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บทคดัย่อ 
เพื่อศึกษาการจดัการปัญหาและแนวทางการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

เมือง:กลุ่มปลา๑เดียวบา้นหว้ยบงต าบลโนนเมืองอ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล าภูเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 27 คน เก็บ
ขอ้มูล  แนวทางการสัมภาษณ์แนวทางการสังเกตแนวทางการสนทนากลุ่ม  พบวา่การจดัตั้งกลุ่มไดเ้ลือกกรรมการตาม
ความรู้ความสามารถ ไดจ้ดัท าแผนการผลิต การแปรรูปธุรกิจ  แผนการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ แผนการจดัการ 
ดา้นการเงินและดา้นการบญัชี  ปัญหาการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดแ้ก่ปัญหาแผนการผลิตใชเ้วลานาน การตลาด
และประชาสัมพนัธ์ยงัแคบการเงินดอกเบ้ียสูงการบัญชีไม่สามารถจะจดัท าบัญชีขั้นสูงได้แนวทางการพฒันากลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืควรจดัท าแผนธุรกิจระยะสั้นเน่ืองจากแปรรูปวนัต่อวนัควรมีบรรจุภณัฑท่ี์น่าสนใจการตลาด
และการประชาสัมพนัธ์ควรขยายให้ทนัสมยัควรหาทุนสนบัสนุนการเงินและควรฝึกอบรมผูท้  าบญัชีให้ท าบญัชีขั้นสูง
ได ้

 
ABSTRACT 

        To study the problem management and guidelines for developing the community enterprise group of None –
muang Sub-district Administrative Organization: only one fish Group,Ban huey- Bong Nong-bua-lampu Province, as 
qualitative research interviews, 27 storage guidelines, guidelines that guide the group discussion. The establishment 
of a group selected by the BoardCompetent Make a plan Processing business plans, marketing and public relations 
plans, financial management and accounting. Community enterprise management problems, including the plan for a 
long time.  Marketing and public relations to narrow accounting, finance, high interest can not be prepared for 
advanced development of enterprises. Sustainable Community Plan should be a short business day since privatization 
should have attractive packaging,  and public relations should extend financial support for reconstruction should be 
trained bookkeeper and accountants to advanced. 
ค าส าคญั: การจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

Keywords:  GroupmnagementofcommunityenterpriseNone-muangAdminisAdministrative Oganization 
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชนบท และประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีรายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งพ่ึงพาผลผลิตทางการเกษตรเป็นส าคญั  น าพากลุ่มใหอ้ยูร่อดต่อไปได ้( ศิริจนัทร์ 
,2553) 
 ดังนั้ นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินชนบทเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากประชาชนในชนบทอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากประมาณร้อยละ 54 หรือ 35 ลา้นคน (สถาบนัวจิยัประชากรสงัคม,
มหาวิทยาลยัมหิดล,2556- เวบ็ไซด์ ) ถา้หากไดน้ าทุนในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาเป็นอยา่งยิ่ง เช่น “ การน าทุนชุมชน” แต่ละพ้ืนท่ีมาใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัและ
รังสรรคส์ภาพบริการและผลิตภณัฑก็์สามารถจะน ารายไดม้าสู่ครอบครัวและชุมชนได ้ทุนชุมชนในพ้ืนท่ีประกอบดว้ย
ทุนทางชีวภาพ ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนทางสงัคมหมายถึง แรงงานของบุคคล และทุนทางวฒันธรรมไดแ้ก่ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของการใชแ้นวคิดดา้น“ วิสาหกิจชุมชน” อนัเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และความเขม็แขง็ของชุมชนซ่ึงจะน าเป็นสู่การพ่ึงตนเองได(้วภิาวี, 2559 )  

