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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธ์ิชัย 
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ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธ์ิชัย และ
แนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างแบบเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 30 คนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ท่ี 5 บ้านโพธ์ิชัย จ านวน 30 คน และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการ
สมัภาษณ์ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) บริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั พบวา่ บา้นโพธ์ิ
ชยัมีการประกอบอาชีพหลกัคือ ท านา ส าหรับอตัราค่าจา้งแรงงานในหมู่บ้านวนัละ 
150 - 200 บาท และมีรายไดเ้ฉล่ีย 46,220 บาท/คน/ปี ส าหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในชุมชน จ านวน 13 กลุ่ม 2) สภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านโพธ์ิชยั ส าหรับปัญหาในการบริหารจดัการกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
(2.1) ดา้นการบริหารงาน สรุปไดว้า่ในการด าเนินการของกลุ่มมีการก าหนดโครงสร้าง
การด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยการบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการ แต่ยงั
ไม่มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และกติกาในการด าเนินงานร่วมกนั และ (2.2) ดา้นการเงิน 
สรุปไดว้า่ กลุ่มมีการน าเงินส่วนท่ีเป็นเงินออมปล่อยเงินกูใ้หก้บัสมาชิกกลุ่ม แต่ปัญหา
ท่ีพบคือ สมาชิกกลุ่มไม่สามารถน าเงินมาคืนให้กับกลุ่มได้ ส่งผลให้กลุ่มไม่มีเงิน
หมุนเวยีนในการด าเนินงานต่อ และตอ้งหยดุไปเป็นบางเวลา และ 3) ส าหรับแนวทาง
การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยันั้น สมาชิกกลุ่มได้
คน้หาแนวทางการบริหารจดัการของกลุ่ม และไดแ้นวปฏิบติั 9 ประเด็นท่ีท าให้ทาง
กลุ่มประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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Abstract 
 This research was a participatory action research which aimed to study 
the context of Baan Pho Chai Mushroom Growing Group, to investigate current 
problems in management of Baan Pho Chai Mushroom Growing Group, and to find 
out participatory management approaches of Baan Pho Chai Mushroom Growing 
Group, Pho Chai Sub-District, Wapi Pathum District, Maha Sarakham province. The 
data were collected from 30 members of Moo 5 Baan Pho Chai Mushroom Growing 
Group.  These samples were selected by using a purposive sampling method.  The 
tools used for data collection were group discussion, observation and interview. 
 The results revealed that 1)  the context of Baan Pho Chai Mushroom 
Growing Group showed that their main occupation was farming. The labor rates in 
the village were 150-200 baht per day, and the average income was 46,220 baht per 
person per year for occupational groups and 13 other groups in this community.  2) 
The current problems in management of Baan Pho Chai Mushroom Growing Group 
were divided into two issues:  ( 2. 1)  For the management aspect, their operational 
structure was clearly defined and managed by a group committee, but the rules and 
regulations of their groups have not been specified yet, and (2.2) for financial aspect, 
the groups have brought savings to lend the group members who could not return 
money to the group. This resulted in the lack of cash flow for their group operation, 
so they sometimes could not carry out the operational activities.   And 3)  for 
participatory management approaches of Baan Pho Chai Mushroom Growing Group, 
the group members have searched for guidelines for group management and 
suggested nine practical guidelines for making their groups’ operations successful. 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา มีการด าเนินนโยบายสร้างองคค์วามรู้
แก่ประชาชนในระดบัต่าง ๆ โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพของประชาชนผา่นนโยบาย
การศึกษาและการพฒันา คุณภาพชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการด าเนินพฒันาคุณภาพ
ชีวติ โดยการสร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัชุมชนดว้ยการพฒันาทกัษะการประกอบอาชีพ 
มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน ประกอบกบัการมุ่ง
สร้างสร้างความเขม้แขง็ของคนในชุมชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ อนัเป็นฐานรากของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหเ้ป็นการรวมกลุ่ม และสร้างความเขม้แขง็ในการด าเนินงาน
โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนการด าเนินงาน ส่งเสริมการประกอบการดา้นต่าง ๆ 
รวมทั้ง การพฒันาการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในชุมชนเป็นการจดัตั้ง
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนท่ีมีหน่วยงานรองรับ
ตามพระราชบญัญติั คือ คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนเพ่ือด าเนินงานพฒันา
กิจการวสิาหกิจชุมชน  
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
เพราะเศรษฐกิจชุมชนถือเป็นส่ิงท่ีสร้างความมัน่คง และเขม้แขง็ใหร้ะบบเศรษฐกิจใน
ชุมชนนั้น ๆ หากชุมชนมีระบบเศรษฐกิจท่ีมัง่คงและเขม้แขง็ก็จะส่งผลใหร้ะบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีความมัน่คง และเขม้แขง็ตามไปดว้ย ซ่ึงในปี พ.ศ. 
