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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการวิสาหกิจชุ มชน: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร อาเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร และ(2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและเป็ นอุปสรรคในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร โดยใช้ วิธกี ารวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้ วยวิธกี ารศึกษาเอกสาร, การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่มี
การคัดเลือกแบบเจาะจง ได้ แก่ กรรมการบริหารกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร จานวน 3 คน, สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุข์ ้ าวศรีนคร จานวน 10 คน และเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง จานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร มีวิธกี ารบริหารจัดการ 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านการวางแผน
(2) ด้ านการจัดองค์การ (3) ด้ านการนาองค์การ และ (4) ด้ านการควบคุม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการ
บริหารจัดการมี 3 ปั จจัย ได้ แก่ (1) ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา (2) ปั จจัยด้ านการสร้ างเครือข่าย และ (3) ปั จจัยด้ านการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการมี 1 ปัจจัย ได้ แก่ (1) การขาดเทคโนโลยีท่ใี ช้ ใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้ อเสนอแนะต่อผลการวิจัยนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครต้ องมีการประสานการดาเนินงานร่วมกันกับ
หน่ ว ยงานราชการในการกาหนดแผนการวางแผนระยะยาวและต้ องมีการยกระดับกิจ กรรมของกลุ่มให้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะมากขึ้น
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าว
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ABSTRACT
The community enterprisemanagement: A case study of Sinakhon rice seed of production group,
Sinakhon district, Sukhothai province. It aims to (1) study the management of Sinakhon rice seed production
group and (2) study the factors that affect the success and barriers to the management of Sinakhon rice seed
production group. This was a qualitative research by studying the documents, non-participant observations and
in-depth interviews from key informants, who were selected by using purposive sampling, include; executive
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บทนา
โครงสร้ างของสังคมไทยเป็ นประเทศที่มีโครงสร้ างหลักคือโครงสร้ างของสังคมชนบทกับโครงสร้ างของสังคม
เมืองโดยโครงสร้ างของสังคมทั้งสองประเภทต่างก็มีองค์ประกอบภายในโครงสร้ างได้ แก่กลุ่มทางสังคมและสถาบันทาง
สัง คมที่แ ตกต่ า งกัน เพราะสัง คมชนบทของไทยนั้ น เป็ นกลุ่ ม คนที่อ าศั ย อยู่ ใ นเขตนอกเมือ งหลวงหรื อ เมือ งใหญ่ ๆ
ประชากรอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ไม่หนาแน่นทางประชากรมากนักและมีสภาพการแข่งขันและค่าครองชีพต่า ที่สาคัญ คือ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ติน ปรัชญพฤกษ์, 2544, หน้ า 316)
เนื่องด้ วยสังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม “ข้ าว” จึงกลายเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มคี วามสาคัญต่อชีวิตคนไทยอย่าง
มาก ทั้งนี้ คุณค่าของข้ าวไม่ใช่แค่เพียงการก่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังก่อให้ เกิดบริบทของทุนทาง
สังคมของชาวบ้ านที่มกี ารร่วมแรงร่วมใจและเอื้อเฟื้ อต่อกัน จนเป็ นรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆอาทิ การแห่
นางแมว, ประเพณีบุญบั้งไฟ และการทาขวัญข้ าว เป็ นต้ นนอกจากนี้ ข้ าวยังเป็ นอาหารหลักของคนทุกคนในประเทศ
เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยบริโภคข้ าวเป็ นอาหารหลัก ในขณะที่จานวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ด้ วยเหตุน้ ี
เกษตรกรจึงจาเป็ นต้ องพยายามปลูกข้ าวให้ ได้ ผลิตผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ พอเพียงกับความต้ องการของประชากร (กรม
วิชาการเกษตร, 2541, หน้ า 7)
แต่อย่างไรก็ตาม “กลุ่มชาวนา” ยังมีปัญหาหนี้สนิ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญอย่างมากและเป็ นตัวแปรที่จะ
กาหนดทิศทางระบบเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการแก้ ไขปัญหาให้ แก่กลุ่มเกษตรกร
เพื่ อการบริโภคและสร้ างรายได้ ให้ แก่ ชุม ชน โดยมีหลักการคิดที่สาคัญ คือ สร้ างความหลากหลายของผลผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ ครอบครัว สร้ างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดใี ห้ ตนเองและ
มีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านกาไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภคอัน
