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ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่ องโครุ่ งเรื อง ตําบลรั งกาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
SUCCESS OF BANCHONGCORUNGRUEANG MUSHROOM CULTIVATE COMMUNITY
ENTERPRISE GROUP IN RUNGKAYAI SUBDISTRICT, PHIMAI DISTRICT,
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
อริญชยา อดุลย์ เดช1 และ พรรณา ไวคกุล1
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการซึง่ ทําให้ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ด
บ้ านช่องโครุ่ งเรื องประสบความสําเร็ จ โดย วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมและการ
สนทนากลุ่ม ซึง่ กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ คณะกรรมการและผู้แทนจากองค์กรที่ให้ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ทําให้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื องประสบความสําเร็ จ
ได้ แก่ 1) การบริ หารจัดการกลุ่ม ประธานกลุ่มมีภาวะผู้นํา สมาชิกมีความสามัคคี 2) การผลิต เป็ นไปตาม
มาตรฐาน GAP และผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี 3) การตลาด มีตลาดที่แน่นอนประกันราคาผลผลิตได้ 4) การเงิน
และบัญชี สมาชิกมีการจัดทําบัญชีของตนเอง และบัญชีรายได้ ของกลุ่มมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ 5) ภาครัฐ
ให้ การสนับสนุนโดยการให้ ความรู้ คําแนะนํา วัสดุอปุ กรณ์ในการเพาะเห็ด เงินทุน และช่วยส่งเสริ มการตลาด

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, participative 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)
2
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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.
Key Words: Successful, Community Enterprise Group
E-mail address: sa32499@windowslive.com

คํานํา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม เพาะเห็ ด บ้ านช่ อ งโครุ่ ง เรื อ ง ได้ น้ อมนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มาใช้ ในการดําเนินงานของกลุ่ม เมื่อเกิดปั ญหากลุ่มพึ่งพาตนเอง
โดยใช้ วิธีระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาวิธีแก้ ปัญหา และศึกษาจากเครื อข่ายต่างๆ แล้ วนํามา
ทดลองปฏิบัติเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมจนได้ ผลดี มีความสําเร็ จในการดําเนินงาน ธนาคาร เรื องศิลป์สุวิทย์
(2549) ได้ ศกึ ษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผลิตภัณฑ์จกั สานในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากระดับความสําเร็ จ
และปั ญหาในด้ านต่างๆ ทัง้ 4 ด้ าน คือด้ านการตลาด ด้ านการผลิต ด้ านการเงิน และด้ านการจัดการ โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎี ในเรื่ องการบริ หารจัดการ ปั จจัยของความสําเร็ จ และการวิเคราะห์ SWOT สรุ ปได้ ว่า ระดับ
ความสําเร็ จของกิจการสามารถวัดได้ จากผลการดําเนินงานในด้ านการบริ หารจัดการทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
การตลาด ด้ านการผลิต ด้ านการเงิน ด้ านการจัดการ และด้ านอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นด้ านความรู้ การเงิน การปรั บปรุ งคุณภาพสินค้ า เพื่อให้ ได้ มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรั บของลูกค้ า การให้
