
รายงานสืบเ นื�องการประ ชุมวิชาการเครือข่าย

ด้านการจัดการชุมชนเพื� อการพัฒนาที� ยั� ง ยืนระ ดับชาติ

ครั�ง ที�  6

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื� อความยั�งยืน 
:ความท้าทายในวิถีใหม่

 

3 เมษายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6 

  

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

1 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

3 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย  พสุนนท์ 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา  ธาดานิติ 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วงศ์ทิพย์ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์  บุญคุ้ม 

11 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สโรบล 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อรุโณทัย 

13 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์  จันทร์ใหม่มูล 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

15 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก 

16 รองศาสตราจารย์ สุเมธ พรหมอินทร ์  

17 รองศาสตราจารย์ เอมอร เจียรมาศ 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  พุฒจร 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนมิิตกุล 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วิศวะกุล 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา  พจน์วาที 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธ์ิ 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  ดีเลิศ 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์  พุฒจร 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  สังข์เฉย 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน  พลโยธี 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์  ชุมเกตุ 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  พึ่งบางกรวย 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนช่ืน  อัคคะวณิชชา 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ ์

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ 

38 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ศิขิรัมย์ 

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสุดา ภู่สว่าง 

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัชกร  สิมะขจรบุญ 

45 อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ 

46 อาจารย์ ดร. อรยา พรเอี่ยมมงคล 

47 อาจารย์ ดร.ส่งเสริม  แสงทอง  
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48 อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 

49 อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา 

50 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล 

51 อาจารย์ ดร.ประไพพมิพ์  สุธีวสินนนท์ 

52 อาจารย์ ดร.ปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ 

53 อาจารย์ ดร.พลอย  สุดอ่อน 

54 อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ์ 

55 อาจารย์ ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก 

56 อาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ 

57 อาจารย์ ดร.สุนี  คำนวลศิลป์ 

58 อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม 

59 อาจารย์วันชัย เจือบุญ 

60 นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม 

61 นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสดิ์ 
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กำหนดการประชมุวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“การมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน : ความท้าทายในวิถีใหม่” 

จัดโดย 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ร่วมกับ 
สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันที่ 3 เมษายน 2564 

เวลา 08.00 – 08.25 น. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการเข้าห้องประชุมออนไลน์ 
เวลา 08.25 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ 
   โดย อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน 
เวลา 08.30 – 09.00 น. วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
   กล่าวเปิดงาน 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  การบรรยายพิเศษ “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน: ความท้าทายในวิถใีหม่” 
   โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว 
    ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาคเช้า)  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาคบ่าย)  
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45 – 15.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาคบ่าย ต่อ)  
เวลา 15.30 – 16.00 น. พิธีปิด   
หมายเหตุ : การมอบเกียรติบัตรจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ  
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ณ ห้องประชุมราษราตรี อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

การนำเสนอผลงาน ภาคเช้า 
  

เวลา รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

10.45 - 11.05 น. 637 ผู ้ประกอบการสังคม นวัตกรรมสังคม และ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน้ำน้อย อำเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

คุณสุดารัตน์ ณ นคร 

11.05 - 11.25 น. 693 การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน

เพื ่อการพึ ่งพาตนเอง ตำบลไร่มะขาม อำเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

คุณภูบดี วิเชียรรัตน์ 

11.25 - 11.45 น. 609 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานภาครัฐแนว

ใหม่ (NPM) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเป็นครู

มืออาชีพมุ่งพัฒนาสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 

(กระดาษไทยอนุเคราะห์) 

คุณเพ็ญนภา สีหาโคตร 

11.45 - 12.05 น. 645 แนวทางส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ  

บ้านดงป่าลัน ตำบลขี ้ เหล็ก อำเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณอรอนงค์ กิตต์อนันต ์

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำห้อง

นำเสนอผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล / รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร / 
รองศาสตราจารย์เอมอร  เจียรมาศ  

ผู้ประสานงาน นายเอกพันธ์ หวานใจ 
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สารบัญ  

 หน้า 
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัค 

คุณธัชฎามาศ อุไรวรรณ และ คุณนิมิต ซุ้นสั้น 

606 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คุณสุมนา สุขพันธ์ คุณอุทัยรัตน์ ทองใบ และ คุณชุมพล แดงพรม 

612 

การปรับตัวของชุมชนตลาดโต้รุ่ง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 

คุณจิรัชยา พรมเชื้อ คุณนัฐริณีย์ พันแจ่ม และ คุณธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

622 

ห้องประชุมราษราตร ี  

ผู้ประกอบการสังคม นวัตกรรมสังคม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 

คุณกมลชก ไชยพุทธ คุณสุดารัตน์  ณ นคร คุณชลิตา วงค์แดง คุณดวงกมล แก้วขาว และ  
คุณอุทัย ปริญญาสุทธินนท์ 

632 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด  

จังหวัดเพชรบุรี 

คุณนิธิ อักษรนันทน์ คุณภูบดี วิเชียรรัตน์ และคุณวันชัย เจือบุญ 

640 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 

มุ่งพัฒนาสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 

คุณเพ็ญนภา สีหาโคตร 

648 

แนวทางส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ บ้านดงป่าลัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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การบริหารจัดการกลุFมวิสาหกิจโรงสีข#าวชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ตำบลไรFมะขาม อำเภอบ#านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
MANAGEMENT OF RICE-MILL COMMUNITY ENTERPRISE FOR SELF-SUSTAINABILITY  

