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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ 2) เพื่อศึกษาแนวการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุมเปาหมายที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก
1) ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน จํานวน 6 คน 2) ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 4 คน 3) ตัวแทนผูซื้อขาวจากกลุม
วิสาหกิจชุมชน บานอุมแสงไปจําหนาย จํานวน 5 คน กลุมเปาหมายที่ใชในการสนทนากลุม
คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการเกษตร และผูมีสวน
เกี่ ย วข องสํ า คั ญ ภาครั ฐ และเอกชน บ า นอุมแสง อําเภอราษีไ ศล จังหวัด ศรีส ะเกษ แบ ง
ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน รวมจํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดาน
ขอบเขตดานพื้นที่ คือ พื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ปญหาดานการเงินหรือ
เงินทุนขาดการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) ปญหาดาน
การตลาด มีปญหาเกี่ยวการผลิตสินคายังขาดการออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคใหเปนที่
ดึงดูดของตลาด 3) ปญหาดานการผลิต มีปญหากระบวนการผลิตสิ น คาและบริการยั ง ไม
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 4) ปญหาดานบริหารและจัดการ ขาดการวางแผนดาน
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การบริหารจัดการ 5) ปญหาดานผูนํา มีปญหาผูนํากลุมขาดการสนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ปญหาดานแรงงาน สมาชิกในกลุมขาด
ความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหาแรงงานการดําเนิน
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 7) ปญหาดานการมีสวนรวมของสมาชิก ขาดการมีสวนรวมในการ
วางแผนทุกกระบวนการ 8) ปญหาดานระเบียบขอบังคับขององคกร ไมมีการจัดทําระเบียบ
ข อบั งคั บ ของกลุ มวิ สาหกิ จชุมชนข าวอิ น ทรีย ปญ หาการทําผิดระเบีย บขอบังคับ ของกลุม
ปญหาขาดความรูดานกฎหมายในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ขาดที่ปรึกษา
ดานกฎหมายในการทําธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
2. ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ดานการเงิน
การหรือการลงทุนควรมีการศึกษาดานแหลงเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการชวยสนับสนุนสงเสริมและผลักดัน 2) ดานการตลาด
ควรมีชองทางการจัดจําหนายหรือ โดยการใชสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เชน เพจ
facebook ไลน ส ว นตั ว ไลน ก ลุ ม 3) ด า นการผลิ ต ควรการรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานเปนที่ตองการของผูบริโภค 4) ดานการบริหารและการจัดการ
ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุมที่เปนระบบ มีการจัดทําโครงสรางของกลุม
อยางชัดเจน 5) ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญ
ประชุมสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ดาน
แรงงาน ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการจางแรงงานทองถิ่น 7) ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8)
ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาว
อินทรีย ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมที่สําคัญในการผลิ ต
สินคาและบริการเกี่ยวกับการผลิตสินคาขาวอินทรีย เชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การ
จดลิขสิทธิ์
คําสําคัญ : แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน, ขาวอินทรีย
ABSTRACT
The purposes of this research ware 1) to study the problem of
management of the organic rice community enterprise to sustainable success,
BanUm Sang , Rasi Salai district, Sisaket province, 2) to study the guideline for
management of the organic rice community enterprise to sustainable success,
BanUm Sang, Rasi Salai district, Sisaket province. The target groups for the
interview were 1) 6 public/ private sector representatives, 2) 4 representatives
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from the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives and 4 provincial
Agricultural Officers, 3) 5 Rice Buyer Representatives from BanUm Sang. The
target groups for the group discussion were the chairman, vice chairman, group
members, community enterprise leader, agricultural scientist, and the major
stakeholders in the public and private sectors in Ban Um Sang, Rasi Salai district,
Sisaket province divided into 2 groups, each group consisted of 5 people, total
10 people were acquired by the specific purpose sampling on community
enterprise area, Ban Um Sang, Rasi Salai district, Sisaket province.
The research findings were as follows:
1) The problem of management of the organic rice community enterprise
to sustainable success in Ban Um Sang, Rasi Salai district, Sisaket province,
showed that: 1) Financial or investment problems were not supported by
government sources or related agencies, 2) marketing problems were problems
with product production, lack of creative product design to attract the market,
3) production problems were problems of product and service processes that
do not meet the needs of consumers, 4) management problems, lack of
management planning, 5) leadership problem, leaders lack of support for
members to participate in goal setting and work planning, 6) labor problem,
members lack knowledge and understanding of the operation of the organic
rice community for implementation of community enterprise activities, 7)
participant's problem, lack of participation in all process planning, and 8)
regulatory problem of the organization, no regulations were established for the
organic rice community enterprise, the problem of illegal regulation of the
group, lack of legal knowledge on the operation of the organic rice community,
lack of legal consultant on the business of organic rice community enterprise.
2. The result of study on the management of the organic rice community
enterprise to sustainable success, Ban Um Sang, Rasi Salai district, Sisaket
province, found that : 1) Financial or investment should be studied on funding
sources and collaboration with government agencies to support, promotes, and
drive, 2) marketing should have distribution channels or by using media and
technology to support for sales, such as facebook, private line, group line, 3)
production process, the quality standard of the product should be standardized
to meet the needs of consumers, 4) management should be a systematic
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management and management plan, 5) leadership should be monitored and
coordinated, invited members should be involved in targeting and planning, 6)
workers should promote and support local employment, 7) participation of
members should allow members of the group to participate in all planning
processes, and 8) the regulations of the organization should make regulations
of the organic rice community enterprise. It should be studied the rules or
important legal and ethical issues in production of goods and services related
to the production of organic rice, such as the property violations, copyright.