วสิาหกิจชุมชน เป็นการประกอบกิจกรรมของประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีหลายประเภทเช่นการทอผา้ไหม  การ
ทอผา้ฝ้าย  การจักสานตะกร้า กระติบข้าวเหนียว  การทอเส่ือกก หรือการแปรรูปอาหารเช่น  การท าปลาร้าบอง
ทรงเคร่ือง  การท าไข่เค็มไอโอดีน  น ้ าผึ้ ง  ข้าวแตน และ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา ๑ เดียว ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวน้ี
สามารถจะสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวและชุมชนดา้นสงัคม ท าใหป้ระชาชนท่ีวา่งเวน้จากการท านาและรอฤดูกาลเก็บ
เก่ียว ไม่ตอ้งยา้ยถ่ินไปขายแรงงานท่ีอ่ืน ประชาชนสามารถจะประกอบอาชีพดงักล่าวอยูใ่นทอ้งถ่ินท าให้ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนมีความเข็มแข็งไดกิ้จการดงักล่าวไดด้ าเนินการมาเป็นเวลาชา้นาน แต่ยงัมิได้ด าเนินการเป็นรูปแบบท่ี
ชดัเจนท าใหค้นในชุมชนและในระดบัประเทศไม่ไดต้ระหนกัและไม่เขา้ใจในกิจกรรมดงักล่าวหากมีการส่งเสริมพฒันา
แลว้จะท าใหชุ้มชุนไดรั้บผลดีทั้งดา้นเศรษฐกิจสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
จงัหวดัหนองบวัล าภู เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ยประชากรจ านวน    517,344  คน  ชาย 
260,308  คน  หญิง  257,036 คน มีทั้งหมด  6  อ าเภอ  ไดแ้ก่  อ าเภอเมือง  อ าเภอนากลาง  อ าเภอสุวรรณคูหา  อ าเภอนา
วงั  อ าเภอศรีบุญเรือง  และอ าเภอโนนสัง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบดว้ย  8  แห่ง  ไดแ้ก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม่วง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางกู่   องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกุดดู่   องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนเมือง  (รายงานของอ าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู, 2559)  ในส่วนภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลได้
ก าหนดไว ้7 ดา้น ภารกิจดงักล่าวไดรั้บการก าหนดอยูใ่นพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดา้นการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และด้านสุดท้าย คือ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งในด้านน้ี คือ การลงทุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7) ซ่ึง
องคก์าร 
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บริหารส่วนต าบลโนนเมือง ได้มีบทบาทและหน้าท่ีส่งเสริมอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีบ้านห้วยบง  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ไดส่้งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภณัฑป์ลา  กลุ่มปลา ๑ เดียว ซ่ึงเป็นกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มหน่ึง ได้แก่  การส่งเสริมงบประมาณ  การให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกลุ่ม ส่งเสริมการ
ประชาสมัพนัธ์รูปแบบต่างๆ  การจดัท าแผนการผลิต  การจดัท าแผนธุรกิจ การประชาสัมพนัธ์ การตลาด ตลอดทั้งการ
จดัการการเงิน  และการจดัท าบญัชี  ใหก้บักลุ่มแปรรูปปลาดงักล่าว 
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภณัฑป์ลา  กลุ่มปลา ๑ เดียว  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  โดยการส่งเสริมขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมือง  มีกรรมการจ านวน 7 คนมีสมาชิกเร่ิมก่อตั้ง จ านวน 6 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 16 คน การ
บริหารจดัการกลุ่มเร่ิมตั้งแต่การจดัตั้งกลุ่ม การจดัท าแผนการผลิต  การจดัท าแผนธุรกิจ การผลิต และการเพ่ิมมูลค่า 
การตลาด การประชาสมัพนัธ์ ดา้นการเงิน และการท าบญัชี ซ่ึงท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ  พบวา่มีการด าเนินงานท่ีดี
ท่ีสุด  (Best  Practice)  ดังจะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ. 2548  กลุ่มได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว ตาม
โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นระดบัประเทศในปี พ.ศ. 2555  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  
การประกวดการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากปลาน ้ าจืดของกรมประมง ในงานวนัประมงแห่งชาติ  พ.ศ. 2556  และไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การประกวดการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปลาน ้ าจืดของกรมประมง ในงานวนัประมงแห่งชาติ
(รายงานผลการประเมินความส าเร็จของกลุ่ม,2556) 
จากการท่ีกลุ่มอาชีพดงักล่าวมีการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงไดรั้บรางวลัมาโดยตลอด  
ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจจะศึกษาเร่ืองสภาพการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลา  ๑ เดียว บา้นห้วยบง ต าบลโนน
เมือง อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล าภู  อยา่งย ัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  : กรณีศึกษา กลุ่มปลา 

๑ เดียว บา้นหว้ยบง ต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  : กรณีศึกษา  

กลุ่มปลา ๑ เดียว  บา้นหว้ยบง   ต าบลโนนเมือง  อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
3. เพ่ือหาแนวทางการพฒันาการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองอยา่ง