AT TAMBON RAI-MAKHAM, BAAN-LAAD, PHETCHABURI 

นิธิ อักษรนันท3 1 ภูบดี วิเชียรรัตน3 2  และ วันชัย เจือบุญ 3  

 

บทคัดยWอ 

 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของตำบลไรOมะขาม อำเภอบEาน

ลาด จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค<เพื่อศึกษาขEอมูลทั่วไปของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนและศึกษาการบริหารจัดการของ

กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี ใชEวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)  ผูEใหEขEอมูลหลัก (Key informants) คือ ประธาน คณะกรรมการ สมาชิกกลุOม ผูEนำชุมชน เจEาหนEาที่หนOวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวขEองจำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใชEในการเก็บรวบรวมขEอมูล คือ แนวคำถามเพื่อการสัมภาษณ<แบบกึ่งโครงสรEาง 

(Semi-structured Interview) การสัมภาษณ<เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุOม(Group discussion) การสังเกต

แบบไมOมีสOวนรOวม (Non-Participative observation) 

       ผลการศึกษาพบวOา  เมื่อตEนป� 2547 มีการรวมกลุOมกันของชาวนาจำนวน 7 คน เพื่อตEองการแกEไขปYญหาการกด

ราคาขEาวเปลือกจากพOอคEาและตEองการลดตEนทุนในการทำนา ตOอมาชาวบEานเขEามารOวมเป-นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีหนOวยงาน

ภาครัฐมาสOงเสริมพัฒนาองค<ความรูEและสนับสนุนเงินทุน จนไดEจดทะเบียนจัดตั้งเป-นกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนมีสมาชิก

จำนวน 124 คน กลุOมมีระบบการบริหารจัดการ 4 ดEานคือการวางแผน การจัดการองค<กร การนำและการควบคุม  กิจกรรม

กลุOมมีโรงสีขEาวทำการแปรรูปผลผลิตพันธุ<ขEาว ขEาวสาร ปลายขEาว แกลบรำขEาว  จนกลุOมมีความเขEมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง

ไดE  ปYญหาที่พบ คือ การจัดเก็บขEอมูลอยOางเป-นระบบ ขาดดEานบัญชกีารเงิน เพื่อการวางแผนดEานการผลิต การเพิ่มชOองทาง

การตลาด และกลุOมมีความตEองการเพิ่มอุปกรณ< เครื่องจักรในการเพิ่มผลผลิต บรรจุภัณฑ< 

คำสำคัญ: กลุ0มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข3าว, การบริหารจัดการ, การพึ่งพาตนเอง 

Abstract 

 The research of management of Rice-Mill Community Enterprise for Self- Sustainability at Tambon 

Rai- Makham, Baan- Laad, Phetchaburi, targeted to study about the community enterprise and its 

administration through qualitative research.  Key informants were the chairman, committee, members, 

community leaders, related state officials, in total of 18 persons. Tools for data-collection were unstructured 

interviews, focus groups, and non-participant observation.  

 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
3 อาจารยd ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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  Results showed that in 2 0 0 4 , 7  farmers united to tackle the problem of underpriced rice and to 

reduce production cost for farming.  Consequently, the group grew with more members, together with the 

knowledge- sharing and funding from governmental entities. Listed as Rice- Mill Community Enterprise, the 

group currently has 124 members, adopting 4 administrative approaches: planning, management, directing, 

and monitoring.  Activities include the processing of rice, rice breeds, broken- milled rice, husk, and bran, 

strengthening the group towards self-sustainability. However, challenges encountered are systematic data-

collection, lack of accountancy perspective in terms of production planning, market expansion, and the 

need for equipment, machineries, and packaging. 

Keywords: RICE-MILL COMMUNITY ENTERPRISE, MANAGEMENT, SELF-SUSTAINABILITY 

1.   บทนำ 

ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEาลาด จังหวัดเพชรบุรี ชาวบEานสOวนใหญOทำนาทำไรOเป-นอาชีพหลักโดยเฉพาะการปลูกขEาว

มากกวOาอาชีพอื่น ๆ ตำบลไรOมะขามไดEพบปYญหาการกดราคารับซื้อขEาวเปลือกจากพOอคEาคนกลางและเจEาของโรงสี ในชOวงตEนป� 

2547 มีชาวนาจำนวน 7 คน รวมตัวกันเพื่อแกEไขปYญหาดังกลOาว จากนั้นไดEมีการเพิ่มจำนวนชาวนาที่ตEองการเขEามารOวมเพื่อ

เป-นสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งกลุOมชาวนาไดEรOวมกันคิด รOวมกันทำ ซื้อขEาวของชาวนาแลEวรวบรวมไวEขายในที่เดียว จนแกEไขปYญหา

การกดราคาพOอคEาคนกลางและยังสรEางผลิตภัณฑ<ขEาวพันธุ<ไรOมะขามที่โดOงดังมากและยังสามารถลดตEนทุนของการทำนาไดEอีก

ดEวย ตOอมาเริ่มมีหนOวยงานภาครัฐเขEามาพัฒนาองค<ความรูEและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ< (ธกส.) ใหEความชOวยเหลือ

สนับสนุนในเรื่องของทุน จนไดEจดทะเบียนเป-นกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน มีสมาชิกทั้งหมด 124 คน 

วิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี  มีระบบการบริหารจัดการ 4 ดEาน คือ การวางแผน การ

จัดการองค<กร ภาวะการเป-นผูEนำและการควบคุม  กิจกรรมกลุOมมีโรงสีขEาวทำการแปรรูปผลผลิตพันธุ<ขEาว ขEาวสาร ปลายขEาว 

แกลบรำขEาว  เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมของกลุOมในแตOละหนEาที่เพื่อการทำงานที่เป-นระบบ จนกลุOมมีความเขEมแข็งสามารถ

พึ่งพาตนเองไดEจนประสบความสำเร็จ และไดEรับรางวัลชนะเลิศศูนย<ขEาวชุมชนอันดับ 1 ของประเทศ  ทำใหEสรEางรายไดEใหEกับ

กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ดEวยเหตุผลดังกลOาวผูEศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาขEอมูลทั่วไปของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนของ

ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม 

อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

2.   วัตถุประสงคeของการศึกษา 

2.1  เพื่อศึกษาขEอมูลทั่วไปของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุร ี

            2.2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุร ี

3.   วรรณกรรมที่เกี่ยวขpอง 

ผูEศึกษาไดEคEนควEาตำราเอกสารบทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวขEองตOาง ๆ เพื่อนำแนวความคิด ทฤษฎี มาเป-น

แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 

แนวคิดวิสาหกิจชุมชนเป-นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอยOางยาวนานสำหรับประเทศไทย อันเนื่องมาจากแนวคิดดังกลOาวโดย

ดั้งเดิมมีการสรEางแนวคิดกOอนหนEานี้เรียกวOา “อุตสาหกรรมชุมชน”และ”ธุรกิจชุมชน”และ”ระบบสหกรณ<” ที่เป-นแนวคิดที่

รากฐานการพึ่งพาตนเองเป-นหลักในการสรEางความเขEมแข็งของคนในชุมชนเพื่อสรEางพื้นฐานเป-นระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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ดังนั้นแนวคิดวิสาหกิจชุมชนเป-นแนวคิดรากฐานเชOนเดียวกับแนวคิดธุรกิจชุมชนที่ตEองการพึ่งพาตนเองจากครอบครัวสูOชุมชน

โดยสรEางเป-นเครือขOาย โดยหลักสำคัญคือการนำความสัมพันธ<ดั้งเดิมที่พึ่งพากันและกันภายในชุมชน มาเป-นภูมิคุEมกันในการ

สรEางสรรค<พลังที่เป-นประโยชน<มากกวOามุOงหวังเพียงกำไรอยOางเดียวและมีการสรEางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

ความหมายคำวOา วิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสOงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 หมายถึง กิจการของชุมชน

เกี่ยวกับการผลิตสินคEา การใหEการบริการหรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตรOวมกันและรวมตัว

กันประกอบกิจการ ไมOวOาจะเป-นนิติบุคคลและระหวOางชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนวิสาหกิจชุมชนเป-น

กิจการของชุมชนที่เกิดขึ้นโดยความคิดสรEางสรรค<จากพื้นฐาน ภูมิปYญญาทEองถิ่นดั่งเดิม ซึ่งไมOใชEธุรกิจหากแตOวิสาหกิจชุมชน

สามารถพัฒนากEาวไปสูOการเป-นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยOอยไดE(สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี) 

อัจฉรา หลาวทองและคณะ (2550) ไดEกลOาวถึง  หลักแนวคิดที่สำคัญของวิสาหกิจชุมชน สามารถแบOงองค<ประกอบ

สำคัญ ประกอบดEวย ใหEชุมชนมีสOวนรOวมในการเป-นเจEาของกิจการและดำเนินงานตั้งแตOขั้นปฐมภูมิจนถึงขั้นทุติยภูม ิการนำ

ทรัพยากรภายในทEองถิ่นเป-นปYจจัยของการผลิต ทั้งวัตถุดิบ แรงงานและทรัพยากรตOางๆ นำฐานความรูEแหOงปYญญาที่ตกทอดรุOน

สูOรุ OนกOอใหEเกิดภูมิปYญญาทEองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีในชีวิตประจำวันมาสรEางสรรค<ผลิตภัณฑ<ตOางๆที่มีการตOอยอดเป-น

นวัตกรรมใหมOใหEสอดรับกับวัฒนธรรมในการบริโภคและการลงทุน บูรณาการศาสตร<ทุกศาสตร<ภายในกิจกรรมตOางๆมาเป-น

เนื้อกันที่ประสานงานอยOางเป-นระบบ สรEางความตระหนักแหOงชุมชนและทEองถิ่นใหEเกิดการเรียนรูEทั ้งภายในชุมชนและ

เครือขOายชุมชนอื่นๆ เพื่อใหEเกิดการสรEางองค<ความรูEในการพัฒนาผลิตภัณฑ<ตOางๆ และเนEนการพึ่งพาตนเอง ครอบครัวและ

ชุมชนเป-นหัวใจสำคัญภายใตEพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 แนวคิดหลักการบริหารจัดการ  

ผูEศึกษาไดEนำเอาแนวคิดหลักการบริหารจัดการของดรักเกอร< (Drucke) และทฤษฏีการบริหารจัดการมาใชEใน