Keywords: the guideline for management of community enterprise, the organic
rice
บทนํา

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวอินทรีย จัดตั้งขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยการรวมกลุมกันของเกษตรกรภายในหมูบาน ที่
ดํ าเนิ น กิ จ กรรมการปลูกข า วอิ น ทรีย การปลู กถั่ว ลิสง การปลูกผักไรสารพิษและการปลูก
มะมวง ซึ่งกิจกรรมที่ทําเพื่อใหสมาชิกในกลุมทาการเกษตรแบบลดการใชสารเคมีใหไดมาก
ที่สุดและตองการลดตนทุนการผลิตที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑประเภทปุยเคมีที่มีราคาแพงใน
ทองตลาดและรายไดในครัวเรือนประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐใน
ดานเงินทุนและการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ มูลนิธิธรรมะรวมใจ เครือขายราชธานีอโศก
ในการฝกอบรมวิธีการทําปุยอินทรีย ปนเม็ด ซึ่งการผลิตปุยเปนกิจกรรมที่ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจนผลิ ตไม เ พีย งพอกั บความต องการของชุมชนและเพื่อนสมาชิกดวยกันเองได
ดําเนินกิจกรรมกลุมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (สํานักงานเกษตรอําเภอปาติ้ว, 2548, น. 2)
ปญหาการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่เกื้อหนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากแนวทางการดําเนินงานไมไดใหความสําคัญตอการพัฒนาที่จ ะ
ผสมผสานองคความรูเดิม ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดผลดีและผลเสียตอชุมชนใน
หลายกรณี โดยเฉพาะในระยะยาวจะเห็ นรอยแตกราวที่เกิดจากการขัดแยงทั้งในมิติทาง
เศรษฐศาสตร และมิ ติทางสั งคมกว า งขึ้ น อย า งชัดเจน เริ่มจากระหวางปจ เจกชนพัฒ นาสู
สถาบันครอบครัว และกระจายสูองคกรตาง ๆ ในชุมชน กลุมที่มีฐานความสัมพันธของสมาชิก
ไมเขมแข็งเพียงพอ ก็มักจะประสบความลมสลายไปในที่สุด ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ยังขาด
การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาและจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม โดยเฉพาะของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิต รวมทั้งขอผิดพลาดของกระบวนทัศนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ผานมาอาจ
กลาวไดวา ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกลาว มีลักษณะการมองวิสาหกิจ
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ชุมชนที่แตกตางกันใน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะมองแบบแยกสวน การมองลักษณะนี้ถือวา
ปญหาของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากสวนใดสวนหนึ่ง การใหความชวยเหลือสนับสนุนจึงแกไข
เฉพาะสวนนั้นๆ โดยไมเขาใจถึงความเชื่อมโยงไปยังสวนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกันทั้งทางตรง
และทางออม การแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งยอมสงผลกระทบตอปจจัยที่เชื่อมโยงกันทางดาน
การสนับสนุนหรือขัดแยงกันจนทําใหเกิดปญหาใหมอยูเสมอๆ 2) ลักษณะมองแบบลดสวน
เปนการมองปรากฏการณของวิสาหกิจชุมชนในกระบวนทางเศรษฐมิติเชิงตัวเลข หรือเปน
ขอมูลเชิงสถิติ โดยไมคํานึงถึงปจจัยอื่น หรือทําความเขาใจในมิติอื่นที่มีผลกระทบตอวิสาหกิจ
ชุมชน การพยายามอธิบายปรากฏการณวิสาหกิจชุมชนในเชิงตัวเลข ทําใหมองขามปจจัยทาง
ธรรมชาติดานองคประกอบของอุตสาหกรรมซึ่งเปนที่มาของตัวเลขเหลานั้น โดยเฉพาะปจจัย
เชิ งคุ ณภาพในมิ ติทางสั งคม 3) ลั กษณะมองแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปน การ
อธิบายธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาดวยกฎเกณฑ ทางวิทยาศาสตรแบบตายตัว และ
อธิบายเปนกลไกการเกิดที่แนนอน เชน ธุรกิจไมเติบโตเนื่องจากขายไมได ไมมีตลาด ทั้งๆ ที่มี
ปจจัยดานศิลปะที่มีความสัมพันธและมีสวนรวมของกระบวนการดังกลาวอยูมิใชนอย การ
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนแยกออกเปนสวนๆ ขางตน ทําใหผูปฏิบัติงานมองไมเห็นถึงคุณคาใน
มิติทางจิตวิญญาณของวิสาหกิจชุมชนที่มีพลวัตร มีความละเอียดออนและมีชีวิตชีวา มิใช
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนเปนเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตนทุน กําไร ฯลฯ ที่ไรวิญญาณ
ซึ่งสงผลกระทบใหเกิดการทําลายการบูรณาการขององคกร สังคม และธรรมชาติของมนุษย
กลายเปนสังคมอุตสาหกรรมที่เอารัดเอาเปรียบกัน แสวงหาประโยชนจากผูดอยโอกาส เปน
สั ง คมบริ โ ภคและแก ง แย ง แข ง ขั น ในทางวั ต ถุ ขาดความจริ ง ใจร ว มมื อ กั น พั ฒ นาสั ง คม
อุตสาหกรรมใหเปนสังคมที่มีการอยูรวมกัน แบงปน และเอื้ออาทรซึ่งเปนพื้นฐานธรรมชาติ
ของมนุษย (กัญญามน อินหวาง และคณะ, 2554,น. 6)
กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง หรือกลุมเกษตรทิพย ตั้งอยูที่ 155
บานอุมแสง ตําบลดู อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547
และจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุมชนเมื่อ 13 มี น าคม พ.ศ. 2549 โดยมีส มาชิกที่เริ่มกอตั้งกลุม
ทั้ ง หมด 74 ราย ด ว ยเงิ น ระดมทุ น 608,000 บาท นายบุ ญ มี สุ ร ะโคตร เป น ประธาน ณ
สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล โดยนายสวาง กาลพัฒน เกษตรอําเภอราศีไศล เปนนาย
ทะเบียนและนายวสันต บุญหอ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้น ซึ่งตอมาสํานักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ และสํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล ก็ไดออกมาใหคําแนะนํา รวมประชุม
รวมสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสงมาโดยตลอด ทั้งอบรม
สัมมนาและฝกปฏิบัติกิจกรรมที่กลุมดําเนินการ จนประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ ซึ่งปจจุบัน
