
การศึกษาผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก  
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

A Study of an Operating Result in Community Enterprise: a Case Study of Rice 
Community Center at Nong-Room-Pook Village, Lue Subdistrict, Pathum-Ratchawongsa 

District, Amnat Charoen Province. 
 

ณมน  ธนินธญางกูร * 
  อรวรรณ  แร่ทอง ** 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไป
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลมุพุก 2) ศึกษาผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ประธาน 
และกรรมการ 13 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า 3 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของศูนย์ข้าวชุมชน 
บ้านหนองลุมพุก มีสมาชิกจ านวน 53 คน โดย คณะกรรมการ
บริหาร 3 ชุด คือ (1) คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน  
(2) คณะกรรมการบริการกองทุน และ (3) คณะกรรมการ
ฝ่ายตรวจสอบพันธุ์ข้าว เป้าหมายเพื่อการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับ
ชุมชน โดยมีก าลังการผลิต 30 ตัน/ปี ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน
ในกองทุนประมาณ 4 แสนบาท  มีการจ่ายปันผลให้กับ
สมาชิกรายละกว่า 10,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเคยไดร้ับรางวลั
ชนะเลิศศูนย์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 และปี 
พ.ศ. 2552  2) ผลการด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน 
บ้านหนองลุมพุก พบว่า ด้านภาวะผู้น า มคี่าเฉลี่ย 2.90  
เมื่อพจิารณารายประเด็น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าม ี
การเปิดเผยข้อมลูใหส้มาชิกรับทราบท่ัวกัน /ด้านสมาชิก  
มีค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพิจารณา รายประเด็นพบว่า ค่าเฉลีย่
สูงสุด คือ สมาชิกไดม้ีการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้  
และสมาชิกมีส่วนร่วม ในการวางแผนการด าเนินงาน  
ในทุกขั้นตอน/ ด้านการมสี่วนร่วม มีค่าเฉลีย่ 2.90  
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ 
 
 
 

สมาชิกมสี่วนร่วมตดัสนิใจในการคดัเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม มสี่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ  
มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่มและ ร่วมตรวจสอบ
การท างานของกลุ่ม รองลงมาคือ เข้าร่วมการประชุมของ
กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were: 1) to study 
the generality operation of the Rice Community Center 
at Nong-Room-Pook Village, and 2) to examine an operating 
results of the Rice Community Center. The samples 
used in this study were 53 people consisted of  
13 chairmen and boards, and 40 members of the small 
and micro community enterprise.  The research tool 
used in this research was a three- rating scale questionnaire. 
The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.  The research 
results demonstrated that 1) the generality operation 
of the Rice Community Center at Nong-Room-Pook 
Village, there were 53 members divided into 3 groups, 
which were (1) Board of the Rice Community Center 
(2) Fund Board and (3) Quality Control Board of 
paddy seeds. The objective was to produce paddy 
seeds for the community that production capacity 
was 30 tons per year.  Currently, there are a 
circulating fund around 400,000 bath and a dividend 
payment to each member about 10,000 baths.   
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Moreover, it used to win the Rice Community Excellence 
Center Award of the nation in 2550 B.E. and 2550 
B.E.  2) the operating results of the Rice Community 
Center at Nong-Room-Pook Village demonstrated 
the mean in terms of leadership was 2.90.   
When considering in each aspect, it was found 
that the highest mean was that the leader had 
disclosed the information to all members.   
The mean of member aspect was 2.90.   
When considering in each aspect, it was found 
that the highest mean was the members operated 
as planed and involved in every process of an operate 
planning.  The participation aspect was 2.90.   
When considering in each aspect, it was found that 
the highest mean was that the members had 
participated in making decision for the selection of 
board of committee,  a determination of rules or 
regulations including group operation plan and 
group audit.  Secondly, the members attended 
group meetings regularly. 
 
