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บทคัดย่อ 
 

 การค๎นคว๎าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าว
พระราชทาน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน” จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอ
ความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน ตามกรอบแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของวรเดช จันทรศร เพ่ือน ามาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทานให๎ดี
ยิ่งขึ้น การศึกษาในครั้งนี้เลือกใช๎ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งกลุํม
ประชากรเปูาหมายได๎แกํ ตัวแทนผู๎บริหารโรงสีข๎าวพระราชทานและผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวพระราชทาน 
สมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทาน และตัวแทนภาคสํวนภายนอกที่ให๎การชํวยเหลือสนับสนุนโรงสีข๎าว
พระราชทาน 
 สํวนการพิจารณาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน
แบํงออกเป็น 4 ปัจจัย ได๎แกํ สมรรถนะของโรงสีข๎าวพระราชทานที่มีประสิทธิภาพ โรงสีข๎าวพระราชทาน
มีการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นตํอผู๎น าที่น ามาสูํความรํวมมือของสมาชิก 
และการเมืองและการบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก จากผลการศึกษาพบวํา โรงสีข๎าวพระราชทาน  
มีสมรรถนะขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ กลําวคือ มีความพร๎อมทั้งด๎านโครงสร๎างองค์กร การแบํง
หน๎าที่การท างานมีความชัดเจน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการเพียงพอตํอ
ความเป็นโรงสีข๎าวขนาดเล็ก มีสถานที่ที่มีความพร๎อม สะดวกตํอการด าเนินกิจการของโรงสีข๎าว
พระราชทาน ด๎านการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน โรงสีข๎าวพระราชทานมีการวางแผนและ
การควบคุมการปฏิบัติงานในแตํละฝุาย เพ่ือที่จะทราบวํา การด าเนินงานในขั้นตอนใดประสบปัญหา
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และจะแก๎ไขปัญหาอยํางไร ด๎านผู๎น าและความรํวมมือของสมาชิก โรงสีข๎าวพระราชทานมีผู๎บริหาร
และผู๎ปฏิบัติงานที่มีความทุํมเทและเสียสละ สมาชิกจึงเกิดความเชื่อมั่นและเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ 
ของโรงสีข๎าวพระราชทานตามหลักสหกรณ์ ด๎านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก 
พบวํา ผู๎น าของโรงสีข๎าวพระราชทานมีความสามารถในการเจรจาตํอรองเพ่ือขอรับความชํวยเหลือ
สนับสนุนจากภาคสํวนภายนอก รวมทั้งด๎วยความเป็นโครงการในพระราชด าริ จึงสํงผลให๎ภาคสํวน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข๎ามาให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนโรงสีข๎าวพระราชทานทั้งด๎าน
เงินทุน องค์ความรู๎ ไปจนถึงชํองทางการตลาด อยํางไรก็ตาม จุดอํอนของโรงสีข๎าวพระราชทานที่จะ
สํงผลตํอความยั่งยืนในอนาคตคือ ความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของรํวมกันของคนในชุมชน เนื่องจาก
โรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับการชํวยเหลือสนับสนุนจากภาคสํวนภายนอกมากกวําโรงสีข๎าวอ่ืน ๆ ที่เกิดจาก
ความดิ้นรนของชาวชุมชนเพียงอยํางเดียว ความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของรํวมกันจึงมีน๎อยกวําโรงสีข๎าว
ชุมชนหลายแหํงที่เกิดจากการตํอสู๎ดิ้นรนของคนในชุมชนโดยไมํได๎รับการสนับสนุนจากภาคสํวน
ภายนอก นอกจากนี้ โรงสีข๎าวพระราชทานยังขาดคนรุํนใหมํที่จะเข๎ามาสานตํอกิจการ ซึ่งหากใน
อนาคตผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานปัจจุบันไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ อาจสํงผลตํอความยั่งยืนของโรงสีข๎าว
พระราชทานในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการ โรงสีข๎าว

พระราชทาน 
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ABSTRACT 
 

 The independent study entitled “The Factors Effecting the Administrative 
Achievement of the Rice Mill Graciously Given by Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn at Sriphum Sub-District, Tha Wang Pha District, Nan Province” is an 
attempt to study the factors that bring about the administrative achievement of the 
rice mill graciously given by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
under the conceptual framework of the policy implementation of Mr. Woradet 
Chantrasorn, to propose the way to improve and develop the administrative 
management of the rice mill. This study utilizes a qualitative research method – an 
in-depth interview. The target population in this study includes the representatives of 
the rice mill administrators and staff, the members of the rice mill, and the 
representatives of other organizations supporting the rice mill. 
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 The study finds that there are four factors effecting the administrative 
achievement of the rice mill given by Her Royal Highness: (1) the effective capacity of 
the rice mill, (2) the rice mill being well planned and supervised, (3) the trust in 
leaders causing to collaboration of the members, and (4) the political environment. 
The finding shows that the rice mill is an effective organization. In other words, the 
rice mill is complete in organizational structure, clearly functional division, sufficient 
budget, personnel and equipment for being a small-size rice mill, and convenient 
place for rice mill operation. Each division of the rice mill is also well planned and 
supervised to promptly find if there is any problem in each process and solution 
method. Furthermore, the administrators and staff of the rice mill are so dedicated 
that the members trust in them and participate in the activities of the rice mill 
according to the cooperative principles. Moreover, the leaders of the rice mill are 
skilled in negotiation and find support from other organizations, as well as being the 
project initiated by Her Royal Highness brings about the financial, knowledgeable, 
and marketing channel support from both governmental and private organizations to 
the rice mill. However, there is weakness that may affect the sustainability of the rice 
mill in the future, i.e., the lack of the local ownership and community engagement. 
Since this rice mill has been much supported by other organizations than the 
struggle of the local community itself, the feeling of the local ownership and 
community engagement is naturally less than other rice mills being solely supported 
by the struggle of the local community. Also, at present, there are few of new 
generations who succeed the operation of the rice mill. In the future, when the 
current administrators and staff cannot perform their duties anymore, it may affect 
the sustainability of the rice mill. 

 
Keywords: the policy implementation, factors effecting the administrative achievement, 

the rice mill graciously given by Her Royal Highness 

 

 
 



Ref. code: 25595803010338VBS

(5) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผู๎วิจัยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งได๎พระราชทานพระราชานุญาตให๎ศึกษาในหัวข๎อ “ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของการบริหาร
จัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน” รวมทั้งได๎รับความเมตตาจาก
ผู๎บริหารกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อนุญาตให๎มีโอกาส
ได๎ศึกษาทํุมเทเวลากับการเรียนอยํางเต็มท่ี จนการศึกษาและการวิจัยส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ กรุณาสละเวลาให๎
ค าปรึกษาและแนะน าในทุกข้ันตอนของการค๎นคว๎าอิสระ กราบขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ที่กรุณาเป็นประธานสอบและได๎แนะน าให๎ปรับปรุงให๎การค๎นคว๎าอิสระมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกทํานที่ได๎มอบวิชาความรู๎อันมีคําที่ไมํ
สามารถหาได๎จากที่ใด 
 ขอขอบพระคุณแหลํงข๎อมูลจากทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการค๎นคว๎าอิสระ ตั้งแตํ
คณะกรรมการโรงสีข๎าวพระราชทาน ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวพระราชทาน ชาวบ๎านต าบลศรีภูมิ รวมทั้ง
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะ ดร.จักรกฤษณ์ ทองทับ วิทยากรช านาญการพิเศษ กองงาน
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีสํวนส าคัญในการชี้แนะแนว
ทางการลงพ้ืนที่ศึกษาวิจัย รวมทั้งอนุเคราะห์ในการประสานงานกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับโรงสีข๎าว
พระราชทาน ท าให๎การลงพ้ืนที่มีความราบรื่นและได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์กับการค๎นคว๎าอิสระเป็น
อยํางมาก 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ EPA ที่มอบมิตรภาพดี ๆ รวมทั้งให๎การสนับสนุนทั้งด๎านการเรียน
และเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให๎ผํานพ๎นความยากล าบากในการเรียนมาได๎อยํางภาคภูมิใจที่สุด รวมทั้ง
ขอขอบคุณพ่ี ๆ เจ๎าหน๎าที่ EPA ที่คอยสนับสนุนและดูแลพวกเราตลอดระยะเวลาสองปี สุดท๎ายนี้ 
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจที่ส าคัญยิ่งและสนับสนุนในทุก ๆ ด๎านเสมอมา 

หากการค๎นคว๎าอิสระมีข๎อบกพรํองประการใด ขออภัยและขอน๎อมรับเพ่ือน าไปปรับปรุง 
แก๎ไขในโอกาสตํอไป 

 
 
 นางสาวอุมาพร กมลคนธ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแตํโบราณ โดยเฉพาะการปลูกข๎าว สมัยกํอนการ
ปลูกข๎าวเป็นเพียงการปลูกไว๎เพ่ือบริโภคในครัวเรือน แตํปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป การท าการเกษตรได๎เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการท าการเกษตรเพ่ือการค๎า โดยเฉพาะ
การปลูกข๎าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย จากข๎อมูลส านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร
ประเทศไทยผลิตข๎าวมากเป็นอันดับ 6 ของโลก หรือประมาณ 19 ล๎านตันตํอปี แตํเป็นผู๎สํงออกข๎าว
อันดับ 1 ของโลก1ซึ่งนําแปลกที่แม๎ประเทศไทยเป็นผู๎สํงออกข๎าวมากเป็นอันดับที่ 1 แตํชาวนายัง
ประสบปัญหาความยากจนมาโดยตลอด เมื่อชาวนาปลูกข๎าวได๎ สํวนหนึ่งเก็บไว๎ใช๎บริโภคในครัวเรือน 
อีกสํวนหนึ่งก็จะน าไปขายให๎แกํโรงสีหรือพํอค๎าคนกลาง ซึ่งปัญหาที่ชาวนาต๎องเผชิญคือ การประสบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากต๎องอาศัยกลไกตลาด การถูกกดราคาจากพํอค๎าคนกลาง ประกอบ
กับปัจจัยในการผลิตที่มีราคาสูง สํงผลให๎ชาวนาประสบภาวะขาดทุน ไมํสามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยําง
ยั่งยืน และแม๎วํารัฐบาลที่ผํานมาจะมีนโยบายประชานิยมเพ่ือมุํงหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร แตํดูเหมือนจะยิ่งเป็นการซ้ าเติมให๎ความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังเชํนนโยบายการ
รับจ าน าข๎าวและนโยบายประกันราคาข๎าว กรณีโครงการรับจ าน าข๎าวนั้น ซึ่งตามหลักการ รัฐบาล
ต๎องการที่จะแก๎ปัญหาราคาข๎าวตกต่ าเนื่องจากผลผลิตล๎นตลาด การเปิดโอกาสให๎ชาวนาน าข๎าวไป
จ าน ากํอน เมื่อข๎าวมีราคาสูงขึ้นจึงไถํถอนข๎าวออกมาจ าหนําย แตํในทางปฏิบัตินั้น ชาวนาไมํได๎น าข๎าว
ไปจ าน ากับรัฐบาล แตํรัฐบาลเป็นผู๎รับซื้อข๎าวเพ่ือมาเก็บรักษาและจัดจ าหนํายเอง โดยเป็นการรับซื้อ
ข๎าวในราคาที่สูงกวําราคาตลาด นอกจากนี้ ชาวนายากจนซึ่งปลูกข๎าวไว๎รับประทานเองและไมํมี
ผลผลิตมากพอส าหรับจ าหนําย กลับไมํได๎ประโยชน์จากโครงการรับจ าน าข๎าวแตํอยํางใด แตํกลับเป็น
ชาวนาซึ่งมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และผู๎รับซื้อข๎าวจากชาวนารายยํอยมาจ าน ากับรัฐบาลเทํานั้น 
นอกจากนี้ การที่นโยบายนี้รับซื้อข๎าวทุกเมล็ดโดยมิได๎ค านึงถึงคุณภาพของข๎าว สํงผลให๎ชาวนาเรํง
ผลิตข๎าวที่ไมํมีคุณภาพเพ่ือน ามาจ าน ากับรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลเองไมํสามารถระบายข๎าวได๎ทันกับ
จ านวนข๎าวที่รับจ าน ามาจากชาวนา สํงผลให๎ข๎าวถูกเก็บไว๎ในโกดังเป็นเวลานานจนเสื่อมคุณภาพ  

                                           
 1 ส านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรประเทศไทย, “การน าเข๎าสํงออกข๎าว,” ฐานข๎อมูลงานข๎าววิจยั 
http://kasetinfo.arda.or.th/arda/rice/?page_id=49 (สืบค๎นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559) 
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ไมํสามารถขายและแขํงขันกับชาติอ่ืนที่ผลิตข๎าวในคุณภาพที่ดีกวําและราคาถูกกวํา สํงผลให๎รัฐบาล
ขาดทุนจากโครงการนี้ ไปมากกวํา 112,521 ล๎านบาท 2 นอกจากนี้ การผูกขาดการรับซื้อข๎าว 
ในลักษณะดังกลําวกลับเป็นการบิดเบือนราคาตลาด เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในทุกกระบวนการของ
การรับจ าน าข๎าว นโยบายรับจ าน าข๎าวจึงไมํได๎ชํวยให๎คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของชาวนาดีขึ้น  
แตํอยํางใด และไมํได๎ท าให๎คุณภาพชีวิตของเกษตรกรพัฒนาได๎อยํางยั่งยืน สํวนกรณีการประกันราคาข๎าว 
เป็นการประกันวําชาวนาจะขายข๎าวได๎ไมํต่ ากวํา 10,000 บาท และจะปรับขึ้นในปีตํอไป ซึ่งแม๎วํา
ราคาข๎าวในตลาดจะเป็นอยํางไร รัฐจะจํายเงินชดเชยในสํวนตํางให๎แกํชาวนาจนครบ 10,000 บาท  
ซึ่งถึงแม๎วําการประกันราคาข๎าวนั้น รัฐบาลไมํต๎องมีข๎าวอยูํในมือ ไมํต๎องเป็นผู๎ขายข๎าวเอง และไมํได๎
แทรกแซงกลไกตลาดดังเชํนโครงการรับจ าน าข๎าว แตํก็มีจุดอํอนเนื่องจากการที่รัฐต๎องจํายเงินชดเชย
ให๎เกษตรกรโดยตรงก็เหมือนการ “ให๎เปลํา” โดยที่รัฐไมํได๎อะไรกลับมา อีกทั้งเกิดการทุจริตคอรัปชั่น
ในขั้นตอนของการส ารวจและลงทะเบียนพื้นที่ท านาเพ่ือขอรับเงินชดเชย ซึ่งพบวํามีการแจ๎งการท านา
อันเป็นเท็จ 
 จากการแก๎ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผําน ๆ มา ซึ่งเป็นการแก๎ไขปัญหาที่ไมํตรงจุด ชาวนา
ติดกับนโยบายประชานิยม ซึ่งเป็นการหวังพ่ึงพิงรัฐบาลให๎เข๎ามาชํวยเหลือเพียงอยํางเดียว แตํไมํ
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางแท๎จริง ด๎วยเหตุนี้ หลายชุมชนจึงมีความพยายามที่ จะแก๎ปัญหาการถูก
กดราคาข๎าวจากพํอค๎าคนกลางโดยการจัดตั้งโรงสีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนรูปแบบหนึ่งที่คนชุมชนรํวมกันประกอบกิจการและแบํงปันผลประโยชน์รํวมกัน โดยเป็นธุรกิจ
การแปรรูปข๎าว เพ่ือให๎คนในชุมชนพ่ึงพาตนเอง เพ่ือลดการถูกเอารัดเอา เปรียบจากระบบทุนนิยม 
และเพ่ือเป็นทางเลือกให๎แกํชุมชนในการบริโภคผลผลิตของตนเอง ซึ่งโรงสีชุมชนอาจได๎รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นการลงทุนรํวมกันของประชาชนในชุมชนก็ได๎ โดยโรงสี
ชุมชนนอกจากจะน าข๎าวเปลือกของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมาสีเพ่ือบริโภคแล๎ว ยังต๎องบริหารจัดการ
เพ่ือสีข๎าวสารออกจ าหนํายสูํตลาดภายนอกด๎วย โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
อยํางไรก็ตาม จะเห็นได๎วํา การจัดตั้งโรงสีชุมชนมิได๎ประสบความส าเร็จทุกแหํง มีโรงสีชุมชนหลาย
แหํงที่ไมํสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและต๎องปิดตัวลงไป เนื่องจากคนในชุมชนขาด
องค์ความรู๎ในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงไมํสามารถแขํงขันกับโรงสีข๎าวคูํแขํงได๎ดังที่ดร.สุนัย จุลพงศธร 
ได๎กลําววิพากษ์วิจารณ์การจัดตั้งโรงสีชุมชนไว๎วํา  

                                           
2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. “คิดใหมํอนาคตข๎าวไทย” http://tdri.or.th/wp-

content/uploads/2012/10/factsheet1.pdf. (สืบค๎นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559). 
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 “การจัดตั้งโรงสีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนถือเป็นแนวคิดเศรษฐกิจกระแสรอง 
ที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์กับระบบทุนนิยมซึ่งเศรษฐกิจกระแสหลักของโลก โดยเฉพาะประเทศไทย  
แตํเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจะพบวํา ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได๎ขยายตัวอยําง
รวดเร็วและครอบง าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจกระแสรองอยํางสิ้นเชิง จะเห็นได๎จากเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นรองทั้งด๎านทุน ด๎านจิตส านึก และการบริหารจัดการ จึงยากที่จะยืนหยัดอยูํทํามกลาง
แนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยม” อีกทั้งยังวิพากษ์วํา “การอัดฉีดงบประมาณภาครัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนด๎วยงบประมาณจ านวนมากมักประสบความล๎มเหลว โดยเฉพาะกิจการที่รัฐเป็นผู๎สนับสนุน
งบประมาณร๎อยเปอร์เซ็นต์”  
 นอกจากนี้ ดร.สุนัย จุลพงศธร ยังกลําวอีกวํา โรงสีชุมชนที่เกิดขึ้นด๎วยทุนของรัฐเป็นหลัก
ซึ่งเป็นเงินให๎เปลําของรัฐล๎วน  ๆ หรือหากชุมชนรํวมลงทุนก็เป็นเพียงสํวนน๎อยเมื่อเทียบกับสัดสํวน
ของเงินลงทุนทั้งหมด เกือบทั้งหมดมักประสบความล๎มเหลว  หรือบางแหํงหากมีผลก าไร แตํเมื่อ
เจาะลึกไปในรายละเอียดโดยน าแนวคิดระบบธุรกิจไปวัดมักตกอยูํในภาวะขาดทุนแฝงเร๎นทั้งสิ้น  
เชํนโรงสีมีก าไรแตํผู๎บริหารโรงสีไมํได๎รับเงินเดือน หรือผู๎บริหารบางโรงสีมีผลประโยชน์แอบแฝง  
เชํน ด าเนินการโดยใช๎เป็นเสียงทางการเมือง ใช๎งบของทางราชการเป็นคําด าเนินการโดยไมํน ามาคิด
ก าไร – ขาดทุน3 
 หากพิจารณาจากทรรศนะของดร.สุนัย จุลพงศธร แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนดูเหมือนจะ
เป็นแนวคิดที่ล๎มเหลว เนื่องจากขาดการพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา ซึ่งสะท๎อนให๎
เห็นจากการที่รัฐบาลพยายามอัดฉีดงบประมาณมหาศาล โดยการเพ่ิมโอกาสให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํง
เงินทุนผํานโครงการประชานิยม แตํมิได๎สํงเสริมให๎ “คน” ในชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู๎ในการ
บริหารจัดการธุรกิจของชุมชน แตํหวังเพียงความชํวยเหลือจากภาครัฐเทํานั้น ปัญหาความยากจนจึง
ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท๎าท๎ายวํา จะท าอยํางไรให๎แนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนมิใชํเพียงแนวคิดที่เลื่อนลอย แตํสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริงดังที่นักวิชาการหลายทําน
ได๎เคยวิพากษ์ไว๎ อยํางไรก็ตาม นักวิชาการบางทํานก็ยังคงเชื่อมั่นกับแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนวํา จะ
สามารถแก๎ไขปัญหาความยากจนได๎  
 ผู๎วิจัยจึงเกิดความสงสัยวํา โรงสีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน จะสามารถประสบ
ความส าเร็จได๎จริงหรือไมํ หากประสบความส าเร็จ มีปัจจัยใดที่ท าให๎โรงสีข๎าวประสบความส าเร็จ และ
หากล๎มเหลว มีปัจจัยใดบ๎างที่ท าให๎ล๎มเหลว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

                                           
3 สุนัย จุลพงศธร, ฉีกหน้ากากเศรษฐกิจ (โรงสี) ชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

ศยาม, 2550), 70-71. 
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ของการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีวํา โรงสีข๎าว
ดังกลําวได๎รับพระราชทานความชํวยเหลือจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสํวนราชการตําง ๆ ตั้งแตํปี 2552 โดยได๎รับความความชํวยเหลือตั้งแตํการเงินทุนในการจัดตั้ง 
โรงสีข๎าว รวมทั้งความรู๎ในเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข๎าวในระยะเริ่มแรก จนสามารถประกอบ
กิจการโรงสีข๎าวชุมชนได๎ด๎วยเงินทุนของสมาชิกโรงสีข๎าวเองจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเปูาหมายหลักของการ
จัดตั้งโรงสีข๎าวชุมชนก็เพ่ือชํวยเหลือฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนผู๎ประสบอุทกภัย 
และสร๎างกองทุนส ารองส าหรับความพร๎อมในการชํวยเหลือตนเองของเกษตรกรที่ยากจนและ
ผู๎ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ในอนาคต ซึ่งขัดกับความคิดเห็นของ ดร.สุนัย จุลพงศธร วํา โรงสีข๎าวชุมชน 
ซึ่งได๎รับความชํวยเหลือจากสํวนราชการ มักประสบความล๎มเหลวและไมํสามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยําง
แท๎จริง ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะผลประกอบการประจ าปีของโรงสีข๎าวพระราชทานพบวํา ตลอด
ระยะเวลาของการด าเนินกิจการ โรงสีข๎าวแหํงนี้ไมํเคยประสบภาวะขาดทุน มีเพียงผลก าไรที่มากน๎อย
แตกตํางกันในแตํละปีเทํานั้น แตํหากจะพิจารณาเฉพาะผลก าไรสุทธิประจ าปีเพียงอยํางเดียว จึงยังไมํ
สามารถยืนยันได๎วํา การบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทานประสบความส าเร็จอยํางยั่งยืนโดยคนใน
ชุมชนโดยแท๎จริง ซึ่งความยั่งยืนของโรงสีข้าวพระราชทาน หมายถึง การด าเนินกิจการของโรงสีข้าว
สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิก  โดยภายหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ช่วยพัฒนาได้ยุติบทบาทการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแล้ว แต่สมาชิกยังสามารถด าเนินกิจการ
หรือสามารถบริหารจัดการโรงสีข้าวได้เป็นอย่างดี 
 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 ปัจจัยใดบ๎างที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน
ตามกรอบแนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบเชิงบูรณาการของ วรเดช จันทรศร 
  2. เพ่ือเสนอแนะและหาแนวทางแก๎ไข ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข๎าว
พระราชทาน 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
  1. เป็นการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน 
วําการบริหารจัดการมีกระบวนการอยํางไร โดยใช๎วิธีการศึกษาจากเอกสารและแบบสอบถาม 
  2. พ้ืนที่การศึกษา คือ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน 
  3. กลุํมประชากรที่ใช๎ศึกษาคือ คณะกรรมการโรงสีข๎าวจ านวน 15 คน ผู๎ปฏิบัติงานโรงสี 
จ านวน 7 คน และสมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทาน ในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน จ านวน 
1,137 ราย จาก 12 หมูํบ๎าน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1. ท าให๎ทราบความคิดเห็นของผู๎ปฏิบัติงานและสมาชิกที่มีตํอการบริหารจัดการโรงสีข๎าว 
เพ่ือให๎สามารถด าเนินกิจการตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
  2. ท าให๎ทราบปัญหาและอุปสรรคที่สํงผลตํอการบริหารจัดการโรงสีข๎าว เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข๎าวให๎ตอบสนองความต๎องการของสมาชิกได๎อยํางตรงจุด 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข๎าวอ่ืน ๆ ให๎มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางตรงจุดอยํางยั่งยืน 
และสามารถน าไปปรับใช๎กับโรงสีข๎าวในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  โรงสีข้าวพระราชทาน หมายถึง โรงสีข๎าวพระราชทาน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา 
จังหวัดนําน  
  สมรรถนะของโรงสีข้าว หมายถึง การจัดการโรงสีข๎าวให๎สามารถด าเนินธุรกิจได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ สามารถแขํงขันกับโรงสีอื่น ๆ  ได๎ กลําวคือ มีโครงสร๎างขององค์กรและการแบํงหน๎าที่
การท างานที่ชัดเจน มีบุคลากรที่เพียงพอตํอภาระงาน และมีความช านาญในหน๎าที่ความรับผิดชอบ
ของตนมีงบประมาณที่เพียงพอตํอการด าเนินกิจการ และมีผลก าไร การมีวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่  
ที่เอ้ือตํอการประกอบกิจการ  
  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน  หมายถึง การที่โรงสีข๎าวมีวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ชัดเจน น ามาซึ่งการก าหนดภารกิจและมอบหมายงานให๎ฝุายตําง ๆ น าไปปฏิบัติ รวมทั้ง  
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มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมติดตามการท างาน ท าให๎สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีมาตรฐานตํอการให๎รางวัลและลงโทษตามผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้น า หมายถึง ผู๎บริหารโรงสีข๎าวพระราชทาน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน 
 ความร่วมมือ หมายถึง การมีสํวนรํวมของสมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทานในการด าเนินกิจกรรม
ตําง ๆ ของโรงสีข๎าวพระราชทาน 
 การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึงความสามารถของผู๎น าของ
โรงสีข๎าวพระราชทานในการเจรจาตํอรองเพ่ือขอรับความชํวยเหลือสนับสนุนจากภายนอกและความสัมพันธ์
ระหวํางโรงสีข๎าวพระราชทานกับสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์กร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่และวรรณกรรมเกี่ยวข๎องในเรื่องการบริหาร
จัดการโรงสีข๎าว เพ่ือให๎ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโรงสีข๎าวพระราชทาน จังหวัดนําน ผู๎วิจัยพบวํา แนวคิดเหลํานี้
นําจะมีความเกี่ยวข๎องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันจะน ามาซึ่งการประเมินวํา โรงสีข๎าวพระราชทาน
ประสบความส าเร็จหรือล๎มเหลว และมีปัจจัยใดบ๎างที่จะสํงผลตํอความส าเร็จและความล๎มเหลวในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร 
 
 วรเดช จันทรศร ได๎กลําวถึงการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ1 เพ่ือที่จะน าไปอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางที่จะ
ท าให๎การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ จึงต๎องศึกษาพฤติกรรมและการปฏิบัติปฏิสัมพันธ์
ของบุคคล กลุํมบุคคล สมรรถนะ และความรํวมมือของหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ปัจจัยภายนอก อันได๎แกํสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่แตกตํางตามบริบทของแตํละ
พ้ืนที่ ซึ่งล๎วนสํงผลกระทบตํอการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้นนอกจากนี้ ยังกลําวถึงแนวคิดการน า
นโยบายไปปฏิบัติวํา มีตัวแบบที่เอ้ืออ านวยตํอการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให๎นโยบายประสบ
ความส าเร็จ ทั้งยังสามารถน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวแบบของ วรเดช จันทรศร  
มีทั้งหมด 6 ตัวแบบ แตํผู๎วิจัยเลือกใช๎ตัวแบบเพียง 4 ตัวแบบที่นําจะเพียงพอตํอการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 
 2.1.1  ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล 
    ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบนี้มีแนวคิดวํา นโยบายที่ประสบความส าเร็จ
ต๎องมกีารก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานในการ
ท างานให๎แกํหนํวยยํอยตําง ๆ เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานทราบวํา
เปูาหมายของผู๎ก าหนดนโยบายคืออะไร ในขณะเดียวกัน ผู๎บริหารจะสามารถมอบหมายงานหรือ

                                           
1 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: หจก. สหาย

บล็อกและพิมพ์จ ากัด, 2548), 137-169. 
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ก าหนดความรับผิดชอบของแตํละฝุายให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย สํงผลตํอการประสาน 
การท างานรํวมกัน อีกท้ังยังท าให๎ผู๎บริหารสามารถควบคุมตรวจสอบการท างานของแตํละฝุายได๎อยําง
ตํอเนื่องอันจะน าไปสูํการวัดผลการปฏิบัติงาน การให๎รางวัลและการลงโทษตามผลงานที่มีมาตรฐานและ
เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลของ วรเดช จันทรศร 

 
 2.1.2 ตัวแบบด้านการจัดการ 
  ตัวแบบด๎านการจัดการ2 ตั้งอยูํบนแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองค์การที่มุํงเน๎น
สมรรถนะขององค์การเนื่องจากเชื่อวําความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูํกับสมรรถนะ
ขององค์การวําจะสามารถปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับความคาดหวังเพียงใด ซึ่งนโยบายจะประสบ
ความส าเร็จต๎องเกิดจากการมีโครงสร๎างองค์กรที่เหมาะสม บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ มีการวางแผน 
การเตรียมการมีความพร๎อมด๎านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งด๎านงบประมาณ ซึ่งตัวแบบนี้ต๎องการหา

                                           
2 เรื่องเดียวกัน, 140-142. 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ก าหนดภารกิจและ 
การมอบหมายงาน 

มาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

ระบบการวัดผล 

มาตรฐานการให๎คุณให๎โทษ 

การวางแผน 
และควบคุม 
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แนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติ เชํน การขาดเงินทุน การขาดบุคลากร
ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบทางด๎านการจัดการของ วรเดช จันทรศร 

 
 2.1.3  ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กร 
   ตัวแบบด๎านการพัฒนาองค์กร3 มุํงเน๎นการมีสํวนรํวม การสร๎างความผูกพันและการ
ยอมรับเพ่ือตอบสนองความต๎องการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ ตัวแบบนี้มุํงเน๎นการมี  
สํวนรํวมขององค์การ เนื่องจากการมีสํวนรํวมท าให๎การท างานมีประสิทธิภาพ เกิดการท างานเป็นทีม 
การน านโยบายมาปฏิบัติให๎เกิดความส าเร็จจึงเป็นเรื่องของการจูงใจ การใช๎ภาวะผู๎น าที่เหมาะสม  
การสร๎างความผูกพันโดยให๎สมาชิกในองค์การมีสํวนรํวมมากกวําการถูกควบคุมจากผู๎บังคับบัญชา 
ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติจึงต๎องท าให๎ผู๎ปฏิบัติสามารถเข๎าไปมีสํวนเกี่ยวข๎องในการก าหนดหรือ
วางกรอบนโยบาย โดยให๎ถือวํานโยบายเหลํานี้มาจากตัวผู๎ปฏิบัติโดยตรง 
 
 
 
 

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, 142-144. 

โครงสร๎าง 

วัสดุอุปกรณ์ 

สมรรถนะของ
องค์การ 

สถานที่ 

บุคลากร 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ งบประมาณ 
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ภาพที่ 2.3 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบด๎านการพัฒนาองค์กร 
ของ วรเดช จันทรศร 

 
 2.1.4  ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
   ตัวแบบเชิงบูรณาการ4 เป็นตัวแบบที่รวบรวมแนวคิดทั้ง 5 ตัวแบบ เพ่ือแสวงหา
ผลกระทบของตัวแปรตําง ๆ ที่มีผลตํอความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบํงการพิจารณา
ออกเป็นสามมิติ ได๎แกํ การวัดความส าเร็จและความล๎มเหลวของนโยบายจากผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลลัพธ์สุดท๎ายที่เกิดขึ้น การวัดผลกระทบของนโยบาย และการวัดวําผลของนโยบายสามารถสํงผล
ประโยชน์ตํอประเทศโดยรวมได๎หรือไมํ สํวนตัวแปรอิสระมาจากการพิจารณา 4 ปัจจัย ได๎แกํ 
สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม ภาวะผู๎น าและความรํวมมือ และ
การเมืองและการบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก 
  2.1.4.1 ตัวแปรด้านสมรรถนะขององค์การ 
    ประกอบด๎วยปัจจัยยํอย ๆ  5 ปัจจัย ได๎แกํ โครงสร๎างองค์การงบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ กลําวคือ องค์การจะต๎องมีโครงสร๎างที่เข๎มแข็ง ทั้งโครงสร๎าง
ภายนอกและโครงสร๎างภายใน มีงบประมาณที่เพียงพอและมีการจัดสรรงบประมาณอยํางมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจ านวนที่เพียงพอกับภาระงาน  
มีวัสดุอุปกรณ์และสถานที่พร๎อมปฏิบัติงาน 
 

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, 151-154. 

ภาวะผู๎น า 

การจูงใจ 

การท างานเป็นทีม 

การมีสํวนรํวม 

ความผูกพันและ
การยอมรับ 

ผลของการน า
นโยบายไป

ปฏิบัติ 
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  2.1.4.2 ตัวแปรด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม 
    ประกอบด๎วยความชัดเจนและความเป็นไปได๎ของวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์การ น ามาซึ่งความชัดเจนในการก าหนดภารกิจและมอบหมายงานให๎หนํวยยํอยตําง ๆ 
ในองค์การเพ่ือน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมติดตามการท างาน 
ท าให๎สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีมาตรฐานตํอการให๎รางวัลและลงโทษตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
  2.1.4.3 ตัวแปรด้านภาวะผู้น าและความร่วมมือ 
    ผู๎บริหารต๎องมีภาวะผู๎น าที่เหมาะสมและได๎รับการยอมรับ จึงจะสามารถ
สร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ปฏิบัติงานเกิดความรํวมมือและมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานรํวมกันได๎อยําง  
มีประสิทธิภาพ 
  2.1.4.4 ตัวแปรด้านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 
    ตัวแปรนี้มีความส าคัญตํอความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เนื่องจากความส าเร็จดังกลําวเกิดจากความสามารถของผู๎เลํน หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ 
และความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การ ซึ่งมีปัจจัยยํอยๆ เชํน ระดับการสนับสนุน
หรือตํอต๎านจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง จ านวนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ระดับการพ่ึงพาระหวํางหนํวยงาน
ภายนอกตําง ๆ การเจรจาตํอรองกับสภาพแวดล๎อมภายนอก และความเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติตัวแบบเชิงบูรณาการของ วรเดช จันทรศร  
 

สมรรถนะขององค์การ 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล๎อมภายนอก 

ภาวะผู๎น าและความรํวมมือ 

ความส าเร็จ
ของการน า
นโยบายไป

ปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและควบคุม 
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2.2 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 2.2.1 ความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาอยํางสมดุลระหวํางความต๎องการของคน 
ยุคใหมํและการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยไมํท าให๎คนรุํนใหมํลดการตอบสนองความต๎องการของ
ตนเอง เป็นการพัฒนาอยํางสมดุลบนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธร รมไทย  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยอาศัยการมีสํวนรํวมของคนทุกกลุํมทุกฝุาย เพ่ือให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอยํางเทําเทียม5  
   UNESCO การพัฒนาที่ตอบสนองความต๎องการของคนยุคใหมํอยํางสมดุล   
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและความแตกตํางหลากหลายของชุมชนในแตํละพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานสาม
ประการ ได๎แกํ การมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม และมีความ
ยุติธรรมทางสังคม และเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา6 
   ธนากร สังเขป กลําวถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนวํา หลักการที่น าไปใช๎แล๎วจะท า
ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน7 มีดังนี ้
    1. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาให๎ “คน” เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา 
   2.  หลักความสมดุล การพัฒนาต๎องตั้งอยูํบนความสมดุล ไมํสุดโตํง เนื่องจาก
การพัฒนาที่สุดโตํงจะน ามาซึ่งปัญหาสังคมตําง ๆ มากมาย เชํน การพัฒนาเศรษฐกิจระบบทุนนิยม  
ที่มุํงเน๎นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมํค านึงถึงความเหลื่อมล้ าทางสังคม นอกจากนี้ ยังน ามา  
ซึ่งปัญหาทางการเมือง สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรม เป็นต๎น 

                                           
 5 ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการงานวิจัยแหํงชาติ, เศรษฐกิจ
พอเพียง กับการประยุกต์ใช๎: จากงานวิจัยขยายผลสู่ชุมชน (กรุงเทพฯ: ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดสามลดา, 
2552), 11. 
 

6
 UNESCO, Report of the World Commission on Culture and Development, 

Our creative Diversity, (Paris :E EGOPRIM, 1995) p.206, อ๎างถึงใน ชวลี อมาตยกุล, “วิถีไทย 
สูํการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการห๎วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ,” (ภาคนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 17-19. 
 7 ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2556), 40 – 54. 
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   3. การพัฒนาแบบองค์รวม ไมํแยกสํวน หรือมุํงเน๎นเฉพาะการพัฒนาประเทศ 
โดยไมํค านึงถึงการพัฒนาในภาคสํวนอื่น ๆ เนื่องจากปัญหาทุกภาคสํวนยํอมมีความเกี่ยวเนื่องกันและ
สํงผลกระทบตํอกันในทุกด๎าน โดยเฉพาะผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ 
   4. หลักการมีสํวนรํวม การมีสํวนรํวมของประชาชนในทุกกระบวนการ ตั้งแตํ
การรํวมให๎ข๎อมูล รํวมรับทราบเข๎าใจ รํวมคิดรํวมตัดสินใจวําจะเลือกหรือไมํเลือกที่ จะกระท าหรือไมํ
กระท าการใด ๆ การรํวมด าเนินการ รํวมรับผิดชอบ รํวมติดตามประเมินผล และรับผลของการพัฒนา 
เพ่ือสร๎างความรู๎สึกเป็นเจ๎าของรํวมกัน ซึ่งสํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันอันเป็นรากฐานของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
   5. หลักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เนื่องจากการเรียนรู๎เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการ
สังเกต สอบถาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งการลองผิดลองถูก อันน ามาซึ่งการค๎นพบองค์ความรู๎ใหมํ ๆ 
   6. หลักการระเบิดจากข๎างใน ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช 
มีการสร๎างความเข๎มแข็งของคนภายในชุมชนให๎มีความพร๎อมเพียงพอที่จะรับการพัฒนาเสียกํอน ไมํใชํ
การน าเอาความเจริญจากภายนอกเข๎าไปให๎ชุมชน โดยที่คนในชุมชนยังไมํมีความพร๎อมที่จะรับการ
พัฒนา กลําวคือ ต๎องท าให๎คนในชุมชนมีความพร๎อม มีความต๎องการที่จะพัฒนา และลุกขึ้นมา
ด าเนินการเอง การพัฒนาจึงจะตํอเนื่อง 
   7. หลักการชุมชนเข๎มแข็ง ความเข๎มแข็งของคนในชุมชนที่รํวมมือกันท า
กิจกรรมตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน น าไปสูํความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ลดการ
พ่ึงพาจากภายนอก ทั้งนี้ ความเข๎มแข็งจะเกิดขึ้นได๎ต๎องเกิดจากการมีผู๎น าที่ดี มีศักยภาพที่จะท าให๎
สมาชิกเกิดความไว๎เนื้อเชื่อใจ มีความต๎องการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการมีทุนในชุมชนที่ดี มีการสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับภายนอก น ามาซึ่งการยอมรับจากภายนอกตํอไป 
   8. หลักการบริหารจัดการ การมีผู๎น าและหลักการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีโครงสร๎างองค์กรแบบแนวราบ แตํชัดเจน สามารถกระจายงาน แบํงงานกันท าตาม
อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลดขั้นตอนสายการบังคับบัญชาให๎เกิดความคลํองตัวแตํก็สามารถ
ประสานการท างานระหวํางกันได๎ กระบวนการบริหารเหลํานี้ กํอให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน ภายใต๎
หลักการมีสํวนรํวมและธรรมาภิบาล 
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   วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชนบทไว๎วําการพัฒนา
ชนบท คือ การที่ประชาชนเป็นผู๎ริเริ่มในการพัฒนา การเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา โดยลดการ
พ่ึงพาจากภาคสํวนภายนอก ขอรับความชํวยเหลือจากภายนอกเทําที่จ าเป็น8 
   นอกจากนี้ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ยังได๎ให๎ความหมายของการพ่ึงตนเองวํา คือการ
พัฒนาให๎ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ โดยไมํต๎องขอรับความชํวยเหลือจากผู๎อ่ืนตลอดเวลาจนไมํ
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ การพัฒนาต๎องท าให๎ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎โดยไมํขอรับความ
ชํวยเหลือแตํเพียงอยํางเดียว เนื่องจากการที่ภาครัฐให๎ความชํวยเหลือแม๎วําจะสามารถท าได๎งํายกวํา
การให๎องค์ความรู๎แกํประชาชน แตํประชาชนจะไมํเกิดกระบวนการเรียนรู๎ใด ๆ  เนื่องจากคอยแตํรับ
ความชํวยเหลือจนเคยชินจนไมํสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ ดังนั้น การพ่ึงพาตนเองจะสามารถเกิดขึ้นได๎
ควบคูํกับการเข๎ามามีสํวนรํวม ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาสามารถพิจารณาได๎โดย เมื่อโครงการไ ด๎
เสร็จสิ้นลงแล๎ว หากชุมชนหรือหมูํบ๎านยังมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาตําง ๆ ตํอไปได๎ดี 
แสดงวํา  ประสบความส าเร็จในการพัฒนา แตํหากชุมชนไมํสามารถด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตํอไป
ได๎โดยไมํมีเหตุผลอันควร นั่นคือ การพัฒนานั้นล๎มเหลว 9 
 2.2.2 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของการพัฒนา 
   วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย กลําววํา การที่จะทราบวําการพัฒนา
จะประสบความส าเร็จหรือไมํต๎องมีเกณฑ์ที่ใช๎วัดประสิทธิผลของโครงการ กลําวคือ เมื่อภาคสํวน
ภายนอกยุติการให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนแล๎ว แตํชุมชนยังสามารถด าเนิน
กิจกรรมตํอไปได๎ ยํอมแสดงให๎เห็นวําการพัฒนาประสบความส าเร็จ แตํหากภาคสํวนภายนอกยุติการ
ให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนแล๎ว แตํชุมชนไมํสามารถด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
ดังกลําวได๎เองโดยปราศจากเหตุผลอันควร ยํอมแสดงให๎เห็นวําการพัฒนาดังกลําวล๎มเหลว 
   นอกจากนี้ Theodore Caplow10 เสนอวํา ประสิทธิผลขององค์การสามารถวัด
ได๎จากตัวแปรเหลํานี้ คือ ความมั่นคงในระยะยาว การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสํวนประกอบ 

                                           
 8 วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2531), 6. 

