริ ญญาตรี จานวน 2 คนสถานภาพการสมรสสมรสมากที่สุดจานวน 25 คนรองลงมาโสดจานวน 8 คนอาชีพหลักทานา
และรับจ้างมากที่สุดจานวน 12 คนเท่ากันรองลงมารับราชการจานวน 7 คนอาชีพค้าขายจานวน 5 คนทาไร่ จานวน 1 คน
อาชีพรองปลูกต้นพุดจานวน 33 ราย
2. สภาพการจัดการอาชี พเสริ มตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงการปลูกดอกพุดหมู่บ้านศิ ล าอ าเภอเมื อ ง
ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสรุ ปได้ดงั นี้
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2.1 ด้านบุคลากรพบว่าผูท้ าแปลงปลูกต้นดอกพุดคือแรงงานของพ่อบ้านเป็ นหลักบางครั้งเป็ นแม่บา้ นและ
ลูกชายทาแปลงปลูกสาเหตุที่ปลูกดอกพุดเนื่ องจากดอกพุดมีราคาดีสามารถทารายได้มาช่วยเหลือในครอบครัวทางาน
อยูท่ ี่บา้ นไม่ตอ้ งไปรับจ้างทางานไกลบ้านไกลครอบครัวส่ วนปลูกต้นดอกพุดจานวนมาก 2 งานจานวนน้อยจานวน 1
งานได้พนั ธุ์มาจากนักวิชาการเกษตรการปลูกดอกพุดได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยเฉพาะต้องมี
ความพอดีไม่ปลูกมากจนเกินไปต้องพิจารณาดูแรงงานทั้งต้องมีความรอบรู ้ดา้ นวิชาการมีความอดทนพากเพียรดังพระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่
เศรษฐกิ จพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะหรื อ 3 ห่ วงและ 2 เงื่ อนไขได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมี
ภูมิคุม้ กันเงื่อนไขความรู ้เงื่อนไขคุณธรรมดังกล่าวของนางอรุ ณีโคกสี อานวยผูป้ ลูกดอกพุด ว่า “...การปลูกต้นดอกพุด
ต้องมีความพอดีไม่ปลูกมากไม่ปลูกน้อยปลูกให้เพียงพอกับเนื้อที่ที่มีความพากเพียรอดทนอดออมดังคาพ่อรัชการที่ 9 ที่
สอนไว้วา่ การประกอบอาชีพต้องพออยูพ่ อกินพากเพียรอดทนเหมือนพระมหาชนก...” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2560)
2.2 ด้านงบประมาณการปลูกต้นอกพุดมีการลงทุนหลายอย่างเช่นต้นพันธุ์ค่าปุ๋ ยค่าวัสดุอุปกรณ์ลงทุนแรกๆ
ใช้งบประมาณ 10,000 บาทแล้วนาไปขายขายทั้งดอกพุดและร้อยพวงมาลัยขายแต่ละเดือนมีรายได้ประมาณ 8,000 10,000 บาทต่อครอบครัวรายจ่ายได้แก่ค่าปุ๋ ยค่าไฟฟ้าเมื่อหักลบกลบหนี้ยงั มีรายได้ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน
ผูป้ ลูกดอกพุดไม่ได้รวมกลุ่มได้ขายแต่ละครั วเรื อนมี ก ารทาบัญ ชี รับจ่ ายผูท้ ี่ ทาบัญชี คือแม่บ้านดังนั้นถ้าใครจะมา
ตรวจสอบรายได้ก็มีบญั ชีแสดงความโปร่ งใสและเน้นการออมอีกด้วย
ดังคากล่าวของนางเยาวลักษณ์ สาราญบารุ ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาเขต 3 และปลูกดอกพุดว่า “...การ
ปลูกดอกพุดสามารถนารายได้มาให้ครอบครัวประมาณเดือนละ 8,000– 10,000 บาทตนเองได้ทาบัญชีรายรับจ่ายไว้เพื่อ
ไม่ให้ลืมสามารถตรวจสอบได้และเน้นการออมอีกด้วย...” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560)
2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการปลูกต้นดอกพุดได้แก่การทาแปลงปลูกสายยางรดน้ าสปริ งเกอร์ บวั รดน้ า
บางแห่ งขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ปลูกต้องดูความคุม้ ค่าความมีเหตุผลและเดินสายกลางไม่ทุ่มเท
จนเกิ นไปได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ดัง่ คากล่าวของ นางสุ นา
เงินศรี ผูป้ ลูกดอกพุดว่า“...การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นดอกพุดได้ยดึ หลักความมีเหตุผลเดินสายกลางไม่ทุ่มเท
