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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพบริหารองค์การ การจัดการความรู้ และแนวทางการ
พัฒนาของกลุ่มสมาชิกปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนาวสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยประยุกต์การวิจยั และพัฒนาในการติดตามผล การศึกษาวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงใช้เกณฑ์เป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในความเกีย่ วข้องเป็ นเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมีย
น้ าหนาวในระยะเวลาการปลูกและแปรรูปของกลุ่มและดาเนินงานวิจยั ตามขัน้ ตอนวิจยั กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการและครอบครัว จานวน 4 ราย เกษตรกรสมาชิก จานวน 7 ราย และเกษตรกร
ลูกจ้างรายวัน จานวน 10 ราย รวมทัง้ สิ้น 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึง่ โครงสร้าง
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) บริบทของเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนาว (1.1)
ขัน้ เตรียมการวิเคราะห์ด้า นการบริหารจัด การกลุ่มการปลูก และแปรรูปผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่มคี วามสนใจและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและการอนุรกั ษ์พ้นื ที่ (1.2) ขัน้ พัฒนาระบบวิเคราะห์
ด้านการจัดการความรูข้ องเกษตรกรได้นาแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ เช่น มีความจริงใจ มีรกั สามัคคี
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือความเสียสละและจิตสาธารณะ มีขอ้ ตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสนั ติ
มีการเรียนรู้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลงตามการ
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พัฒนาเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ปฏิเสธที่เป็ นประโยชน์กบั ชุมชน 2) วิเคราะห์ศกั ยภาพด้านการพัฒนาเตรียม
ศูนย์การเรียนรูส้ ่วู สิ าหกิจเพื่อสังคมที่สนใจ และ 3) แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคา
เดเมียน้ าหนาวเริม่ สู่การดาเนินการรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็ นวาระสาคัญ คือ (3.1) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (3.2) พัฒนาและสร้างความเชื่อมันให้
่ คนใน
ชุมชน ประชากรในพื้นที่มคี วามเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือ เป็ นฐานพลั งในการขับเคลื่อนกิจกรรม (3.3)
เพื่อกระตุ้นให้ผปู้ ระกอบการประสานงานหน่ วยงานที่มบี ทบาทในการสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการของกลุ่มสู่
วิสาหกิจเพื่อสังคม
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มมะคาเดเมียน้าหนาว

Abstract
The objectives of this research were study the organizational management, knowledge
management potential and development approach of the Planting and Processing group member of
Namnao macadamia towards social enterprise Phetchabun province. The researcher used qualitative
research by applying research and development in the Fellow-up used Purposive Sampling method.
The criteria a participant in the relevance to be farmers in the Namnao macadamia planting and
processing group during period according to the research procedure. The informants consist
entrepreneur and family 4 persons, farmer of members 7, and farmers daily employees 10 of total of
21 persons. The tools used to collect the data in the study is In-depth Semi-structured interview.
The results of the study refer that 1) Context of farmers in the Namnao macadamia planting and
processing group (1.1) Preparatory stage the analysis of the management of planting and processing
groups, entrepreneurs and farmers in the area interesting and inspiration development and
conservation (1.2) Development of the system stage the analysis of knowledge management which
of farmers can inspiration of entrepreneurs such as Sincerely, love, unity and consideration for the
common good Upholding the sacrifice and the public mind an agreement of peaceful coexistence
Continuously learn and develop their own potential Adaptation to be aware of the changes according
development to earn income. Without denying that is beneficial to the communities. (2) Analyze the
development potential of preparing a learning center for interested social enterprises. 3) The potential
development approach of the Namnao macadamia planting and processing group started to
implement the social enterprise model as agenda are. (3.1) To build knowledge, skills and enhance
management competencies (3.2) Develop and build confidence in the community. The local population
strength and cooperation, a power base for driving activities 3.3) To encourage entrepreneurs to
coordinate agencies whose role is to support the development of the group towards social enterprises.
Keywords: Potential Development Approach, Social Enterprise, Macadamia Namnao Group

บทนา
เนื่องจากมะคาเดเมียเป็ นไม้ประเภทยืนต้นขนาดใหญ่จดั เป็ นพืชสวนอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพทาง
เศรษฐกิจ และเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริโภคทั ่วโลก ซึ่งทาให้ได้รบั ความนิยมของมะคาเดเมียในโลกมีถนิ่ กาเนิดมา
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จากรัฐนิวเซาท์เวลส์ ควีนสแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย และได้รบั ความนิยมเกือบทุ กมุมโลก ในประเทศไทย
เริ่ม น าเข้า มาปลู ก ในประเทศไทยตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2496 โดยกรมกสิก รรมเดิม ในสมัย นั ้น โดย ส านั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการสังซื
่ ้อพันธุเ์ ข้ามาให้ทดลองศึกษาเพิม่ เติม (สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2563, น.1) ความ
สนใจพืชมะคาเดเมียว่าสามารถใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดทัง้ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสาอางต่างๆ
คุณประโยชน์ของมะคาเดเมียมีหลายประการ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยทีผ่ ่านมาเนื่องจากการขายเป็ น
เมล็ดมะคาเดเมียยังมีการนาเปลือกมาแปรรูปเป็ นถ่านและปุ๋ ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง น้ ามันแมคคา
เดเมียเพื่อบารุงผิว ทุกขัน้ ตอนและการผลิตที่ได้มาตรฐานทาให้ผลิตภัณฑ์ได้รบั การรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการผลิตจนสามารถทาตลาดกลุ่มลูกค้าในระดับกลางในอนาคต แนวโน้มของผูบ้ ริโภคที่เพิม่ ขึ้น