เป็ นการนาเสนอทางเลือกในการแก้ ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ ผ้ ูคนในชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ในการเป็ นผู้แก้ ไขปัญหาของชุมชนด้ วยตนเอง ตลอดจนผลักดันให้ ชุมชนก่อตัวเป็ นวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร เป็ นวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบอาชีพการทานาในเขตอาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งประสบกับปัญหาด้ านการเงิน กล่าวคือ
เกิดสภาวะขาดทุน และจากปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ต้ นทุนการผลิตในการทานาสูงขึ้น ราคาข้ าวตกต่าและ
ปัญหาโรคระบาดในนาข้ าว เป็ นต้ น จึงทาให้ ชาวบ้ านในพื้นที่มกี ารรวมกลุ่มกันเป็ นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ การสนับสนุนของ
ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการบริหารและจัดการการปลูกเมล็ดพันธุข์ ้ าวที่มีคุณภาพโดยที่ผ่านมา กลุ่มฯ
ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดสี าหรับการผลิตข้ าวเปลือก ประจาปี 2558 จากกรมการข้ าว รางวัล
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้ าวอื่นๆ ระดับจังหวัด ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจาปี 2559จากสานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย รางวัลเกษตรกรดีเด่น (ผู้นากลุ่ม) ประจาปี พ.ศ.2559
จากสานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย(รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ข้าวชุ มชนบ้ านศรีนคร,2559) ดังนั้นจึงเป็ น
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committee of Sinakhon rice seed production group were 3 peoples, member of Sinakhon rice seed production
group were 10 peoples and related government officials were 4 peoples, total 17 peoples analyzing data by
examined context.
The results show that Sinakhon rice seed production group has four management approaches: (1) Planning
(2) Organizing (3) Leading and (4) Controlling. The factors that successes to the management were (1) leadership
(2) network building and (3) participatory management. And the factors that hinder to the management were the
postharvest technology islimited.
The suggestion for this study is the produced group of Sinakhon rice has to cooperate with government to
creating a long term plan, and they to be more reveal their activities on public.
Keywords: Management, Community Enterprise, Rice Seed Production Group
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ประเด็นที่น่าสนใจสาหรับผู้วิจัยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครมีการบริหารจัดการกันอย่างไร รวมไป
ถึงมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสาเร็จและเป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนและเป็ นการถอดบทเรียนที่ประสบความสาเร็จเพื่อนาไปใช้ ในการเป็ นต้ นแบบในการ
บริหารจัดการให้ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อ่นื ๆ ต่อไป
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จุดมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและเป็ นอุปสรรคในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร
อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
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ขอบเขตของงานวิจยั
สาหรับการวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านพื้ นที่
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยไว้ เฉพาะในพื้นที่ท่เี ป็ นที่ต้งั ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าว
ศรีนคร อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยเท่านั้น
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ผู้วิจัยกาหนดเนื้อหาในการวิจัยด้ านการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร ภายใต้ แนวคิดการ
บริหารจัดการ ซึ่งประกอบไปด้ วย4 ด้ าน คือ ด้ านการวางแผน (Planning), ด้ านการจัดองค์การ (Organizing), ด้ านการ
นา (Leading) และด้ านการควบคุม (Controlling)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
กาหนดขอบเขตระยะเวลาของการวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2559จนถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 เดือน
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีดาเนินการวิจัย 3 ประการ ได้ แก่ การศึกษา
เอกสาร (Documentary Research), การสั ง เกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-Participant Observation) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีวิธกี ารศึกษาดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาหรับผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง ด้ วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต เมล็ด พั น ธุ์ข้ า วศรี น ครและหน่ ว ยงานราชการที่เ กี่ย วข้ อ ง โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
คัดเลือกมานั้น สามารถให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้ และมีความสะดวกและเต็มใจที่จะให้