9 เรื่องเดียวกัน, 7. 
10 Theodore Caplow, Principles of Organization, (New York: Harcount Brace 

and World, 1964): 21 อ๎างถึงใน ชวลี อมาตยกุล, “วิถีไทยสูํการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนกรณีศึกษา
โครงการห๎วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ,” (ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 17-19. 
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ขององค์การ ความเต็มใจของคนในองค์การที่ยังคงมีสํวนรํวมในองค์การตํอไป และการบรรลุถึง
เปูาหมายขององค์การ 
   JP Campbell11 กลําววํา มีตัวแปรที่วัดความส าเร็จขององค์กรจ านวน 19 ตัวแปร 
ได๎แก ํ
    1. ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไป การที่องค์กรบรรลุเปูาหมาย หรือบรรลุถึง
ความส าเร็จในงานหลัก วิธีการประเมินผลทั่วไปคือการพิจารณาถึงเกณฑ์เดี่ยว ๆ ให๎มีจ านวนมากที่สุด
เทําท่ีจะมากได๎เพ่ือตัดสินประสิทธิผลขององค์การ 
   2. คุณภาพของผลผลิตหรือบริการพ้ืนฐานขององค์การ ผลผลิต ปริมาณ ของ
ผลผลิตหรือบริการซึ่งองค์การให๎ สามารถวัดได๎จาก 3 ระดับ คือ บุคคล กลุํมหรือองค์การทั้งหมด 
ทั้งนี้ ไมํใชํเป็นการวัดประสิทธิภาพ เนื่องจากไมํมีการคิดค านวณถึงคําใช๎จํายเมื่ อเทียบกับอัตราสํวน
กับผลที่ได๎รับ 
   3. ความพร๎อม การตัดสินทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นไปได๎ขององค์การในการ
ปฏิบัติงานที่จ าเพาะเจาะจงบางอยํางหากถูกร๎องขอ 
   4. ประสิทธิภาพ อัตราสํวน ซึ่งเปรียบเทียบระหวํางการปฏิบัติกับคําใช๎จําย 
ส าหรับการปฏิบัติตํอ 1 หนํวย เชํน จ านวนคําใช๎จํายตํอ 1 หนํวยของการปฏิบัติ  เวลาที่ใช๎ความมาก
น๎อยของความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามก าหนดการ มาตรฐานการปฏิบัติและเกณฑ์อ่ืนที่ตั้งไว๎ 
   5. ผลก าไร หรือผลตอบแทนที่ได๎จากการลงทุน ในสายตาของเจ๎าหน๎าที่
องค์การ จ านวนของทรัพยากรที่เหลืออยูํหลังจากเสียคําใช๎จํายและข๎อผูกพันอ่ืนเรียบร๎อยแล๎วเป็น
เปอร์เซ็นต ์
   6. การเติบโต การเพ่ิมในสิ่งตําง ๆ เชํน อัตราก าลัง เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
องค์การ ทรัพย์สิน การขาย ก าไร และการเริ่มสิ่งใหมํ โดยเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันขององค์การ
กับสภาพที่องค์การเคยเป็น 
   7. การใช๎ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อม การน าทรัพยากรซึ่งมีคุณคําและมีอยูํ
อยํางจ ากัดในองค์กรมาใช๎ ซึ่งการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ต๎องท าในระยะยาว เพ่ือดูความสม่ าเสมอของ
ทรัพยากรทางการเงินและอัตราก าลัง 
   8. ความม่ันคง การคงไว๎ซึ่งโครงสร๎าง หน๎าที่ และทรัพยากรไว๎ได๎ในระยะเวลา 
ที่ผํานไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งชํวงเวลาที่กดดัน 

                                           
  11 JP Campbell, อ๎างถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์, “การประเมินประสิทธิผลขององค์กร,” 
(กรุงเทพฯ: OS. Printing House Co, Ltd., 2529): 43-45. อ๎างถึงใน เรื่องเดียวกัน , 25-28. 
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   9. การเปลี่ยนงาน หรือการรักษาคนไว๎ได๎ ความบํอยครั้งหรือจ านวนผู๎ขอลาออก 
   10. การขาดงาน ความบํอยครั้งหรือจ านวนของการขาดงาน 
   11. อุบัติเหตุ ความบํอยครั้งของอุบติเหตุจากการท างานซึ่งมีผลให๎งานลําช๎า 
   12. ขวัญ มีแรงจูงใจให๎สมาชิกมีความพยายามท างานเพ่ิมขึ้นเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายขององค์การ รวมทั้งความรู๎สึกผูกพันตํอองค์การในรูปของกลุํม 
   13. การจูงใจ พลังความรู๎สึกพร๎อมหรือเต็มใจของบุคคลที่จะท างานเพ่ือให๎
บรรลุถึงเปูาหมายของงาน 
   14. ความพึงพอใจ ซึ่งบุคคลมีตํอบทบาทหรืองานของตนในองค์การ เมื่อเห็น
วําการท างานของตนได๎รับรางวัลหรือผลตอบแทนอยํางยุติธรรมจากองค์การที่ตนท างานด๎วย 
   15. การยอมรับเปูาหมายขององค์การวําเป็นเปูาหมายของตน โดยบุคคลและ
หนํวยภายในภายในเชื่อวํา เปูาหมายขององค์การถูกต๎องและสมควร 
   16. ความขัดแย๎ง – ความสามัคคี ความขัดแย๎ง หมายถึงการขัดแย๎งทั้งทาง
วาจาและรํางกาย การไมํประสานงานกัน และการสื่อข๎อความที่ไมํมีประสิทธิผล สํวนความสามัคคี
หมายถึงสมาชิกชอบพอกัน ท างานรํวมกันได๎ดี ติดตํอสื่อสารเต็มที่ เปิดเผย และประสานการท างานกัน 
   17. ความยืดหยุํน การปรับตัว ความสามารถขององค์การในการเปลี่ยน
วิธีการหรือหลักเกณฑ์ในการท างานให๎ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม เพ่ือมิให๎
องค์การเข๎มงวดเกินไปจนมาตอบสนองตํอแรงกระตุ๎นของสภาพแวดล๎อม  
   18. การประเมินโดยสภาพแวดล๎อมภายนอก การประเมินผลองค์การหรือ
หนํวยขององค์การโดยบุคคลและองค์การในสภาพแวดล๎อมที่องค์การมีความสัมพันธ์ด๎วย โดยดูจาก
ความเลื่อมใส ศรัทธา ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนที่กลุํมตําง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให๎แกํองค์การ 
 กลําวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึง การมุํงพัฒนาโดยให๎ “คน” เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา โดยการสํงเสริมให๎คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน ผํานการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตําง ๆ ในชุมชนในทุกขั้นตอน โดยมีเพียงหนํวยงานภายนอกเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน แตํมุํงให๎คน
ในชุมชนได๎คิด ได๎ท า ได๎ตัดสินใจที่จะกระท า หรือไมํกระท าการใด ๆ โดยสมัครใจรํวมกัน เนื่องจาก
การเลือกท่ีจะกระท า หรือไมํกระท าการใด ๆ ที่จะสํงผลกระทบกับพวกเขา เนื่องจากคนในชุมชนเอง
มีความรู๎ความเข๎าใจในชุมชนของพวกเขาดีที่สุด ดังนั้น การให๎พวกเขาสมัครใจที่จะเลือกกระท า 
หรือไมํกระท าการใดๆ ภาคสํวนภายนอกควรมีบทบาในการสํงเสริมให๎พวกเขาเกิดกระบวนการเรียนรู๎
รํวมกัน การเป็นเจ๎าของรํวมกัน มากกวําการให๎ความชํวยเหลือแบบให๎เปลํา เนื่องจากการให๎ความ
ชํวยเหลือแบบให๎เปลํา ไมํได๎สํงเสริมให๎ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ในการพัฒนา แตํการพัฒนา
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จะต๎องเกิดจากความต๎องการในการด าเนินกิจกรรมรํวมกันของคนในชุมชน จึงจะสามารถสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชนได๎อยํางยั่งยืนตํอไป 
 
2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 
 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วม12 เป็นหลักการที่ถูกกลําวถึงกันมากหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
2540 ซึ่งถูกบรรจุอยูํในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นต๎นมา โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน การกระท าและการพัฒนาที่จะกระทบชีวิต ความเป็นอยูํของประชาชน จึงเกิด
มีการท าประชาพิจารณ์ การประชาคม ในกรณีที่การกระท าใด ที่จะกระท าได๎นั้นต๎องให๎ประชาชนมี
สํวนรํวม ซึ่งการพัฒนาที่ค านึงถึงแตํความส าเร็จของประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมํเพียงพอตํอการ
มีสํวนรํวมตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากไมํเกิดความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวมกัน และการเรียนรู๎
รํวมกันซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกกระบวนการพัฒนา 
ตั้งแตํการวางแผน การด าเนินการ การจัดการตามแผน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยถือวําการพัฒนาเป็นของประชาชน โดยสามารถแบํงระดับของการมี
สํวนรํวมได๎ 3 ระดับ ดังนี้ 
    1. ระดับเป็นผู๎ใช๎ผลประโยชน์ อยูํในระดับต่ าที่สุดของการมีสํวนรํวม  
    2. ระดับเป็นผู๎ให๎ความรํวมมือ มีการให๎ความรํวมมือกับภาครัฐ แตํรัฐจะเป็นผู๎
ตัดสินใจวําจะขอความรํวมมือจากประชาชนในเรื่องใดและเมื่อใด  
    3. ระดับเป็นผู๎ตัดสินใจ อยูํในระดับการมีสํวนรํวมสูงสุด เนื่องจากประชาชน
เป็นผู๎ทราบสถานการณ์และสามารถที่จะตัดสินใจที่จะด าเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน ตั้งแตํการวาง
แผนการด าเนินการ การประเมินผล การแบํงปันผลประโยชน์ โดยรัฐเป็นเพียงผู๎คอยให๎ค าแนะน าปรึกษา  
    การมีสํวนรํวมต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ด าเนินการตําง ๆ ที่ประชาชนมีสํวนเกี่ยวข๎องหรือเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบจากการด าเนินการนั้น โดยมี
การท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐและประชาชนในรูปแบบหุ๎นสํวนซึ่งกันและกัน ซึ่งการมีสํวนรํวมจะ

                                           
 12 ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2556), 40 – 54. 
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ท าให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในการพัฒนา สํงผลให๎พวกเขาสามารถด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
ชุมชนของตนได๎ด๎วยตนเอง13 
  วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ได๎ศึกษาถึง การมีสํวนรํวมของประชาชน หมายถึง การเข๎า
รํวมอยํางแข็งขันและอยํางเต็มที่ของกลุํมบุคคลผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและหน๎าที่ความรับผิดชอบ การมีสํวนรํวมจะเป็น
หลักประกันวําสิ่งที่ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียต๎องการมากท่ีสุดจะได๎รับการตอบสนองและสิ่งที่ได๎ท าไปนั้นตรง
กับความต๎องการอยํางแท๎จริง และผู๎มีสํวนรํวมทุกคนจะได๎รับประโยชน์เสมอกัน ที่ผํานมาการมีสํวน
รํวมของประชาชนในขั้นตอนการพัฒนาชนบทตําง ๆ ยังอยูํในระดับน๎อยมาก เนื่องจากโครงการมักคิด
ริเริ่มมาจากเบื้องบน (top-down) ซึ่งไมํตอบสนองความต๎องการที่แท๎จริงชองประชาชน จึงไมํจูงใจให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม นอกจากนี้ ประชาชนยังคิดวํา การเข๎ารํวมโครงการพัฒนาชนบทคือการ
ท างานให๎หลวงโดยไมํได๎รับเงินตอบแทน  ประชาชนจึงไมํอยากให๎ความรํวมมือ ซึ่งความรํวมมือกับ
การมีสํวนรํวมนั้น มีความแตกตํางกัน เนื่องจากการมีสํวนรํวมต๎องท าให๎ผู๎ที่มีสํวนรํวมรู๎สึกถึงความเป็น
เจ๎าของ ในขณะที่การพัฒนาชนบทที่ผํานมารัฐมักถือวําตนเองเป็นข๎าวของงาน สํวนประชาชนเป็น
เพียงผู๎ให๎ความรํวมมือ ดังนั้น การมีสํวนรํวมของประชาชนจึงควรหมายถึง การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การมีสํวนรํวมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน น าไปสูํการค๎นหาปัญหา
และความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน เนื่องจากประชาชนเป็นผู๎ที่อยูํกับปัญหา และรู๎จักกับปัญหาได๎
ดีกวําบุคคลอ่ืน ดังนั้น ประชาชนต๎องเข๎าใจและยอมรับกํอนวํา ปัญหาของชุมชนคืออะไร มิใชํให๎
หนํวยงานภายนอกซึ่งเป็นเพียงผู๎รับรู๎ปัญหาทั่วไปเข๎ามาระบุวําอะไรคือปัญหาของชุมชน แตํ
บุคคลภายนอกมีหน๎าที่เสมือนกระจกเงาซึ่งคอยสะท๎อนภาพปัญหา กลําวคือ เป็นผู๎คอยกระตุ๎นให๎
ประชาชนพิจารณาสภาพปัญหาของตนเอง นอกจากนี้ ประชาชนยังต๎องจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาโดยคนในชุมชนเอง 
   2. การมีสํวนรํวมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เมื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาแล๎ว ต๎องสืบสาวและแยกแยะสาเหตุของปัญหาที่ลงความเห็นแล๎ววําเป็นปัญหาส าคัญ 
เพ่ือให๎สามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางตรงจุด 

                                           
13 จงรัก เมธพัฒน์, “ปัจจัยที่น าไปสูํความส าเร็จด๎านการด าเนินงานของกองทุนฉางข๎าว : 

กรณีศึกษา บ๎านนาค าไฮ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร,” (สารนิพนธ์, ส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553,) 14. 
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   3. การมีสํวนรํวมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแก๎ปัญหา ซึ่งอาจมี
มากกวํา 1 วิธี ซึ่งแตํละวิธีมีข๎อดีข๎อเสียที่แตกตํางกันไป ดังนั้น หากประชาชนทราบถึงข๎อดีข๎อเสีย  
ตําง ๆ แล๎ว ควรให๎พวกเขาได๎ตัดสินใจวําจะเลือกวิธีการใด จากนั้นจึงวางแผนเพื่อแก๎ปัญหา  
   4. การมีสํวนรํวมในการด าเนินงานตามแผน ถึงแม๎ประชาชนจะมีฐานะ
ยากจน แตํก็สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการลงทุนและด าเนินงานได๎ เชํน ด๎านแรงงาน การรํวมลงทุน
ลงแรงหรือมีบทบาทหน๎าที่ใดหน๎าที่หนึ่งท าให๎พวกเขารู๎จักคิดถึงต๎นทุนและผลได๎ตําง ๆ เนื่องจากการ
มีสํวนรํวมในการเป็นเจ๎าของ นอกจากนี้ การรํวมปฏิบัติด๎วยตนเองท าให๎สามารถเรียนรู๎การด าเนินงาน
อยํางใกล๎ชิด สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ด๎วยตนเอง และเมื่อมองเห็นประโยชน์ ก็จะสามารถด าเนิน
กิจกรรมด๎วยตนเองตํอไปได๎แม๎จะขาดผู๎แนะน าแล๎วก็ตาม 
   5. การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผล เพ่ือให๎ทราบถึงความก๎าวหน๎า
และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และได๎มีสํวนรํวมในการ
พิจารณาทบทวนข๎อดี อันจะน าไปสูํการยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติตํอไป สํวนข๎อเสีย เพ่ือจะได๎หาทาง
แก๎ไข เพ่ือลดความสูญเปลําของการใช๎ทรัพยากร อันจะท าให๎โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายอยํางแท๎จริง ซึ่งหากขาดความมีสํวนรํวมในการประเมินผล เจ๎าหน๎าที่รัฐอาจคิดวําโครงการ
ประสบความส าเร็จ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงโครงการอาจไมํได๎ประสบความส าเร็จ และยังคง
ด าเนินการแบบเดิม ๆ อันน ามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลําประโยชน์14  
  ไพรัตน์ เดชะรินทร์ กลําววํา การมีสํวนรํวมเป็นกระบวนการที่รัฐบาลท าการ
สํงเสริม ชักน า สนับสนุน และสร๎างโอกาสให๎ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสํวนบุคคล กลุํมคน ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบตําง ๆ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว๎15  
 
 
 
 

                                           
14 วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, 10-14. 
15

  ไพรัตน์ เตชะรินทร์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษา
นโยบายสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), 6-7. อ๎างถึงใน นิศากร วินิจฉัยภาค “ปัจจัยที่มีผล
ตํอการมีสํวนรํวมของเกษตรกรในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร” (วิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิต
พัฒนาสังคม พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540), 150-158.  
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 2.3.2  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
    การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม เป็นตัวการส าคัญที่จะผลักดันให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ของกลุํม ดังนั้น การมีสํวนรํวมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจะพิจารณาการมี
สํวนรํวมในกิจกรรม16 ดังตํอไปนี้ 
    1. การประชุม 
    2. การเสนอความคิดเห็น 
    3. การออกเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
    4. การรับสินเชื่อการเกษตรจากสหกรณ์ 
    5. การฝากเงินกับสหกรณ์ 
    6. การขายผลิตผลทางการเกษตรให๎สหกรณ์ 
    7. การซื้อวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ 
    8. การรบัความรู๎ทางการเกษตรจากสหกรณ ์
    9. การเข๎ารํวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ เชํน การแปรรูปผลผลิต การ
ท าประโยชน์ตํอสํวนรวมของเกษตรกร  
 2.3.3  รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     องค์การสหประชาชาติ17 ได๎รวบรวมรูปแบบของการมีสํวนรํวมไว๎ ดังนี้  
   1. การมีสํวนรํวมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการ
รวมตัวกันขึ้นเองเพ่ือแก๎ไขปัญหากลุํมของตนเอง โดยเน๎นการกระท าที่มิได๎รับการชํวยเหลือจากภายนอก
ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเปูาหมาย 
   2. การมีสํวนรํวมแบบชักน า ซึ่งเป็นการเข๎ารํวมโดยต๎องการความเห็นชอบ
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล  เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
   3. การมีสํวนรํวมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู๎มีสํวนรํวมภายใต๎การด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลภายใต๎การจัดการโดยเจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่

                                           
16

 เรื่องเดียวกัน, 24 - 25. 
17

  สมลักษณา  ไชยเสริฐ, “การพัฒนารูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีนครบาล,” (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต), 2549 : 142-149. อ๎างถึงใน วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์, “การมีสํวนรํวมของชุมชนในงาน
ยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองจระเข๎น๎อย ต าบลเกาะไรํ อ าเภอบ๎านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา”.
(นนทบุรี : กระทรวงยุติธรรม), 2551. 
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ผู๎กระท าได๎รับผลทันที แตํจะไมํได๎รับผลระยะยาว  และจะมีผลเสียคือไมํได๎รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในที่สุด 
 2.3.4  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   World Health Organization18 เสนอปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีสํวนรํวม
ของประชาชน  
   1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ การที่ประชาชนจะเข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทั้ง
ในแงํการรํวมแรง รํวมทรัพยากร โดยมีเหตุผลอยูํสองประการคือ การมองเห็นวําตนจะได๎รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ซึ่งกระตุ๎นให๎เกิดสิ่งจูงใจการได๎รับค าบอกกลําวหรือชักชวน  
จากเพ่ือนบ๎านให๎เข๎ารํวมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวน า 
   2. ปัจจัยโครงสร๎างของชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวม แม๎ประชาชนจะเห็น
ประโยชน์ของการเข๎ามามีสํวนรํวม แตํก็ไมํอาจเข๎ารํวมได๎เนื่องจากไมํเห็นชํองทางของการมีสํวนรํวม 
หรือเข๎ารํวมแล๎วแตํไมํได๎ผลตามที่คาดไว๎ เนื่องจากการเข๎ามามีสํวนรํวมมิได๎จัดรูปแบบความสัมพันธ์  
ที่เหมาะสม เชํน ภาวะผู๎น า ลักษณะการท างาน กฎระเบียบแบบแผน ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐานทางด๎าน
โครงสร๎างของชํองทางการมีสํวนรํวมจึงควรเปิดโอกาสให๎ทุกคนและทุกกลุํมในชุมชนมีโอกาสเข๎ารํวม
ในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข๎ารํวมอาจอยูํในรูปของการมีสํวนรํวมโดยตรงหรือ
ตัวแทนก็ได๎ และควรมีก าหนดเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตัวเองได๎ 
   3. ปัจจัยอ านาจในการสํงเสริมกิจกรรมของการมีสํวนรํวม โดยปกติแม๎
ประชาชนจะเห็นด๎วยและมีโอกาสเข๎ารํวม แตํไมํอาจก าหนดเปูาหมาย วิธีการ หรือผลประโยชน์ของ
กิจกรรม เพราะสิ่งเหลํานี้ภาครัฐเป็นผู๎กระท า จึงสรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอการเข๎ามามีสํวนรํวมของ
ประชาชนคือ ความเชื่อถือในตัวผู๎น า ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะมีสํวนรํวม และการค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับจากการเข๎ารํวม19 
   ปัญญา ธนะสัมบัญ ซึ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
โครงการพัฒนาชนบทและชุมชน พบวํา ปัจจัยที่มีผลอยํางมากตํอการมีสํวนรํวมของประชาชน คือ 

                                           
18 สานิตย์ บุญชู, การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), 10 – 11.  
19 กรองจิต เกษจินดา, “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ า ศูนย์ภูฟูา

พัฒนา อ าเภอบํอเกลือ จังหวัดนําน,” (วิทยานิพนธ์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547), 9. 
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รายได๎ การติดตํอพบปะผู๎น าท๎องถิ่น และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ตลอดจนความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงการ 
และความคาดหวังผลประโยชน์จากโครงการ20 
   สุชาติ อรุณวุฒิวงศ์ 2541 กลําววํา การที่ประชาชนจะเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ นั้น ต๎องมีสาเหตุหลายประการที่เป็นแรงจูงใจให๎ประชาชนตัดสินใจเข๎ามา
มีสํวนรํวม ซึ่งอาจขึ้นอยูํกับความเชื่อพ้ืนฐานและประเพณีนิยม รวมทั้งปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ สังคม เชํน 
เงิน ความต๎องการมีงานท า ความแตกตํางด๎านสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เพศ อาชีพ การถือครอง
ที่ดิน ขนาดครอบครัว ภาระหนี้สิน การถูกชักจูงจากเพ่ือนบ๎าน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ก านัน ต๎องการ
พัฒนาหมูํบ๎าน เกียรติยศชื่อเสียง เป็นต๎น21 
 
2.4 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
  
 2.4.1 ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 
  ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กลําววํา เศรษฐกิจชุมชน  คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน ประกอบด๎วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมการขายผลผลิต  การซื้อและการบริโภคของ
คนในชุมชน และกิจกรรมที่กํอให๎เกิดคําจ๎าง การเชํา และก าไรของชุมชน เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชน ซึ่งการจะพิจารณาวําธุรกิจใดเป็นของชุมชนหรือไมํ ต๎องพิจารณาวํา ปัจจัยการ
ผลิต ได๎แกํ ที่ดิน ทุน แรงงาน  เป็นของชุมชนหรือไมํ หรือชุมชนมีอ านาจแคํไหนในการควบคุมและ
ครอบครองเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของชุมชน22  
  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ กลําววํา “เศรษฐกิจชุมชน” หมายถึง ระบบ
เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นหรือชุมชนที่มีลักษณะเป็นองค์รวม ซึ่งไมํได๎มีแตํเพียงมิติทางด๎านเศรษฐกิจที่

                                           
20 ปัญญา ธนะสัมบัญ, “ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการพัฒนา

ชนบทและชุมชนตามข๎อเสนอของสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี, ” 
(วิทยานิพนธ์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535), 29. 
 21 สุชาติ อรุณวุฒิวงศ์, “ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนโครงการผู๎หญิงเพ่ือพัฒนา
ชนบท,” (วิทยานิพนธ์ , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2541), 28. อ๎างถึงใน นิศากร วินิจนัยภาค, “ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของเกษตรกร
ในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร,” 150-158. 
 22 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส้นทางท่ีเป็นไปได้, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ:
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 2550), 98. 
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เป็นตัวเลขของรายได๎ รายจําย การผลิต และการบริโภคเทํานั้น แตํจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นสํวนหนึ่ง
ของสังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเป็นอยูํของคนในชุมชนและรวมถึงการมีระบบ
คุณคําเข๎าไปด๎วย ลักษณะเดํนของเศรษฐกิจชุมชนก็คือ เศรษฐกิจชุมชนจะไมํมุํงเน๎นการแขํงขัน แตํจะ
ให๎ความส าคัญกับความรํวมมือของคนในชุมชน และจะไมํมีการผูกขาดในกิจการใดๆ เกิดขึ้น เพราะ
ชุมชนเป็นเจ๎าของรํวมกัน ดังนั้นในระบบเศรษฐกิจชุมชนจึงไมํกํอให๎เกิดปัญหาความรวย กระจุกตัวอยูํ
เฉพาะกลุํมใดกลุํมหนึ่งเทํานั้น อยํางไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจชุมชนหากเกิดปัญหา ความยากจนขึ้น
ในชุมชนเมื่อไหรํแล๎ว ความยากจนดังกลําวจะกระจายตัวไปทั่วทั้งชุมชน23 ดังนั้น ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
ชุมชนจึงไม่อาจจะใช้แค่การน าเสนอเพียงตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชุมชน
จะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวเลขทางเศรษฐกิจกับตัวชี้วัดทางสังคม และตัวชี้วัด ความอยู่เย็น
เป็นสุขของผู้คนในชุมชนนั้นๆ ด้วย  
  อยํางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางสํวนไมํเห็นด๎วยกับแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ดังเชํน 
ดร.สุนัย จุลพงศธร ที่ได๎กลําววิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนไว๎วํา  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนถือ
เป็นแนวคิดเศรษฐกิจกระแสรองที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์กับระบบทุนนิยมที่เป็นเศรษฐกิจกระแสหลัก
ของโลก แตํกลับถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวคิดที่ส าคัญมากโดยมุํงหวังให๎เป็นหนทางที่จะสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย แตํเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจะ
พบวํา ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลักได๎ขยายตัวอยํางรวดเร็วและครอบง า
เศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจกระแสรองอยํางสิ้นเชิง โดยเศรษฐกิจชุมชนเป็นรองทั้งด๎านทุน ด๎าน
จิตส านึก และการบริหารจัดการ จึงยากที่จะยืนหยัดอยูํทํามกลางแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยม อีกทั้งยัง
วิพากษ์วํา การอัดฉีดงบประมาณภาครัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด๎วยงบประมาณจ านวนมากมัก
ประสบความล๎มเหลว โดยเฉพาะกิจการที่รัฐเป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ 
ดร.สุนัยยังกลําวอีกวํา โรงสีชุมชนที่เกิดขึ้นด๎วยทุนของรัฐเป็นหลัก โดยใช๎เงินให๎เปลําของรัฐล๎วน  ๆ 
หรือหากชุมชนรํวมลงทุนก็เป็นสํวนน๎อยเมื่อเทียบกับสัดสํวนของเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งเกือบทั้งหมด
ประสบความล๎มเหลว  หรือบางแหํงหากมีผลก าไร เมื่อเจาะลึกไปในรายละเอียดโดยน าแนวคิดระบบ
ธุรกิจไปวัดมักตกอยูํในภาวะขาดทุนแฝงเร๎นทั้งสิ้น เชํนโรงสีมีก าไรแตํผู๎บริหารโรงสีไมํได๎รับเงินเดือน 
หรือผู๎บริหารบางโรงสีมีผลประโยชน์แอบแฝง เชํน ด าเนินการโดยใช๎เป็นเสียงทางการเมือง ใช๎งบของ
ทางราชการเป็นคําด าเนินการโดยไมํน ามาคิดก าไร – ขาดทุน24 

                                           
 23 ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, 2-12. 

24 สุนัย จุลพงศธร, ฉีกหน้ากากเศรษฐกิจ (โรงสี) ชุมชน, 70-71. 
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  อยํางไรก็ตาม รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ กลําววํา จากประวัติศาสตร์ของประเทศ
ก าลังพัฒนา  ยังมิได๎มีการยืนยันหรือพิสูจน์แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนวําล๎มเหลวจริงหรือไมํ อีกทั้งยังมี
ตัวอยํางของประเทศท่ีขับเคลื่อนด๎วยระบบเศรษฐกิจชุมชน เชํน ประเทศอิตาลีซึ่งใช๎แนวคิดเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ือการประกอบการด๎านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนให๎สามารถสํงเสริมระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎เจริญเติบโตได๎ จะเห็นได๎จากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขยายตัวมาเป็น
วิสาหกิจขนาดยํอมและขนาดกลางในที่สุด สํงผลให๎ประเทศอิตาลีกลายเป็นต๎นแบบหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศที่อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
นอกจากนี้ ประเทศไต๎หวันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช๎เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให๎ความส าคัญด๎านสํงเสริมการศึกษาการเรียนรู๎ของชุมชน ตลอดจนสํงเสริมการ
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) และสํงเสริมระบบสหกรณ์ จนท าให๎ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนของประเทศไต๎หวันเกิดความมั่นคง นอกจากนี้ ประเทศอิสราเอลซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ไมํวําจะเป็นการพัฒนาการระบบเศรษฐกิจชุมชนของคิบบุตซ์ (KIBBUTZ) หรือการ
พัฒนาการระบบเศรษฐกิจชุมชนของโมชาฟ (MOSHAV) ที่มีการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศด๎วยการสร๎างระบบการเกษตรเพ่ือการผลิตอาหารซึ่งถือวําเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ ภายใต๎
สภาพแวดล๎อมที่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด๎านเกษตรกรรม รวมทั้งความขาดแคลนด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีแหลํงน ้าจืดของประเทศอยูํเพียงแหํงเดียวทางตอนเหนือของประเทศ 
คือ ทะเลสาบกาลิลี่ แตํประเทศอิสราเอลสามารถพลิกฟ้ืนทะเลหิน ทะเลทราย ให๎กลายมาเป็นแหลํง
ผลิตอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎อยํางมั่นคง อีกทั้งยังสามารถสํงออกอาหารไปเลี้ยงยุโรปและอเมริกาได๎นอกจากนี้ประเทศ
อิสราเอลยังได๎พัฒนาชุมชนเกษตรให๎เป็นจุดยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคงทางทหารในการปูองกัน
ประเทศและสู๎รบในภาวะสงครามได๎ดีอีกด๎วย  จะเห็นได๎วํา ประเทศเหลํานี้ได๎ให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก จนท าให๎ประเทศเหลํานี้มีระบบเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งและสามารถมายืน
อยูํแถวหน๎าของกลุํมประเทศทั้งหลายในโลกได๎เป็นอยํางดี25 
 2.4.2  ท าไมต้องเป็นเศรษฐกิจชุมชน   
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย นับตั้งแตํ พ.ศ. 2504 เป็นต๎นมามุํงเน๎นการ
พัฒนาในระบบทุนนิยมของชาติตะวันตกมาโดยตลอดแตํหลังจากที่ประเทศไทยได๎พัฒนาไปตาม
แนวทางกระแสโลกมาได๎ประมาณ 40 ปี (พ.ศ. 2504 - 2544) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติจึงได๎สรุปผลกระทบจากการพัฒนาประเทศไทยตลอดชํวงแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจแหํงชาติ ฉบับที่ 1 -8 วํา การพัฒนาที่ผํานมากํอให๎เกิดความความเหลื่อมล ้าของการ
กระจายรายได๎และกํอให๎เกิดปัญหาความยากจนที่รุนแรงเพิ่มมากข้ึน ภาวะการวํางงาน และมาตรฐาน
ความเป็นอยูํของคนไทยที่ลดต่ าลง รวมไปจนถึงการพัฒนาดังกลําวยังกํอให๎เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่
มุํงเน๎นทุนนิยมยังกํอให๎เกิดปัญหาเชิงโครงสร๎างซึ่งเป็นจุดอํอนส าคัญของสังคมไทย ได๎แกํ ระบบการ
บริหารทางเศรษฐกิจและการเมือง และระบบราชการยังมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจและขาด
ประสิทธิภาพ กํอให๎เกิดการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานในสังคมไทย26 
   ดังนั้น เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงนําจะเป็นหนึ่งในทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นการพัฒนาให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน กลําวคือ ให๎คนในชุมชนมีสํวน รํวมคิด รํวมท า รํวมรับผลประโยชน์ 
บนพ้ืนฐานของความสามารถที่ชุมชนตํางๆ มีอยูํจากการใช๎ “ทุนของชุมชน” ทั้งที่เป็นสินค๎าทุน 
(เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การ ผลิตตํางๆ ฯลฯ ที่มีอยูํหรือสามารถจัดหามาได๎ตามศักยภาพ) ทุน
ทางเศรษฐกิจ (ปัจจัยที่สนับสนุนให๎ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอยํางสะดวกราบรื่น เชํน 
ที่ดิน แหลํงน ้า ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ และการคมนาคมขนสํง เป็นต๎น)และทุนทาง
สังคม (วิถีการผลิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศาสนสถาน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ) ดังนั้น สมาชิกใน
ชุมชนจะเป็นผู๎ตัดสินใจเองวํา จะผลิตอะไรได๎บ๎างตามศักยภาพและทุนประเภทตํางๆ ที่ชุมชนนั้นๆ มี
อยูํ โดยมีเปูาหมายที่ส าคัญอยูํรํวมกันหลายประการ ได๎แกํ การพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน ผํานกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎ โดยไมํต๎องพ่ึงพาผู๎อ่ืน หรือ
รอรับความชํวยเหลือจากหนํวยงานใดๆ ซึ่งฝุายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎ยั่งยืน และ
เป็นรากฐานแหํงการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีความเชื่อวํา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นสิ่งที่สามารถท าได๎งํายกวําการที่จะด าเนินการพัฒนาที่ก าหนดนโยบายตํางๆจากสํวนกลาง
สั่งตรงไปยังประชาชนในพ้ืนที่ โดยที่ประชาชนไมํได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดแผนพัฒนาแตํอยํางใด 
เนื่องจากปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเป็นสิ่งที่มีอยูํกับพ้ืนที่และตัวคนในท๎องถิ่นเอง ดังนั้นการมุํงสํงเสริม
ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง นําจะดีกวําการด าเนินการ
โดยการวางแผนของรัฐบาลไปจากสํวนกลาง เนื่องจากสํวนกลางไมํมีความรู๎ความเข๎าใจในศักยภาพ
ของท๎องถิ่น หรือไมํเข๎าใจทุนของท๎องถิ่นในชุมชน ตํางๆ เหลํานั้นเลย นอกจากนี้การมุํงพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนยังมีจุดแข็งที่เอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศให๎ประสบ
ความส าเร็จ จะต๎องอาศัยปัจจัยตํางๆ เหลํานี้คือ 
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1. คนในท๎องถิ่นหรือในชุมชนเดียวกันมีจิตส านึกรํวมกัน มีความปรารถนาที่
จะอยูํรํวมกัน 

2. มีความชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นลักษณะเดํนของสังคมชนบท 
3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางประชาชนด๎วยกัน หรือระหวํางกลุํมด๎วยกัน

เป็นไปด๎วยความสมัครใจ ไมํมีการบังคับหรือสั่งการแตํอยํางใด 
4. มีความหวงแหนในท๎องถิ่นหรือในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง สํงผลให๎การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
5. เป็นการพัฒนาที่เริ่มจากการก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายเป็นส าคัญ โดยคนใน

