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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการบริหารจดัการซึง่ทําให้วิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ด 

บ้านช่องโครุ่งเรืองประสบความสําเร็จ โดย วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการ

สนทนากลุ่ม  ซึง่กลุ่มตวัอย่างได้แก่ คณะกรรมการและผู้ แทนจากองค์กรท่ีให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง  

 ผลการศกึษาพบว่า  ปัจจยัท่ีทําให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรืองประสบความสําเร็จ

ได้แก่     1)  การบริหารจดัการกลุ่ม ประธานกลุ่มมีภาวะผู้ นํา สมาชิกมีความสามคัคี  2) การผลิต เป็นไปตาม

มาตรฐาน GAP และผลผลิตมีคณุภาพดี   3)  การตลาด มีตลาดท่ีแน่นอนประกนัราคาผลผลิตได้    4) การเงิน

และบญัชี สมาชิกมีการจดัทําบญัชีของตนเอง และบญัชีรายได้ของกลุ่มมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  5) ภาครัฐ

ให้การสนบัสนนุโดยการให้ความรู้ คําแนะนํา วสัดอุปุกรณ์ในการเพาะเห็ด เงินทนุ และช่วยสง่เสริมการตลาด    

 

ABSTRACT 

 This research aims to study the successful management of Banchongcorungrueang 

Mushroom Cultivate Community Enterprise Group. The study was conducted by means of in-depth 

interview, 2participative observation  and focus group discussion.  Samples were members of 

committee and representatives of government sectors and agents. 

 The results revealed that factors affected the success of Banchongcorungrueang 

Mushroom Cultivate Community Enterprise Group including ;1) The Group’s Organizing : The group’s 

president had his leadership as well as its members had their unity, 2) Producing : The group 

followed all GAP standards which resulted in good quality of the products, 3) Marketing : The group 

had its target market and could guarantee the price of all product, 4) Financing and Accounting : The 

members made their own financial record and account, so the income of the group could be verify. 5) 
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Support from government: The government sector supported the group with knowledge, suggestion, 

materials and equipments, fund and assisted with marketing promotion. 
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คาํนํา 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ได้น้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมาใช้ในการดําเนินงานของกลุ่ม  เม่ือเกิดปัญหากลุ่มพึ่งพาตนเอง

โดยใช้วิธีระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา และศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ แล้วนํามา

ทดลองปฏิบัติเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมจนได้ผลดี  มีความสําเร็จในการดําเนินงาน  ธนาคาร  เรืองศิลป์สุวิทย์ 

(2549) ได้ศกึษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลิตภณัฑ์จกัสานในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภณัฑ์จักสานในจังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากระดบัความสําเร็จ

และปัญหาในด้านต่างๆ ทัง้ 4 ด้าน คือด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน และด้านการจัดการ โดยใช้

แนวคิดและทฤษฎี ในเร่ืองการบริหารจัดการ ปัจจยัของความสําเร็จ และการวิเคราะห์ SWOT สรุปได้ว่า ระดบั

ความสําเร็จของกิจการสามารถวดัได้จากผลการดําเนินงานในด้านการบริหารจดัการทัง้  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การตลาด  ด้านการผลิต  ด้านการเงิน  ด้านการจดัการ  และด้านอ่ืนๆ เช่น การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นด้านความรู้ การเงิน การปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพ่ือให้ได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของลูกค้า การให้

แหลง่เงินกู้    เป็นการให้โอกาสกบัวิสาหกิจชมุชน ในการลงทนุทําธุรกิจ 

 การศกึษาความสําเร็จของวิสาหกิจชมุชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรืองในครัง้นี ้เป็นศกึษาเพ่ือค้นหา

วา่มีปัจจยัใดบ้างท่ีทําให้วิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรืองประสบความสําเร็จ โดยผลการศกึษาท่ีได้

จะนําไปใช้ในการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพอ่ืน รวมถึงนําไปเป็นแนวคิดในการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิด

ความสามคัคีในองค์กรตอ่ไป 

 

วิธีดาํเนินการศึกษา 

 การศึกษาในครัง้นีจ้ะดําเนินการศึกษาโดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม นอกจากนีแ้ล้วยังใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหล่งทุติยภูมิท่ีเป็นข้อมลูในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองราวท่ีจะศึกษา ได้แก่ บทความวิชาการ บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รายงานการประชุม 