แหล่งเงินกู้ เป็ นการให้ โอกาสกับวิสาหกิจชุมชน ในการลงทุนทําธุรกิจ
การศึกษาความสําเร็ จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื องในครัง้ นี ้ เป็ นศึกษาเพื่อค้ นหา
ว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่ทําให้ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื องประสบความสําเร็ จ โดยผลการศึกษาที่ได้
จะนําไปใช้ ในการส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มอาชีพอื่น รวมถึงนําไปเป็ นแนวคิดในการทํางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ เกิด
ความสามัคคีในองค์กรต่อไป

วิธีดาํ เนินการศึกษา
การศึ ก ษาในครั ง้ นี จ้ ะดํ า เนิ น การศึ ก ษาโดยการการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การสนทนากลุ่ ม และการ
สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม นอกจากนีแ้ ล้ วยังใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งทุติยภูมิที่เป็ นข้ อมูลในเรื่ องที่
เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องราวที่ จะศึกษา ได้ แก่ บทความวิชาการ บัญชี รายรั บ-รายจ่ายของกลุ่ม รายงานการประชุม
บันทึกผลการศึกษาทดลองของกลุม่
ประวัตคิ วามเป็ นมาและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่ องโครุ่ งเรื อง
ศึกษาความเป็ นมา และการบริ หารจัดการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง โดย
ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่ วม เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
ทําการศึกษาจากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื องจํานวน 13 คน ได้ แก่ ประธาน
รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการ ฝาก-ถอนเงิน กรรมการปฏิคม
และประชาสัมพันธ์ 2 คน กรรมการ 4 คน
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การให้ การสนับสนุนและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มขององค์ กรที่มีบทบาทและอํานาจ
หน้ าที่ในการให้ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ศึกษาเกี่ยวกับการได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาจากเอกสาร
สมุดบัญชีของกลุ่ม โดยมีแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างเป็ นเครื่ องมือ ทําการสัมภาษณ์ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องของ
แต่ละองค์กร จํ านวน 11 คน ได้ แก่ นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพิ มายผู้ที่
รับผิดชอบตําบลรังกาใหญ่ และผู้ที่รับผิดชอบงานส่งเสริ มสถาบันเกษตรกร นักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์ วิจัย
และพั ฒ นาการเกษตรโนนสู ง นายกเทศมนตรี ตํ า บลรั ง กาใหญ่ รองนายกเทศมนตรี ตํ า บลรั ง กาใหญ่
ปลัดเทศบาลตําบลรั งกาใหญ่ นักเทคโนโลยีสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พนักงานราชการครู สงั กัด
วิทยาลัยการอาชี พพิ มาย ประธานชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิ มาย นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพิมาย และหัวหน้ าฝ่ ายพัฒนานิคมสร้ างตนเองพิมาย
ความต้ องการของตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับความต้ องการของตลาด ด้ านปริ มาณ คุณภาพ เส้ นทางการจําหน่าย ราคาที่ตกลงซื ้อ
ขาย เหตุผลที่พ่อค้ าติดต่อซื ้อขายกับกลุ่ม โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก มีแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างเป็ น
