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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาสภาพ
การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย และเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความสาเร็จในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขง บ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยคัดเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 15 คน แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม หน่ ว ยงานราชการที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน 3 คน กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 คน กลุ่มผู้นาชุมชน
และปราชญ์ ช าวบ้ า น 4 คน และกลุ่ ม บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ ส มาชิ ก กลุ่ ม 4 คน
ใช้เครื่องมือในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง และกรอบการสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก การบริ ห าร 5 ก ได้ แ ก่ กลุ่ ม กรรมการ
กฎระเบียบกติกา กองทุน และกิจกรรม มีปัจจัยในการบริหาร หรือ 4 Ms ครบถ้วน
ได้ แ ก่ ก าลั ง คน งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และการจั ด การที่ ดี มี ก ารจั ด สรร
ผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ผู้นากลุ่มมีภาวะผู้นา โครงสร้างทางสังคม ค่านิยมทางสังคม
ช่ว ยหนุน เสริ มให้ก ลุ่ม ประสบผลสาเร็จ 2) ปั ญหาที่ พบในการบริ หารจัด การของ
กรณีศึกษานี้ พบว่า ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยขาดความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์กลุ่ม และอุปสรรค ที่พบ ได้แก่ ผูกขาดการค้าของ
บริษัทเอกชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ผลกระทบจากกิจการท่าเรือดูด
ทราย และปัญหาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 3) แนวโน้มความสาเร็จในการบริหาร
จั ด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยใช้ ตั ว แบบแรงผลั ก ดั น ในการแข่ ง ขั น ของพอร์ เ ตอร์
(Porter’s 5 force model) ในการวิเคราะห์พบว่า (1) แรงกดดันของการเข้ามายัง
อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ อยู่ในระดับต่า (2) แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายเดิม
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อยู่ในระดับต่า (3) แรงกดดันของสินค้าทดแทน อยู่ในระดับต่า (4) แรงกดดันจาก
อานาจการต่อรองของผู้ซื้ออยู่ในระดับสูง (5) แรงกดดันจากอานาจการต่อรองของผู้
จัดหาวัตถุดิบ อยู่ในระดับสูง
คาสาคัญ: แนวทางการบริหารจัดการ; วิสาหกิจชุมชน; การพัฒนาที่ยั่งยืน
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Abstract
This study is the qualitative research. The objectives of this study
are to study: 1) current situations, 2) problems, and threats, and 3) trends of
Cage Culture in Mekong River, Phrao Tai Village, Hinngom Sub-District, MuangNongkhai District, Nongkhai Province. The data were obtained from key
informants who were drawn from 4 groups based on the criterion-based
selection. There were 15 people including: three people from group of
government agencies which supporting community enterprise, four people
from group of executives and members of the community enterprise, four
people from group of community leaders and local traditional intellectuals,
and four people from group of non-members of community enterprise. The
instruments used in the research were structured-interview questions and
frame for focus group discussion. Data were analyzed using content analysis.
It was found that: 1) The current situation is that community enterprise
administrations of Fish Cage Culture in Mekong River managed their business
based on 5 aspects; members, committee, rules and regulations, fund, and
activities. The benefits were fairly shared among all members. Leadership
skills, social structure, and social values are contributed to the success of
community enterprise. 2) Problems included lack of effective management
which was shown in lack of continuity in the development and expansion of
group products. Threats were from monopoly in fish farming system by
private companies which cause the variation of cost of production, the
impact from sand suction industry, and natural phenomena. 3) The trends
for sustainable development of Fish Cage Culture in Mekong River
Community Enterprises were analyzed by using Porter’s 5 force model found
that (1) the force of new competitors entry into the industry was at low level
(2) the force of rivalry among existing firms was at low level (3) the force of
substitute products was at low level (4) the force of bargaining power of
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buyers was at high level (5) the force of bargaining power of suppliers was at
high level.