ชุมชนที่มีจ านวนอยูํไมํมาก ซึ่งสามารถจัดการได๎งํายกวํา และเมื่อมีพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของตนเองจนประสบความส าเร็จแล๎ว จึงใช๎เป็นตัวอยํางในการเรียนรู๎เพ่ือเผยแพรํ
แนวคิด วิธีการ ซึ่งสามารถกํอให๎เกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปในวงกว๎างได๎ หากชุมชนมี
ความพร๎อมในปัจจัยที่ส าคัญเหลํานี้แล๎ว โอกาสที่ชุมชนเหลํานี้จะสามารถรํวมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ของตนเองให๎สามารถพัฒนาตํอไปได๎อยํางยั่งยืนนั้นมีคํอนข๎างสูง27 
 2.4.3 แนวปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปตามกระแสทุนนิยมน ามาซึ่งปัญหาความ
เหลื่อมล้ าระหวํางคนจนและคนรวยซึ่งไมํสามารถแก๎ไขปัญหาความยากจนให๎กับประชาชนได๎อยําง
ยั่งยืน ดังนั้น รศ.ดร.ธเนศ  เห็นวํา ทางออกของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
ข๎างหน๎าจึงควรพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎มีความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนส าหรับผู๎ที่สนใจจะเข๎าไปสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้  
   1. การสร๎างเวทีการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นกํอน อาจจะเป็นลักษณะของประชาคม
หมูํบ๎าน ต าบล หรืออ าเภอ ในลักษณะของร๎านค๎าชุมชน ตลาดนัดชุมชน ฯลฯ 
   2. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพ และขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นนั้น
เสียกํอนวํา ชุมชนนั้นๆ มีความพร๎อมแคํไหน หากชุมชนนั้นๆ ไมํมีศักยภาพ หรือไมํมีความพร๎อมที่จะ
พัฒนา การเข๎าไปสํงเสริมก็จะเป็นไปได๎ยาก  โอกาสที่จะประสบความส าเร็จแทบไมํมีเลย ในทาง
ตรงกันข๎ามหากชุมชนนั้นๆ มีศักยภาพ หรือมีความพร๎อมแล๎วโอกาสที่ชุมชนเหลํานั้นจะประสบ
ความส าเร็จในการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองจึงมีคํอนข๎างสูง  
   3. ควรมีวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง “เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยให๎ ด าเนินตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหมํ”ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 
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   4. ควรมีการสํงเสริมให๎มีการรวมกลุํมในลักษณะตํางๆ เชํน กลุํมอาชีพ กลุํม
ออมทรัพย์ เพ่ือการผลิตกลุํมสะสมทุน กลุํมอนุรักษ์ตํางๆ และนอกจากนี้ควรมีการสร๎างเครือขําย
ระหวํางองค์กรในชุมชนนั้นๆ ด๎วย   
   5.  ควรสํงเสริมให๎มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาความรู๎เกี่ยวกับ
วิธีการผลิต การคัดคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป และการบรรจุหีบหํอ ของผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน
นั้นๆ สามารถผลิตขึ้นมาได๎ด๎วยทรัพยากรของตนเอง  
   6. ควรสํงเสริมการพัฒนาระบบตลาด เชํน ตลาดในชุมชนท๎องถิ่นของตนเอง
และตลาด ภายในประเทศ หรือบางครั้งหากชุมชนมีศักยภาพสูงกสามารถพัฒนาไปถึงตลาดใน
ตํางประเทศด๎วยก็ได๎ ควรสํงเสริมให๎มีการสร๎างเครือขํายระหวํางกลุํมผู๎ผลิตกับกลุํมผู๎บริโภคเพ่ือ
เชื่อมโยงระหวําง ผู๎ผลิตกบตลาดปลายทาง เชํน ระหวํางกลุํมผู๎ผลิตกับกลุํมผู๎บริโภค กลุํมผู๎ผลิตกับ
โรงงานแปรรูปตํางๆ เป็นต๎น  
   7. ควรมีการสํงเสริมการพัฒนากิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู๎ การศึกษา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ  
   8. ควรสํงเสริมให๎มีการท าการวิจัย เพ่ือใช๎สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน อยํางตํอเนื่อง  
   9. ควรมีการสร๎างศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับ
อ าเภอหรือระดับจังหวัด โดยเน๎นการมีสํวนรํวมขององค์กรชุมชนท๎องถิ่นเป็นส าคัญ 
   10. ควรสํงเสริมให๎มีการสร๎างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และพัฒนา ให๎เป็นสถานที่ดูงานของชุมชนอ่ืนๆ ที่ต๎องการเข๎ามาศึกษาดูงาน หรือต๎องการเข๎ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
   11. ควรสํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบข๎อมูลขําวสาร เพ่ือชํวยให๎ชุมชน
สามารถใช๎เป็นข๎อมูลในการตัดสินใจการท าธุรกิจของชุมชน  
   12. ควรสํงเสริมให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ของตนเองออก สูํสังคมภายนอกเพ่ือน ามาสูํการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน28 
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 2.4.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินธุรกิจชุมชน 
  รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐธุรกิจชุมชนที่เป็นไปได๎29 กลําววํา มี 9 ปัจจัย  
ที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จและความล๎มเหลวในการด าเนินธุรกิจชุมชน ได๎แกํ 
   1. ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุน 
    การด าเนินธุรกิจต๎องอาศัยระบบกลไกตลาด เริ่มตั้งแตํการน าเงินไปลงทุน 
เพ่ือท าการผลิต ท าการค๎า ให๎มีรายได๎กลับมาเพ่ิมขึ้น ซึ่งหากที่มาของแหลํงเงินทุนเป็นของตนเอง ไมํ
ต๎องก๎ูยืมมาจากแหลํงเงินทุนภายนอก จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได๎มากกวํา เนื่องจากไมํต๎องเสีย
ดอกเบี้ยการกู๎ยืมเงินให๎แกํแหลํงเงินกู๎ เชํน ธุรกิจชุมชนที่เริ่มต๎นจากการระดมทุนภายในชุมชน  
มีความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองด๎านเงินทุน จะมีโอกาสเติบโตได๎มากกวํากลุํมที่พ่ึงการกู๎ยืมเงินจาก
แหลํงภายนอก  
   2. ปัจจัยด้านการตลาด  
    การด าเนินธุรกิจชุมชนต๎องต๎องมีชํองทางการตลาด ต๎องรู๎วําจะน าสินค๎าไป
ขายที่ไหน อยํางไร ซึ่งกลุํมธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จมักเป็นกลุํมที่มีคูํค๎าที่แนํนอนและเพียงพอ 
กลําวคือ เป็นผู๎ค๎าท่ีรับสินค๎าคราวละมาก ๆ ไปจ าหนําย  
   3. ปัจจัยด้านการผลิต 
    ต๎องสามารถวิเคราะห์ความต๎องการของตลาด อุปสงค์อุปทาน กลําวคือ 
ต๎องรู๎วํา ใครคือลูกค๎า โดยพิจารณากลุํมลูกค๎าออกเป็นสองกลุํมใหญํ ๆ คือ ลูกค๎าในท๎องถิ่น และลูกค๎า
นอกท๎องถิ่น หากยังไมํทราบวําลูกค๎าเป็นใคร ก็ยังไมํสมควรจัดตั้งธุรกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังต๎องทราบ
วํา สินค๎าเป็นที่ต๎องการของผู๎ซื้อหรือไมํ โดยพิจารณาท้ังด๎านราคา คุณภาพ รูปแบบ และหีบหํอ อีกทั้ง
ต๎องมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจของลูกค๎า เพ่ือน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นภายใต๎แนวคิดการค๎าขายได๎ด๎วยศักยภาพของการแขํงขัน เนื่องจากผู๎ซื้อต๎องรู๎สึกพอใจในสินค๎า 
ไมํใชํขายได๎เพราะความเห็นใจ จึงจะท าให๎ธุรกิจมีความเติบโตอยํางยั่งยืน 
   4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
    การบริการจัดการสามารถแบํงหยาบๆ ได๎ สามด๎าน คือ ด๎านระบบเงิน 
ระบบงาน และระบบบุคลากร  ระบบเงิน นอกจากจะมุํงเน๎นความสามารถในการระดมทุนและการ
สะสมทุนแล๎ว ยังต๎องสามารถบริหารกระแสเงินไหลเข๎าและกระแสเงินไหลออกได๎ ต๎องสามารถรักษา
สภาพคลํองทางการเงินได๎ เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิก กลําวคือ นอกจากบุคลากรด๎านการเงิน
จะต๎องสามารถหารายได๎และควบคุมคําใช๎จํายแล๎ว ยังต๎องมีความรู๎ด๎านบัญชีที่จะสามารถบริหาร

                                           
 

29 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส้นทางท่ีเป็นไปได้, 139 – 155. 
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การเงินได๎อยํางรัดกุม เพ่ือให๎การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพ ด๎านระบบงาน ถึงแม๎วําระบบงานด๎าน
ธุรกิจชุมชนโดยทั่วไปมักมีรูปแบบที่ไมํเป็นทางการ เนื่องจากมักถือเอามติของที่ประชุมเป็นแนวทาง 
ซึ่งกรรมการบริหารมักบริหารตามมติของที่ประชุม แตํกรรมการบริหารมักต๎องเป็นผู๎ปฏิบัติงานด๎วย 
เนื่องจากมักไมํคํอยจ๎างผู๎ปฏิบัติงาน ธุรกิจชุมชนมักขาดแคลนผู๎ปฏิบัติงาน อยํางไรก็ตาม กลุํมธุรกิจ
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จมักมีผู๎น าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถจูงใจให๎
สมาชิกคล๎อยตามได๎ ดังนั้น การจัดโครงสร๎างการบริหารจึงมักขึ้นอยูํกับผู๎น า ซึ่งแตกตํางกันออกไป
ตามความรู๎ ประสบการณ์สํวนตัวในการบริหารจัดการของผู๎น า สํวนด๎านบุคลากร ธุรกิจชุมชนมักไมํมี
ลูกจ๎าง หรือมีลูกจ๎างน๎อย บุคลากรจึงมีเพียงสมาชิกและกรรมการ จึงไมํมีระบบสายการบังคับบัญชามี
เพียงระบบการจูงใจและการยอมรับนับถือของสมาชิกที่มีตํอผู๎น า ระบบบุคลาการจะมีประสิทธิภาพ
หรือไมํข้ึนอยูํกับระบบคุณธรรม ความเสียสละ และความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 
   5. ปัจจัยด้านผู้น า 
    ตามธรรมชาติของผู๎น าในชุมชนมักเป็นผู๎มีบารมีหรือเป็นผู๎มีฐานะ มีความรู๎ 
ในชุมชน เนื่องจากธรรมชาติของคนชนบทมักขาดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมักพอใจที่จะเป็น  
ผู๎ตามมากกวําจะเป็นผู๎น าในการริเริ่มสิ่งใหมํๆ ซึ่งหากผู๎ใดริเริ่มสิ่งที่แตกตํางมักจะไมํได๎รับการยอมรับ
เทําที่ควร ชาวชนบทจึงมักเคารพนับถือผู๎มีบารมีในชุมชน กลําวคือ ธุรกิจชุมชนที่จะประสบ
ความส าเร็จ ต๎องถูกกํอตั้งโดยบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ๎าน จึงจะระดมทุนได๎งําย ขยายตัวเร็ว
และประสบความส าเร็จสูง 
   6. ปัจจัยด้านแรงงาน  
    การมีแรงงานในท๎องถิ่นอยํางเพียงพอและมีทักษะในการผลิต เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให๎ธุรกิจชุมชนประสบความส าเร็จ แตํปัจจุบัน มักประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือและ
ไร๎ฝีมือ รุํนใหมํ เนื่องจากแรงงานรุํนใหมํมักไมํต๎องการท างานในวิถีชีวิตการท าการเกษตรดั้งเดิม 
   7. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
    การเกิดขึ้น คงอยูํ และเจริญเติบโตของธุรกิจชุมชน ต๎องอาศัยความ
รํวมมือของชุมชน ในการรํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจและรับผิดชอบการตัดสินใจนั้น ในแงํของ
เศรษฐศาสตร์ การมีสํวนรํวมของสมาชิกหมายถึง การระดมทุนและการใช๎ทุนที่ระดมมานั้นอยํางมี
ประสิทธิภาพ การมีสํวนรํวมในการระดมทุนจึงหมายถึง การรํวมถือหุ๎น การรวมลงทุน และน าทุนไป
ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการลงทุนด๎วยการถือหุ๎น อยูํในระดับการ ลงมือท า ของการมีสํวนรํวม  
ซึ่งการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางเอาการเอางานของสมาชิก เรียกได๎วําธุรกิจนั้นเป็นของชุมชน  เพ่ือชุมชน 
และโดยชุมชน แตํการขาดการมีสํวนรํวมในกิจกรรมจะกลายเป็นเพียง โครงการของราชการ 
ที่ชาวบ๎านคอยแตํรับจากราชการ ซึ่งเมื่อราชการหมดงบประมาณ หรือยุติบทบาทการให๎ความ
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ชํวยเหลือแล๎ว กิจกรรมนั้นก็จะยุติลงไปด๎วย ซึ่งการที่กิจการด าเนินในลักษณะแบบนี้ มิใชํการพ่ึงพา
ตนเองได๎ ดังนั้นจึงสรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมอยํางเอาการเอางาน เป็นตัวบํงชี้ถึงความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง แมํในระยะเริ่มแรกกิจการอาจเกิดจากการได๎รับความชํวยเหลือจากภายนอก แตํหาก
สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางจริงจัง ธุรกิจชุมชนจะสามารถด าเนินตํอไปได๎ด๎วยตนเองในที่สุด 
   8. ปัจจัยเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
    ระเบียบข๎อบังคับเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสมาชิกทุกคนต๎องปฏิบัติตาม  เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ได๎อยํางราบรื่น เนื่องจากการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนต๎องตั้งอยูํ
บนพ้ืนฐานของการมีสํวนรํวม กฎกติกาตําง ๆ จึงต๎องถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให๎เป็นข๎อตกลงรํวมกันของ
สมาชิก หากสมาชิกไมํเห็นชอบอาจท าให๎เกิดความขัดแย๎งในการท างานรํวมกันได๎ โดยเฉพาะระเบียบ
ข๎อบังคับด๎านการเงินที่ต๎องมีความรัดกุมมากท่ีสุด 
   9. ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 
    การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือกลุํมบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนิน
ธุรกิจชุมชน โดยทั่วไปมีอยูํสี่กลุํมได๎แกํ หนํวยงานของรัฐ NGOs นักวิชาการหรือสถาบันวิชาการ และ
ภาคธุรกิจ ซึ่งธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จด๎วยสํวนใหญํมักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภายนอก เนื่องจาก
จะท าให๎สามารถได๎รับความชํวยเหลือจากหนํวยงานภายนอกได๎ บนพ้ืนฐานของการ ได๎ประโยชน์
รํวมกันเป็นส าคัญ  
 
2.5 โรงสีชุมชน 
 
 โรงสีชุมชน เป็นวิสาหกิจชุมชนรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนรํวมกันประกอบกิจการและแบํงปัน
ผลประโยชน์รํวมกัน โดยเป็นธุรกิจการแปรรูปข๎าว เพ่ือตอบสนองการด ารงอยูํของประชาชนในชุมชน 
และเพ่ือเป็นทางเลือกให๎แกํชุมชนในการบริโภคผลผลิตของตนเอง เพื่อลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ระบบทุนนิยม โรงสีชุมชนอาจได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นการลงทุนรํวมกัน
ของประชาชนในชุมชนก็ได๎ ซึ่งโรงสีชุมชนนอกจากจะน าข๎าวเปลือกของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมาสี
เพ่ือบริโภคแล๎ว ยังต๎องบริหารจัดการเพ่ือสีข๎าวสารจ าหนํายในตลาดภายนอกด๎วย เนื่องจากโรงสี
ชุมชนเป็นหนํวยธุรกิจหนึ่งที่อยูํในระบบตลาดการค๎าเสรี ที่ต๎องแขํงขันกับโรงสีข๎าวอ่ืน ๆ โรงสีข๎าวจึง
ต๎องมีความสามารถท่ีจะบริหารจัดการให๎มีผลก าไร เพ่ือความอยูํรอดในการด าเนินกิจการ30 

                                           
30 สุนัย จุลพงศธร, ฉีกหน้ากากเศรษฐกิจ (โรงสี) ชุมชน, 72-73. 
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 นันทิยา หุตานุวัตน์31 กลําวถึงการด าเนินกิจการโรงสีข๎าวชุมชนไว๎ 6 ประการ ดังนี้ 
  1. กิจการโรงสีต๎องอยูํรอดด๎วยตนเองหรือไมํขาดทุน เพราะหากขาดทุนจะสํงผลให๎
เรื่องอ่ืน ๆ ล๎มเหลวไปด๎วย ผู๎ที่เกี่ยวข๎องจึงต๎องปรับความคิดจากความคิดแบบชาวไรํชาวนามาสูํการ
คิดเชิงธุรกิจ โดยต๎องทุํมเทแรงกายแรงใจ แรงสมอง และแรงทรัพย์อยํางจริงจัง 
  2. กิจการไมํมุํงแสวงหาผลก าไรเป็นหลัก แตํให๎ค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
เป็นหลัก โดยการกระจายผลประโยชน์สูํชุมชน ซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิกประกอบด๎วย ประโยชน์
จากการขายข๎าวเปลือกท่ีราคาสูงกวําท๎องตลาด โดยเป็นการซื้อขายอยํางเป็นธรรม และประโยชน์จาก
การลงทุนของสมาชิก การปันผลตามหุ๎น กลําวคือ สมาชิกสามารถซื้อหุ๎นได๎ตามก าลังทรัพย์ การปัน
ผลเฉลี่ยคืนตามจ านวนข๎าวเปลือกที่สมาชิกน ามาขาย และการปันผลในรูปประโยชน์สาธารณะและ
สวัสดิการชุมชนซึ่งผลก าไรที่น ามาท ากิจกรรมนั้นคนสํวนใหญํต๎องได๎รับผลประโยชน์อยํางเทําเทียม 
  3. สมาชิกต๎องมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาตํอการจัดตั้งโรงสี เนื่องจากสมาชิก
เป็นผู๎รํวมลงทุน รับผลประโยชน์ จึงต๎องสามารถเชื่อมั่นได๎วําผู๎บริหารจะสามารถบริหารกิจการโรงสีได๎ 
  4.   การท ากิจการของโรงสีต๎องกํอให๎เกิดการสร๎างงานให๎แกํสมาชิกในชุมชนให๎
มากที่สุดโดยไมํกํอให๎เกิดผลเสียของกิจการ เชํน การขายแกลบ ร า ให๎แกํสมาชิกในราคาที่ถูกกวํา
ท๎องตลาด การจ๎างแรงงานในชุมชนในกิจการโรงสีข๎าวแทนการใช๎เครื่องจักร เป็นต๎น 
  5.  การประกอบกิจการโรงสีต๎องสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํคนในชุมชน 
เพ่ือให๎คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎โดยไมํถูกเอารัดเอาเปรียบ เชํน เกษตรกรต๎องมีความรู๎เรื่อง
การค๎าขายข๎าวเพ่ือมิให๎ถูกพํอค๎าคนกลางกดราคา ทั้งนี้ สมาชิกจึงต๎องได๎รับการถํายทอดองค์ความรู๎
ด๎านการจัดการโรงสี 
  6.   การประกอบกิจการโรงสีต๎องเป็นการท าการเกษตรอยํางยั่งยืน ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 

                                           
 31 นันทิยา หุตานุวัฒน์, “ทุนชุมชน บทเรียนและประสบการณ์โรงสีข๎าวชมรมรักษ์ธรรมชาติ,” 
(กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, 2541), อ๎างถึงใน ศุกล บุตะวงษ์, “การบริหารจัดการโรงสีข๎าว
ชุมชนบ๎านห๎วยตัดไม๎ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร,” (รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2553), 36. 
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 เงื่อนไขของความส าเร็จของโรงสีข้าวชุมชน 
  สุทธิชัย หาญตระกูล ได๎ศึกษาเงื่อนไขความส าเร็จของโรงสีข๎าวชมชน พบวํา 
เงื่อนไขที่ใช๎ในการประเมินความส าเร็จของโรงสีข๎าวมีทั้งหมด 4 เงื่อนไข32 
   1.การบริหารงานโรงสีจนมีผลก าไร เนื่องจากก าไรเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให๎
ธุรกิจอยูํรอดภายใต๎ระบบทุนนิยม 
   2. ความเชื่อม่ันที่สมาชิกมีต่อผู้บริหาร เนื่องจากการบริหารกิจการให๎มีผล
ก าไร ผู๎บริหารต๎องมีความซื่อสัตย์ ความโปรํงใส อันจะน าไปสูํการกระจายผลประโยชน์สูํสมาชิกอยําง
เป็นธรรมตํอไป  
   3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกต๎องมีสํวนรํวมในกระบวนการตําง ๆ 
ของการบริหารจัดการโรงสี ตั้งแตํการรํวมคิด รํวมท า รํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงสี เชํน การรํวม
ลงทุนซื้อหุ๎นของโรงสี การขายข๎าวเปลือกให๎แกํโรงสี รวมทั้ง การคัดเลือกกรรมการบริหาร การรํวม
ตรวจสอบการท างานของผู๎บริหาร  
   4. การกระจายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม เชํน 
การรับซื้อข๎าวเปลือกในราคาที่สูงกวําท๎องตลาด การขายผลพลอยได๎จากการสีข๎าวเชํน แกลบ ร า ใน
ราคาถูกกวําท๎องตลาด การให๎ก๎ูสมาชิกก๎ูยืมเงิน  
   5. การได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เนื่องจากการได๎รับการสนับสนุน
และยอมรับจากภายนอกจะท าให๎สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น และเป็นการจูงใจให๎สมาชิกเข๎ามารํวมท า
กิจกรรมกับกลุํม เนื่องจากเห็นวําได๎รับผลประโยชน์จากการเข๎ามารํวมท ากิจกรรม 
 
2.6 ภาวะผู้น า  
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริ ผู๎วิจัยพบวํา ปัจจัยหลัก
อีกปัจจัยหนึ่งที่กํอให๎เกิดความส าเร็จของโครงการในพระราชด าริคือ ความศรัทธาที่มีตํอผู๎ริเริ่มโครงการ 
เชํน กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการห๎วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยชวลี อมาตยกุล 
พบวํา ความส าเร็จของโครงการเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาของผู๎เกี่ยวข๎องกับโครงการในทุกระดับตํอ
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่ได๎พระราชทานแนวพระราชด าริตลอดจนแนว

                                           
32 สุทธิชัย หาญตระกูล, “ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข๎าวชุมชน

เขตอีสานใต๎,” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2543), 86. 
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ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไว๎อยํางเป็นรูปธรรม โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างพ้ืนฐานที่มั่นคงให๎แกํ
ประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน ซึ่งท าให๎เกิดความศรัทธาและได๎รับ
ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ได๎แกํ ประชาชน ข๎าราชการ หนํวยงานที่มีสํวนรับผิดชอบโครงการ 
รวมทั้งภาคเอกชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการชํวยเหลือสนับสนุน33 
 นอกจากนี้ คุณลักษณะของผู๎น าเองก็เป็นปัจจัยหลักที่ท าให๎กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 
ประสบความส าเร็จเชํนเดียวกัน ดังที่นายแพทย์ประเวศ วะสี ได๎กลําวไว๎ในหนังสือ ภาวะผู๎น าในสังคม
ปัจจุบัน วํา กระบวนการชุมชนที่สมาชิกรํวมคิดรํวมท าจะท าให๎เกิดผู๎น าตามธรรมชาติเสมอ ซึ่งผู๎น า
ตามธรรมชาติจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ฉลาด ผู๎น าตามธรรมชาติจะเป็นคนฉลาดเสมอ แตํผู๎น าที่ได๎มาจากการแตํงตั้ง
หรือเลือกตั้งอาจไมํใชํคนฉลาดเสมอไป แตํในกระบวนการรํวมคิดรํวมท า ผู๎น าตามธรรมชาติที่มีความ
ฉลาดจะปรากฏตัวให๎สมาชิกได๎รับรู๎เสมอ 
  2. เป็นคนเห็นแกํสํวนรวม คนเห็นแกํสํวนรวมท าให๎สํวนรวมมีก าลัง 
  3. เป็นคนติดตํอสื่อสารกับผู๎คนรู๎เรื่อง  
  4. เป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ผู๎น าตามธรรมชาติจะเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกโดยอัตโนมัติ ท าให๎การท างานในองค์กรราบรื่น มีประสิทธิภาพ  
 นายแพทย์ประเวศ วะสี ยังกลําวอีกวํา  ผู๎น าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ชุมชนจะมีหลายคนตามธรรมชาติและความเหมาะสม ซึ่งการมีผู๎น าหลายคนยํอมท าให๎เกิดความยั่งยืน
และตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม หากผู๎ที่มีศักยภาพในการเป็นผู๎น า แตํไมํได๎ผํานกระบวนการท างานรํวมกัน 
ยํอมไมํสามารถท าให๎ตนเองและผู๎อ่ืนทราบถึงศักยภาพการเป็นผู๎น าที่ดีได๎ แตํกระบวนการการท างาน
รํวมกันจะท าให๎ผู๎นั้นได๎แสดงภาวะผู๎น าออกมา ดังนั้น กระบวนการการท างานรํวมกันจึงกํอให๎เกิดการ
ปรากฏตัวของผู๎น าตามธรรมชาตินั่นเอง34 
 นอกจากนี้ จากงานวิจัยของเจริญพงศ์ วิญญูนุรักษ์ พบวํา หนึ่งในปัจจัยที่มีสํวนก าหนด
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจชุมชนของกลุํมออมทรัพย์ คือ ปัจจัยด๎าน
ผู๎น ากลุํม เนื่องจากกลุํมผู๎น ามีสํวนส าคัญในการปูพ้ืนฐานและเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยเสริมสร๎าง
ความส าเร็จในระยะแรกให๎แกํกลุํม ตลอดจนท าให๎กลุํมสามารถด าเนินกิจกรรมหลัก คือ การออมและ

                                           
33 ชวลี อมาตยกุล, “วิถีไทยสูํการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการห๎วยองคต 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ,” 74. 
 34 ประเวศ วะสี, “ภาวะผู๎น า” ความเป็นไปในสังคมไทยและวิธีการแก้ไข. พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: หมอชาวบ๎าน, 2540), 15. 
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การกู๎เงินให๎ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากสมาชิกต๎องมีความเชื่อมั่นและไว๎วางใจกลุํม อันเกิดจากความ
เชื่อถือและศรัทธาในตัวผู๎น ากลุํม นอกจากนี้ คุณสมบัติส าคัญที่เป็นคุณลักษณะเดํนของน าคือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละเป็นล าดับสูงสุด สํวนคุณสมบัติรองลงมาคือ ความคิดริเริ่ม ความรู๎ 
ประสบการณ์ และความสามารถตามล าดับ ผู๎ตอบแบบสอบถามยังเพ่ิมคุณลักษณะของผู๎น ากลุํมได๎แกํ 
การมองการณ์ไกล ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ การมีทักษะในการพูด การมีคุณธรรม เป็นต๎น ซึ่งคุณสมบัติ
ดังกลําวมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์และธุรกิจชุมชน
ตําง ๆ รวมไปถึงความตํอเนื่องของผู๎น ากลุํม ซึ่งสํงผลตํอเนื่องของกิจกรรมและโครงการตําง ๆ ของ
กลุํมออมทรัพย์35 
 
2.7 แนวคิดสหกรณ์ 
 
 สหกรณ์จัดตั้งขึ้นโดยผู๎ซึ่งอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตํอนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมและชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพ่ือแก๎ไขและบรรเทาความเดือดร๎อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ให๎มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูํที่ดีข้ึน 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร  
   สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพ่ือสํงเสริมให๎สมาชิกด าเนิน
ธุรกิจรํวมกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และชํวยเหลือสํวนรวม โดยใช๎หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์แกํสมาชิกและสํวนรวม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
  การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร สืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่
มักประสบปัญหาตํางๆ ได๎แกํ 
   1. ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพมีไมํเพียงพอ เกษตรกรจึงต๎องกู๎ยืม
จากพํอค๎าหรือนายทุนในท๎องถิ่นซึ่งต๎องเสียดอกเบี้ยแพง  
   2. ขาดแคลนที่ดินท ากิน เกษตรกรบางรายมีที่ดินท ากินน๎อย บางรายไมํมี
ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต๎องเชําที่ดินผู๎อ่ืนท ากิน จึงต๎องเสียคําเชําที่ดินในราคาที่สูงและถูกเอารัด
เอาเปรียบจากเจ๎าของที่ดิน 

                                           
 35 เจริญพงศ์ วิญญูนุรักษ์, “ปัจจัยที่มีสํวนก าหนดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน 
ศึกษากรณีเฉพาะกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี,” (วิทยานิพนธ์, ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 85 - 88. 
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   3. ปัญหาในเรื่องการผลิต เกษตรกรขาดความรู๎เกี่ยวกับการผลิตสมัยใหมํที่
ถูกต๎อง เชํน การใช๎ปุ๋ย ยาฆําแมลง ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท าให๎ผลผลิตไมํคุ๎มกับการ
ลงทุน อีกทั้งผลผิตที่ได๎ไมํมีคุณภาพและไมํเป็นไปตามความต๎องการของตลาดเนื่องจากขาด
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น เชํนระบบชลประทาน  
   4. ปัญหาการตลาด เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการชั่ง ตวง วัด 
และมีความจ าเป็นต๎องจ าหนํายผลผลิตตามฤดูกาล เนื่องจากไมํมีที่เก็บรักษาผลผลิต จึงถูกกดราคา
จากพํอค๎าคนกลางสํงผลให๎รายได๎ไมํเพียงพอตํอคําใช๎จํายในครอบครัว            
               จากปัญหาที่เกษตรกรประสบอยูํ  จึงไมํสามารถที่จะแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จได๎ด๎วยตนเอง
เพียงล าพัง ดังนั้น จึงต๎องรํวมมือกันแก๎ปัญหา โดยการรวมกลุํมกันเป็นสหกรณ์และจดทะเบียนให๎
ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เพราะสหกรณ์สามารถชํวยแก๎ปัญหาด๎านตําง ๆ 
ได๎ดังนี ้
  1. ธุรกิจการซื้อ คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร เชํน ปุ๋ย ยา
ปราบศัตรูพืช เมล็ดพืช และสิ่งของที่จ าเป็นมาจ าหนํายแกํสมาชิก โดยจะส ารวจความต๎องการของ
สมาชิกกํอน แล๎วสหกรณ์จะเป็นผู๎จัดหามาจ าหนํายตํอไป ซึ่งเพราะการรวมซื้อในปริมาณมาก จะท า
ให๎ซื้อได๎ในราคาที่ต่ าลง และเม่ือถึงสิ้นปีหากสหกรณ์มีก าไรก็จะเงินจ านวนนี้มาเฉลี่ยคืนแกํสมาชิก 
  2. ธุรกิจขายหรือการรวบรวมผลผลิต ให๎แกํสมาชิกท าให๎มีอ านาจการตํอรองมากขึ้น 
ผลผลิตจะขายได๎ในราคาสูง สมาชิกไมํถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าในเรื่องการชั่ง ตวง วัด หรือถูก
กดราคาในการรับซื้อผลผิต  
  3. ธุรกิจธนกิจ (สินเชื่อ) 
   (1) การให้เงินกู้ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์สามารถสร๎างความ
เชื่อถือให๎กับสถาบันการเงิน หนํวยงานของทางราชการและบุคคลทั่วๆ ไป โดยสหกรณ์จะจัดหาเงินกู๎
ดอกเบี้ยต่ ามาให๎สมาชิกกู๎ไปลงทุนเพ่ือการเกษตร ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาจากแผนด าเนิ นการหรือ
แผนการใช๎เงินกู๎ของสมาชิกประกอบการให๎เงินกู๎ เชํน สหกรณ์อาจให๎เงินกู๎แกํสมาชิกเพ่ือน าไปซื้อวัสดุ
การเกษตร คําใช๎จํายที่จ าเป็นในครอบครัว หรือเพ่ือน าไปบุกเบิกปรับปรุงที่ดิน หรือจัดซื้อที่ดิน
การเกษตร ในกรณีที่สมาชิกไมํมีที่ดินท ากิน หรือมีน๎อยไมํเพียงพอตํอการท าการเกษตร 
   (2) การรับฝากเงิน เพ่ือสํงเสริมให๎สมาชิกรู๎จักและเห็นคุณคําประโยชน์ของ
การออมทรัพย์ และเพ่ือเป็นการระดมทุนในสหกรณ์ สหกรณ์จะรับเงินฝากจากสมาชิก 2 ประเภท คือ 
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า โดยสหกรณ์จะจํายดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ 
  4. ธุรกิจการส่งเสริมอาชีพและบริการ สหกรณ์อาจจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎
ทางด๎านการเกษตรคอยให๎ความรู๎และค าแนะน าทางด๎านการเกษตร หรืออาจขอความรํวมมือจาก
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หนํวยราชการอ่ืน ในการให๎ค าปรึกษาแนะน าให๎สมาชิกมีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักวิชาการแผนใหมํ 
ตลอดจนการวางแผนการผลิตให๎สามารถผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต๎องการของ
ตลาด นอกจากนี้ยังสํงเสริมให๎กลุํมแมํบ๎านสหกรณ์ท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับครอบครัว 
  5. การศึกษาอบรม สหกรณ์จะจัดให๎มีการศึกษาอบรมแกํสมาชิก คณะกรรมการ
สหกรณ์ ผู๎จัดการ ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ์อยูํเสมอ เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ทราบถึงหลักการ 
วิธีการสหกรณ์ สิทธิหน๎าที่และความรับผิดชอบของแตํละบุคคล36 
 
2.8  โรงสีข้าวพระราชทาน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
 
 2.8.1 ประวัติความเป็นมาของโรงสีข้าวพระราชทาน  
   จากแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัดนํานเมื่อปี 2549 ประชาชนได๎รับความ
เดือดร๎อนเนื่องจากมีน้ าปุาไหลหลากและน้ าล๎นตลิ่งแมํน้ านําน สํงผลให๎บ๎านเรือนและพ้ืนที่ท า
การเกษตรของประชาชนได๎รับความเสียหายอยํางหนัก เกษตรกรไมํสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรได๎โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอทําวังผา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎เจ๎าหน๎าที่กองราชเลขานุการในพระองค์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น าสิ่งของพระราชทานไปชํวยเหลือประชาชนที่
เดือดร๎อน จากการเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนั้น เจ๎าหน๎าที่ได๎พบเห็นความเดือดร๎อน
ของประชาชนอันเกิดจากความเสียหายของพ้ืนที่ท าการการเกษตร จึงได๎น าความกราบบังคมทูลทราบ
ฝุาละอองพระบาทเพ่ือขอจัดตั้งโครงการกองทุนข๎าวพระราชทาน เมื่อความทราบฝุาละอองพระบาท 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ พระราชทานเงิน ข๎าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข๎าวให๎แกํกองทุนข๎าว
พระราชทานในเบื้องต๎น เพ่ือชํวยเหลือเยียวยาความเดือดร๎อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
และเพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎ประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได๎ในอนาคตตํอมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ พระราชทาน
เครื่องจักรโรงสีข๎าวชุมชนในพ้ืนที่บ๎านห๎วยเดื่อ หมูํที่ 3 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน เพ่ือ
สนับสนุนโรงสีข๎าวพระราชทาน โดยมีสํวนราชการที่เก่ียวข๎องจ านวนมากได๎เข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุน
ให๎ความชํวยเหลือ เชํน องค์การบริหารสํวนจังหวัดนํานจัดหาสถานที่ตั้งโรงสีข๎าว โดยในระยะเริ่มแรก 

                                           
36 กรมสํงเสริมสหกรณ์, “หลักการสหกรณ์การเกษตร,” 

http://webhost.cpd.go.th/rlo/agriculture.html (สืบค๎นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559.) 
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องค์การบริหารสํวนต าบลศรีภูมิสนับสนุนงบประมาณในการจ๎างเจ๎าหน๎าที่โรงสี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนําน กรมสํงเสริมสหกรณ์ ได๎น ารูปแบบ “สหกรณ์”มาปรับใช๎ในการด าเนินกิจการโรงสีข๎าว
พระราชทาน เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให๎แกํประชาชนในการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารงานโดยคนใน
ชุมชนยังมีการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน โดย
มุํงเน๎นเรื่องการพัฒนาตลอดหํวงโซํ อุปทานการผลิตข๎ าว ตั้งแตํระดับต๎นน้ า โดยให๎สมาชิก 
คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าที่โรงสีข๎าวรํวมกันวางแผนการด าเนินงาน ควบคูํกับการสํงเสริมให๎
เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกข๎าวให๎แกํโรงสี ซึ่งการด าเนินกิจกรรมของโรงสีข๎าวพระราชทานเพ่ือให๎บริการ  
สีข๎าวแกํสมาชิกและประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการรวบรวมข๎าวเปลือกเพ่ือน ามาสีข๎าวและจ าหนําย
ข๎าวสารให๎แกํบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกใน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือแก๎ปัญหาการขาดแคลนข๎าวและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 
นอกจากนี้ ยังต๎องการเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกในการสะสมเงินเข๎ากองทุน ฯ เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎ชุมชนให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎37 
 2.8.2 การบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน 
  กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน เกิดจากการรวมกลุํมของราษฎรในพ้ืนที่
อ าเภอทําวังผาเป็นผู๎บริหารจัดการ โดยใช๎  รูปแบบ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ มาปรับใช๎เป็นแนว
ทางการบริหารจัดการ ซึ่งการบริหารจัดการโรงสีข๎าวโดยกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํงเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีชํวยเหลือตนเองและชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนข๎าวพระราชทาน
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของสมาชิกในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือแก๎ไขการขาด
แคลนข๎าวและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกรสํงเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพ่ิมความสามารถใน
การสะสมเงินเข๎ากองทุนข๎าวพระราชทานเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได๎  สํงเสริม
การใช๎พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกและชุมชน  รํวมมือกับกลุํม องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหนํวยงานของรัฐเพ่ือสํงเสริมและ
ปรับปรุงกิจการโรงสีขาวพระราชทาน สํงเสริมและเผยแพรํอาชีพการเกษตร หัตกรรม อุตสาหกรรม
ในครัวเรือนหรือการประกอบอาชีพอยํางอ่ืนของสมาชิก 
 

                                           
37 จักรกฤษณ์ ทองทับ, วิทยากรช านาญการพิเศษ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู๎รับผิดชอบโครงการ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์,  
18 พฤษภาคม 2560. 