ข้ อมูลเชิงลึกแก่ผ้ วู ิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีท้งั หมด3 กลุ่มดังนี้
1.1 กรรมการบริหารกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครทั้งหมด จานวน 13 คน คัดเลือกเหลือเพียง 3 คน
1.2 สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครทั้งหมด จานวน 32 คน คัดเลือกเหลือเพียง 10 คน
1.3 เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ าวศรีนคร จานวน 4 คน จากหน่ วยงานราชการ 2 แห่ ง ได้ แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทัย จานวน 2 คน และ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จานวน 2 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ซึ่งสร้ างมาจากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง จากนั้นจึงกาหนดแบบสัมภาษณ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้ องกับการวิจัยและ
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ผลการวิจยั
1. การบริหารจัดการของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วศรีนคร
การบริหารจัดการของกลุ่มฯ มีมุมมองที่น่าสนใจอยู่ 2 ประการ ได้ แก่ มุมมองทางด้ านการบริหารจัดการองค์กร
และมุมมองทางด้ านการจัดการเกษตร ซึ่งเป็ นจุ ดเด่นของวิสาหกิจชุมชนแห่ งนี้และจากข้ อมูลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
สุโขทัยระบุว่าตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัย ในปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบนั มีรายชื่อผู้
จดทะเบียนก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกับศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวสุโขทัยมากถึง 80 กว่ าแห่ ง แต่ปัจจุบันเหลือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ าวที่ยังคงขับเคลื่อนการดาเนินงานอยู่แค่เพียง 5 แห่ งเท่านั้น ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครเป็ นหนึ่งในห้ ากลุ่มที่
เหลื อด้ ว ยเช่ น กัน ภายใต้ ก ารธ ารงรั ก ษาองค์ก รซึ่ ง มีค วามเสี่ย งจากปั จ จั ย ที่ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ย่ อ มส่ ง ผลให้ การ
ดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวแห่งนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายกระบวนการบริหารจัดการ
ของกลุ่มฯ ได้ ดงั นี้
1.1 การวางแผน (Planning)ความสาคัญของการวางแผนนับได้ ว่าเป็ นหัวใจของการบริหารจัดการขั้นตอนแรก
ของกลุ่มฯ ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งกลุ่มฯ ล้ วนต้ องอาศัยกลไกการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่มมาอย่ าง
ต่อเนื่องโดยประเด็นการวางแผนของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับการกาหนดและจัดการภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง โดย
ประเด็นการวางแผนสามารถอธิบายได้ 2 ประเด็น ได้ แก่ “การวางแผนการผลิต” และ “การวางแผนการตลาด” ซึ่งมี
กระบวนการ (Process) ที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1.1 การวางแผนการผลิตคือ การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าว โดยสมาชิกของกลุ่มฯ จะมีการ
วางแผนในประเด็นนี้ ตั้งแต่เริ่มมีการวางแผนใหญ่ประจาปี เนื่องจากเป็ นประเด็นที่ต้องพิจารณาและประชุ มพูดคุยกัน
อย่างรอบคอบ ซึ่งกระบวนการของการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวของกลุ่มฯ จะถูกควบคุมและกากับโดยศูนย์เมล็ด
พันธุข์ ้ าวอีกที โดยกระบวนการในการวางแผนการผลิตแบ่งเป็ น4ขั้นตอน ได้ แก่
1.1.1.1 ขั้นตอนที่ 1การคัดเลือกพื้นที่ทาแปลงขยายพันธุข์ ้ าว
1.1.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกพันธุข์ ้ าวที่จะผลิต,
1.1.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกสมาชิก
1.1.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการปลูกข้ าว
1.1.2 การวางแผนการตลาด เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้ าวในช่ วงเดือนสิงหาคมแล้ ว ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ าวจะถูกส่งขายคืนให้ แก่ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวสุโขทัยในอัตรา 700 กิโลกรัม ต่อ 1,000 กิโลกรัม ดังนั้น จานวนเมล็ดพันธุ์
ข้ าวที่เหลือจะทาถูกจัดการต่ อไปอย่ างไร ในขณะที่ จานวนแปลงนาข้ าวของสมาชิกในกลุ่มฯ ก็มีจานวนไม่เท่ากันและ
โควตาในการรับซื้อข้ าวคืนจากกลุ่มฯ ก็มีปริมาณที่จากัด ดังนั้น การวางแผนการตลาดและการวางแผนการผลิตจึงมี
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สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ชุด สาหรับกลุ่มตัวอย่ างทั้ง 3 กลุ่ม โดยกาหนด
โครงสร้ างของแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้ วย ข้ อมูลส่วนบุคคลและ
2.1การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร และ
2.2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร
3. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
3.1การวิเคราะห์ ข้อมูลได้ ใช้ วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยนาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์มาทาการ
ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วจึงนามาจัดทาให้ เป็ นระบบ โดยนาข้ อมูลมาเชื่อ มโยงกับแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องเพื่อหา
ข้ อสรุปร่วมกัน จากนั้นจึงนาเสนอข้ อมูลผ่านการบรรยายเชิงพรรณนา
3.2 การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ได้ ใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยใช้ การ
ตรวจสอบแบบสามเส้ าในด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) เพียงด้ านเดียว กล่ าวคือ มีการตรวจสอบข้ อมูลในด้ านของ
บุคคล เวลาและสถานที่ท่แี ตกต่างกันจากผู้ให้ ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มคือการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง3 กลุ่ม เพื่อยืนยัน/
พิสจู น์ข้อมูลที่ได้ มาว่าถูกต้ องหรือไม่
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ความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก โดยกลุ่ม ฯ จะต้ องมีการวางแผนการตลาดให้ สอดรับกับการวางแผนการผลิตและจะต้ อง
กาหนดให้ หน่ วยงานราชการและสมาชิ กกลุ่มเข้ ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนด้ วยเช่นกัน โดยกระบวนการวางแผน
การตลาดแบ่งเป็ น5 ขั้นตอน ได้ แก่
1.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเองและศึกษาความต้ องการของตลาด
1.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การหาเมล็ดพันธุข์ ้ าวเพื่อปลูก
1.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการขายข้ าว
1.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4การสร้ างแบรนด์ข้าวโดยชุมชน
1.1.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมข้ อมูลและประเมินผลการขายข้ าว
1.2 การจัดองค์การ (Organizing) สาหรับการจัดองค์การของกลุ่มผู้ผลิตเล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร ถือได้ ว่าเป็ น
ประเด็นของการจัดการที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็ นขั้นตอนที่มีผลต่อการจัดการคนและงานภายในกลุ่ม การ
กาหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกจะสามารถสร้ างความคล่ องตัวในการดาเนินกิจกรรมให้ กับกลุ่มฯ จน
สามารถบรรลุเป้ าหมายร่วมกัน ซึ่งกลุ่มฯมีวิธอี อกแบบโครงสร้ างการทางาน4 ขั้นตอนดังนี้
1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดวาระการประชุม คือ การแจ้ งให้ สมาชิกของกลุ่มฯ ทราบถึงวาระเรื่อง
การออกแบบโครงสร้ างของกลุ่มฯ โดยมีการเรียกประชุมสมาชิกกลุ่มทั้งหมดให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการกาหนดโครงสร้ าง
โดยพิจารณาว่าจะมีใครทาหน้ าที่ฝ่ายใดบ้ าง และควรเพิ่มเติมฝ่ ายใดขึ้นมาหรือไม่ ซึ่งการดาเนินงานเช่นนี้ จะสามารถสร้ าง
สภาวะการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นกับกลุ่มฯ อีกด้ วย
1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดฝ่ ายงานมีการพิจารณาวาระการดาเนินงานประจาปี นั้นๆ เพื่อจะ
กาหนดฝ่ ายงานออกเป็ นกี่ฝ่าย ซึ่งการจัดแบ่งงานของกลุ่มฯ ให้ อยู่ในรูปของกลุ่มงานต่างๆ ที่ผ่านมา แต่ละกลุ่มงานจะใช้
กาลั ง คนหนึ่ง คนในการรับผิด ชอบเป็ นหั วหน้ า ของฝ่ ายนั้ นๆ นอกจากนี้ ถึง แม้ ว่ า ศู น ย์ เมล็ด พั นธุ์ข้ าวสุโ ขทัยจะเป็ น
ผู้สนับสนุนการก่อตั้งให้ กลุ่มฯ ให้ เกิดขึ้น แต่ถงึ กระนั้น การวางรากฐาน ระเบียบแบบแผนและกลไกการดาเนินงานจะเป็ น
สิ่งที่กลุ่มฯ เป็ นผู้ขบั เคลื่อนด้ วยตนเอง
1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกสมาชิกให้ดาเนินการเมื่อมีการกาหนดโครงสร้ างของกลุ่มฯแล้ ว จะ
มีการคัดเลือกสมาชิกให้ เข้ ามาทางานในโครงสร้ างที่ออกแบบไว้ โดยใช้ การโหวตจากสมาชิกในกลุ่มที่ทุกคนต่างเห็นพ้ อง
ต้ องกันว่า มีความสามารถดาเนินงานในฝ่ ายนั้นได้ ดี ไม่มีประวัติการทาผิด สามารถประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มฯ ได้
และเคยเป็ นสมาชิกกลุ่มมาแล้ วไม่ต่ากว่า 2 ปี ในขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าทางานในฝ่ ายต่างๆ
ของกลุ่มฯ ประจาปี นั้นๆ จะมีหนังสือแต่งตั้งอย่ างเป็ นทางการที่ออกโดยกลุ่มฯ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและมุ่งให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มฯ นั้นเอง
1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดบทบาทหน้าที่ ของฝ่ ายต่ างๆ คือ การกาหนดความรับผิด ชอบ
สาหรับงานต่างๆ พร้ อมทั้งมอบหมายหน้ าที่ท่ตี ้ องใช้ ในการทางานดังกล่าวให้ กบั บุคคลที่รับผิดชอบ โดยในที่ประชุมของ
กลุ่มฯ จะมีการระบุถึงบทบาทหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย เพื่ อป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการทางาน โดยการ
กาหนดบทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายต่างๆ จะเริ่มต้ นเกิดขึ้นจากการลงความเห็นของหัวหน้ าฝ่ ายและให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันลง
ความเห็นอีกครั้งเพื่อสร้ างรูปแบบการดาเนินงานที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน
ในปั จจุบัน โครงสร้ างการดาเนินงานและการบังคับบัญชาของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร มีลักษณะและ
รูปแบบ ดังนี้
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ประธานกลุ่มฯ