เครื่ องมือ ทําการสัมภาษณ์พ่อค้ าแม่ค้าที่รับซื ้อเห็ดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง จํานวน 3
คน
สถานการณ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่ องโครุ่ งเรื อง
ศึกษาการวิเคราะห์ เกี่ยวกับ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ด
บ้ านช่องโครุ่ งเรื องโดยวิธี SWOT Analysis มีแนวทางการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) เป็ น
เครื่ องมือ กลุม่ ตัวอย่างจํานวนทังสิ
้ ้น 27 คน ได้ แก่ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง
จํานวน 13 คน ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสนับสนุนกลุม่ จํานวน 11 คน พ่อค้ าแม่ค้าที่รับซื ้อเห็ดจากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง จํานวน 3 คน

ผลการศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่ องโครุ่ งเรื อง
จากการศึกษาพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2539 นายสนิท โรนพิมาย ได้ ประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางโรงเรื อน
เพื่ อเพิ่ มรายได้ ให้ กับครอบครั วในเวลาที่ ว่างจากการทํ านาและเพื่ อนบ้ านสนใจประกอบอาชี พเพาะเห็ดฟาง
โรงเรื อนเหมือนนายสนิท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้ จดั ตังเป็
้ นกลุ่มส่งเสริ มอาชีพ โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มเพาะ
เห็ ด ฟางบ้ านช่ อ งโครุ่ ง เรื อ ง” และจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และได้ รั บ การรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต พื ช (Good
Agricultural Proctice : GAP) ในโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ด้ านพืช จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปั จจุบนั
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง มีการบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด การเงิน
และบัญชี ดังนี ้
1. การบริ ห ารจัด การกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนกลุ่มเพาะเห็ ด บ้ านช่ องโครุ่ ง เรื อ ง มี ก ารจัด ตัง้
คณะกรรมการ โดยแบ่งหน้ าที่อย่างชัดเจน มีการพูดคุยกันทุกวัน และมีการนัดประชุมอย่างเป็ นทางการทุก 3
เดือน
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กลุ่ม มีก ารตัง้ กฎระเบี ยบหรื อข้ อตกลง ซึ่งสาระสํ าคัญของข้ อตกลงของกลุ่ม ประกอบด้ วย
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการกลุม่ การรับสมัครสมาชิก และการจัดการเงินรายได้ ของกลุม่
2. ด้ านการผลิต มีการเพาะเห็ด 2 ชนิ ด คือ เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า ซึ่งสมาชิ กทุกคนมี
โรงเรื อนเพาะเห็ดเป็ นของตนเอง และอยู่ในบริ เวณที่พักอาศัย แรงงานที่ใช้ ในการผลิตเป็ นแรงงานในครัวเรื อน
และสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจ้ างแรงงานเสริ มเป็ นบางครัง้ ปั จจุบันมีผลผลิตเห็ดทัง้ สิ ้น 16 ราย รวมโรงเรื อน
เพาะเห็ดทัง้ หมด 47 โรงเรื อน แบ่งเป็ นโรงเรื อนเพาะเห็ดฟาง 40 โรงเรื อน และ โรงเรื อนเพาะเห็ดนางฟ้า 7
โรงเรื อน และมีการเพาะเห็ดขอนทดแทนเห็ดนางฟ้าในเดือน มีนาคม และเดือนเมษายน มีการวางแผนการผลิต
ให้ มีผลผลิตส่งตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยทําการเพาะแต่ละโรงเรื อนให้ ช่วงเวลาเลื่อมกัน