บนัทกึผลการศกึษาทดลองของกลุม่ 

ประวัตคิวามเป็นมาและการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็บ้านช่องโครุ่งเรือง 

 ศกึษาความเป็นมา และการบริหารจดัการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง โดย

ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

ทําการศกึษาจากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรืองจํานวน 13 คน  ได้แก่ ประธาน  

รองประธาน  เลขานกุาร  ผู้ช่วยเลขานกุาร  เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการ ฝาก-ถอนเงิน  กรรมการปฏิคม

และประชาสมัพนัธ์ 2 คน  กรรมการ 4 คน           
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การให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ่มขององค์กรที่มีบทบาทและอํานาจ

หน้าที่ในการให้การสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน  

 ศกึษาเก่ียวกบัการได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรตา่งๆ โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ ศกึษาจากเอกสาร

สมดุบญัชีของกลุ่ม โดยมีแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือ ทําการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องของ

แต่ละองค์กร จํานวน 11 คน ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสงักัดสํานักงานเกษตรอําเภอพิมายผู้ ท่ี

รับผิดชอบตําบลรังกาใหญ่ และผู้ ท่ีรับผิดชอบงานส่งเสริมสถาบันเกษตรกร  นักวิชาการเกษตร สงักัดศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรโนนสูง นายกเทศมนตรีตําบลรังกาใหญ่  รองนายกเทศมนตรีตําบลรังกาใหญ่ 

ปลดัเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  นักเทคโนโลยีสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พนักงานราชการครูสงักัด

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย  ประธานชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิมาย  นักวิชาการพัฒนาชุมชน

สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอพิมาย  และหวัหน้าฝ่ายพฒันานิคมสร้างตนเองพิมาย 

ความต้องการของตลาด 

 ศกึษาเก่ียวกับความต้องการของตลาด ด้านปริมาณ  คุณภาพ เส้นทางการจําหน่าย ราคาท่ีตกลงซือ้

ขาย เหตผุลท่ีพ่อค้าติดต่อซือ้ขายกับกลุ่ม โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ มีแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น

เคร่ืองมือ ทําการสมัภาษณ์พ่อค้าแมค้่าท่ีรับซือ้เห็ดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง จํานวน 3 

คน  

สถานการณ์ของวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็บ้านช่องโครุ่งเรือง  

 ศกึษาการวิเคราะห์ เก่ียวกบั จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรค ของวิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ด 

บ้านช่องโครุ่งเรืองโดยวิธี SWOT Analysis   มีแนวทางการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  เป็น

เคร่ืองมือ กลุม่ตวัอย่างจํานวนทัง้สิน้ 27 คน ได้แก่  คณะกรรมการวิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง

จํานวน 13 คน  ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการสนบัสนนุกลุม่ จํานวน 11 คน  พ่อค้าแมค้่าท่ีรับซือ้เห็ดจากวิสาหกิจ

ชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง จํานวน 3 คน  

 

ผลการศึกษา 

ประวัตคิวามเป็นมาและการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็บ้านช่องโครุ่งเรือง 

 จากการศึกษาพบว่า เม่ือปี พ.ศ. 2539 นายสนิท  โรนพิมาย  ได้ประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางโรงเรือน

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวในเวลาท่ีว่างจากการทํานาและเพ่ือนบ้านสนใจประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง

โรงเรือนเหมือนนายสนิท ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2542  ได้จดัตัง้เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ช่ือกลุ่มว่า   “กลุ่มเพาะ

เห็ดฟางบ้านช่องโครุ่งเรือง”   และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช (Good 

Agricultural Proctice : GAP) ในโครงการอาหารปลอดภยั (Food Safety) ด้านพืช จากกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548  จนถงึปัจจบุนั 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง มีการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด การเงิน

และบญัชี ดงันี ้

1.  การบริหารจัดการกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง มีการจัดตัง้

คณะกรรมการ  โดยแบ่งหน้าท่ีอย่างชดัเจน  มีการพูดคยุกันทุกวนั และมีการนัดประชุมอย่างเป็นทางการทุก 3 

เดือน 
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  กลุ่มมีการตัง้กฎระเบียบหรือข้อตกลง ซึ่งสาระสําคัญของข้อตกลงของกลุ่ม ประกอบด้วย 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุม่  การรับสมคัรสมาชิก  และการจดัการเงินรายได้ของกลุม่  

