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บทคัดย่อ
บทความเรื่องปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นการ
ศึกษาเชิงเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความส�ำเร็จของการ
จัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุในประเทศไทย การทบทวนวรรณกรรมนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำเสนอแนวคิด
ของนักวิชาการและสนับสนุนข้อค้นพบของงานวิจัยว่า ปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูง
อายุในประเทศไทย ได้แก่ มองการณ์ไกล ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจ จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธุรกิจทั้งหมด ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูง ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลดความเสี่ยงโดยการมี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งขัน มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตที่เรียบง่าย ยึดทางสายกลาง
มีความเมตตาและเอื้ออาทรต่อกัน ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร สามารถพึ่งตนเอง เป็นสังคมคุณภาพ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยความส�ำเร็จ, การจัดการ, ธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุ, เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
This article of key success factors of agricultural sector management for elderly people in
Thailand is a documentary study by collecting data from concept paper research works and article
related to key success factors of agricultural sector management for elderly people in Thailand. This
literature review aims to present the concept of academicians and support the findings of the relevant
research on key success factors of agricultural sector management for elderly people in Thailand
as follow: foresight, give honest value to employees, sincere and good hope to all business stake
holders, give importance to the development of innovation throughout the organization, use resources
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efficiently and effectively, use and/or develop technology that is efficient but not expensive, expand
business gradually, reduce the risk by having a variety of products, sharing knowledge with com
petitors, have a corporate culture that has a simple life, securing the middle way, operate the
livelihood with diligence, self-reliant, have the kindness and generosity to each others, is a quality
society and environmentally friendly and transfer of the local wisdom.
Keywords: Key Success Factors, Management, Agricultural Sector for Elderly People, Sufficient
      Economy Concept

บทน�ำ

ข้ อ มู ล ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมครั ว เรื อ นเกษตรปี
เพาะปลูก 2558/59 พบว่ามีจ�ำนวนครัวเรือนเกษตร 5.9
ล้านครัวเรือน มีสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.04 คน ขนาด
แรงงาน 2.88 คนต่อครัวเรือน อายุเฉลี่ยของแรงงานภาค
เกษตรค่อนข้างสูงคือ 56 ปี และมีผู้สูงอายุสูงที่อายุ 65
ปีขึ้นไป (แบ่งตาม United Nation) ถึง ร้อยละ 12.48
ของประชากรภาคเกษตรทั้งหมด (ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560)
ขณะที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ในปี
2560 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปราว 11.31
ล้านคน เป็นหญิง 6.23 ล้านคน ชาย 5.08 ล้านคน สัดส่วน
ผู้สูงอายุตามวัย เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) ร้อยละ
57.4 วัยกลาง (70-79 ปี) ร้อยละ 29 และวัยปลาย (80
ปีขึ้นไป) ร้อยละ 13.6 ภาคเหนือ “ครองแชมป์” พื้นที่ที่
มีสัดส่วนประชากรสูงวัยมากที่สุด ร้อยละ 21.1 รองลงมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19.2 ส่วนภาคใต้ มีผู้สูง
อายุน้อยที่สุด ร้อยละ 14.4 โดยผู้สูงอายุไทย 1 ใน 3 หรือ
ร้อยละ 35.1 ท�ำงานประจ�ำ อาชีพที่ผู้สูงอายุไทยท�ำกันมาก
2 อันดับแรกคือ เกษตรกร ร้อยละ 58.7 และค้าขายและ
บริการ ร้อยละ 17.9 ตามล�ำดับ (ฐานเศรษฐกิจ, 2561)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2559, น.
4) ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
สร้างโอกาส และท�ำให้ทุกคนได้ด�ำเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจ
ของประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ เสถียรภาพ
กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เติบโตที่เป็น
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มิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมที่ดี
งาม
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
แต่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ให้ความส�ำคัญกับทาง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2, 3 และ 5 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (คณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561, น. 8) หลายคนมองว่า
ปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
พบว่า เป็นเรื่องสวนทางและไม่สามารถไปกันได้ในโลก
ธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงในทุกวันนี้
การจัดการธุรกิจภาคการเกษตร จะน้อมน�ำพระ
ราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เรือ่ ง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าได้วเิ คราะห์ดอู ย่างละเอียดแล้ว ความ
พอเพียงนั้นสามารถน�ำมาใช้ในการบริหารด�ำเนินงานได้ใน
ทุกส่วนขององค์กร แม้แต่ในเรื่องการ “บริหารคน” เพราะ
ขนาดองค์กรระดับชาติ อย่างเครือซิเมนต์ไทย ยังยอมรับว่า
สามารถน�ำหลักปรัชญาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรของตนเองได้และค่อน
ข้างประสบความส�ำเร็จ นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาบุคลากรแบบพอเพียงนัน้ เป็นไปได้จริง การทีจ่ ะปรับ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะกับ
สถานการณ์ และส�ำคัญที่ “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย” โดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจส�ำคัญ
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เมื่อน�ำกลับมาวิเคราะห์ใช้กับองค์กร ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาบุคลากร ล้วนต่างให้ความ
ส�ำคัญต่อความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ทั้ง 2 แนวทาง ต่าง
เห็นพ้องต้องกันว่า ความส�ำคัญเรื่องความมั่นคงของมนุษย์
เป็นสิ่งส�ำคัญ และยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเต็มที่
ตามศักยภาพของตน โดยการด�ำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลส�ำเร็จ จะต้องอาศัยหลัก
การส�ำคัญ 3 ประการ ในการประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ
และการตัดสินใจ ดังนี้คือ
1. พอประมาณ คือ ความพอดี ไม่มากเกินไปหรือ
น้อยเกินไป หมายถึงการรู้จักให้โอกาสแก่บุคคลในองค์กร
ในสิ่งที่สมควรได้ หรือตามความสามารถของพนักงานอย่าง
แท้จริง และรูจ้ กั ให้บคุ ลากรมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองด้วยตนเองด้วย เพื่อให้บุคลากรสามารถพึ่งตนเองได้
ด้วยเช่นกัน
2. มีเหตุผล การค�ำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ การใช้เหตุผลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
การตัดสินใจต่างๆ อย่างรอบคอบ มากกว่าใช้อารมณ์ส่วน
ตัว และความเป็นธรรม
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นการเตรียมพร้อมรับ
กับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างเหมาะ
สม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไร
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือร้าย แต่ก็ยังคงสามารถรักษา
มาตรฐานความเป็นกลางในการบริหารมนุษย์ไว้ได้
4. อีกอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำหลักปรัชญาพอเพียง
มาปรับใช้กับการบริหารบุคลากรได้ คือการให้คุณค่ากับ
บุคลากร และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทั้ง 2 แนวคิด มีเป้าหมายส�ำคัญ
อยูท่ ี่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนฐานความเชือ่ ทีว่ า่ การ
พัฒนาหมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสใน
การที่จะปรับปรุงตนเอง และพัฒนาศักยภาพให้สามารถมี
ชีวิตที่ดี มีคุณภาพ ที่สร้างสรรค์ มีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรี ที่
ส�ำคัญ ความพอเพียง นั้นคือความพอดี ซึ่งมีความเชื่อว่า
การพัฒนาต้องมีความยั่งยืน อย่างเสมอภาค เคารพและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความระมัดระวัง  ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไปในทุกเรื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ให้มุ่งหวังประโยชน์ใน
ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น (BDJobs, 2016).
เนื่องจากไม่มีการก�ำหนด ปัจจัยความส�ำเร็จของ
การจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
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ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง การศึกษานี้ จึง
เห็นปัญหาและความส�ำคัญในการศึกษา เนือ่ งจากประชากร
ผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชากรมีแนวโน้ม
อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น และจ�ำนวนประชากรวัยแรงงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุในภาคการเกษตร จึงมีแนว
โน้ม มีบทบาทที่มากขึ้น โดยมีความรู้ ประสบการณ์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการท�ำธุรกิจทางภาคการเกษตร เพื่อ
สร้างรายได้ดี การมีงานท�ำ  และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

ปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตร
ของผู้สูงอายุในประเทศไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. แนวคิดเรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย
มี ผู ้ ร วบรวมแนวคิ ด เรื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไว้หลายท่าน ได้แก่ สมพร เทพสิทธา (2550, น.