Keywords: Management Guideline; Community Enterprises;
Sustainable Development
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บทนา
ในอดีตประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนดารงอยู่ได้โดยมี
ความเกี่ยวพันกับการเกษตรมากกว่าครึ่งประเทศ เกษตรกรไทยทาการผลิตแบบ
ดั้งเดิม ที่อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านและเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาการ
พัฒนาประเทศ เป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นการพัฒนาตามแนวคิด “การพัฒนากระแสหลัก” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อการตลาดและการส่งออก ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม
เปลี่ ยนแปลงไปจากการผลิ ตเพื่ อยั งชีพ มาเป็ นการผลิ ตเพื่อการค้ า ซึ่งเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ชยาพร วัฒนศิริ และคณะ,
2553) ทาให้ ภาคอุตสาหกรรมและบริก าร เป็นภาคหลักในผลิตภั ณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (gross domestic product: GDP) แทนภาคเกษตรกรรม และในช่วงปี
พ.ศ. 2531 ประเทศไทยได้มีการเปิดเสรีทางการเงิน มีการเข้ามาของเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศจานวนมหาศาลส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง จน
เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ทาให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤตการณ์ต้มยากุ้ง” (กษมาพร พวง
ประยงค์, 2554) จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ ในสภาพที่เรียกว่า
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา และการพัฒนาไม่ยั่งยืน” หากปล่อยไว้ จะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว และผลสุดท้าย จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน
ไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยโดย
รัฐบาล จึงทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกลับไปหารากฐานเดิม
คือภาคเกษตรกรรมและชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึง
มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพั ฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่า นประเทศ จาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมี
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม ที่ให้ความสาคัญ
กับการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และ “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ที่เป็น
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เศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึงพาตนเองและได้รับส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560)
วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) คือ กิจการของชุมชน เกี่ยวกับ
การผลิตสิน ค้า การให้ การบริการหรือการดาเนินการอื่น ๆ ที่ดาเนิน การโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ในรูปนิติบุคคล
หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้า งรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นแนวทางที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้าง
ระบบการพึ่งพาตนเองให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548)
การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และ
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรนั้นตั้งไว้ โดยสามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น กรมการพัฒนาชุมชน (2560) ได้อธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กลุ่มหรือองค์กรชุมชน โดยใช้หลักการ 5 ก ไว้ดังนี้ ก ที่ 1 : กลุ่ม/สมาชิก ครบคลุมถึง
การรวมตัว กัน ของคนที่มีค วามสมั ครใจ พร้ อมที่ จะให้ค วามร่ว มมื อในการดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกัน หรือประเภทอาชีพเดียวกันอย่างน้อย 5 คน ขึ้น
ไป ก ที่ 2 : กรรมการ หมายถึ ง กลุ่ม คนซึ่ งได้รับ มอบหมายและเป็น ตัว แทนจาก
สมาชิกให้บริหารกลุ่มนั้น ซึ่งกลุ่มจะมั่นคงและบรรลุผลเพียงใด ขึ้นอยู่คณะกรรมการ
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก ที่ 3 : กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
ควรทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างสมาชิกและ
คณะกรรมการ วิธีการอาจเป็นการร่วมกันร่างขึ้นมาเอง หรืออาศัยกฎหมายอื่นมา
รองรับ ก ที่ 4 : กองทุนของกลุ่ม อาจเป็นเงินหรือเครื่องมือ ที่ทาให้กิจกรรมของกลุ่ม
ดาเนินการได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ที่มาของกองทุนได้แก่ ทุนจากการ
ระดมหุ้นของสมาชิก ทุนจากภาครัฐ /เอกชน ทุนจากการจัดกิจกรรม และทุนจากการ
กู้ยืม แบ่ งเป็น แหล่งทุน ภายในชุ มชนและแหล่งทุ นภายนอกชุมชน และ ก ที่ 5 :
กิจกรรม เป็นสิ่งที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยมีการกาหนดเป็นแผนกิจกรรมต่าง ๆ
ในด้านความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ (2560) ได้ศึกษา