ย ัง่ยนื  : กรณีศึกษา กลุ่มปลา ๑ เดียว บา้นหว้ยบง ต าบลโนนเมือง  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 

วธีิการวจิยั 
  การวิจยั เร่ือง  การจดัการกลุ่มวิสาหากิจชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง : กรณีศึกษา กลุ่มปลา ๑ เดียว บา้นห้วย
บง ต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสัง   จงัหวดัหนองบัวล าภู  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ( Qualitative  Research )  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
วจิยัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูล 
2. การเลือกพ้ืนท่ีและเลือกผูใ้หข้อ้มูล 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การสร้างเคร่ืองมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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7. การตรวจสอบขอ้มูล 
8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
                กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย ประธานกรรมการกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม  เหรัญญิก  เลขานุการกลุ่มกรรมการ
กลุ่ม  ผูน้ าชุมชน  ผูบ้ริโภค นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูรู้้เก่ียวกบับริบทของพ้ืนท่ี 
                ผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 27 คน ประกอบด้วย   ประธานกรรมการกลุ่ม รองประธานกรรมการกลุ่ม เหรัญญิก  
เลขานุการกลุ่ม  กรรมการกลุ่ม จ านวน 5 คน ผูน้ าชุมชน จ านวน 2 คน ผูบ้ริโภค จ านวน 12 คน  นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 คน  เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 2 คน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน  
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 2 คน และผูรู้้เก่ียวกบับริบทของพ้ืนท่ี 2 คนจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัเชิง
คุณภาพ  ไดก้ าหนดตามความเหมาะสมของสถานการณ์( ชาย , 2550  )  

2. การเลือกพื้นทีแ่ละเลือกผู้ให้ข้อมูล 
การเลือกพ้ืนท่ีวิจัย  ได้เลือกบ้านห้วยบง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  อ าเภอโนนสัง   จังหวดั

หนองบวัล าภู เป็นพ้ืนท่ีศึกษา  จากการสมัภาษณ์เบ้ืองตน้พบวา่กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปลากลุ่มปลา ๑ เดียว  สมาชิก
กลุ่มมีความสนใจเก่ียวกบัการแปรรูปจากปลาใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา ผูน้ ากลุ่มมีความเขม้แขง็และเป็นผูน้ าแบบ
ประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเป็นกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานดงัจะเห็นไดจ้ากการไดรั้บรางวลัต่างๆตลอดมา   

การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลไดเ้ลือกโดยกระจายตามสถานภาพของผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยประธานกรรมการกลุ่ม  
รองประธานกลุ่ม  เหรัญญิก  เลขานุการกลุ่มกรรมการกลุ่ม  ผูน้ าชุมชน  ผูบ้ริโภค นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูรู้้เก่ียวกบับริบท
ของพ้ืนท่ี 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ( Semi Structured Interview :SSI ) เพื่อสัมภาษณ์บริบทบ้านห้วยบง และ
บริบทของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปลากลุ่มปลา ๑เดียว ต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 

3.2 แนวทางการสัมภาษณ์ ( Interview  Guide) เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth  Interview) ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและ
ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 แนวทางการสังเกต ( Observation Guide ) เพ่ือใชส้ังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีและของ
กลุ่มฯทั้ งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant  Observation )และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม( Non- Participant  
Observation )  

3.4 แนวทางการสนทนากลุ่ม (วิไลวจัส์ ,2556)  เพ่ือสนทนากลุ่มผูรู้้เก่ียวกบัการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยนืยนัขอ้มูลและ
หาแนวทางการพฒันาการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลา ๑ เดียว 
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               3.5 สมุดบนัทึกภาคสนาม เพื่อจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์การสังเกตจากปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนและบนัทึกเหตกุารณ์ประจ าวนั 
               3.6 กลอ้งบนัทึกภาพ เพ่ือบนัทึกภาพขั้นตอนกระบวนการการจดัการกลุ่มวิสาหากิจชุมชน กลุ่มปลา  ๑ เดียว 
บา้นหว้ยบง ต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณบดีคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ถึงผูน้ าชุมชนและ
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Seconday Data )  ศึกษาค้นควา้จากเอกสาร วรรณกรรม รายงานการวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัและพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั 
 4.3 การถ่ายภาพกระบวนการผลิต การขายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากปลาของกลุ่ม 
4.4เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data)   เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม สัมภาษณ์โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่  แนว
ทางการสัมภาษณ์  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ( Semi Structured Interview : SSI ) แนวทางการสังเกต ( Observation  Guide ) และสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก( In-depth Interview ) ตามวตัถุของการวจิยั 
 