14-15) ที่กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ได้
พระราชทานพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการพออยู่พอกิน ซึ่ง
เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ.2517 ซึ่งไม่ได้รับ
ความสนใจจากราชการและประชาชนมากนัก เพราะช่วง
ดังกล่าวเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยก�ำลังเติบโตมาก แต่มาใน
พ.ศ. 2540 ไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
อย่างรุนแรง จากพระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2540 ที่ให้ประชาชนอยู่อย่างพอกิน มีความโลภน้อย ท�ำให้
ประชาชน ราชการและธุรกิจเอกชน เกิดความสนใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังอย่างกว้างขวาง
หลายหน่วยงานน้อมน�ำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และมีการปฏิบัติมากขึ้น
เกษม วัฒนชัย (2550, น. 164-165) กล่าวว่า
การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ จะมีเงื่อนไข
3 ข้ อ ได้ แ ก่ 1) เงื่ อ นไขตามหลั ก วิ ช า ได้ แ ก่ ห ลั ก วิ ช า
ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาปรับใช้ ทั้งในการ
วางแผนและการปฏิบัติ โดยเป็นพื้นฐานของความรู้และ
เศรษฐกิจการเรียนรู้ (knowledge base economy and
learning society) 2) เงื่ อ นไขเรื่ อ งคุ ณ ธรรม บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน และองค์กร ที่น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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พอเพียงไปใช้ จะต้องมีการน�ำเรื่องระบบคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มาประพฤติปฏิบัติก่อน 3) เงื่อนไขเรื่องการ
ด�ำเนินชีวิต มีความรู้ที่เหมาะสมในการด�ำเนินชีวิต มีความ
เข้มแข็ง อดทน มีความเพียร สติปัญญา ความรอบคอบ
เป็นเศรษฐกิจแห่งความสุข แห่งคุณธรรมและความยั่งยืน
นอกจากนี้ สมพร เทพสิทธา (2550, น. 15-26)
ได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) เป็น
ปรั ช ญาแนวการด� ำ รงอยู ่ แ ละการปฏิ บั ติ ข องประชาชน
ทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล 2) เป็น
ปรัชญาในการพัฒนาและการบริหารประเทศในแนวทาง
สายกลาง 3) ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ภายนอก 4) ความพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุมีผล
และระบบภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ
ภายใน 5) ความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการน�ำวิชาการ
ต่างๆ มาปรับใช้ และ 6) การมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรอบรู้ ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความ
เพียร สติปัญญาและความรอบคอบ
2. แนวคิดปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการธุรกิจ
ภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย
สมพร เทพสิทธา (2550, น. 25-26) ได้กล่าวถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจ กล่าวโดยสรุป วิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอ
เพียง มีข้อปฏิบัติที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. มีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย
2. ยึดทางสายกลาง รู้จักพอ คือพอดี พอประมาณ
และพอใจ
3. มีความเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือช่วย
เหลือกัน ไม่เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ หรือมุ่งร้ายต่อ
กัน
4. ประกอบสัมมาชีพ ด้วยความขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริต และใฝ่หาความรู้
5. สามารถพึ่งตนเอง ให้พ้นจากความยากจน
สามารถอยู่อย่างพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาส
อบายมุข วัตถุนิยม การบริโภคนิยม
สุขสรรค์ กันตะบุตร, วิชิตา รักธรรม, ณัฐสิทธ์ เกิด
ศรี, กฤตินี ณัฏฐวุฒสิ ทิ ธิ,์ พรเกษม กันตามระ และ ธันยามัย
เจียรกุล (2553) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง  ได้ให้หลักส�ำคัญของผู้บริหารที่มุ่งจะบริหารธุรกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความยั่งยืนของธุรกิจ
และพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 10 ประการ ได้ แก่
1. มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสิน
ใจในเชิงนโยบาย ไม่ได้มุ่งหวังก�ำไรในระยะสั้น แต่ให้ค�ำนึง
ถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร
หลีกเลี่ยงการให้พนักงานออก ในยามเศรษฐกิจซบเซา
เพราะพนักงานคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่า และที่พัฒนาได้ ของ
องค์กร
3. มีความจริงใจและความหวังดีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของธุรกิจทุกส่วน รวมถึงประชากรและสังคมใน
อนาคต
4. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ
หรือกระบวนการผลิต
5. ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
6. ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
แต่ราคาไม่สงู โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบพืน้ บ้าน แบบไทยๆ  
7. ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพร้อมใน
ทุกด้านก่อนเท่านั้น
8. ลดความเสี่ยงโดยการการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่หลาก
หลาย โดยอยู่บนพื้นฐานของ ความรู้จริงในธุรกิจ
9. การแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งขัน เพื่อ
พัฒนาตลาด เพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับผู้บริโภคและสังคม
โดยรวม
10. มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง โดยมีจริยธรรม
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และนวัตกรรม
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วย