การศึกษาครั้งนี้ ทฤษฎีการบริหารจัดการ ดรักเกอร<ไดEใหEความหมาย ทฤษฎี POLC เป-นทฤษฎีการจัดการที่ใสOใจกระบวนการ

ตั้งแตOเริ่มตEนจนจบ เริ่มตั้งแตOการวางแผน การปฏิบัติการ ไปจนถึงการประเมินผล 1.P-PLANNING การวางแผน คือ การ

กำหนดกิจกรรมไวEในแตOละชOวงเวลา เผื่อเป-นแนวทางตลอดการปฏิบัติงานใหEบรรลุผลตามตEองการ 2. O-ORGANIZING การ

จัดการองค<กร คือ การกำหนดโครงสรEางตำแหนOง กำหนดบทบาท ตลอดจนการทำงานของทุกภาคสOวนใหEสอดคลEอง ราบรื่น   

3. L-LEADING ภาวะการเป-นผูEนำ คือ ภาวะในการควบคุมการทำงานใหEสำเร็จลุลOวง สรEางแรงจูงใจใหEทุกคนอยากรOวมทำงาน

ได E  ม ีท ักษะในการแก Eไขป Yญหาได Eด ี  ต ัดส ินใจรอบคอบ สามารถนำพาท ุกคนบรรล ุ เป �าหมายไปส ู Oความสำเร็จ                           

4. C-CONTROLLING การควบคุม คือ การดูแลบุคลากรตลอดจนการทำงานใหEเป-นไปตามแผนที่วางไวE ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลวOาปฏิบัติงานนั้นเป-นไปตามที่วางไวEหรือไมO สำเร็จมากนEอยเพียงใด การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปYญหา

อยOางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหEเกิดผลกระทบกับการทำงานนEอยที่สุด 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  

เป-นกระบวนการบริหารจัดการชุมชนในดEานการผลิต การเงิน และการตลาดของกลุOมวิสาหกิจชุมชน เกณฑ<พิจารณา

ประเมินผล การดำเนินงานของกลุOมวิสาหกิจ แบOงออกเป-น 2 ลักษณะ ไดEแกO วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งแลEวไมOไดE

ประกอบการ คือ สมาชิกไมOมีสOวนรOวมในการดำเนินกิจกรรมกลุOม หรือไมOไดEดำเนินกิจกรรมรOวมกันตามวัตถุประสงค<ที่จด

ทะเบียนหรือมีลักษณะเลิกกิจการ และวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งไดEประกอบการ คือ สมาชิกมีสOวนรOวมในการดำเนิน

กิจกรรมกลุOมวิสาหกิจชุมชนตามวัตถุประสงค<ที่จดทะเบียนไวE แบOงเป-น 3 ระดับ ไดEแกO เขEมแข็ง ปานกลางและปรับปรุง 
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3.4  แนวคิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน  

การพึ่งตนเองในระบบการผลิตและการพึ่งตนเองในระบบการจำแนกแจกจOายหรือระบบตลาด การพึ่งตนเองทาง

เศรษฐกิจจำแนกไดEหลายระดับ ตั้งแตOการผลิต การแจกจOาย เพื่อใชEในครัวเรือนหรือในชุมชน จนไปถึงการผลิตเพื่อการคEาขาย

ของชุมชน การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจพิจารณาหรือวัดไดEจากความพอเพียงของสินคEาและบริการ เพื่อสนองการบริโภคของ

ตนเองและชุมชน ถEาปริมาณการผลิตมีเพียงพอแกOผูEบริโภคแสดงใหEเห็นการพึ่งพาตนเองไดE อำนาจการตOอรองและแขOงขันตEอง

พิจารณาถึงอำนาจการตOอรองในการซื้อ การขาย การกำหนดราคาสินคEาและปYจจัยการผลิตของชุมชน อาชีพ ความเป-นอิสระ

ในการประกอบอาชีพ มีงานทำและรายไดE จะเป-นเครื่องวัดระดับการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีงานไดEอยOาง

สม่ำเสมอ รายไดEสูงจากการประกอบอาชีพและมีคOาใชEจOายในการประกอบอาชีพต่ำ แสดงถึงการพึ่งพาตนเองไดE การออม 

สภาพหนี้สิน พฤติกรรม และแบบแผนในการบริโภคการออมและสภาพหนี้สินในชุมชนชนบทเป-นเรื่องที่มีความสัมพันธ<กัน 

การมีเงินออมแสดงถึงระดับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาขององค<กรชาวบEาน การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ

การพึ่งพาตนเองนั้น จะตEองมีรูปแบบที่สอดคลEองกับความตEองการ ตEองมีคณะผูEนำและสมาชิกที่มีความสามารถ ความ

รับผิดชอบ 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวขpอง 

สมทรง บรรจงธิติทานต< (2560) วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอยOางยั่งยืนกรณีศึกษาบEานหัวคู ตำบล

พระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวOา แนวทางการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอยOางยั่งยืน กรณีศึกษา

บEานหัวคู ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป-นกระบวนการพัฒนาที่สOงผลสรEางความ

เขEมแข็งและยั่งยืนในระดับพื้นที่ ภายหลังหมูOบEานประสบวิกฤติอุทกภัย น้ำทOวมภาคกลางปลายป� พ.ศ. 2554 แนวทางการ

จัดการชุมชนพึ่งตนเองอยOางยั่งยืน ไดEสรEางพื้นที่ทางสังคมดEานงานพัฒนาชุมชน  โดยชาวบEานจำนวน 37 ครัวเรือน ตOางไดE