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก พบว่า การบริหารจัดการของ
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กลุ่มใช้การบริหารเชิงระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนมีการดาเนินงานโปร่งใส ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ มีเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจน ด้านความยั่งยืน พบว่า มีการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ มีการพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผลิตภั ณฑ์เข้าถึงผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้โดดเด่น พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี ขณะที่ ภิ
ศักดิ์ กัลยาณมิตร (2558) ประมวลวิเคราะห์การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศนอร์
ดิก ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง เพราะเป็นการพัฒนา
ที่ ส ร้ า งความมั่ ง คั่ ง ทั้ ง ทางวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่พอเพียงและต่อเนื่อง และมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่วนปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชน
อย่ างยั่งยืน ประกอบไปด้ วยการมีภ าวะผู้ นา โดยผู้ นาจะต้อ งมี วิ สัย ทัศ น์ก ว้า งไกล
สามารถแก้ไ ขปัญหาได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ การปฏิ บัติตามกฎและข้อบังคับทาง
สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ระบุไว้ โดยธุรกิจชุมชนจะต้องมีการ
บริหารจัดการที่ดีในการวางแผนและการนาไปปฏิบัติ มี คุณสมบัติในการบริการโดย
จะต้ องมี ใ จรั ก ในการบริ ก าร มี ความเต็ ม ใจในการท างาน ประการต่ อมาคื อ การ
ประสานงานร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ที่จาเป็น รวมทั้ง
การมีทุนทางสังคม ที่จะนาพากลุ่มให้ประสบความสาเร็จได้ และความร่วมมือของ
ชุ ม ชน ในการน าไปปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ และการสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน
สุดท้าย จะต้องมีความโปร่งใสทางการเงิน ในการจัดหาเงิน และการจัดสรรรายได้
(Wronka, 2013) และโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และค่านิยมทางสังคม
นั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะมี ส่ ว นเสริ ม หนุ น ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนด าเนิ น การได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
(Valchovska และ Watts, 2013)
จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 3,026.53 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะพิเศษทอด
ยาวตามลาแม่น้าโขง เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อารยธรรม
โบราณ ตลอดจนวัฒ นธรรม ประเพณี ศิลปะที่สวยงาม อีกทั้งพลเมืองมีวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเกษตรกรรม จึงเป็นแหล่งผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม
อันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศ จังหวัดหนองคายมีศักยภาพที่โดดเด่น คือ การ
ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ ข้า ว สับปะรด
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ยางพารา โค ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และที่สาคัญคือ ปลานิลแม่น้าโขง ข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดหนองคาย พบว่ามีวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนรับรองสถานะตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ทั้งหมด 607 แห่ง สาหรับอาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นอาเภอที่ติดแม่น้าโขงตลอดแนว มีวิสาหกิจ
ชุมชน จานวนทั้งสิ้น 64 แห่ง ได้รับการประเมินศักยภาพ 42 แห่งโดยแบ่งกลุ่มตาม
ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ออกเป็นวิสาหกิจชุมชนระดับดี จานวน 11
แห่ ง วิ สาหกิจ ชุ มชนระดับ ปานกลาง จ านวน 30 แห่ ง และวิ ส าหกิจ ชุ มชนระดั บ
ปรับปรุง จานวน 1 แห่ง (สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย, 2560)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขง บ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัด
หนองคาย เกิ ด จากการรวมตั ว กัน ของคนในชุ ม ชน บ้ า นพร้ าวใต้ ที่ไ ด้ พัฒ นาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มาพัฒนาการ
ประกอบอาชี พ ของคนในชุ ม ชนที่ มี ค วามผู ก พั น กั น มี วิ ถี ชี วิ ต ร่ ว มกั น เกิ ด จาก
วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนลุ่ ม น้ าโขง ที่ อ าศั ย แม่ น้ าในการด ารงชี พ คื อ การเลี้ ย งปลา
ชาวบ้านพร้าวใต้ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้ งเป็นกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้าโขง จด
ทะเบียนวิสากิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2556 ผลการดาเนินงานสามารถสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกในการเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งแตกต่างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งอื่นในประเภทเดียวกัน ที่พบว่ าการ
ดาเนินการประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นต้องสลายการจัดตั้งกลุ่มไป ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค แนวทางการบริหารจัดการและการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยเลือกศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง
ปลากระชั ง แม่ น้ าโขง บ้ า นพร้ า วใต้ ต าบลหิ น โงม อ าเภอเมื อ งหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นกรณีที่ประสบความสาเร็จอย่างเด่นชัด ทั้งนี้ เพื่อนาผลที่ได้
จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นให้
เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเป็นกรณีศึกษาที่ชี้ใ ห้เห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นผ่านขบวนการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
อย่างเหมาะสมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ ดังนี้
1. เพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารจัด การของวิ สาหกิ จชุมชนกลุ่ มเลี้ย งปลา
กระชังแม่น้าโขง บ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง
ปลากระชั งแม่ น้ าโขงบ้ า นพร้ า วใต้ ต าบลหิ น โงม อ าเภอเมื อ งหนองคาย จั งหวั ด
หนองคาย ประสบความสาเร็จ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความสาเร็จในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขง บ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย สู่ความยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นกรณีศึกษา (Case Study) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) โดยคัดเลือก
แบบเจาะจง (criterion-based selection) จานวน 4 กลุ่ม โดยกาหนดคุณสมบัติไว้
ดังนี้ หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุน , คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ,
ผู้นาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured
interview) แบบสังเกต และกรอบสาหรับการสนทนากลุ่ม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยมี ห นังสื อ จากวิ ท ยาลั ยการปกครองท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทาหนังสือแนะนาตัวผู้วิจัย และประโยชน์
ของงานวิจัยที่จะได้รับ ถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้
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ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อขอความร่วมมือในการลง
พื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้นลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยเข้าสัมภาษณ์และ
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือบทเรียนที่เป็น
แบบอย่างที่ดี จากนั้นสังเกตภาคสนาม และดาเนินการจัดสนทนากลุ่มย่อย (focus
group discussion)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เชิง
เนื้ อ หา ถอดบทเรี ย นจากการสั ง เกต สรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน บนฐานของตัวแบบแรงผลักดันในการแข่งขันของพอร์
เตอร์ (Porter, 1980) สรุปและนาเสนอประกอบประเด็นสาคัญ จากนั้นสรุปนาเสนอ
ผลเชิงพรรณนาความตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลของการศึกษา
1. สภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้า
โขงบ้านพร้าวใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มี
สภาพดังนี้ คือกลุ่มเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน นาโดยนายวีรัช ไกรยะวงศ์
กานันตาบลหินโงม เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพขึ้น โดยมติที่ประชุมได้เลือกอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เนื่องจากชาวบ้าน
มีพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว โดยแรกเริ่มมีสมาชิกจานวน 50 คน และในปีเดียวกันนั้น มี
หน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขง คือ สานักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเมื อ งหนองคาย จั ด ประชุ ม ก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ มี ก ารคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการ เพื่อรองรับงบประมาณที่จะมาสนับสนุนจากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย สนับสนุนโดยการนากระชังจานวน 2 กระชัง
มามอบให้กลุ่ม พร้อมพันธุ์ปลา และอาหารปลา ประกอบกับสมาชิกกลุ่มเองมีการลง
หุ้นร่วมกัน สมทบการดาเนินงานของกลุ่ม ต่อมาปี พ.ศ. 2556 กลุ่มอาชีพ เลี้ยงปลา
กระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ สานักงานเกษตรอาเภอ
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เมืองหนองคาย โดยมีเกษตรอาเภอเป็นนายทะเบียน โดยใช้ชื่อในการจดทะเบียนว่า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มเลี้ยงปลากระชังพร้าวใต้ หมู่ 6 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ
วิสาหกิ จอย่า งเป็น ทางการของกลุ่ม ตั้งแต่นั้ นเป็น ต้น มา ปั จจุ บัน มีค ณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม จานวน 16 คน มีสมาชิกจานวน 112 คน การบริหารจัดการพบว่า มี
การบริหารตามหลักการบริหารกลุ่ม 5 ก ได้แก่ กลุ่ม กรรมการ กฎระเบียบกติกา
กองทุน และกิจกรรม มีปัจจัยในการบริหารหรือ 4Ms ครบถ้วน ได้แก่ กาลังคน
เพียงพอ เครื่องจักรมีสภาพดีใช้งานได้ วัสดุอุปกรณ์มีครบถ้วน กลุ่มมีกองทุนและการ
จัดการที่ดี มีการจัดสรรผลประโยชน์ กลุ่มมีกระบวนการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งจัดสรรให้คณะกรรมการ ส่วนที่สอง
จัดสรรให้สมาชิกกลุ่ม และส่วนที่สามนาเข้ากองทุนของกลุ่ม เรื่องภาวะผู้นา กลุ่มมี
ภาวะผู้นาทั้งผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เรื่องโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และ
ค่านิยมทางสังคมเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้การบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบผลสาเร็จ
ได้
2. ปัญหาและอุปสรรค พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขง
บ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีปัญหาในเรื่อง
การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
และขยายผลิต ภั ณ ฑ์ก ลุ่ ม กล่ า วคื อ กลุ่ม เคยได้ รั บ งบประมาณในการสร้ า งโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์และได้รับการสนับสนุนความรู้การแปรรูปปลาจากบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด แต่การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากปลาแปรรูป ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง
และอุปสรรคที่พบ ได้แก่ 1) ผูกขาดการค้าของบริษัทเอกชน กล่าวคือ มีบริษัทเอกชน
เข้ามาทาธุรกิจกับชาวบ้าน โดยการนาพันธุ์ปลามาให้เลี้ยง แต่มีเงื่อนไขคือจะต้องซื้อ
อาหารปลาจากบริษัท เมื่อเลี้ยงปลาจนได้ขนาดตามที่ต้องการ กลุ่มจะต้องส่งผลผลิต
ให้แก่บริษัท โดยมีระบบวางเงินมัดจา หากไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาจะมีการหัก
เงินมัดจา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และกลุ่มขายผลผลิตในราคาที่เท่าทุน
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หรื อ มี ก าไรน้ อ ย 2) ผลกระทบจากกิ จ การท่ า เรื อ ดู ด ทราย และปั ญ หาจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อปลากระชังที่เลี้ยงไว้ ทาให้ผลผลิตของกลุ่มลดลง
กลุ่มประสบปัญหาได้กาไรน้อย
3. จากการวิเคราะห์แนวโน้มความสาเร็จในการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน โดยใช้ตัวแบบแรงผลักดันในการแข่งขันของพอร์เตอร์ (Porter’s 5 force
model) พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้ มี (1) แรง
ก ด ดั น ข อ ง ก า ร เ ข้ า ม า ยั ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง คู่ แ ข่ ง ขั น ร า ย ใ ห ม่
(new entrants) อยู่ในระดับต่า (2) แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายเดิม (segment
rivalry) อยู่ในระดับต่า (3) แรงกดดันของสินค้าทดแทน (substitute) อยู่ในระดับต่า
(4) แรงกดดั นจากอ านาจการต่อ รองของผู้ซื้ อ (buyers) และ (5) แรงกดดั นจาก
อานาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ (suppliers) อยู่ในระดับสูง
สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ยั่ งยื น กรณี ศึ ก ษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้ ตาบลหินโงม อาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขง
บ้านพร้าวใต้ มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร 5 ก ได้แก่ กลุ่ม กรรมการ
กฎระเบียบกติกา กองทุน และกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมการพัฒนา
ชุมชน (2560) ที่ว่า การบริหารจัดการกลุ่มหรือองค์กรชุมชนจะต้องประกอบไปด้วย
กลุ่ม กรรมการ กฎกติกา กองทุน กิจกรรม เรียกว่าหลักการ 5ก โดยมีคณะกรรมการ
ทาหน้าที่บริหารจัดการกลุ่ม มีการประชุมอยู่เป็นประจา โดยกลุ่มมีการประชุมทุก ๆ
วันที่ 21 หรือ 22 ของเดือน สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม เพาะเห็ ด บ้ า นช่ อ งโครุ่ ง เรื อ ง ต าบลรั งกาใหญ่ อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยอริญชยา อดุลย์เดช (2555) ที่พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านช่องโครุ่งเรือง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมามีการบริหาร
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จัดการกลุ่มที่ดีคือมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน มีการพูดคุย
กันทุกวัน มีการประชุมอย่างเป็นทางการทุกสามเดือนกลุ่มมีการตั้งระเบียบข้อตกลง
ของกลุ่มด้วย นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวมี
ปัจจัยการบริหารครบถ้วน ได้แก่กาลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่