จนเกินไปได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9…"(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2560)
2.4 ด้านการจัดการทัว่ ไปในการปลูกต้นดอกพุดแต่ละครั วเรื อนได้ปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ และ
แรงงานของแต่ละครัวเรื อนได้ปลูกอยูใ่ นหมู่บา้ นตามคันนาการบารุ งรักษามีการรดน้ าวันละครั้งหากฝนไม่ตกจะรดน้ า
ในช่วงเย็นพ่อบ้านและลูก ๆ ช่วยกันดูแลไม่ให้ตวั หนอนตัวบุง้ ซึ่ งเป็ นศัตรู พืชมาทาลายต้นดอกพุดได้ได้ใช้ปุ๋ยชี วภาพ
หรื อปุ๋ ยสมุนไพรเช่นน้ าหมักที่ สามารถทาเองได้ไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีหรื อพ่นยาฆ่าแมลงเพราะจะเป็ นอันตรายต่อตนเองและ
ระบบนิเวศความรู ้ในการใส่ปุ๋ยหรื อคาแนะนาได้รับความรู ้จากนักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองศิลาและนักวิชาการเกษตร
ในด้านนี้ ได้นาปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เกี่ ยวกับความ
พากเพียรอดทนดัง่ คากล่าวของนางทองเพ็ชร สิ มสี ผูป้ ลูกดอกพุด "… ด้านการจัดการทัว่ ไปเช่นการปราบศัตรู พืชไม่ได้
ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะจะเป็ นอันตรายต่อระบบนิ เวศและตนเองจึงได้ใช้ตวั ยาสมุนไพรน้ าหมักและต้องมีความพากเพียร
อดทนดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 พ่อของชาวไทย..."(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2560)
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2.5 ด้านการตลาดพบว่าสถานที่ ขายดอกพุดและพวงมาลัยดอกพุดซึ่ งเป็ นการแปรรู ปจะทาให้ราคาสู งขึ้น
ปกติได้ขายที่บา้ นตนเองมีผมู ้ ารับซื้ อบางครั้งก็จะนาไปขายที่ตลาดและขายตามออเดอร์ และตั้งใจจะขายออนไลน์การ
ขายต้องมีความซื่ อสัตย์มีคุณธรรมสิ นค้าต้องมีคุณภาพบางครั้งมีการแปรรู ปกับลูกๆได้พากันร้อยเป็ นพวงมาลัยต้องมี
ความอดทนพากเพียรซึ่งได้นึกถึงพระมหาชนกเป็ นที่ต้ งั ดัง่ คากล่าวของนางฐิติรัตน์ ปทุมชาติ นักวิชาการเกษตรเทศบาล
เมืองศิลา "...การขายดอกพุดบางครั้งร้อยพวงมาลัยดอกพุดได้ขายที่บา้ นบางครั้งก็มีผูส้ ั่งซื้ อและนาไปขายที่ตลาดด้วย
ตัวเอง..." การร้อยมาลัยต้องอดทน" (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560)
ปั ญหาการจัดการอาชีพเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงเล็กน้อยเนื่ องจากผูป้ ลูกมีอาชีพหลัก
คือรับราชการการ รับจ้าง จึงไม่มีเวลารดน้ าต้นดอกพุดเพียงช่วงเช้า
แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริ มผูป้ ลูกดอกพุดควรประชาสัมพันธ์ให้กว้างไกลและทันสมัยควรให้ความรู ้เรื่ อง
การขายสิ นค้าออนไลน์
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้พบประเด็นที่น่าสนใจจึงนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
สภาพการจัดการอาชีพเสริ มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุดหมู่บา้ นศิลาพบว่าด้านบุคลากร
แรงงานในการปลูกต้นพุดเป็ นแรงงานในครัวเรื อนไม่ตอ้ งจ้างแรงงานจากที่ อื่นทั้งนี้ อภิปรายได้ว่าการใช้แรงงานใน
ครัวเรื อนเป็ นแรงงานที่ มีความพอเพียงมีความคุม้ ค่ามี การประหยัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไลวัจส์ (2555) เรื่ อง