  2.  ด้านการผลิต  มีการเพาะเห็ด  2 ชนิด  คือ เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า  ซึ่งสมาชิกทุกคนมี

โรงเรือนเพาะเห็ดเป็นของตนเอง และอยู่ในบริเวณท่ีพักอาศยั แรงงานท่ีใช้ในการผลิตเป็นแรงงานในครัวเรือน  

และสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจ้างแรงงานเสริมเป็นบางครัง้ ปัจจุบันมีผลผลิตเห็ดทัง้สิน้ 16 ราย  รวมโรงเรือน

เพาะเห็ดทัง้หมด 47 โรงเรือน แบ่งเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง 40 โรงเรือน และ โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 7 

โรงเรือน  และมีการเพาะเห็ดขอนทดแทนเห็ดนางฟ้าในเดือน มีนาคม และเดือนเมษายน มีการวางแผนการผลิต

ให้มีผลผลิตสง่ตลาดอย่างตอ่เน่ือง โดยทําการเพาะแตล่ะโรงเรือนให้ช่วงเวลาเลื่อมกนั 

  กลุ่มควบคมุคณุภาพการผลิต ได้ตามท่ีกําหนด เห็ดมีดอกหนาไม่มีเชือ้รา  หรือสิ่งเจือปนอ่ืนๆ   

ดอกยังไม่บาน  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  1 นิว้  โรงเรือนชัน้เพาะเห็ดเช็ดถูด้วยนํา้เปล่า  ทําความสะอาด

กวาดเอาวสัดท่ีุตกหลน่ไปทิง้นอกโรงเรือน  และ  ปฏิบติัทกุขัน้ตอนแบบปลอดสารพิษเพ่ือให้ผ่านการรับรองแหล่ง

ผลิตพืช Good Agriculture Practices  (GAP)   

3.  ด้านการตลาด  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง กําหนดราคาสินค้าโดย

พิจารณาจากต้นทนุของวสัดดิุบท่ีทําการเพาะเห็ด  และราคากลางของตลาด 4ปัจจุบนัเห็ดฟางท่ียงัไม่บานประกนั

ราคาขายกิโลกรัมละไม่ต่ํากว่า 40 บาท  เห็ดฟางท่ีบานแล้วราคากิโลกรัมละ 30 บาท  จําหน่ายเห็ดให้กบัแหล่ง

ตลาดหลกัคือ  ตลาดสระบุรี โดยพ่อค้ารับซือ้เห็ดซึง่มาจากอําเภอหนองบุญมากและตลาดในชุมชนโดย แม่ค้า

บ้านช่องโค   

4 กลุม่4ทําการตลาด โดยการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนและการบอกปากต่อ

ปากของลูกค้า  และสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับองค์การต่างๆ  ซึ่งหน่วยงานท่ีช่วยกลุ่มหาตลาด ได้แก่  สหกรณ์

การเกษตรอําเภอพิมาย  ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตรโนนสงู  สํานกังานเกษตรอําเภอพิมาย 

  4.  ด้านการเงินและบัญชี  สมาชิกแต่ละคนวางแผนการใช้จ่ายเองและจัดทําบัญชีอย่าง

สม่ําเสมอ บญัชีเงินกลุม่ซึง่มีรายได้มาจากเงินสจัจะออมทรัพย์เดือนละ 20 บาท  เงินบํารุงถงัอบเห็ด  ส่วนต่างค่า

วัสดุเพาะเห็ดเหรัญญิกเป็นผู้ จัดทํา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ยังขาดการบริหารจัดเงินทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ จงึไมส่ามารถผกูขาดการซือ้วสัดเุพาะเห็ดได้ 

การให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ่มขององค์กรที่มีบทบาทและอํานาจ

หน้าที่ในการให้การสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน  

จากการศกึษาพบวา่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรืองได้รับการส่งเสริมโดยการให้ความรู้

และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้คําแนะนํา งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  จากเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  

สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง        ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

อําเภอพิมาย  วิทยาลยัการอาชีพพิมาย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  นิคมสร้างตนเองพิมาย และ สํานกังาน

พฒันาชมุชนอําเภอพิมาย     

 

องค์กรท่ีให้การสนบัสนนุวิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรืองมีข้อเสนอแนะ ว่ากลุ่มจะต้องมี