รOวมกันพลิกฟ��นสถานการณ<ที่เลวรEายใหEหวนคืนกลับสูOสภาพเดิมลักษณะการตั้งรับปรับตัว ดEวยวิธีการประยุกต<ใชEแนวคิด

วัฒนธรรมชุมชน แนวคิดชุมชนเขEมแข็ง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป-นทุนทางสังคมระดับหมูOบEาน นำมาสรEางกลไก

ขับเคลื่อนเป-นแนวทางการจัดการปYญหา สOงผลตOอการดำรงอยูOของบEานหัวคู ไมOตEองลOมสลาย ชาวบEานมีความเป-นอยูOที่ดีขึ้น ทั้ง

ดEานที่อยูOอาศัย ที่ดินทำกิน อาชีพ รายไดE ระบบความสัมพันธ<ทางสังคม การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไมOใหEสูญหายไปพรEอม

กระแสการพัฒนา เพื่อกEาวไปสูOการสรEางความทันสมัยก็ตาม 

นภาภรณ< หะวานนท<และคณะ (2550: 36) อธิบายความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมี

ความเป-นอิสระที่จะกำหนดทางเลือกในการจัดการกับปYญหา และดำเนินกิจกรรมตOาง ๆ เพื่อใหEเกิดประโยชน<ตOอชุมชนโดยไมO

หวังพึ่งภายนอก ทั้งนี้ยังมีมุมมองวOาการพึ่งตนเองของชุมชนนั้น ชุมชนจะตEองมีอำนาจในการตOอรองเพื่อใหEเป-นไปตามเจตจำนง

ของชุมชนและสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใชEประโยชน<ตOอชุมชนดEวย  

เสนOห< จามริก (2541: 188) กลOาวถึงคำวOา “พึ่งตนเอง” หมายถึง ภูมิปYญญาที่จะรูEจัก พื้นฐานและศักยภาพของ

ตนเองเพียงพอที่จะเรียนรูEอยOางมีสติที่จะเลือกสรรวิชาความรูEรวมทั้ง เทคโนโลยีจากภายนอกไดEอยOางมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสม และทั้งในขณะเดียวกันก็มีวิชา ความรูEของตนเองที่จะเสนอตOอโลกภายนอกดEวยไมOใชO เพื่อประกวดประชันหรือชOวง

ชิงประโยชน<ไดEเสียกันหาก เพื่อเป-นสื่อประสานปรองดองความรูEประสบการณ<และประโยชน<รOวมกัน โดยเฉพาะอยOางยิ่ง กับ

ประชาชาติบEานใกลEเรือนเคียง และไดEเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดในดEานการพึ่งตนเอง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชนบท 

ตEองประกอบดEวย 2 มิติใหญO ๆ คือ 1. มิติที่มองทีละกรอบความคิดเป-นตัวชี้วัดคือใชEปYจจัยภายในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรภายในทEองถิ่น จึงใหEความสำคัญกับการเกษตรทางเลือก เกษตรธรรมชาติเป-นยุทธศาสตร<ระยะยาว 2. มิติของการ

พึ่งพาอาศัยกันและกันกับชุมชนภายนอก สิ่งที่สำคัญคือตลาดในชุมชนการสรEางเครือขOายในเชิงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ในทางเศรษฐกิจ 
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4.   วิธีดำเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาชุมชนไรOมะขาม     

หมูO 8 ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน การศึกษาครั้ง

นี้เป-นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) ดEวยวิธีการใชEขEอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และขEอมูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary Data) เพื่อใหEไดEขEอมูลที่สมบูรณ<ครบถEวน และตรงตามวัตถุประสงค<ของการศึกษา จึงไดEกำหนดขั้นตอนและ

วิธีดำเนินการศึกษาดังนี้ 

4.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา 

ผูEศึกษาไดEเลือกวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี เป-นกรณีศึกษาเนื่องจาก

เป-นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยชาวบEานประกอบอาชีพการทำนา จนทำใหEชาวบEานมีการรวมกลุOมเป-นกลุOมวิสาหกิจ

โรงสีขEาวชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง  โดยมีสOวนรOวมกนัดำเนินกิจกรรมตั้งแตOเริ่มแรก จนประสบความสำเร็จของกลุOมวิสาหกิจ

โรงสีขEาวชุมชน และไดEรับการจดทะเบียนเป-นวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินงานของกลุOมมีการขยายกิจกรรมดEานอื่น ๆ เชOน 

ดEานการผลิต ดEานการตลาด เป-นตEน จนทำใหEกลุOมมีความเขEมแข็ง จึงทำใหEไดEรับรางวัลเป-นศูนย<ขEาวชุมชนดีเดOนระดับจังหวัด 

รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเดOนแหOงชาติประจำป� 2563 และรางวัลศูนย<ขEาวชุมชนดีเดOนประเภทขEาวหอมมะล ิ

4.2 การเก็บรวบรวมขpอมูล 

ผูEศึกษาไดEคEนควEาเอกสารงานวิจัยตOาง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับการบริหารจัดการแนวทางการพึ่งพาตนเองของกลุOมวิสาหกิจ

โรงสีขEาวชุมชน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการศึกษา จากนั้นลงพื้นที่เก็บขEอมูลในภาคสนามกับกลุOมเป�าหมาย โดยผูEใหEขEอมูล