ดี มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งการจัดสรรผลประโยชน์เป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดของ Kotas (2015) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง “Key success factors for social services organizations in
Poland” ที่ว่าการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กร
ภาคประชาสั งคมหรื อ องค์ ก รชุ ม ชนจะประสบผลส าเร็ จ ได้ จ ะต้ อ งมี ปั จ จั ย นี้ ใน
ประเด็นภาวะผู้นา พบว่ากลุ่มมีภาวะผู้นา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wronka
(2013) ที่ศึกษาเรื่อง Analyzing the success of social enterprises-critical
success factors Perspective พบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิ จชุมชน ต้องประกอบไปด้ว ยการมีภ าวะผู้นา ในเรื่อ ง
โครงสร้ า งทางสังคม ค่ า นิย มทางสั งคม พบว่ า มีผ ลช่ว ยหนุน เสริม ให้ก ลุ่ ม ประสบ
ผลสาเร็จมาก สอดคล้องกับ Valchovska และ Watts (2013) ที่ได้ศึกษาแนวคิด
พื้นฐานของสภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร พบว่าปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง 3 ประการแรกที่ทาให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสาเร็จ คือ โครงสร้าง
ทางสังคม ทุนทางสังคมและค่านิยมทางสังคม เพราะปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนเสริมหนุน
ให้วิสาหกิจชุมชนดาเนินการได้อย่างยั่งยืน
2) ด้านปัญหาอุปสรรคที่พบในการบริหารจัดการของกรณีศึกษานี้ พบว่า
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี กล่าวคือคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
บางคนไม่กระตือรือร้นในการศึกษาดูงานจากวิสาหกิจกลุ่มอื่น ๆที่เป็นต้นแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษติญา มูลศรี (2552) เรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พบว่าด้านองค์การ
และการจัดการองค์การมีประเด็นปัญหาที่พบคือขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความรู้กับกลุ่มอื่น ๆ ส่วนปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและขยาย
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม พบว่ากลุ่มขาดวัตถุดิบที่จะนามาแปรรูปพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งเป็ น
ปัญ หาที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบมาจากการผูก ขาดการค้ า ของบริ ษัท เอกชน เนื่ องจากมี
บริษั ทเอกชนเข้ามาท าธุร กิจ กับ กลุ่ม โดยน าพั นธุ์ป ลามาให้เ ลี้ย ง แต่มี เงื่อ นไขคื อ
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จะต้องซื้ออาหารปลาจากบริษัท เมื่อเลี้ยงปลาจนได้ขนาดตามที่ต้องการ กลุ่มจะต้อง
ส่งผลผลิ ต ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ซึ่ งท าให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง แต่ จ าหน่ า ยปลาในราคาที่ ต่ า
อุ ป สรรคประการต่ อ มาคื อ ผลกระทบจากกิ จ การท่ า เรื อ ดู ด ทรายและปั ญ หาจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเลี้ยงปลากระชัง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ไม่
สามารถควบคุมได้ จะต้องอาศัย ความร่วมมือร่ว มใจของสมาชิก กลุ่มในการแก้ไ ข
ปัญหา ซึ่งความสามัคคีของกลุ่มเป็นปัจจัยความสาเร็จหนึ่งของวิสาหกิจชุมชน ดังที่สุ
กัญญา อธิปอนันต์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการพึ่งตนเอง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเสียสละสามัคคี ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม
3) แนวโน้มความสาเร็จในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ตัวแบบ
แรงผลักดันในการแข่งขันของพอร์เตอร์ (Porter’s 5 force model) ในการวิเคราะห์
พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้าโขงบ้านพร้าวใต้ มี (1) แรงกดดันของ
การเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (new entrants) อยู่ในระดับต่า
เนื่องจากการที่คู่แข่งขันรายใหม่ จะเข้ามาทาธุรกิจเลี้ยงปลากระชังแบบเดียวกันกับ
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านพร้าวใต้ ในปัจจุบันทาได้ยาก เพราว่าต้นทุนในการดาเนินการสูง
(2) แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายเดิ ม(segment rivalry) อยู่ในระดับต่า เนื่องจาก
สถานการณ์ของตลาดปลานิลกระชังแม่น้าโขง ไม่มีการแข่งขันกันรุนแรง แรงกดดัน
จากคู่แข่งที่ทาธุรกิจปลากระชังจึงอยู่ในระดับที่ต่า (3) แรงกดดันของสินค้าทดแทน
(substitute) อยู่ในระดับต่า เนื่องจากปลานิลแม่น้าโขงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ปลามี
รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด ยากที่จะหาสินค้ามาทดแทน (4) แรงกดดันจาก
อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ(buyers) และ (5) แรงกดดันจากอานาจการต่อรองของผู้
จัดหาวัตถุดิบ (suppliers) อยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ซื้อและผู้จัดหาวัตถุดิบรายหลัก