  5.  ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูล เดือน  มิถุนายน 2559 -  ธนัวาคม  2559 
 

 6.  การตรวจสอบข้อมูล 
                การตรวจสอบขอ้มูล   ท าเป็น 2 ระยะ   ตั้งแต่รวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม  และหลงัจากการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลมาแลว้  ก่อนการวเิคราะห์ขอ้มูลไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ดา้นขอ้มูล ( Data-
Triangulation )  การตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดแ้ก่ แหล่งเวลา สถานท่ีและบุคคล  นอกจากน้ียงัไดต้รวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล ( 
Methodological   Triangulation ) โดยการใชว้ิธีการสังเกตควบคู่กบัการสัมภาษณ์ การซักถามพร้อมกนัเม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ น าขอ้มูล
ไปวเิคราะห์ตามวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

 7.  การรวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง   แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต การจดบันทึก
ภาคสนามมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงเก่ียวกบักิจกรรมตามกรอบแนวความคิด และวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ วิเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นส าคญั ตีความขอ้มูล ความคิดเห็นแต่ละชุดเป็นช่วงๆ หลงัจากตรวจสอบขอ้มูลแลว้ 
หากขอ้มูล บางประเด็นไม่ครบถว้นจะเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะโค๊ตค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือยืนยนัขอ้มูลให้มีความ
น่าเช่ือถือและมีความชดัเจนยิง่ข้ึน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis ) 

ผลการวจิยั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 27 คน เป็นชาย  13 คน หญิง  14  คน  อายใุนช่วงมากท่ีคือ  40-49 ปี  จ านวน  11  คน  รองลงมาอายใุนช่วง  50 – 

59  ปี  จ านวน 10  คน ช่วงอาย ุ 30-39  คน จ านวน  2 คน ช่วงอาย ุ 60-69  จ านวน  3  คน  และนอ้ยท่ีสุดช่วงอาย ุ 70-79 ปี จ านวน  1  คน 
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ระดบัการศึกษา  พบวา่  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดจ านวน  12  คน  รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  6  

คน ระดบัประถมศึกษา  5  คน  ระดบัปริญญาโท  จ านวน  3  คน และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จ านวน 1 คน  สถานภาพสมรส  จ านวน  26  

คน  โสด  จ านวน  1  คน   

อาชีพรับราชการมากท่ีสุด  จ านวน  11  คน  รองลงมาท านา  8  คน  นักการเมือง  3  คน  คา้ขาย  2  คน   แม่บ้าน  1  คน  พนักงาน

บริษทั  2  คน 
 

1. สภาพการจดัการกลุ่มวิสาหกจิชุมชน :  กลุ่มปลา ๑ เดยีว 

2.1  ด้านการจดัตั้งกลุ่ม 

ด้านการจดัตั้ งกลุ่ม  สรุปได้ว่าเป็นการเกิดจากความตอ้งการของประชาชนและสตรีในชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนั  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการด าเนินงานของกลุ่มซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความรักสามคัคีเสียสละ  ซ่ือสัตยแ์ละเอาใจใส่ใน
การท างานโดยการให้ความรู้ในดา้นการจดัตั้งกลุ่มไดแ้ก่หน่วยงานราชการ  เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาคขอนแก่น  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมือง  สถานีต ารวจภูธรโนนเมือง  การเลือกกรรมการต่างๆ เลือกตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม ดงัค ากล่าวของ 
นางนุช(นามสมมุติ) ผูริ้เร่ิมจดัตั้งกลุ่มวา่ “ …การจดัตั้งกลุ่มไดเ้ลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม…” 

2.2 ด้านการจดัท าแผนผลติ 
ไดท้ าแผนเก่ียวกบัแรงงานการผลิต ทุนท่ีใชใ้นการผลิต การหาวตัถุดิบ  การแปรรูปดงัค ากล่าวของนางพร (นามสมมุติ) 
ซ่ึงเป็นประธานกลุ่มวา่ “...ไดท้ าแผนแรงงานการผลิต ทุน ท่ีใชใ้นการผลิต การหาวตัถุดิบทั้งการแปรรูปอีกดว้ย...” 