ความซื่อสตัย์ทําตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยั  และกลุ่มต้องบนัทึกข้อมลูทุกด้านทัง้ในการผลผลิต กลุ่ม
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ควรดําเนินกิจกรรมผลิตเห็ดสด  โดยเน้นคณุภาพผลิตภณัฑ์  ศกึษาหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  และสร้างเครือข่าย

เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กลุม่ 

ความต้องการของตลาด 

 ตลาดหลกัของกลุ่ม มีสองตลาดคือ ตลาดสระบุรี และตลาดในชุมชน  โดยมีคนกลางมารับซือ้ท่ีกลุ่ม  

พบว่าตลาดสระบุรียังมีความต้องการอีกมากสามารถรับซือ้ได้ไม่จํากัด แต่ตลาดซบเซาในช่วงวันท่ีมีฝนตก

ตอ่เน่ือง วนัศกุร์ และวนัเสาร์ เพราะไม่ค่อยมีคนมาซือ้ของท่ีตลาด แต่ประกนัราคาให้กบักลุ่ม โดยจะรับซือ้ไม่ต่ํา

กว่ากิโลกรัมละ 40 บาท  ซึง่ราคาท่ีตลาดสระบุรีจะสงูกว่าราคาท่ีซือ้ขายท่ีกลุ่มกิโลกรัมละ 5-10 บาท โดยมีการ

ตกลงราคากนัก่อนซือ้ 

 พบว่า ตลาดในชุมชน ต้องการเห็ดฟางบานวันละประมาณ 8 กิโลกรัม ต้องการเห็ดนางฟ้าวันละ

ประมาณ 2 กิโลกรัม ในวนัตลาดนัดวนัพุธต้องการเห็ดฟางบานวนัละประมาณ 12 กิโลกรัม เห็ดนางฟ้าวนัละ

ประมาณ 5 กิโลกรัม  

 เห็ดท่ีกลุ่ม มีคุณภาพดี เนือ้แน่นแข็ง ไม่เน่าเสียง่าย และสมาชิกในกลุ่มมีอธัยาศยัท่ีดี มีนํา้ใจ มีความ

ซื่อตรง มีความสามคัคี ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน และสามารถผลิตเห็ดได้ตามความต้องการของตลาดประกอบกบัมี

ทําเลท่ีตัง้ของกลุ่มอยู่ใกล้ท่ีพกัของผู้ ซือ้ และอยู่ในเส้นทางท่ีเดินทางไปค้าขาย จึงทําให้พ่อค้ามาซือ้เห็ดท่ีกลุ่ม

อย่างสม่ําเสมอ 

สถานการณ์ของวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็บ้านช่องโครุ่งเรือง  

 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง มีจดุแข็ง เร่ืองความสามคัคีและสถานท่ีดําเนินการซึง่อยู่

ในบริเวณใกล้เคียงกัน ใช้แรงงานสมาชิกโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรง สมาชิกมีประสบการณ์และมีตลาดท่ีแน่นอน  

สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร  มีอํานาจในการต่อรองกับพ่อค้า  มีตลาดรองรับไม่จํากัด ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GAP  มีความขยนัหมัน่เพียรและพฒันาตนเองเสมอ   มีจดุออ่นเร่ืองการบริหารจดัการเงินทุน ทําให้ไม่

สามารถผูกขาดการซือ้วสัดุในการผลิต ทําให้เพ่ิมกําลงัการผลิตได้ยาก  และมีโอกาสในเร่ืองการเข้าร่วมตลาด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แก่  ตลาดอาหารฮาลาล  และตลาดอาหารเจและหน่วยงานราชการให้การ

สนับสนุน  เช่น  สํานกังานเกษตรจงัหวดั  สํานกังานเกษตรอําเภอ ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิมาย  

เทศบาลตําบลรังกาใหญ่  นิคมสร้างตนเองพิมาย  วิทยาลยัการอาชีพอําเภอพิมาย  และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สรุนารี  

สรุปและอภปิรายผล 

 จากการศึกษาความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ตําบลรังกาใหญ่   

อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  ผู้ศกึษาได้พบประเดน็ท่ีน่าสนใจจงึได้นํามาสรุปและอภิปราย ดงันี ้

 1.  วิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ตัง้ขึน้เพ่ือต้องการเพ่ิมรายได้ให้กบัครอบครัวในเวลา

ท่ีวา่งจากการทําการเกษตร ตัง้แต ่ปี 2539 ได้พฒันาจนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือปี 2548   สมาชิกภายในวิสาหกิจ