2548 รัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนเกิด
ความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ เกิดการพ่ึงตนเอง เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัใน
ตลาดอยา่งสมดุลเป็นทางเลือกท่ีส าคญัในการประกอบอาชีพ เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ
วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาวสิาหกิจชุมชน เพราะการเรียนรู้ท าให้
ชุมชนไดรู้้ศกัยภาพของตนเอง ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อชีวติความเป็นอยูข่องคนใน
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ชุมชน เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์และเจตคติท่ีดีต่อชีวติและสงัคม (Sungraksa 
& Unaromlert, 2009 : 4) แนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนใหป้ระสบความส าเร็จได ้
ตอ้งเร่ิมจากการสร้างฐานรากท่ีแขง็แรงในความเป็นกลุ่มสมาชิกใหก้บัชุมชน จดั
โครงสร้างใหแ้ขง็แรงก่อนสร้างส่วนอ่ืน ๆ ปรับกระบวนการคิดและทศันคติของคนใน
กลุ่ม พฒันากระบวนการดา้นการจดัการ โดยเนน้ดา้นการตลาดและการเงิน และมี 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้น ในการด าเนินงานของชุมชน ชุมชนควรมีการจดัรูปแบบในการ
บริหารจดัการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานนั้นสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง 
เขม้แขง็และยัง่ยนื ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนืจากนกัวชิาการหลาย ๆ ท่านพบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการของ
กลุ่มนั้น ประกอบไปดว้ย 1) การจดัการการผลิต 2) การจดัการการตลาด 3) การจดัการ
เงินและการบญัชี) 4) การบริหารจดัการกลุ่ม 5) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา และ 6) ดา้น
การสนบัสนุนจากภาครัฐ สอดคลอ้งกบัวจิยัของ Thonsri (2016 : 215) Kenaphoom 
(2016 : 35) Promsaka Na Sakolnakorn and Sungkharat (2013 : Abstract) Mongsamak 
(2013 : 115) และ Chandaeng (2012 : Abstract) ท่ีพบวา่ 1) นโยบายการน าหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้พ่ือสร้างชุมชนเขม้แขง็ มีการด าเนินการในดา้น 
การเพ่ิมศกัยภาพขององคก์รชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจดัการความรู้ และ
การเรียนรู้ของคนในชุมชน 2) ชุมชนมีการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจดัการชุมชน การประกอบอาชีพ การจดัการทรัพยากรในชุมชน และ 
การพฒันาองคก์รในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ท่ีคน้พบคือ การบริหารจดัการชุมชน
เขม้แขง็แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวจิยัในคร้ังน้ีน าไปสู่
ขอ้คน้พบใหม่ คือ 1) การมีส่วนร่วมท่ีสนบัสนุนใหชุ้มชนเขม้แขง็แบบไตรภาคี ไดแ้ก่ 
องคก์รชุมชน องคก์รภาครัฐ องคก์รภาคี สนบัสนุน 2) ระบบสนบัสนุนชุมชนเขม้แขง็ 
ไดแ้ก่ ระบบความรู้ ระบบขอ้มูล ระบบความสมัพนัธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่ 
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การปฏิบติัเพื่อสร้างชุมชนเขม้แขง็ 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเขม้แขง็คือ แนวทาง
ดา้นการฟ้ืนฟชุูมชน แนวทางดา้นการปรับตวัของชุมชน  
 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ท่ี 5 บา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั
มหาสารคาม มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 30 คน โดยมีลกัษณะในการด าเนินการคือเป็น
การด าเนินงานของกลุ่ม แต่ยงัไม่มีการจดัตั้งกลุ่มอยา่งชดัเจน เพียงแค่มีการรวมตวักนั
เพ่ือด าเนินโครงการเพาะเห็ดเพ่ือจ าหน่ายในนามกลุ่มเท่านั้น ซ่ึงมีโรงเพาะเห็ดทั้งหมด 
4 โรง แต่สามารถเพาะเห็ดไดเ้พียงแค่ 1 โรงเท่านั้น โดยสมาชิกกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกลุ่มประมาณ 50,000-60,000 บาท ลกัษณะของการด าเนินงานของกลุ่ม กลุ่มมี
การด าเนินการเพาะกอ้นเช้ือเห็ดเงิน มีการสบัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัในการเขา้มาดูแล รด
น ้ า และเก็บเห็ดเพ่ือน าไปจ าหน่าย ในระบบการบริหารจดัการภายในกลุ่ม กลุ่มมีการน า
เงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีอยูม่าใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มไดท้ าการกูย้มืเงินไป ซ่ึงมีการ