2.3 ด้านการจดัแผนธุรกจิ 
ไดจ้ดัท าแผนธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตตามความ 

ตอ้งการของตลาด ดงัค ากล่าวของนางวร(นามสมมุติ)ซ่ึงเป็นรองประธานกรรมการกลุ่มวา่ “ ...ไดจ้ดัท าแผนธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตตามความตอ้งการของตลาด...” 
 2.4  ด้านการผลติและเพิม่มูลค่า 
 การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของกลุ่มสามารถเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต   ไดด้ าเนินการแปรรูปโดยการท าปลาแห้งแดดเดียว 

ปลาสม้ตวั หม ่าปลา สม้ไข่ปลา ปลาส้มสายเด่ียว การบรรจุภณัฑโ์ดยการใชถุ้งพลาสติกมีตรายี่หอ้พร้อมประวติัการผลิต

และช่วยเพ่ิมรายไดข้องกลุ่มและท่ีส าคญัคือไดส้ร้างความสามคัคี  กลมเกลียว  เป็นปึกแผ่นมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกใน

ดา้นต่างๆ   ช่วยให้ชุมชนมีความเขม้แข็งโดยการจดัใหมี้กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จและไดน้ าความรู้จากการศึกษาดูงานมา

พฒันาการแปรรูปจนได้คุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมศึกษาดูงานตลอดจนให้

ค  าแนะน าส่งเสริมในการผลิตอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการผลิตอาหารดงัค ากล่าวของนางฉลาด(นามสมมุติ) เจา้หน้าท่ีของอบต.วา่ “...ได้

ปรับปรุงการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีน่าสนใจประวติัการผลิตและมีการไปศึกษาดูงานท่ีอ่ืนเพื่อน าประสบการณ์มา

ประยกุตใ์ช.้..”  

 2.5 ด้านการตลาด 

 ไดมี้ช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู ่ 2  แบบ  คือ 

 2.5.1 การขายปลกีส าหรับการขายปลีกทางกลุ่มจะขายใหก้บับุคคลทัว่ไปโดยจะขายอยูท่ี่ท าการกลุ่มเป็น

หลกัแนะน าไปจ าหน่ายตามงาน  OTOPงานประจ าปี  หรือนิทศัการต่างๆ  
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2.5.2  การขายส่งและการขายทางอินเตอร์เนทส่วนการขายส่งนั้นจะขายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีมารับ

สินคา้ดงัค ากล่าวของนางเพียร (นามสมมติ)ซ่ึงเป็นฝ่ายการตลาดวา่ “...ไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งขายปลีกและขายส่ง การ

ขายปลีกไดข้ายท่ีงานโอท็อป งานประจ าปีส่วนการขายส่งโดยการขายทางอินเตอร์เนต...”  

2.6  ด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต  ทีว ี ปากต่อปาก  แผน่พบั  หนงัสือพิมพ ์ แต่ท่ีไดรั้บ 

ช่ือเสียง  คือ  ปากต่อปากจึงท าลูกคา้ประทบัใจในรสชาติจึงมียอดขายสั่งซ้ือทุกวนัจากต่างจงัหวดัดงัค ากล่าวของนาย

วรรณ(นามสมมุติ)เจา้หน้าท่ีอบต.ว่า “...ไดป้ระชาสัมพนัธ์หลายวิธีเช่นจากอินเตอร์เนต แผ่นพบั ปากต่อปาก มียอด

สัง่ซ้ือทุกวนัจากต่างจงัหวดั...” 

 

2.7  ด้านการจดัการเงนิ 

ไดบ้นัทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่มมีเงินทุนคร้ังแรก  3,200  บาท  นอกจากเงินท่ีทางสมาชิกไดร่้วมกนัระดมหุ้น

ในคร้ังแรกแลว้นั้น กลุ่มยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารกลุ่มอีกจ านวนมาก  ดงัน้ี  พ.ศ. 2551 

ต่อเติมอาคารจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เป็นเงิน 207,500 บาท ไดรั้บการสนับสนุนแผงโซร่าเซลล4์0แผ่นจาก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นเงิน 1,000,000 บาท  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอีก  เป็นเงิน 200,000  บาท  และไดน้ าก าไร