รองประธานกลุ่มฯ

รองประธานกลุ่มฯ

เลขานุ การ

ประชาสัมพันธ์

การตลาด

ผูช้ ่วย
เลขานุ การ

ผูช้ ่วย
ประชาสัมพันธ์

ผูช้ ่วย
การตลาด

เหรัญญิก

ปฏิคม
ผูช้ ่วย
ปฏิคม

ผูช้ ่วย
ปฏิคม

1.3การนาองค์การ (Leading) เป็ นที่ทราบกันดีว่าการก่อตั้งกลุ่มฯนั้น มีท่มี าจาก “คุณฐิตมิ นกาญจน์ จันทร์ละ
มูล” ในฐานะผู้ริเริ่มชักชวนเพื่อนเกษตรกรให้ หันมาปลูกเมล็ดพันธุข์ ้ าว ดังนั้น การศึกษาในประเด็นการนาองค์การนี้จงึ จะ
ให้ ความสาคัญไปที่บทบาทของผู้นาของกลุ่มฯ ซึ่งมีประเด็นที่จะนาเสนอดังนี้
1.3.1 บทบาทของผูน้ ากับการขับเคลือ่ นกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วศรีนครเป็ นระยะเวลามากกว่า 5
ปี ที่คุณฐิ ติมนกาญจน์ได้ เป็ นผู้นาของกลุ่มฯ ซึ่งการรับผิดชอบในบทบาทดังกล่ าว นอกจากจะต้ องเผชิญปั ญหาในการ
บริหารอย่างมากแล้ ว การทางานกับคนซึ่งแตกต่างไปด้ วยความคิดย่อมล้ วนแต่เป็ นแรงกดดันที่ทาให้ การดาเนินงานของ
ผู้นาเป็ นไปอย่างลาบาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นาซึ่งเป็ นผู้หญิงที่สงั คมชนบทยังไม่ค่อยให้ ความยอมรับต่อการทางาน
สูง มากนัก อย่ างไรก็ตาม จากการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้ พิสูจน์ให้ สมาชิกกลุ่มฯเห็นถึง ความทุ่ มเทที่จะทางานเพื่ อ
เกษตรกร โดยมีบทบาทในการดาเนินงาน ดังนี้
1.3.1.1 บทบาทในการชี้ นาและเป็ นแบบอย่างแก่ สมาชิ ก การชักจู งเพื่ อนเกษตรกร
กลับมาทานาตามแนวทางของศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวนั้น เป็ นเรื่องที่เป็ นไปได้ ยาก บทบาทของผู้นา คือ ทดลองทาการเกษตร
แบบมีการควบคุมคุณภาพในแปลงนาของตนเองก่อน เมื่อได้ ผลผลิตที่ดีและสามารถลดตันทุนในการผลิตได้ กลุ่มเพื่อน
เกษตรกรจึงเริ่มทยอยให้ ความสนใจ จากนั้นจึงยอมรับในแนวทางการเกษตรจากทางรัฐบาลจนนามาสู่การรวมกลุ่ มฯ ใน
ขณะเดียวกัน ผู้นายังให้ ความสาคัญกับ การเรียนรู้เพิ่มเติมในการอบรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การแสวงหาแนวทางที่จะทาให้ กลุ่มฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวให้ ได้ ผลผลิตที่ดมี ากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงผู้นาเองเท่านั้น
ที่ได้ ผลประโยชน์แต่สมาชิกทุกคนก็จะได้ รับความรู้ในการไปปรับปรุงการทานาของตนเองจนเกิดผลผลิตที่มคี ุณภาพมาก
ขึ้นด้ วยเช่นกัน
1.3.1.2บทบาทในการกระจายอานาจการตัดสินใจแม้ ว่าคุณฐิตมิ นกาญจน์จะเป็ นผู้นาซึ่งมี
อานาจในการตัดสินใจและกาหนดแผนการดาเนินงานมากที่สุด แต่ทว่ าคุณฐิ ติมนกาญจน์กลับมีความพยายามในการ
ผลักดันให้ สมาชิกทุกคนเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดการทางานอย่างสม่าเสมอ ผ่านการสื่อสารทั้งทางตรงใน
เวทีการประชุมของกลุ่มฯ และการสื่อสารทางอ้ อม ผ่านการสื่อสารส่วนบุคคล ในการวางแผนตามวาระแต่ละครั้ง การ
ประชุมในประเด็นต่างๆ การทานาและการรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้ น
1.3.2 บทบาทผูน้ ากับการสร้างองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรูม้ รี ายละเอียดดังนี้
1.3.2.1การสร้า งองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ กล่ า วคือ ผู้ น ามีค วามต้ องการให้ องค์กรเป็ น
องค์กรที่สามารถสร้ างองค์ความรู้ทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้ แก่สมาชิกในกลุ่มฯ ซึ่งจากที่กล่าวไว้ ใน
ประเด็นก่อนหน้ านี้ ผู้นาได้ มคี วามพยายามที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้ แก่