ค าส าคัญ  :  วิสาหกิจชุมชน, การด าเนินงาน, 
Keywords  :  Community enterprise, Operation 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
การพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการ มีผลท าให้
ชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันการคา้ 
ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็น 
ผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของคน 
ส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความอยู่ด ี
มีสุขของคนไทย ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมใหเ้ป็น
รากฐานของการพัฒนาท่ีส าคญัของประเทศโดยให้
ความส าคญักับการสร้างเขม้แข็งและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ

และความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
ภายในชุมชนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
ของกลุ่มต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน
เพื่อลดความเสีย่งทางเศรษฐกิจ (ส านักงานเลขานุการ.  
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
2548)  
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ด าเนินการ 
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน คือ การประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็กของ
ชุมชนเพื่อการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการพึ่งพาตนเอง (SMCE-Small and Micro Community 
Enterprise) วิสาหกิจชุมชน คือกิจการที่ชุมชนเป็นเจ้าของ 
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการอื่น ๆ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครวั ชุมชน และระหว่าง
ชุมชน (อานันท์  ตะนัยศรี.  2555)  
 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือหรือภาคอีสานถือเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวที่ส าคญัของประเทศ พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นท่ีราบ 
และมีปริมาณผลผลติข้าวสูงสดุเมือ่เทียบกับพ้ืนท่ีอื่น ๆ  
ซึ่งหากพิจารณาปริมาณผลผลติข้าวปริมาณผลผลิตข้าวนาปี
ตามประเภทข้าวในปี 2555 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนผลผลิตข้าวเจ้า คิดเป็นรอ้ยละ57.8 และมสีัดส่วน
ผลผลติข้าวเหนียวกว่าร้อยละ 42.2 และในปัจจุบัน 
การปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพื้นที่
ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 45 % ของพื้นที่เพาะปลูก 
ทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าว
คุณภาพดีที่สุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบน้ีจึงมักปลูก
ไว้เพื่อขาย (กรมการข้าว.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2556) และตามยุทธศาสตร์ข้าว ฉบับท่ี 2 ปี 2555–2559 
ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ทั้งหมด 35.58 ล้านตัน  
แยกเป็นผลผลิตข้าวนาปีปี 2553/54 ปริมาณ 25.44 ล้านตัน 
และฤดูนาปรังป ี2554 ปริมาณ 10.14 ล้านตัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคมที่มผีลผลติข้าวมากท่ีสดุ  
และจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากท่ีสุด 
1.22 ล้านตัน (กรมการข้าว.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2556) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณ
การผลิตและข้าวท่ีมีคณุภาพสูงที่สดุและประเทศไทย
สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีผลิตออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสดุ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุเมธ  ตันติเวชกุล (2536)  
ได้อธิบายไว้ว่า ประชาชนนั่นแหละคือผู้มีความรู้เขาท างาน



มาหลายชัว่อายุคนแล้ว โดยเขาท างานอย่างดีมีความเฉลียว
ฉลาดและรู้ว่าตรงไหนควรท ากสิกรรมทีไ่หนควรเก็บรักษาไว้ 
และ Khamanarong (2000) ได้อธิบายว่า ประเทศไทย 
จะพัฒนาได้นั้นการพัฒนาได้การพฒันาอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะวิสาหกจิชุมชนซึ่งมากกว่า 80 % ดังนั้นเพื่อ 
การพัฒนาและแกไ้ขปญัหาข้าวไทยในด้านของการผลิต  
การแปรรูปและการตลาดเป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งและยั่งยืน มีทิศทางการด าเนินระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวอย่างชัดเจน โดยกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมนีโยบายในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยและที่ส าคัญเพื่อให้ชาวนามีรายได ้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เติบโตอย่างมั่นคงโดยกระทรวงพาณิชย์ไดม้ีค าสั่งเมื่อวันท่ี  
3 มกราคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์
ข้าวไทยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์หลักข้าวไทยและได้น าเสนอให้ท่ีประชุมสัมมนา 
“ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กรมการค้า
ภายใน.  2555)  
 บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรท านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งบ้านหนองลุมพุก
เป็นที่พ้ืนท่ีสามารถท านาไดเ้พียงปีละ 1 ครั้ง และเมื่อว่าง
จากฤดูท านาประชากรจะว่างงาน และประชากรส่วนใหญ่
อยากมีรายเสริมก็ต้องออกไปท างานตามหัวเมืองใหญ่ๆ 
และเมื่อถึงฤดูท างานก็จะกลับมาท านาเป็นเช่นนี้ทุกปี 
ประกอบกับเมื่อมีข้าวท่ีผลติออกมาเป็นจ านวนมากจนข้าว
ล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า ด้วยเหตุนี้นายแสนยา พิมงคล 
ผู้ใหญ่บ้านหนองลมุพุกไดต้ระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน ประกอบกับต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ าและ
ต้องการพัฒนาข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของชุมชนให้เพิ่มมูลค่า 
จึงมีการส่งเสรมิให้เกิดการจัดตั้งศนูย์ข้าวชุมชนเพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้แก่ชุมชน และได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ต้องการผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพสูงโดยอาศยัทุนท่ีอยู่ใน
ชุมชนและภูมิปญัญา โดยการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ข้าวเน้น 3 ประเด็นได้แก่ 1) การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
วิเคราะหด์ิน 2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์และการป้องกัน
และก าจดัศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน 3) ศูนย์ผลติพันธ์ุ
ข้าวยังท าหน้าปรับปรุงพัฒนาพัฒนาพันธุ์ข้าว นอกจากน้ัน
ยังต้องการพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวการคุ้มครอง
พันธุข์้าว การผลติพันธ์ุตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน เพื่อเพ่ิม
มูลค่าข้าวรวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว 