ไปช่วยบริจาคเพ่ือสังคมดงัค ากล่าวของนางทอง(นามสมมุติ)เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินวา่ “น าเงินท่ีไดบ้นัทึกรายรับรายจ่าย

ทุกคร้ังและน าก าไรไปช่วยบริจาคสงัคม” 

2.8  ด้านการบญัชี 

กลุ่มไดท้ าบญัชีรายรับรายจ่ายอยา่งง่ายและเป็นรูปธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบไดด้งัค ากล่าวของนาง

ชาติ(นามสมมุติ)วา่ “...กลุ่มไดท้ าบญัชีรับจ่ายอยา่งง่ายตรวจสอบได.้..” 
 

3.   ปัญหาการจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน :  กลุ่มปลา  ๑  เดยีว   

พบวา่  ปัญหาของกลุ่มมีอยูบ่างประการ  แต่ทางกลุ่มก็พอท่ีจะแกไ้ขและหาทางออกไดจ้ากการศึกษาเอกสาร  

สมัภาษณ์เชิงลึก  สงัเกตุแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม  ท าใหพ้บประเด็นปัญหา  โดยสรุปดงัน้ี 

  3.1  ดา้นการจดัตั้งกลุ่ม  ไม่มีปัญหาทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัตั้งกลุ่ม 

3.2 ดา้นการจดัท าแผนผลิตแผนผลิตควรเป็นแผนระยะสั้นเพราะตอ้งผลิตวนัต่อวนั 

3.3 ดา้นการจดัแผนธุรกิจ ไม่มีปัญหา 

3.4 ดา้นการตลาด ช่องทางการตลาดแคบ 

3.5   ดา้นการผลิตและเพ่ิมมูลค่า ไม่มีปัญหาดงัค ากล่าวของนางพร (นามสมมุติ) ประธานกรรมการกลุ่มวา่ “...

ดา้นการผลิตและเพ่ิมมูลค่าไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ..” 

3.6 ด้านการประชาสัมพนัธ์ ยงัไม่กวา้งไกลเพราะตอ้งใช้งบประมาณมากดังค ากล่าวของนายศักด์ิ(นาม

สมมุติ)เจา้หนา้ท่ีอบต.วา่ “...ดา้นประชาสมัพนัธ์ยงัไม่กวา้งไกลตอ้งใชง้บประมาณในการปรับปรุง...” 
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3.7 ดา้นการเงิน ดอกเบ้ียในการกูม้าลงทุนสูง 

3.8 ดา้นการบญัชี ไม่สามารถจะท าบญัชีขั้นสูงไดด้งัค ากล่าวของนางเพียร(นามสมมุติ)วา่ “...ดา้นการบญัชี

ไม่สามารถจะท าบญัชีขั้นสูงได.้..” 
 

4. แนวทางการพฒันาการจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชน :  กลุ่มปลา  ๑  เดยีว 

หลงัจากการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบวา่ แนวทางการพฒันาการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนเมืองอยา่งย ัง่ยนื  การจดัท าแผนธุรกิจ ควรจดัท าแผนระยะสั้นดว้ยเน่ืองจากการแปรรูปผลิตภณัฑ์

จากปลาเป็นการผลิตวนัต่อวนั การเพ่ิมมูลค่าควรมีบรรจุภณัฑ์ท่ีน่าสนใจกว่าน้ี การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ควร

ขยายให้กวา้งไกล โดยเฉพาะการใช้ส่ือด้านสังคม(Social Media) นอกจากน้ีควรหาทุนสนับสนุนการเงิน และควร

ฝึกอบรมผูท้  าบญัชีขั้นสูงได ้
  

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

   จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจ  จึงไดน้ ามาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1) สภาพการจดัตั้งกลุ่มของกลุ่มปลา  ๑  เดียว พบว่า  เกิดจากความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีด าเนิน

กิจกรรมร่วมกัน   มีความรัก  สามัคคี  เสียสละซ่ือสัตย ์การจัดกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้โดยค าแนะน าของฝ่ายรัฐเช่น

เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองกรรมการฝ่ายต่างๆไดเ้ลือกสรรกนัเองตามความรู้ความสามารถ ความ

เหมาะสม นอกจากน้ีการจดัการกลุ่มยงัไดจ้ดัการเก่ียวกบัการจดัท าแผนการผลิต การจดัการแผนธุรกิจ ดา้นการผลิตและ