กลุ่มควบคุมคุณภาพการผลิต ได้ ตามที่กําหนด เห็ดมีดอกหนาไม่มีเชื ้อรา หรื อสิ่งเจือปนอื่นๆ
ดอกยังไม่บาน เส้ นผ่านศูนย์ กลางประมาณ 1 นิว้ โรงเรื อนชัน้ เพาะเห็ดเช็ดถูด้วยนํ า้ เปล่า ทําความสะอาด
กวาดเอาวัสดุที่ตกหล่นไปทิ ้งนอกโรงเรื อน และ ปฏิบตั ิทกุ ขันตอนแบบปลอดสารพิ
้
ษเพื่อให้ ผ่านการรับรองแหล่ง
ผลิตพืช Good Agriculture Practices (GAP)
3. ด้ านการตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง กําหนดราคาสินค้ าโดย
พิจารณาจากต้ นทุนของวัสดุดิบที่ทําการเพาะเห็ด และราคากลางของตลาด ปั จจุบนั เห็ดฟางที่ยงั ไม่บานประกัน
ราคาขายกิโลกรัมละไม่ตํ่ากว่า 40 บาท เห็ดฟางที่บานแล้ วราคากิโลกรัมละ 30 บาท จําหน่ายเห็ดให้ กบั แหล่ง
ตลาดหลักคือ ตลาดสระบุรี โดยพ่อค้ ารับซื ้อเห็ดซึง่ มาจากอําเภอหนองบุญมากและตลาดในชุมชนโดย แม่ค้า
บ้ านช่องโค
กลุม่ ทําการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนและการบอกปากต่อ
ปากของลูกค้ า และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับองค์การต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่ช่วยกลุ่มหาตลาด ได้ แก่ สหกรณ์
การเกษตรอําเภอพิมาย ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรโนนสูง สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย
4. ด้ านการเงิ น และบัญ ชี สมาชิ ก แต่ล ะคนวางแผนการใช้ จ่ ายเองและจัด ทํ าบัญ ชี อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ บัญชีเงินกลุม่ ซึง่ มีรายได้ มาจากเงินสัจจะออมทรัพย์เดือนละ 20 บาท เงินบํารุ งถังอบเห็ด ส่วนต่างค่า
วัส ดุเพาะเห็ ด เหรั ญ ญิ ก เป็ นผู้ จัด ทํ า มี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แต่ยัง ขาดการบริ ห ารจัด เงิ น ทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถผูกขาดการซื ้อวัสดุเพาะเห็ดได้
การให้ การสนับสนุนและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มขององค์ กรที่มีบทบาทและอํานาจ
หน้ าที่ในการให้ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
จากการศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื องได้ รับการส่งเสริ มโดยการให้ ความรู้
และสร้ างเสริ มประสบการณ์ ให้ คํ าแนะนํ า งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ จากเทศบาลตํ าบลรั งกาใหญ่
สํานัก งานเกษตรอําเภอพิ มาย ศูนย์ วิจัย และพัฒนาการเกษตรโนนสูง
ชมรมเครื อข่ ายวิส าหกิ จ ชุม ชน
อําเภอพิมาย วิทยาลัยการอาชีพพิมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี นิคมสร้ างตนเองพิมาย และ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอพิมาย
4

4

4

องค์กรที่ให้ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื องมีข้อเสนอแนะ ว่ากลุ่มจะต้ องมี
ความซื่อสัตย์ทําตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และกลุ่มต้ องบันทึกข้ อมูลทุกด้ านทังในการผลผลิ
้
ต กลุ่ม
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ควรดําเนินกิจกรรมผลิตเห็ดสด โดยเน้ นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ศึกษาหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง และสร้ างเครื อข่าย
เพื่อเพิ่มความเข้ มแข็งให้ กลุม่
ความต้ องการของตลาด
ตลาดหลักของกลุ่ม มีสองตลาดคือ ตลาดสระบุรี และตลาดในชุมชน โดยมีคนกลางมารั บซื ้อที่กลุ่ม