 ดังนั้น จึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องการศึกษา 
ผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน   
บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจรญิ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนช่วยลดปัญหา
การว่างงานและการเพิ่มรายได้ใหก้ับชุมชน รวมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลติภณัฑ์ชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  ศึกษาสภาพทั่วไปของการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านหนองลุมพุก 
 2.  ศึกษาศึกษาผลการการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านหนองลุมพุก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. พ้ืนที่ในการด าเนินงานวิจัย 
 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจรญิ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก จ านวนทั้งสิ้น 
53 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกได้ดังนี ้
  ประธานและคณะกรรมการ 13  คน 
  สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 40  คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณได้ท าการศึกษาจากผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จ านวนท้ังสิ้น 53 คน โดยท า 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งแบบสอบถามและการวดัผลตัวแปลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 สภาพทั่วไปความเป็นมาและการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชน 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่3 ประกอบไปด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับการศึกษา
ผลการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า ด้านสมาชิก ด้านการมีส่วน
ร่วม ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1  ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล
พื้นที่ท่ัวไปและเป็นการแนะน าตนเองให้ผู้น าคณะกรรมการ
ศูนย์ไดรู้้จัก 
  4.2  ในการเก็บข้อมูลไดม้ีการช้ีแจงวัตถุประสงค์
และขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมลู  
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  4.3  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้นของ
แบบสอบถามเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ี 
โดยการหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การแบ่งคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลและอธิบายตัวแปล
จาก 3 คะแนนเต็ม ต่ าสุด 1 คะแนน แบ่งเป็น 3 Scale  
โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย่ (Class Interval) จากสูตรดังนี้ 
(ส าเริง  จันทรสุวรรณ.  2542) 
 ขนาดชั้น = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด 
                                จ านวนช้ัน 
 ขนาดชั้น = 3 – 1 
              3 
สรุปผล 
 จากการศึกษาการผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจรญิ สรุปผลการวจิัย 
ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปความเป็นมาและผลการด าเนิน                
งานของศูนยข์้าวชุมชน 
 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ีมีจ านวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ประธาน
และกรรมการ 13 คน สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชน 40 คน 
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า 3 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของ
ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก มีสมาชิกจ านวน 53 คน 
โดยคณะกรรมการบริหาร 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ข้าวชุมชน 2) คณะกรรมการบริการกองทุน  
และ 3) คณะกรรมการฝา่ยตรวจสอบพันธุ์ข้าว เป้าหมาย
เพื่อการผลิตพันธ์ุข้าวให้กับชุมชน โดยมีก าลังการผลติ  
30 ตัน/ปี ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกองทุนประมาณ  
4 แสนบาท มีการจ่ายปันผลให้กับสมาชิกรายละกว่า 
10,000 บาท ซึ่งปีท่ีผ่านมาไดร้ับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าว
ดีเด่นแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.6 มีอายุ 41–50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 62.2 มีสถานสภาพสมรส จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน  
40 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 
3,000 บาท  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
 ส่วนที่ 3 ประกอบไปด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับ
การศึกษาผลการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า ด้านสมาชกิ 
ด้านการมีส่วนร่วม ของศูนยข์้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
 
ตาราง 1  แสดงข้อมูลคา่เฉลีย่ ร้อยละ  
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านภาวะผู้น า 

 

 จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมด้านภาวะผู้น า   
มีค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านภาวะ
ผู้น า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลีย่สูงสดุ คือ ผู้น ามีการเปิดเผยข้อมลู
ให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน รองลงมาคือ ผู้น ามีการปรึกษาหารือ
กับสมาชิกในเรื่องกฎระเบยีบที่ชัดเจนและผู้น าเปดิโอกาส 
ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อความ 