ก าหนดใหส้มาชิกยมื และคืนภายใน 3 เดือน แต่กลุ่มยงัไม่มีแนวทางหรือรูปแบบการ
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม มีเพียงแต่การตกลงและพดูคุยกนัภายในกลุ่ม ดงันั้น ในการกูย้มื
เงินของสมาชิกแต่ละคนมีการกูย้มื แต่ลกัษณะของการคืนสมาชิกบางคนไม่สามารถน า
เงินมาคืนใหก้บักลุ่มได ้ท าใหก้ลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนในการลงทุนเพาะเห็ด ส่งผล
ใหก้ลุ่มไม่สามารถด าเนินงานในการเพาะเห็ดไดต้ลอดเวลา  
 ส าหรับการลงพ้ืนท่ีในการพดูคุยกบัสมาชิกกลุ่มของทีมนกัวจิยั จะสงัเกต
ไดว้า่ในการด าเนินงานของกลุ่ม กลุ่มยงัขาดรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานท่ี
ทุกคนตอ้งถือปฏิบติัร่วมกนั เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบติัท่ีดีภายในกลุ่ม ส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานของกลุ่มไม่มีความต่อเน่ือง คณะผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาแนวทางการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั 
ซ่ึงคณะผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการบริหารจดัการกลุ่มใหเ้กิดความยัง่ยนื
และสามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ท่ีกระบวนการพฒันารูปแบบ 
การบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่ม ผลลพัธ์ท่ีไดก้ลุ่มวสิาหกิจเพาะเห็ด
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการกลุ่ม การพฒันา



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 97Vol. 18 No. 1 (May-August) 2020

กระบวนการด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึงการน าไปใชใ้นการส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่มเพาะเห็ด
บา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเพาะเห็ด
บา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การด าเนินการวจิยัอาศยัการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความพึง
พอใจใน 3 มิติคือ เวลา (Time) งบประมาณ (Budget) และคุณภาพ (Quality) ส าหรับ
การด าเนินโครงการวจิยัเพ่ือใหก้ระบวนการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการของกลุ่ม
สมาชิกบรรลุผลส าเร็จ คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ 3 ระยะ ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
  ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการ คณะผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
   1.1 ประชุมทีมนกัวจิยั เตรียมพ้ืนท่ี และเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
   1.2 ประชุมช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจโครงการแก่ชุมชน 
   1.3 วางแผนการด าเนินโครงการร่วมกนักบัชุมชน 
  ระยะท่ี 2 ระยะปฏิบติัการ คณะผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั ดงัน้ี 
         2.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั โดยใชว้ธีิ 
การสมัภาษณ์ และท าการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลบริบทของกลุ่ม โดยใชว้ธีิ 
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การวเิคราะห์เน้ือหา 
    2.2 สรุป และวเิคราะห์บริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั โดย
การน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดม้าจดัหมวดหมู่ เรียบเรียง วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ เพื่อ
น าเสนอขอ้มูลใหก้บัชุมชนไดรั้บรู้ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล พร้อมทั้ง
คน้หากระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั 
   ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของ
กลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั คณะผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
    2.3 ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่ม 
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคือ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั จ านวน 30 คน โดย
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลไดม้าจากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถาม ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามแบบปลายเปิดแบบสมัภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามการจดักลุ่มสนทนา 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา  