แนวทางการบริ หารจัดการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ผกั หวานพืชเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นพบว่าด้านบุคลากรหรื อ
ด้านแรงงานได้ใช้แรงงานในครัวเรื อนเป็ นหัวหน้าครอบครัวภรรยาและบุตรด้านงบประมาณมีการลงทุนซื้ อต้นพันธ์ค่า
วัสดุอุปกรณ์แต่ละเดือนมีรายได้ 8,000 – 10,000 บาทหักลบกลบหนี้เหลือ 5,000 บาท/เดือนทั้งนี้อภิปรายได้วา่ มีรายได้
พอเพียงพออยู่พอกิ นและมีการทาบัญชี รายจ่ ายสอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤทัยสถิตอินทาพร (2559) วิจยั เรื่ องการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนเมืองด้านงบประมาณและการเงินมีความพอเพียงและมีการลงบัญชี
เพื่อตรวจสอบได้ดา้ นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นดอกพุดประกอบด้วยสายยางรดน้ าสปริ งค์เกอร์ และบัวรดน้ าทั้งนี้
อภิ ปรายว่าเป็ นอุปกรณ์ ที่มีความสาคัญและใช้กับการเพาะปลูกต้นดอกพุดซึ่ งมี ความสอดคล้องกับอุปกรณ์ ในการ
เพาะปลูกและขยายพันธ์ผกั หวานของวิไลวัจส์ (2555) การบริ หารจัดการกลุ่มเพาะปลูกและขยายพันธ์ผกั หวานฯ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือด้านการจัดการทัว่ ไปพบว่าได้ปลูกต้นดอกพุดอยูใ่ นหมู่บา้ นคันนาการบารุ งรักษา
รดน้ าวันละครั้งหากฝนไม่ตกทั้งนี้ อภิปรายได้ว่าการบารุ งรักษาสามารถจะทาให้ตน้ ไม้เจริ ญงอกงามได้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิไลวัจส์ (2555) เรื่ องการปลูกและขยายพันธ์ผกั หวานพืชเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นด้านการตลาดพบว่า
สถานที่ ขายดอกพุดและพวงมาลัยดอกพุดซึ่ งเป็ นการแปรรู ปปกติ ได้ขายที่ บา้ นตนเองโดยมีผูม้ ารั บซื้ อถึ งบ้านทั้งนี้
อภิปรายได้วา่ ผูป้ ระกอบอาชี พได้ดาเนิ นการเป็ นประจาซึ่ งมีความสะดวกและไม่เสี ยเวลาและเสี ยเงินค่ารถเดินทางไป
ขายที่อื่นทาให้ลดรายจ่ายซึ่ งมีความแตกต่างจากงานวิจยั ของนฤทัย (2559) วิจยั เรื่ องการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ
องค์การบริ การส่ วนตาบลโนนเมื องกรณี ศึ กษากลุ่มปลา๑เดี ยวบ้านห้วยบง ต.โนนเมื องอาเภอ โนนสัง ข์ จังหวัด
หนองบัวลาภู พบว่าการตลาดขายผลิตภัณฑ์ปลา๑เดียว (๑เดียวเป็ นตราสิ นค้า) มีการจาหน่ายทั้งขายปลีกขายส่งขายด้วย
สื่ อออนไลน์มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับวิทยุโทรทัศน์ปากต่อปาก
ปั ญหาการจัดการอาชี พเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุด เทศบาลเมืองศิลา อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านการตลาด การผลิต และการแปรรู ปดอกพุด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เทศกาลต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ ซึ่ งมีความแตกต่างกับงานวิจยั ของปุญนิ สา (2553) วิจยั เรื่ อง
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องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาสะไมย์ กับการส่ งเสริ มอาชี พจักสาน อาเภอเมื อง จังหวัดยโสธร พบว่า มี ปัญหาด้าน
การตลาด ไม่ตลาดรองรับ ทั้งนี้อภิปรายได้วา่ แม้จะเป็ นอาชีพเสริ ม แต่การปลูกดอกพุด ไม่สามารถจะบังคับให้ดอกพุด
ออกให้ทนั กับความต้องการของตลาดได้แก่ การจักรสาน สามารถผลิตให้ทนั ความต้องการของตลาดได้ สาเหตุที่ไม่มี