Ref. code: 25595803010338VBS

38 
 

 2.8.3 วิธีการและข้ันตอนการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน 
  กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานออกหุ๎นได๎โดยไมํจ ากัดจ านวน โดยมีมูลคําหุ๎นละสิบ
บาท โดยให๎ถือหุ๎นเมื่อแรกเข๎าเป็นสมาชิกอยํางน๎อยคนละสิบหุ๎ น โรงสีข๎าวพระราชทานรับซื้อ
ข๎าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เพ่ือน ามาแปรรูปสีเป็นข๎าวสาร จ าหนํายให๎แกํบุคคล
ทั่วไป เชํน หนํวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริการสีข๎าวให๎แกํสมาชิกและชุมชน มีผลการ
ด าเนินงานที่สามารถชํวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งทางตรงและทางอ๎อมเป็นอยํางดี ได๎แกํ การ
สํงเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎เพ่ิมให๎แกํเกษตรกรในพ้ืนที่ และการสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการ
บริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจให๎แกํคนในชุมชน โดยคนในชุมชนได๎มีโอกาสเข๎ามารํวมมือกัน ชํวยกัน
บริหารจัดการองค์การ และการจัดการนี้กํอให๎เกิด  “องค์ความรู๎ใหมํ” มีการเรียนรู๎และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานบริหารจัดการโรงสีข๎าว การสํงเสริมพัฒนาอาชีพ การถํายทอดเทคโนโลยี
ด๎านการเพ่ิมผลผลิตข๎าว การพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ์พลอยได๎จากโรงสี เป็นสินค๎าที่สามารถเพ่ิม
มูลคําในตัว 
 ปัจจุบันโรงสีข๎าวพระราชทานมีสมาชิกจ านวน 1,196 ราย ในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอ
ทําวังผา จังหวัดนําน และต าบลอ่ืน ๆ ในอ าเภอทําวังผา โดยแบํงออกเป็น 13 กลุํม  ตามจ านวน
หมูํบ๎าน ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.1 โรงสีข๎าวพระราชทานในพื้นที่อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน 
 

กลุํมท่ี  สมาชิก(คน) 

กลุํมท่ี 1 บ๎านมํวงหมูํที่ 1                                  117 

กลุํมท่ี 2 บ๎านดอนมูลหมูํที่ 2 127 
กลุํมท่ี 3 บ๎านห๎วยเดื่อ หมูํที่ 3 90 

กลุํมท่ี 4 บ๎านดอนตันหมูํที่ 4 147 

กลุํมท่ี 5 บ๎านนาอุดมหมูํที่ 5                       56 
กลุํมท่ี 6 บ๎านคั่วหมูํที่ 6 79 

กลุํมท่ี 7 บ๎านดอยติ้วหมูํที ่7 37 

กลุํมท่ี 8 บ๎านห๎วยมํวง หมูํที่ 8 40 
กลุํมท่ี 9 บ๎านขอนหมูํที่ 9                          42 

กลุํมท่ี 10 บ๎านดอนตันหมูํที่ 10 121 
กลุํมท่ี 11 บ๎านดอนทองหมูํที่ 11 106 
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ตารางที่ 2.1 โรงสีข๎าวพระราชทานในพื้นที่อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน (ตํอ) 
 

กลุํมท่ี สมาชิก(คน) 

กลุํมท่ี 12 บ๎านดอนตันหมูํที่ 12 137 
กลุํมท่ี 13 ต.ปุาคา ต.ตาลชุม ต.ทําวังผา ต.ริม 72 คน 

 
 2.8.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
  การบริหารจัดการของกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานได๎ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ
ของกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน โดยมีการแบํงหน๎าที่การท างานอยํางชัดเจน โดยมีโครงสร๎างการ
บริหารงานดังนี้  
  คณะกรรมการบริหารงาน จ านวน 15 คน ได๎แก ํ
  1. นายสนั่น นันทชัย            ประธานกรรมการ 
  2. นายสมศักดิ์  จันทร์ต๏ะนุ    รองประธานกรรมการ 1 
  3. นายเศวต นันท์ชัย            รองประธานกรรมการ 2 
  4. นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ค า เลขานุการ 
  5. นายอาวรณ์ อุทธิยา           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
  6. นายบุญชํวย  สุธะ เหรัญญิก 
  7. นายส าเนียง  สํางค า           กรรมการ 
  8. นายสวัสดิ์ โลราช              กรรมการ 
  9. นายลิขิต  วิชา  กรรมการ 
  10. นายเสนํห์  ค าหนํอ          กรรมการ 
  11. นายสมนึก  กันทะ           กรรมการ 
  12. นายวีระพันธ์  สมบูรณ์    กรรมการ 
  13. นายบุญเติง  พญาศรี     กรรมการ 
  14. นายสมาน ปินตา กรรมการ 
  15. นายจรัญอํองค า              กรรมการ 
  ฝ่ายตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน  
  1. นายกิติศักดิ์ สุเดช  ผู๎ตรวจสอบกิจการ 
  2. นายโชติ จันทะนะ  ผู๎ตรวจสอบกิจการ 
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  ฝ่ายจัดการจ านวน 7 คน  
   1. นายจ านงค์ ราชภัณฑ์  หัวหน๎าฝุายแปรรูปและรักษาการ

ต าแหนํงผู๎จัดการ 
   2. นายมิตรชัย สุขใจ   หัวหน๎าฝุายส านักงาน 
   3. นายพนม มังคละ   หัวหน๎าฝุายการตลาด  
   4. นายเซน ไชยกา   หัวหน๎าฝุายผลิต    
  และได๎จ๎างลูกจ๎างชั่วคราวประจ าโรงสีข๎าวพระราชทาน จ านวน 3 คน ดังนี้ 
   1. นางวิจิตรา อํุนใจ   ผู๎ชํวยฝุายการตลาดและส านักงาน 
   2. นางดวงเดือน นันท์ชัย  พนักงานร๎านกาแฟภูพยัคฆ์  

สาขาโรงสีข๎าวพระราชทาน 
   3. นางสาวพูลทรัพย์ ค ายันต์  พนักงานร๎านกาแฟภูพยัคฆ์  

สาขาโรงสีข๎าวพระราชทาน  
 
 2.8.5 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 – 2558 
 
ตารางที่ 2.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหวํางปี 2557 – 2558 
 

รายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย. 58 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย.57 

+ 
- 

เพ่ิม 
ลด 

ร๎อยละ 

1. จ านวนสมาชิก 1,171 1,169 + 2 0.17 

2. ทุนเรือนหุ๎น 4,861,880 4,567,630 + 294,250 6.44 
3. ทุนด าเนินงาน 9,197,777.90 9,478,425.63 - -280,648 -2.96 

4. เงินกู๎ยืม 500,000 500,000  - - 

  4.1 เจ๎าหนี้เงินกองทุน
พระราชทาน 

500,000 500,000 - - - 

5. การด าเนนิธุรกิจแปรรูป
และบริการสีข๎าว 

     

5.1 รวบรวมข๎าวเปลือก 3,581,278 6,203,145 - -2,621,867 -42.27 
5.2 จ าหนํายข๎าวสาร 5,887,529 5,478,115 + 409,414 7.47 
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ตารางที่ 2.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหวํางปี 2557 – 2558 (ตํอ) 
 

รายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย. 58 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย.57 

+ 
- 

เพ่ิม 
ลด 

ร๎อยละ 

5.3 จ าหนํายผลิตผล
พลอยได๎ และอ่ืน ๆ 

1,148,304 910,739 + 237,565 26.08 

5.4 คําบริการสีข๎าว 176,081 158,484 + 17,597 11.10 

6. การด าเนินธุรกิจจัดหา
สินค๎ามาจ าหนําย 

229,134.00 1,623,754.50 - -1,394,621 -85.89 

6.1 ขายปุ๋ย 17,655 100,000 - -82,345 -82.35 

6.2 ขายวัสดุอุปกรณ์      
การเกษตร 

- 11,465 - -11,465 -100 

6.3 ขายเมล็ดพันธุ์ข๎าว 100,490.00 1,025,455.50 - -924,966 -90.20 
6.4 ขายสินค๎าทั่วไป 110,989 486,834 - -375,845 -77.20 

7. ธุรกิจสินเชื่อ      

7.1 ลูกหนี้เงินกู๎ระยะสั้น 2,457,000 1,478,000 + 979,000 66.24 
7.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให๎กู๎ 

- รับจริง 
69,118.90 50,378.20 + 18,741 37.20 

7.3 ดอกเบี้ยรับจากเงินให๎กู๎ 
- ค๎างรับ 

71,265.89 47,847.39 + 23,419 49.94 

7.5 รายได๎คําปรับลูกหนี้
เงินกู๎ 

703.55 334.31 + 369 110.45 

8. ธุรกิจบริการรถไถนา       
8.1 รายได๎คําบริการรถไถนา 164,785 103,173 + 61,612 59.72 

9. ธุรกิจร๎านกาแฟ      
9.1 รายได๎ธุรกิจร๎าน

กาแฟ ของฝาก 
1,517,135 435,298 + 1,081,837 248.53 
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ตารางที่ 2.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหวํางปี 2557 – 2558 (ตํอ) 
 

รายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย. 58 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย.57 

+ 
- 

เพ่ิม 
ลด 

ร๎อยละ 

10. รายได๎อ่ืน ๆ 109,004.89 40,144.01 + 68,861 171.53 

11. ก าไรสุทธิ 1,181,468.74 460,105.25 + 721,363 156.78 
ที่มา : รายงานประจ าปี งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยาน 

2558 กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน จังหวัดนําน 
 
 สํวนปีงบประมาณ 2559 กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานมีทุนด าเนินงาน 9,434,477.49 
บาท มีก าไรสุทธิ 443,570.48 บาท มีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในชุมชนเข๎ามาบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานโรงสี38 โดยคําตอบแทนของเจ๎าหน๎าที่โรงสีข๎าวพระราชทานและการด าเนินกิจการทั้งหมด
มาจากผลประกอบการและผลก าไรของโรงสีเอง โดยไมํต๎องขอรับความชํวยเหลือจากสํวนราชการอีก
ตํอไป ซึ่งเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการยังได๎รับเงินปันผลจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยํางตํอเนื่อง 
แสดงให๎เห็นถึงความส าเร็จของโครงการได๎เป็นอยํางดี 
 2.8.6 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
   เมื่อถึงสิ้นปี ฝุายบัญชีจะปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
เมื่อปรากฏวําโรงสีข๎าวพระราชทานมีก าไรสุทธิ  คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ แล๎ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญํ โดยสมาชิกพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ดังนี้ 
   1. จัดสรรเป็นทุนส ารองไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบของก าไรสุทธิ 
   2. จัดสรรเป็นเงินกองทุนข๎าวพระราชทานส ารองกรณีเกิดภัยพิบัติไมํน๎อย
กวําร๎อยละยี่สิบ ของก าไรสุทธิตามระเบียบของกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน  
   3. เป็นทุนพัฒนากิจการกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบของ
ก าไรสุทธิตามระเบียบของกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน 
   4. เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแกํสมาชิกและครอบครัว 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละห๎าของก าไรสุทธิตามระเบียบของกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน 

                                           
38 กรมสํงเสริมสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการโรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน, 2556. 
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   5. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมํน๎อยกวําร๎อยละห๎าของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของ
กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน 
   6. เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานไมํน๎อยกวําร๎อย
ละห๎าของก าไรสุทธิตามระเบียบของกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน 
   7. จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ๎น เงินเฉลี่ยคืนสํวนธุรกิจตามมติคณะกรรมการ 
   8. จัดสรรเป็นเงินตอบแทนแกํคณะกรรมการ เจ๎าหน๎าที่กลุํมโรงสีข๎าว
พระราชทานไมํเกินร๎อยละสิบห๎าของก าไรสุทธิ 
   9. ก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรให๎จัดสรรไว๎เป็นทุนส ารอง 
   นอกจากนี้ ด๎วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่มุํงหวังให๎มีการเตรียมคนรุํนใหมํในชุมชนให๎เข๎ามาบริหารจัดการโรงสีข๎าวในอนาคต จึงต๎องมี
การถํายทอดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการโรงสีข๎าวให๎แกํเยาวชนในท๎องถิ่น เพ่ือให๎พวกเขาสามารถ
บริหารจัดการโรงสีข๎าวชุมชนได๎ด๎วยตนเอง 
 2.8.7 การด าเนินธุรกิจของโรงสีข้าว  
  1. การรวบรวมข๎าวเปลือก จากสมาชิกและจากบุคคลภายนอก 
  2. การจ าหนํายข๎าวสาร ให๎กับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตําง ๆ กวํา 30 
แหํง เชํน โรงพยาบาลนํานโรงเรียนตําง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนําน บริษัทเอกชน ร๎านค๎าตําง ๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดนําน เป็นต๎น 
  3. จ าหนํายผลิตผลพลอยได๎(ร า ปลายข๎าวแกลบ)และอ่ืนๆ 
  4. การบริการสีข๎าวให๎แกํสมาชิก/เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทุกอ าเภอใน
จังหวัดนําน 
  5. ธุรกิจจัดหาสินค๎ามาจ าหนําย ได๎แกํ สินค๎าที่จ า เป็นตํอการประกอบอาชีพ
การเกษตร เชํน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข๎าว สินค๎าทั่วไป 
  6. ธุรกิจสินเชื่อบริการแกํสมาชิก 
  7. ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ณ ศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านจ าลองชนเผําไทลื้อ 
โรงสีข๎าวพระราชทาน    
  8. ธุรกิจบริการไถนาให๎แกํสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เพ่ือชํวยเหลือสมาชิกใน
การท านา โดยคิดคําคําบริการรถไถนา   
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  9. อาคารห๎องประชุมเฉลิมพระเกียรติซึ่งคณะผู๎เข๎าอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม 
ระดับสูง รุํนที่ 17 (บ.ย.ส.17)  ได๎น๎อมเกล๎าถวายเพ่ือเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางกลุํม ฯ ได๎ใช๎ประโยชน์ในกิจกรรมของกลุํมและให๎บริการประชาชน 
หนํวยงาน องค์กรตํางๆ ตามระเบียบการใช๎ห๎องประชุมกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน โดยคิดคําบริการสถานที ่
 2.8.8 ประโยชน์ที่สมาชิกและชุมชนได้รับจากการด าเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทาน 
  1. เกษตรกรสมาชิกและบุคคลภายนอก อ าเภอทําวังผา มีแหลํงขายข๎าวเปลือกที่
แนํนอน สามารถก าหนดแผนการผลิตข๎าวเพ่ือจ าหนํายได๎ เนื่องจากโรงสีข๎าวพระราชทานเป็นจุดรับ
ซื้อข๎าวเปลือกของเกษตรกรและสมาชิกที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่การผลิต ท าให๎ลดต๎นทุนคําใช๎จํายในการขน
ข๎าวเปลือกไปขายนอกพ้ืนที่แหลํงผลิต 
  2. สมาชิกได๎รับเงินเฉลี่ยคืนจากก าไรสุทธิ ในธุรกิจที่สมาชิกขายข๎าวเปลือกให๎กับ
โรงสีข๎าวพระราชทานและการซื้อข๎าวสาร  และผลิตผลพลอยได๎จากโรงสีข๎าวพระราชทาน 
  3. สมาชิกได๎รับเงินปันผลจากการจัดสรรก าไรสุทธิของโรงสีข๎าวพระราชทาน 
  4. สมาชิกมีเงินกองทุนส ารองจากการจัดสรรก าไรสุทธิของโรงสีข๎าวพระราชทาน 
เชํน กองทุนข๎าวส ารอง กรณีเกิดภัยพิบัติ กองทุนสวัสดิการ เป็นต๎น ท าให๎สามารถชํวยเหลือซึ่งกันและ
กันได๎ 
  5. สมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข๎าวพระราชทาน  
มีการจัดการในรูปแบบกองทุนข๎าวพระราชทานและได๎รับการสนับสนุนปุ๋ยพระราชทาน มีการจัดการ
ในรูปแบบกองทุนปุ๋ยพระราชทาน 
  6. คณะกรรมการ พนักงานและสมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทานเกิดองค์ความรู๎ด๎าน
การบริหารจัดการธุรกิจโรงสีข๎าวโดยระบบสหกรณ์และเกิดการเรียนรู๎การจัดการกองทุนพระราชทาน
ด๎วยตัวสมาชิกเอง 
  7. กลไกด๎านราคารับซื้อข๎าวเปลือกของโรงสีข๎าวพระราชทานสามารถสร๎าง
เสถียรภาพด๎านราคาเนื่องจากโรงสีข๎าวพระราชทานรับซื้อข๎าวเปลือกในราคาตลาดและราคาน าตลาด 
  8. เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่ มีการพัฒนาการผลิตข๎าวที่มี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตซึ่งจะท าให๎รายได๎จากการผลิตข๎าวเพ่ิมข้ึน 
  9. เกษตรกรสมาชิก มีการพัฒนาตํอยอดการเพ่ิมมูลคําผลิตผลพลอยได๎จากโรงสี
ข๎าวพระราชทาน เชํน ผลิตภัณฑ์จากโรงสีข๎าวพระราชทานไปแปรรูปเป็นจมูกข๎าวเป็นเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ การท าน้ าข๎าวกล๎องงอก เป็นต๎น ท าให๎เกิดรายได๎เพ่ิมข้ึนแกํเกษตรกรสมาชิก 
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2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎ทราบถึงปัจจัยของความส าเร็จและความ
ล๎มเหลวของการด าเนินกิจการโรงสีข๎าว พบวํา ดังนี้ 
   วรรณนา พัฒนวิศิษฏ์39 ศึกษาวิจัยเรื่อง องค์กรชาวบ๎านกับการพัฒนาโรงสีข๎าวประจ า
หมูํบ๎าน : กรณีศึกษาหมูํบ๎านดอนผึ้ง ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (2540) บัณฑิต
อาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแกํน พบวํา การพัฒนาความเข๎มแข็งขององค์กรชาวบ๎าน  
ที่มีอยูํแล๎ว ดังเชํนโรงสีข๎าวประจ าหมูํบ๎านที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และผู๎น าชาวบ๎าน ซึ่งมี
ทั้งความส าเร็จและความล๎มเหลว ดังนั้น เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรชาวบ๎านในการ
ด าเนินกิจการตําง  ๆ ในชุมชน จึงต๎องมีการพัฒนาผู๎น าองค์กรชาวบ๎าน ซึ่งผู๎น าต๎ องมีความรู๎ เป็นที่
ยอมรับของชาวบ๎าน กล๎าตัดสินใจ ซึ่งคุณลักษณะของผู๎น าต๎องได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนในจุดที่ผู๎น า
มีความเข๎มแข็งอยูํแล๎วให๎ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสํงเสริมความเข๎มแข็งในด๎านอ่ืน ๆ ด๎วย นอกจากนี้  
การพัฒนาผู๎น าจะต๎องมีผู๎น าหลายประเภท หลายบทบาทเพ่ือชํวยกันท างาน มีการเสริมสร๎างผู๎น ารุํน
ใหมํให๎สามารถด าเนินกิจการตํอจากรุํนเกําได๎ นอกจากนี้ การเพ่ิมพูนความรู๎ ประสบการณ์การท างาน 
การสร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวมให๎สมาชิกให๎พวกเขาเกิดการพัฒนา จะสามารถสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎แกํองค์กรชุมชนได๎ รวมทั้งการได๎รับการสนับสนุนจากภายนอก ภาครัฐและเอกชน  
และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  
            สุทธิชัย หาญตระกูล40 ศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา 
โรงสีข๎าวชุมชนเขตอีสานใต๎ ซึ่งได๎ศึกษาความส าเร็จของการด าเนินงานโรงสีข๎าว 3 แหํง ได๎แกํ โรงสีข๎าว
ชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ าเภอกุดชม จังหวัดยโสธร โรงสีข๎าวเครือขํายเกษตรกรแปรรูปข๎าว  
3 ต าบล อ าเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด และโรงสีข๎าวของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามเงื่อนไขความส าเร็จที่แตํละโรงสีข๎าวแตํละแหํงได๎ตั้งไว๎ ได๎แกํ 
เงื่อนไขการมีสํวนรํวม เงื่อนไขความเชื่อมั่นที่มีตํอผู๎น า เงื่อนไขการกระจายผลประโยชน์สูํสมาชิก และ

                                           
39 วรรณนา พัฒนวิศิษฏ์, “องค์กรชาวบ๎านกับการพัฒนาโรงสีข๎าวประจ าหมูํบ๎าน : 

กรณีศึกษาหมูํบ๎านดอนผึ้ง ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร,” (วิทยานิพนธ์บัณฑิต
อาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2540), 37-39. 

40 สุทธิชัย หาญตระกูล, “ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข๎าวชุมชน
เขตอีสานใต๎,” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2543), 127 – 128. 
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เงื่อนไขการได๎รับความชํวยเหลือจากภายนอก ซึ่งโดยสรุปแล๎ว โรงสีข๎าวที่ประสบความส าเร็จตาม
เงื่อนไขคือโรงสีข๎าวที่มีทุนทางสังคมที่เข๎มแข็ง ซึ่งก็คือการมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของสมาชิกในชุมชน 
ตั้งแตํการรํวมรับรู๎ รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบการท างาน รํวมรับผลประโยชน์ เพ่ือให๎เกิดความ
เชื่อมั่น จนน าไปสูํการลดต๎นทุนการผลิต  และลดต๎นทุนการจัดการภายในกลุํม  และทุนทางเศรษฐกิจ
ที่เข๎มแข๎ง คือกลุํมที่มีความพร๎อมด๎านการเงิน การบริหารและการจัดการโดยผู๎มีความรู๎ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อมุํงสร๎างผลก าไรในการด าเนินงานและการกระจายผลประโยชน์สูํสมาชิก สมาชิกจึงเป็น
เพียงผู๎รับผลประโยชน์เทํานั้น แตํกลุํมที่ไมํประสบความส าเร็จคือกลุํมที่ผู๎บริหารไมํมีความสามารถใน
การบริหารจัดการที่เพียงพอ อีกทั้งไมํเปิดโอกาสให๎สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมตั้งแตํเริ่มกิจการ ความ
เชื่อมั่นที่มีตํอกันของสมาชิกจึงน๎อยลง และน าไปสูํการไมํเข๎ารํวมท ากิจกรรมของกลุํมในที่สุด 
  สายฝน น๎อยหีด41 วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  ศึกษาเรื่องสถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการด าเนินโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง พบวํา ปัจจัยที่สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง ได๎แกํ ทุนในชุมชน ได๎แกํ เงิน ไมํวําจะเป็น การระดมทุนของสมาชิกที่รวมกลุํมกันเอง หรือ
เงินทุนจากภาครัฐ วัตถุดิบที่มีอยูํในหมูํบ๎าน เพ่ือเป็นการพ่ึงพาตนเองและเป็นการประหยัดต๎นทุน  
ทุนทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนที่ชุมชนของตนมีอยูํแล๎ว เพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอก ศักยภาพ
ของผู๎น าชุมชน เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิก อบต. เนื่องจากผู๎น าที่เป็นทางการเหลํานี้มักเข๎าใจ
นโยบายการด าเนินการของรัฐ และรู๎ชํองทางการขอความชํวยเหลือสนับสนุนจากภายนอก รวมทั้ง
เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหวํางภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าพาให๎กลุํมสามารถน า
ประสบการณ์ท่ีผํานมาไปปรับปรุงแก๎ไขการด าเนินงานให๎ดียิ่งขึ้น การบริหารจัดการซึ่งต๎องมีโครงสร๎าง
การด าเนินกิจกรรม มีบทบาทหน๎าที่ของผู๎น า ได๎แกํคณะกรรมการและผู๎ตาม ซึ่งสมาชิกกลุํม ให๎เข๎ามา
มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการด าเนินการ โดยมีกฎกติกาที่สมาชิกในกลุํมต๎องยอมรับและปฏิบัติ
รํวมกัน การสนับสนุนจากหนํวยงาน/องค์กร กลุํมที่ได๎รับการสนับสนุนจากภาคสํวนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ไมํวําจะเป็นงบประมาณ ความรู๎ วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในชํวงระยะเวลาที่เหมาะสม จะท าให๎กลุํม
ประสบความส าเร็จได๎ และการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์สินค๎าและบริการของชุมชนจะท าให๎

                                           
41 สายฝน น๎อยหีด, “สถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนพ่ึงตนเอง,” (วิทยานิพนธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ, หลกัสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง, 2545), 105 – 107. 
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สินค๎าและบริการเป็นที่รู๎จักมากขึ้น และสามารถท าให๎สินค๎าและบริการออกสูํตลาดภายนอกโดยไมํ
จ ากัดเฉพาะในชุมชน ซึ่งภาครัฐเองควรให๎ความส าคัญกับประชาสัมพันธ์สินค๎าเชํนกัน       
 บัลลังก์ ใจดวงจันทร์42 ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการธุรกิจโรงสีข๎าวของสหกรณ์การเกษตร
สันปุาตอง จ ากัด ปีบัญชี 2541 – 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ กลําววํา ปัญหาที่ส าคัญของการจัดการโรงสีข๎าวของสหกรณ์การเกษตรสันปุาตอง 
คือการขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านโรงสีข๎าว เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรยังไมํมี
ประสิทธิภาพเทําที่ควร ไมํมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านการบริหารจัดการโรงสีข๎าวให๎แกํ
บุคลากร ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนของตนเองในการบริหารจัดการโรงสี  เพ่ือใช๎ในการรวบรวม
ข๎าวเปลือก เนื่องจากสหกรณ์ต๎องน าเงินทุนที่มีอยูํไปจัดสรรให๎แกํสํวนตําง ๆ ของสหกรณ์ สหกรณ์ จึง
ต๎องก๎ูยืมแหลํงเงินทุนจากแหลํงอ่ืน เชํน ธนาคารพาณิชย์ กรมสํงเสริมสหกรณ์ ซึ่งขั้นตอนการกู๎ยืมเงิน
ใช๎ระยะเวลานาน ท าให๎ได๎รับอนุมัติเงินลําช๎า ไมํทันฤดูการเก็บเกี่ยว สหกรณ์จึงต๎องใช๎เงินสดที่มีอยูํมา
รับซื้อข๎าวเปลือกกํอน สํงผลกระทบตํอธุรกิจด๎านอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ สหกรณ์จึงต๎องปรับปรุงด๎านการ
จัดการองค์กร โดยจัดโครงสร๎างการด าเนินธุรกิจโรงสีให๎ระบบมีความเชื่อมโยงและชํวยเหลือกันใน
สํวนธุรกิจ มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ในการบริหารจัดการโรงสีข๎าว โดยการขอรับการสนับสนุน
ด๎านองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการจากภายนอก เชํน กรมสํงเสริมสหกรณ์ เกษตรอ าเภอ และควรมี
แผนการจัดการหาทุน เชํน การตั้งหุ๎นเพ่ือเก็บรวบรวมข๎าวเปลือกจากสมาชิก เพ่ือหาทุนด าเนินงาน
ภายในสหกรณ์เอง 
 ศุกล บุตะวงษ์43 ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงสีข๎าวชุมชน บ๎านห๎วยตัดไม๎ 
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอง
ท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกํน พบวํา ปัจจัยที่สํงผลส าเร็จของโรงสีข๎าวได๎แกํ ปัจจัยด๎านการเงิน  
ซึ่งชุมชนสามารถระดมทุนได๎เอง และได๎รับเงินชํวยเหลือปลอดดอกเบี้ยจากสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง 
เชํน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังทรายพูน ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน ปัจจัยด๎านการผลิต 
การด าเนินงานของโรงสีขาวมีการหมุนเวียนของวัตถุดิบจากสมาชิกอยูํเสมอ ประกอบกับมีระบบการ

                                           
 42 บัลลังก์ ใจดวงจันทร์ , “การจัดการธุรกิจโรงสีข๎าวของสหกรณ์การเกษตรสันปุาตอง จ ากัด 
ปีบัญชี 2541 – 2545,” (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎, 
2548), 98 – 102. 
 43 ศุกล บุตะวงษ์ , “การบริหารจัดการโรงสีข๎าวชุมชน บ๎านห๎วยตัดไม๎ ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร”, (วิทยานิพนธ์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท๎องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2553), 65-67. 
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บริหารงานที่ดี ปัจจัยด๎านการตลาด เนื่องจากคณะกรรมการมีความรู๎ด๎านความต๎องการของตลาด 
ประกอบกับสามารถน าผลผลิตจากโรงสีข๎าวออกสูํตลาดได๎ตามความต๎องการของชุมชน ปัจจัยด๎าน
การบริหารจัดการ เนื่องจากคณะกรรมการมีความรู๎ด๎านการบริหารงาน ปัจจัยด๎านผู๎น า นอกจากผู๎น า
มีศักยภาพในการบริหารจัดการแล๎ว ยังหมั่นเรียนรู๎และหาประสบการณ์ใหมํ ๆ อยูํเสมอ มีทักษะการ
สื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสํงผลตํอทิศทางการท างาน
รํวมกันของของคนในองค์กร นอกจากนี้ ผู๎น ายังต๎องกล๎าตัดสินใจ ปัจจัยด๎านแรงงาน ปัจจัยด๎านการมี
สํวนรํวมของสมาชิก ในการด าเนินกิจกรรมของกลุํม ปัจจัยด๎านระเบียบข๎อบังคับ ซึ่งต๎องตั้งอยูํบน
พ้ืนฐานความเห็นชอบของสมาชิก ปัจจัยด๎านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก มีการประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งความส าเร็จของโรงสีข๎าวชุมชน วัดได๎จากผลก าไรและการปันผล ทั้งใน
รูปตัวเงินและสวัสดิการที่สมาชิกได๎รับ ซึ่งผลก าไรของโรงสีข๎าวเพ่ิมขึ้นทุกปี อีกทั้งมีการปันผลสูงถึง
สองเทําของคําหุ๎นแรกเข๎า ซึ่งผลก าไรที่ไมํได๎น ามาปันผลถูกเก็บไว๎ เป็นทุนหมุนเวียนซึ่งมีจ านวนสูงถึง 
600,000 บาท และมีข๎าวเปลือก 11 ตัน  
 จงรักษ์ เมธพัฒน์44 ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่น าไปสูํความส าเร็จด๎านการด าเนินงานของ
กองทุนฉางข๎าว กรณีศึกษา บ๎านค านาไฮ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวํา ปัจจัย
ที่เกื้อหนุนให๎กองทุนประสบความส าเร็จ แบํงออกเป็น ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอกได๎แกํ สส ในพ้ืนที่ซึ่งน าข๎าวมาสมทบให๎กับกองทุน สํวนปัจจัยภายในได๎แกํ ผู๎น าที่มีความรู๎
ความเข๎าใจในสภาพปัญหา สามารถบริหารงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์และชํวยให๎กองทุนด าเนิน
กิจกรรมได๎อยํางตํอเนื่อง สมาชิกสํวนใหญํมีความรับผิดชอบและท าตามกฎกติกาในการช าระข๎าวที่
กู๎ยืมไปตามเวลาที่ก าหนด มีความตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในความเป็นเจ๎าของรํวมกัน 
คณะกรรมการที่ได๎รับคัดเลือกจากชาวชุมชน มีความเสียสละที่จะเข๎ามาบริหารงาน มีวัฒนธรรม
รํวมกันในชุมชนที่มีความเอ้ืออาทรตํอกัน ซึ่งสํงผลให๎มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน ได๎น าตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร 
ตัวแบบเชิงบูรณาการ และแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน มาใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้ 
 
 

                                           
 44 จงรักษ์ เมธพัฒน์, “ปัจจัยที่น าไปสูํความส าเร็จด๎านการด าเนินงานของกองทุนฉางข๎าว 
กรณีศึกษา บ๎านค านาไฮ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”, 81-83.  
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2.10  กรอบแนวคิด ปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน 
   (ดัดแปลงจากทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบเชิงบูรณาการ ของ วรเดช จันทรศร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.5  ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบเชิงบูรณาการ ของ วรเดช จันทรศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของ 
โรงสีข๎าว 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล๎อมภายนอก 

ความเชื่อมั่นตํอผู๎น า 

ความรํวมมือของสมาชิก 

ความส าเร็จ 
ของโรงสีข๎าว 

- ผลก าไร 
- เงินปันผล 

- การเรียนรู๎การ
บริหารจัดการ 
ของสมาชิก 

การวางแผนและควบคุม
การปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแหํงความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน 
ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลให๎การบริหารจัดการโรงสีข๎าวประสบความส าเร็จ ซึ่งได๎ก าหนดระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี ้
  
3.1 วิธีการศึกษา 
 
 1. ใช๎วิธีการศึกษาจากข๎อมูลทุติยภูมิ ได๎แกํ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ  
หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งรายงานการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานของโรงสีข๎าว 
 2. ใช๎วิธีการศึกษาจากข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข๎อมูลโดยลงพ้ืนที่ศึกษา โดยใช๎วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโรงสีข๎าว ได๎แกํ กลุํมผู๎บริหารและ
พนักงานโรงสีข๎าว กลุํมสมาชิกโรงสีข๎าว และตัวแทนหนํวยงานภายนอกที่ให๎การสนับสนุนโรงสีข๎าว 
 
3.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา 
 
 การเลือกกลุํมประชากรที่ใช๎ศึกษาเป็นการเลือกแบบเจาะจงโดยการสุํมตัวอยํางแบบ  
สโนว์บอล โดยมีกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ กลุํมผู๎บริหารและพนักงานโรงสีข๎าวพระราชทานแบํงออกเป็ น 
ตัวแทนคณะกรรมการ 3 คน ผู๎จัดการ 1 คน พนักงานโรงสี 4 คน  ตัวแทนสมาชิกกลุํมโรงสีข๎าว 10 คน
และตัวแทนหนํวยงานภายนอกที่ให๎การสนับสนุนโรงสีข๎าว ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นําน 1 คน องค์การบริหารสํวนต าบลทําวังผา 2 คน ตัวแทนคูํค๎าหลักของโรงสีข๎าว ได๎แกํ โรงพยาบาลนําน 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 หลักจากคัดเลือกลุํมประชากรเปูาหมายเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. ติดตํอกลุํมประชากรเปูาหมายเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์ โดยนัดหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ ซึ่งขึ้นอยูํกับความสะดวกของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
 2. ติดตํอโครงการปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือขอหนังสือ
ติดตํอราชการ แล๎วสํงถึงกลุํมประชากรเปูาหมายเพ่ือขออนุญาตให๎ผู๎ศึกษาสามารถด าเนินการ
สัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว๎  
 3. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุํมประชากรเปูาหมาย ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ได๎ตกลงรํวมกัน เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการศึกษา ได๎แกํ การด าเนินงานของ
โรงสีข๎าวพระราชทาน ปัจจัยแหํงความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งนี้กํอน
ด าเนินการสัมภาษณ์ ผู๎ศึกษาของอนุญาตผู๎ให๎สัมภาษณ์เพ่ือบันทึกเสียงรํวมด๎วย (ในกรณีผู๎ให๎
สัมภาษณ์ยินยอมให๎บันทึกเสียง)  
 4. รวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ได๎ก าหนดไว๎ และซักถามเพ่ิมเติม
เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลนอกเหนือจากประเด็นค าถามที่ได๎เตรียมไว๎แล๎ว 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎าง ซึ่งแบบสอบถามจัดท าขึ้นตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีแนวค าถาม โดยเป็นการตั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือให๎ผู๎สัมภาษณ์  
มีขอบเขตในการตั้งค าถามตามประเด็นของกรอบวิจัย และเป็นข๎อมูลที่ครบถ๎วนและเป็นข๎อมูลเชิงลึก
ที่ครอบคลุมในทุกมิติของการบริหารจัดการโรงสีข๎าว อยํางไรก็ตามผู๎ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ค าถามนอกเหนือจากประเด็นที่ก าหนดไว๎ได๎ 
  3.4.1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ ต าแหนํงหน๎าที่ในโรงสี ระยะเวลา
การเป็นสมาชิก หน๎าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  3.4.2. เป็นค าถามที่เก่ียวความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎านปัจจัยที่น าไปสูํ
ความส าเร็จกองการบริหารจัดการโรงสีข๎าว ได๎แกํ  
     3.4.2.1 ปัจจัยด๎านสมรรถนะขององค์กรอันประกอบด๎วย โครงสร๎างองค์กร 
มีการแบํงงานกันท าอยํางชัดเจนหรือไมํ อยํางไร บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการ
โรงสีข๎าว และเพียงพอตํอภาระงานหรือไมํ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอหรือไมํ สถานที่มีความ
พร๎อมปฏิบัติงานหรือไมํปัจจัยด๎านวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรที่ชัดเจน อันจะน าไปสูํการ
ด าเนินงานที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไมํ  



Ref. code: 25595803010338VBS

52 
 

    3.4.2.2 ปัจจัยด๎านการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน โรงสีข๎าว 
มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจนหรือไมํ มีความชัดเจนในการก าหนดภารกิจและการมอบหมาย
งานหรือไมํ มีการก าหนดมาตรฐานการท างานเพ่ือควบคุมติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตํ
ละล าดับหรือไมํ การประเมินผลการปฏิบัติงานน ามาซึ่งการให๎คุณให๎โทษของผู๎ปฏิบัติงานแตํละคน
หรือไมํ ปัจจัยด๎านผู๎น า (ผู๎บริหารโรงสีข๎าวและผู๎ปฏิบัติงาน) น ามาซึ่งความรํวมมือของสมาชิกโรงสีข๎าว
หรือไมํ และปัจจัยด๎านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก บทบาทของผู๎น า ซึ่งเป็น
ตัวแทนโรงสีข๎าวพระราชทานมีบทบาทอยํางไรในการเจรจาตํอรองขอรับความชํวยเหลือจากภาคสํวน
ภายนอก และความสัมพันธ์ของโรงสีข๎าวกับสภาพแวดล๎อมภายนอก ไมํวําจะเป็นการได๎รับความ
ชํวยเหลือสนับสนุน การพ่ึงพาภาคสํวนภายนอก รวมทั้งความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
ที่สํงผลกระทบกับโรงสีข๎าว 
  3.4.3. เป็นค าถามที่เกี่ยวกับเงื่อนไขความส าเร็จของโรงสีข๎าวตามกรอบแนวคิด
การศึกษา ทั้งเชิงปริมาณ ได๎แกํผลก าไรและการปันผลแกํสมาชิก และเชิงคุณภาพ คือความรู๎ความ
เข๎าใจของสมาชิกในการบริหารจัดการโรงสีข๎าว และความคิดเห็นของสมาชิกถึงประโยชน์ที่ได๎รับจาก
การด าเนินงานของโรงสีข๎าว  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ผู๎วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ควบคูํกับการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องตามกรอบการศึกษาวิจัย โดยจะน าข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ความสอดคล๎องกับปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวในแตํละ
ประเด็นวํามีความสอดคล๎องกันหรือไมํ อยํางไรรวมทั้งการสัมภาษณ์อาจได๎ประเด็นอ่ืน ๆนอกเหนือจาก
ประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว๎ และน ามาอภิปรายสรุปผลการศึกษา 
 
3.6 จริยธรรมในการวิจัย 
 
 1. การให๎ความยินยอมเข๎ารํวมการวิจัย (Informed Consent) 
 2. การอธิบายโครงการวิจัยแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ (Debriefing) 
 3. การเคารพความเป็นสํวนตัว (Privacy) 
 4. การรักษาความลับ (Confidentiality) 
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3.7 ระยะเวลาในการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยจะใช๎ระยะเวลา ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 
 
3.8 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 ผู๎วิจัยมีเวลาศึกษาคํอนข๎างจ ากัด จึงสามารถศึกษาได๎เพียงภาพรวมของการบริหาร
จัดการโรงสีข๎าวเทํานั้น แตํไมํสามารถศึกษาการบริหารจัดการในเชิงลึกได๎ เชํน สาเหตุที่ผลก าไรในแตํละปี
ที่มีความมากน๎อยแตกตํางกันคํอนข๎างมาก 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบูรณาการ
ของวรเดช จันทรศร ผู๎วิจัยจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าว
พระราชทานทั้งสี่ปัจจัย ได๎แกํ สมรรถนะของโรงสีข๎าวมีประสิทธิภาพ การวางแผนและควบคุมการ
ท างานในการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นตํอผู๎น าอันน ามาซึ่งความรํวมมือของสมาชิก และการ เมืองและ
การบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก ซึ่งจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการโรงสีข๎าว ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าว 
ตัวแทนสมาชิกโรงสีข๎าว และหนํวยงานภายนอกที่ให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนโรงสีข๎าว พบวํา ปัจจัย
ทั้งสี่ด๎านล๎วนสํงผลตํอความส าเร็จของโรงสีข๎าว และทุกปัจจัยล๎วนสํงผลถึงกันและกันทั้งสิ้น ผู๎วิจัยจึง
ขอชี้แจงรายละเอียดของแตํละปัจจัย และขอแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของปัจจัยตําง ๆ ดังนี้ 
 