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ 1 โครงสร้ างคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร
ที่มา: กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนคร, 2559, หน้ า 14.
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สมาชิ ก ฯ อย่ า งไรก็ต ามความองค์ค วามรู้ท่ีป ระธานกลุ่ ม ได้ ศึ ก ษามาไม่ ใ ช่ ส่ิง ที่เ ขาจะเก็บ ไว้ เ พี ย งคนเดีย วแต่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ท่สี ามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการทานาของกลุ่มตนเองได้
1.3.2.2การสร้า งเครื อ ข่ า ยเกษตรกรผู้ น าของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เมล็ด พั น ธุ์ ข้ า วศรี น ครคื อ
ศูนย์กลางของการดาเนินงานทั้งหมด รวมไปถึงภารกิจด้ านการประสานงานกับหน่วยงานราชการ กลุ่มเกษตรอื่นๆ จน
ก่อให้ เกิดสภาพเครือข่ายเกษตรกรแบบไม่เป็ นทางการโดยไม่ร้ ูตัว ในขณะที่ บทบาทของ “เกษตรอาเภอศรีนคร” ที่ได้
สนับสนุนให้ เกษตรกรใช้ กลไกความร่วมมือแบบเครือข่ายเพื่อสร้ างความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นกลไกที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ของการสร้ างเครือข่ายที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ฯ
1.4การควบคุม (Controlling)เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อย่างยากลาบากสาหรับการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ที่มีคน
เป็ นผู้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนั้น การดาเนินงานในองค์การจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีกฎระเบียบหรือบรรทัดฐาน
เพื่ อสร้ างแนวทางในการดาเนินงานร่ ว มกัน ซึ่งกระบวนการในการกาหนดกฎระเบียบเพื่ อใช้ ในการควบคุ มองค์ กร
ประกอบไปด้ วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.4.1 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมเพือ่ วางแผน เป็ นขั้นตอนแรกของการกาหนดการควบคุมโดยอาศัย
การประชุ มตามวาระของสมาชิ กกลุ่มในการพู ด คุ ย ถึงเรื่ องมาตรการเพื่ อใช้ ในการควบคุ มเพื่ อให้ เมล็ด พั นธุ์ข้าวได้
มาตรฐาน โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อนามาใช้ ในการทานา
1.4.2 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองการใช้การควบคุม โดยคุณฐิ ติมนกาญจน์ ได้ มีการทดลองการ
ควบคุมคุณภาพข้ าวผ่านการทดลองในแปลงนาสาธิตของตนเองเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ แก่สมาชิกกลุ่มในพื้นที่ โดยที่ผ่าน
มาได้ มีการทานาในแปลงนาควบคุม และมีเงื่อนไขต่างๆ ได้ แก่ การปลูกที่ไม่ใช้ สารเคมี การใช้ ปุ๋ยที่มีสารเคมีน้อย การ
ป้ องกันศัตรูพืช การคัดเมล็ดข้ าวและการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่กาหนด เป็ นต้ น เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ถงึ แม้ ว่าจะเป็ นการ
ดาเนินงานที่มคี วามยุ่งยาก แต่กเ็ ป็ นสิ่งที่จาเป็ นต้ องปฏิบตั เิ พื่อให้ ได้ เมล็ดข้ าวที่ได้ มาตรฐาน
1.4.3 ขั้นตอนที่ 3 การกระจายการควบคุม ทั้งนี้ แม้ ว่าคุณฐิตมิ นกาญจน์จะมีหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าของ
กลุ่ม แต่กไ็ ม่สามารถใช้ อานาจตามตาแหน่งหน้ าที่ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตข้ าวได้ ท้งั หมด แต่มีความพยายามใน
การกระจายอ านาจของการควบคุ ม ไปที่ส มาชิ ก ทุ ก คนให้ เ ป็ นผู้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพข้ า ว โดยใช้ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า และ
คณะกรรมการแต่ละชุดเป็ นผู้จัดการดาเนินงานควบคุม
1.4.4 ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิ น การควบคุ ม เป็ นขั้นตอนสุด ท้ า ยของกระบวนการควบคุ ม ซึ่ ง
ภายหลังจากการกระจายอานาจในการควบคุม และการดาเนินงานปลูก ข้ าวตามปกติแล้ ว สิ่งสาคัญที่จะช่ วยสะท้ อ น
ผลสาเร็จของการดาเนินงานทั้งหมดว่าบรรลุเ ป้ าหมายหรือไม่ สิ่งนั้นคือ การประเมินการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ การประเมินจะถูกดาเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มฯ เอง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ ยังได้ มีการกาหนดกฎระเบียบที่ใช้ ในการควบคุมกลุ่ม ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ ต่างมีความเข้ าใจ
ในกฎระเบียบเป็ นอย่างดีและพร้ อมที่จะปฏิบตั ติ าม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวด 1 วัตถุประสงค์
หมวด 2 คุณสมบัตขิ องสมาชิก
หมวด 3 การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
หมวด 4 สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
หมวด 5 ระเบียบข้ อตกลงกองทุน
หมวด 6 การบรรจุกระสอบโดยใช้ ตราศูนย์ข้าว
หมวด 7 การจัดจาหน่าย และ
หมวด 8 การบริหารจัดการประกอบไปด้ วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ว่าการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ภายใต้ แนวคิด POLC พบว่ามีความสอดคล้ อง
กับ แนวคิดการบริหารจัดการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, หน้ า 19) ซึ่งอธิบายว่ าการบริหารจัดการ คือ
กระบวนการจั ด การเพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก ร ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยทรั พ ยากรต่ า งๆ อาทิ คน เงิ น เวลา
สภาพแวดล้ อมและข้ อมูล เป็ นต้ น โดยในส่วนของการวางแผน (Planning) ซึ่งประกอบไปด้ วย การวางแผนการผลิตและ
การวางแผนการตลาดของกลุ่มฯ ซึ่งเป็ นบริบทที่กลุ่มฯ ต้ องมีการบริหารและวางแผนเป็ นอย่างดี ภายใต้ เงื่อนไขของศูนย์
เมล็ดพันธุข์ ้ าวซึ่งกาหนดการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุข์ ้ าวไว้ แล้ วเมื่อกลุ่มฯเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจาเป็ นต้ องขายคืน
แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ ว ผลผลิตข้ าวที่เหลือจึงจาเป็ นต้ องมีการขายสู่ตลาด ซึ่งจากจุ ดๆ นี้จะทาให้ เราเล็งเห็นสภาพ
ความเป็ นระบบระเบียบของการจัดการกลุ่มฯ ที่ให้ ความสาคัญไปกับการวางแผน โดยมีความสัมพันธ์กบั งานวิจัยของ ยง
วิทย์ มังคละเสถียร (2555) ในขณะที่การจัดองค์การ (Organizing)นั้น มีจุดเริ่มต้ นของการก่อตัวและกาหนดโครงสร้ าง
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2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วศรีนคร
2.1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ คือ ปั จจัยที่สนับสนุนและเอื้อให้ การบริหารจัดการของกลุ่มฯ เกิดผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้วิจัยได้ อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ประกอบไปด้ วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ภาวะผูน้ าของกลุ่ม เป็ นความโชคดีของกลุ่มฯ ที่มีผ้ ูนาที่มีความเข้ าใจในปั ญหาของการทานา
และเชี่ยวชาญในกลไกการตลาดของการขายข้ าว อีกทั้ง ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่เี รียนรู้มาจากการฝึ กอบรมให้ แก่
สมาชิกในกลุ่มฯ ได้ จึงถือได้ ว่าเป็ นทุนทางสังคมที่มีความเข้ มแข็งของกลุ่มฯ ส่งผลให้ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มหลายท่านผลิต
เมล็ดพันธุต์ ามมาตรฐานการผลิตข้ าวจากศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้นายังมีสภาวะการเป็ นผู้นา คือ มี
การทางานแบบเอาจริงเอาจัง สามารถเป็ นศูนย์กลางของกลุ่มฯ ได้ และยังสามารถสร้ างเครือข่ายในการทางานร่วมกันกับ
หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทาให้ กลุ่มมีช่องทางในการจัดจาหน่ายเมล็ดพันธุข์ ้ าวได้ สงู มากขึ้น รวมทั้งผู้นายังพัฒนา
บทบาทการดาเนินงานของตนเองจนกลายเป็ นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้ าวให้ แก่สมาชิกทั้งจากในกลุ่ม ฯ และ
นอกพื้นที่อกี ด้ วย
2.1.2 การสร้างเครือข่าย เป็ นปั จจัยที่มีความเชื่อมโยงจากปั จจัยภาวะผู้นาอย่างมาก เนื่องจากผู้นา
คือบุคคลที่ขบั เคลื่อนการประสานงานให้ กลุ่มฯ กับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ การเข้ ามามีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน ทั้ง
การวางแผน การขายข้ าว การจัดกิจกรรมอบรมความรู้ การทานา เป็ นต้ น ได้ เป็ นกิจกรรมที่สอดประสานให้ เกิดความเป็ น
เครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่ เป็ นทางการ อีกทั้งกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่ช่วยประสานให้ สถานภาพความ
เป็ นเครือข่ายที่เข้ มแข็งเกิดขึ้นในกลุ่มฯและขยายตัวเป็ นวงกว้ างออกไป ผ่านความเป็ นไปได้ ในเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล เป็ นต้ น
2.1.3 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนับได้ ว่าเป็ นปัจจัยที่เป็ นขั้นตอนถัดมาที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การบริหารจัดการของกลุ่มฯ โดยนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่ม ทั้งผู้นาและสมาชิกต่างก็มีการใช้ หลักการบริหารจัดการ
งานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการจัดการกับประเด็นปั ญหาและวาระงานใหม่ๆ อยู่เสมอและเมื่อทุกคนรับรู้ใน
ประเด็นการทางานทุกอย่าง ก็ส่งผลให้ สมาชิกในกลุ่มไม่เกิดความขัดแย้ งระหว่างกัน และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เป็ นอย่างสูง
2.2 ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคคือ ปั จจัยที่ท่มี ีอิทธิพลต่อความล้ มเหลวในการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ซึ่งผู้วิจัย
ค้ นพบว่าปัจจัยซึ่งเป็ นปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการดาเนินงานการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ได้ แก่
2.2.1 การขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากศูนย์ข้าวชุมชนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กที่มีสมาชิกองค์กรแค่เพียง 25 คนเท่านั้น ส่งผลให้ การกระจายงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนามาใช้ ในการ
ช่วยเหลือกลุ่มฯ ลดน้ อยลงไปและไม่เพียงพอต่อการจัดทาโครงการระยะยาวของกลุ่มฯ ได้ ซึ่ง ปั ญหานี้มีผลทาให้ กลุ่มฯ
ต้ องมีการวางแผนเพื่อกาหนดโครงการระยะยาวกันอย่างรอบคอบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ขอยืมวัสดุและเครื่องจักรทางการเกษตรมาใช้ ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าว
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เป็ นวิสาหกิจชุมชน ผ่านบทบาทของหน่วยงานราชการซึ่งเป็ นขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยมีความสอดคล้ องกับสมแก้ ว รุ่ง
เลิศเกรียงไกร และคณะ (2547) ที่ได้ กล่าวว่าทั้งองค์กรภาครัฐและและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้ เข้ ามามีส่วนสาคัญอย่าง
ยิ่งในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยทาให้ กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งการมุ่งสนับสนุนให้ ชุมชนมีความเข้ าใจ เรียนรู้และสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้ อีกทั้งในด้ านการนาองค์การ (Leading)ยังสอดคล้ องกับผลงานของ สุธดิ า แจ้ งประจักษ์ (2558)
ที่กล่าวถึงศักยภาพและบทบาทของกลุ่มแกนนาและความสามารถในการจัดการความรู้ท่นี าพาให้ กลุ่มสามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานและกาบริหารจัดการต่อไปได้ และประเด็นสุดท้ าย การควบคุม (Controlling)มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ สุภาพร รักดี (2556) ซึ่งอธิบายถึงความสาคัญของการมีกฎระเบียบเพื่อใช้ ในการควบคุมการดาเนินงานการจัดกาน