    2.4 สรุป วเิคราะห์ และสงัเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาใน 
การบริหารจดัการของกลุ่ม  
    2.5 จดัเวทีคืนขอ้มูลสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการ
ของกลุ่มใหก้บัชุมชน 
   ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิ ดงัน้ี 
    2.7 ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม จากผลจาก
การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่ม แลว้น ามาวเิคราะห์
ร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยั นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ี อบต. ต าบลโพธ์ิชยั และกลุ่มสมาชิก  
    2.8 จดัเวทีน าเสนอแนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ระยะท่ี 3 ระยะวเิคราะห์ผล สรุปผล และจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
คณะผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
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         3.1 ถอดบทเรียนภาพรวมการด าเนินงานของโครงการวจิยั 
(Retrospect) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
        3.2 วเิคราะห์ผล สรุปผล  
   3.3 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ท่ี 5 บา้น
โพธ์ิชยั โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ) 
เน่ืองจากกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ท่ี 5 บา้นโพธ์ิชยั มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 30 คน 
 3. พ้ืนท่ีด าเนินงาน 
  พ้ืนท่ีในการวจิยั ไดแ้ก่ กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ท่ี 5 บา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยเทคนิคสามเสา้ (Triangulation) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน เน่ืองจากเทคนิคสามเสา้มีจุดด าเนินจากการวจิยัเชิง
คุณภาพและใชเ้พ่ือเสริมความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของการวจิยั  
 
ผลการวจิยั 
  1. ผลการศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ 1) บา้นโพธ์ิชยัมีการประกอบอาชีพหลกัคือ 
ท านา และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น รับจา้งตดัออ้ย รับจา้งท างานในต่างจงัหวดั 
ส าหรับอตัราค่าจา้งแรงงานในหมู่บา้นวนัละ 150 - 200 บาท และมีรายไดเ้ฉล่ีย 46,220 
บาท/คน/ปี และ 2) กลุ่มอาชีพและกลุ่มอ่ืน ๆ ในการพฒันาตนเองท่ีมีในชุมชน ชุมชน
บา้นโพธ์ิชยัมีการรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพและเพ่ือพฒันาตนเอง ดูแลตนเอง ทั้งส้ิน
จ านวน 13 กลุ่ม ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชยั ใน 



100 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2563มนุษยสังคมสาร (มสส.)

การสนบัสนุนงบประมาณ และการอบรมพฒันาทกัษะ ดงัน้ี 2.1) กลุ่มเพาะเห็ด จดัตั้ง
กลุ่มเพ่ือหาอาชีพเสริม สร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว 2.2) กลุ่มทอผา้ฝ้าย รับท าผา้ฝ้าย
ตามลายลูกคา้ตอ้งการ 2.3) กลุ่มสตรีแม่บา้น ประสานงานกลุ่มสตรีแม่บา้นระดบั
หมู่บา้น 2.4) กลุ่มเกษตรเพ่ือการผลิต (ปุ๋ย) จดัหาปุ๋ยใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มในราคาต ่า 2.5) 
กลุ่มร้านคา้ชุมชน จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่สมาชิก และแบ่งปันผลก าไรใหส้มาชิก 2.6) 
กลุ่มเล้ียงโค รวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเล้ียงววั 2.7) กลุ่ม อสม. เป็นการคดัเลือก
ของชุมชนในท าหนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขต่าง ๆในหมู่บา้น มีจ านวน 7 ราย รับผิดชอบคน
ละ 10 ครัวเรือน รับผิดชอบเป็นผูช่้วยเหลือเจา้หนา้ท่ี รพ.สต.โพธ์ิชยั และดูแลเก่ียวกบั
การป้องกนัโรคติดต่อการใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข 2.8) กลุ่มเพาะพนัธ์ขา้ว จดัหา
เมลด็พนัธ์ขา้วใหแ้ก่สมาชิก 2.9) ชมรมผูสู้งอาย ุประสานงานพฒันาผูสู้งอายรุะดบั
หมู่บา้น 2.10) กลุ่มล าไมพ้อง เพ่ือส่งเสริมผูสู้งอายไุดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพใน 
การส่งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 2.11) กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์