หลัก  คือ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

เครื่องมือที่ใชEเก็บขEอมูลคือ แนวคำถามเพื่อการสัมภาษณ<แบบกึ่งโครงสรEาง (Semi-structured Interview) การสัมภาษณ<เชิง

ล ึก (Indepth interview) การสนทนากลุ Oม (Group discussion) การส ังเกตแบบไม Oม ีส Oวนร Oวม (Non Participative 

observation) มีการบันทึกภาพ บันทึกเสียงและการจดบันทึก เพื่อนำมาจัดทำขEอมูลใหEสมบูรณ<ครบถEวนถูกตEองมากที่สุด 

การสัมภาษณ<ผูEศึกษาไดEใชEวิธีการแบบเจาะจงบุคคล ไดEแกO ชาวบEานที่เป-นสมาชิกกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน 

หนOวยงานภาครัฐดEานเกษตรอำเภอ และเจEาหนEาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ< รวมทั้งหมดจำนวน 18 คน โดยการ

สัมภาษณ<แบบเชิงลึก ซึ่งผูEศึกษาไดEเตรียมแนวคำถามในการสัมภาษณ< กำหนดประเด็นคำถามตามวัตถุประสงค<ในการศึกษาไวE

ลOวงหนEา 

4.3 ระยะเวลาการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใชEระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่ม ตั้งแตOเดือนกันยายน พ.ศ.2563 จนถึงชOวงเดือนกุมภาพันธ< พ.ศ.2564 

4.4 เครื่องมือที่ใชpในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชEในการรวบรวมขEอมูลในครั้งนี้ คือ แนวคำถามเพื่อการสัมภาษณ<แบบกึ่งโครงสรEาง (Semi-structured 

Interview) การสัมภาษณ<เชิงลึก (Indepth interview) การสนทนากลุOม (Group discussion) และการสังเกตการณ<แบบไมOมี

สOวนรOวม (Non Participative observation) มีการบันทึกภาพและบันทึกเสียง เพื่อใหEไดEขEอมูลที่ถูกตEองครบถEวนสมบูรณ< 

4.5 การวิเคราะหeขpอมูล 

เริ ่มจากผูEศึกษาทำการคEนควEาเก็บรวบรวมขEอมูลจากเอกสารงานวิจัยบทความวิชาการที่เกี ่ยวขEองตOาง ๆ การ

สัมภาษณ<เช ิงล ึก (Indepth interview) การสนทนากลุ Oม (Group discussion) การสังเกตแบบไมOม ีส Oวนร Oวม (Non 

Participated-Observation) จากนั้นผูEศึกษาจะนำมาตรวจสอบความถูกตEองครบถEวนสมบูรณ<ของขEอมูล และจำแนกแยก

ขEอมูลเป-นหมวดหมูO เพื่อนำมาวิเคราะห<เนื้อหาตามวัตถุประสงค<ของการศึกษา และแนวคิดในการบริหารจัดการกลุOมเพื่อการ

พึ่งพาตนเอง โดยจะนำมาเขียนบรรยายสรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนาตOอไป 
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5.   สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตำบลไรOมะขาม อำเภอ

บEานลาด จังหวัดเพชรบุรี ผูEศึกษาไดEสืบคEนขEอมูลทั่วไปของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน การบริหารจัดการของกลุOมวิสาหกิจ

โรงสีขEาวชุมชน” สรุปผลการศึกษาไดEวOา 

  ชOวงตEนป� 2547 ชาวนาตำบลไรOมะขาม เกิดปYญหาพOอคEาคนกลางรับซื้อขEาวเปลือกในราคาต่ำกวOาทEองตลาด ทำใหEมี

ชาวนาจำนวน 7 คน ในพื้นที่ไดEมารวมกลุOมกัน มีกองทุนรวมกันจำนวน 13,000 บาท เพื่อแกEไขปYญหาดั่งกลOาว และตEองการ

ลดตEนทุนคOาใชEจOายในการทำนา  ตOอมาเมื่อชาวบEานเขEามารOวมเป-นสมาชิกมากขึ้น ทำใหEกลุOมเติบโตจนสามารถดำเนินกิจกรรม

ดEานการผลิต จำหนOายผลิตภัณฑ<ขEาว ยังมีหนOวยงานภาครัฐมาใหEการสนับสนุนฝกอบรมพัฒนาองค<ความรูEและธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ< (ธกส) เขEามาชOวยเหลือเรื่องเงินทุนจำนวน 3,000,000 บาท กลุOมไดEนำเงินไปซื้อเครื่องจักรที่ใชEในการ

แปรรูป เพื่อเพิ่มรายไดEใหEผลิตภัณฑ< ปYจจุบันไดEจดทะเบียนจัดตั้งเป-นกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 124 คน 

ทำใหEมีกองทุนรวมกันจำนวน 200,000 บาท มีการคัดเลือกคณะกรรมการจากสมาชิก เพื่อเขEามาทำหนEาที่บริหารจัดการ

กิจกรรมของกลุOม คณะกรรมการบริหารกลุOมมีการวางแผน 1.ดEานการทำงานในดEานการแบOงบทบาทหนEาที่ในการทำงาน มี

การจัดตั้งการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการขEอผิดพลาด และปYญหา 2.ดEานการตลาด มีการหากลุOมลูกคEารายใหมO 