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตามโภชนาการมีไขมันสูง และโปรตีนต่าแต่มจี านวนของ
ไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดี่ยวสูงที่สุด เหมาะกับผูต้ ้องการควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอล ประกอบด้วยวิตามินและ
เกลือแร่ชนิดต่างๆ (Akhtar et al., 2008) ส่วนของเนื้อในสามารถนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณ ฑ์ทงั ้ เพื่อการ
บริโภคและไม่บริโภค (เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และคนอื่นๆ, 2556, น.73)
ดังนัน้ การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มคี วามสนใจในการเพาะปลูกมะคาเดเมียมากขึ้น แต่ยงั ขาด
องค์ความรูโ้ ดยใช้เป็ นฐานในการผลิตธุรกิจการเกษตรเป็ นแนวทางทาให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรกัน สร้ าง
ความเข้มแข็งในด้านอาชีพทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้ ความพร้อมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ต่างๆ จึงพัฒนาศักยภาพขึ้นมาและเกิดการรวมกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียในอาเภอน้ าหนาว เห็น
ความสาคัญต่อการพัฒ นาศัก ยภาพของกลุ่ มเกษตรกรให้สามารถดาเนิ นธุ รกิจ เช่น การบริห ารจัดการ
การผลิต การจัดจาหน่าย การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์ โอกาสจากรัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญเศรษฐกิจ
ในระดับรากหญ้า เป็ นการสนับสนุนตามนโยบายและผลักดันให้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ (สายเพชร อักโข,
รินทร์ลภัส ชัยหิรญ
ั กิตติ ์ และศุภกัญญา จันทรุกขา, 2560, น.58) การศึกษาถึงลักษณะรูปแบบประกอบการ
ธุรกิจพืชมะคาเดเมียน้ าหนาว ตลอดจนสร้างผลิตภัณฑ์ทาให้ออกมามีคุณภาพ ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั ความสนใจเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจทีต่ อ้ งทาเพื่อมิได้
มุ่งเน้นผลประโยชน์เฉพาะตนเป็ นสาคัญ ยังมีการรวมตัวกันในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเพื่อให้มคี วามเข้มแข็งในการดาเนินธุรกิจให้ได้เช่นธุรกิจทั ่วไป ได้แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการร่วมสร้างสิง่ แวดล้อมที่ดี เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มคี วามใกล้ชดิ กับผูบ้ ริโภค
และสามารถตอบสนองรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ได้ดี ทาให้ประเด็นคาถามจากสังคมต่อ
ผูป้ ระกอบการในแง่ความเหมาะสมทางจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ ข่าวสารในเชิงลบผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคม
เป็ นจานวนมาก มีความไม่เป็ นธรรมทางการค้า ซึง่ ถือเป็ นสะท้อนภาพลักษณ์เชิงลบส่งผลต่อความยังยื
่ นของ
ธุรกิจ (จินตนา บุญบงการ, 2553)
สถานการณ์ ปั ญ หาธุ ร กิจ ในพื้น ที่ก ารเข้า ถึง และการสนั บ สนุ น ทัง้ ด้า นการบริห ารกลุ่ ม ให้ เ กิด
ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจโดยคนในพื้นที่ การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสาคัญในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรให้เป็ นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีความเติบโตอย่างสอดคล้องและมีความสนใจในกลุ่มองค์กร
ธุ ร กิจ ยัง คงมีแ นวโน้ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (สภาปฏิรู ป แห่ ง ชาติ, 2558; ภัท ราพร แย้ม ละออ, 2559; สฤณี
อาชวานั น ทกุ ล และคนอื่น ๆ, 2560; พิน พัส นี ย์ โพธิน และคนอื่น ๆ, 2563, น.63) อีก ทัง้ การแสดงถึง
ความสนใจและตระหนักในปั ญหาเกี่ยวกับสังคมในปั จ จุบันที่เป็ นความคาดหวังของสังคมส่วนรวม ซึ่งทุก
โครงการและทุกกิจกรรมได้รบั การตอบรับอย่างดีจากชุมชน และยังเป็ นที่รบั รู้ของสาธารณชนทั ่วไปด้วย
จึง ถือเป็ นกลยุท ธ์ส าคัญที่น่า สนใจศึก ษาเนื่องจากผลการรับรู้โ ดยภาพรวมของสาธารณชนทัว่ ไป กลุ่ม
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ผูบ้ ริโภคมี
ความสนใจ เกิดการรับรูข้ องตราสินค้าเป็ นที่สุด คือ กลุ่มผูบ้ ริโภค ซึง่ มีพน้ื ฐานความนิยม
ชมชอบ และมีการติดตามการแข่งขันอย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ เครือข่ายกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ า
หนาวมองเห็นความสาคัญต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อการพัฒ นาศัก ยภาพกลุ่ม ปลูก และแปรรูป สู่วิสาหกิจ เพื่อสัง คมให้เกิดความยังยื
่ น ต่อ ไป ซึ่ง การเป็ น
ผู้ประกอบการของกิจการเพื่อสังคมหลายคนและหลายองค์การ ยังไม่มที ุน และขาดทักษะด้านการบริหาร
จัดการ ตลอดจนนวัตกรรมที่ใช้เป็ นเครื่องมือนัน้ ยังขาดการสนับสนุน จึงทาให้ไม่เกิดศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดีพอ (กฤษดา เรืองอารีย์รชั ต์, 2555) ทาให้ผู้วจิ ยั เห็นปั ญหาจึงค้นหาแนวทางและศักยภาพกลุ่ม
ดังกล่าวให้มคี วามเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาศักยภาพบริหารองค์การ การจัดการความรู้ และแนวทางการพัฒนาของกลุ่มปลูกและ
แปรรูปมะคาเดเมียน้าหนาวสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นฐานความรู้สาหรับ ใช้ใน
การศึกษา โดยมีประเด็นการค้นคว้าดังต่อไปนี้
แนวคิ ดรูปแบบการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวไว้ว่า การรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ดาเนิน
กิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมผลิต และจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตัง้ กลุ่มปลูกและแปรรูป การบริหาร
จัดการเป็ นแนวคิดรูปแบบการรวมตัวโดยประยุกต์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2562
โดยสมาชิกและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และครอบครัวของผูป้ ระกอบการที่มคี วามตัง้ ใจพัฒนาพื้นทีด่ นิ ของตนเอง
ให้เกิดคุณค่าต่อเกษตรกร มีความต้องการแก้ไขปั ญหาอาชีพ แก้ไขปั ญหาสังคม ซึ่งการจัดตัง้ กลุ่มเพื่อมี
เป้ าหมายนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ความเป็ นอยู่ท่ดี ขี น้ึ ของเกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบ
จากอาชีพ ได้มกี ารรวมกลุ่มเป็ นการสร้างอาชีพสร้างงาน ตลอดจนการได้สร้างคุณค่าคืนของแผ่นดิน จึงได้
พูดคุยปรึกษาหารือกับผูม้ คี วามสนใจเป็ นสมาชิกกลุ่มมีความสนใจในการเพาะปลูกมะคาเดเมีย โดยแนวคิด
ของกลุ่มไม่ได้ต้องการทากาไรสูงสุด แต่เป็ นองค์การที่สร้างความเป็ นมาของผูป้ ระกอบการร่วมกับเกษตรกร
ด้วยการมีส่วนร่วมของคนพืน้ ทีอ่ ย่างเป็ นรูปธรรม นาไปสู่แนวทางสู่วสิ าหกิจ เพื่อสังคม
แนวคิ ดความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเป็ น มาของความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในกระแสสากลจากการประชุ ม ระดับ โลก (Earth
Summit) ในปี พ.ศ.2535 ได้มกี ารประกาศทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development)