การเพ่ิมมูลค่า การตลาด การประชาสมัพนัธ์ การจดัการดา้นการเงินและการท าบญัชีซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

นิติญาภา (2554) วิจยัเร่ืองการจดัการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผา้บา้นหญา้ปลอ้งผลการจดัตั้งกลุ่มโดยสร้าง

งานรายได-้แบ่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนใชแ้รงงานในชุมชนแต่มีความแตกต่างเก่ียวกบัการจดัการเพียง4ดา้นเช่นดา้นบุคคล 

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และการจดัการหรือด าเนินการโดยมีการจดัการดว้ยกิจกรรมพ้ืนฐานไดแ้ก่ การวางแผน การ

จดัการองคก์าร การน าและการควบคุม ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ การจดัการท่ีประสบผลส าเร็จ การจดัการตอ้งมีการวางแผน 

และการใชแ้รงงานในชุมชนท่ีมีความช านาญจึงจะท าให้การจดัการวิสาหกิจชุมชนสามารถพฒันาเศรษฐกิจสังคมโดย

ยัง่ยนื 

1) ปัญหาการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพบวา่ การวางแผนการผลิตเป็นแผนระยะ3 ปี ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัการแปรรูปวนัต่อ

วนั การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ไม่กวา้งไกล ขาดงบประมาณสนับสนุน การเงินไดกู้ย้ืมเงินดอกเบ้ียสูง ผูจ้ดัท า

บญัชีสามารถท าบญัชีรับจ่ายง่ายๆไม่มีความรู้ท่ีจะท าบญัชีขั้นสูงได ้ซ่ึงภมีความแตกต่างกบังานวิจยัของ สุธีรา (2549) 

วจิยัเร่ือง การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่การตลาดราคาสินคา้แพงกวา่คู่

แข่งขนั ขาดแผนการตลาดยอกการต ่า เร่ืองบริหารการเงินมีหน้ี ขาดประสบการณ์ในการบริหารจดัการงานไม่เป็นระบบ

การส่ือสารภายในไม่ชัดเจน ทั้ งน้ีอภิปรายได้ว่า การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรรมการกลุ่มหรือผูบ้ริหารตอ้งมี

ประสบการณ์ สามารถส่ือสารทั้งภายในกลุ่มหรือภายนอกกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน 
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2) แนวทางการพฒันาการจดัการกลุ่มวสิา 

หกิจชุมชนควรจดัท าแผนการผลิตทั้ งระยะสั้นระยะยาว ควรพฒันาวิธีการประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะทาง

อินเตอร์เน็ตควรพฒันานกับญัชีให้สามารถจดัท าขั้นสูงไดซ่ึ้งมีความแตกต่างกบังานวิจยัของนิติญาภา (2554) วจิยัเร่ือง

การจดัการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผา้บา้นหนองหญา้ปลอ้งอ.มญัจาคีรี ขอนแก่น พบวา่ แนวทางการจดัการกลุ่มสู่ความ

ยัง่ยนื ควรใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคคล งบประมาณ การจดัการดา้นวสัดุ 
 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษา 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปฎิบติั 

1.1 การจดัท าแผนการผลิต ควรจดัท าแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวควบคู่กนัไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากการแปรรูปปลาเป็นการ

ผลิตวนัต่อวนั 

1.2 ควรพฒันาวิธีการประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ เพ่ือให้มีการประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่มไดไ้ม่วา่

ชาวบา้นหรือชาวต่างปะเทศได ้

1.3  ควรมีการพฒันาผูท้  าบญัชีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีระดบัสูงไดแ้ละควรใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียน

ในการผลิต 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรท าวจิยัแบบผสม(Mixed Method 

Research) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มปลา
๑ เดียว 
 2.2 ควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PartieipationAetion Research-PAR) เก่ียวกบัสภาพปัญหาและรูปแบบการจดัการ
วสิาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนได ้
 2.3 ควรท าวิจยัประเมินผลเก่ียวกบัผลกระทบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลา๑เดียว ดา้นเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 

กติตกิรรมประกาศ   

 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาคณะกรรมการสอบและขอขอบพระคุณผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  เจา้หนา้ท่ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  ซ่ึงไดใ้หข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่ในการวจิยั 
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