และมีการสอบถามลูกคEาเกOาวOา มีการรับผลิตภัณฑ<ขEาวเพิ่มหรือไมO 3.ดEานการผลิต โดยกำหนดการใชEเครื่องจักรในแตOละวัน 

คณะกรรมการบริหารกลุOมจัดการกลุOม โดยมีการจัดสรรสมาชิกคำนึงถึงความสามารถ ทักษะ และประสบการณ< เพื่อใหEสมาชิก

ทำงานไดEอยOางมีประสิทธิภาพ ประธานของกลุOมรูEวิธีการใชEเครื่องมือการผลิตทุกขั้นตอน สามารถถOายทอดความรูEและมีการ

แนะนำแนวทางในการทำงานใหEแกOกลุOมสมาชิก คณะกรรมการบริหารกลุOมมีการประเมินผลภายในการประชุมในแตOละเดือน 

เพื่อใหEเห็นปYญหาจะไดEนำมาแกEไขและพัฒนาปYญหาดั่งกลOาว   

  กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนนำเครื่องมือที่ซื้อมาดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตพันธุ<ขEาว ขEาวสาร ปลายขEาว  แกลบ

รำขEาว ทำใหEสมาชิกมีรายไดEเพิ่มขึ้น กลุOมมีความเขEมแข็ง และมีความเป-นอิสระในการกำหนดทางเลือกการจัดการปYญหา และ

ดำเนินกิจกรรมตOาง ๆ เพื่อใหEเกิดประโยชน<ตOอกลุOมของตนเอง โดยไมOหวังพึ่งพิงจากภายนอก ทั้งนี้กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวยังมี

อำนาจในการตOอรอง เพื่อใหEเป-นไปตามเจตจำนงของกลุOม และความสามารถในการระดมทุนเพื่อนำมาใชEประโยชน<ตOอชุมชน 

จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตนเองไดE ในอนาคตกลุOมตั้งเป�าหมายในการขยายกลุOมใหEโตขึ้น มีการพัฒนาเครื่องจักร 

อุปกรณ<ใหEทันสมัย เพื่อที่จะผลิตขEาวใหEไดEมาตรฐานสากล เพิ่มขยายการพัฒนาดEานการตลาดยุคใหมOผOานชOองทางระบบ

ออนไลน<ตOอไปในอนาคต 

6.   อภิปรายผลการศึกษา 

              จากผลการศึกษาประเด็นและสิ่งที่นOาสนใจผูEศึกษาไดEขEอมูลที่สามารถนำมาอภิปรายผลใหEเกิดประโยชน<ตOอผูEศึกษา

จากการศึกษาขEอมูลทั่วไปของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนของตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรีและศึกษาการ

บริหารจัดการของกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ตำบลไรOมะขาม อำเภอบEานลาด จังหวัดเพชรบุรี  

   ผลการศึกษาพบวOา กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน มีการบริหารจัดการกลุOมที่มีประสิทธิภาพ จนทำใหEกลุOมแกEไข

ปYญหาพOอคEาคนกลางรับซื้อขEาวเปลือกในราคาต่ำกวOาทEองตลาด และลดตEนทุนคOาใชEจOายในการทำนา  มีหนOวยงานภาครัฐ และ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ<ใหEการสนับสนุนฝกอบรมพัฒนาองค<ความรูE ชOวยเหลือเรื่องเงินทุน โดยกลุOมมีการคัดเลือก

คณะกรรมการจากสมาชิก เพื่อเขEามาทำหนEาที่บริหารจดัการกิจกรรมของกลุOมในแตOละสOวน และกลุOมไดEวางแผนบริหารเงินทุน

ซื้อเครื่องจักรที่ใชEในการแปรรูปผลิตภัณฑ< จากแตOกOอนกลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนขายเพียงขEาวเปลือก ปYจจุบันกลุOมขาย

ขEาวสาร ปลายขEาว และแกลบรำขEาว โดยมีผลิตภัณฑ<เพิ่มขึ้นมาจากการแปรรูป จนทำใหEกลุOมประสบความสำเร็จและสามารถ
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พึ่งพาตนเอง จากการสรEางรายไดEใหEกลุOมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลEองกับทฤษฎีการบริหารจัดการของดรักเกอร< (2006) ไดEใหE

ความหมายวOา ทฤษฎี POLC เป-นทฤษฎีการจัดการที่ใสOใจกระบวนการตั้งแตOเริ ่มตEนจนจบ เริ ่มตั ้งแตOการวางแผน การ

ปฏิบัติการ ไปจนถึงการประเมินผล 1.P-PLANNING การวางแผน คือ การกำหนดกิจกรรมไวEในแตOละชOวงเวลา เผื่อเป-น

แนวทางตลอดการปฏิบัติงานใหEบรรลุผลตามตEองการ 2. O-ORGANIZING การจัดการองค<กร คือ การกำหนดโครงสรEาง

ตำแหนOง กำหนดบทบาท ตลอดจนการทำงานของทุกภาคสOวนใหEสอดคลEอง ราบรื่น 3.L-LEADING ภาวะการเป-นผูEนำ คือ 

ภาวะในการควบคุมการทำงานใหEสำเร็จลุลOวง สรEางแรงจูงใจใหEทุกคนอยากรOวมทำงานไดE มีทักษะในการแกEไขปYญหาไดEดี 