ทีต่ อ้ งคานึงถึงปัญหาสังคมและสิง่ แวดล้อม ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ในสังคมทีล่ ม้ เหลว (World
Business Council Sustainable Development: WBCSD, 2010) ในประเด็นด้านแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็ นบทบาทของภาคธุรกิจที่มตี ่อสังคม และความคาดหวังของสังคมว่าองค์กรธุรกิจควรจะมีผลการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ จี ริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง ธุรกิจต้องปรับค่านิยมและพฤติกรรมให้ตรงความ
คาดหมาย ความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชนและสังคม ภายใต้การตอบสนองต่อความยังยื
่ น
ในการแก้ไ ขปั ญ หาสัง คม เศรษฐกิจ และสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง Kotler, and Lee (2005) ได้อ ธิบ ายว่ า ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นบทบาทขององค์การหรือบริษัทที่ดาเนินการเพื่อความสุขและการมีสภาพความ
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เป็ น อยู่ท่ีดีใ นสัง คม ซึ่ง ถือ เป็ น แนวปฏิบัติแ ละการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท โดยอาจเป็ น การช่ ว ยเหลือ
สนับสนุน หรือการบริจาค ซึง่ จะต้องมีหลักจริยธรรมและการจัดการทีด่ ี อีกทัง้ ยังถือเป็ นส่วนหนึ่งในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อประเด็นเรื่องของสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องต่อการดาเนินงานตามแน วทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560) อธิบายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสาคัญตาม
มาตรฐานระหว่า งประเทศ ISO 26000 ได้กาหนดไว้ให้ก ารดาเนินธุรกิจ โดยมีค วามรับผิดชอบต่อสัง คม
โดยเฉพาะขอบเขตของ CSR ที่ธุรกิจทาประโยชน์ให้สงั คมในรูปแบบของกิจ กรรมเพื่อสังคม ควรดาเนินงาน
ตามความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทาธุรกิจ (CSR In-process) การที่ธุรกิจมีเป้ าหมายที่ถูกต้อง
เปรียบเสมือนมีเข็มทิศช่วยในการดาเนินธุรกิจมิให้ต้องประสบปั ญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานที่ขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมตัง้ แต่ตน้ ทาง สอดคล้องกับ Zimmerli, Richter, & Holzinger (2007) กล่าวว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เป็ นการใช้ทรัพยากรทีม่ เี พื่อจัดการให้เกิดกิจกรรมทีป่ ระพฤติหรือปฏิบตั ิ
บางอย่างขององค์กรธุรกิจอาจจะทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ต้องออกมากดดันองค์กร
ธุรกิจให้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ทิ ่ที าให้เกิดปั ญหา และเสนอแนะถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่ง
มิติ ได้ 5 มิติ ดังนี้ 1) มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ 2) มิตดิ า้ นสังคม 3) มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม 4) มิตดิ า้ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
5) มิตดิ า้ นการกระทาโดยสมัครใจ
แนวคิ ดจริยธรรมทางธุรกิ จ
พรนพ พุกกะพันธ์ (2543) ให้ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ ว่าเป็ นมาตรฐานทางศีลธรรมและ
จริยธรรมโดยทั ่วไปของบุค คลที่นาไปใช้ก ับธุ รกิจ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม ความไว้วางใจกับทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นั น้ ซึ่ง จะส่ง ผลให้เกิด ความมัน่ คงและยั ง่ ยืนของธุรกิจ ในอนาคต และเป็ นประเด็น ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการค้นหาหลักปฏิบตั ิท่ดี ีงาม โดยเราสามารถประเมินได้จากความสัมพันธ์และปลกระทบของ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อผู้คนและสิง่ แวดล้อม ในขณะที่ Taysir, & Pazarcik (2003) ระบุว่าจริยธรรมทางธุรกิจเป็ น
พื้นฐานของศีลธรรมและคุณค่าที่มคี วามสาคัญ ซึ่งจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1)
ด้านความซื่อสัตย์ (Honesty) (2) ด้านความยุตธิ รรม (Justice) (3) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) (4)
ด้านความน่ าเชื่อถือ (Trust) (5) ด้า นความเคารพสิทธิของบุค คล (Respect the Rights) และ (6)ด้านการ
บารุงรักษาสิง่ แวดล้อม (Environment)
อานั น ท์ ปั น ยารชุ น (2554) ได้ใ ห้ค วามจริย ธรรมทางธุ ร กิจ หมายถึง การผสมผสานระหว่ า ง
เศรษฐกิจและจริยธรรมโดยมีเป้ าหมาย เพื่อส่งเสริมนโยบายการปฏิบตั ขิ องภาคธุรกิจในการสร้างความสาเร็จ
ในการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบ มีความยังยื
่ น มีผลในระยะยาวขณะเดียวกันสร้างความสมดุ ล
ระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในกิจการนัน้ ๆ อันได้แก่ ผูล้ งทุน ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสภาพสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุล การที่องค์ก ารได้นาแนวคิด เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ เป็ นหนทางในการเพิ่มคุณ ค่าและความ
คาดหวังของสังคม องค์การที่มกี ารนาจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจย่อมเป็ นที่ศรัทธาและมีความเชื่อมันต่
่ อ
ลูกค้า พนักงานและสาธารณชน (ศิลปพร ศรีจ ั ่นเพชร, 2552) การตระหนักแนวทางแห่งจริยธรรมที่คานึงถึง
คุ ณ ประโยชน์ ข องผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทุ ก ฝ่ าย อัน จะน าพาธุ ร กิจ รวมทัง้ เศรษฐกิจ และสัง คมไทยสู่ค วาม
เจริญก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น (หรรษมน เพ็งหมาน, 2559, น.816)
แนวคิ ดวิสาหกิ จเพื่อสังคม
Dees (2001) ให้ความหมายว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็ นกระบวนการทีส่ าคัญทีแ่ สดงให้เห็นมากกว่า
องค์กรธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากเป้ าประสงค์ของการจัดตัง้ วิสาหกิจเพื่อสังคมขึน้ เพื่อสร้าง
โอกาสการประกอบอาชีพสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส และผลลัพธ์เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคม (Social Value Creation)
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ของวิสาหกิจเพื่อสังคมว่า เป็ นองค์กรธุรกิจทีม่ วี ตั ถุประสงค์เชิงสังคมเป็ นหลักการของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็ น
รูปแบบขององค์กรที่ดาเนินการเชิงธุรกิจเพื่อจุดประสงค์หลักในการสร้างหรือคืนประโยชน์ส่สู งั คม หรือเพื่อ
แก้ไขปั ญหาในสังคมโดยไม่ได้มุ่งหวังกาไรเป็ นเป้ าหมายสูงสุด หากมองกาไรเป็ นเครื่องมือในการสร้างความ
ต่อเนื่องและยังยื
่ นในการดาเนินกิจการ การตัง้ ราคาของผลิตภัณฑ์จงึ ไม่ได้ตงั ้ ขึน้ เพื่อผลกาไรสูงสุด แต่จะตัง้
ในระดับที่เหมาะสมสาหรับการเข้าถึง ของกลุ่มเป้ าหมายและต้องสามารถครอบคลุมการดาเนินงานแบบ
ลูกผสมได้ เป็ นองค์กรในรูปแบบลูกผสม (Hybrid organization) พร้อมทัง้ เสนอแบบจาลองลูกผสม (Hybrid
Spectrum Model) ทีเ่ สนอทางเลือกสาหรับองค์กรลูกผสมที่คานึงถึงคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อีกทัง้ วิสาหกิจเพื่อสังคมถือเป็ นองค์กรแบบลูกผสม วิสาหกิจเพื่อสังคมมีการแบ่งผลกาไรออกเป็ นสองส่วน