4.1 สมรรถนะของโรงสีข้าวมีประสิทธิภาพ 
 
 เนื่องจากโรงสีข๎าวพระราชทานได๎น ารูปแบบ “สหกรณ์” เข๎ามาปรับใช๎ในการบริหาร
จัดการ ดังนั้น การจัดโครงสร๎างองค์กรจึงยึดตามกฎระเบียบข๎อบังคับที่ประชุมใหญํ ซึ่งผู๎วิจัยได๎
สัมภาษณ์ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการบริหารจัดการโรงสีข๎าว ได๎แกํ ประธานกรรมการโรงสีข๎าว 
รองประธานกรรมการโรงสีข๎าว ผู๎ตรวจสอบกิจการ ผู๎จัดการโรงสีข๎าว หัวหน๎าฝุายรวบรวม หัวหน๎า
ฝุายการตลาด หัวหน๎าฝุายส านักงานและการเงิน และเจ๎าหน๎าที่ฝุายซํอมบ ารุง รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน ซึ่งเป็นหนํวยงานพ่ีเลี้ยงด๎านการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให๎ทราบถึงรูปแบบโครงสร๎างการแบํงงานกันท าของแตํละฝุายวําแตํละฝุายมีหน๎าที่คว าม
รับผิดชอบกันอยํางชัดเจนหรือไมํ อยํางไร มีงบประมาณในการด าเนินงานเพียงพอหรือไมํ วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่มีความพร๎อมหรือไมํ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ได๎ข๎อมูลดังนี้ 
 4.1.1 โครงสร้างและการแบ่งหน้าที่กันภายในองค์กรที่ชัดเจน 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวและเจ๎าหน๎าที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนํานซึ่งเป็นหนํวยงานที่เข๎ามาวางระบบการบริหารงานโรงสีข๎าวในรูปแบบ สหกรณ์ 
และเป็นหนํวยงานพ่ีเลี้ยงด๎านการบริหารจัดการอยํางตํอเนื่อง พบวํา มีการแบํงโครงสร๎างและหน๎าที่
ความรับผิดชอบของแตํละคนอยํางชัดเจน ดังนี้ 
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    ผู้บริหารโรงสีข้าวจ านวน 15 คน ประกอบไปด๎วย ประธานกรรมการ  
1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน เลขานุการ 1 คน กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 
1 คน กรรมการบริหารงาน 9 คน ไมํรวมผู๎ตรวจสอบกิจการอีก 2 คนซึ่งทุกคนได๎รับเลือกจากสมาชิก
โรงสีข๎าว โดยผู๎บริหารทุกคนเป็นผู๎น าในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ ได๎แกํ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ที่ได๎รับความ
ไว๎วางใจจากชาวบ๎านให๎เข๎ามาท างาน โดยไมํได๎รับเงินเดือน โดยตามระเบียบของการแตํงตั้ง
คณะกรรมการสหกรณ์จะต๎องมีคณะกรรมการโรงสีข๎าวดังนี้ 
    ประธานกรรมการและรองประธาน  มีหน๎าที่ก าหนดนโยบายและวาง
แผนการด าเนินงานของโรงสีข๎าวรวมทั้งควบคุมการท างานของพนักงานให๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ให๎
ได๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    เลขานุการและกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ มีหน๎าที่ประสานงานระหวําง
ผู๎บริหารและพนักงานให๎ปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนการของโรงสีข๎าว 
    กรรมการบริหารงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ มติ ตามค าสั่งของ
กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน โดยต๎องเข๎าประชุมทุกครั้งตามที่ได๎นัดหมาย  
    ที่ปรึกษา ให๎ค าแนะน าในการด าเนินงานของกลุํม 
    ผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบกิจการโดยภาพรวม โดยเฉพาะด๎านการเงิน
การบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สิน เพ่ือให๎ทราบสถานะทางการเงินตามความเป็นจริงของโรงสีข๎าว 
ตรวจสอบความโปรํงใสในการด าเนินกิจการของโรงสีข๎าว งบประมาณประจ าปี การจัดจ๎างพนักงาน 
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือให๎ด าเนินการตามกฎระเบียบข๎อบังคับของ
กลุํม ซึ่งผู๎ตรวจสอบกิจการเป็นต าแหนํงเดียวที่ต๎องเปลี่ยนทุก 2 ปี ทั้งนี้เพ่ือความโปรํงใสในการ
ตรวจสอบ 
    เหรัญญิกควบคุมบัญชีรายรับรายจํายของโรงสีข๎าวและผู๎ตรวจสอบกิจการ 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการโรงสีข๎าวแตํละคนยังมีการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบใน
การก ากับดูแลฝุายตําง ๆ แบํงออกเป็น  
   1. คณะกรรมการอ านวยการ  
   2. อนุกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์  
   3. อนุกรรมการฝุายผลิต 
   4. อนุกรรมการฝุายการตลาด 
   5. อนุกรรมการกองทุนพระราชทาน 
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ภาพที่ 4.1 คณะกรรมการกลุํมโรงสีข๎าว จังหวัดนําน 
ที่มา :  รายงานประจ าปี 2559 กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน 

คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน 
1.นายสนั่น นันทชัย ประธานกรรมการ 
2.นายสมศักดิ์ จันต๏ะนุ รองประธานกรรมการ 
3.นายส าเนียง สํางค า รองประธานกรรมการ 
4.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ค า เลขานุการ 
5.นายอาวรณ์ อุทธิยา กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

อนุกรรมการฝ่ายการตลาด 
1.นายสมศักดิ์ จันต๏ะนุ  
ประธานกรรมการ 
2.นายจรัญ อํองค า  
รองประธาน 
3.นายบุญเติง พญาศรี  
รองประธาน 
4.นางสาวกรรณิการ ์
วงศ์ค า เลขานุการ 
5.นายโชติ จันตะนะ  
รองประธาน 

 

อนุกรรมการฝ่ายรวบรวม 
1.นายส าเนียง สํางค า  
ประธานกรรมการ 
2.นายลิขิต วิชา  
รองประธาน 
3.นายบุญเติง พญาศรี  
รองประธาน 
4.นายกิตติศักดิ์ สุเดช  
รองประธาน 
5.นายโชติ จันตะนะ  
รองประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายการผลิต 
1.นายสวัสดี โรราช  
ประธานกรรมการ 
2.นายอาวรณ์ อุทธิยา  
รองประธาน 
3.นายลิขิต วิชา  
กรรมการ 
4.นายจรัญ อํองค า  
กรรมการ 
5.นายกิตติศักดิ์ สุเดช 
 กรรมการ 
6.นายสมาน ปินตา 
กรรมการ 

 

อนุกรรมการฝ่ายการเงิน 
1.นายสนั่น นันทชัย     
ประธานกรรมการ 
2.นายกิตติศักดิ์ สุเดช  
รองประธาน 
3.นายเศวต นันท์ชัย  
รองประธาน 
4.นายศิลป์ชัย  
ค ายวง รองประธาน 

 

- นายพนม มังคละ 
หัวหน๎าฝุาย 

- นางวิจิตรา อํุนใจ 

 

 

นายจ านง ราชภัณฑ ์

นายจ านง ราชภัณฑ์ (ผู๎จัดการ) 

นายเซน ไชย
กา 

- นายมิตรชัย สุขใจ  
(หัวหน๎าฝุาย) 
- นางสาวพูนทรัพย์ 
ค ายันต ์
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  ฝ่ายปฏิบัติงาน มีทั้งหมด 7 คน โดยทั้งหมดได๎รับเงินเดือนจากงบประมาณของ
โรงสีข๎าวเอง ดังนี้ 
   1. ผู๎จัดการโรงสีและฝุายรวบรวม จ านวน 1 คน คือ นายจ านง ราชภัณฑ์ 
   2. ฝุายการตลาดจ านวน 2 คนคือ นายพนม มังคละ และนางวิจิตรา อํุนใจ 
   3. ฝุายส านักงานและการเงินจ านวน 2 คนคือ นายมิตรชัย สุขใจ และ
นางสาวพูนทรัพย์ ค ายันต์ 
   4. ฝุายการผลิตและซํอมบ ารุงจ านวน 1 คนคือ นายเซน ไชยกา  
   5. พนักงานร๎านกาแฟภูพยัคฆ์สาขาโรงสีข๎าวพระราชทาน คือ นางดวงเดือน นันท์ชัย 
 โรงสีข๎าวมีโครงสร๎างองค์กรและการแบํงงานกันท าอยํางชัดเจน เนื่องจากแตํละฝุาย
ทราบถึงบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การท างานในแตํละฝุายมีลักษณะเฉพาะแตกตําง
ไปคนละสํวน ตั้งแตํโครงสร๎างของผู๎บริหารที่แบํงหน๎าที่กันก ากับดูแลด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและ
กระบวนการท างานในแตํละด๎าน สํงผลให๎พนักงานต๎องด าเนินการตามกฎระเบียบข๎อบังคับที่ แตํละ
ฝุายวางไว๎ สํงผลให๎มีความช านาญในหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  ซึ่งจากการสัมภาษณ์  
นายจ านง ราชภัณฑ์ ผู๎จัดการโรงสีข๎าวและหัวหน๎าฝุายรวบรวม1 ได๎กลําวไว๎อยํางชัดเจนวํา 
 “โครงสร้างการแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ฝ่ายรวบรวม ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด 
บัญชี ส่งผลให้กระบวนการลื่นไหลตามผัง มีการดําเนินงานตามมาตรฐาน จีเอ็มพี เพ่ือให้สอดรับกับ
มาตรฐานการทํางาน ส่วนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ด้านการทํา
หน้าที่พอทําแทนกันได้ แต่หากพูดถึงความชํานาญ แต่ละคนจะชํานาญในเนื้องานของตนเองมากกว่า
ยกมีเฉพาะงานบัญชีที่ทําแค่สองคนที่คนอ่ืน ๆ ทําแทนไม่ได้” 
 ในประเด็นเดียวกัน ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ์นายเพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์ เจ๎าหน๎าที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนําน2 พบวํา นายเพ่ิมศักดิ์ ก็ได๎กลําวถึงการแบํงโครงสร๎างและหน๎าที่การท างานของ
โรงสีข๎าวไปในทิศทางเดียวกับผู๎ปฏิบัติงานวํา 
 
 
 

                                           
1 จ านง ราชภัณฑ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทาน, 24 เมษายน 

2560. 
2 เพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์ ,ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน , 27 

เมษายน 2560. 
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 “โรงสีมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนตามระบบสหกรณ์ ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการใน
ภาพรวม นอกจากนี้ พนักงานจํานวน 4 ใน 7 คนสามารถใช้เครื่องจักรสีข้าวได้ เนื่องจากในระยะ
เริ่มแรกของการก่อตั้งโรงสีข้าว โรงสีข้าวได้เปิดสอบและบรรจุพนักงานจํานวน 4 ตําแหน่ง ซึ่งแต่ ละ
คนไม่มีพ้ืนฐานด้านการสีข้าวเลย แต่บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเครื่องจักร ได้ประสานให้พนักงานทั้ง 4 คน ไปฝึกงานที่โรงสีข้าวขนาด
เดียวกันกับโรงสีข้าวพระราชทานที่จังหวัดบุรีรัมย์ พนักงานทั้ง 4 คนจึงสามารถใช้เครื่องจักรสีข้าวได้ 
ต่อมาได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและแบ่งหน้าที่การทํางานใหม่ พนักงานทั้ง 4 คน จึงได้ถูกจัดสรรให้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง” 
 จะเห็นได๎วํา อยํางไรก็ตามการท างานในแตํละฝุายมีความจ าเป็นที่จะต๎องประสานงาน
กันและมีความตํอเนื่องกัน เพื่อให๎งานสามารถขับเคลื่อนไปได๎ ซึ่งหากไมํมีการแบํงแยกหน๎าที่กันอยําง
ชัดเจนแล๎ว จะไมํสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ได๎  
 ซึ่งจากโครงสร๎างขององค์กรที่ชัดเจน จึงสํงผลดีตํอโรงสีข๎าว ดังที่  อัมพร ธ ารงลักษณ์3 
ได๎กลําวไว๎ในเรื่องนี้วํา โครงสร๎างองค์การแบบเครื่องจักร เป็นโครงสร๎างองค์การที่ใกล๎เคียงกับแนวคิด
ของแมกซ์ เว็บเบอร์  กลําวคือ เป็นองค์การที่ได๎รับการจัดตั้งและพัฒนามาอยูํในชํวงที่องค์การพัฒนา
เต็มที่แล๎ว มีการท างานตามกระบวนการท างานที่ก าหนดไว๎อยํางชัดเจน ด๎วยลักษณะการท างานที่มี
การก าหนดบทบาทหน๎าที่และแบํงงานในการปฏิบัติงานไว๎อยํางชัดเจน บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานจึงเน๎น
การท างานตามมาตรฐานของงาน ซึ่งลักษณะของงานไมํยากในการปฏิบัติ มีความซ้ าซากจ าเจ 
บุคลากรจึงเรียนรู๎งานในระยะเวลาไมํนานก็สามารถปฏิบัติงานได๎ ดังจะเห็นได๎จากโรงสีข๎าว
พระราชทาน ซึ่งผู๎ปฏิบัติงานไมํมีพ้ืนฐานการปฏิบัติงานในโรงสีข๎าวมากํอน แตํอาศัยการเรียนรู๎จาก
การท างานให๎หน๎าที่ของตน จึงสามารถปฏิบัติงานได๎ สํวนผู๎บริหารระดับกลาง ซึ่งในที่นี้คือผู๎จัดการ
โรงสีข๎าว มีหน๎าที่รับผิดชอบและแก๎ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานอยํางใกล๎ชิดมีการ
ประสานงานขอความชํวยเหลือจากนักวิเคราะห์ระบบงานในการสร๎างมาตรฐานการท างานให๎แกํ
ผู๎ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนตามสายการบังคับบัญชา และคอยรายงานผลการปฏิบัติงานให๎
ผู๎บริหารทราบ นอกจากนี้องค์การในลักษณะนี้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล๎อมที่ไมํ
ซับซ๎อนและไมํคํอยเปลี่ยนแปลงนัก อีกท้ังรูปแบบโครงสร๎างองค์การแบบเครื่องจักรไมํจ าเป็นต๎องเป็น
องค์การขนาดใหญํเทํานั้น แตํสามารถพบการจัดองค์การในลักษณะนี้ได๎ในองค์การขนาดเล็ก 
 

                                           
 3 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 222-225. 
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 4.1.2 บุคลากรมีเพียงพอต่อภาระงาน และมีความช านาญกับงานของตนเอง 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวพบวํา บุคลากรที่มีอยูํเพียงพอตํอภาระงาน 
นายจ านง ราชภัณฑ์ ผู๎จัดการโรงงานและหัวหน๎าฝุายรวบรวม4 ให๎ข๎อมูลวํา  
  “จากการที่โรงสีข้าวมีการแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีพนักงาน
ประจําซึ่งจัดจ้างด้วยงบประมาณของโรงสีข้าวเองจํานวน 7 คน ซึ่งเป็นอัตรากําลังที่เพียงพอในการ
ดําเนินกิจกรรมของโรงสีขนาดเล็ก โดยแต่ละฝ่ายจะมีพนักงานประจํา 1-2 คน  ได้แก่ ผู้จัดการและ
ฝ่ายรวบรวม 1 คน ฝ่ายผลิต 1 คน ฝ่ายการตลาด 2 คน ฝ่ายสํานักงานและการเงิน 2 คน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิตและซ่อมบํารุง 1 คน ล่าสุดจ้างนักการภารโรงเพ่ิมอีก 1 คน ในส่วนของผม จะควบรวม 2 
หน้าที่คือเป็นผู้จัดการโรงสีข้าวและเป็นหัวหน้าฝ่ายรวบรวมเองด้วย แต่ถ้าหน้างานมีปริมาณมาก เช่น
ฤดูรวบรวมข้าวเปลือกจะมีการจัดจ้างพนักงานเพ่ิมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การจัดจ้างพนักงานจะดําเนินการ
ตามระเบียบข้อบังคับของโรงสีข้าว มีการทําสัญญาการจ้างงานทั้งรายเดือนและรายปีเพ่ือเป็ น
หลักประกันให้พนักงานมีความม่ันคงในการทํางาน” 
  ซึ่งจากค าสัมภาษณ์ของนายจ านงค์ จึงสามารถสรุปได๎วํา เนื่องจากโรงสีข๎าวเป็น
โรงสีข๎าวขนาดเล็ก มีกระบวนการที่ไมํซับซ๎อนและมีการแบํงฝุายการท างานที่ชัดเจน ดังนั้นบุคลากรที่
มีอยูํจึงเพียงพอตํอภาระงาน 
  อยํางไรก็ตาม นายเพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์ เจ๎าหน๎าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน5 
ได๎แสดงความคิดเห็นด๎านบุคลากรในโรงสีข๎าวไว๎วํา ถึงแม๎บุคลากรจะมีเพียงพอ และสามารถด าเนิน
กิจการตํอไปได๎โดยผู๎ปฏิบัติงานของโรงสีข๎าวเอง แตํก็ยังคงต๎องขอรับค าปรึกษาด๎านการบริหารจัดการ
จากหนํวยงานพี่เลี้ยงอยูํบ๎าง และต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
  “บุคลากรเพียงพอแล้ว ทํางานได้ ถึงแม้จะยังไม่เต็มร้อยอย่างมืออาชีพ แต่ก็คือ
ว่าพอไปได้ เนื่องจากต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามาต้นทุนต่ํา สี่คนที่เข้ามาไม่มีความรู้ทั้ง
เรื่องโรงสีข้าว และการบริหารจัดการ เพราะเราไม่มีงบจ้างมืออาชีพ เราเอาคนในพ้ืนที่มาทํางาน 
ผู้จัดการโรงสีจบช่างเชื่อม คุณมิตร จบประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วมาเรียนต่อการศึกษาผู้ใหญ่ เอามา
เรียนรู้บัญชีใหม่ ส่วนผู้ช่วยทําบัญชี พอมีพ้ืนฐานการบัญชี แต่ก็ต้องพัฒนาอีกเยอะ หัวหน้าฝ่ายผลิต 

                                           
 4 จ านง ราชภัณฑ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน, 24 
เมษายน 2560. 
 5 เพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน, 
27 เมษายน 2560. 
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มาจากรายวันแล้วไต่เต้ามาเป็นผู้คุมการผลิต ทั้งนี้ทั้งนั้น ถือว่าบุคลากรสามารถดําเนินการได้ แต่
หน่วยงานพี่เลี้ยงยังดูอย่างห่าง ๆ” 
  อยํางไรก็ตาม ถึงแม๎วําบุคลากรอาจจะยังไมํเป็นมืออาชีพเทําที่ควรตามที่นาย
เพ่ิมศักดิ์ได๎กลําวไว๎ แตํปัจจุบันจะเห็นได๎วํา บุคลากรในโรงสีข๎าวสามารถรับผิดชอบภาระงานในฝุาย
ของตนได๎  เนื่องจากการท างานซ้ า ๆ ยํอมสํงผลตํอการพัฒนาทักษะและความช านาญที่เพ่ิมพูนขึ้น
เรื่อย ๆ ดังที่ อัมพร ธ ารงลักษณ์6 ได๎กลําวไว๎วํา ไมํวําองค์การจะมีขนาดเล็กหรือใหญํ คนเพียงคนเดียวก็
ไมํสามารถท่ีจะปฏิบัติงานทุกอยํางให๎ลุลํวงได๎ ดังนั้นจึงต๎องมีการแบํงงานกันท าตามความสามารถของ
แตํละบุคคลซึ่งความเชี่ยวชาญในการท างานเกี่ยวข๎องกับการแบํงงานกันท า การเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎าน คนที่รับผิดชอบงานด๎านใดด๎านหนึ่งโดยเฉพาะจะเกิดความช านาญเฉพาะด๎าน ในทางตรง
ข๎าม หากผู๎ปฏิบัติงานต๎องรับผิดชอบงานที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญในงานจะต่ า กลําวคือ 
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์การจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการแบํงงานกันท าตามความถนัด 
 4.1.3 งบประมาณการประกอบการมาจากผลก าไรของโรงสีข้าว ซึ่งเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจโรงสีข้าว 
  จากการสัมภาษณ์นายมิตรชัย สุขใจ หัวหน๎าฝุายส านักงานและบัญชี7 ได๎
กลําวถึงจุดเริ่มต๎นของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจากภาคสํวนตําง ๆ รวมทั้งการระดมหุ๎น ผลก าไร 
และการจัดสรรก าไรสุทธิเข๎าเป็นกองทุนตําง ๆ ของโรงสีข๎าววํา  
  “โรงสีข้าวไม่เคยประสบปัญหาขาดทุน ยกเว้นแต่ผลกําไรในแต่ละปีที่แตกต่าง
กันตั้งแต่ปีแรกของการก่อตั้ง (ปี 2552) มีการกําหนดข้อบังคับของการถือหุ้นของสมาชิก โดยมีการ
ระดมหุ้นจากสมาชิกขั้นต่ํา คนละ 10 หุ้น หุ้นละ 10 บาท ในปีแรกมีทุนเรือนหุ้นจํานวน 186,800 บาท 
ซึ่งเป็นการระดมหุ้นกันเองของสมาชิก แม้ว่าในระยะเริ่มแรกโรงสีข้าวจะขอรับเงินสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังผาในการจัดจ้างพนักงานของโรงสี แต่จากผลประกอบการและผลกําไร
ที่โรงสีข้าวได้รับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังผาค่อย ๆ ลดงบประมาณใน
การจัดจ้างพนักงานโรงสีข้าวลงปีละคน และในปัจจุบัน ด้วยผลประกอบการของโรงสีข้าว ทําให้โรงสีข้าว
ไม่ตอ้งขอรับงบประมาณในการดําเนินงานจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังผามาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว 
และยังสามารถจ้างพนักงานเพ่ิมข้ึนจากเดิมตามภาระงานที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย” 

                                           
 6 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, 90-94. 
 7 มิตร สุขใจ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์ ,โรงสีข๎าวพระราชทาน จังหวัดนําน, 
27 เมษายน 2560. 
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และจากการรายงานผลประกอบการในปี 2559 โรงสีข๎าวมีทุนเรือนหุ๎นจ านวน  5,060,180 บาท และมีผล
ก าไรสุทธิประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559 เป็นเงินจ านวน 443,570.48 บาท โดยหลังหัก
คําใช๎จํายในการด าเนินงานแล๎ว ผลก าไรสุทธิที่เหลือจะถูกน าไปพิจารณาจัดสรรตามข๎อบังคับ  
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกองทุนตําง ๆ ตามระเบียบข๎อบังคับของโรงสีข๎าวดังนี้ 
       บาท ร๎อยละ 
1. จัดสรรเป็นทุนส ารอง    45,000 10.14 
 (ไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบของก าไรสุทธิ) 
2. จัดสรรเป็นเงินกองทุนส ารองข๎าวกรณีเกิดภัยพิบัติ 89,000 20.06 
    (ไมํน๎อยกวําร๎อยละยี่สิบของก าไรสุทธิ) 
3. จัดสรรเป็นทุนพัฒนากิจการกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทาน 36,210.57 8.16 
    (ไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบของก าไรสุทธิ) 
4. จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 22,200 5.00 
    (ไมํน๎อยกวําร๎อยละห๎าของก าไรสุทธิ) 
5. จัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ 22,200 5.00 
    (ไมํน๎อยกวําร๎อยละห๎าของก าไรสุทธิ) 
6. จัดสรรเป็นทุนการศึกษาอบรมของสมาชิก 22,200 5.00 

(ไมํน๎อยกวําร๎อยละห๎าของก าไรสุทธิ) 
7. จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ๎นสมาชิก          151,805.40 34.22 
    (มติกรรมการ จัดสรรร๎อยละสาม) 
8. จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามสํวนธุรกิจซื้อข๎าวเปลือก 18,015.00 4.06 
    และผลผลิตพลอยได๎ (มติกรรมการร๎อยละ 0.50) 
9. จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามสํวนธุรกิจซื้อข๎าวสาร 3,243.91 0.73 
    และผลผลิตพลอยได๎ (มติกรรมการร๎อยละ 1 ) 
10.จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามสํวนธุรกิจบริการรถไถ 2,822.85 0.64 
    (มติกรรมการจัดสรรร๎อยละ 3) 
11.จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามสํวนธุรกิจสินเชื่อ   872.76 0.20 
    (มติกรรมการจัดสรรร๎อยละ 1)  
12.จัดสรรเป็นเงินตอบแทนกรรมการ/เจ๎าหน๎าที่โรงสีข๎าว  30,000.00 6.76 
    (ไมํเกินร๎อยละ 15) 
 รวม     443,570.48 บาท 
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  ซึ่งการที่โรงสีข๎าวสามารถกํอตั้งขึ้นได๎ด๎วยการระดมทุนและการได๎รับความ
ชํวยเหลือด๎านเงินทุนโดยไมํต๎องเสียดอกเบี้ยให๎แกํแหลํงเงินทุน จนสามารถด าเนินกิจการจนมีผลก าไร
อยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎โรงสีข๎าวสามารถตั้งตัวและด ารงอยูํได๎มาจนถึงปัจจุบัน ตามที่ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ8 
ได๎กลําวไว๎วํา หากท่ีมาของแหลํงเงินทุนเป็นของตนเอง ไมํต๎องกู๎ยืมมาจากแหลํงเงินทุนภายนอก จะมี
โอกาสประสบความส าเร็จได๎มากกวํา เนื่องจากไมํต๎องเสียดอกเบี้ยการกู๎ยืมเงินให๎แกํแหลํงเงินกู๎ เชํน 
ธุรกิจชุมชนที่เริ่มต๎นจากการระดมทุนภายในชุมชน มีความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองด๎านเงินทุน จะมี
โอกาสเติบโตได๎มากกวํากลุํมที่พ่ึงการกู๎ยืมเงินจากแหลํงภายนอก เชํนเดียวกับโรงสีข๎าวพระราชทาน 
ถึงแม๎วําโรงสีข๎าวจะได๎รับพระราชทานทุนก๎ูยืมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 500,000 บาท แตํ เงินกู๎ ยืมดังกลําวไมํแตกตํางจากเงินให๎ เปลํ า เนื่ องจากโรงสีข๎าว 
ไมํต๎องเสียดอกเบี้ยจากการก๎ูยืม อีกทั้งไมํได๎ก าหนดระยะเวลาช าระคืน นอกเหนือจากการกู๎ยืมเงินทุน
พระราชทาน โรงสีข๎าวยังสามารถระดมทุนได๎โดยคนในชุมชนเองตั้งแตํเริ่มแรก และสามารถด าเนิน
ธุรกิจโรงสีข๎าวมาได๎อยํางตํอเนื่องโดยไมํเคยประสบภาวะขาดทุน  
 4.1.4 วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการประกอบกิจการโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
   จากการสัมภาษณ์นายเซน ไชยกา หัวหน๎าฝุายผลิต9 เรื่องความพร๎อมของวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต และความต๎องการด๎านวัสดุอุปกรณ์วํา  
   “เนื่องจากโรงสีข้าวพระราชทานเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก อีกทั้งเป็นโรงสีข้าว
ชุมชนที่ไม่ได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจ แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีโรงสีข้าวชุมชนไว้ใช้สีข้าว
และเป็นแหล่งซื้อขายข้าวสําหรับชุมชน จึงนับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการดําเนิน
กิจกรรม แม้ในอนาคตอาจมีการสึกหรอของเครื่องจักร แต่พนักงานหลายคนมีความรู้ด้านเครื่องจักร 
จึงสามารถดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรไม่ให้เกิดความติดขัดระหว่างการใช้งานมากนัก” แตํพนักงานได๎
สะท๎อนวํา “มีความต้องการซื้อเครื่องจักรเพ่ือนํามาใช้ทดแทนแรงงานคน เช่น เครื่องจักรยกข้าว แต่
โรงสีข้าวยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อเครื่องดังกล่าว ถึงแม้การจัดซื้อเครื่องจักรยกข้าวจะมี
ข้อดีในแง่ของความคุ้มค้าด้านค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างแรงงานในระยะยาว แต่การถอนทุนคืนจากการ
จัดซื้อเครื่องจักรอาจใช้ระยะเวลาหลายปี” 

                                           
8 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส้นทางท่ีเป็นไปได้, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 2550), 139-155. 
9 เซน ไชยกา, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์ ,โรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน,  

23 เมษายน 2560. 
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 ซึ่งหากพิจารณาศักยภาพของโรงสีข๎าวในขณะนี้ การจัดซื้อเครื่องจักรดังกลําวเพ่ิมเติม
ยังไมํคุ๎มทุน ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูํในปัจจุบันยังสามารถใช๎การได๎เป็นอยํางดี โรงสีข๎าวจึงยัง
ไมํมีแผนการที่จะซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมในระยะเวลาอันใกล๎นี้แตํอยํางใด 
 4.1.5 สถานที่จัดตั้งโรงสีข้าวมีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง 
   จากการสัมภาษณ์นายจ านง ราชภัณฑ์ ผู๎จัดการโรงสีข๎าวและหัวหน๎าฝุาย
รวบรวม พบวํา สถานที่จัดตั้งโรงสีข๎าวได๎รับการสนับสนุนจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีความ
พร๎อมทั้งในแงํของท าเลที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยูํที่บ๎านดอนตันซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงและน้ าทํวมไมํถึง ประกอบกับตั้งอยูํ
ริมถนนใหญํซึ่งงํายตํอการเดินทาง จากการสัมภาษณ์นางบัวตอง หลวงทะ10 ซึ่งเป็นสมาชิกโรงสีข๎าว
พระราชทานตั้งแตํเริ่มตั้ง และใช๎บริการโรงสีข๎า วโดยสีข๎าวไว๎รับประทานเอง ไมํได๎สีไว๎ขาย ได๎แสดง
ความคิดเห็นวํา “เมื่อก่อนไม่มีโรงสี เดี๋ยวนี้สะดวกเพราะโรงสีอยู่ใกล้ เมื่อก่อนต้องเองข้าวไปสีตรง
บ้านดอนตัน ทําให้สะดวกในเรื่องการเดินทาง”อยํางไรก็ตาม ชาวบ๎านบางสํวนสะท๎อนวํา ถึงแม๎วํา
ถนนหนทางจะสะดวก แตํเนื่องจากถนนเส๎นดังกลําวเป็นถนนนสี่เลน อีกทั้งมีรถสัญจรไปมาด๎วย
ความเร็วตลอดเวลา จึงเป็นอุปสรรคให๎ชาวบ๎านรู๎สึกไมํคํอยปลอดภัยหากต๎องน าข๎าวมาสีที่โรงสีข๎าว 
ดังจะเห็นได๎จากการสัมภาษณ์ นางอรพิน ใจสลิว11 หนึ่งในสมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทานได๎ความวํา 
   “โรงสีข้าวบริการดี แต่สิ่งที่กังวลคือระยะทางไปลําบาก ถนนหนทางสะดวกแต่
รถเยอะ ชาวบ้านกลัวอุบัติเหตุ แต่ส่วนใหญ่โรงสีจะเอารถมารับข้าวจํานวนมากของชาวบ้านไปสี แต่
ชาวบ้านต้องมีข้าวจํานวนมาก ๆ หน่อยถึงจะคุ้ม ซึ่งถึงแม้การคมนาคมจะไม่สะดวกมากนัก แต่การ
บริการที่ดีจึงไม่ค่อยเป็นปัญหา” 
   “ทําเลที่ตั้งของโรงสีในปัจจุบัน มีข้อดีคือเป็นพ้ืนที่ที่น้ําท่วมไม่ถึง เวลาเกิดเหตุ
ภัยพิบัติสามารถเป็นศูนย์อพยพของชาวบ้านได้ แต่ข้อเสียคือชาวบ้านที่อยู่ ในหมู่บ้านลึกเข้าไปจะ
เดินทางลําบาก แล้วถนนตรงโรงสีเป็นถนนสี่เลน รถวิ่งเร็ว ชาวบ้านเลยกลัวถูกรถชนถ้าจะให้พูดจริง ๆ
ทําเลที่ตั้งที่เหมาะกว่าคือพ้ืนที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีภูมิปัจจุบัน ทําเลดีมาก ชาวบ้าน
เดินทางสะดวก แต่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ต่ํา น้ําท่วมโรงสีแน่นอนถ้าเกิดภัยน้ําท่วม” 
   ดังนั้น เพ่ือแก๎ปัญหาของชาวบ๎าน โรงสีข๎าวก็มีบริการไปรับสํงข๎าวเพ่ือมาสีให๎
ชาวบ๎าน โดยที่ชาวบ๎านไมํต๎องเดินทางเพ่ือน าข๎าวมาสีที่โรงสีเอง นอกจากนี้ โรงสียังน าข๎าวไปขาย

                                           
 10 บัวตอง หลวงทะ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน, 24 
เมษายน 2560. 

11 อรพิน ใจสลิว, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน,  
24 เมษายน 2560. 
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ปลีกตามสหกรณ์ในทุกหมูํบ๎าน ชาวบ๎านจึงสามารถซื้อข๎าวของโรงสีไว๎ รับประทานได๎ จึงนับได๎วํา
สถานที่มีความพร๎อมและมีความสะดวกสบายในการประกอบกิจการตามสมควร  
   กลําวคือ โรงสีข๎าวพระราชทานมีสมรรถนะขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
กลําวคือ มีโครงสร๎างและการแบํงหน๎าที่การท างานที่ชัดเจน สํงผลให๎ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีมีหน๎าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองอยํางชัดเจน บุคลากรมีเพียงพอตํอภาระงาน มีความรู๎ความช านาญในหน๎าที่ของ
ตนเพียงพอในการปฏิบัติงาน แตํก็ยังคงต๎องพัฒนาความเชี่ยวชาญอยํางตํอเนื่อง งบประมาณเพียงพอ
ทั้งในด๎านการบริหารจัดการในโรงสีข๎าวจนมีผลก าไรเพียงพอที่จะจัดสรรเป็นเงินกองทุนตําง ๆ รวมทั้ง
สามารถปันผลให๎กับสมาชิกได๎อยํางตํอเนื่อง การมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับกิจการโรงสีชุมชน
ขนาดเล็กซึ่งไมํมุํงแสวงหาผลก าไร สถานที่ประกอบกิจการอยูํในท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมทั้งด๎านการ
คมนาคมและความปลอดภัยจากเหตุอุทกภัย ดังที่วรเดช จันทรศร12 ได๎กลําวถึงตัวแปรด๎านสมรรถนะ
ขององค์การ ซึ่งน าไปสูํความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติวํา สมรรถนะขององค์กรประกอบด๎วย
ปัจจัยยํอย ๆ  5 ปัจจัย ได๎แกํ โครงสร๎างองค์การ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 
กลําวคือ องค์การจะต๎องมีโครงสร๎างที่เข๎มแข็ง มีงบประมาณที่เพียงพอและมีการจัดสรรงบประมาณ
อยํางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจ านวนที่เพียงพอกับภาระงาน  
มีวัสดุอุปกรณ์และสถานที่พร๎อมปฏิบัติงาน 
 
4.2 มีการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 
 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึงการที่โรงสีข๎าวพระราชทาน มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการกํอตั้งและการด าเนินกิจกรรม สํงผลให๎เกิดความชัดเจนในการก าหนด
ภารกิจและมอบหมายงานให๎ฝุายตําง ๆ น าไปปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติงานก็ต๎องก าหนดมาตรฐานในการ
ท างาน เพื่อควบคุมติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในแตํละฝุาย และมีระบบการให๎รางวัลและ
ลงโทษจากการปฏิบัติงาน 
 
 
  

                                           
 12 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: หจก. สหาย
บล็อกและพิมพ์จ ากัด, 2548), 153. 
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 4.2.1 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงสีข้าวพระราชทานเพื่อให้ชาวชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
   การกํอตั้งโรงสีข๎าวพระราชทาน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแตํแรกเริ่มคือ เพ่ือให๎
คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ ทั้งในยามเหตุการณ์ปกติและยามเกิดภัยพิบัติ โดยไมํต๎องคอยแตํ
รอรับความชํวยเหลือจากสํวนราชการแตํเพียงอยํางเดียว ซึ่งกํอนที่จะมีการกํอตั้งโรงสีข๎าว
พระราชทานนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
ให๎แกํชาวชุมชนบ๎านดอนมูลกํอนเป็นหมูํบ๎านแรก ตามที่นายสน ค ามินทร์  ก านันต าบลศรีภูมิใน
ขณะนั้นได๎ขอพระราชทานความชํวยเหลือไป ซึ่งบ๎านดอนมูล ได๎รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข๎าวจ านวน 
3,120 กิโลกรัม อีกทั้งยังมีผู๎สมทบกองทุนข๎าวพระราชทานอีกจ านวน  54,000 บาท ซึ่งเมื่อชาวบ๎าน
ดอนมูลมีกองทุนข๎าวพระราชทานเป็นของตนเอง ชาวบ๎านดอนมูลจึงได๎ขอยืมพันธุ์ข๎าวจากกองทุน ฯ 
เพ่ือน าไปเพาะปลูกทดแทนพืชผลที่เสียหาย จนมีผลผลิตและสามารถน าเมล็ดพันธุ์ข๎าวมาคืนให๎แกํ
กองทุน รวมทั้งสามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข๎าว เพ่ือน๎อมเกล๎า ฯ ถวายคืนให๎แกํสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จนสามารถน าไปชํวยชุมชนอ่ืนที่ได๎รับความเดือดร๎อนตํอไปได๎อีก
ด๎วย ซึ่งเมื่อทรงเห็นวําชาวบ๎านมีศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนข๎าวพระราชทาน จนสามารถ
น าผลผลิตกลับมาคืนเข๎ากองทุนข๎าวพระราชทานบ๎านดอนมูล ในปีตํอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ 
พระราชทานเมล็ดข๎าวจ านวน 5,734.5 กิโลกรัมเพ่ือจัดตั้งกองทุนข๎าวพระราชทานให๎แกํชาวชุมชน
บ๎านดอนตัน หมูํที่ 4 บ๎านดอนตัน หมูํที่ 10 บ๎านดอนตัน หมูํที่ 12  
   อยํางไรก็ตาม กองทุนข๎าวพระราชทานของทั้งสี่หมูํบ๎านนั้น เป็นกองทุนข๎าว
พระราชทานที่ชาวชุมชนในแตํละหมูํบ๎านบริหารจัดการกันเอง ไมํได๎เป็นสํวนหนึ่งของโรงสีข๎าว
พระราชทาน แตํกองทุนข๎าวพระราชทานดังกลําวเป็นโครงการน ารํอง ที่น ามาสูํโครงการกองทุนข๎าว
พระราชทานประจ าโรงสีข๎าวพระราชทานในเวลาตํอมา 
   ตํอมาในปี 2553 หลังจากโรงสีข๎าวพระราชทานถูกกํอตั้งขึ้นแล๎ว  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎า ฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข๎าวจ านวน 10,344 กิโลกรัม ให๎แกํชาวชุมชนบ๎านมํวง หมูํ
ที่ 1 บ๎านห๎วยเดื่อ หมูํที่ 3 บ๎านนาอุดม หมูํที่ 5 บ๎านคัวะ หมูํที่ 6 บ๎านดอนทอง หมูํที่ 11 โดยกองทุน
ข๎าวพระราชทานแหํงนี้ เป็นกองทุนข๎าวพระราชทานกองทุนใหญํที่ เป็นสํวนหนึ่งของโรงสีข๎าว
พระราชทานโดยแท๎จริง ในกรณีที่ชาวบ๎านต๎องการขอยืมเมล็ดพันธุ์ข๎าวจากกองทุนข๎าวพระราชทาน 
นายเพิ่มศักดิ์ ฯ13 ได๎ให๎สัมภาษณ์ไว๎วํา  

                                           
  