หมู่บา้น ช่วยเหลือสมาชิกเม่ือเสียชีวติครัวเรือนละ 300 บาท 2.12) กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ต าบล ช่วยเหลือสมาชิกเม่ือเสียชีวติครัวเรือนละ 50 บาท และ 2.13) กลุ่ม
โรงสีขา้วชุมชน เป็นการรวมกลุ่มจากการประชาคมขอรับการสนบัสนุนโครงการ 
SML ท่ีมีความเห็นตรงกนัวา่ควรท าโรงสีชุมชน โดยใหบ้ริการสีขา้วแก่สมาชิกใน
ชุมชนโดยเก็บค่าบริการ ขา้วเปลือก 1 กิโลกรัมต่อการสีขา้ว 1 กระสอบ ท าใหโ้รงสีมี
รายไดจ้ากการขายขา้วเปลือก/ขา้วสาร/ร าปลายขา้วและแกลบดิบ เม่ือน ารายไดห้กั
ค่าจา้งผูจ้กัการโรงสีและค่าไฟฟ้ากบัค่าซ่อมบ ารุง ก็จะมีการปันผลคืนใหก้บัสมาชิก 
  2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่มเพาะ
เห็ดบา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ส าหรับ
ปัญหาในการบริหารจดัการกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารงาน 
สรุปไดว้า่ในการด าเนินการของกลุ่มมีการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
โดยการบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการแตง่ตั้งประธาน รอง
ประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ แต่ยงัไม่มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และ
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กติกาในการด าเนินงานร่วมกนั แต่มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
สมาชิกกลุ่มมีสบัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัเขา้มาดูแลการด าเนินงาน แต่สมาชิกกลุ่มบางคน
ยงัขาดความรับผิดชอบในหนา้ท่ี มีการจา้งสมาชิกดว้ยกนัท าหนา้ท่ีแทน เพ่ือท่ีตนจะได้
วา่งในการไปรับจา้งท างานอ่ืนท่ีไดรั้บขาดตอบแทนสูงกวา่ และ 2) ดา้นการเงิน สรุป
ไดว้า่ กลุ่มมีการน าเงินส่วนท่ีเป็นเงินออมปล่อยเงินกูใ้หก้บัสมาชิกกลุ่มคนละประมาณ 
2,000-3,000 บาท โดยมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และก าหนดให้
ส่งคืนภายใน 3 เดือน แต่ปัญหาท่ีพบจากการปล่อยเงินกูคื้อ พอถึงก าหนดเวลาช าระคืน
เงินสมาชิกกลุ่มไม่สามารถน าเงินมาคืนใหก้บักลุ่มได ้ส่งผลใหก้ลุ่มไม่มีเงินหมุนเวยีน
ในการด าเนินงานต่อท าใหก้ารด าเนินงานตอ้งหยดุไปเป็นบางเวลา หากช่วงเวลาใดมี
เงินจึงจะรวมตวักนัเพาะเห็ดขาย ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มขาดความต่อเน่ือง 
  3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเพาะ
เห็ดบา้นโพธ์ิชยั ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ จากการจดั
เวทีคืนขอ้มูลสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่มใหก้บัชุมชน สมาชิก
กลุ่มไดมี้คน้หาแนวทางการบริหารจดัการของกลุ่มท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานท่ีมี
ความส าเร็จจะตอ้งอาศยัแนวปฏิบติั 9 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) การมีผูน้ ากลุ่มท่ีเขม้แขง็ มี
ภาวะผูน้ า เสียสละ และมีวสิยัทศัน์ท่ีดี 2) กลุ่มจะตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกนั 3) สร้างการมีส่วนร่วม และแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานภายในกลุ่ม 4) มี
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ
ของสมาชิก 5) สมาชิกควรมีความรัก ความสามคัคีในการท างานเป็นทีม และสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน และมีความเสียสละในการท างาน 6) มีระบบการ
ส่ือสารภายในกลุ่มท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 7) มีการจดัสรรงบประมาณไวส้ าหรับ
การด าเนินงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 8) ดึงศกัยภาพขององคก์รภายนอกเขา้มา
เสริมสร้างความเขม้แขง็เพ่ือใหเ้กิดการหนุนเสริมกระบวนการด าเนินงาน และ 9) มีการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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อภิปรายผล 
  1. การศึกษาบริบทของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นโพธ์ิชยั พบวา่ บา้นโพธ์ิชยัมี
การประกอบอาชีพหลกัคือ ท านา กลุ่มอาชีพและกลุ่มอ่ืน ๆ ในการพฒันาตนเองท่ีมีใน
ชุมชน มีทั้งส้ินจ านวน 13 กลุ่ม เน่ืองจากในการด าเนินงานของกลุ่มจะสามารถ