คือ สาหรับการคืนประโยชน์ส่สู งั คม เป็ นกิจการที่ผสมผสานลักษณะและรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากาไร
และองค์กรแสวงหากาไร วิสาหกิจเพื่อสังคมส่วนใหญ่องค์กรทีม่ จี ุดมุ่งหมายสูงสุดไม่ใช่การทากาไรสูงสุด แต่
เป็ นองค์กรที่ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดคืนกลับภาคประชาชน ชุมชน สังคม จึงทาให้วสิ าหกิจ
เพื่อสังคมได้รบั ความสนใจมากขึน้ (ศักดิ ์ดา ศิรภิ ทั รโสภณ, 2558)
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) กาลังได้รบั ความสนใจอย่างยิง่ ทัง้ จากผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ ภาครัฐทีก่ าลังผลักดันกฎหมายและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยทีผ่ บู้ ริโภคมีความ
สนใจมองหาสินค้าทีม่ สี ่วนสร้างสรรค์สงั คมให้ดขี น้ึ มีความสนใจทีเ่ พิม่ มากขึน้ วิสาหกิจเพื่อสังคมในมุมมองจาก
หลายประเทศ ซึง่ อาจเป็ นมุมมองทีแ่ ตกต่างจากความหมายหรือลักษณะของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อันเป็ นคาที่
ใช้ในพระราชบัญญัติวสิ าหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 นับเป็ นองค์กรรูปแบบใหม่ท่นี าทฤษฎีทางสังคม ทฤษฎี
การจัดการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงเป็ นธุรกิจหรือองค์กรที่
ตัง้ ขึน้ เพื่อแก้ไขปั ญหาสังคม สิง่ แวดล้อม โดยมีรายได้หลักมาจากการค้าหรือการให้บริการ (มากกว่าการรับ
บริจาค) เพื่อพึง่ พาตนเองทางการเงินได้และนาผลกาไรทีเ่ กิดขึน้ ไปลงทุนซ้าเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางสังคม
ทีต่ งั ้ ไว้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยประยุกต์การวิจยั และพัฒนา
ในลักษณะการติดตาม Fellow-up ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ ีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ใช้เกณฑ์เป็ นผู้มสี ่วนร่วมในความเกี่ยวข้องเป็ นเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคา
เดเมียน้าหนาวในระยะเวลาการปลูกและแปรรูปของกลุ่ม เริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่เก็บผลผลิตในรอบปี 2562-2563
(R1: Research ครัง้ ที่ 1) และดาเนินงานวิจยั ตามขัน้ ตอนวิจยั เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
คือ แบบสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth interview) เพื่อ จะช่ ว ยให้ผู้วิจ ัย สามารถถามค าถามได้ต รงประเด็น
สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยการสัมภาษณ์จะทาผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured) คือ มีการกาหนดแนวทางและโครงสร้างคาถามไว้ก่อนล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนไป
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการสัมภาษณ์ คือ เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์มอี สิ ระในการ
ตอบ และขยายความในมุมมอง ซึง่ อาจนามาซึง่ ผลลัพธ์นอกเหนือจากความคาดหมายผูว้ จิ ยั ระบบการบริหาร
จัดการ (D1: Development ครัง้ ที่ 1)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการและครอบครัว จานวน 4 ราย เกษตรกรสมาชิก
จานวน 7 ราย และประชากรเกษตรกรเป็ นลูกจ้างรายวัน จานวน 10 ราย รวมทัง้ สิ้น 21 คน โดยผู้วจิ ยั ได้
จาแนกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ได้ดงั นี้
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 คุณสุรชัย เอีย่ มสุขวงษ์

2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผู้ประกอบการหลัก ที่เ ป็ นผู้เ สนอแนวคิด การ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ไ ม่ แ สวงก าไรสู่ วิส าหกิจ เพื่อ
สังคม
คุณวรรณนิศา เอีย่ มสุขวงษ์
สมาชิกในครอบครัวผูเ้ ป็ นกาลังใจทีส่ าคัญ และ
เป็ นผูส้ ่งเสริมการดาเนินการธุรกิจฯ
คุณธนชล เอีย่ มสุขวงษ์
สมาชิกในครอบครัวเป็ นผูส้ ่งเสริมธุรกิจฯ
คุณนนธวัตร เอีย่ มสุขวงษ์
สมาชิกในครอบครัวเป็ นผูส้ ่งเสริมธุรกิจฯ
คุณสุเทพ พันอะนันท์ และครอบครัว
สมาชิกและครอบครัวเกษตรกร
คุณสุพทิ พันอะนันท์ และครอบครัว
สมาชิกและครอบครัวเกษตรกร
คุณอุ่นมณีรตั น์ แก้วภักดี และครอบครัว ประชากรเกษตรกรเป็ นลูกจ้างรายวัน
คุณอ้วน และครอบครัว
ประชากรเกษตรกรเป็ นลูกจ้างรายวัน
คุณจุก และครอบครัว
ประชากรเกษตรกรเป็ นลูกจ้างรายวัน

เกณฑ์การเลือก ผู้วจิ ยั ใช้วธิ ีการสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้สมั ภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เลือกเจาะจงและเทคนิค Snowball ผู้ให้ข้อมูลเป็ นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการ
รวมกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมีย ผูแ้ ทนสมาชิกเกษตรกร หรือ ผูม้ คี วามสนใจในแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
ทีจ่ ะดาเนินการ โดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์กง่ึ มีโครงสร้าง
การวิ เคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
การดาเนินการกลุ่มเกษตรกร เป็ นกระบวนการ ดังนี้
1) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
ด้านข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่และต่างบุคคล (มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน)
วิธรี วบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับการสังเกต ด้านทฤษฎี โดยศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง หลาย
แนวคิดทฤษฎีและด้านผูว้ จิ ยั โดยการเปลีย่ นตัวผูส้ งั เกตหรือสัมภาษณ์
2) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หลังจากทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยการนับจานวนความถีข่ องคาทีก่ ล่าวถึงในการสัมภาษณ์
โดยพิจารณาจาก Field note ของทีมวิจยั บันทึกจากแบบสัมภาษณ์ แต่เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ น
ข้อความบรรยาย (Descriptive) เพราะเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจดบันทึก ฉะนัน้ เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือในงานวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธี
Inductive Method โดยการเก็บข้อมูลเป็ นขัน้ ๆ จากการสัมภาษณ์คนแรก ไปยังคนต่อๆ ไป เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ซง่ึ หากผลการวิจยั จากการวิเคราะห์มคี วามเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลทีไ่ ด้นัน้ มีการ
กลันกรอง
่
สามารถเชื่อถือได้ ข้อมูลไม่ซ้าซ้อน และสามารถนาไปใช้ในงานวิจยั ต่อไปได้
การนาเสนอข้อมูล
งานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพโดยการนาเสนอข้อมูลในงานวิจยั จะเป็ นในลักษณะของการ
พรรณนาวิเ คราะห์ ที่ม าจาก การวิเ คราะห์เ นื้ อ หา การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก และท าการเปรีย บเทีย บตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