ตัดสินใจรอบคอบ สามารถนำพาทุกคนบรรลุเป�าหมายไปสูOความสำเร็จ 4. C-CONTROLLING  การควบคุม คือ การดูแล

บุคลากรตลอดจนการทำงานใหEเป-นไปตามแผนที่วางไวE ตลอดจนการติดตามประเมินผลวOาปฏิบัติงานนั้นเป-นไปตามที่วางไวE

หรือไมO สำเร็จมากนEอยเพียงใด การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปYญหาอยOางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหEเกิดผลกระทบกับ

การทำงานนEอยที่สุด และไดEสอดคลEองกับงานวิจัยที่เกี่ยวขEองของนภาภรณ< หะวานนท< และคณะ (2550) เรื่องความสามารถใน

การพึ่งตนเองของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีความเป-นอิสระที่จะกำหนดทางเลือกในการจัดการกับปYญหาและ ดำเนิน

กิจกรรมตOาง ๆ เพื่อใหEเกิดประโยชน<ตOอชุมชนโดยไมOหวังพึ่งภายนอก ซึ่งจะไดEอำนาจในการตOอรองเพื่อใหEเป-นไปตามเจตจำนง

ของชุมชนและสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใชEประโยชน<ตOอชุมชน โดยแนวคิดการบริหารจัดการและงานวิจัยที่เกี่ยวขEองเป-น

ประโยชน<อยOางยิง่ตOอผูEศกึษา ผูEศกึษาจงึนำแนวคดิหลกัการบริหารจดัการทีส่รEางประสทิธภิาพใหEกบัองค<กร โดยการนำขEอมลูมา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหEเกิดเป-นการอภิปรายผลการศึกษาไดEอยOางเขEาใจ  และเป-นประโยชน<ตOอผูEศึกษามากที่สุด 

7.   ขpอเสนอแนะจากการศึกษา และขpอเสนอแนะการศึกษาครั้งตWอไป 

       7.1 ขpอเสนอแนะจากการศึกษา 

 7.1.1 กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ควรจัดหาทรัพยากรบุคคลดEานการจัดการบัญชี เพื่อวางแผนบริหาร

งบประมาณและตั้งเป�าหมายผลกำไรในแตOละป� 

  7.1.2 กลุ OมวิสาหกิจโรงสีขEาว ควรมีการจัดหาเครื ่องจักรใหEครบทุกขั ้นตอนและพัฒนาเครื ่องจักรใหEมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน GMP (มาตรฐานในการผลิตอาหาร) เพื่อใหEคุณภาพและปริมาณ

ของขEาวตรงตามมาตรฐาน GAP (การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม) ตามเป�าหมายที่กำหนด 

  7.1.3 กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ควรสรEางชOองทางการจำหนOายผลิตภัณฑ<ขEาวที่หลากหลาย โดยอาศัยการใชE

สื่อออนไลน<เขEามามีบทบาทในการยกระดับสินคEา การเขEาถึงผลิตภัณฑ<ทั้งในประเทศและตOางประเทศ ทำใหEสรEางรายไดEใหEแกO

กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชนมากขึน้ 

  7.2  ขpอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตWอไป  

 7.2.1 กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ควรศึกษาหาแหลOงเงินทุนที่มีปริมาณมากพอ เพื่อนำไปขยายโรงเก็บขEาว

และพัฒนาเครื่องจักรใหEครอบคลุมทุกขั้นตอน เชOน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย ทำใหEผลผลิตขEาวไดEมาตรฐาน GAP (การ

ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  

 7.2.2 กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ควรศึกษาการจัดหาทรัพยากรบุคคลดEานการจัดการบัญชี เขEามาวางแผน 

และควบคุมงบประมาณในแตOละป� ใหEเกิดประโยชน<สูงสุด 

 7.2.3 กลุOมวิสาหกิจโรงสีขEาวชุมชน ควรศึกษาหาการเพิ่มชOองทางในดEานการตลาดโดยอาศัยสื่อออนไลน< โดยมี

การสนับสนุนของภาครัฐ (กระทรวงพาณิชย<) เขEามามีบทบาทในการชOวยสOงเสริม และยกระดับผลิตภัณฑ<ขEาวใหEเกิดรายไดEที่

เพิ่มสูงขึ้น 
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8.   กิตติกรรมประกาศ  

ผูEศึกษาขอขอบพระคุณ อาจารย<วันชัย เจือบุญ อาจารย<ที่ปรึกษาสารนิพนธ<ที่ไดEใหEคำแนะนำและปรึกษาในการตรวจ

ปรับแกEไขในการทำบทความเรื่องนี้จนสำเร็จลุลOวงไปไดEดEวยดี ตลอดระยะเวลาของการศึกษาและการลงภาคสนามเพื่อเก็บ

รวบรวมขEอมูลดEวยความเมตตาเสมอมา ขอขอบพระคุณอาจารย<สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดEมอบความรูEและประสบการณ<อันมีคOาแกOผู Eศึกษา จนกระทั่งผูEศึกษาสามารถนำเอาความรูEมา

ประยุกต<ใชEในการศึกษาจนเสร็จสิ้น และขอขอบพระคุณผูEใหEขEอมูลทุกทOานที่ใหEความรOวมมืออยOางดียิ่งในการเก็บขEอมูล

การศึกษา สOงผลใหEผูEศึกษาสามารถดำเนินการศึกษา จนสำเร็จลุลOวงไปไดEดEวยดี 
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