ตลาดรองรับอาจจะเป็ นเพราะว่า การผลิตด้านการจักสาน สามารถจะดาเนิ นการได้ทุกเวลา หากมีเวลา และปั จจัยการ
ผลิตเอื้ออานวย
แนวทางการพัฒนาอาชี พเสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงพบว่าควรประชาสัมพันธ์ให้กว้างยิ่งขึ้น
โดยใช้ระบบ Internet ควรแปรรู ปให้ทนั ต่อความต้องการและความทันสมัย ซึ่ งมีความแตกต่างกับงานวิจยั ของบรรเลง
(2553) เรื่ องแนวทางการพัฒนาบทบาทของ อบต. ในการส่ งเสริ มอาชีพเสริ มเกษตร พบว่า ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมทั้งนี้ อภิปรายได้วา่ บทบาทการส่ งเสริ มอาชีพของเกษตรของ อบต. ต้องบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา
แต่การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการดาเนินงานที่พอเพียง ตามความเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ปฏิบตั ิ
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าด้านการจัดการทัว่ ไปโดยเฉพาะการบารุ งรักษาบางครอบครัวได้กาจัดศัตรู พืชโดย
ใช้สารเคมีซ่ ึ งมีส่วนน้อยดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลาควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการบารุ งรักษาต้นดอกพุดโดยใช้
ปุ๋ ยชีวภาพหากใช้ยาฆ่าแมลงหรื อสารเคมีอาจจะเป็ นอันตรายแก่ผใู ้ ช้และสิ่ งแวดล้อมได้
1.2 จากผลการวิจยั พบว่าการตลาดได้ขายผลิตภัณฑ์คือดอกพุดและพวงมาลัยดอกพุดที่ครัวเรื อนซึ่ งขาด
การประชาสัมพันธ์ที่กว้างไกลและทันสมัยดังนั้นเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมื องศิ ลาควรให้ความรู ้ เรื่ องการขายสิ นค้า
ออนไลน์และวิธีประชาสัมพันธ์ที่ทนั สมัย.
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรทาวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) ทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพเว้นวรรค
เรื่ องการพัฒนาอาชีพเสริ มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อื่น
2.2 ควรทาวิจยั เชิงสารวจเกี่ยวกับการส่ งเสริ มอาชี พเสริ มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกดอกพุด
หรื อดอกมะลิในพื้นที่อื่น
2.3 ควรทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research PAR) เกี่ยวกับสภาพปั ญหา
และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาอาชีพเสริ มโดยการมีส่วนร่ วมของเทศบาลประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่อื่น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้คาแนะนาที่ทรงคุณค่ายิง่ และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ให้
ความรู ้ปละประสบการณ์ดา้ นการจัดการภาครัฐและการเมืองการปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตลอดทั้งชาวบ้านตาบลศิลาหมู่ที่ 1,18 และ 28 ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ทรงคุณค่ายิง่ ในการ
ทาวิทยานิ พนธ์จึงใคร่ ขอขอบคุ ณเป็ นกรณี พิเศษขอขอบคุ ณคุ ณพ่อบ้านคุ ณสุ พฒ
ั น์ละครขวาที่ ส่ง เสริ มให้ก าลัง ใจ
ตลอดเวลาที่ทาการวิจยั นี้หากปราศจากคุณพ่อคุณแม่ผใู ้ ห้กาเนิดลูกก็ยากที่การศึกษาและวิจยั จะสาเร็ จลุล่วงด้วยดีและได้
มีโอกาสมาถึงวันนี้ได้จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองอย่างสูงสุดไว้ณที่นี่
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