พบว่าตลาดสระบุรียังมี ความต้ องการอี กมากสามารถรั บซื อ้ ได้ ไม่จํากัด แต่ต ลาดซบเซาในช่วงวัน ที่ มีฝ นตก
ต่อเนื่อง วันศุกร์ และวันเสาร์ เพราะไม่ค่อยมีคนมาซื ้อของที่ตลาด แต่ประกันราคาให้ กบั กลุ่ม โดยจะรับซื ้อไม่ตํ่า
กว่ากิโลกรัมละ 40 บาท ซึง่ ราคาที่ตลาดสระบุรีจะสูงกว่าราคาที่ซื ้อขายที่กลุ่มกิโลกรัมละ 5-10 บาท โดยมีการ
ตกลงราคากันก่อนซื ้อ
พบว่า ตลาดในชุม ชน ต้ องการเห็ ด ฟางบานวัน ละประมาณ 8 กิ โลกรั ม ต้ องการเห็ ด นางฟ้ าวัน ละ
ประมาณ 2 กิโลกรั ม ในวันตลาดนัดวันพุธต้ องการเห็ดฟางบานวันละประมาณ 12 กิโลกรั ม เห็ดนางฟ้าวันละ
ประมาณ 5 กิโลกรัม
เห็ดที่กลุ่ม มีคุณภาพดี เนื ้อแน่นแข็ง ไม่เน่าเสียง่าย และสมาชิกในกลุ่มมีอธั ยาศัยที่ดี มีนํ ้าใจ มีความ
ซื่อตรง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน และสามารถผลิตเห็ดได้ ตามความต้ องการของตลาดประกอบกับมี
ทําเลที่ตงของกลุ
ั้
่มอยู่ใกล้ ที่พกั ของผู้ซื ้อ และอยู่ในเส้ นทางที่เดินทางไปค้ าขาย จึงทําให้ พ่อค้ ามาซื ้อเห็ดที่กลุ่ม
อย่างสมํ่าเสมอ
สถานการณ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่ องโครุ่ งเรื อง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง มีจดุ แข็ง เรื่ องความสามัคคีและสถานที่ดําเนินการซึง่ อยู่
ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน ใช้ แรงงานสมาชิกโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรง สมาชิกมีประสบการณ์ และมีตลาดที่แน่นอน
สมาชิ กมี ส่วนร่ วมในการบริ หาร มี อํานาจในการต่อรองกับพ่อค้ า มี ตลาดรองรั บไม่จํากัด ได้ รั บการรั บ รอง
มาตรฐาน GAP มีความขยันหมัน่ เพียรและพัฒนาตนเองเสมอ มีจดุ อ่อนเรื่ องการบริ หารจัดการเงินทุน ทําให้ ไม่
สามารถผูกขาดการซื ้อวัสดุในการผลิต ทําให้ เพิ่มกําลังการผลิตได้ ยาก และมีโอกาสในเรื่ องการเข้ าร่ วมตลาด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย นได้ แก่ ตลาดอาหารฮาลาล และตลาดอาหารเจและหน่วยงานราชการให้ ก าร
สนับสนุน เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิมาย
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ นิคมสร้ างตนเองพิมาย วิทยาลัยการอาชีพอําเภอพิมาย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึก ษาความสํ าเร็ จ ของวิ ส าหกิ จ ชุม ชนกลุ่ม เพาะเห็ ด บ้ า นช่ อ งโครุ่ ง เรื อ ง ตํ า บลรั ง กาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศกึ ษาได้ พบประเด็นที่น่าสนใจจึงได้ นํามาสรุ ปและอภิปราย ดังนี ้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง ตังขึ
้ ้นเพื่อต้ องการเพิ่มรายได้ ให้ กบั ครอบครัวในเวลา
ที่วา่ งจากการทําการเกษตร ตังแต่
้ ปี 2539 ได้ พฒ
ั นาจนเป็ นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2548 สมาชิกภายในวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม่ เพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง มีความสัมพันธ์กนั แบบเครื อญาติ มีความสามัคคี มีความกตัญ�ู และมี
ความเอื ้ออาทรต่อกัน ให้ ความช่วยเหลือกัน มีคณะกรรมการที่แบ่งหน้ าที่อย่างชัดเจน สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่ วม
ในการดําเนิ นกิจกรรมทุกขัน้ ตอน โดยไม่คิดค่าแรง จึงไม่จําเป็ นที่จะต้ องบริ หารงานในรู ปแบบคณะกรรมการ
บริ หารงานอย่างเป็ นทางการ จึงทําให้ การตังกฎระเบี
้