13
 เพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน, 

27 เมษายน 2560. 
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   “หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกองทุนข้าวพระราชทาน 
จะต้องแจ้งความจํานงต่อคณะกรรมการกองทุนข้าวของหมู่บ้าน เนื่องจากประธานกองทุนข้าวของ
หมู่บ้านจะเป็นประธานกลุ่มสมาชิกโรงสีข้าวซึ่งเป็นคณะกรรมการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานโดย
ตําแหน่งอยู่แล้วและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เมื่อรวบรวมความต้องการยืม
เมล็ดพันธุ์ข้าวตามปริมาณ ชนิดพันธุ์ข้าวแล้วประธานกองทุนข้าวซึ่งเป็นคณะกรรมการกลุ่มโรงสีข้าว
พระราชทานจะนําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทานโดยมีคณะกรรมการ
กองทุนพระราชทานพิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทานแล้ว
ฝ่ายสํานักงานและการเงินของโรงสีข้าวพระราชทานจะดําเนินการจัดหาพันธุ์ข้าวโดยใช้เงินจาก
กองทุนข้าวพระราชทานในการจัดหา และแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนข้าวของหมู่บ้านมารับเมล็ด
พันธุ์เพ่ือนําส่งมอบให้กับสมาชิกโดยคณะกรรมการกองทุนข้าวของหมู่บ้านเป็นผู้ยืมจากกองทุนข้าว
พระราชทานโดยคณะกรรมการกองทุนพระราชทาน โรงสีข้าวพระราชทานเป็นผู้ให้ยืมแล้ว
คณะกรรมการกองทุนข้าวของหมู่บ้านนําเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกยืมโดยทําสัญญาระหว่างสมาชิกผู้ยืม
กับกองทุนข้าวของหมู่บ้านเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสมาชิกที่ยืมไปจะนําผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
พร้อมดอกผลในอัตราส่งใช้คืน 1 : 10 เพ่ือส่งคืนให้คณะกรรมการกองทุนข้าวของหมู่บ้าน แล้วจึง
รวบรวมนําส่งคืนเข้ากองทุนข้าวพระราชทานโรงสีข้าวพระราชทานกรณีที่สมาชิกไม่ส่งคืนเป็นผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวจะส่งเป็นเงินก็ได้โดยคิดตามราคาข้าวเปลือกณ วันส่งมอบเข้ากองทุนข้าวพระราชทาน
โรงสีข้าวพระราชทาน” 
   จะเห็นได๎วํา การเกิดขึ้นของกองทุนข๎าวพระราชทาน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนใน
การกํอตั้ง ก็เพ่ือเป็นกองทุนข๎าวส ารองให๎ชุมชนได๎มีเมล็ดพันธุ์ข๎าวไว๎กู๎ยืมเพ่ือท าการเกษตร และเมื่อ
กู๎ยืมไปแล๎ว สมาชิกก็ต๎องมีการน ามาใช๎คืนกองทุน สํงผลให๎กองทุนเกิดความยั่งยืน ชาวชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได๎ เนื่องจากกองทุนข๎าวพระราชทาน นอกจากจะเป็นกองทุนข๎าวส ารองให๎ชาวชุมชน
ต าบลศรีภูมิมีเมล็ดพันธุ์ข๎าวไว๎ปลูกทดแทนพืชผลที่เสียหายยามเกิดภัยพิบัติแล๎วนั้น ในยามปกติ หาก
ชาวบ๎านมีความต๎องการพันธุ์ข๎าว ก็สามารถขอยืมพันธุ์ข๎าวจากกองทุนได๎เชํนเดียวกัน 
   การกํอตั้งโรงสีข๎าวพระราชทานก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเชํนเดียวกัน กลําวคือ 
โรงสีข๎าวพระราชทานเป็นแหลํงซื้อขายข๎าวและเป็นแหลํงบริการสีข๎าวของชาวชุมชน เมื่อชาวชุมชน
ต๎องการสีข๎าว ไมํวําจะสีเพ่ือน ากลับไปบริโภคเองหรือน ามาจ าหนํายให๎โรงสีข๎าวยํอมสามารถท าได๎ 
โดยโรงสีจะให๎ราคาข๎าวที่สูงกวําท๎องตลาด 50 สตางค์ถึง 1 บาท ตามคุณภาพของข๎าว หากสมาชิก
ต๎องการขายข๎าวให๎โรงสี โรงสีไมํสามารถปฏิเสธการรับซื้อข๎าวจากสมาชิก เนื่องจากโรงสีกํอตั้งขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ที่ต๎องการชํวยเหลือชาวชุมชน จึงไมํมํุงเน๎นเรื่องผลก าไร จึงไมํจ าเป็นต๎องกดราคาข๎าวของ
ชาวบ๎าน แตกตํางจากในอดีตกํอนที่จะมีโรงสีข๎าวพระราชทาน ชาวบ๎านต๎องน าข๎าวไปขายให๎พํอค๎าคนกลาง 
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ข๎าวของชาวบ๎านจึงถูกกดราคา และในยามเกิดเหตุภัยพิบัติ โรงสีข๎าวก็มีการจัดสรรเงินก าไรสํวนหนึ่ง
เป็นกองทุนส ารองส าหรับภัยพิบัติและมีข๎าวมากพอที่จะแจกจํายให๎ประชาชนในจังหวัดนํานอีกด๎วย 
นอกจากโรงสีข๎าวจะเป็นตลาดซื้อขาวข๎าวของคนในพ้ืนที่และเป็นแหลํงบริการรับสีข๎าว โรงสีข๎าวยัง
เป็นแหลํงเงินทุนส าหรับกู๎ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ การจัดหาสินค๎าราคาถูกทางการเกษตรมาจัด
จ าหนําย การบริการรถไถ กลําวคือเป็นการให๎บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนั่นเอง ดังจะเห็น
ได๎จากการสัมภาษณ์นายเพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์14 ที่กลําววํา  
   “วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงสีข้าว ก็เพ่ือให้มีข้าวสํารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ  
ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยประชาชนในจังหวัดน่าน ด้วยการมีกองทุนข้าวสํารอง ทั้งนี้ ก็เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง สร้างความเข้มแข็งให้ชาวชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โรงสีสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ 
ไม่มีเงิน ใช้สินเชื่อ ไม่มีปัจจัยการผลิต มาเอาที่โรงสีก่อน มีบริการไถนา ซื้อขายข้าวให้โรงสีให้ราคา
ยุติธรรม ชาวบ้านมีตลาดขายข้าวที่แน่นอน ปลายปีมีเฉลี่ยปันผล ด้านสังคม ภาพรวมของตําบล จิต
ศรัทธาที่ชุมชนมาร้อยเรียงกัน มีโรงสีเป็นศูนย์รวม” 
   และจากการสัมภาษณ์นายสนั่น นันท์ชัย ประธานกรรมการโรงสีข๎าวคน
ปัจจุบัน15 จะเห็นได๎วํา วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงสีก็เพ่ือให๎คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ โดย
ลดการพึ่งพิงจากภาคสํวนภายนอกลงเรื่อยๆ  
   “การพ่ึงพาตนเองเป็นหัวใจสําคัญของโรงสี เราสามารถพ่ึงพาตนเองได้พอสมควร
แล้วจากที่เมื่อก่อนไม่มีความรู้บัญชี ต้องให้ส่วนราชการมาช่วยดูแลตลอด แต่ตอนนี้เราดูแลตัวเองได้
พอสมควรแล้ว แต่สหกรณ์ก็จะเข้ามาดูแลบ้างนาน ๆ ที จากที่เมื่อก่อนชาวบ้านไม่มีที่ขายข้าว ถูก
พ่อค้ากดราคา เดี๋ยวนี้ก็เอามาขายโรงสี มาซื้อข้าว ซื้อผลผลิตพลอยได้จากโรงสี มาซื้อหุ้นมาลงทุนทํา
ธุรกิจกับโรงสี” 
 จากวัตถุประสงค์ในการกํอตั้งโรงสีข๎าวจะเห็นได๎วํา โรงสีข๎าวไมํได๎กํอตั้งขึ้นเพ่ือการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ แตํเป็นการกํอตั้งขึ้นเพ่ือให๎ความชํวยเหลือชาวชุมชนให๎สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ รวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดการจ๎างงานชาวบ๎านในพ้ืนที่ ให๎สามารถเข๎ามาเรียนรู๎การประกอบ
ธุรกิจของชุมชน ดังนั้น ความส าเร็จขององค์กรจึงไมํได๎มุํงเน๎นผลก าไรสูงสุดเป็นหลัก ถึงแม๎วําผลก าไร
จะเป็นสํวนส าคัญท่ีโรงสีข๎าวต๎องสามารถรักษาไว๎ได๎ แตํก็เพ่ือความอยูํรอดของกิจการเทํานั้น ไมํได๎เพ่ือ

                                           
 14 เพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน , 27 
เมษายน 2560. 
 15 สนั่น นันท์ชัย. สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน,  
26 เมษายน 2560. 
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ความร่ ารวยขององค์กรดังที่นันทิยา หุตานุวัตน์16 ได๎กลําวไว๎วํา การจัดตั้งโรงสีชุมชน จะไมํมุํงแสวงหา
ผลก าไรเป็นหลัก แตํให๎ค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก โดยการกระจายผลประโยชน์  
สูํชุมชน ซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิกประกอบด๎วย ประโยชน์จากการขายข๎าวเปลือกที่ราคาสูงกวํา
ท๎องตลาด เป็นการซื้อขายอยํางเป็นธรรม และประโยชน์จากการลงทุนของสมาชิก การได๎รับเงินปัน
ผลตามหุ๎นที่ลงทุนไป สมาชิกสามารถซื้อหุ๎นได๎ตามก าลังทรัพย์ โดยได๎รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนตาม
จ านวนข๎าวเปลือกท่ีสมาชิกน ามาขาย และการปันผลในรูปประโยชน์ สาธารณะและสวัสดิการชุมชน 
 4.2.2 มีความชัดเจนในการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
   โรงสีข๎าวพระราชทานเป็นโรงสีชุมชนขนาดเล็ก ดังนั้น การจัดโครงสร๎างองค์กร
จึงมีความชัดเจนและไมํซับซ๎อน เริ่มตั้งแตํการก าหนดให๎คณะกรรมการโรงสีข๎าวแตํละคนมี
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝุายตําง ๆ ตามระเบียบข๎อบังคับของ
โรงสีข๎าว การด าเนินการใด ๆ จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการของแตํละฝุาย ไป
จนถึงคณะกรรมการโรงสีข๎าวและตัวแทนสมาชิก ทั้งคณะกรรมการและผู๎ปฏิบัติงานจึงมีหน๎าที่ความ
รับผิดชอบในการท างานและทราบขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง น ามาซึ่งความชัดเจนในการ
ก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานในแตํละฝุายดังนี้ 
   ผู้จัดการโรงงาน 
   มีหน๎าที่ควบคุมดูแลให๎กิจกรรมด าเนินการไปตามแผนที่วางไว๎ ควบคุมดูแลการ
ผลิตให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ประสานงานกับฝุายตําง ๆ และดูแลผู๎ปฏิบัติงานให๎ด าเนินการ
ตามแผนงานทีไ่ด๎วางไว๎ควบคูํกับต าแหนํงหัวหน๎าฝุายรวบรวม 
   ฝ่ายรวบรวม  
   มีหน๎าที่ตรวจสอบราคาข๎าวเปลือกประจ าวัน เพ่ือรับซื้อข๎าวจากชาวบ๎าน เมื่อ
ชาวบ๎านน าข๎าวมาขาย ฝุายรวบรวมจะตรวจสอบวํา ชาวบ๎านที่น าข๎าวมาขายเป็นสมาชิกหรือไมํ หาก
เป็นสมาชิก ต๎องมีการจดบันทึกวํา น าข๎าวชนิดใดมาขาย ปริมาณเทําใด สอดคล๎องกับจ านวนที่ท ากิน
ที่ได๎แจ๎งไว๎หรือไมํ เพ่ือปูองกันการน าข๎าวจากที่อ่ืนมาสวมสิทธิ์ จากนั้นจะมีการน าข๎าวมาตรวจสอบ
คุณภาพ ความชื้นและสิ่งเจือปน โดยได๎ก าหนดคําความชื้นไมํให๎เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ โรงสีข๎าวรับซื้อ
ข๎าวของสมาชิกในราคาที่สูงกวําราคากลาง 50 สตางค์ – 1 บาท ขึ้นอยูํกับคุณภาพของข๎าวที่น ามาขาย 

                                           
 16 นันทิยา หุตานุวัฒน์, “ทุนชุมชน บทเรียนและประสบการณ์โรงสีข๎าวชมรมรักษ์ธรรมชาติ,” 
(กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, 2541), อ๎างถึงใน ศุกล บุตะวงษ์, “การบริหารจัดการโรงสีข๎าว
ชุมชนบ๎านห๎วยตัดไม๎ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร,” (รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2553), 36. 
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โดยข๎าวที่รับซื้อในราคาที่ดีจะต๎องเป็นข๎าวที่ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด หากเป็นข๎าวที่ราคาต่ า
กวํามาตรฐาน โรงสีอาจจะต๎องรับซื้อในราคาที่ถูกลง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎สมาชิกน าข๎าวที่มี
คุณภาพมาขายให๎แกํโรงสี แล๎วจึงน าข๎าวสํงตํอให๎ฝุายการผลิตน าไปสีแปรรูป ตามค าสั่งซื้อของฝุาย
การตลาดตํอไปรวมทั้งจัดเก็บรายงานราคาข๎าวด๎วย 
   ฝ่ายการผลิตและซ่อมบ ารุง  
   มีหน๎าที่ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตข๎าวตามค าสั่งของฝุายการตลาดให๎เป็นไป
ตามมาตรฐาน ดูแลเครื่องจักรให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางตํอเนื่องในสภาพพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ และ
เป็นผู๎รับบริการสีข๎าวให๎แกํสมาชิกและประชาชนทั่วไปที่มาใช๎บริการ 
   ฝ่ายการตลาด 
   มีหน๎าที่ตรวจสอบราคาข๎าวสารและผลิตผลพลอยได๎ประจ าวัน รักษาฐานลูกค๎า
เดิมรวมขยายตลาดและลูกค๎ารายใหมํ ๆ โดยจะรวบรวมข๎อมูลความต๎องการทั้งในด๎านสินค๎า บริการ
และผลิตผลพลอยได๎ของลูกค๎าเพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการกลุํม เพ่ือน ามาพัฒนาสินค๎าให๎ตรงความ
ต๎องการของลูกค๎าดูแลเรื่องการตรวจนับบรรจุกระสอบในแตํละวัน ดูแลคุณภาพในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดสํงสินค๎าให๎แกํลูกค๎าหากความต๎องการของลูกค๎าเป็นไปในทิศทางใด ฝุาย
การตลาดมีหน๎าเป็นเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหวํางลูกค๎าและฝุายรวบรวมและฝุายการผลิต  
   ฝ่ายส านักงานและการเงิน 
   มีหน๎าที่จัดท าบัญชีรายรับรายจํายของโรงสีข๎าว ได๎แกํ การจัดท างบแสดงฐานะ
ทางการเงิน การจัดท างบก าไรขาดทุน การจัดท างบต๎นทุนการขายและการบริการ การจัดท างบต๎นทุน
การผลิตแล๎ว ฝุายส านักงานและการเงิน ยังมีหน๎าที่ดูแลเรื่องการรับสมาชิกประจ าปี แผนการระดมทุน 
เอกสารด๎านธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค๎ามาจ าหนําย รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนข๎าว
พระราชทาน อีกด๎วย 
   ซึ่งจากการสัมภาษณ์สุภาพ ไทยน๎อย เจ๎าหน๎าที่สหกรณ์จังหวัดนําน17 ได๎กลําวถึง
การก าหนดภารกิจและมอบหมายงานในโรงสีข๎าวพระราชทานไว๎วํา 
   “ เนื่องจากโรงสีข้าวพระราชทานเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก โครงสร้างองค์กรไม่
ซับซ้อน จึงมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดเจน ทําให้เกิดการกําหนดภารกิจและมอบหมาย
งานในแต่ละฝ่าย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงสีในทุกระดับตั้งแต่คณะกรรมการโรงสีไปจนถึงเจ้าหน้าที่ใน

                                           
17 สุภาพ ไทยน๎อย, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 6 กรกฎาคม 

2560. 
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โรงสีมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน เป็นการได้รับการมอบหมายงาน เขาจะรู้ว่าตนเองอยู่
ตรงส่วนไหนขององค์กรและต้องทําหน้าที่อะไรในองค์กร ” 
   จากความคิดเห็นดังกลําว ยังได๎มีผู๎สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว๎ คือ สุทธิชัย หาญตระกูล18 
ที่กลําววํา เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ โรงสีข๎าวที่ประสบความส าเร็จจึงต๎องมีการจัดการ
องค์กรโดยมีการแบํงหน๎าที่การท างานของแตํละฝุายให๎ชัดเจน โดยผู๎บริหารของโรงสีจะให๎เจ๎าหน๎าที่
ในแตํละฝุายควบคุมดูแลกันเองทั้งในฝุายเดียวกันและฝุายอ่ืน ๆ ที่จะต๎องประสานการท างานรํวมกัน 
รวมทั้งให๎แตํละฝุายสามารถตัดสินใจแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ได๎ทันทีภายในขอบเขตที่แตํละฝุายสามารถ
รับผิดชอบได๎ ภายใต๎การก ากับดูแลของผู๎จัดการโรงสีข๎าวซึ่งรับนโยบายและแนวทางการท างานมาจาก
คณะกรรมการโรงสีข๎าว 
 4.2.3  มีการก าหนดมาตรฐานในการท างาน เพื่อควบคุมติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย 
  เพ่ือให๎มกี าหนดมาตรฐานในการท างานของแตํละฝุายเพ่ือให๎แตํละฝุายมีเปูาหมาย
ให๎สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให๎ได๎ใกล๎เคียงกับเปูาหมายที่ตั้งไว๎ให๎มากที่สุด 
และเพ่ือให๎ทราบวํา การท างานในแตํละฝุายมีปัญหาและอุปสรรคใดจึงไมํสามารถด าเนินงานได๎ตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ เพื่อที่จะหาทางปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองจากการด าเนินงานในปีตํอไป ดังนั้น จึงมี
การก าหนดเปูาหมายเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงสีข๎าว โดยจะเสนอตํอที่
ประชุมใหญํสามัญประจ าปีในการพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 18 สุทธิชัย หาญตระกูล, “ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข๎าวชุมชน
เขตอีสานใต๎,” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2543), 54. 
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แผนการด าเนนิงานและอนุมัติประมาณการรายได้ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 
 

ตารางที่ 4.1 แผนการด าเนินงานและอนุมัติประมาณการรายได๎ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560
  

ที ่ แผนงาน ฝุายที่
รับผิดชอบ 

รายละเอียดแผน หนํวย เปูาหมาย 
ปี 2559 

ผลงานปี 2559 

1. แผนการรับสมาชิก ฝุายบัญชี การรับสมาชิก ราย 25 37 

2. แผนการระดมทุน ฝุายบัญชี รับเงินถือหุ๎นเพ่ิม หุ๎น 20,000 19,830 
 2.1 ทุนภายใน   บาท 200,000 198,300 

 2.2 ทุนภายนอก   บาท - - 

3. ธุรกิจรวบรวม 
ข๎าวเปลือก 

ฝุายรวบรวม รวบรวมข๎าวเปลือก ตัน 400 358.915 

    บาท 5,457,000 4,965,993 
4. แปรรูปข๎าวสาร 

จากข๎าวเปลือก 
ฝุายการผลิต แปรรูปข๎าวเปลือก ตัน 380 274.116 

 จ าหนํายข๎าวสาร ฝุายการตลาด จ าหนํายข๎าวสาร ตัน 200 150.76 

    บาท 7,000,000 4,499,526.80 

5. จ าหนํายผลผลิต 
พลอยได๎ 

ฝุายการตลาด ผลผลิตพลอยได๎ บาท 1,080,000 1,072,829.60 

6. บริการสีข๎าว ฝุายการตลาด บริการสีข๎าว บาท 200,000 194,746 
7. ธุรกิจจัดหาสินค๎า 

 มาจ าหนําย(ปุ๋ย วัสดุ
ทางการเกษตร 
เมล็ดพันธุ์ข๎าว  
สินคา๎ทั่วไป) 

ฝุายบัญชี จ าหนํายสินค๎า บาท 600,000 1,712,111 

8. ธุรกิจสินเชื่อ ฝุายบัญชี ให๎สินเชื่อ บาท 3,00,000 3,319,710 

   ดอกเบี้ยเงินกู๎ บาท 170,000  194,281.18 
9. ธุรกิจบริการรถไถ ฝุายรวบรวม บริการรถไถ บาท 270,000  94,095 

10. ธุรกิจกาแฟ ฝุายการเงิน จ าหนํายกาแฟ บาท 1,550,000 1,195,454 
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   ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ก็เพ่ือติดตามควบคุมและประเมินผล
การปฏิบัติงานภายในฝุายตําง ๆ เพ่ือที่จะทราบวํา แตํละฝุายได๎ปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่แตํละฝุาย
วางไว๎ได๎หรือไมํ หากการปฏิบัติงานไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่วา งไว๎ จะท าให๎สามารถควบคุม 
ตรวจสอบการท างานในแตํละฝุายได๎วํา เหตุใดผลของการด าเนินงานจึงไมํเป็นไปตามเปูาหมาย การ
ด าเนินงานมีข๎อบกพรํอง ปัญหาและอุปสรรคตรงจุดใด ทั้งนี้ เพ่ือน าข๎อบกพรํองดังกลําวมาปรับปรุง
กระบวนการท างานในแตํละฝุายในปีตํอไป ขอยกตัวอยํางในกรณีของฝุายรวบรวมและฝุายการตลาด 
ที่มีหน๎าที่ซื้อขายข๎าวตามค าสั่งซื้อของลูกค๎าโดยตรง ที่ในปี 2559 ฝุายการตลาดได๎มีการตั้งเปูาหมาย
ในการขายข๎าวสารให๎ได๎ 200 ตัน สํวนฝุายรวบรวมตั้งเปูาหมายที่จะรวมรวมข๎าวเปลือกไว๎ที่ 400 ตัน 
แตํผลงานปี 2559 ฝุายการตลาดขายข๎าวสารได๎เพียง 150 ตัน สํวนฝุายรวมรวมกลับรวบรวมรวม
ข๎าวเปลือกได๎เพียง 358.915 ตัน จะเห็นได๎วําการปฏิบัติงานไมํเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว๎ 
ดังค าสัมภาษณ์ของนายจ านง ราชภัณฑ์ ผู๎จัดการและฝุายรวบรวม19 ดังนี้ 
   “การรวบรวมข้าวเปลือก จะมีการจัดทําแผนการดําเนินการรับซื้อข้าวตามมติ
ของคณะกรรมการใหญ่สามัญประจําปี ซึ่งในปี 2559 ฝ่ายรวบรวมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะรวบรวม
ข้าวเปลือกให้ได้ 400 ตัน แต่เนื่องจากเรามีการควบคุมคุณภาพในการรับซื้อข้าวจากชาวบ้านที่เข้มข้น
พอสมควร เราจึงรวบรวมข้าวได้เพียง 358 ตัน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งข้าวเปลือก
ที่เรามีไม่เป็นไปตามสเป๊คที่มณฑลทหารบกท่ี 38 แต่เดิมมณฑลทหารบกที่ 38 ซื้อข้าวเหนียวพันธุ์ กข 
6 จากเรามาตลอด แต่มาปีนี้เปลี่ยนมาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเราไม่มีในสต๊อค แต่เพ่ือรักษาฐาน
ลูกค้าไว้ เราจึงต้องไปซื้อข้าวสารจากเครือข่ายสหกรณ์พาน ไปให้ลูกค้าก่อน แต่การที่เราซื้อข้าวสาร
ทําให้กําไรของเราหายไปมากพอสมควร เพราะข้าวสารไม่มีผลผลิตพลอยได้ เช่นปลายข้าว รํา แกลบ 
เหมือนข้าวเปลือก ดังนั้นในปี 2560 จากที่เราเห็นข้อบกพร่องจากการซื้อข้าวสารในปี 2559 เราจึง
ปรับแผนใหม่ ไม่รับซื้อข้าวสารแล้ว แต่จะรับซื้อข้าวเปลือกแทน ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก 
เพราะในครึ่งไตรมาศแรก เราได้กําไรจากการซื้อขายข้าวเปลือกกว่า 600,000 บาทแล้วและจึงลด
เป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือกเหลือเพียง 360 ตัน”  
   นอกจากการซื้อขายข๎าวจะเป็นภารกิจส าคัญที่โรงสีข๎าวจะต๎องมีข๎าวขายให๎แกํ 
คูํค๎าอยํางสม่ าเสมอแล๎ว แตํการควบคุมคุณภาพในการรับซื้อข๎าวก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่โรงสีข๎าวต๎อ ง
รักษามาตรฐานการรับซื้อข๎าวจากชาวบ๎านให๎มีมาตรฐานอยูํเสมอ ซึ่งการที่โรงสีข๎าวไมํสามารถ

                                           
 19 จ านง ราชภัณฑ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 6 กรกฎาคม 
2560. 
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รวบรวมข๎าวได๎ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ได๎ในปี 2559 สํวนหนึ่งมาจากความพยายามในการควบคุม
คุณภาพของข๎าวที่ชาวบ๎านและสมาชิกน ามาขาย ดังที่ นายจ านง ราชภัณฑ์20 ได๎กลําวไว๎วํา  
   “เนื่องจากการรับซื้อข้าวของชาวบ้านมีความหลากหลาย ดังนั้น โรงสีจึงต้องมี
การตรวจสอบคุณภาพข้าวและซื้อขายในราคาที่โรงสีข้าวกําหนด หากชาวบ้านนําข้าวคุณภาพดีมา
ขายให้โรงสี ชาวบ้านก็จะขายข้าวได้ในราคาสูง แต่หากชาวบ้านนําข้าวคุณภาพไม่ดีมาขายให้กับโรงสี 
โรงสีก็จะรับซื้อในราคาต่ํากว่าที่กําหนด การตรวจสอบคุณภาพของข้าวให้ได้ตามมาตรฐานก่อนรับซื้อ
จึงเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านต้องนําข้าวที่มีคุณภาพมาขายให้กับโรงสี ซึ่งด้านการควบคุมคุณภาพข้าว
นั้น โรงสีข้าวยังมีการจัดทําคู่มือการจัดการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับกลุ่มโรงสีข้าว
พระราชทาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินการผลิตข้าวสารให้
เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีข้าว (มกษ.4403 -2553) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการควบคุมการผลิตให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นการ
ควบคุมการดําเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงสีข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งกระบวนการผลิต 
สุขลักษณะของสถานที่ผลิต นี่เองที่ทําให้เราต้องวางแผนในการรับซื้อข้าวจากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือสํารอง
ไว้ขายในกรณีที่ข้าวในสต๊อคที่เรามีไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า”  
   จะเห็นได๎วํา การก าหนดมาตรฐานการท างาน จะน ามาซึ่งการควบคุมติดตาม
การท างานและประเมินผลการปฏิบัติงานได๎ จากปัญหาที่ฝุายรวบรวมประสบ คือการรวบรวมข๎าว
ไมํได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพในการรับซื้อข๎าวจากชาวบ๎าน อีกทั้งข๎าวที่
มีในสต๏อคก็ไมํใชํข๎าวที่คูํค๎าต๎องการ ซึ่งเพ่ือเป็นการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า ฝุายรวบรวมจึงเลือกที่จะ
สั่งซื้อข๎าวจากสารแหลํงภายนอกเพ่ือขายให๎คูํค๎า แตํจากการควบคุมติดตามการท างานในฝุาย ท าให๎
ทราบวํา การซื้อข๎าวสารท าให๎ก าไรลดลงมากกวําการสั่งซื้อข๎าวเปลือก ซึ่งจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกลําว จึงน าไปสูํการวางแผนการแก๎ปัญหาในปีตํอไปวํา จะไมํซื้อข๎าวสารมาขายอีก แตํจะ
ซื้อข๎าวเปลือกมากักตุนเพ่ือน ามาสีและขายให๎แกํคูํค๎าเองจึงจะคุ๎มทุนกวํา ซึ่งหากโรงสีข๎าวไมํมีการ
วางแผนและก าหนดมาตรฐานการท างาน จะไมํสามารถติดตาม ควบคุม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได๎เลย 
 
 

                                           
  20 จ านง ราชภัณฑ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน,  
24 เมษายน 2560. 
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 4.2.4 ระบบการให้คุณให้โทษตามผลการปฏิบัติงานยังไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
  โรงสีข๎าวพระราชทาน มีการจัดท าระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรงสีข้าว
พระราชทานจังหวัดน่าน พ.ศ. 2557 เพ่ือใช๎เป็นระเบียบข๎อบังคับรํวมกัน ดังที่สุภาพ ไทยน๎อย 
เจ๎าหน๎าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน21 ได๎ให๎สัมภาษณ์ไว๎วํา  
  “การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบข้อบังคับพิจารณาถึง
ความสามารถ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ว่าสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละ
ปีได้หรือไม่ โดยพิจารณาร่วมกับความประพฤติในการทํางาน ความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งในระดับ
เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 1 ขั้น หากเกินกว่านั้นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่มีเวลาปฏิบัติงานไม่ครบรอบปี ได้แก่ ลาเกิน 
30 วัน เว้นแต่กรณีลาป่วย โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลาไม่เกิน 60 วัน ลาบวชไม่เกิน  
120 วัน ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและหากมีข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน หรือถูกลงโทษทางวินัย จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ส่วนการเลื่อนเงินเดือนของ
ผู้จัดการ เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ” 
   ซึ่งหากพิจารณาจากระเบียบข๎อบังคับดังกลําว โรงสีข๎าวได๎วางระบบการ
ประเมินขั้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตํละคน โดยนอกจากจะพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานวําได๎ตามเปูาหมายหรือไมํแล๎ว ยังน าพฤติกรรมการท างานมาประเมินผู๎ปฏิบัติงานแตํละคน
ด๎วย อยํางไรก็ตามจากการสัมภาษณ์นายมิตร สุขใจ หัวหน๎าฝุายบัญชี 22 ถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ผู๎ปฏิบัติงานในทางปฏิบัตินั้นพบวํา การเลื่อนเงินเดือนของผู๎ปฏิบัติงานไมํได๎ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคล แตํเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามผลประกอบการของโรงสีข๎าว 
ดังนี้  
   “ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะมีฐานเงินเดือนที่ไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น ระดับ
ผู้จัดการ ระดับหัวหน้าฝ่าย และระดับเจ้าหน้าที่ แต่การขึ้นข้ันเงินเดือนในแต่ละปี ขั้นจะขึ้นเท่ากันทุก
คน เนื่องจากองค์กรเรามีขนาดเล็ก มีผู้ปฏิบัติงานเพียง 7 คนเท่านั้น เราไม่อยากให้มีการแข่งขันกันใน
องค์กร อยากให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสามัคคีกันมากกว่า ถ้าเราทํางานได้ตามเป้าหมาย  
ผลประกอบการออกมาดี เราก็ได้เงินเดือนก็ข้ึนมาก แต่ถ้าผลประกอบการไม่ดี เงินเดือนก็ข้ึนน้อย” 

                                           
21 สุภาพ ไทยน๎อย, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 6 กรกฎาคม  2560. 
22 มิตร สุขใจ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 6 กรกฎาคม 2560. 
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   หากพิจารณาแนวทางการปฏิบัติของระบบการให๎คุณให๎โทษในการ
ปฏิบัติงาน พบวํา ระบบการประเมินผลการให๎คุณให๎โทษตามผลการปฏิบัติงานยังไมํมีประสิทธิภาพ
เทําที่ควร เนื่องจากไมํได๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งกํอให๎เกิดความไมํเป็นธรรมกับผู๎ที่
ตั้งใจปฏิบัติงาน กลําวคือ การควบคุมติดตามการท างานเพ่ือประเมินผลการท างาน เพ่ือมุํงเน๎นไปที่
ความส าเร็จของการด าเนินกิจการของโรงสีข๎าวในภาพรวม แตํไมํได๎มุํงเน๎นที่การให๎คุณให๎โทษ
ผู๎ปฏิบัติงาน สํวนความประพฤติในการท างานไมํได๎ถูกน ามาประกอบการประเมิน  
   สํวนการจํายเงินโบนัส เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานจะ
จัดสรรก าไรสํวนหนึ่งเป็นเงินโบนัสแกํเจ๎าหน๎าที่ ตามผลก าไรสุทธิประจ าปีไมํเกินร๎อยละ 15 โดย
ผู๎ปฏิบัติงานจะได๎รับเงินโบนัสสูงสุดไมํเกินสี่เทําของเงินเดือนเดือนสุดท๎ายที่ได๎รับในสิ้นปีงบประมาณ
นั้น และหากเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติหน๎าที่ผิดพลาดหรือบกพรํองอยูํเป็นประจ า หรือลาหยุดเกินกวําที่
ระเบียบก าหนด จะไมํได๎รับโบนัส 
 กลําวโดยสรุปก็คือ ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงสีข๎าว 
มุํงเน๎นที่ผลส าเร็จของเปูาหมายขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งก็คือการเป็นโรงสีข๎าวชุมชน การบริหาร
จัดการโรงสีข๎าวให๎มีผลก าไรเพียงเพ่ือการด ารงอยูํขององค์กร การน าผลก าไรไปจัดสรรเป็นกองทุน
ส ารองตํางๆ และการแบํงปันผลประโยชน์แกํสมาชิก และเนื่องจากองค์กรมีขนาดเล็ก โครงสร๎าง
องค์กรจึงมีความชัดเจนไมํซับซ๎อน น ามาซึ่งความชัดเจนในการ ก าหนดบทบาทหน๎าที่ของ
คณะกรรมการไปจนถึงผู๎ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายภารกิจให๎แตํละฝุายน าไปปฏิบัติ ซึ่งต๎องมีการ
ก าหนดมาตรฐานการท างานในแตํละฝุาย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตามการท างานเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตํละฝุายวํา สามารถปฏิบัติงานได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎หรือไมํ หากผล
การด าเนินงานไมํได๎เป็นไปตามเปูาหมาย จะได๎หาทางปรับปรุงแก๎ไขแนวได๎ ดังที่ วรเดช จันทรศร 23 
ได๎กลําวถึงนโยบายที่ประสบความส าเร็จตามแนวคิดของตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลวํา จะต๎องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานในการท างาน
ให๎แกํหนํวยยํอยตําง ๆ เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานทราบวํา 
เปูาหมายของผู๎ก าหนดนโยบายคืออะไร ในขณะเดียวกัน ผู๎บริหารจะสามารถมอบหมายงานหรือ
ก าหนดความรับผิดชอบของแตํละฝุายให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย สํงผลตํอการ
ประสานการท างานรํวมกัน อีกทั้งยังท าให๎ผู๎บริหารสามารถควบคุมตรวจสอบการท างานของแตํละ
ฝุายได๎อยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในฝุายตําง ๆ ไมํได๎ถูกน ามาใช๎

                                           
 23 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, 137. 



Ref. code: 25595803010338VBS

76 
 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตํละฝุายแตํอยํางใด สํงผลให๎การให๎รางวัลและ
ลงโทษผู๎ปฏิบัติงานไมํได๎สะท๎อนภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงานของผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวแตํละคน 
 
4.3 ความเชื่อม่ันต่อผู้น าในชุมชนที่น ามาซึ่งความร่วมมือของสมาชิก 
 
 4.3.1 สมาชิกให้ความเชื่อม่ันต่อผู้น ากลุ่มในฐานะ “ผู้น าชุมชน” 
   การให๎ความเชื่อถือศรัทธาในตัวผู๎น ากลุํม เป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งความ
รํวมมือของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะในสังคมไทย ความเชื่อมั่นในตัวผู๎น ากลุํมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให๎การด าเนินกิจกรรมได๎รับความรํวมมือจากสมาชิก ซึ่งในกรณีของโรงสีข๎าว การให๎ความเชื่อมั่นตํอ
ผู๎บริหาร จึงเป็นการให๎ความเชื่อมั่นผู๎น าตามต าแหนํงและตามอิทธิพลในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
ชาวชนบท 
   ในกรณีของโรงสีข๎าวพระราชทานก็เชํนเดียวกัน ในระยะเริ่มกํอตั้งโรงสีข๎าว
พระราชทาน ผู๎น ากลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานซึ่งมีบทบาทเป็นอยํางมากในการผลักดันให๎เกิดโรงสีข๎าว
พระราชทานคือ นายสน ค ามินทร์24 อดีตก านันต าบลศรีภูมิและประธานกรรมการโรงสีข๎าว
พระราชทานคนแรก (ปัจจุบันด ารงต าแหนํงนายกองค์การบริหารสํวนต าบลศรีภูมิ) ซึ่งนายสน  
ซึ่งเป็นผู๎ริเริ่มขอพระราชทานโรงสีข๎าวให๎แกํชาวชุมชนศรีภูมิ รวมทั้งเป็นผู๎อยูํเบื้องหลังการประสาน
การขอความชํวยเหลือเรื่องระบบชลประทานจากสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องมาตลอดระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหนํงก านัน จากการสัมภาษณ์ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีและชาวบ๎านในพ้ืนที่ได๎สะท๎อนถึงบทบาทของ  
นายสน ในขณะนั้นวํา เป็นผู๎น าที่มีความทุํมเทเสียสละให๎ชุมชน เมื่อลูกบ๎านประสบปัญหาก็มักจะเป็น
ตัวกลางเข๎าไปชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาให๎ลูกบ๎านเสมอ ๆ โดยเฉพาะเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ นายสนมักเป็นตัวแทนชาวบ๎านขอ
พระราชทานความชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ ให๎แกํชาวชุมชน เนื่องจากตนเองเป็นผู๎มีอิทธิพลในพ้ืนที่ อีก
ทั้งเป็นผู๎ที่รับรู๎ความต๎องการของชาวชุมชนมาโดยตลอดซึ่งในเรื่องนี้ นายสนได๎พูดติดตลกไว๎วํา “สมัย
ผมเป็นกํานัน ยอมรับว่าเป็นคนขี้ขอมาก เวลาพระองค์ท่านเสด็จมา ผมก็มักจะขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนอยู่บ่อย ๆ จนพระองค์ท่านทรงจําได้” 

                                           
 24 สน ค ามินทร์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์ , องค์การบริหารสํวนต าบลศรีภูมิ,  
26 เมษายน 2560. 
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   และจากการสัมภาษณ์นายจักรกฤษณ์ ทองทับ วิทยากรช านาญการพิเศษ กอง
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบ
โครงการ และเป็นผู๎ประสานงานระหวํางชาวบ๎านในพ้ืนที่และภาคสํวนภายนอกตําง ๆ ที่ให๎ความ
ชํวยเหลือโรงสีข๎าวมาโดยตลอด ได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายสนวํา 
   “กํานันสน แกเป็นคนเก่ง และเป็นคนที่เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เวลาเจ้านาย
เสด็จ ฯ แกจะชอบขอความช่วยเหลือ แต่เวลาแกขอ แกไม่เคยขอให้ตัวเอง แกจะขอให้แต่ส่วนรวม 
อย่างเรื่องระบบชลประทานนั่นก็ใช่ แกขอบ่อยจนพระองค์จําได้ รับสั่งว่า เสด็จคราวนี้ไม่รู้กํานันสนจะ
ขออะไรอีก และอย่างตอนที่โรงสีตั้งใหม่ ๆ แล้วขาดเงินหมุนเวียนหนึ่งแสน ก็ได้แกนี่แหละที่ให้ยืม
ก่อนสามแสน จนโรงสีขายข้าวได้ตามยอดแล้วถึงเอาเงินมาคืนแก” 
   นอกจากนี้ นายสน ยังเป็นสํวนส าคัญที่ท าให๎สมาชิกเชื่อมั่นที่จะลงทุนซื้อหุ๎นกับ
โรงสีข๎าว โดยนายสนได๎ซื้อหุ๎นจากโรงสีข๎าวจ านวน 10,000 หุ๎น เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท ซึ่ง
หลังจากนั้น ชาวบ๎านจ านวนมากจึงเข๎ามาซื้อหุ๎นกับโรงสีข๎าว ปัจจุบันนายสนได๎รับเลือกเป็นนายก
องค์การบริหารสํวนต าบลทําวังผา ด๎วยภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบที่มีเพ่ิมมากขึ้น จึงยุติบทบาท
ประธานกรรมการโรงสีลง แตํยังคงเป็นที่ปรึกษาให๎แกํโรงสีข๎าวมาจนถึงปัจจุบัน 
   จากบทบาทของนายสน ซึ่งเป็นผู๎น าคนส าคัญที่สร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํสมาชิก
ในการเข๎ามาลงทุนกับโรงสีข๎าว จึงสรุปได๎วํา ปัจจัยด๎านผู๎น าเป็นสํวนหนึ่งของความส าเร็จของโรงสีข๎าว
ในด๎านความรํวมมือของสมาชิก ดังที่ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ26 ได๎กลําววํา ปัจจัยด๎านความเชื่อมั่นตํอ
ผู๎น าเป็นปัจจัยที่ท าให๎ธุรกิจชุมชนประสบความส าเร็จ เนื่องจากตามธรรมชาติของผู๎น าในชุมชนมักเป็น
ผู๎มีบารมีหรือเป็นผู๎มีฐานะ มีความรู๎ ในชุมชน เนื่องจากธรรมชาติของคนชนบทมักขาดความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ และมักพอใจที่จะเป็นผู๎ตามมากกวําจะเป็นผู๎น าในการริเริ่มสิ่งใหมํๆ ซึ่งหากผู๎ใดริเริ่มสิ่งที่
แตกตํางมักจะไมํได๎รับการยอมรับเทําที่ควร ชาวชนบทจึงมักเคารพนับถือผู๎มีบารมีในชุมชน กลําวคือ 
ธุรกิจชุมชนที่จะประสบความส าเร็จ ต๎องถูกกํอตั้งโดยบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ๎าน จึงจะระดม
ทุนได๎งําย ขยายตัวเร็วและประสบความส าเร็จสูง 

                                           
 25 จักรกฤษณ์ ทองทับ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารชัยพัฒนา สวนจติรลดา, 18 พฤษภาคม 2560. 