สํานักงานเกษตรจั งหวัด ศรีส ะเกษ นําโดยนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีส ะเกษ และ
สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล โดยนายประวิทย ขุนพรหม เกษตรอําเภอราศีไศล พรอม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินงานใหคําปรึกษา คําแนะนํา ใหการฝกอบรมแกกลุม
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เกษตรกรในกลุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม ใหการดําเนินงานไดอยางมั่นคง ยั่งยืนตอไป
(สํานักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ, 2558, น. 1) จากการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรใน
หมูบานอุมแสง ที่ผานมายังพบปญหา คือ ปญหาดานงบประมาณ เงินทุนสํารอง ปญหาดาน
อาคาร สถานที่ ปญหาดานระบบ ICT ดานระบบบัญชี ปญหาดานการประสานงาน ปญหา
ขาดแรงงานในกระบวนการผลิต เนื่องจากทําปุยอินทรียปนเม็ดตองใชเวลา และสมาชิกใน
ปจจุบันมีไมพอ ขาดงบประมาณในการสรางโรงเรื อนที่ใชในการตากเม็ด ปุยหลังจากผ าน
กระบวนการปนเม็ด แลว สินคาไมเพียงพอตอความตองการของเพื่อนสมาชิกและคนภายนอก
กลุม (สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2558, น. 1)
จากความเปนมาและปญหาดังกลาวข างตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู ค วามสํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น เป น ประโยชน ต อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปวางแผน สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ขอตกลงเบื้องตน
1. ไดขอมูลสารสนเทศปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. ไดแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป ปรับปรุง
วางแผนการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจขาวอินทรีย ใหมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนําผลจากการศึกษาเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดดังนี้
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กลุมวิสาหกิจชุมชนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
การสัมภาษณ
ศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
สูความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
การสนทนากลุม
1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ
5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ
8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร
แนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
1. การสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ตัวแทนสมาชิกในกลุม ตัวแทนภาครัฐ/
เอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูซื้อ การสัมภาษณกลุมผู ให
ขอมูลหลัก ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวม 30 คน ดังนี้
1.1 ตัวแทนสมาชิกในกลุม จํานวน 15 คน
1.2 ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน ตัวแทนผูรับซื้อขาวจากเอกชน จํานวน 3 คน
1.3 ตัวแทนจากรัฐบาล จํานวน 3 คน รวม 6 คน
1.4 ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 2 คน
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 2 คน รวม 4 คน
1.5 ตัวแทนผูซื้อ จํานวน 5 คน
2. การสนทนากลุม คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการ
เกษตร และผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
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พื้นที่ศึกษาวิจัย
ผูวิจัย ไดเลือกพื้นที่ทําการศึกษาแบบเจาะจง คือ พื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชน
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะเวลาที่ศึกษา
ระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือ จํานวน 2 ฉบับ คือ
1. แบบการสนทนากลุม จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 1 ฉบับ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ งเกี่ย วกับ แบบสนทนากลุมและ
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
2. นํ า แบบสนทนากลุ ม และแบบสัม ภาษณไ ปใหอ าจารยที ่ป รึก ษา
ตรวจสอบความถูกตองและหลักของภาษา
3. จัดทําแบบสนทนากลุมและแบบสัมภาษณเกี่ยวของกับปญหาเกี่ยวกับ
ปญหาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุม
แสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ใน 8 ดาน คือ 1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดาน
การตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดาน
การมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร โดยมีแนวทางคําถาม
และขอมูลที่ตองการ
4. จัดเตรียมความพรอมของแบบสนทนากลุมและแบบสัมภาษณที่จะใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําหนังสือชี้แจงขอความรวมมือตอกลุมผูใหขอมูลหลักที่จะทําการ
สัมภาษณ
5. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมและทําการสัมภาษณและ
สังเกตจากกลุมบุ คคลที่ศึกษาให ไดขอมูล ครบถว นและการถายภาพโดยใชเ ครื่องถา ยภาพ
ระบบดิจิตอลขณะทําการสัมภาษณ ซึ่งดําเนินการระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559
6. ทําการบันทึกและรวบรวมขอมูลจากผลของการสังเกตในประเด็นสําคัญที่
สอดคลองกับตัวแปร 8 ดาน พื่อนําผลของขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผล
7. ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ให เ สร็ จ สิ้ น เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาทํ า การ
สังเคราะหขอมูล และสรุปผล
8. เครื่องบันทึกเสียง
9. กลองถายรูป
10. โทรศัพทมือถือ
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน
ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลที่ได ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) และสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
และทําการรวบรวมขอมูลโดย มาเปนหลักในการวิเคราะหตีความ นอกจากนั้นยังใชการให
ขอมูลของผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ประกอบในการ
วิเคราะหตีความ
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรี ส ะเกษ ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ ข อมู ล พื้ น ฐานที่เ กี่ย วกั บ ประวัติ บริบ ททางดานอาชี พ สังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมขาวอินทรียสูความยั่งยืน กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปนลําดับแรก ซึ่งเริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกกลุมโดย
ผูวิจัยจะไปพูดคุยกับประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุม เพื่อที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความยั่งยืน ใหไดขอมูลจริง หลังจากนั้น
ผูวิจัยจะไดเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานในการทําการเกษตรขาวอินทรีย จากสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ การสัมภาษณ กลุมผูให
ขอมูลหลัก คือ ตัวแทนสมาชิกในกลุม ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ การเกษตร และผู ซื้อ การสั มภาษณกลุมผูใหขอมูล หลัก ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง รวม 30 คน ดังนี้
1. ตัวแทนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสง จํานวน 15 คน
2. ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน ตัวแทนผูรับซื้อขาวจากเอกชนจากภาครัฐ จํานวน 3
คน และภาคเอกชน จํานวน 3 คน รวม 6 คน
3. ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 2 คน
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 2 คน รวม 4 คน
4. ตัวแทนผูซื้อขาวจากกลุมวิสาหกิจชุมชน บานอุมแสงไปจําหนาย จํานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้น ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนา
กลุมเปนลําดับตอไป สาเหตุที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยวิธีนี้เพราะจะสามารถชวยทําใหทราบ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ถูกศึกษา (Group Norms) เปนการแสดง
ความคิ ด เห็ น หรื อ แนวคิ ด ทั ศ นะของกลุ ม ทั้ ง ที่ แ สดงถึ ง ความคิ ด เห็ น ที่ ค ล อ ยตามกั น
(Conformity) และเปนความคิดเห็นที่ขัดแยงของสมาชิกในกลุม นอกจากนั้นเพื่อชวยในการ
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มองในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน
บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไดอยางรอบดาน บุคคลในการสนทนากลุม
(Focus Groups Discussion) คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุม ผูนําวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการเกษตร และผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญภาครัฐและเอกชน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ แบงอกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง
ขั้ น ตอนที่ 3 การสรุ ป ข อมู ล ป ญ หาการบริห ารกลุมวิสาหกิจ และแนวทางการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลความถูกตองของขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณผูรูที่
เกี่ยวของกับผูใหขอมูลเพิ่มเติม ครั้งนี้โดยทําการสนทนาพูดคุยกับเกษตรอําเภอ แบบเจาะลึก
โดยทําการตรวจสอบทั้งสิ้น จํานวน 5 คน ในประเด็นตัวแปร 8 ดาน คือ 1) ดานการเงินหรือ
เงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดานผูนํา 6) ดาน
แรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับขององคกร การ
สังเกตการดําเนินการเกษตรในชีวิตประจําวัน ซึ่งวิธีการสัมภาษณเกษตรอําเภอราศีไศล นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทั้งนี้เพราะในทางวิจัยถือวาคนกลุมนี้เปน
ผูใหขอมูลคนสําคัญ เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีความเกี่ยวพันธและมี ความรอบรูเ กี่ยวกั บ สิ่ ง
ดังกลาวขางตนของกลุมผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยตองการศึกษา
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1. การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation technique) ในงานวิจัยครั้งนี้ใช
วิ ธี การตรวจสอบข อมู ล ตามแนวคิ ดของ Denzin & Lincoln (1994) โดยอาจสรุป วิธีการ
ตรวจสอบความตรงและความนาเชื่อถือของขอมูลไดใน 2 วิธีหลักดังนี้ คือ 1) ตรวจสอบดวย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี (Methodology triangulation) 2) ตรวจสอบขอมูลที่ได
(Data triangulation)
2. การใหความยิ นยอม (Consent) การสรางความไวเนื้อเชื่อใจและประเด็น
ทางดานจริยธรรม ไดแก 1) การชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ชัดเจน 2) การสรางความไว
เนื้อเชื่อใจ (Trust Building) และความสัมพันธระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล (Data processing and analyses)
ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไดดวยวิธีการอุปมาน (Inductive Method) ซึ่งเปน
วิธีการหลักในการประมวลขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ และดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ
การตรวจสอบขอมูล (Verification of Data)
ในชวงที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักซึ่งไดแกการสัมภาษณแบบเจาะลึก (InDept Interview) ผูวิจัยจะทําการเก็บ ข อมูล เอง โดยทําการขออนุญาตบัน ทึ กเทปในขณะ
สัมภาษณ และหลังจากการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดจะทําการตรวจสอบความครบถวนของ