ยบหรื อข้ อตกลงของกลุ่มไม่ซบั ซ้ อน สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ พระสัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2552) ได้ ดําเนินการศึกษาเรื่ องความสําเร็ จของวิสาหกิจชุมชนใน 4
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จังหวัดชายแดนลุ่มนํา้ โขง พบว่า การบริ หารจัดการมีองค์ประกอบได้ แก่ (1) วางแผนแบบมีส่วนร่ วม (2) จัด
องค์กรอย่างกะทัดรัดตามความจําเป็ น (3) การบริ หารจัดการบุคลากรตามความสามารถและความถนัดของคน
(4) การอํานวยการสัง่ การตามความเหมาะสมและผู้นํามีอํานาจตัดสินใจหากเป็ นผลดี (5) การประสานงาน
อย่ างฉัน ท์ พี่ น้ อ งด้ วยทัศ นคติ แ บบครอบครั วเดี ย วกัน (6) การประเมิ น ผลตนเอง และการประเมิ น ผลจาก
หน่วยงานสังกัด (7) จัดการงบประมาณด้ วยการระดมจากสมาชิก ขอสนับสนุนจากองค์กรอื่น และผลกําไรจาก
กิ จ กรรม (8) จัดการตลาดแบบบูรณาการทัง้ รุ ก และรั บด้ วยการสร้ างแรงจูง ใจแก่ส มาชิ ก (9) ประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมด้ วยความสมดุลระหว่างรายรับ-รายจ่าย
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง มีเป้าหมายที่จะผลิตเห็ดที่มีคณ
ุ ภาพ ให้ ได้ ถึงวันละ
1,000 กิ โ ลกรั ม เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่อ ความต้ อ งการของตลาด และคณะกรรมการกลุ่มพยายามเพิ่ มความรู้
ความสามารถในการผลิตและการจําหน่ายอยู่เสมอสอดคล้ องกับเสรี พงศ์พิศ (2552) กล่าวว่า ระบบการจัดการ
วิส าหกิ จ ชุม ชนจะสํ าเร็ จ ได้ เมื่อวิ ส าหกิ จ ชุมชน มีวิธี คิ ด ใหม่แ ละปฏิ บัติจ นได้ ผ ล และความรู้ ซึ่ง ได้ จ ากการ
ผสมผสานปรับประยุกต์ความรู้ เก่ากับความรู้ ใหม่ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ความรู้ นี ้เรี ยนรู้ ได้ จากท้ องถิ่น จาก
ผู้ร้ ู จากการปฏิบตั ิ พิสจู น์ ทดลอง
3. สมาชิกมีความรู้ ที่ใช้ ในการเพาะเห็ดโดยการถ่ายทอดและเรี ยนรู้ จากประธานกลุ่ม การอบรมและ
การเรี ยนรู้ ร่วมกันโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ การลองผิดลองถูก ฝึ กปฏิบัติด้วยตนเอง แล้ วนําความรู้ ที่ได้
จากคนที่ทําแล้ วได้ ผลดี มาบอกต่อ เมื่อแต่ละคนลองทําแล้ วได้ ผลดีเหมือนกัน จึงนํามาใช้ เป็ นวิธีการปฏิบตั ิของ
กลุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับเจษฏา นกน้ อย และคณะ(2553) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรี ยนรู้ จะมีลกั ษณะที่แตกต่าง
จากองค์การโดยทัว่ ไป ทังนี
้ ้ เพราะองค์การแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นองค์การที่ม่งุ เน้ นในการกระตุ้นเร่ งเร้ า และจูงใจให้
สมาชิกทุกคนในองค์การมีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพทัง้
ของตนเอง ทีมงาน และองค์การให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ สําเร็ จลุลว่ งและบรรลุผลตามความมุง่ หมาย
5. กระบวนการบริ หารการผลิต การบริ หารการตลาด และกระบวนการจัดการด้ านการเงินและบัญชี ยัง
มีบางส่วนที่บกพร่ อง เช่น ในเรื่ องของการผลิต เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง ยังไม่
สามารถผลิตได้ เพี ยงพอต่อความต้ องการของตลาด ดังนัน้ กลุ่ม จึงควรเน้ นการเพิ่ มจํ านวนสมาชิก หรื อสร้ าง
เครื อข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ทําการเพาะเห็ด เพื่อให้ ผลผลิตพอต่อความต้ องการของตลาด
ในเรื่ องการบริ หารการตลาด กลุ่มมีวิธีการส่งเสริ มการตลาด โดยทําความรู้ จกั กับผู้ที่ทําการค้ าเกี่ยวกับ