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ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ที่เกิดขึน้ ด้วยกระบวนการวิจยั และการพัฒนา เป็ นกระบวนการตามลาดับโดยทีมวิจยั
เล็งเห็นถึงการพัฒนาต่องาน วิธกี ารทางานอย่างต่อเนื่องตอบสนองวัตถุประสงค์ ดังนี้
ส่วนแรก การศึก ษาศัก ยภาพบริห ารองค์ก ารและการจัดการความรู้ของสมาชิก กลุ่มปลูก และ
แปรรูป การพัฒนาองค์ค วามรู้ของผู้ท่ีมีได้ส่วนเสีย ได้แ ก่ ผู้ประกอบการและครอบครัว เกษตรกรที่เป็ น
สมาชิก และประชากรเกษตรกรเป็ นลูกจ้างรายวัน เพื่อบูรณาการกระบวนการและสิง่ ที่เป็ นองค์ความรู้ของ
สมาชิกกลุ่มฯ มะคาเดเมีย ซึ่งจากการประสานงานกับผูม้ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ หน่วยงานภาครัฐ ผูม้ ี
ภูมปิ ัญญาการเพาะปลูก ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยทีมผูว้ จิ ยั ถอดบทเรียนและสรุปองค์ความรูผ้ ่านการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นความรู้ท่ีได้รบั จากประสบการณ์ ตรงและองค์ค วามรู้จาก
นักวิชาการภาครัฐ ตามกระบวนการจัดการความรูต้ ามแนวคิดของ Marquardt (1996) มี 4 ขัน้ ตอน คือ 1)
การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 3) การถ่ายโอน
และใช้ค วามรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) และ 4) การจัด เก็บ ความรู้แ ละการน ามาใช้ใ หม่
(Knowledge Storage and Retrieval) อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการซึง่ มีความสนใจทีจ่ ะนาไปสู่การเตรียมความพร้อม
ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพและศึกษาธุรกิจเพื่อจะจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ส่วนที่สอง แนวทางการพัฒนาของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนาวสู่วสิ าหกิจเพื่อสัง คม
ที่ควรมีความจาเป็ นพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ และสร้างความพร้อมเพื่อการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรูข้ อง
วิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ ทางทีมผูว้ จิ ยั เตรียมการเกี่ยวกับการทดลอง
ใช้ต้นแบบหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะทาที่มกี ารพัฒนาขึน้ โดยทดลองในกลุ่มเล็กๆ ซึง่ เป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ตน้ แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสมบูรณ์ เหมาะสมต่อไป ซึง่ ทีมผูว้ จิ ยั ได้สรุปไว้ดงั นี้
ผลการศึกษาบริบทของเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้าหนาว
1. ขัน้ เตรียมการ “วิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการปลูกและแปรรูป”
1.1 ผู้ประกอบการ มีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละการอนุรกั ษ์พ้นื ที่
จากการใช้ประโยชน์ลกั ษณะไร่พชื หมุนเวียนไปตลอด เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง จึงไม่เกิดความต่อเนื่อง
และยังยื
่ น โดยการจัดแบ่งโซนในจากพื้นที่ต่างๆ ให้ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนามาเป็ นแบบอย่างที่ดใี นการประพฤติตน โดยยึด
หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปั ญหาพื้นที่พฒ
ั นาชีวติ ของประชาชน โดยแนวปฏิบตั ทิ ่มี คี วาม
โดดเด่น คานึกถึงบริบททางภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพื้นที่ แก้ปัญหาแบบองค์รวม ยึดหลัก
ภู มิส ัง คม พัฒ นาการรวมกลุ่ ม กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ เชื่อ มโยงพื้น ที่ช นบท ส่ ง เสริม การร่ ว มมีส่ ว นร่ วม
เศรษฐกิจฐานราก วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
1.2 กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ผูต้ ้องการมีรายได้โดยเห็นแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการมี
ความจริงใจรักสามัคคีและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือความเสียสละและจิตสาธารณะ มีขอ้ ตกลงในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีสนั ติ มีการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รเู้ ท่าทันต่อการ
เปลี่ย นแปลงตามการพัฒ นากระแสหลัก โดยไม่ ป ฏิเ สธที่เ ป็ น ประโยชน์ ก ับ ชุ ม ชน การน าหลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กบั ชุมชนอย่างเหมาะสม โดยสร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้กบั ชาวชุมชน และการ
ปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยังยื
่ น ไปปรับใช้ให้ทนั ต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมผี ล มีภูมคิ ุม้ กัน และต้องมีความรูค้ วบคุมคุณธรรม
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การบริห ารจัดการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้อธรรมปราบ
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อธรรม ปลูกป่ าในใจคน คิดว่าการขาดทุนคือกาไร นาไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริ บทของชุมชน โดยทีม
ผูว้ จิ ยั เตรียมแผนทีเ่ ดินดินเพื่อให้ผปู้ ระกอบการ และเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูลต่อไป
2. ขัน้ พัฒนาระบบ “วิเคราะห์ด้านองค์ความรู้การปลูกและแปรรูป”
ในขัน้ พัฒนาระบบซึ่ง เป็ นต้นแบบในการรวมกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมีย โดยการทบทวน
ประวัตขิ องการริเริม่ ปลูกต้นมะคาเดเมียดาเนินการมาประมาณ 15 ปี ศึกษาความเป็ นมา เห็นความตัง้ ใจและ
การขาดองค์ความรู้ การเตรียมตัว ตลอดจนผูบ้ ริหารในอาเภอและจังหวัดได้ซ่งึ ได้พนั ธุท์ ่คี ดั เลือกและแนะนา
โดยสานักงานกรมวิชาการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มอี ิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของมะคาเดเมีย เพื่อเป็ นการพัฒนาเป็ นรูปแบบหรือต้นแบบ ดังนี้
2.1 อุณหภูมิ เป็ นปั จ จัยที่ส าคัญ ในการปลูก มะคาเดเมีย ระดับอุณ หภูมิบริเ วณพื้น ที่สูง
ระหว่าง 32 องศาเซลเซียส และ 9 องศาเซลเซียส อัตราการสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดทีอ่ ุณหภูมิ 20-30 องศา
เซลเซียส ถ้าหากอุณหภูมมิ ากกว่า 30 องศาเซลเซียส จะทาให้การสังเคราะห์แสงลดลงและมะคาเดเมียใน
บางพันธุ์ นอกจากนี้ อุณหภูมกิ ลางคืนยังมีอทิ ธิพลต่อการกาเนิดตาดอกของมะคาเดเมีย พบว่า ที่อุณหภูมิ
18 องศาเซลเซียส ทาให้เกิดตาดอกได้ดที ่สี ุด หากได้รบั อุณหภูมริ ะดับนี้นานเกิน 30 วัน จะทาให้ตาดอกมี
การพัฒนาเป็ นช่อดอกได้ดี แต่ถ้าอุณหภูมลิ ดลงเป็ น 12 องศาเซลเซียส หรือเพิม่ ขึน้ เป็ น 21 องศาเซลเซียส
มีผลทาให้ตาดอกลดลง
2.2 น้าฝนและความชื้น ปริมาณน้าฝนในแหล่งปลูกของประเทศไทยจะมีปัญหาไม่กระจาย
ตลอดปี ปริมาณน้ าฝนจะอยู่ในช่วง 1,200-2,500 มิลลิเมตรต่อปี อากาศหนาวเย็นกระตุ้นให้มะคาเดเมียออก
ดอกติดผลและจะผ่านตลอดช่วงฤดูร้อน ถ้าไม่มกี ารให้น้ าช่วงนี้ผลจะร่วงและผลเล็ก ดังนัน้ การปลูกมะคา
เดเมียในประเทศไทยจะต้องมีการให้น้าช่วงฤดูแล้งในพืน้ ทีม่ คี วามสูง 800-1,300 เมตรจากระดับทะเลในรอบ
1 ปี มะคาเดเมียจะออกดอก 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่ง