ขบัเคล่ือนไปไดต้อ้งอาศยักระบวนการขบัเคล่ือนของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ มีการส่งเสริมใหชุ้มชนสร้างกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีเป็นไปตามพนัธกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตามลกัษณะและบริบทของ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาอาศยัหรือพ่ึงตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Promsaka Na Sakolnakorn and Sungkharat (2013: Abstract) พบวา่ ปัจจยั
ดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสงัคม เอ้ืออ านวยต่อ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน ส่วนปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีและปัจจยัทางนิเวศวทิยา
เป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ในดา้นปัญหาและอปุสรรคในการ
ด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนมี ดงัน้ี ปัญหาดา้นการตลาด ปัญหาดา้นบญัชีและการเงิน 
ปัญหาดา้นการผลิต ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์และปัญหาตน้ทุนการผลิต โดยแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของ
วสิาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานส าคญัของการพฒันาวสิาหกิจชุมชน 
ทั้งในดา้นการใหค้วามรู้ การพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ การสนบัสนุนดา้นการตลาด และ
การก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Chomraka (2011: 35) ท่ีพบวา่ รูปแบบเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ในระยะแรกเกิดจากการรวมตวักนัระหวา่งกลุ่มวสิาหกิจในพ้ืนท่ีเป็น
เครือข่ายแบบธรรมชาติ ระยะต่อมามีการร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและองคก์รต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัพ้ืนท่ี และภาครัฐเขา้มามีส่วนในการส่งเสริมดา้นเครือข่าย จาก
การศึกษาพบวา่ รูปแบบเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน จงัหวดัอุตรดิตถ ์สามารถสรุปออกมา
ในรูปของเครือข่ายฯ แบบเดิมหรือเป็นเครือข่ายแบบธรรมชาติท่ีมีความสมัพนัธ์ส่วนตวั 
และมีการแลกเปล่ียน โดยมีผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นส่ือกลางในการพบปะ แลกเปล่ียนกนั 
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และรูปแบบท่ีเกิดจากการศึกษาวจิยัพบวา่ มีการร่วมมือกบัองคก์รภาคีภาครัฐ และ
ภาควชิาการท่ีเป็นรูปแบบมีการก าหนดโครงสร้างท่ีชดัเจน  
  2. การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่มเพาะ
เห็ดบา้นโพธ์ิชยั ปัญหาในการบริหารจดัการกลุ่มแบ่งออก 2 ประเด็น ไดแ้ก่  
1) ดา้นการบริหารงาน สรุปไดว้า่ในการด าเนินการของกลุ่มมีการก าหนดโครงสร้าง
การด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยการบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการ มี 
การแต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ แต่ยงัไม่มี 
การก าหนดกฎ ระเบียบ และกติกาในการด าเนินงานร่วมกนั และ 2) ดา้นการเงิน สรุป
ไดว้า่ กลุ่มมีการน าเงินส่วนท่ีเป็นเงินออมปล่อยเงินกูใ้หก้บัสมาชิกกลุ่ม โดยมีการจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 บาทตอ่เดือน และก าหนดใหส่้งคืนภายใน 3 เดือน แต่ปัญหา
ท่ีพบจากการปล่อยเงินกูคื้อ สมาชิกกลุ่มไม่สามารถน าเงินมาคืนใหก้บักลุ่มได ้ส่งผล
ใหก้ลุ่มไม่มีเงินหมุนเวยีนในการด าเนินงานต่อท าใหก้ารด าเนินงานตอ้งหยดุไปเป็น
บางเวลา หากช่วงเวลาใดมีเงินจึงจะรวมตวักนัเพาะเห็ดขาย ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ของกลุ่มขาดความต่อเน่ือง สมาชิกกลุ่มจะตอ้งร่วมกนัในการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใน
การท างาน มีการเลือกตวัแทนสมาชิกท่ีท าหนา้ท่ีในรูปของคณะกรรมการกลุ่ม เพ่ือให้
กลุ่มสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีความต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Thamma (2014: 164) ท่ีพบวา่ 1) ปัญหาและอปุสรรค จ านวนสมาชิกลด
จ านวนลงเร่ือย ๆ สมาชิกกลุ่มท่ีผลิตสินคา้มีนอ้ยส่วนใหญ่เขา้เพ่ือระดมหุน้ท าใหข้าด
แรงงานฝีมือ วตัถุดิบเร่ิมหายากตอ้งซ้ือจากนอกพ้ืนท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึนตอ้งใชเ้งินทุน
หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน และยงัขาดการวางแผนดา้นการผลิตสินคา้ และ 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ เกิดจากการมีผูน้ ากลุ่ม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มท่ีมีความรู้ มี