พืชผลการเกษตร สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานที่ยินดีให้ การสนับสนุนและพยายามผลิตเห็ดให้ มีคณ
ุ ภาพดี
เมื่อหน่วยงานต่างๆเชิญชวนให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมใดๆ จะเข้ าร่ วมกิจกรรมเสมอ ซึง่ ถือได้ ว่า วิสาหกิจชุมชนบ้ านช่อง
โครุ่ งเรื อง มีระบบการตลาดแบบผูกพัน ดังที่ เสรี พงศ์พิศ (2552) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปตลาดของวิสาหกิจชุมชนมี
อยู่ 3 ประเภท คือ 1.ตลาดพอเพียง 2. ตลาดผูกพัน และ 3. ตลาดแข่งขัน ซึง่ ตลาดผูกพันคือตลาดที่มีการตก
ลงกันเรื่ องจํานวนและระยะเวลาที่จะซื ้อ ถ้ าวิสาหกิจชุมชนสามารถหาตลาดผูกพันได้ จะทําให้ มีสมาธิ กับการ
รักษาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง ไม่ต้องพะวงกับการหาตลาด
ในเรื่ องของกระบวนการบริ หารจัดการด้ านการเงินและบัญชี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโค
รุ่ งเรื อง มีความต้ องการที่จะพึง่ ตนเอง โดยใช้ ทนุ ของตนเอง โดยทุกคนช่วยกันลงแรงและลงทุน ตามกําลัง แต่ไม่
มีความสามารถในการเขียนโครงการ การนําเสนอผลงานของกลุ่ม หรื อข้ อมูลทางสถิติ ซึง่ ผู้รับผิดชอบควรเป็ น
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คณะกรรมการกลุ่มร่ วมกับหน่วยงานของรั ฐ เนื่องจากสมาชิกไม่มีทกั ษะ และไม่ทราบวิธีการจัดทํา อีกทัง้ ไม่มี
ผู้ช่วยเหลือแนะนํา นอกจากนี ้ควรเตรี ยมความพร้ อมรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ AEC กลุ่มได้
เตรี ยมเขียนโครงการเพื่อขอรั บการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการช่วยเตรี ยมความพร้ อม และติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมารั บรองมาตรฐานและให้ คําแนะนําเพิ่มเติม สอดคล้ องกับ ประเวศ วะสี
(2540) เสนอไว้ วา่ ความเข้ มแข็งของชุมชนจึงเปรี ยบประดุจภูมิค้ มุ กันทางสังคม โดยองค์ประกอบที่สําคัญในเรื่ อง
ชุมชนเข้ มแข็งคือ เครื อข่ายความร่ วมมือ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุนเพื่อน ซึง่ จะทําให้ มีความหลากหลาย ทัง้
กิจกรรมและองค์กรหรื อกลุ่มคนที่เข้ าร่ วมพัฒนา จะก่อให้ เกิดอํานาจต่อรองและการพัฒนากิจกรรมสาธารณะ
ร่ วมกัน จะทําให้ มีการติดต่อสื่อสาร มีการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นสาธารณะมากขึ ้น จะส่งเสริ มให้ ชุมชนเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสํานึกร่ วมในความเป็ นชุมชนท้ องถิ่น และสํานึก
สาธารณะเพื่อสังคมโดยรวม
ปั จจัยความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่ องรุ่ งเรื อง
จากการศึกษาทําให้ สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยทีทําให้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้ านช่องโครุ่ งเรื อง
ประสบความสําเร็ จได้ แก่ 1) การบริ หารจัดการกลุม่ ประธานกลุม่ มีภาวะผู้นํา สมาชิกมีความสามัคคี 2) ด้ าน
การผลิต เป็ นไปตามมาตรฐาน GAP และผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี 3) ด้ านการตลาด มีตลาดที่แน่นอนประกันราคา
ผลผลิตได้ 4) ด้ านการเงิ นและบัญชี สมาชิ กมีการจัดทํ าบัญชีของตนเอง และบัญชีรายได้ ของกลุ่มมีความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ 5) ภาครั ฐให้ การสนับสนุนโดยการให้ ความรู้ คําแนะนํ า วัสดุอุปกรณ์ ในการเพาะเห็ด
เงินทุน และช่วยส่งเสริ มการตลาด
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