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ขอมูลโดยการฟงเทปสนทนาอีกครั้ง แลวบันทึกประเด็นที่ไมสมบูรณเพื่อทําการปรับปรุงแกไข
นอกจากนั้นผูวิจัยจะไดตรวจสอบขอมูลและความเพียงพอของขอมูลที่เก็บรวบรวมกับอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
การสังเคราะหขอมูล (Analyzing Data)
ใชวิธีการสังเคราะห เนื้ อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนาและตีความจาก
ขอมูลที่ไดจากการสั งเกตแบบไม มีสวนรว ม การสัมภาษณเจาะลึก การถอดเทปการให คํ า
สั มภาษณ และทํ า การเรี ย บเรี ย งด ว ยการเขีย นและบั น ทึ กแฟ มข อ มูล ตา งๆ ดว ยโปแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป Word Processing (Microsoft Word) ตามแนวคิดการสังเคราะห
ข อมู ล เชิ งคุ ณภาพ คื อการสั ง เคราะห และตีค วามข อ มูล แนวทางการบริห ารจั ด การกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ ไดแก 1) ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและ
จัดการ 5) ดานผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบ
ขอบังคับขององคกร
การนําเสนอขอมูล (Interpretation and Presentation)
ผูวิจัยนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 8 ดาน คือ 1)
ดานการเงินหรือเงินทุน 2) ดานการตลาด 3) ดานการผลิต 4) ดานบริหารและจัดการ 5) ดาน
ผูนํา 6) ดานแรงงาน 7) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก และ 8) ดานระเบียบขอบังคับ ของ
องคกร สังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับในแงมุมตางๆ สวนผลการศึกษานําเสนอโดยวิธีการพรรณนา
และเขียนเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาป ญ หาการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ปญหาดาน
การเงินหรือเงินทุน ขาดการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 2)
ป ญ หาด า นการตลาด มี ป ญ หาเกี่ ย วการผลิ ต สิ น ค า ยั ง ขาดการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ ชิ ง
สรางสรรคใหเปนที่ดึงดูดของตลาด 3) ปญหาดานการผลิต มีปญหากระบวนการผลิตสินคา
และบริการยังไมตอบสนองความตองการของผูบริโภค 4) ปญหาดานบริหารและจัดการ ขาด
การวางแผนดานการบริหารจัดการ 5) ปญหาดานผูนํา มีปญหาผูนํากลุมขาดการสนับสนุนให
สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํ างาน 6) ปญหาดานแรงงาน
สมาชิกในกลุมขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหา
แรงงานการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 7) ปญหาดานการมีสวนรวมของสมาชิก ขาดการมี
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สวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8) ปญหาดานระเบียบขอบังคับขององคกร ไมมีการ
จัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ปญหาการทําผิดระเบียบขอบังคับ
ของกลุม ปญหาขาดความรูดานกฎหมายในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย ขาดที่
ปรึกษาดานกฎหมายในการทําธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
ทั้ งนี้ อาจเป น เพราะป ญ หาการบริ ห ารจั ดการกลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนขา วอิน ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน บานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ยังขาดหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามาใหความรู การอบรม การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
กลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี พลซื่อ (2546, น. 77) ที่ศึกษาศึกษาพบวา 1) การ
บริหารองคการ การกําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ การประชุม วางแผนไดรับคําแนะนํา
จากหนวยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ประสิทธิผลจะแตกตางกันตามระดับของผูนํากลุ ม
ปญหาการบริหารองคการเกิดจากสมาชิกในกลุมขาดความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาที่ขาด
ความตระหนักในการรวมกลุม และผูนํารวบอํานาจการตัดสินใจ 2) การบริหารบุคคล การเขา
เปนสมาชิกไดรับแรงจูงใจจากรายได และผลประโยชนตาง ๆ กลุมมีการกําหนดบทบาทและ
แบงหนาที่ทํางาน มีการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ แตการบังคับใชไมจริงจังมากนัก การรับ
การสนับสนุนดานฝกอบรม ประธานกลุมจะเปนผูเขาอบรมและนํามาถายทอดใหสมาชิก การ
จัดสรรคาตอบแทนกรรมการบริการบางกลุม ไมมีรูปแบบที่ชัดเจนแนนอน และมีการปญหา
สมาชิกไมมีความรูดานบริหารองคกรทําใหเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ และเกิดความ
ขัดแยงในที่สุด 3) การบริหารการเงิน เงินลงทุนที่ใชในการดําเนินการ ไดมาจากการระดมทุน
โดยการซื้อหุนของสมาชิก และการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและเอกชน ตั้งแต 20,000 –
720,000 บาท สวนหนึ่งนําไปใชหมุนเวียนในการจัดหาอุปกรณการผลิต อีกสวนหนึ่งนําไป
ลงทุนดานโรงเรือนและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต มีการจัดสรรกําไรตามขอตกลงของกลุ ม
ประมาณรอยละ 33-80 มีปญหาสมาชิกขัดแยงในการแบงงานซึ่งมีผลตอรายไดของแตละคน
4) การบริหารการบัญชี ในการจัดทําบัญชีตามที่ไดรับอบรมจากหนวยงานรัฐสวนใหญทําได
เพียงบัญชีรายรับ-รายจาย ที่ไมอาจวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานได กลุมขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาระบบการบั ญชีดวย เห็นเปนเรื่องยุงยากและไมเห็ นประโยชนชัด เจน 5) การ
บริหารการผลิต สวนใหญวิธีการการผลิตที่ใชเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น มีการประยุกตที่ใช
เครื่ องจั กรในการผลิ ตบ า ง เน น การใช วั ตถุ ดิบ ที่มีในทองถิ่น เปน หลัก ผลผลิต ปญ หาดาน
คุณภาพไมแนนอนและขาดการปรับปรุงใหขยายตลาดไปสูผูบริโภคกลุมใหมได 6) การบริหาร