ชมุชนกลุม่เพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง  มีความสมัพนัธ์กนัแบบเครือญาติ มีความสามคัคี  มีความกตญั� ู และมี

ความเอือ้อาทรตอ่กนั ให้ความช่วยเหลือกนั มีคณะกรรมการท่ีแบ่งหน้าท่ีอย่างชดัเจน สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วม

ในการดําเนินกิจกรรมทุกขัน้ตอน โดยไม่คิดค่าแรง จึงไม่จําเป็นท่ีจะต้องบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ

บริหารงานอย่างเป็นทางการ จงึทําให้การตัง้กฎระเบียบหรือข้อตกลงของกลุ่มไม่ซบัซ้อน  สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ พระสัญญา  เคณาภูมิ และคณะ (2552)  ได้ดําเนินการศึกษาเร่ืองความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 4 
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จงัหวดัชายแดนลุ่มนํา้โขง  พบว่า การบริหารจัดการมีองค์ประกอบได้แก่ (1)  วางแผนแบบมีส่วนร่วม (2)  จัด

องค์กรอย่างกะทดัรัดตามความจําเป็น   (3)  การบริหารจดัการบคุลากรตามความสามารถและความถนดัของคน 

(4)  การอํานวยการสัง่การตามความเหมาะสมและผู้ นํามีอํานาจตดัสินใจหากเป็นผลดี  (5)  การประสานงาน

อย่างฉันท์พ่ีน้องด้วยทัศนคติแบบครอบครัวเดียวกัน (6)  การประเมินผลตนเอง และการประเมินผลจาก

หน่วยงานสงักดั (7)  จดัการงบประมาณด้วยการระดมจากสมาชิก ขอสนบัสนุนจากองค์กรอ่ืน และผลกําไรจาก

กิจกรรม (8)  จัดการตลาดแบบบูรณาการทัง้รุกและรับด้วยการสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก  (9)  ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมด้วยความสมดลุระหวา่งรายรับ-รายจ่าย 

 2.  วิสาหกิจชมุชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง มีเป้าหมายท่ีจะผลิตเห็ดท่ีมีคณุภาพ ให้ได้ถึงวนัละ 

1,000 กิโลกรัม เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  และคณะกรรมการกลุ่มพยายามเพ่ิมความรู้

ความสามารถในการผลิตและการจําหน่ายอยู่เสมอสอดคล้องกบัเสรี  พงศ์พิศ (2552) กล่าวว่า ระบบการจดัการ

วิสาหกิจชุมชนจะสําเร็จได้เม่ือวิสาหกิจชุมชน มีวิธีคิดใหม่และปฏิบัติจนได้ผล และความรู้  ซึ่งได้จากการ

ผสมผสานปรับประยกุต์ความรู้เก่ากบัความรู้ใหมใ่ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ความรู้นีเ้รียนรู้ได้จากท้องถ่ิน จาก

ผู้ รู้ จากการปฏิบติั พิสจูน์ ทดลอง 

 3.  สมาชิกมีความรู้ท่ีใช้ในการเพาะเห็ดโดยการถ่ายทอดและเรียนรู้จากประธานกลุ่ม  การอบรมและ

การเรียนรู้ร่วมกนัโดยการพูดคยุแลกเปลี่ยนความรู้ การลองผิดลองถูก ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วนําความรู้ท่ีได้

จากคนท่ีทําแล้วได้ผลดี มาบอกต่อ เม่ือแต่ละคนลองทําแล้วได้ผลดีเหมือนกนั จึงนํามาใช้เป็นวิธีการปฏิบติัของ

กลุม่ ซึง่สอดคล้องกบัเจษฏา  นกน้อย และคณะ(2553)  กลา่ววา่  องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

จากองค์การโดยทัว่ไป ทัง้นี ้เพราะองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การท่ีมุ่งเน้นในการกระตุ้นเร่งเร้า และจูงใจให้

สมาชิกทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายศกัยภาพทัง้

ของตนเอง ทีมงาน และองค์การให้สามารถปฏิบติัภารกิจได้สําเร็จลลุว่งและบรรลผุลตามความมุง่หมาย  

 5.  กระบวนการบริหารการผลิต การบริหารการตลาด และกระบวนการจดัการด้านการเงินและบญัชี  ยงั

มีบางส่วนท่ีบกพร่อง เช่น ในเร่ืองของการผลิต เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ยังไม่

สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนัน้กลุ่ม จึงควรเน้นการเพ่ิมจํานวนสมาชิก หรือสร้าง

เครือข่ายกบัวิสาหกิจชมุชนอ่ืนท่ีทําการเพาะเห็ด  เพ่ือให้ผลผลิตพอตอ่ความต้องการของตลาด   

ในเร่ืองการบริหารการตลาด กลุ่มมีวิธีการส่งเสริมการตลาด โดยทําความรู้จกักบัผู้ ท่ีทําการค้าเก่ียวกับ

พืชผลการเกษตร สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานท่ียินดีให้การสนบัสนนุและพยายามผลิตเห็ดให้มีคณุภาพดี 

เม่ือหน่วยงานตา่งๆเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ จะเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ ซึง่ถือได้ว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านช่อง

โครุ่งเรือง มีระบบการตลาดแบบผกูพนั  ดงัท่ี เสรี  พงศ์พิศ (2552) กล่าวว่า โดยทัว่ไปตลาดของวิสาหกิจชุมชนมี

อยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตลาดพอเพียง  2.  ตลาดผูกพนั  และ 3.  ตลาดแข่งขนั  ซึง่ตลาดผูกพนัคือตลาดท่ีมีการตก

ลงกันเร่ืองจํานวนและระยะเวลาท่ีจะซือ้  ถ้าวิสาหกิจชุมชนสามารถหาตลาดผูกพันได้จะทําให้มีสมาธิกับการ

รักษาและพฒันาคณุภาพผลผลิตของตนเอง ไมต้่องพะวงกบัการหาตลาด  

ในเร่ืองของกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินและบญัชี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโค

รุ่งเรือง มีความต้องการท่ีจะพึง่ตนเอง โดยใช้ทนุของตนเอง โดยทกุคนช่วยกนัลงแรงและลงทุน  ตามกําลงั  แต่ไม่

มีความสามารถในการเขียนโครงการ  การนําเสนอผลงานของกลุ่ม  หรือข้อมลูทางสถิติ  ซึง่ผู้ รับผิดชอบควรเป็น



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2093 

คณะกรรมการกลุ่มร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  เน่ืองจากสมาชิกไม่มีทกัษะ และไม่ทราบวิธีการจัดทํา อีกทัง้ไม่มี

ผู้ช่วยเหลือแนะนํา  นอกจากนีค้วรเตรียมความพร้อมรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC  กลุ่มได้

เตรียมเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการช่วยเตรียมความพร้อม  และติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมารับรองมาตรฐานและให้คําแนะนําเพ่ิมเติม สอดคล้องกบั ประเวศ วะส ี

(2540) เสนอไว้วา่ ความเข้มแข็งของชมุชนจงึเปรียบประดจุภมิูคุ้มกนัทางสงัคม โดยองค์ประกอบท่ีสําคญัในเร่ือง

ชุมชนเข้มแข็งคือ เครือข่ายความร่วมมือ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือทุนเพ่ือน ซึง่จะทําให้มีความหลากหลาย ทัง้

กิจกรรมและองค์กรหรือกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมพฒันา จะก่อให้เกิดอํานาจต่อรองและการพฒันากิจกรรมสาธารณะ

ร่วมกนั จะทําให้มีการติดต่อสื่อสาร มีการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นสาธารณะมากขึน้  จะส่งเสริมให้ชุมชนเป็น 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสํานึกร่วมในความเป็นชุมชนท้องถ่ิน และสํานึก

สาธารณะเพ่ือสงัคมโดยรวม 

ปัจจัยความสําเร็จของวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็บ้านช่องรุ่งเรือง 

 จากการศึกษาทําให้สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจยัทีทําให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง

ประสบความสําเร็จได้แก่     1)  การบริหารจดัการกลุม่ ประธานกลุม่มีภาวะผู้ นํา สมาชิกมีความสามคัคี  2) ด้าน

การผลิต เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และผลผลิตมีคณุภาพดี   3)  ด้านการตลาด มีตลาดท่ีแน่นอนประกนัราคา

ผลผลิตได้    4) ด้านการเงินและบัญชี สมาชิกมีการจัดทําบัญชีของตนเอง และบัญชีรายได้ของกลุ่มมีความ

โปร่งใสตรวจสอบได้  5) ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยการให้ความรู้ คําแนะนํา วสัดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด 

เงินทนุ และช่วยสง่เสริมการตลาด    
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