ในขณะออกดอกในฤดูแ ล้งมีความสัมพัทธ์ต่ าประมาณร้อยละ 50 จึง ควรให้น้ าเพื่อเพิ่มความชื้นให้สูงขึ้น
ประมาณร้อยละ 70-75 จะช่วยให้ช่อดอกมีการติดผลมากขึน้ อย่างไรก็ตามช่วงฤดูฝนในพื้นที่ท่มี ฝี นตกมาก
ในช่วงออกดอกจะมีปัญหาเกีย่ วกับความชืน้ สูง มีผลต่อการแพร่กระจายของละอองเกสรในการผสมพันธุ์
2.3 สภาพแสง จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณแสงน้ อ ยมี ผ ลต่ อ ขนาดผลเล็ ก ซึ่ ง จะลด
กระบวนการสังเคราะห์แสงและสร้างคาร์โบไฮเดรตสาหรับการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆ ของต้น ทาให้การ
สะสมคาร์โบไฮเดรตลดลงและไม่สามารถสนับสนุ นการเจริญเติบโตของผล พื้นที่ท่เี หมาะสมควรมีช่วงแสง
นาน 8-10 ชัวโมงต่
่
อวัน อย่างไรก็ตามอุณหภูมเิ ป็ นปัจจัยทีส่ าคัญกว่าแสงในการออกดอกของมะคาเดเมีย
2.4 สภาพดิ น สภาพพืน้ ทีป่ ลูกมะคาเดเมียควรระบายน้าดี หากเป็ นดินเหนียวจะเป็ นปั ญหา
ที่สาคัญทาให้รากที่มบี างส่วนฟูเหมือนรังบวบไม่เจริญเติบโต ดังนัน้ ควรเลือกดินที่มชี นั ้ ดินลึกอย่างน้ อย
50 เมตร ความเป็ นกรด-ด่า ง อยู่ระหว่า ง 5.5-6.5 โดยทั ่วไปดินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นกรด จึง ต้อง
วิเคราะห์ดนิ และปรับสภาพดินให้เหมาะสม ลดความเป็ นกรด ระยะปลูกต้นอายุ 1-2 ปี ใส่ด้วยปูนขาวต้นละ
0.5 กิโลกรัม เมื่ออายุ 4-5 ปี เพิม่ เป็ นต้นละ 1-2 กิโลกรัม ซึ่งตรงตามคาแนะนานั กวิชาการเกษตรในระดับ
จังหวัด ระดับอาเภอ ตามลาดับ
การวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส่วู ิสาหกิ จเพื่อสังคม
การพัฒนาเป็ นศูนย์การเรียนรู้ในขัน้ ตอนต่อไป ซึ่งทีมผู้วจิ ยั ได้ข้อมูลผลการวิจยั ขัน้ เตรียมการ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาในพืน้ ทีแ่ ละความต้องการทัง้ ผูป้ ระกอบการ เกษตรกรในพืน้ ทีใ่ ห้เข้าใจกระบวนการ
แก้ไขปั ญหาอย่างชัดเจน เป็ นการสารวจข้อมูลเชิงปริมาณประเมินความต้องการ (Need Assessment) และ
จะได้ข้อมูลเชิง ลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยใช้กระบวนการเชิงคุณ ภาพ รวมถึง กา รศึก ษา ทฤษฎี แนวคิด
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ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีศ่ กึ ษา และสิง่ ทีต่ อ้ งการพัฒนาขึน้ มาเพื่อแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการทางาน หรือพัฒนางานให้ดี
ขึน้ (Research 1: R1) ส่วนขัน้ พัฒนาระบบ เป็ นการพัฒนารูปแบบ กระบวนการ การบริหารจัดการ และองค์
ความรูท้ ม่ี คี วามจาเป็ นต่อการปลูกและแปรรูปมะคาเดเมีย (Development 2: D2) ตามข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้จากการ
ดาเนินงานของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียสอดคล้องลักษณะและรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็ น
แนวคิด ได้ศกึ ษาจากงานวิจยั ในต่างประเทศที่ดาเนินการเป็ นกิจการเพื่อสังคมเป็ นผลประโยชน์ของชุมชน
(Community Interest Company: CIC) และน่ า สนใจ ซึ่ ง ที ม ผู้ วิ จ ั ย และสมาชิ ก กลุ่ ม ปลู ก และแปรรู ป
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรียมการธุรกิจเพื่อสู่การหาข้อมูลจด
ทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีแนวคิดของทางต่างประเทศ ซึ่งนามาเปรียบเทียบกับทางธุรกิจมีหลักการ
และแนวคิดกับการดาเนินการของธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ประการ (Defourney, and Kim, 2011) ได้แก่
1) จุดประสงค์เพื่อสังคมและหรือสิง่ แวดล้อมเป็ นเป้ าหมายหลักขององค์กรที่ชดั เจน มีวตั ถุประสงค์
ของการจัดตัง้ เพื่อคืนมรดกของแผ่นดิน การปลูกเพื่อพยุงดินป้ องกันพังทลายดิน และป้ องกันน้าป่ าไหลหลาก
2) รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและการให้บริการ เช่น การจาหน่ายมะคาเดเมียที่ผลิต แปรรูป
และจัดจาหน่ายให้ผบู้ ริโภคราคาเป็ นกันเอง รายได้จดั ให้กบั กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย
3) ผลกาไรส่วนใหญ่นาไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ท่มี ใิ ช่นาไปปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ หรือเจ้าของ ซึ่งคน
ในครอบครัวเห็นผลประโยชน์ในพื้นที่ และมีครอบครัวที่สามีป่วยจากการผ่าตัดสมองมาดูแลการปลูกและ
แปรรูป และได้รบั รายได้เพื่อดูแลครอบครัว
4) ความเป็ น อิส ระ ผู้ป ระกอบการเป็ น ผู้ด าเนิ น ธุ ร กิจ ในระดับ ชุ ม ชนที่มีจิต ส านึ ก ร่ ว มในการ
ช่วยเหลือผูค้ น และมุ่งเน้นการดูแลรับผิดชอบสังคมในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยังยื
่ นได้
5) สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของสังคม ในมุมมองเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเป็ นเครื่องมือช่วยลดปั ญหาชุมชนและสังคม ลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนทาให้เกิดความเป็ นธรรมมาก
ขึน้ และช่วยลดปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อย่างมีเหตุผลและยังยื
่ น โดยมีการ
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาในมุมที่ กว้างขวางขึ้น โดยมีการนาแนวคิดการดาเนินวิสาหกิจเพื่อ
สังคม
6) องค์กรอิสระที่มคี วามน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใส การแก้ไขปั ญหาสังคมอย่างได้ผลเป็ นที่น่า
พอใจ เนื่องจากรูปแบบใหม่ของวิสาหกิจเพื่อสังคมทาให้เกิดการผสมผสานทัง้ เป้ าหมายและวิธกี ารดาเนินงาน
ด้านการกุศลและธุรกิจเข้าด้วยกัน สามารถตอบสนองด้านจิตวิญญาณของคนกลุ่มที่ตอ้ งการทามาหาเลี้ยงชีพ
โดยมิได้หวังกาไรสูงสุดแต่สามารถแก้ไขปั ญหาของสังคม จากหลักการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม
สามารถสร้า งการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นชุ ม ชนให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางการสร้า งคนดี มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ ์ดา ศิรภิ ทั รโสภณ (2558) ตามแนวคิดและข้อมูลของนักวิชาการในประเทศ
ไทย จึง เป็ นแนวทางในการพัฒนาศัก ยภาพสมาชิก กลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนาว และนามา
ประยุก ต์แ นวคิด ของไทยที่ด าเนิ นการในลัก ษณะธุ รกิจ เพื่อสัง คม ดัง นัน้ ทีมผู้วิจ ัยวิเคราะห์แ ละสรุ ป ให้
สอดคล้องระหว่างต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยจะเห็นความ
ตื่นตัวในการดาเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ผู้วจิ ยั จึงพยายามสรุปรูปแบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ดาเนินการในปั จจุบนั สามารถจาแนกได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1)
ดาเนินงานโดยองค์กรเอกชน เช่น องค์กร เซ็นทรัลทา วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด และ องค์กรประชารัฐรัก
สามัค คีก าญจนบุรี (วิสาหกิจ เพื่อสัง คม) จ ากัด 2) ดาเนินงานโดยหน่ วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปั จจุบนั จดทะเบียนเป็ น วิสาหกิจเพื่อสังคมในชื่อ “มูลนิธโิ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี” 3) ดาเนินงาน