วสิยัทศัน์ มีการประสานงานท่ีดี สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
ผูน้ าชุมชนและหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนมีประสานความร่วมมือ สรุปแนวทางใน
การพฒันาของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์กัสานจากตน้กกบา้นหวา้ท่ีจะท าใหก้ลุ่มประสบ
ผลส าเร็จและยัง่ยนื คือ พฒันาการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในในกลุ่ม ร่วมคิด ร่วม
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ตดัสินใจ ร่วมวางแผน หน่วยงานภาครัฐใหก้ารหนุนเสริมดา้นงบประมาณองคค์วามรู้
อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongwirach (2008 : Abstract) ท่ีพบวา่ 1) 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลุกผกัปลอดสารพิษบา้นจ าหมู่ท่ี 6 มีปัญหาทางดา้นโครงสร้าง
องคก์รท่ีไม่เป็นรูปธรรม ไม่มีหลกัวชิาการในการรวมกลุ่มน ามาสู่ปัญหาดา้นต่าง ๆ 
ตามมาคือ ปัญหาการวางแผนการปลูก การตลาด บรรจุภณัฑ ์2) พบความเช่ือมโยง
ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการบริหารจดัการภายในกลุ่ม ซ่ึงมีส่วนเช่ือมโยงส าคญั 5 
องคป์ระกอบคือ ความรู้ความสามารถของผูน้ ากลุ่ม การไดรั้บความเอาใจใส่และ
ความส าคญัจากผูน้ าในชุมชน การสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและ
โครงสร้างองคก์ร กฎระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีผูน้ ากลุ่มผูน้ า
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยเช่ือมโยง และ 3) 
ทิศทางในการพฒันากลุ่มอาชีพ พบวา่ การพฒันากลุ่มอาชีพ สามารถพฒันาสู่การจด
ทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชนภายใตช่ื้อ “วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผกัปลอดสารพิษ
บา้นจ า” โดยใชห้ลกัการบริหารจดัการภายใตท้ฤษฎี POLC ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Nilwan, et al. (2010 
: Abstract) ท่ีพบวา่ มีปัญหาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ ปัญหาดา้น
การตลาด ปัญหาดา้นการผลิต และปัญหาดา้นการเงินบญัชี จากปัญหาดงักล่าวไดมี้ 
การวางแผนในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มใน 3 ดา้นคือ ดา้นทศันคติ เพื่อ
ปรับทศันคติใหส้มาชิกเห็นความส าคญัของกลุ่มเกิดความสามคัคี เกิดความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ี เขา้ใจวธีิการท างานร่วมกนั ดา้นความรู้ เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนใน 
การบริหารงาน ดว้ยการปรับโครงสร้างการบริหารงาน วธีิการท างาน และการจดัท าใบ
พรรณนาลกัษณะงาน และดา้นทกัษะคือ ทกัษะในการท างานร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดการรับ
ฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในดา้นต่าง ๆ ผลจากการพฒันาสมาชิกกลุ่มทั้ง 3 ดา้น ท า
ใหก้ลุ่มมีความสามคัคีและมีความเขม้แขง็ มีการพฒันาการบริหารจดัการกลุ่มใน
รูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ ท าใหเ้กิดความยัง่ยนื และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Kenaphoom (2016 : 35) ท่ีพบวา่ 1) การบริหารจดัการธุรกิจชุมชนกรณีกลุ่มเล้ียงปลา
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กระชงัและกลุ่มสหกรณ์เพาะเล้ียงพนัธ์ุปลา พบวา่ 1.1) ประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการ
ดา้นการผลิต 1.2) การจดัการการตลาด ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจตอ่ความตอ้งการ 
ของลูกคา้ การจดัระบบตลาด การจดัรูปแบบการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  
การก าหนดราคา การส่งเสริมการขาย 1.3) การเงินบญัชี ไดแ้ก่ การระดมทุน การ
บริหารความเส่ียง การจดัการระบบการเงินบญัชี และ 2) รูปแบบการบริหารจดัการ 
ธุรกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงปลากระชงัและกลุ่มสหกรณ์ ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารจดัการ
กลุ่ม รูปแบบกระบวนการบริหารจดัการผลิต รูปแบบการบริหารจดัการดา้นการตลาด 
รูปแบบการบริหารจดัการดา้นเงินและบญัชี 
  3. การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเพาะ
เห็ดบา้นโพธ์ิชยั โดยสมาชิกกลุ่มไดมี้คน้หาแนวทางการบริหารจดัการของกลุ่มท่ีจะท า
ใหก้ารด าเนินงานท่ีมีความส าเร็จจะตอ้งอาศยัแนวปฏิบติั 9 ประเดน็ ในการบริหาร
จดัการกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัการมีผูน้ าท่ีมีความเขม้แขง็ มีวสิยัทศัน์ 
พร้อมทั้งมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งสมาชิกกลุ่ม กลุ่มยงัตอ้งมี 
ความเสียสละ ความสามคัคีในการท างานเป็นทีม และมีการสร้างเครือข่ายท่ีดีใน 
การท างาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongwirach (2008: Abstract) ท่ีพบวา่ 1) 
รูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพผกัปลอดสารพิษเพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทาง
ของการด าเนินงานกลุ่มใหย้ ัง่ยนืในอนาคตควรมีโครงสร้างองคก์ร มีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบักลุ่มเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบริหารจดัการ และ 2) ผูน้ ากลุ่ม
รวมถึงสมาชิกกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภายในกลุ่มดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sukvanich (2012: 25) ท่ีพบวา่ รูปแบบการบริหาร
จดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตท่ีน าเสนอผลการวจิยัโดยไดพิ้จารณาปัจจยัส าคญัท่ี
คน้พบเป็นอนัดบัแรก และน ามาสร้างรูปแบบบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ 
การผลิต ขอ้จ ากดั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นเวลาของคณะกรรมการ 2) ดา้นความรู้ดา้น
การศึกษาของคณะกรรมการ 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิก และ 4) ขาดการน าเอา
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช ้ส่วนปัจจยัอนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 1) การเขา้ถึงแหล่งทุน 
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2) การบริหารจดัการทุนและสมาชิก และ 3) การพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Thonsri (2016: 215) ท่ีพบวา่ 1) ปัญหา การจดัการการผลิตอยูใ่นระดบั
มาก การจดัการการตลาด การจดัการการเงินและการบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2) ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการ การผลิตอยูใ่นระดบัมาก การจดัการการตลาด 
และดา้นการจดัการการเงินและการบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 3) รูปแบบ 
การจดัการแต่ละดา้นคือ 3.1) การจดัการการผลิตควรวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่าง ด าเนินการตามแผน และควบคุมคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน  
3.2) รูปแบบการจดัการการตลาด ควรรวบรวมผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้ 
ก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม ขยายช่องทางการจ าหน่าย และมีการส่งเสริมการตลาด 
และ 3.3) รูปแบบการจดัการเงินและการบญัชีควรวางแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
จดัหาจดัสรรเงินทุน และ สรุปผลการเนินงานตามระบบบญัชี และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Chedeng and Choosuk (2015: 356) ท่ีพบวา่ กลุ่มอาชีพสตรีเคร่ืองแกง
บา้นโหนด มีลกัษณะการรวมกลุ่มท าแบบไม่เป็นประจ า ท าเฉพาะบางช่วงท าให้
สมาชิกในกลุ่มไม่มีรายไดเ้สริม จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมในกลุ่ม ประกอบกบั
กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนและขาดความเขม้แขง็แนวทางในการพฒันากลุ่ม อีกทั้งยงั
พบวา่ ตอ้งมีการพฒันากระบวนการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพสตรีเคร่ืองแกงทั้ง 4 ดา้น 
1) ดา้นคน 2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และ 4) ดา้นการบริหารจดัการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานชุมชน
ตน้แบบท่ีอยูใ่กลเ้คียงเพ่ือน าแนวทางมาประยกุตใ์ช ้แนวทางการบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วมไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการกลุ่มมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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  2. ผูน้ าหรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรน าองคค์วามรู้
แนวทางการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นเป็นแนวทางใน
การวางแผนการด าเนินงานของ อบต. หรือขยายผลสู่พ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการได ้
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