26 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส้นทางท่ีเป็นไปได้, 146-147. 
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   นอกจากนี้ จากความคิดเห็นดังกล่าว ยังมีผู้สนับสนุนความคิดด้านปัจจัยของ
ผู้น า คือ เจริญพงศ์ วิญญูนุรักษ์27พบวํา หนึ่งในปัจจัยที่มีสํวนก าหนดความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค
ในการประกอบการธุรกิจชุมชนของกลุํมออมทรัพย์ คือ ปัจจัยด๎านผู๎น ากลุํม เนื่องจากกลุํมผู๎น ามีสํวน
ส าคัญในการปูพื้นฐานและเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยเสริมสร๎างความส าเร็จในระยะแรกให๎แกํกลุํม ตลอดจน
ท าให๎กลุํมสามารถด าเนินกิจกรรมหลัก 
   ตํอมา มีการเลือกตั้งประธานกรรมการโรงสีข๎าวคนใหมํ ซึ่งตามระเบียบของการ
จัดตั้งกลุํมโรงสีข๎าวพระราชทานมีความจ าเป็นต๎องเลือกตั้งกรรมการบริหารจ านวน 15 คน เพ่ือท า
หน๎าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการตรวจสอบด าเนินกิจการ และก าหนดกฎระเบียบข๎อบังคับในการ
บริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน ซึ่งชาวบ๎านมักมอบความไว๎วางใจให๎ผู๎น าชุมชนทั้ง 12 หมูํ บ๎าน
เข๎ามาด ารงต าแหนํงกรรมการบริหารโดยไมํได๎รับเงินเดือน แตํมีคําตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเทํานั้น 
อยํางไรก็ตาม การเลือกผู๎น ากลุํมเป็นการเลือกผู๎น าตามเจตคติเดิมของชาวบ๎านที่มีธรรมชาติของความ
เป็นผู๎ตามและไมํคํอยต๎องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือให๎โอกาสคนใหมํ ๆ เข๎ามาท างานเทําที่ควร ตาม
ปรกติคณะกรรมการของโรงสีข๎าวจะต๎องเลือกคณะกรรมการชุดใหมํเข๎ามาทุก 2 ปี แตํในทางปฏิบัติ 
คณะกรรมการชุดเดิมได๎รับการเลือกตั้งเข๎ามาซ้ า ๆ ทุกครั้ง ไมํเปลี่ยนแปลง เว๎นแตํวําจะมีคณะกรรมการ
บางคนที่ไมํปฏิบัติหน๎าที่ เชํน ไมํเคยเข๎าประชุม ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมของกลุํมเลย หรือเสียชีวิต จึงจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการคนใหมํเข๎ามา ซึ่งทุกครั้งผู๎ที่ถูกเลือกเข๎ามาจะต๎องเป็นชาวบ๎านในระดับผู๎น า
ชุมชนทั้งสิ้น ดังค าสัมภาษณ์ของนายสน28  ในประเด็นดังกลําววํา 
   “สมาชิกส่วนใหญ่จะเลือกแต่ผู้นําชุมชน เพราะเวลาประชาสัมพันธ์อะไร
ชาวบ้านก็จะเชื่อถือ จริง ๆ จะเป็นคนอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้นําก็ได้ แต่ถ้าเอาคนอ่ืนมาสู้ผู้นําชุมชนไม่ได้ แม้แต่
ทางจังหวัด อําเภอก็ยังพูดกับผมว่าเชื่อใจกํานัน” 
   กลําวคือ ชาวบ๎านสํวนใหญํโดยเฉพาะในสังคมชนบทมักให๎ความเชื่อถือและ
เคารพนบนอบตํอผู๎น าชุมชน ซึ่งเป็นผู๎มีอิทธิพลในพ้ืนที่ ดังนั้น การเลือกผู๎บริหารด๎วยแนวคิดเชํนนี้ 
ถึงแม๎จะตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย แตํผู๎น าที่ได๎รับเลือกเข๎ามาบางสํวน เป็นผู๎น าที่
ไมํเต็มที่กับการทุํมเทและเสียสละให๎สํวนรวมอยํางแท๎จริง ผู๎น าชุมชนสํวนใหญํมักไมํมีเวลาวํางมากนัก 

                                           
27 เจริญพงศ์ วิญญูนุรักษ์, ปัจจัยที่มีส่วนกําหนดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน 

ศึกษากรณีเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี,  (กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 85 – 88. 
 28 สน ค ามินทร์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, องค์การบริหารสํวนต าบลศรีภูมิ,  
26 เมษายน 2560. 
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เนื่องจากติดภารกิจตามต าแหนํงงานประจ าและธุระสํวนตัว แตํการได๎รับเลือกเข๎ามาถึงแม๎จะไมํได๎รับ
เงินเดือน แตํก็เปรียบเสมือนหัวโขนที่แบกไว๎ มีความภูมิใจ แตํไมํต๎องการจะทุํมเท อีกทั้งเมื่อไมํได๎รับ
เงินเดือน ความทุํมเทให๎กับการบริหารจัดการโรงสีข๎าวจึงมีน๎อยกวําที่ควรจะเป็น  
   ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ์ชาวบ๎านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู๎ที่ชาวบ๎านให๎ความเชื่อมั่น แตํเขา
ปฏิเสธไมํยอมรับต าแหนํง โดยได๎ให๎เหตุผลวํา สาเหตุที่ไมํรับเป็นกรรมการเนื่องจากตนเองมีภารกิจ
มาก จึงไมํสะดวกเข๎ารับต าแหนํง ถึงแม๎วําจะมีชาวบ๎านจ านวนมากให๎การสนับสนุนก็ตาม ประกอบกับ
จากการสัมภาษณ์นายจ านง ราชภัณฑ์ ซึ่งถึงแม๎จะเป็นผู๎จัดการโรงสีข๎าว แตํเขาเองก็เป็นคนในพ้ืนที่แท๎ ๆ  
ได๎น าผู๎วิจัยไปพบกับชาวบ๎านรายหนึ่งซึ่งนับวําเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในชุมชน แตํกลับไมํยอม
เป็นคณะกรรมการ ได๎ความวํา 
   “มีคนเสนอให้แกเป็นกรรมการ แต่แกไม่ยอมมา ทั้ง ๆ ที่คุณลุงเป็นคนมี
ศักยภาพ นี่แกก็ทําข้าวอินทรีย์ร่วมกับโรงสีข้าว ขายข้าวให้โรงสีได้เกือบสองแสนบาท แต่แกบอกว่ามี
งานเยอะ อยู่คนเดียว ก็เลยปฏิเสธ ไม่ยอมมาเป็นคณะกรรมการกลุ่ม มีชาวบ้านเสนอให้แกเข้ามาเป็น
กรรมการ เยอะมาก แต่แกไม่ยอมเป็น” 
   และจากการสัมภาษณ์นายจักรกฤษณ์ ทองทับ 29 ก็ได๎แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการที่นําสนใจวํา  
   “ชาวบ้านยังไม่ก้าวผ่านวิถีการเลือกผู้นําแบบเดิม ๆ คนเก่งที่ถูกเสนอชื่อ ส่วน
ใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ขอรับตําแหน่ง คนที่เก่งไม่อยากทํา เพราะกลัวถูกกดดัน ปรับตัวเข้ากับกลุ่มยาก คน
เก่งเลยไม่อยากเข้ามา เพราะตัวเองเป็นคนส่วนน้อยในกลุ่มคณะกรรมการ อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับ
ความเชื่อถือจากคนในชุมชนเท่ากรรมการคนเดิมถ้ายอมเข้ารับตําแหน่งก็เหมือนจะเข้ากลุ่มไม่ได้ ตาม
นิสัยของคนไทย ที่แม้จะมีจะมีความสามารถ แต่ก็อาจไม่ได้รับความเชื่อถือทั้งจากคณะกรรมการคน
อ่ืน ๆ พอกลับมาดูที่กรรมการ ก็จะช่วยงานไม่เต็มที่ แต่เราว่าเขาไม่ได้ ต้องสอน ให้คําแนะนํา และจูง
ใจต้องรู้นิสัยส่วนตัว เราไม่สามารถไปชี้เป้าได้ว่าเราไม่เอาคนนั้นคนนี้ เพราะเขาได้รับเลือกเข้ามาตาม
กติกาตามหลักสหกรณ์ ซึ่งเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเราในฐานะกลุ่มพ่ีเลี้ยง ซึ่งต้องการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ชาวบ้าน ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจวิถีชุมชนในการเลือกตัวแทนของชาวบ้าน หากเขา
ได้ตัวแทนที่ดีมาเป็นคณะกรรมการ อย่างเช่นกํานันสน ก็ถือว่าโชคดี แต่พอการเวลาเปลี่ยนแปลงไป
ตามวาระ ผู้แทนสมาชิกที่มาใหม่อาจมีศักยภาพ ความเสียสละ และความพร้อมไม่เท่าคนเดิม” 

                                           
 29 จักรกฤษณ์ ทองทับ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารชัยพัฒนา สวนจติรลดา, 18 พฤษภาคม 2560. 
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   ซึ่งการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎น ากลุํมในรูปแบบดังกลําว เป็นการให๎ความเชื่อมั่น
ตามต าแหนํง แตํไมํได๎ค านึงถึงความทุํมเทเสียสละที่จะเข๎ามาท างานการบริหารโรงสีอยํางจริงจัง 
ผู๎บริหารซึ่งเป็นผู๎น าของโรงสีข๎าวจึงไมํมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร 
 4.3.2 สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงสีข้าว “ตามหลักสหกรณ์” 
   จากที่ได๎กลําวไปข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา ความเชื่อมั่นในตัวผู๎น าซึ่งเป็นผู๎บริหาร
โรงสี เป็นสํวนส าคัญท่ีท าให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมของโรงสี อยํางไรก็ตาม 
ซึ่งหากพิจารณาในด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิกซึ่งก็คือชาวชุมชนศรีภูมิและพ้ืนที่ใกล๎เคียงนั้นพบวํา 
สมาชิกมีสํวนรํวมขั้นพ้ืนฐานตามหลักสหกรณ์ตั้งแตํด๎านการลงหุ๎น โดยลงหุ๎นตั้งแตํเริ่มกํอตั้งโรงสีข๎าว
พระราชทาน เมื่อสอบถามสาเหตุของการลงหุ๎น สํวนใหญํตอบในทิศทางเดียวกันวํา สาเหตุที่ลงหุ๎น
เพราะมีความภาคภูมิใจและอยากเป็นสํวนหนึ่งของโรงสีข๎าวพระราชทานของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สํวนการเข๎ารํวมกิจกรรมของโรงสี ก็เป็นการเข๎ารํวมกิจกรรม
สหกรณ์โดยพ้ืนฐาน ได๎แกํ การน าข๎าวมาสี การน าข๎าวมาจ าหนําย การรับเงินปันผลจากการเป็น
สมาชิกโรงสีข๎าว รวมไปจนถึงการกู๎เงินประกอบอาชีพ โดยตั้งแตํโรงสีข๎าว เปิดได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
กระบวนการตําง ๆ ตั้งแตํ การรํวมลงทุน รํวมกันน าข๎าวเปลือกมาขาย รํวมรับผลประโยชน์ รํวม
ตัดสินใจ และรํวมตรวจสอบ ผํานการเข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญประจ าปีเพ่ือชี้แจงท าความเข๎าใจและ
ให๎ข๎อมูลขําวสารกับสมาชิกมาโดยตลอด จากค าสัมภาษณ์ของนายซิน สุทะ 30 ได๎ให๎สัมภาษณ์ถึงการ 
มีสํวนรํวมกับโรงสีข๎าวไว๎วํา 
   “เป็นสมาชิกตั้ งแต่เริ่มต้น สิ่ งจูงใจเป็นสมาชิก ความมั่นใจว่าเป็นโรงสี
พระราชทาน มั่นใจการบริหาร ถือหุ้น 10 หุ้น 100 บาท เข้าประชุมบ้าง แต่ที่เข้าร่วมตลอดจะเป็น
การเข้าอบรมการทําเกษตรอินทรีย์ ส่วนมากอบรมเกี่ยวกับข้าว ทํานา ข้าวอินทรีย์ ส่วนการประชุมไม่
ค่อยเข้าทุกครั้ง แต่เข้าไปรับฟังการเลือกกรรมการ แต่ผมขายข้าวอินทรีย์ให้กับโรงสีข้าว ได้ราคาดี
มาก ดีกว่าราคาตลาด” 
   นอกจากนายซิน สุทะ ผู๎วิจัยยังได๎สัมภาษณ์นายสมเดช แปงใจ31 ซึ่งได๎แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกโรงสีข๎าววํา 

                                           
30 ซิน สุทะ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทาน จังหวัดนําน,  

24 เมษายน 2560. 
 31 สมเดช แปงใจ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทาน จังหวัดนําน,  
24 เมษายน 2560. 
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   “เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรก มีหุ้น 200 หุ้น สองหมื่นบาท ที่เข้าร่วมเพราะเป็น
โรงสีพระราชทาน ต้องเข้าร่วมอยู่แล้ว การมีโรงสีดีกว่าตอนไม่มี เพราะได้รับประโยชน์หลายอย่าง ทั้ง
การขายข้าวที่เหลือจากที่กิน ได้ราคาดีกว่าที่อ่ืน แต่ก่อนขายให้พ่อค้าคนกลาง โดนกดราคา มี
สวัสดิการหลายอย่าง ได้กู้เงินทุกปีมาลงทุน ได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปี ดีกว่าไปฝากเงินกับธนาคาร  
เข้าประชุมทุกครั้ง สินเชื่อปุ๋ย เอาปุ๋ยไปใช้ก่อน พอได้ผลผลิตก็นําเงินสดไปคืน” 
   ศักดิ์ ค าแก๎ว32 หนึ่งในสมาชิกโรงสีข๎าวซึ่งได๎ใช๎บริการสินเชื่อของโรงสีเป็น
ประจ า 
   “เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรก ได้เงินปันผลประจํา ได้กู้เงินเอามาทําสวนพริก แล้ว
ก็ได้ซื้อปุ๋ยเมื่อก่อนต้องเหมารถไปซื้อปุ๋ยที่ท่าวังผา รถยนต์ไม่มี ต้องเช่ารถไปอีก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเพรา
โรงสีมีบริการจัดส่งปุ๋ยถึงที่ คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก ส่วนการเข้าประชุม ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา ของ
สูงนะ คนไม่กล้าเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง ก็เชื่อใจ” 
   นอกจากนี้ การมีสํวนรํวมของสมาชิก ยังสะท๎อนให๎เห็นชัดเจนจากการเข๎ารํวม
เป็นสมาชิกกองทุนข๎าวพระราชทาน ซึ่งจะเห็นวํา ชาวชุมชนต าบลศรีภูมิ มีความซื่อสัตย์และมีวินัยใน
การก๎ูยืมเมล็ดพันธุ์ข๎าวจากกองทุนข๎าวพระราชทาน ดังจะเห็นได๎จากการสํงคืนผลผลิตเข๎ากองทุนจน
ครบตามจ านวน สํงผลให๎กองทุนข๎าวพระราชทานมีความยั่งยืนและด ารงอยูํได๎มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ ง
จากความคิดเห็นของชาวบ๎านเกี่ยวกับปัจจัยด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิก สอดคล๎องกับผลการศึกษา
ของสุทธิชัย หาญตระกูล33 พบวํา อยํางน๎อยที่สุด โรงสีที่ประสบความส าเร็จนอกจากจะเปิดโอกาสให๎
สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมในด๎านการรับผลประโยชน์และการรํวมท าธุรกิจ เพ่ือให๎สมาชิกรั บรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร เพ่ือให๎พวกเขามีข๎อมูลเพียงพอที่จะรํวมตัดสินใจและรํวมตรวจสอบการท างานของผู๎บริหาร
โรงสี ซึ่งสํงผลตํอความเชื่อมั่นที่สมาชิกมีตํอผู๎บริหารและเปิดโอกาสให๎สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กระบวนการตําง ๆ  
   นอกจากนี้ จากผลการศึกษาดังกลําว ยังมีผู๎สนับสนุนความคิดด๎านปัจจัยการมี
สํวนรํวมของสมาชิกอันน ามาซึ่งความส าเร็จของธุรกิจชุมชนคือณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ34 ที่กลําววํา 
กลุํมธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จมักมีผู๎น าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถ

                                           
 32 ศักดิ์ ค าแก๎ว สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงสีข๎าวพระราชทาน จังหวัดนําน,  
24 เมษายน 2560. 
 33 สุทธิชัย หาญตระกูล, “ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข๎าวชุมชน
เขตอีสานใต๎”, 125. 
 34 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน”, เส้นทางท่ีเป็นไปได้, 145-151. 
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จูงใจให๎สมาชิกคล๎อยตามได๎แม๎ในระยะเริ่มแรกกิจการอาจเกิดจากการได๎รับความชํวยเหลือจาก
ภายนอก แตํหากสมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางจริงจัง ธุรกิจชุมชนจะสามารถด าเนินตํอไปได๎ด๎วย
ตนเองในที่สุด นอกจากนี้ การเกิดขึ้น คงอยูํ และเจริญเติบโตของธุรกิจชุมชน ต๎องอาศัยความรํวมมือ
ของชุมชน ในการรํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจและรับผิดชอบการตัดสินใจนั้น ในแงํของเศรษฐศาสตร์ 
การมีสํวนรํวมของสมาชิกหมายถึง การระดมทุนและการใช๎ทุนที่ระดมมานั้นอยํางมีประสิทธิภาพ การ
มีสํวนรํวมในการระดมทุนจึงหมายถึง การรํวมถือหุ๎น การรวมลงทุน และน าทุนไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการลงทุนด๎วยการถือหุ๎น อยูํในระดับการลงมือท า ของการมีสํวนรํวม ซึ่งการเข๎ารํวมกิจกรรมอยําง
เอาการเอางานของสมาชิก เรียกได๎วําธุรกิจนั้นเป็นของชุมชน 
   นอกจากความคิดเห็นของณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เกี่ยวกับปัจจัยการมีสํวนรํวมของ
สมาชิกแล๎วนั้น การมีสํวนรํวมของสมาชิกในการเข๎ารํวมด าเนินกิจกรรมของโรงสีข๎าว ยังสอดคล๎องกับ
ความคิดเห็นของนิศากร วินิจนัยภาค35 ซึ่งได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของสมาชิกในกลุํม ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ของกลุํม ดังนั้น การมีสํวนรํวมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรจะพิจารณาการมีสํวนรํวมในกิจกรรม ดังนี้ 
    1. การประชุม 
    2. การเสนอความคิดเห็น 
    3. การออกเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
    4. การรับสินเชื่อการเกษตรจากสหกรณ์ 
    5. การฝากเงินกับสหกรณ์ 
    6. การขายผลิตผลทางการเกษตรให๎สหกรณ์ 
    7. การซื้อวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ 
    8. การรับความรู๎ทางการเกษตรจากสหกรณ ์
    9. การเข๎ารํวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ เชํน การแปรรูปผลผลิต การท า
ประโยชน์ตํอสํวนรวมของเกษตรกร 
  อยํางไรก็ตาม ถึงแม๎สมาชิกจะมีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงสีข๎าวทุกรูปแบบตามที่
ได๎กลําวไปข๎างต๎น แตํการเข๎ามามีสํวนรํวมในการรํวมคิด รํวมท ารํวมตัดสินใจในแงํเจตคติของความ
ต๎องการมีสํวนรํวมนั้นยังมีน๎อย ถึงแม๎ชาวบ๎านจะเข๎ารํวมการประชุมแทบทุกครั้งแตํมักไมํเสนอความ

                                           
35

  นิศากร วินิจนัยภาค, “ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของเกษตรกรในกิจกรรมของสหกรณ์
การเกษตร,” (วิทยานิพนธ์, โครงการบัณฑิตพัฒนาสังคม พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540), 24 -25. 
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คิดเห็นใด ๆ แตํเป็นการเข๎ารํวมรับฟังและเข๎าไปยกมือรับมติการประชุมเทํานั้น ชาวบ๎านไมํคํอยแสดง
ความสามารถในการรํวมคิดรํวมแสดงความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการโรงสีข๎าวเทําที่ควร แม๎วําการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงสีในทุกข้ันตอนเปิดโอกาสให๎สมาชิกเข๎ารํวมรับรู๎ รับฟัง และเสนอความคิดเห็น
ได๎อยํางเสรี แตํปัญหาอยูํที่เจตคติของชาวชนบทเองที่ยังคงมีความเป็นผู๎ตาม มากกวําการเป็นผู๎ริเริ่ ม
สร๎างสรรค์ ซึ่งสิ่งที่สะท๎อนออกมาให๎เห็นชัดเจนคือผลการเลือกคณะกรรมการที่มักเลือกแตํผู๎น าชุมชน
มากกวําการเลือกผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในชุมชนแตํไมํได๎มีต าแหนํงหน๎าที่ในชุมชนให๎เข๎ามาท า
หน๎าที่คณะกรรมการ 
  นอกจากนี้ เนื่องจากโรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับการสนับสนุนจากภาคสํวนภายนอก 
จึงต๎องยอมรับวํา ความเข๎มแข็งด๎านความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของโรงสีข๎าวพระราชทานจึงยํอมน๎อย
กวําโรงสีข๎าวซึ่งกํอตั้งมาจากความดิ้นรนของชาวบ๎านในพ้ืนที่แตํเพียงอยํางเดียว ซึ่งนับวําเป็นจุดอํอน
ที่ส าคัญของโรงสีข๎าวพระราชทาน เนื่องจากถึงแม๎โรงสีข๎าวจะสามารถด าเนินธุรกิจจนมีผลก าไรและ
สามารถจํายเงินปันผลให๎แกํสมาชิกได๎อยํางตํอเนื่อง แตํต๎องยอมรับวํา การที่โรงสีข๎าวพระราชทาน
ได๎รับการชํวยเหลือสนับสนุนจากภาคสํวนตําง ๆ ยํอมเป็นการได๎เปรียบโรงสีข๎าวอ่ืน ๆ ที่ เกิดจากทุน
ของคนในชุมชนเพียงอยํางเดียวอยํางแท๎จริง ซึ่งการได๎รับความชํวยเหลือจากภาคสํวนตําง ๆ อาจสํงผล
ตํอความเข๎มข๎นทางด๎านความรู๎สึกของการเป็นเจ๎าของรํวมกัน รวมทั้งความต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวม
ของสมาชิกสํวนใหญํ เมื่อความรู๎สึกของความเป็นเจ๎าของรํวมกันมีน๎อย และการต๎องการที่จะเข๎ามามี
สํวนรํวมในทุกกระบวนการยํอมมีน๎อยกวําโรงสีข๎าวที่เกิดจากต๎นทุนของคนในชุมชนเพียงอยํางเดียว 
ประกอบกับสมาชิกได๎มอบความไว๎เนื้อเชื่อใจให๎ผู๎น าในชุมชน เข๎าไปมีสํวนรํวมมากกวําที่จะใสํใจที่จะ
เรียนรู๎การบริหารจัดการโดยตนเองอยํางแท๎จริง ซึ่งความเชื่อมั่นนับถือในผู๎น าดังกลําว สํงผลให๎
ชาวบ๎านขาดความกระตือรือร๎นที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนรู๎และพัฒนาโรงสีข๎าวด๎วยตนเอง มี
แตํเพียงการเข๎ารํวมกิจกรรมพ้ืนฐานตามหลักสหกรณ์ ได๎แกํ การลงหุ๎น การน าผลผลิตมาขายให๎แกํ
โรงสี การก๎ูยืมเงินและปัจจัยการผลิตเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ  แตํการมีสํวนรํวมในระดับสูงจะเกิดกับ
ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวเสียมากกวํา ซึ่งตรงนี้เองที่พ่ีเลี้ยงมองวํา เป็นจุดอํอนของโรงสีข๎าวพระราชทาน 
 อยํางไรก็ตาม หากมองในภาพรวม นับได๎วําความส าเร็จของการขับเคลื่อนโรงสีข๎าวและ
การเข๎ามามีสํวนรํวมของสมาชิก ทั้งคณะกรรมการโรงสีข๎าว ผู๎ปฏิบัติงาน รวมไปจนถึงสมาชิกโรงสีข๎าว
พระราชทาน เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในตัวผู๎น าชุมชนซึ่งท าหน๎าที่เป็นคณะกรรมการโรงสีข๎าว และ
ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวที่สามารถด าเนินกิจการได๎โดยไมํประสบภาวะขาดทุน และยังคงได๎รับเงินปันผล
ประจ าปีอยํางตํอเนื่องนั่นเอง 
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4.4 การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 จากการศึกษาวิจัย พบวํา การน านโยบายไปปฏิบัติในกรณีของการบริหารจัดการโรงสี
ข๎าวพระราชทานจะประสบความส าเร็จหรือไมํนั้น เกี่ยวข๎องกับการที่โรงสีข๎าวพระราชทานมี
ความสัมพันธ์กับภายนอก ทั้งในแงํของการเจรจาตํอรองกับผู๎มีสํวนที่เกี่ยวข๎อง อันน าไปสูํ การได๎รับ
ความชํวยเหลือสนับสนุนจากภาคสํวนตําง ๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด๎านสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ดังนี้  
 4.4.1 ตัวแทนของโรงสีข้าวพระราชทานมีความสามารถในการประสาน 
ขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนภายนอก 
  นับเป็นความโชคดีของชาวชุมชนต าบลทําวั งผา ที่ ได๎รับพระ ราชทาน 
พระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สํงผลให๎โรงสีข๎าวพระราชทาน
ได๎รับความชํวยเหลือจากสํวนราชการหลายแหํง แตํหากไมํมีตัวแทนของชุมชนที่มีความสามารถใน
การเจรจาตํอรองเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากผู๎น าระดับสูง โรงสีข๎าวพระราชทานอาจไมํสามารถกํอตั้ง
ขึ้นได๎และด ารงอยูํได๎จนทุกวันนี้ซึ่งผู๎ที่มีสํวนส าคัญที่ท าให๎โรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับความชํวยเหลือ
สนับสนุนจากภาคสํวนตําง ๆ คือนายสน ค ามินทร์ ก านันต าบลศรีภูมิในขณะนั้น ซึ่งมีความสามารถ 
ในการสร๎างความสัมพันธ์กับภาคสํวนภายนอก ซึ่งก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการขอพระราชทานความชํวยเหลือ ตั้งแตํการพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข๎าวเข๎ากองทุนข๎าว
พระราชทาน เพ่ือเป็นทุนส ารองส าหรับการให๎ความชํวยเหลือชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัย รวมทั้งได๎พระราชทานข๎าวสาร รวมทั้งเครื่องสีข๎าวขนาดเล็กในเบื้องต๎น ซึ่งเมื่อชาวชุมชน
ได๎รับพระราชทานเงินจ านวนดังกลําว นายสนและกลุํมผู๎บริหารโรงสีสามารถสร๎างความเชื่อมั่นให๎
ชาวบ๎านเข๎ามารํวมตํอยอดโดยการระดมทุนรํวมกันของชาวชุมชนได๎ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนข๎าว
พระราชทานจนสามารถชํวยเหลือตนเองในการรับมือกับภัยพิบัติได๎ระดับหนึ่ง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นจาก
การฟ้ืนตัวจากความสูญเสียจากภัยพิบัติในระยะเวลาไมํนาน อีกทั้งเมื่อชาวบ๎านได๎รับพระราชทาน
พันธุ์ข๎าว และน าไปเพาะปลูกจนได๎ผลผลิตแล๎ว จึงถวายพันธุ์ข๎าวบางสํวนกลับคืนมา เพ่ือให๎ชุมชนอ่ืน ๆ 
ได๎รับประโยชน์จากพันธุ์ข๎าวดังกลําวตํอไป ประกอบกับชาวชุมชนมีความต๎องการที่จะมีโรงสีข๎าว
ชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมองเห็นศักยภาพของชาวชุมชนใน
การบริหารจัดการกองทุนข๎าวพระราชทาน จึงได๎สอบถามความต๎องการของชาวชุมชนวํา ต๎องการ
เครื่องสีข๎าวขนาดใหญํกวําเดิมหรือไมํ เมื่อชาวชุมชนมีความมั่นใจรํวมกันวํา จะสามารถด าเนินการ
โรงสีข๎าวชุมชนได๎จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ พระราชทานโรงสีข๎าวชุมชน ประกอบด๎วย 
เครื่องจักรโรงสีข๎าวชุมชน รุํน CPR 1000 ซึ่งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ซีพี
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ได๎น๎อมเกล๎า ฯ ถวาย ตํอมา เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเยี่ยมโรงสีข๎าวพระราชทานแหํงนี้ 
เมื่อปี 2553 นายสน36 ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหนํงเป็นประธานกรรมการโรงสีข๎าวพระราชทาน เป็น 
ผู๎ขอพระราชทานกํอสร๎างแหลํงน้ าและระบบสํงน้ าในชื่อที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไปวํา ระบบสํงน้ าเหมือง
มหัศจรรย์ เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใช๎ท าการเกษตรของชาวบ๎านในพ้ืนที่ ซึ่งในครั้งนั้น 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎มีพระราชกระแสให๎ กปร. กรมชลประทาน 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาด าเนินการกํอสร๎างระบบสํงน้ าเหมืองมหัศจรรย์ดังกลําว ซึ่งนายสนได๎ให๎
สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นวํา  
    “สมัยผมเป็นกํานัน เคยขอความช่วยเหลือเรื่องการก่อสร้างเหมือง
มหัศจรรย์มาทุกปี แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจากส่วนราชการใด ๆ เลย ได้แต่ฝาย แต่พอพระองค์เสด็จ ฯ 
มาทรงเยี่ยมโรงสีข้าว พระองค์รับสั่งว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกมา จึงได้กราบบังคมทูลไป 
ปรากฏว่า วันรุ่งขึ้นมีการสั่งประชุมเรื่องฝายน้ําย่าง และไม่นานก็ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรม
ชลประทานประมาณกว่า 30 ล้านบาท ระยะทาง 8 กิโลเมตร ลําเหมืองฝายหลักประมาณ 8,000 
เมตร รวมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้างคลองไส้ไก่มาอีกหลายสาย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ชาวบ้านได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งเรื่องถนนหนทาง ถ้าพระองค์เสด็จผ่านที่ไหน ทางก็ดีหมด เช่นถนน
ทางโรงเรียนชุมชนดอนตัน พอท่านจะเสด็จมา ทางเสี่ยหน่องมาลาดยางให้หมดเลย” 
    นอกจากความสามารถของนายสน ในการเจรจาตํอรองเพ่ือขอรับความ
ชํวยเหลือจากภาคสํวนภายนอกแล๎ว ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวเองก็มีบทบาทในการเจรจาตํอรองในการ
ขอความชํวยเหลือจากภาคสํวนภายนอก ดังเชํน ในกรณีของการเจรจาตํอรองเรื่องการรับซื้อข๎าวกับ
โรงพยาบาลนําน ซึ่งเป็นคูํค๎าส าคัญที่รับซื้อข๎าวจากโรงสีข๎าวพระราชทานมานานหลายปี  แตํในชํวง
สองถึงสามปีที่ผํานมา การรับซื้อข๎าวจากโรงสีข๎าวพระราชทาน ประสบปัญหาและถูกท๎วงติงจาก
ผู๎บริหารคนใหมํ ๆ ซึ่งเป็นคนนอกพ้ืนที่ แตํถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข๎ามารับต าแหนํงผู๎อ านวยการ
โรงพยาบาล ในประเด็นดังกลําว ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ์ นายแพทย์ประพันธ์ ชนม์ยืน รองผู๎อ านวยการ
ฝุายพัสดุ โรงพยาบาลนําน37 ซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบการรับซื้อข๎าวจากโรงสีข๎าวพระราชทานโดยตรงวํา  
    “ผู้อํานวยการท่านใหม่ ๆ อาจจะไม่ลึกซึ้งในเจตนารมณ์เดิมของการรับซื้อ
ข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานเท่าผู้อํานวยการท่านเก่า ๆ ซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชุมชนมากกว่า 

                                           
 36 สน ค ามินทร์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, องค์การบริหารสํวนต าบลศรีภูมิ,  
26 เมษายน 2560. 
 37 ประพันธ์ ชนม์ยืน, รองผู๎อ านวยการฝุายพัสดุ โรงพยาบาลนําน , สัมภาษณ์โดย อุมาพร 
กมลคนธ์, โรงพยาบาลนําน, 26 เมษายน 2560. 
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ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จํากัดงบประมาณให้ส่วนราชการต่าง ๆ โรงพยาบาลจึงต้องการที่จะ
ประหยัดงบประมาณที่คิดว่าไม่จําเป็นออกไป เนื่องจากต้องยอมรับว่า คุณภาพของข้าวที่มาจาก  
โรงสีข้าวพระราชทานอาจมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกับข้าวของเอกชนที่โรงพยาบาลน่านรับซื้ออยู่เดิม  
อีกทั้งมีราคาแพงกว่า เนื่องจากการผลิตข้าวของภาคธุรกิจจะมีการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
มากกว่า ในขณะที่ข้าวที่มาจากโรงสีข้าวพระราชทานเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพ้ืนที่ 
การควบคุมคุณภาพจึงยากกว่าข้าวของเอกชนซึ่งมีคุณภาพดีกว่า อีกทั้งเมื่อผลิตได้เป็นจํานวนมาก 
ราคาข้าวของเอกชนจึงราคาถูกกว่าข้าวของโรงสีข้าวพระราชทาน แต่เมื่อโรงสีข้าวพระราชทานได้
รับทราบถึงข้อบกพร่องของคุณภาพของข้าว ก็ได้พยายามดําเนินการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพข้าว
ให้มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังลดราคาขายข้าวให้เท่ากับราคาของข้าวจากบริษัทเอกชน โรงพยาบาล
จึงยังสามารถรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานได้จนถึงปัจจุบัน” 
    จากค าสัมภาษณ์ของนายแพทย์ประพันธ์ แสดงให๎เห็นถึงบทบาทของ
ตัวแทนโรงสีข๎าว ซึ่งก็คือตัวแทนฝุายการตลาด ที่สามารถเจรจาตํอรองและโน๎มน๎าวให๎โรงพยาบาล
นําน ยังคงสั่งซื้อข๎าวจากโรงสีข๎าวพระราชทาน ทั้งการพยายามปรับปรุงคุณภาพของข๎าวและการลด
ราคาคุณภาพของข๎าวให๎มีราคาเทํากับเอกชน สํงผลให๎โรงพยาบาลยังคงสั่งซื้อข๎าวจากโรงพยาบาล
นํานมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ วรเดช จันทรศร38 ได้กล่าวไว้ว่า หากบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ 
มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อหาการสนับสนุนจากผู้น าระดับสูง หรือความร่วมมือจาก
แหล่งเงินทุน นโยบายนั้น ๆ จะสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  
    นอกจากนี้สายฝน น้อยหีด39ยังได้สนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวไว้ว่า 
ผู๎น าชุมชน ซึ่งมักรู๎ชํองทางการขอความชํวยเหลือสนับสนุนจากภายนอก และเป็นตัวกลางเชื่อม
ประสานระหวํางภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าพาให๎กลุํมสามารถน าประสบการณ์ที่ผํานมา
ไปปรับปรุงแก๎ไขการด าเนินงานให๎ดียิ่งขึ้น ในชํวงระยะเวลาที่เหมาะสม จะท าให๎กลุํมสามารถประสบ
ความส าเร็จได ๎
 4.4.2  ความเป็นโรงสีข้าวพระราชทานส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก 
      นอกจากความสามารถของนายสนที่สามารถท าให๎องค์ผู๎ สนับสนุนโรงสีข๎าว
เชื่อมั่นและยอมรับในศักยภาพของชาวชุมชนที่จะน าพาองค์กรไปสูํความส าเร็จได๎ และเนื่องจากการ

                                           
 38 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, 148. 
 39 สายฝน น๎อยหีด, “สถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง,” (วิทยานิพนธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ, หลกัสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง, 2545), 107. 
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ให๎ความชํวยเหลือดังกลําวเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ต๎องการให๎ความชํวยเหลือชาวชุมชน สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให๎
ความชํวยเหลือสนับสนุนทั้งด๎านงบประมาณ องค์ความรู๎ ไปจนถึงชํองทางการตลาดตั้งแตํระดับ
จังหวัด โดยจังหวัดนํานได๎มีค าสั่งของจังหวัดนําน ที่ 1117/2551 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการโรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัดนําน โดยไดแ๎ตํงบุคคลที่เป็นหัวหน๎าสํวน
งานระดับจังหวัด อ าเภอ  และองค์กรที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง40 ดังนี้  
  1. รองผู๎วําราชการจังหวัดนําน 
  2. ปลัดจังหวัดนําน                                                                    
  3. หัวหน๎าส านักงานจังหวัดนําน                                                           
  4.เกษตรจังหวัดนําน                                  
  5. สหกรณ์จังหวัดนําน 
  6. ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยข๎าวแพรํ 
  7. หัวหน๎าสถานีพัฒนาที่ดินนําน 
  8. ผู๎อ านวยการโครงการชลประทานนําน 
  9. หวัหน๎าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นําน 
  10.พลังงานจังหวัดนําน  
  11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนําน 
  12. พัฒนาการจังหวัดนําน 
  13. อุตสาหกรรมจังหวัดนําน 
  14. พาณิชย์จังหวัดนําน 
  15. การค๎าภายในจังหวัดนําน                                                               
  16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนําน                                                              
  17. ท๎องถิน่จังหวัดนําน 
  18. ธนารักษ์พ้ืนที่นําน 
  19. นายอ าเภอทําวังผา 
  20. ผู๎อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนําน  
  21. ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนําน 