ในภายกลุ่ ม ทั้ง นี้ การไม่ มีกฎระเบีย บอาจทาให้ กลไกการบริ ห ารไม่ ส ามารถประสบผลส าเร็จ ได้ ในขณะเดีย วกัน
กฎระเบียบซึ่งเป็ นกลไกการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังเอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ แก่สมาชิกในกลุ่ม
ด้ วย ไม่เช่นนั้น กฎระเบียบที่ถูกกาหนดขึ้นมาจะไม่สามารถเป็ นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกลุ่มฯ ได้
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ข้อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
1.1กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าว ควรมีการประสานการดาเนินงานร่วมกันกับรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการในการ
กาหนดแผนของกลุ่มตนเอง โดยเฉพาะแผนระยะยาวที่กล่าวถึงการสร้ างเครื่องอบความชื้นของกลุ่มตนเอง เนื่องจากจะได้
รับทราบถึงความพร้ อมในการให้ เงินสนับสนุนจากภาครัฐบาลและสามารถกาหนดแนวทางในการศึกษาความเป็ นไปได้
และผลประโยชน์ระยะยาวของการก่อตั้งโครงการดังกล่าวด้ วย
1.2กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวควรมีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของกลุ่มตนเองฯ อย่างเช่น แปลงนาสาธิต, การ
ควบคุมคุณภาพข้ าว, การสื่อสารการตลาด, การลดต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นวิธีการปลูกข้ าวแบบสมัยใหม่ให้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะมากขึ้น โดยใช้ ส่อื วิทยุท้องถิ่นในการโฆษณาเพื่อเป็ นการขายเมล็ดพันธุข์ ้ าวของกลุ่มไปในตัว
1.3เพื่อป้ องกันการแทรกแซงทางการเมืองในการดาเนินโครงการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวกลุ่มฯ ต้ องมีการ
ป้ องกันปัญหาเชิงรุกโดยการศึกษาการทางานกับหน่วยงานราชการแบบกลยุทธ์และสร้ างเครือข่ายการทางานกับหน่วยงาน
ราชการที่ไม่จากัดแค่ในเชิงพื้นที่แต่ต้องแผ่ขยายเครือข่ายให้ กว้ างมากยิ่งขึ้น เป็ นต้ น
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1รัฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการก่อตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นมาใหม่ แม้ ว่ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวศรีนครจะประสบความสาเร็จในการดาเนินงานที่ผ่านมา แต่กย็ ังมีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกหลายกลุ่มที่ไม่
ประสบผลสาเร็จและยุบตัวลงไป ก่อให้ เกิดการสูญเสียทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเป็ น
ผู้ส่งเสริมและให้ ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาวก่อนที่จะมีการจดประกอบก่อตั้งเป็ นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวขึ้นมา
2.2โดยธรรมดาแล้ ว การทานาของเกษตรกรไม่ได้ มศี ูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวเป็ นหน่วยงานภาครัฐบาลสนับสนุนเพียง
องค์กรเดียว แต่ยังมี สานักงานเกษตรจังหวัด กรมพั ฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์
ข้ าว มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น เป็ นผู้สนับสนุนด้ วย ดังนั้นในการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้ องกับชาวนา รัฐบาลควร
เปิ ดโอกาสให้ ตัวแสดงทั้งจากส่วนราชการและส่วนท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับรั ฐบาล ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกาหนดนโยบายชาวนาในประเทศ
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
3.1ควรมีการศึกษาการรวมกลุ่มเป็ นเครือข่ายของเกษตรกรชาวนา ซึ่งจากการวิเคราะห์ตวั แสดงที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครนั้น พบว่ าตัวแสดงของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวไม่ได้ ถูกจากัดแค่ในเชิงด้ านพื้นที่ตาบลศรี
นครพื้นที่เดียวเท่านั้น แต่ยังมีตัวแสดงซึ่งเป็ นเครือข่ายในพื้นที่อ่นื ๆ ที่มีบทบาทในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครอีก
ด้ วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตั วแสดงภายนอกพื้นที่เหล่านั้นเพื่อสร้ างองค์ความรู้และเติม
เต็มช่องว่างทางความรู้เกี่ยวกับด้ านเครือข่ายเกษตรกรชาวนาให้ มากขึ้น

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

3.2เนื่องจากพื้ นที่ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพั นธุ์ข้าวศรีนครเป็ นพื้ นที่การเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกห้ องเรียนที่
ทรงคุณค่าและเต็มไปด้ วยระบบนิเวศที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้ท่สี นใจจะศึกษาต่อยอดการวิจัยชิ้นนี้ ควรมีการศึกษาในประเด็น
การจัดการความรู้ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร, ประเด็นการจัดการตนเองของกลุ่มผู้ผลิต
เมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครและประเด็นการจัดการการทางานร่วมกันของเครือข่ายชาวนา เป็ นต้ น
3.3 จากการศึกษาถึงการรวมกลุ่มเป็ นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้ าวศรีนครที่ผ้ วู ิจัยได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 2ผู้วิจัยค้ นพบ
ว่าการรวมกลุ่มของชาวนาได้ มเี งื่อนไขทางสังคมต่างๆ มากมายที่เป็ นองค์ประกอบให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ผ้ ูวิจัยคิดว่ าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมนั้นก็คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนในชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นการทานาแบบสมัยใหม่ เป็ นต้ น

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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