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โดยองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรไม่แสวงหากาไร เช่น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สหกรณ์
กรีนเนท จากัด มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ องค์กร ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด และ 4)
ด าเนิ น งานโดยชุม ชน ที่มีค นในชุ ม ชนรากหญ้ า มีค วามต้อ งการมีส่ ว นร่ ว มมาแก้ไ ขปั ญ หาของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ยังมีจานวนไม่มาก ปัจจุบนั รัฐบาลไทยให้ความสนใจในการสนับสนุนมากขึน้
แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้าหนาว
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่ากลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนาว อาจจะต้องพัฒนาศักยภาพของกลุ่มใน
ประเด็นต่างๆ เริม่ สู่การดาเนินการรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างน่าสนใจ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาความเป็ นผู้นาในองค์ก ารปกครองท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายเพื่อการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือให้เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีลกั ษณะหลากหลายในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ธุรกิจด้านมะคาเดเมีย และวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น
2. เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมันให้
่ ค นในชุมชน ประชากรในพื้นที่มคี วามเข้มแข็งและสร้าง
ความร่วมมือ เป็ นฐานพลัง ในการขับ เคลื่อนกิจ กรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาให้ก ับชุมชนและสัง คม ตาม
นโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
3. เพื่อกระตุ้นให้ผปู้ ระกอบการประสานงานหน่วยงานที่บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการ
ของกลุ่มสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคมตามความรูค้ วามสามารถ หลักเกณฑ์จดทะเบียนเป็ น Social Enterprise ตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ภายใต้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมและเป็ น
ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทัง้ สังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
จากวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของการแก้ไขปั ญหาสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจเป็ นหลัก ยังมี
การประสานประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน จึงมุ่งผลลัพธ์เป็ นสาคัญมาตัง้ แต่ตน้ โดยไม่เน้นทีก่ ารแสวงหาผลกาไร
เหมือนธุรกิจโดยทั ่วไป หากสนับสนุ นให้คนในชุมชนให้ได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่าง
เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปั จจุบนั ที่มุ่งพัฒนามนุษย์และสร้าง
การมีส่วนร่วม หลังจากนัน้ จึงเกิดแนวคิดใหม่ๆ ส่วนการขับเคลื่อนสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคมและมีความต่อเนื่อง
และยังยื
่ น เป็ นแนวทางการวิจยั ต่อไปในอนาคต จะเป็ นแนวทางสร้างผลกระทบในเชิงบวกนาไปสู่การแก้ไข
ปั ญหาของคนในชุมชนมากขึ้น รวมถึงปั ญหาสังคม และสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก จึงมีการศึกษาวิจยั ที่น่าสนใจ
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้เกีย่ วกับข้อมูลการวิจยั และสภาวการณ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เกิดขึน้ ในไทยปัจจุบนั
โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่แสดงถึงความตื่นตัวต่อการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ
ไทย ดังภาพที่ 1

สังคม

เศรษฐกิจ

สิง่ แวดล้อม
ภาพที่ 1 Triple bottom line

ที่มา: Blakeindley. (2014). Is social life cycle assessment ready to play its part
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สรุปและอภิ ปรายผล
ผลการศึกษาวิจยั 1) บริบทของเกษตรกรกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนมทาว (1.1) ขัน้
เตรียมการ “วิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการปลูกและแปรรูป” ผูป้ ระกอบการและกลุ่มเกษตรกรใน
พืน้ ที่ มีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละการอนุรกั ษ์พน้ื ทีจ่ ากการใช้ประโยชน์ลกั ษณะไร่
พืชหมุนเวียนไปตลอดปี เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง จึงไม่เกิดความต่อเนื่องและยังยื
่ น โดยการจัดแบ่งโซน
ในจากพื้นที่ต่างๆ ให้ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” (1.2) ขัน้ พัฒนาระบบ “วิเคราะห์ด้านองค์ความรู้
การปลูกและแปรรูป” ผูต้ ้องการมีรายได้โดยเห็นแรงบันดาลใจของผูป้ ระกอบการมีความจริงใจ มีรกั สามัคคี
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือความเสียสละและจิตสาธารณะ มีขอ้ ตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสนั ติ
มีการเรียนรู้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการ
พัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธที่เป็ นประโยชน์กบั ชุมชน 2) วิเคราะห์ศกั ยภาพด้านการพัฒนาเตรียมศูนย์
การเรียนรูส้ ่วู สิ าหกิจเพื่อสังคม ตามข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้จากการดาเนินงานของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมีย
จะมีลกั ษณะและรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึง่ เป็ นแนวคิดในต่างประเทศ 3) แนวทางพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้ าหนาวเริม่ สู่การดาเนินการรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวัตถุประสงค์
(3.1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มคี วามสาคัญต่อการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าในองค์การปกครองท้องถิน่ กลุ่มเครือข่ายเพื่อการประสานงานและสร้างความร่วมมือให้
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มลี กั ษณะหลากหลายในพื้นที่ให้มปี ระสิทธิภาพ
เช่น ธุรกิจด้านมะคาเดเมีย และวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น (3.2) เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมันให้
่ คนในชุมชน
ประชากรในพื้นที่มคี วามเข้มแข็งและสร้างความร่วมมื อ เป็ นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปั ญหาให้กบั ชุมชนและสังคม ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย (3.3)
เพื่อกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการประสานงานหน่วยงานที่ชดั เจนเชิงรุกในพื้นที่ การมีบทบาทยังมีจานวนน้อยควร
ได้รบั การส่งเสริมเป็ นรูปธรรม เนื่องจากการสนับสนุ นให้เกิดพัฒนาการของกลุ่มสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคมตาม
ความรู้ความสามารถ การวิเคราะห์ถึงความเข้าใจในระบบการส่งเสริมหลั กเกณฑ์สนับสนุ นให้จดทะเบียน