ร้อยละระดับความส าคญั  
X  

 
S.D มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

1. ผู้น ามีความสามารถ
ในการบริหารจดัการที่ด ี

47 
(88.7) 

6 
(11.3) 

- 
- 

2.89 .32 

2. ผู้น าสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

49 
(92.5) 

4 
(7.5) 

- 
- 

2.92 .27 

3. ผู้น ามกีาร
ปรึกษาหารอืกับสมาชิก
ในเรือ่งกฎระเบียบที่
ชัดเจน 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

4. ผู้น ามีความ
รับผิดชอบตอ่หน้าที ่

48 
(90.6) 

5 
(9.4) 

- 
- 

2.91 .30 

5. ผู้น าเปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

6. ผู้น ามกีารเปิดเผย
ข้อมูลให้สมาชิก
รับทราบทั่วกัน 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

เฉลี่ยรวม 2.90 .20 



ตาราง 2  แสดงข้อมูลคา่เฉลีย่ ร้อยละ  
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสมาชิก 
 
 
ข้อความ 

ร้อยละระดับความส าคญั  
X  

 
S.D มาก ปานกลาง น้อย 

1. สมาชิกไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ (ศึกษาดูงาน,อบรม) 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

2. สมาชิกไดม้ีการด าเนิน งาน
ตามที่วางแผนไว ้

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนนิงานในทกุขัน้ตอน 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

4. สมาชิกไดร้ับการจัดสรร
ผลประโยชนแ์ละได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสม 

51 
(96.2) 

2 
(3.8) 

- 
- 

2.96 .19 

5. สมาชิกทกุคนรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองภายในศูนย์ 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

6. สมาชิกสามารถร่วมกนัแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ในศูนย์ได ้

45 
(84.9) 

8 
(15.1) 

- 
- 

2.85 .36 

7. สมาชิกมีรายได้เสริมเพิม่ขึน้ 49 
(92.5) 

4 
(7.5) 

- 
- 

2.92 .27 

เฉลี่ยรวม 2.90 .20 
 
 จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมด้านสมาชิกมีค่าเฉลี่ย 
2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านสมาชิก ประเด็น 
ที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุ คือ สมาชิกได้มกีารด าเนินงานตามที่
วางแผนไวแ้ละสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอน รองลงมาคือ สมาชกิได้รับการจัดสรร
ผลประโยชน์และได้รบัสวสัดิการทีเ่หมาะสม 
 

ตาราง 3  แสดงข้อมูลคา่เฉลีย่ ร้อยละ  
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการมสี่วนร่วม 
 

ข้อความ ร้อยละระดับความส าคญั 
X  S.D 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
คัดเลือกแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินงานกลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

4. ท่านได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม
อย่างสม่ าเสมอ 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

5. ท่านได้ร่วมตรวจสอบการท างาน 
ของกลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