การตลาด ผลิตภัณฑขาดลักษณะเดน การบรรจุหีบหอยังไมนาสนใจชองทางการจัดจําหนาย
แคบ การขาดความรูความสามารถในการคํานวณตนทุน จึงไมอาจใชกลยุทธการตั้งราคาจูงใจ
ผูบริโภคได
นอกจากนี้ นพรั ตน มหิ พัน ธุ (2545 : บทคัดยอ) ยังศึกษาพบวา 1) ดานการผลิต
ปริมาณการผลิตสินคาไมสอดคลองกับปริมาณการขาย แนวทางการพัฒนา ควรวางแผนกําลัง
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การผลิตดวยการประเมินผลผลิต และการพยากรณความตองการของตลาดโดยอาศัย การ
วิเคราะหขอมูลการขายใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนและสรางผลกําไรมีการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑที่นอนพับ และหมอนขิดใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง 2) ดานการเงิน
และทุน กิจการมีเงินทุนไมเพียงพอสําหรับการสํารองสินคาไวเพื่อจําหนายและซื้อสินคาเปน
เงิ น เชื่ อ ทํ า ให ต น ทุ น สู ง แนวทางการพั ฒ นาควรมี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณการขายและ
งบประมาณการผลิตเพื่อประเมินรายรับและรายจายไวลวงหนา เพิ่มทุนในการดําเนินงานโดย
การกูเงินจากสถาบัน การเงิน เพื่อใชจายในดานการผลิตและการซื้อสิ นค าเปนเงินสดจะมี
อํ า นาจในการต อรองสู งและควรพั ฒ นาระบบบั ญชี ให มีป ระสิ ทธิภ าพเหมาะสมกั บ กิ จ การ
3) ดานการตลาด คูแขงขันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมีการแขงขันอยางรุนแรงแนวทางพัฒนา
ควรนําผลิตภัณฑและหมอนขิดในลักษณะที่แปลกใหมควบคูไปกับผลิตภัณฑพื้นเมืองชนิดอื่น
เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑโดยเนนประโยชนใชสอยใหมากขึ้น พัฒนาชองทางการจําหนายไปสูกลุม
ผู บ ริ โ ภคระดั บ กลางถึ งระดั บ สู ง ใช วิ ธี ดึงดูดลูกคาดว ยการใหสว นลดเงิน สด และสว นลด
ปริ มาณเพื่ อหลี กเลี่ ย งการทํ า สงครามราคา เนน การใหป ระโยชนจ ากพอคาคนกลางซึ่ ง มี
เครือขายลูกคาที่กวางขวางจะทําใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว เพิ่มชองทางการจัด
จําหนายโดยตรงโดยการใชพนักงานเรขายสินคาไปตามหมูบานเพื่อทําใหการหมุนเวียนสินคา
ไดรวดเร็วขึ้น รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 4) ดาน
ทรัพยากรมนุษย ในอนาคตคาดวาจะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากที่มีอยูเดิม
อายุมากขึ้นอาจเสื่อมสภาพการทํางาน แนวทางการพัฒนาควรวางแผนการใชแรงงานในระยะ
ยาวโดยการพั ฒ นาแรงงานให มี ค วามชํ า นาญและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน โดย
เตรี ย มการสรรหาแรงงานจากแหล งอื่ น มาทดทน มีการสงเสริมใหส มาชิ กในครอบครั วได
พัฒนาความรูและทักษะในการบริหารกิจการธุรกิจเพื่อการทําธุรกิจใหสามารถแขงขันได และ
สอดคลองกับ kuratko และ Hodgetts (1996, p. 167-168) ที่ไดศึกษาถึงปญหาและความ
ลมเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา มีเหตุปจจัยดังนี้ ขอมูลไมเพียงพอ ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหการขยายตัวของ
การใชทรัพยากรไมสอดคลองสงผลใหเกิดปญหาดานการจัดการและการเงินตามมา ขาดขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา กิจการไมสามารถตัดสินใจวางแผนการตลาดใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความลมเหลวในการหาตลาด กิจการยึดกลุมลูกคาเกาหรือเนนการตลาดหนึ่งจึงทําใหเกิดการ
กระจายสินคาไมมาก ขาดขอมูลการวิจัย ไมมีการศึกษาขอมูลทางการตลาดอยางเพียงพอ ทํา
ใหการตัดสินใจดานการตลาดออนแอ ปญหาดานกฎหมาย กลุมพยายามหลีกเหลี่ยงกฎหมาย
ซึ่งในระยะยาวจะมีผลผูกพันตอเนื่องมาก ความไมเปนธรรม กิจการเนนสมาชิกในครอบครัว
ชวยกันทํางาน ซึ่งบางครั้งทําใหเกิดความลําเอียงในการปฏิบัติและจายผลตอบแทน เกิดเปน
ปญหาตอการจัดการตามมาขาดความสามารถทางดานเทคนิค กิจการบางประเภทตองอาศัย
ความรูความสามารถทางดานเทคนิคและความพรอมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางดาน
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เทคนิค พึ่งพาความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียง ดังนั้นถาเกิดปญหาขึ้นบุคคลนั้นไมอยูการ
ดําเนินธุรกิจจะขาดชวงไมตอเนื่อง ขาดการบริหารจัดการที่ดีการจัดการถือเปนปจจัยสําคัญใน
การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย อม ถ า มี ป ญ หาในด า นการจัดการจะมีผลอยางมากในการดําเนิน
กิจการตอไปและสอดคลองกับงานวิจัยของ Fernandez (2006, p. 47 -48) ไดศึกษาเรื่อง
นโยบายภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อใหบ รรลุ
ความสํ า เร็ จ ได นั้ น จะต อ งอาศั ย ป จ จั ย ทั้ ง 2 ประการคือ ขาราชการและประชาชนที่ อ ยู ใ น
โครงการ และปจจัยที่เนนดานชุมชนที่ยึดมั่นในวัฒนธรรม ปจจัยทางดานนโยบาย ปจจัยดาน
ขาราชการระดับปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการระดับปฏิบัติที่จะเปนผูเชื่อมโยงนโยบาย
ระดับนามธรรมลงสูการปฏิบัติระดับพื้นที่ที่เปนรูปธรรมหากขาราชการขาดความตั้งใจจริง ไม
มีความสามารถดานวิชาชีพหรือไมอาจปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แลว ถึงแมนโยบาย
จะมีความชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาและ
2. ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า วอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1) ดานการเงิน
การหรือการลงทุน ควรมีการศึกษาดานแหลงเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการชวยสนับสนุนสงเสริมและผลักดัน 2) ดานการตลาด
ควรมีชองทางการจัดจําหนายหรือ โดยการใชสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เชน เพจ
facebook ไลน ส ว นตั ว ไลน ก ลุ ม 3) ด า นการผลิ ต ควรการรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานเปนที่ตองการของผูบริโภค 4) ดานการบริหารและการจัดการ
ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุมที่เปนระบบ มีการจัดทําโครงสรางของกลุม
อยางชัดเจน 5) ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญ
ประชุมสมาชิกใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน 6) ดาน
แรงงาน ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการจางแรงงานทองถิ่น 7) ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8)
ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาว
อินทรีย ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมที่สําคัญในการผลิ ต
สินคาและบริการเกี่ยวกับการผลิตสินคาขาวอินทรีย เชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การ
จดลิขสิทธิ์
ทั้งนี้สอดคลองกับ จันทิมา ธัญญเจริญ (2554, น. 74) ที่ศึกษาพบวา ความตองการ
ใหหนวยงานของรัฐชวยเหลือ อันดับแรกเปนเรื่องการใหคําแนะนํา และฝกอบรมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกลุมแกสมาชิก รองลงมาเปนเรื่องการใหคําแนะนํา การฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
การบัญชี การตลาด และจัดหาแหลงเงินทุน การใหคําแนะนํา และการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ให ได รั บ เครื่ องหมายรั บ รองมาตรฐาน และอัน ดับ สุดทาย คือ การใหคํา
เกี่ยวกับการแนะนําถายทอดความรูเกี่ยวกับ เทคนิค และกระบวนการผลิตใหม ๆ เพื่อเพิ่ม
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มูลคา และ สอดคลองกับ สุมิตรา จิระวุฒินันท (2542, น. 61) ที่พบวา กลยุทธในการบริหาร
กลุมที่สําคัญ คือ การสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของการทํางานจากลางสูบน ความ
เสมอภาค และการใหความสําคัญพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนกลยุทธธุรกิจพบวา ดานการผลิตจะ
มุงรักษาคุณภาพมาตรฐาน การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ และการอนุรักษธรรมชาติ
ดานการตลาดเนนตลาดผูบริโภคคือใหความสําคั ญกับ การสนองตอบลูกคา และการสร าง
ระบบเครือขายการตลาด ดานการเงินใหความสําคัญการจัดสรรผลประโยชนที่ดีแกสมาชิ ก
และระบบการบริหารการเงินที่ดี สามารถตรวจสอบไดกลยุทธธุรกิจกลุมแพรพรรณที่แตกตาง
จากธุรกิจลักษณะเดียวกันคือ การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ และการจัดสรรโควตา
การผลิ ต สามารถจั ดสรรปริ มาณการผลิ ต ที่จํ า กั ด ได ในระดับ หนึ่ ง ทําใหสิน คามี คุ ณ ภาพ
กอใหเกิดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลดีดานการตลาด ผลิตภัณฑ
มีคุณภาพ มีปริมาณที่พอดีกับตลาด เปนที่ตองการและแขงขันไดจากการวิเคราะหปจจัยการ
บริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมแพรพรรณ พบวาปจจัยการบริหารงานทุกดานคือ
การบริหารงานกลุม การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด และการบริหารการเงิน มีผล
ตอความสําเร็จอยูในระดับมากเทากันทุกกิจกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนหัตถกรรม
สิ่งทอพื้นบาน ใหแขงขันไดตองมุงแสวงหากลยุทธความแตกตางดานการผลิตและการตลาด
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จันทิรา มูณละศรี (2547, น. 71) ไดศึกษาการบริห าร
จัดการ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวาย บานนากระเซ็ง
จังหวัดเลย เกี่ยวกับหนาที่ทางธุรกิจ 5 ดาน คือ ดานการตลาด ดานการผลิต ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการเงิน ดานองคกรและการจัดการ โดยศึกษาประชากรกลุมสมาชิกของ
กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวาย บานนากระเซ็งจังหวัดเลย จํานวน 40 คน ผลการศึกษา
พบวา 1) หนาที่ทางธุรกิจ (1) ดานการตลาด ไมมีการกําหนดตลาดเปาหมายที่ชัดเจน ไมมี
การวางแผนการตลาด ใชเหตุการณที่เ กิดขึ้น ในอนาคตเป นตัว กําหนด เนื่องจากกลุ ม ขาด
ความรูเรื่องการตลาด (2) ดานการผลิต ไดมีการจัดหนาที่ในการผลิตของสมาชิกไดเปนอยางดี
มีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา ตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึง การสงมอบสินคาใหกับลูกคา
(3) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการใหสมาชิกไดรับการฝกทักษะอยางตอเนื่องแตไมตรงกับ
ความต องการของสมาชิ ก มี การประเมิ น ผลการทํางานของสมาชิก ปล ะ 1 ครั้ง ไมมีการ
กําหนดเวลาการทํางาน ขึ้นอยูกับความสะดวกในการปฏิบัติงานของสมาชิก กลุมจะขาดแคลน
แรงงานในการผลิ ต สิ น ค า ในฤดู เ ก็ บ เกี่ ย ว (4) ด า นการเงิ น ขาดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ดําเนินงาน บางครั้งไมมีเงินทุนเพียงพอในการจายคาแรงงานใหกับสมาชิก กลุมไมมีการจัดทํา
ระบบบั ญชี ต ามหลั กสากล ทํ า ให ไม ทราบอัตราหมุน เวีย นของเงิน ทุน และระบบรายงาน
ทางการบัญชีที่ถูกตอง (5) ดานองคกรและการจัดการ มีการบริหารงาน ในลักษณะระบบงาน
ถอยทีถอยอาศัย คณะกรรมการมักจะปฏิบัติหนาที่ที่ไมตรงตามที่ไดรับการแตงตั้ง การทํางาน
ของกลุมทํางานแบบครอบครัว โดยเนนใหทุกคนทํางานตามความสามารถและความเหมาะสม
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มี ส ว นร ว มในการผลิ ตสิ น ค า เท า ๆ กั น 2) แนวทางการพัฒ นาธุร กิจ ชุมชน กลุมควรมีก าร
สงเสริมการขายโดยเนนการขายตรงเพิ่มชองทางในการจําหนายใหมากขึ้น จัดหาแหลงเงินทุน
ที่มีดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อจะไดมี
แรงงานในการผลิตสินคา เปนการขยายกลุมใหเติบโตขึ้น ปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการให
มี ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝายการตลาดฝายจัดซื้อ ฝายการเงินและบัญชี ฝาย
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ ฝ า ยผลิ ต ทํ า หน า ที่ ต ามโครงสร า งที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จะก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพขึ้นในการปฏิบัติงานเปนกลุมธุรกิจชุมชน