เป็ น Social Enterprise ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ภายใต้สานักงานส่งเสริม
วิส าหกิจ เพื่อ สัง คม (สวส.) การส่ ง เสริม และเป็ น ต้น แบบในการแก้ไ ขปั ญ หาทัง้ สัง คม สิ่ง แวดล้อ ม และ
เศรษฐกิจ เพื่อขยายผลไปยัง กลุ่มอื่นๆ ต่อไป สอดคล้องกับ กันยพร ธีรเวคิน (2561) พบว่า การบริหาร
จัดการของกิจการเพื่อสังคมในมิตดิ า้ นประสิทธิผล มิตดิ า้ นภาวะผูน้ า มิตดิ า้ นวัฒนธรรมองค์การ มิตดิ า้ นการ
บริหารจัดการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มิติด้านนโยบายของรัฐ ผู้ประกอบการควรเข้าใจปั ญหาการขาดความรู้
ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ได้แก่
ผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมควรสนับสนุ นเกษตรกรในด้านการผลิต ซึ่งทีมผูว้ จิ ยั เล็งเห็นคุณลักษณะของภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนความรับผิดช อบต่อ
สังคมมีผลต่อการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ประสบความสาเร็จในอนาคต มีผลสอดคล้องในการทาความ
เข้าใจในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ใน
ประเทศไทย อีกทัง้ ภาครัฐควรผลักดันนโยบายส่งเสริมการพัฒนาผูป้ ระกอบการเพื่อสัง คม และสร้างแรงจูงใจ
ในการทากิจการเพื่อสังคม ซึ่งกิจการเพื่อสังคมจะเป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจขนาด
ใหญ่ได้ โดยแลกเปลี่ยนรูต้ ่างๆ ทีม่ ที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ และความชานาญ ซึง่ สอดคล้องกับ Hsu, et
al., 2013; Soh, 2010; Zaccarelli, et al., 2008 พบว่า การสร้างเครือข่ายธุรกิจจัดว่ามีความสาคัญต่ อการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ จากการวิจยั และพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการและการสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการวิจยั
1. ข้อเสนอแนะด้านการนาไปประยุกต์ใช้
ผลวิจยั แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพสาหรับสมาชิกกลุ่มฯ ในการบริหารจัดการธุรกิจ บูรณา
การกระบวนการและสิง่ ทีเ่ ป็ นองค์ความรูข้ องกลุ่มฯ ซึ่งจากการประสานงานกับผูม้ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
หน่วยงานภาครัฐ ผูม้ ภี ูมปิ ั ญญาการเพาะปลูก ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยความรูท้ ่ไี ด้จากถอดบทเรียน
และสรุปองค์ความรูผ้ ่านการจัดการความรูใ้ ห้มากขึน้ ระหว่างนี้มีการเตรียมจัดตัง้ ตามกฎหมายด้านวิสาหกิจ
เพื่อสังคมโดยมีการประสานความร่วมมือกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การประยุกต์ใช้และทักษะในการบริหารจัดการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้แนวทางการพัฒนาศัก ยภาพให้สามารถดาเนินงานโดยชุมชนอย่างแพร่ห ลายมาก
ยิง่ ขึน้ เหมือนวิสาหกิจชุมชนทีด่ าเนินการ ซึง่ คนในชุมชนในระดับรากหญ้าทีม่ คี วามต้องการและมีส่วนร่วมมา
แก้ไขปั ญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ยังมีจานวนไม่มาก ปั จจุบนั รัฐบาลไทยให้ความสนใจใน
การสนับสนุน การถ่ายทอดกระบวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความเข้าใจขยายผลทัง้ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมมากขึน้
2. ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
ทางผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรทาการศึกษาดังต่อไปนี้ การสนับสนุนงานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งศึกษาการสร้าง
มาตรการจูงใจให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตลอดจนสร้างความตื่นตัวของสังคม จึงมีการส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มของสมาชิก ในชุมชนและการสร้าง
โอกาสเพื่อการเพิม่ รายได้และนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาสังคม เศรษฐกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ร ับ รู้ม ากยิ่ง ขึ้น ไปที่แ รงจู ง ใจของผู้ป ระกอบการและมาตรฐานจากภาครัฐ ที่ใ ห้ค วาม
ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึน้ และมีความชัดเจนขององค์ความรูด้ า้ นวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและเกิดความยังยื
่ นของธุรกิจได้ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
แนวคิดของกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research, & Development) ซึง่ การศึกษาสามารถสร้าง
ความก้ า วหน้ า ทางความคิด และการคิด ค้น แนวทางใหม่ ๆ ให้ก ับ ศาสตร์ทุ ก สาขาวิช าที่เ ป็ น บ่ อ เกิดของ
นวัตกรรม จึงมีขอ้ เสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. การมีเวลาสร้า งโอกาสความทาเข้า ใจกลุ่มประชากรซึ่ง เป็ นเป้ าหมาย สมาชิก กลุ่มปลูก และ
แปรรูปทีใ่ ช้กระบวนการวิจยั นาสู่ความร่วมมือการมีส่วนร่วมอย่างลุ่มลึกปัจเจกบุคคล และทาให้เกิดนวัตกรรม
ทางธุรกิจที่เป็ นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มปลูกและแปรรูปอย่างเป็ นรูปธรรม นาไปสู่ความเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนาสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคมในพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริง
2. การถอดองค์ความรู้ (Knowledge Management) และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการของ
สมาชิก กลุ่ ม ที่มีก ารลงพื้น ที่วิจ ัย และพัฒ นาในเชิง ลึก พัฒ นาศัก ยภาพของสมาชิก กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการ
หน่วยงานในพื้นที่การสนับสนุ นอย่างมุ่งมันสู
่ ่การเป็ นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีรูปแบบที่มศี กั ยภาพและสามารถ
สร้างเครือข่ายผูป้ ลูกและแปรรูปมะคาเดเมียในพื้นทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์อย่างเป็ นรูปธรรม มีความต่อเนื่องเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้
3. การวิจยั และศึกษาแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เกิดความยังยื
่ น เกิดประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียอย่างชัดเจนและเกิดความร่วมมือในลัก ษณะเครือข่ายเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างแนวทางการ
พัฒนาของกลุ่มปลูกและแปรรูปมะคาเดเมียน้าหนาวสู่วสิ าหกิจเพื่อสังคม มีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรูข้ องวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่อาเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการประสาน
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ความร่วมมือในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและผลักดันการสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็ นรูปธรรมเกิดจาก
ความร่วมมือของสมาชิก ผูป้ ระกอบการโดยชุมชนที่จะเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ร่วมกับ
คนในพืน้ ทีจ่ ากมีความสนใจในเชิงเศรษฐกิจฐานรากต่อไป
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