เฉลี่ยรวม 2.90 .10 

 จากตาราง 3  พบว่า โดยภาพรวมด้านการมี ส่วนร่วม  
มีค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วม  ประเด็นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสดุ ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ในการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มท่านมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎระเบยีบข้อบังคับและความคิดเห็นต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน
กลุ่มและท่านได้ร่วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ม รองลงมา
คือ ท่านได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ ด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 1.  สภาพทั่วไปความเป็นมาและการด าเนินงาน 
ของศูนย์ข้าวชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยกการตระหนักถึงภาวการณ์
ว่างงานและราคาผลผลิตตกต่ า ให้ผู้น าชุมชนและคนในชุมชน 
เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชนและเพื่อแก้ไขปญัหา 
การว่างงานในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เสรี  พงศ์พิศ (2545) กล่าวว่า แนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลติ
ตามธรรมชาติหรือการสร้างผลิตภณัฑ์โดยคนในชุมชน   
เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชนโดยมีหลักคิด 
ที่ส าคัญ คือ การสร้างความหลากหลายของผลผลิตในชุมชน  
เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว 
และความสอดคล้องกับแนวคิดของ นิพจน ์ เทียนวิหาร,       
นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ไพบูลย์  วัฒนธรรมศริิ (2547) กล่าวว่า 
ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว มีระบบคณุค่าทีร่วบรวม
มาไดจ้ากประวตัิศาสตรเ์ป็นบทสรปุของความคิดและการ
ปฏิบัติของชุมชนนั้น น าไปสู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
ของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 
 2.  ผลการด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน พบว่า ด้านภาวะผู้น า 
มีค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านภาวะ
ผู้น า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลีย่สูงสดุ คือ ผู้น ามีการเปิดเผยข้อมลู
ให้สมาชิกรับทราบท่ัวกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปลีย่นแปรงในทัศนะของบาส และ อโวลโิอ (Bass & 
Avoli.  1994) ที่กล่าวถึงการกระตุ้นทางปญัญา (Intellectual 
Stimulation-IS) เป็นกระบวนการที่ผู้น ากระตุ้นผูต้ามให้เห็น
วิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแกป้ัญหาโดยการกระท าให ้
ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้สญัลักษณ์ 
จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่ายส่งเสริมให้ผูต้ามเข้าใจ 
ในบทบาทและยอมรับในบทบาทการกระต้นเชาว์ปัญญา  
เป็นการใช้การจูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธ ีโครงการข้อเสนอแนะ 
โดยเสนอความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนบัสนุน
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และคัดค้านโต้แย้งพยายามเน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิม 
และเน้นจดุแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ 
 ด้านสมาชิก มีค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ด้านสมาชิก ประเด็นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิก 
ได้มีการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้และสมาชิกมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการด าเนินงานในทุกข้ันตอน ซึ่งสอดคล้อง
กับธงชัย สันติวงษ์ (2537; อ้างถึงใน วรนารถ  แสงมณี.  
2544) องค์การ หมายถึง กลุ่ม บุคคลที่ไดม้ีการรวมกันเข้า
และร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน โดยกจิกรรมเหลา่นั้น ไดม้ี 
การจัดประสาน ใหเ้ข้ากันอย่างดี เพื่อท่ีจะสามารถท างาน 
ให้บรรลุวตัถุประสงคร์่วมอันเดียวกนัหรือหลาย ๆ  วตัถุประสงค์
พร้อมกันได้ และสอดคล้องกับลูแทนส์ (Luthans.  1992 : 
124) ได้ให้ความหมายของความผกูพันองค์การว่า เป็นเรื่อง
ของทัศนคติที่พนักงานรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์การ และม ี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้องค์การบรรล ุ
ผลส าเร็จและมีความเจรญิรุ่งเรือง 
 ด้านการมสี่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่า ด้านภาวะผู้น า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ
และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ท่านมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนด าเนินงานกลุ่มและท่านได้ร่วมตรวจสอบ 
การท างานของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา เวสารัชช์ 
(2538) กล่าวว่าการมสี่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการ ซึ่งประชาชนเข้าเกี่ยวขอ้งในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กิจกรรมของส่วนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ พัฒนาชนบท 
โดยในการเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความพยายาม 
และเสียสละทรัพยากร อย่าง เช่น ความคิดเห็น วัตถุ 
แรงกายและเวลา และสอดคล้องกบัสัญญา  สัญญาวิวัฒน์ 
(2542) ในกิจกรรมทุกอยางควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ให้มากท่ีสุดเทา่ที่จะมากได้ เพื่อใหเ้ขาไดเ้ป็นผูต้ัดสินใจ
ท างานได้ตามที่เขาได้ตัดสินใจไปแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้
เขาได้ปฏิบัตติามความสนใจ 
และความต้องการของเขา ซึ่งจะท าให้เขาไดม้ีโอกาสใน 
การพัฒนาตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้
จ าแนกข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนี้ออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ด้านงบประมาณทีส่นับสนุนของภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านหนองลุมพุกน้ัน ไม่เพยีงพอและหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามามบีทบาทเพิ่มมากข้ึนในแง่ 
ของการจัดอบรมให้ความรู้เพิม่เตมิ 
  1.2  ควรมีประชาสมัพันธ์สินค้าผลิตภณัฑ์ให้เป็น 
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายและจัดหาตลาดในการกระจายสินค้า
เพิม่เตมิให้กับกลุ่ม 
  1.3  ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านหนองลุมพุกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสวยงาม 
  1.4  ควรมีการอบรมให้ความรู้แกส่มาชิกของศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุกอย่างตอ่เนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และในเรื่อง
ของบรรจุภณัฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัย 
  1.5  ควรมีการจัดการระบบของการขนส่งสินคา้
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ให้มีช่องทางใน 
การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหลายหลายช่องทางเพิ่มมากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ โดยการเจาะลึกภายในกลุ่ม 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเรื่องการต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิกกลุม่  
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