รัชต์วรรณ ประเสริฐศรี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
การน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน:
กรณีศึกษา ชุมชนบางศรีเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 182 คน โดยใช้แบบสอบถาม การ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในชุมชนบางศรีเมือง
อ�ำเภอเมือง จ.นนทบุรี ต่อการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ระดับความรู้ความเข้าใจ
ต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
ส่วนที่ไม่มีผลต่อการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติในชุมชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะ
เวลาในการพักอาศัยอยู่ในพื้นที  ่
นงคราญ ไชยเมือง, จิระ ค�ำบุญเรือง, วศิน รวม
สุข และ เบญจวรรณ พิริภัณฑ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณี
ศึกษาชุมชนบ้านสันกลาง ต�ำบลจาป่าหวาย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา การวิจัยเป็นแบบมีส่วนร่วม มีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 3 กลุ่ม คือ
สมาชิกจ�ำนวน 210 ครัวเรือน ผู้น�ำกลุ่มต่างๆ ของชุมชน
และหน่วยงานภาคีหรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับชุมชนบ้านสัน
กลาง ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุมชน ต้องเริ่มต้นจาก
การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ให้เกิดการกระท�ำจากข้างในของสมาชิก ท�ำการประเมิน
ความเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งจากผลการประเมินพบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจในระดับดี แต่
มีผลการประเมินการน�ำไปปฏิบัติบางครั้งเท่านั้น การร่วม
กันค้นหาศักยภาพและวิเคราะห์ปัญหา พบว่า สมาชิกของ
ชุมชนทางการเกษตรเชิงเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ จึง
ท�ำการตัดสินใจร่วมกันในการก�ำหนดแผนแม่บทของชุมชน
โดยมีวสิ ยั ทัศน์การพัฒนาชุมชน คือชุมชนพอเพียง ทีม่ คี วาม
เป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข หลังจากนั้นหน่วยงานภาคีต่างๆ  
ได้ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันขับ
เคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทของชุมชน ที่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ศุภนุช ตรีเนตร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ: กรณีศึกษาหมู่บ้านวัง
แสงใต้ ต�ำบลวังแสง อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม การศึกษาพบว่า  แนวทางในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คือ การเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และผู้ที่มีความสนใจ
ได้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถขยาย
ผลอย่างต่อเนื่องสู่ชุมชนอื่น และเพื่อร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
และเพิ่มทักษะความรู้ สร้างแนวคิดและประสบการณ์ใหม่
ๆ รวมถึงความรู้ในด้านการตลาดให้กับผู้น�ำชุมชนและคณะ
กรรมการและสมาชิกทีด่ ำ� เนินปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และ
บุญเรือง ศรีเหรัญ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง โดยเก็บข้อมูล 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี โดยการเคราะห์
เชิงปริมาณ เก็บจ�ำนวนตัวอย่าง 584 คน การศึกษาพบ
ว่า 1) การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยที่ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจที่อยู่ใน
ระดับสูงสุดนั้น พบว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ผู้
ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาทุกด้าน ที่ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต ส่วนด้านความมี
เหตุมีผลที่อยู่ในระดับต�่ำสุด ทั้งๆ ที่ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม 2)
ปัจจัยการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างในการพัฒนาในด้านต่างๆ
นั้นควรเน้นการพัฒนาและทบทวน ศึกษาให้ชัดเจนและ
ท�ำเพื่อประโยชน์ในอนาคต การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มภาค
กลางตอนล่าง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ดว้ ยตนเองตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) แนวทางการปรับปรุง
การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยการมุง่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2560) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความ
รู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต�ำบลบางใหญ่ อ�ำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 363 คน  การศึกษา
พบว่า 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 72.45 โดยเข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกา
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ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้
พระราชทานพระราชด�ำริแนะแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมากที่สุด 2) ประชาชนประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยประยุกต์หลักความมีเหตุมีผล มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และด้านความพอประมาณ
ตามล�ำดับ
ศุภวัฒน์ เสาเงิน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
บ้านหนองรี ต�ำบลหนองรี อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สนทนากลุ่ม จ�ำนวน 15 คน การศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้าน
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� บ้านหนองรี ความรูแ้ ละทักษะความสามารถ
ในด้านการเกษตร และ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความ
รู้ได้ มีการจัดการเกี่ยวกับการท�ำงานที่ดี ท�ำงานเป็นระบบ
ในรูปแบบของการท�ำงานเป็นทีม และสามารถประสาน
งานการท�ำงานได้ดี สร้างความร่วมมือได้ 2) ปัจจัยด้าน
คนในชุมชน ชาวบ้านบ้านหนองรีมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน โดยให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมทีภ่ าครัฐและกลุม่
ผู้น�ำชุมชน ที่มาปฏิบัติงานในหมู่บ้าน และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน 3) ปัจจัย
ด้านภาคีเครือข่ายการพัฒนา โดยภาครัฐสนับสนุนการท�ำ
กิจกรรมและให้ความรู้ในหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้าน โดย
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  และให้ก�ำลังใจกับผู้น�ำและชาวบ้าน
4) ปัจจัยด้านการมีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางให้กับชาวบ้านและ
หมู่บ้านอื่น และเป็นสถานที่ส�ำหรับศึกษาดูงาน
ธันยชนก ปะวะละ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับมั่งมีศรีสุข: กรณีศึกษา บ้านหนองเผือก อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 244 คน การศึกษาพบว่า
ครัวเรือนน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านความมีเหตุมีผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้าน
คุณธรรม ด้านการออม ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และด้านเอื้ออาทร
โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจนั ทร์ และ เสาวนีย์
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จันทสังข์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ต�ำบลโคกมั่งงอย อ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จ�ำนวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 30 คน การ
ศึกษาพบว่า บทบาทในการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือ
การน�ำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน เนื่องจากบุตรหลาน คนรุ่น
ใหม่ มองว่าการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการท�ำที่ยุ่ง
ยาก และเมื่อท�ำเสร็จแล้ว สินค้ามีราคาถูก จึงท�ำให้การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้จ�ำกัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่
จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความ
ส�ำเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง
จะมีค่อนข้างน้อย โดยพบเพียงงานวิจัยของ โชติกา สิงหา
เทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และ เสาวนีย์ จันทสังข์ (2561)  
ที่ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต�ำบลโคก
มั่งงอย อ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

บทสรุป

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว น�ำไปสู่การ
ก�ำหนดปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการจัดการธุรกิจภาค
การเกษตรของผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยภายใต้ แ นวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ได้ 18 ประการ ดังนี้
1. มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสิน
ใจในเชิงนโยบาย ไม่มุ่งหวังก�ำไรในระยะสั้น แต่คิดถึงผลก
ระทบในระยะยาว
2. ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร หลีก
เลี่ยงการให้พนักงานออก ในยามเศรษฐกิจถดถอย เพราะ
พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่า และสามารถพัฒนาได้ของ
องค์กร
3. จริงใจและหวังดีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของธุรกิจ
ทั้งหมด รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต
4. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ
หรือกระบวนการผลิต
5. ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
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ประสิทธิผล
6. ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
แต่ราคาไม่สงู โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือพืน้ บ้าน
7. ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพร้อม
ทุกด้านเท่านั้น
8. ลดความเสีย่ งโดยการมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่หลากหลาย โดยอยู่บน
พื้นฐานของความรู้จริง
9. การแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งขัน เพื่อ
พัฒนาตลาด เพื่อประโยชน์จะตกแก่ผู้บริโภคและสังคม
10. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีแ่ ข็งแกร่ง โดยมีจริยธรรม
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และนวัตกรรม
11. มีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ประหยัด ไม่ฟงุ้ เฟ้อ ฟุม่ เฟือย
12. ยึดทางสายกลาง รูจ้ กั พอ คือพอดี พอประมาณ
และพอใจ
13. มีความเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือช่วย

เหลือกัน ไม่เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ มุ่งร้ายต่อกัน
14. ประกอบสัมมาชีพ ด้วยความขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้
15. สามารถพึ่งตนเอง ให้พ้นจากความยากจน
สามารถอยู่อย่างพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็นทาส
อบายมุข วัตถุนิยม การบริโภคนิยม
16. เป็นสังคมคุณภาพ ทุกคนได้ด�ำเนินชีวิตที่ดี
มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
17. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลาก
หลายของชีวภาพ
18. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน�ำความ
รู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
ซึ่งหวังว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน จะสามารถน�ำไปปรับใช้ในการน�ำไปวางแผน
และการก�ำหนดนโยบายได้
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