นพรัตน มหิพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวา 1) ดานการผลิต ปริมาณการผลิต
สินคาไมสอดคลองกับปริมาณการขาย แนวทางการพัฒนา ควรวางแผนกําลังการผลิตดวยการ
ประเมินผลผลิตและการพยากรณความตองการของตลาดโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลการ
ขายใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนและสรางผลกําไรมีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่
นอนพับ และหมอนขิดใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง 2) ดานการเงินและทุน กิจการมี
เงินทุนไมเพียงพอสําหรับการสํารองสินคาไวเพื่อจําหนายและซื้อสินคาเปนเงินเชื่อทําใหตนทุน
สูง แนวทางการพัฒ นาควรมีการจั ดทํ างบประมาณการขายและงบประมาณการผลิ ต เพื่ อ
ประเมินรายรับและรายจายไวลวงหนา เพิ่มทุนในการดําเนินงานโดยการกูเงินจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใชจายในดานการผลิตและการซื้อสินคาเปนเงินสดจะมีอํานาจในการตอรองสูง
และควรพัฒนาระบบบัญชีใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจการ 3) ดานการตลาด คูแขงขันมี
จํ านวนเพิ่ มมากขึ้ น และมี การแข งขั น อย า งรุ น แรงแนวทางพัฒ นา ควรนําผลิตภัณฑ แ ละ
หมอนขิดในลักษณะที่แปลกใหมควบคูไปกับผลิตภัณฑพื้นเมืองชนิดอื่น เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ
โดยเนนประโยชนใชสอยใหมากขึ้น พัฒนาชองทางการจําหนายไปสูกลุมผูบริโภคระดับกลาง
ถึงระดับสูง ใชวิธีดึงดูดลูกคาดวยการใหสวนลดเงินสด และสวนลดปริมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทําสงครามราคา เนนการใหประโยชนจากพอคาคนกลางซึ่งมีเครือขายลูกคาที่กวางขวางจะ
ทําใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว เพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยตรงโดยการใช
พนั ก งานเร ข ายสิ น ค า ไปตามหมู บ า นเพื่ อ ทํ า ให ก ารหมุ น เวี ย นสิ น ค า ได ร วดเร็ ว ขึ้ น รั ก ษา
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 4) ดานทรัพยากรมนุษย ใน
อนาคตคาดว า จะประสบป ญ หาขาดแคลนแรงงาน เนื่ อ งจากที่ มี อ ยู เ ดิ ม อายุ ม ากขึ้ น อาจ
เสื่อมสภาพการทํางาน แนวทางการพัฒนาควรวางแผนการใชแรงงานในระยะยาวโดยการ
พัฒนาแรงงานใหมีความชํานาญและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเตรียมการสรรหา
แรงงานจากแหล งอื่น มาทดทน มีการสงเสริมใหส มาชิ กในครอบครัว ได พัฒนาความรู และ
ทักษะในการบริหารกิจการธุรกิจเพื่อการทําธุรกิจใหสามารถแขงขันได
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ดานการเงินหรือเงินทุน สมาชิกกลุมควรมีการศึกษาแหลงเงินทุนในการ
ประกอบ ดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร
1.2 ดานการตลาด ควรออกแบบผลิตภัณฑใหเปนที่ดึงดูดของตลาด หาชองทาง
การจัดจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑ
1.3 ดานการผลิต ควรวางแผนกระบวนการผลิตในเชิงสรางสรรคสินคาใหบริการ
ที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค มีการศึกษาความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ และตรงตามความตองการของผูบริโภค
1.4 ดานบริหารและจัดการ ควรประชุมการบริหารและจัดการกลุม สรางความ
เขมแข็งของกลุม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมเปนลายลักษณอักษร
1.5 ดานผูนํา ควรพัฒนาศักยภาพผูนํากลุม เชิญสมาชิกเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน
1.6 ดานแรงงาน ควรสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน
ขาวอินทรีย จัดหาแรงงานการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่บริเวณใกลเคียง
1.7 ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมใน
การวางแผนทุกกระบวนการ สรางการเรียนรูรวมกันในกิจกรรม เขารวมประชุมของสมาชิกใน
กลุม สรางความสัมพันธอันดีและบริหารงานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร
1.8 ดานระเบียบขอบังคับขององคกร ควรจัดทําระเบียบขอบังคับของกลุม ยึด
กฎระเบียบขอบังคับของกลุม มีบทลงโทษ เชิญผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเพื่อขอคําปรึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอิ น ทรี ย สู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 ควรศึกษาแหลงเงินทุในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรียสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืนบานอุมแสง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี โดยได รั บ ความอนุ เ คราะห จ าก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.ภาดล
อามาตย กรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปยฉัตร ทองแพง และดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ที่กรุณาให
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คําแนะนําชวยเหลือชี้แนะเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ
ซึ่งผูวิจัยใครขอขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผูเชี่ยวชาญทุ กทานที่ ได ประสิทธิประสาทวิชาความรู
ความและให ค วามเมตตาเสมอมา ขอบพระคุ ณ ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ท า น ซึ่ ง ได แ ก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.สหัสา พลนิล ดร.เอกพิสิษฐ คําเอี่ยมรัตน ธนาวิทย แสวงผล อัศวณัฏฐ ชิณ
พันธ และ ดร.วิมล หลักรัตน ที่ใหความกรุณาในการตรวจ แกไข และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชนและคุณคาที่ไดจาก
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ
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