ของกลุ่มวิสาหกิจ เป็นรายเดียวกัน คือบริษัทเอกชนที่เข้ามาทาการค้ากับกลุ่ม จัดหา
พั น ธุ์ ป ลาและอาหารมาให้ ก ลุ่ ม และซื้ อ ผลผลิ ต คื อ ปลานิ ล จากกลุ่ ม ท าให้ ปั จ จั ย
แรงกดดันทั้งสองปัจจัยดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เพราะว่าบริษัทเอกชนมีอานาจในการ
ต่อรองกับกลุ่ม
แนวทางการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังแม่น้า
โขงบ้านพร้าวใต้สู่ความยั่งยืน จากการประมวลสังเคราะห์ข้อมูล สามารถนาเสนอได้
ดังนี้ 1) กลุ่มควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกกลุ่มให้
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เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเข้าใจเจตจานงของการเป็นวิสาหกิจชุมชน โดย
จัดอบรมศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบผลสาเร็จ ส่งเสริมกลุ่มให้เข้าประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มตื่นตัวในการดาเนินงานอยู่เสมอ 2) ควรมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการตลาด การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดจากผลผลิตที่เป็นปลานิลสดสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเชื่อมโยงแหล่ง
ความรู้ ห รื อ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ มาสู่ ชุ ม ชน 3) ควรมี ก ารประสานงานให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มแก้ไขปัญหาราคาอาหารปลาที่สูง
เช่นการผลิตอาหารปลาหรือการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเลี้ ยงปลา การ
เพาะพันธุ์ปลา เป็นต้น 4) ควรมีการประสานงานการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ
ภาครัฐ มีการให้ความรู้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม สินค้าของกลุ่มผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นสื่อสมัยใหม่ เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
อย่างทั่วถึง เป็นการทาการตลาดที่จะสร้างยอดขายหรือกาไรให้แก่กลุ่ม 5) ควรมีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินกิจการของกลุ่มอย่างยั่งยืน และ 6) ควรมีหน่วยงานหรือธนาคาร
ให้สินเชื่อการดาเนินการของกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานของมินระดา โคตรศรีวงค์ (2559) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่ม รวมถึงปัญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสาเร็จ กรณีศกึ ษากลุ่มทอผ้า
ไหมบ้านหวายหลึม ตาบลมะบ้า อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่พบว่าปัจจัย
หลั ก ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ งผลให้ ก ลุ่ ม ประสบความส าเร็ จ คื อ การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานภายนอก ควรมีช่องทางการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย
ต่าง ๆ และ ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ (2560) ที่สรุปว่าการบริหารจัดการของกลุ่มใช้การ
บริหารเชิงระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนมีการดาเนินงานโปร่งใส ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มี
เป้ า หมายการตลาดที่ ชั ด เจน มี ก ารพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้ มี ก ารพั ฒ นาช่ อ งทาง
การตลาดให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี
จากการประมวลสังเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปนาเสนอประเด็นที่นาไปใช้
เป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน คื อ 1) สมาชิ ก กลุ่ ม และ
คณะกรรมการ ควรสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการพึ่ ง ตนเองและการพึ่ ง พา
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บริ ษั ท เอกชนให้ เ หมาะสม ควรเปลี่ ย นแนวความคิ ด จากการร่ ว มลงทุ น กั บ
บริษัทเอกชนที่ทาให้กลุ่มเสียเปรียบ หันมาพึ่งพาตนเองและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจ 2) หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนควรให้ความรู้แก่กลุ่ม
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม การต่อยอดผลิตภัณฑ์ การแปรรูป ส่งเสริม
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มมีกาไรมากขึ้น ข้อเสนอแนะในการ
ทาวิจัยในอนาคต คือควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานกับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ
เช่ น กลุ่ ม ท าไข่ เ ค็ ม กลุ่ม ทอผ้ า กลุ่ม เลี้ ย งโค เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็น ถึ งข้ อ ดี ข้ อเสี ย ของการ
รวมกลุ่มหรือจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนว่าดีหรือไม่ กับบริบทและสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ไป การศึกษารูปแบบการดาเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
ชุมชนนั้น จะส่งผลให้ผลการศึกษาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
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