                                           
40 กรมสํงเสริมสหกรณ์, “โรงสีข๎าวพระราชทาน” ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน,  

http://webhost.cpd.go.th/coopnan/nan24.html  (สืบค๎นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560). 
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  22. ประธานคณะผู๎บริหาร และกรรมการผู๎จัดการใหญํกลุํมธุรกิจพืชครบจร ฯ  
  23. ประธานหอการค๎าจังหวัดนําน                  
  24. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนําน    
  25. นายกองค์การบริหารสํวนต าบลจอมพระ       
  26. นายกองค์การบริหารสํวนต าบลศรีภูมิ       
  27. ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรทําวังผา จ ากัด    
  28. ประธานชมรมผู๎บริหารท๎องถิ่นอ าเภอทําวังผา    
  29. ประธานกลุํมกองทุนข๎าวพระราชทานอ าเภอทําวังผา   
  30. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนําน           
  31. หัวหน๎ากลุํมงานชํวยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ กษ.นําน 
  32. ผู๎แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 
   ซึ่งจากการสัมภาษณ์นายเพ่ิมศักดิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสํวนราชการที่เข๎ามาให๎
ความสนับสนุนกิจกรรมของโรงสีข๎าวพระราชทานนั้น พบวํา ด๎วยความที่เป็นโครงการในพระราชด าริ 
การบูรณาการการท างานรํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ จึงไมํเคยเกิดความขัดแย๎งใด ๆ ตั้งแตํเริ่มแรก
จนถึงปัจจุบัน  
   “ตั้งแต่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงสีข้าวพระราชทาน ไม่เคยพบความขัดแย้งใด ๆ 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะทุกคนตระหนักดีว่าเป็นโครงการในพระราชดําริ ต้องสนอง
พระราชดําริอย่างเต็มที่ อีกอย่างคือ ด้วยนิสัยของคนเหนือด้วยที่ไม่ค่อยชอบความขัดแย้ง เราก็ทํางาน
ร่วมกันมาโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกัน” 
   ซ่ึงในเรื่องความส าเร็จของโครงการในพระราชด าริ ได๎มีผู๎ที่ศึกษาและสนับสนุน
ความคิดเห็นดังกลําวคือ ชวลี อมาตยกุล41 ซึ่งได๎ศึกษาถึงความส าเร็จของโครงการห๎วยองค์คต 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยได๎กลําววํา ความส าเร็จของโครงการเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาของ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับโครงการในทุกระดับตํอแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่ได๎
พระราชทานแนวพระราชด าริตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไว๎อยํางเป็นรูปธรรม โดยให๎
ความส าคัญกับการสร๎างพ้ืนฐานที่มั่นคงให๎แกํประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของ

                                           
 41 ชวลี อมาตยกุล, “วิถีไทยสูํการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการห๎วยองคต 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ,” (ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 
74. 
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ประชาชน ซึ่งท าให๎เกิดความศรัทธาและได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ได๎แกํ ประชาชน 
ข๎าราชการ หนํวยงานที่มีสํวนรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งภาคเอกชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ชํวยเหลือสนับสนุนแต่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร42 ที่กลําวถึงความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฎิบัติ ตัวแบบทางการเมืองวํา การสร๎างการยอมรับและการมีสํวนรํวมเป็นสิ่งที่ยากที่
จะเกิดขึ้นได๎ แตํความขัดแย๎งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได๎ในองค์การและในระบบสังคม
ทั่วไป ดังนั้น การหวังที่จะให๎ทุกฝุายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายจึงเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนโยบาย
คือการเมือง เป็นการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคําให๎แกํสังคม จึงยํอมมีทั้งผู๎ได๎ประโยชน์และผู๎เสียประโยชน์ ทุก
ฝุายจึงต๎องปกปูองผลประโยชน์ของตนเองกํอนเป็นอันดับแรก ซึ่งหากไมํใชํโรงสีข๎าวพระราชทานการ
สนับสนุนดังกลําวอาจไมํสามารถเกิดขึ้นและประสบความส าเร็จได๎อยํางราบรื่น 
   นอกจากความชํวยเหลือด๎านการเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ จากภาคสํวน
ภายนอกแล๎วภาคสํวนภายนอกยังให๎ความชํวยเหลือทางด๎านการตลาดให๎แกํโรงสีข๎าวพระราชทานด๎วย 
ปัจจุบันโรงสีข๎าวพระราชทานมีแหลํงตลาดในการจ าหนํายข๎าวสารที่แนํนอน ทั้งหนํวยงานภาครัฐและ
บริษัทเอกชน จ านวน 33 ราย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  แหลํงตลาดในการจ าหนํายข๎าวสารที่แนํนอน ทั้งหนํวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน 
 

ที ่ หนํวยงาน/เอกชน ยอดซ้ือ (บาท) 
1. โรงพยาบาลนําน 1,432,080 

2. โรงพยาบาลทําวังผา 142,560 
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 86,400 

4. มณฑลทหารบกท่ี 38 440,100 

5. หนํวยพัฒนาเคลื่อนที่ 31 115,830 
6. ธงทอง จันทรางศุ 55,000 

7. ส านักงานปูองกันภัยฝุายพลเรือน 247,345 

8. สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จ ากัด 887,950 
9. เรือนจ าจังหวัดนําน 99,960 

10. สมาคมศิษย์เกําโรงเรียนจิตรลดา 330,919 

                                           
42 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, 146. 
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ตารางที่ 4.2  แหลํงตลาดในการจ าหนํายข๎าวสารที่แนํนอน ทั้งหนํวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน (ตํอ) 
 

ที ่ หนํวยงาน/เอกชน ยอดซ้ือ (บาท) 

11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 172,800 
12. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน 5,190 

13. สหกรณ์การเกษตรเมืองนําน 10,240 

14. ดํานตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดนําน 6,300 
15. พระต าหนักธงน๎อย 7,500 

16. โรงเรียนวัดน้ าไคร๎นันทชัยศึกษา 43,200 
17. โรงเรียนบ๎านนาวงศ์ อ าเภอปัว 100,800 

18. โรงเรียนบ๎านพาน อ าเภอปัว 27,945 

19. โรงเรียนชุมชนบ๎านดอนตัน ต าบลศรีภูมิ 43,875 
20. โรงเรียนบ๎านปง ต าบลศรีภูมิ 24,300 

21. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปรางค์ อ าเภอปัว 74,470 

22. โรงเรียนพระปริยัติธรรมภูเก็ต อ าเภอปัว 85,405 
23. ศูนย์จ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ๎านไทลื้อ 175,925 

24. ศูนย์จ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนําน 188,700 

25. ร๎านกาแฟภูพยัคฆ์จังหวัดนําน 12,320 
26. โรงเรียนประชารัฐบ๎านผาเวียง อ าเภอเวียงสา 440,100 

27. ศูนย์สาธิตสหกรณ์บ๎านดอนตัน 25,065 
28. ศูนย์เรียนรู๎ต๎นน้ านําน 6,350 

29. ร๎านธนูการค๎า 37,055 

30. ร๎านนํานคลังยาสัตว์ 83,586 
31. ร๎านพรพรมพิยะ 43,210 

32. คุณบัวนอง ยอดแก๎ว 68,970 

33. คุณสุภาพ สมบูรณ์ 33,850 
34. สมาชิกและร๎านค๎าท่ัวไป 238,726 

 รวม 5,794,026 
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   จะเห็นได๎วํา การเป็นโรงสีข๎าวพระราชทานเป็นการเพ่ิมชํองทางทางการตลาด
การขายข๎าวให๎แกํโรงสีข๎าวแหํงนี้อีกด๎วย ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกในด้านการตลาด ก็
เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้โรงสีข้าวสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ ณรงค์ เพ็ชร
ประเสริฐ43ได๎กลําวไว๎ในเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจชุมชนด๎านการตลาดวํา การด าเนินธุรกิจ
ชุมชนต๎องมีชํองทางการตลาด ต๎องรู๎วําจะน าสินค๎าไปขายที่ไหน อยํางไร ซึ่งกลุํมธุรกิจชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จมักเป็นกลุํมที่มีคํูค๎าท่ีแนํนอนและเพียงพอ กลําวคือ เป็นผู๎ค๎าที่รับสินค๎าคราวละมาก ๆ ไป
จ าหนําย  
   ปัจจุบันโรงสีข๎าวพระราชทานมีแหลํงรับซื้อข๎าวประจ าทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 
34 แหํง ซึ่งหนึ่งในคูํค๎าส าคัญของโรงสีข๎าวพระราชทานได๎แกํ โรงพยาบาลนําน จากการสัมภาษณ์
นายแพทย์ประพันธ์ ชนม์ยืน รองผู๎อ านวยการฝุายพัสดุ โรงพยาบาลนําน44 ซึ่งเป็นหนํวยงานที่รับซื้อ
ข๎าวจากโรงสีข๎าวมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล๎ว ได๎ความวํา  
   “จุดเริ่มต้นของการซื้อข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทาน เนื่องจากเป็นนโยบายของ
อดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน คือ นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ซึ่งมีความจงรักภักดีกับสภาบัน
พระมหากษัตริย์มาก และได้รับการปลูกฝังความจงรักภักดีจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่านรุ่นก่อน ๆ 
ประกอบกับพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มักเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดน่านอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลน่านหลายครั้ง นพ.พิษณุ ฯ ซึ่งเป็นผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลน่านในขณะนั้น จึงมีความประสงค์ที่จะตอบแทนพระมหากรุณาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ติดต่อขอรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา เรียกได้ว่าเป็นสัญญาใจระหว่างกันที่จะช่วยเหลือโรงสีข้าวนั่นเอง” 
   อยํางไรก็ตาม นายแพทย์ประพันธ์ยืนยันวํา การรับซื้อข๎าวของโรงสีข๎าว ไมํได๎รับ
ซื้อเพ่ือแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมี
ตํอโรงพยาบาลนํานและชาวจังหวัดนํานแตํเพียงอยํางเดียวเทํานั้น  แตํการรับซื้อข๎าวจากโรงสีข๎าวยัง
เป็นการชํวยเหลือชาวบ๎านไปในตัวด๎วย เนื่องจากชาวบ๎านสํวนใหญํน าข๎าวมาขายให๎กับโรงสีข๎าว 
ดังนั้นการรับซื้อข๎าวจากโรงสี ยํอมเป็นการชํวยเหลือชาวบ๎านไปในตัวด๎วย 

                                           
 43 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส้นทางท่ีเป็นไปได้, 142. 
 44 ประพันธ์ ชนม์ยืน, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, โรงพยาบาลนําน,  
26 เมษายน 2560. 
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   “ด้วยเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลน่าน และยังคงมีผู้อํานวยการท่านเก่า ๆ ที่ยัง
อยู่ในพื้นท่ี ที่มองว่า การรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานเป็นการช่วยชาวบ้านในพ้ืนที่ให้มีรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง หากโรงพยาบาลเลือกรับซื้อเฉพาะข้าวเอกชน ชาวบ้านก็จะไม่ได้
รับการพัฒนา เนื่องจากการที่โรงสีข้าวยังคงส่งข้าวซึ่งเป็นผลผลิตของชาวบ้านให้แก่โรงพยาบาล นั่น
หมายความว่า โรงสีข้าวต้องพยายามควบคุมคุณภาพของข้าวที่รับซื้อมาจากชาวบ้านให้มีมาตรฐาน 
ชาวบ้านจึงต้องผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีไม่ใช่ผลิตข้าวให้ได้ปริมาณมาก ๆ แต่ไม่ควบคุมคุณภาพ 
ชาวบ้านจึงได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่ง
โรงพยาบาลน่านมองว่า โรงพยาบาลน่านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ถ้าชุมชนอยู่ได้ โรงพยาบาลก็
สามารถอยู่ได้ จึงนับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันและกัน  หรือหากต่อไปในอนาคตจะต้อง
เปลี่ยนหรือลดการรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าวจริง ๆ โรงพยาบาลก็ยังคงต้องการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งเป็นผลผลิตของชาวบ้านมากกว่า เพราะสิ่งที่สําคัญกว่าตัวเงิน คือความเข้มแข็งที่ชุมชนจะสามารถ
ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนยิ่งกว่า” 
   ดังที่ ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ45 ได๎กลําวไว๎เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจ
ชุมชน วําการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือกลุํมบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจชุมชน 
โดยทั่วไปมีอยูํสี่กลุํมได๎แกํ หนํวยงานของรัฐ NGOs นักวิชาการหรือสถาบันวิชาการ และภาคธุรกิจ  
ซึ่งธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จด๎วยสํวนใหญํมักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภายนอกซึ่งธุรกิจชุมชน ต๎อง
เรียนรู๎ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกได๎อยํางเหมาะสม โดยลักษณะของความสัมพันธ์ในความเป็นจริง
ไมํใชํปฏิสัมพันธ์สองฝุาย (เชํน ชุมชน-ราชการ ชุมชน – ธุรกิจ เป็นต๎น) แตํเป็นปฏิสัมพันธ์หลายฝุายที่
เกิดขึ้นพร๎อมกัน โดยแตํละฝุายที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับธุรกิจชุมชนตํางมีปฏิสัมพันธ์ตํอกัน ผํานการ
ด าเนินงานของธุรกิจชุมชนนั้น ๆ ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 45 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส้นทางท่ีเป็นไปได้, 154-155. 
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ภาพที่ 4.2  ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจชุมชน 
ที่มา : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ธุรกิจชุมชน,” เส๎นทางท่ีเป็นไปได๎ 

 
  ซ่ึงปัจจัยการได๎รับการสนับสนุนจากภายนอก ยังได๎มีผู๎ที่ได๎สนับสนุนปัจจัยดังกลําว คือ 
สายฝน น๎อยหีด46 ซึ่งได๎ศึกษาเรื่องสถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง พบวํา ปัจจัยที่สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
นอกจากจะมีปัจจัยด๎านทุนในชุมชน ด๎าน การได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานองค์กร หรือภาคสํวน
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ไมํวําจะเป็นงบประมาณ ความรู๎ วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ก็สํงผลส าคัญตํอศักยภาพของ
ชุมชนในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  
   นอกจากนี้ เจริญพงศ์ วิญญูณุรักษ์47 ซึ่งได๎ศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจชุมชนดอนผิงแดด ได๎กลําววํา ปัจจัยภายนอกที่ให๎การชํวยเหลือสนับสนุนกลุํมออม
ทรัพย์ดอนผิงแดด ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแตํเริ่มจัดตั้งกลุํมออมทรัพย์ ฯ 

                                           
46 สายฝน น๎อยหีด, “สถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนพ่ึงตนเอง”, 106-107. 
47 เจริญพงศ์ วิญญูนุรักษ์, ปัจจัยที่มีส่วนกําหนดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน 

ศึกษากรณีเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี ,  (กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 106. 
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ทั้งด๎านเงินทุน ด๎านวิชาการ กฎหมาย วัสดุอุปกรณ์ การตรวจสอบและการควบคุม ล๎วนมีสํวนในการ
ก าหนดความส าเร็จของกลุํมออมทรัพย์ 
 4.4.3  มีการพึ่งพาด้านองค์ความรู้จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 
   หนํวยงานหลักที่โรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับการพ่ึงพาที่ส าคัญคือการพ่ึงพา 
ด๎านองค์ความรู๎คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน กรมสํงเสริมสหกรณ์48 ซึ่งได๎รับค าสั่งจากจังหวัดนําน 
ที่ 1271/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงคณะกรรมการ
โรงสีข๎าวพระราชทาน อ าเภอทําวังผา  ด๎านการบริหารจัดการ จ านวน 10 คน ให๎เข๎ามาเป็นพ่ีเลี้ยง 
วางระบบโครงสร๎างการบริหารจัดการโรงสีข๎าว โดยได๎น ารูปแบบสหกรณ์ เข๎ามาปรับใช๎ในการด าเนิน
กิจการโรงสีข๎าวพระราชทาน ซึ่งสามารถกลําวได๎วํา ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน เป็นหัวใจส าคัญที่
เป็นผู๎วางรากฐานในการสร๎างบุคลากรให๎แกํโรงสีข๎าวอยํางแท๎จริง จากการสัมภาษณ์นายเพ่ิมศักดิ์ 
มโนวงศ์ เจ๎าหน๎าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนํานและพ่ีเลี้ยงโรงสีข๎าวพระราชทานได๎ให๎ข๎อมูลวํา 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนํานได๎รับค าสั่งมาจากจังหวัดนําน ให๎เข๎าไปวางระบบการบริหารจัดการโรงสี
ข๎าวพระราชทาน โดยน ารูปแบบสหกรณ์เข๎ามาใช๎ในการบริหารจัดการ ตํ อมาส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนําน จึงได๎ประสานทางอ าเภอ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านในชุมชนศรีภูมิ ให๎จัดการประชุมหมูํบ๎าน 12 
หมูํบ๎าน เพ่ือชี้แจงท าความเข๎าใจและประชาสัมพันธ์กับชาวบ๎านในการจัดตั้งโรงสี พร๎อมทั้งเผยแพรํ
หลักการสหกรณ์ เพื่อให๎มีการรวมกลุํมเข๎ามาบริหารจัดการโรงสีข๎าวโดยคนในชุมชน ตํอมาจึงมีการรับ
สมัครสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการโรงสีข๎าว ซึ่งผลตอบรับ
เป็นไปด๎วยดี มีการลงหุ๎นกันและเริ่มมีการทยอยสมัครสมาชิก เพ่ือด าเนินการระดมหุ๎นจนได๎เงินมา
จ านวนหนึ่ง และด าเนินการจัดประชุมใหญํสามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการโรงสีข๎าวจ านวน 
15 คน และตํอมาส านักส านักงานสหกรณ์จังหวัดนํานก็ยังท าหน๎าที่เป็นผู๎สอนให๎ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีมี
ความรู๎ความเข๎าใจในด๎านการวางระบบการบริหารจัดการโรงสี ตั้งแตํขั้นตอนการซื้อขายข๎าว การ
รวบรวมผลผลิต การจัดท าบัญชี รวมไปจนถึงการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการสอนให๎ผู๎ปฏิบัติงานซึ่งไมํมี
พ้ืนฐานใด ๆ เลยในเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข๎าว จนสามารถปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับผิดชอบได๎
เป็นที่นําพอใจ คุณเพ่ิมศักดิ์ ฯ ได๎ให๎สัมภาษณ์ถึงบทบาทหน๎าที่ของพ่ีเลี้ยงไว๎วํา  
   “เริ่มแรกเข้าไปคลุกคลีวงในทุกอย่าง ระบบการจัดการ การส่งเสริมสหกรณ์  
พ่ีเลี้ยงสอนหมด ทุกเดือนต้องประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานเดือนที่ผ่านมา
วางแผนการทํางานในเดือนต่อไปตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ เราต้องมีการประชุมใหญ่ประจําปี การ

                                           
48 เพ่ิมศักดิ์ มโนวงศ์, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนําน, 27 

เมษายน 2560. 
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จัดสรรกําไรสุทธิ สหกรณ์คอยติดตาม ปัจจุบันยังติดตามอยู่ แต่ห่างมากขึ้น เพราะองค์กรเริ่มรู้งาน 
เริ่มเดินได้ เดินตามระบบสหกรณ์ตามปกติ ไม่จําเป็นต้องเข้าไปทุกสัปดาห์ การเข้าไปดูแลแล้วแต่
จังหวะและโอกาส แค่ให้คําแนะนํา” 
   ซึ่งจากการให๎ความชํวยเหลือของพ่ีเลี้ยงที่มีความทุํมเทและเสียสละ สํงผลให๎
ผู๎ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู๎ เริ่มต๎นจากศูนย์ได๎เรียนรู๎และพัฒนาจนสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ดังที่ 
นายจักรกฤษณ์49 ได๎กลําวถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดนํานซึ่งเป็นหนํวยงานพี่เลี้ยงไว๎วํา 
   “สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยง ที่เข้าไปส่งเสริม เป็นนักสหกรณ์มี
ความมุ่งมั่น ไม่ผักชีโรยหน้า สามารถสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกต้องการเข้ามามีส่วนร่วม เพราะการทํา
กลุ่มกับชาวบ้านซึ่งยึดติดกับวิถีเดิมๆ เป็นเรื่องยาก ยากกว่าธุรกิจ เพราะพวกธุรกิจมี 4 M มีทุน  
มีความรู้ มีปัจจัยพร้อม ศักยภาพสูงก็เลยสูง แต่ชาวบ้านเป็นคนจนและขาดปัจจัยทุกอย่าง ขาด
วิสัยทัศน์ องค์ความรู้ แต่สิ่งที่ลงไปทําเป็นโรงเรียนที่มีชีวิต ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เข้าไปค่อย ๆ 
สอนตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ถ้าเค้าเรียนสําเร็จ เค้าเข้าใจ จะเกิดความมั่นคง ถ้าเราสร้างให้เกิดการเรียนรู้  
ถึงไม่มีทุน แต่เขาก็โตได้ในระดับหนึ่ง ตอนนี้อาจจะอยู่ซัก 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะเจ้าหน้าที่รันโปรเจค 
มีความรู้ความสามารถ มีใจมุ่งมั่นในการทํางาน ถึงแม้เงินเดือนน้อย แบกข้าวสีข้าวสิบตันคนเดียว  
แต่ยอมอยู่ ซึ่งถ้าพ่ีเลี้ยงดึงดูดไม่ได้ก็พัง ส่วนการสร้างกรรมการต้องค่อย ๆหาสิ่งจูงใจให้เค้า ให้รู้สึกมี
ศักดิ์ศรี มีหน้าตา เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นหน้าที่ของคณะ
พ่ีเลี้ยงกลุ่ม ที่ต้องทํางาน คอยดูแล ให้คําแนะนําทําความเข้าใจ ชักจูง และจูงใจให้ผู้ที่สมาชิกเลือกเข้า
มาทํางานบริหารจัดการกลุ่มให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อถามว่า แล้วเมื่อไหร่พ่ีเลี้ยงจะวางมือได้ 
คําตอบก็คงอยู่ที่ว่า จนกว่าเราจะสามารถแนะนํา ทําความเข้าใจ และทําให้สมาชิกได้เรียนรู้
กระบวนการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ สามารถมองกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกขั้นตอน 
และสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง เมื่อนั้น การพัฒนาของกลุ่มก็ จะเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับพ่ีเลี้ยง ว่าจะทําได้สําเร็จหรือไม่ จะสามารถ
ส่งเสริมสมาชิกของกลุ่มให้ไปถึงฝั่งอย่างที่ตั้งใจได้หรือไม่ ทั้งนี้ กลุ่มพ่ีเลี้ยงก็ได้เริ่มดําเนินกระบวนการ
บางอย่างไปบ้างแล้ว เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกหลานของสมาชิกและเยาวชนในพ้ืนที่ โดย
หวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วได้ผู้นําชุมชนที่
มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชน” 

                                           
 49 จักรกฤษณ์ ทองทับ, สัมภาษณ์โดย อุมาพร กมลคนธ์, กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา, 18 พฤษภาคม 
2560. 



Ref. code: 25595803010338VBS

96 
 

   ซึ่งจากผลการศึกษาของผู๎วิจัย จึงไมํเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็น
ของสุนัย จุลพงศธร50 ซึ่งได๎กลําววิพากษ์แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนที่ต๎องพ่ึงพาภาคสํวนภายนอกวํา 
โดยสํวนใหญํมักประสบความล๎มเหลว เนื่องจากภาคสํวนภายนอกให๎ความชํวยเหลือเพียงเงินทุนให๎
เปลํา ซึ่งหากพิจารณาจากที่มาของแหลํงเงินทุนในการกํอตั้งโรงสีข๎าวพระราชทานโรงสีชุมชนซึ่งได๎รับ
เงินสนับสนุนจากภายนอกมากกวําการระดมทุนของชาวบ๎าน โดยสัดสํวนการระดมทุนของชาวบ๎าน  
มีน๎อยกวําเงินให๎เปลําของภาคสํวนภายนอก อีกทั้งคณะกรรมการโรงสีข๎าวจ านวน 15 คน ยังคงไมํได๎
รับเงินเดือนแตํโรงสีข๎าวเกิดจากความต๎องการของผู๎น าชุมชน ซึ่งถือวําเป็นตัวแทนของชาวชุมชน ไมํได๎
เกิดจากแนวคิดของด๎านบน เพียงแตํต๎องการขอความชํวยเหลือโดยเฉพาะในระยะเริ่มต๎นเทํานั้น  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลึกลงไป ความส าเร็จของโรงสีข๎าวไมํได๎พิจารณาจากจุดเริ่มต๎นของการกํอตั้ง
แตํเพียงอยํางเดียว แตํต๎องพิจารณาในแงํของการด ารงอยูํของโรงสีข๎าวด๎วย ซึ่งตามความคิดเห็นของสุนัย 
การกํอตั้งเศรษฐกิจชุมชนโดยสํวนใหญํไมํได๎เป็นการพัฒนาให๎คนเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง แตํเป็น
เพียงการให๎ความชํวยเหลือโดยการเทงบประมาณให๎ชุมชนเพียงอยํางเดียว ซึ่งในกรณีของโรงสีข๎าว
พระราชทาน จริงอยูํที่หากไมํได๎รับความชํวยเหลือจากภาคสํวนตําง ๆ ในระยะเริ่มต๎น ตั้งแตํเงินทุน 
ไปจนถึงด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน โรงสีข๎าวคงไมํสามารถกํอตั้งขึ้นมาได๎ เนื่องจากในขณะนั้น ชาวชุมชน
ได๎รับความเดือดร๎อนจากเหตุอุทกภัย จึงไมํมีทุนใด ๆ ที่จะกํอตั้งโรงสีข๎าวได๎เอง แตํสิ่งที่แตกตําง
ออกไปจากการให๎ความชํวยเหลือของภาคสํวนตําง ๆ นอกเหนือจากเงินทุนคือ โรงสีข๎าวได๎รับความ
ชํวยเหลือสนับสนุนด๎านองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งตามความคิดเห็นของสุนัย 
ความล๎มเหลวของโรงสีข๎าวคือการไมํพัฒนาคนให๎เกิดความเข๎มแข็ง  แตํความส าเร็จของโรงสีข๎าวแหํง
นี้ ได๎รับทั้งงบประมาณและองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการ ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีสามารถพัฒนา
ตนเองและน าพาองค์กรให๎อยูํรอดได๎ นอกจากนี้ ความส าเร็จขององค์กรไมํได๎เกิดจากการให๎ความ
ชํวยเหลือจากภาคสํวนภายนอกเพียงอยํางเดียว แตํเกิดจากความมุํงมั่นทุํมเทของผู๎ปฏิบั ติงานที่มี
ความตั้งใจเรียนรู๎การบริหารจัดการอยํางจริงจัง ซึ่งสํวนส าคัญที่ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานมีความมุํงมั่นที่จะ
เรียนรู๎ในการพัฒนานั้น เกิดจากความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่พวกเขามีตํอองค์ผู๎ริเริ่มโครงการ  
ซึ่งถึงแม๎จุดเริ่มต๎นของความส าเร็จจะไมํได๎เกิดจากการระดมเงินทุนจากชาวชุมชนล๎วน ๆ แตํหาก
ปราศจากความเข๎มแข็งและความต๎องการที่จะพัฒนาตนเองของผู๎ปฏิบัติงานแล๎วนั้น โรงสีข๎าว
พระราชทานจะไมํสามารถประสบความส าเร็จได๎เลย 

                                           
50 สุนัย จุลพงศธร, ฉีกหน้ากากเศรษฐกิจ (โรงสี) ชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

ศยาม, 2550), 70-71. 
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 4.4.4   ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองส่งผลกระทบต่อโรงสีข้าว
พระราชทาน 
     ปัจจัยด๎านความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัย
ภายนอกที่สํงผลกระทบกับโรงสีข๎าวพระราชทานในระดับความเข๎มข๎นที่แตกตํางกันไป กลําวคือ 
ความเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยพ้ืนฐานแล๎ว องค์กรชาวบ๎านในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิมี
ความเข๎มแข็งชาวชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน มีความชํวยเหลือเอ้ืออาทรตามวิถีของสังคมชนบท
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎น าชุมชนและลูกบ๎านมีลักษณะของความเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ไมํคํอยมี
ความขัดแย๎งกัน อีกทั้งชาวชุมชนมีจุดศูนย์รวมใจอยูํที่ความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ดังเชํนเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเยี่ยม 
ในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ ชาวบ๎านมักให๎ความชํวยเหลือในเรื่องการเตรียมงานรับเสด็จอยํางเต็มที่ 
   อยํางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมนี่เอง เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ความยั่งยืนของโรงสีข๎าวพระราชทานก าลังถูกท๎าทาย เนื่องจากการจะหาคนรุํนใหมํ 
ให๎เข๎ามาสืบตํอองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทานยังไมํเห็นผลเป็นรูปธรรม 
ถึงแม๎วําจะมีความพยายามที่จะปลูกฝังองค์ความรู๎การด๎านการเกษตร เพ่ือมุํงหวังให๎เยาวชนรุํนใหมํ ๆ 
สามารถอยูํอาศัยท ากินในพ้ืนที่ และรํวมกันพัฒนาพ้ืนที่ของตนให๎เกิดความยั่งยืนอยํางแท๎จริงก็ตาม 
ดังที่นายเพ่ิมศักดิ์ ได๎กลําวถึงการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลทําวังผา วํา  
   “มีโครงการการอบรมเยาวชนเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
โรงสีข้าวตั้งแต่ปี 2557 ล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 มีนักเรียนจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
ชั้น ม.1 และ ม.4 จํานวน 200 คน เข้ามาเรียนรู้เรื่องข้าวและโรงสีข้าวพระราชทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ทํานาไปจนถึงการเรียนรู้ระบบการทํางานในโรงสีข้าว เมื่อเด็กเข้ามาเรียนรู้แล้ว ได้มีการนําองค์ความรู้
ที่ได้ไปปรับประยุกต์เข้าสู่วิชาเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การนําระบบสหกรณ์เข้าไปใช้ในการ
ทํากิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน” 
   อยํางไรก็ตาม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวชนบท ไมํอาจต๎านทานความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมภายนอกที่มีความเจริญมากกวํา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให๎คนรุํนใหมํในพ้ืนที่เลือกที่
จะละทิ้งวิถีชีวิตเดิม ๆ ของบรรพบุรุษไปสูํสิ่งที่พวกเขาคิดวําจะน ามาซึ่งชีวิตที่ดีกวํา ดังค าสัมภาษณ์
ของชาวชุมชนรายหนึ่งวํา 
   “ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ฐานะพอกินพอใช้ พอมีลูกก็ส่งลูกไปเรียนในเมือง ถ้าถาม
ว่าทําไมเขาไม่มาอยู่ตรงนี้ เขาไปได้ดิบได้ดีหมดแล้ว พอถามชาวบ้านว่าทําไมไม่อยากให้ลูกมาทํางาน
โรงสี เขาก็บอกว่า ทํางานโรงสีมันคัน เจอฝุ่นเจออะไร งานก็หนัก เงินก็น้อย เขาส่งลูกไปเรียนในเมือง
อย่างน้อยก็จบ ม.6 สู้ไปทํางานเอกชน ไปทําโรงงานในเมืองดีกว่า” 
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   แม๎แตํนายจ านงค์ ราชภัณฑ์ ผู๎จัดการโรงสีข๎าวเองก็ได๎สะท๎อนถึงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสํงผลให๎คนรุํนใหมํไมํสนใจที่จะท างานในท๎องถิ่นของตนเอง 
   “จริง ๆ แล้ว เราก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังมารับช่วงต่อ โดยเฉพาะรุ่นน้องผมอีก
สิบยี่สิบปี ให้ได้เข้ามาทํางานแทนผม อีกอย่างการมีโรงสีข้าวพระราชทานก็เป็นการสร้างงานให้คนใน
ชุมชนไม่ต้องไปไกล อยู่กับพ่อกับแม่ แต่มันติดที่รายได้มันน้อย แต่ทุกวันนี้หายากเหลือเกิน เอาตรง ๆ 
นะครับ ปีแรกๆ ตอนเข้ามาทํางานใหม่ ๆ ผมได้เงินเดือนแค่ 6,000 กว่าบาท มันไม่พอกินหรอกครับ 
แต่ก็อาศัยเก็บผักเก็บหญ้ากินเอา ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะ แบ่งปันจุนเจือกันก็เลยพออยู่ได้ แต่พวก
เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่พอหรอกครับเงินแค่นี้ 500 ในหนึ่งวันมันยังใช้กันแทบจะไม่พอเลย” 
  ดังที่ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ51 ได๎กลําวถึงวิถีชีวิตของคนรุํนหนุํมสาวปัจจุบันใน
สังคมชนบทวํา “ลูกๆ ยุคนี้ ถูกระบบการค้าอุตสาหกรรมดึงเข้าอยู่ในโรงงานหมด เราจึงไม่เห็นเด็กๆ 
หนุ่มสาวอยู่ในไร่นา เกือบไม่เหลือเลย วัวควายเกือบหายจากท้องทุ่ง ทุกอย่าง เงิน เงิน ทั้งหมดเลย 
แต่จะโทษชาวนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ เขาแก่แล้ว ชาวนาโดยเฉลี่ยปัจจุบันอายุ 58-60 ปี ให้ใช้แรงงาน
เต็มที่ก็ไม่ไหว กต็้องจ้างไถนา ไถ 3 รอบ ทําเทือกอีก 1 รอบ เป็น 4 รอบ พันธุ์ข้าวก็ต้องซื้อเขาอีก ค่า
เกี่ยวอีกข้าวไร่ละ 600 บาท ที่ต้องจ้างเพราะชาวนารายย่อยส่วนใหญ่แก่ ทําไม่ไหวไม่ว่าการนวดข้าว 
ขนข้าวไปตาก เก็บข้าวเข้าฉาง เพราะฉะนั้นระบบลานตาก ระบบฉางข้าว มันหายหมดเลย” 
  นอกจากนี้ นายแพทย์ประพันธ์ ยังได๎แสดงความคิดเห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่สํงผลให๎วิถีดั้งเดิมของคนในชุมชนอํอนแอลง  
  “ที่คนรุ่นเก่า ๆ เขาอยู่ได้เพราะเขาเกิดมานาน เรารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เดิมมันดีอยู่
แล้ว แต่พอเด็กรุ่นใหม่ เห็นอะไรใหม่ ๆ ก็เกิดการเปรียบเทียบ แม้แต่ในกลุ่มแพทย์ถัดจากผมไปสิบปีก็
ยังคิดไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะได้รับการปลูกฝังเรื่องสํานึกรักชุมชน แต่ก็คงไม่ลึกซึ้งเหมือนอย่างคนรุ่น
ก่อน ๆ ดังนั้นคนในชุมชน พ่ีน้องพ่อแม่ของเด็กยุคใหม่ ต้องเป็น Role Model ให้เด็ก ๆ ได้ ถ้าพูด
อย่างเดียวเขาไม่ทําตามหรอก เพราะมันเป็นค่านิยมใหม่ไปแล้ว จากที่เห็นในสื่อต่าง ๆ ดังนั้นการสอน
จึงต้องเป็นการทําให้ดู อยู่ให้เห็น คนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความยั่งยืนต้องทํางาน
หนัก ต้องพยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุด” 
  ดังนั้น เพ่ือจะสร๎างความยั่งยืนในชุมชนได๎อยํางแท๎จริง คือการเปลี่ยนทัศนคติของ
คนรุํนใหมํ ให๎หันกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยูํแล๎วให๎สามารถ
พ่ึงพาตนเองได๎ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในรัชกาลที่ 9 ก็เป็น

                                           
51 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “ไทยพับลิกา,” https://thaipublica.org/2016/12/narong-

small-farmer/ (สืบค๎นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560). 
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หนึ่งในทางรอดของชาวชนบทให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎โดยไมํต๎องกังวลถึงระบบกลไกตลาด ดังที่ 
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ52 ได๎ให๎สัมภาษณ์ไว๎ในเว็บไซต์ไทยพับลิก๎าวํา  
  “การมีชีวิตรอดมันไม่จําเป็นต้องพ่ึงเงินเสมอไป คนมักคิดว่าถ้าฉันไม่มีเงินฉันก็ตาย 
แต่ถ้าคิดใหม่ว่าฉันมีเงินน้อย ฉันยังอยู่ได้ ดังที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดํารัสว่า ถ้าเรามีนา 10 
ไร่ อย่าทํานาทั้งหมดได้ไหม ทําแต่พอดีๆ พอดี พอมี พอกิน ใน 10 ไร่ ทํานา 3 ไร่ก็พอแล้ว ไร่หนึ่งได้
ข้าว 50-60 ถัง 3 ไร่ก็ 150 ถัง ก็ได้ข้าวเกวียนครึ่งแล้วเกวียนครึ่งคุณอยู่ 3- 4 คน สบายๆ” 
  สํวนความเปลี่ยนแปลงด๎านการเมือง จากการศึกษาผู๎วิจัยพบวํา นโยบายด๎าน
การเมืองสํงผลกระทบกับโรงสีข๎าวพระราชทานอยูํบ๎าง เนื่องจากรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปแตํละชํวง
สํงผลให๎นโยบายที่เกี่ยวกับการค๎าขายข๎าวได๎รับผลกระทบอยูํบ๎าง ดังที่นายเพ่ิมศักดิ์ ได๎ให๎สัมภาษณ์ไว๎
วํา  
  “ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล ที่มีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ส่งผลต่อผล
ประกอบการของโรงสีข้าว โดยเฉพาะโครงการรับจํานําข้าว ในส่วนของโรงสีข้าวพระราชทาน ราคา
ข้าวเปลือกขยับสูงขึ้นสมาชิกขายได้ราคาดีข้ึนการจํานําข้าว เนื่องจากตอนมีโครงการรับจํานําข้าวเราก็
รับซื้อข้าวในราคาที่ใกล้เคียงกันกับรัฐบาล แต่ก็ยังคงพิจารณาเรื่องคุณภาพความชื้นและสิ่งเจือปนเป็น
สําคัญอยู่” 
  แตํเนื่องจากวิถีชีวิตของคนภาคเหนือโดยสํวนใหญํ โดยเฉพาะชาวต าบลศรีภูมิ
ไมํได๎ปลูกข๎าวเพ่ือขายเป็นหลักดังเชํนชาวนาภาคอ่ืน ๆ แตํพวกเขาจะขายข๎าวที่เหลือจากการเก็บไว๎
บริโภคในครัวเรือนแล๎ว หรือมักจะขายข๎าวในชํวงที่ต๎องการจะขายเทํานั้น ชํวงนโยบายโครงการรับ
จ าน าข๎าวชาวบ๎านจึงน าข๎าวมาขายปูอนโรงสีข๎าวพระราชทานตามปรกติ ยกเว๎นเกษตรกรที่ปลูกข๎าว
จ านวนมาก ๆ เทํานั้นจึงจะน าข๎าวไปจ าน าตามโครงการของรัฐบาลประกอบกับโรงสีข๎าวพระราชทาน
มีระบบการรับซื้อข๎าวที่มีการควบคุมการกักตุนข๎าวตามความต๎องการของตลาด ไมํได๎กักตุนข๎าวใน
ปริมาณที่มากดังเชํนโรงสีข๎าวขนาดใหญํ โรงสีข๎าวพระราชทานจึงไมํคํอยได๎รับผลกระทบจากนโยบาย
รับจ าน าข๎าว โดยเฉพาะปัญหาข๎าวล๎นสต๏อค มีเฉพาะด๎านราคารับซื้อที่สูงขึ้นตามราคาตลาดใน
ชํวงเวลานั้น 
  “ โรงสีข้าวไม่มีผลกระทบด้านลบมากนัก เนื่องจากโรงสีข้าวรับซื้อแบบ
บริหารสต๊อคข้าวตามออเดอร์ตลาดซื้อเป็นช่วงๆไม่ซื้อสต๊อคเต็มในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่
ตลาดและสามารถซื้อได้ตามเป้าเนื่องจากวิถีการขายข้าวของเกษตรกรสมาชิกจะทยอยขายตามความ
จําเป็นๆช่วงๆไม่เหมือนภาคอ่ืนๆที่ขายออกทั้งหมดเพ่ือปลูกใหม่ ส่วนผลด้านบวกราคาข้าวสารขยับ

                                           
 52 เรื่องเดียวกัน. 
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สูงขึ้นบ้างส่งผลดีต่อต้นทุนผลิตเนื่องจากโรงสีข้าวมีข้าวในสต๊อกบางส่วนที่รับซื้อในราคาต่ํากว่าช่วงมี
นโยบายรับจํานําทําให้ได้ส่วนต่างจากการแปรรูปสีข้าวจําหน่าย” 
  กลําวโดยสรุป ก็คือ ตัวแปรด๎านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก 
ก็เป็นตัวแปรที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทานเชํนเดียวกัน ซึ่งปัจจัย
ที่สํงผลเป็นอยํางมากตํอความส าเร็จ คือตัวแทนของโรงสีข๎าวที่มีความสามารถในการเจรจาตํอรองใน
การขอรับความชํวยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งเป็นผู๎น าระดับสูงที่สามารถท าให๎โรงสีข๎าวได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
สํวนปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมภายนอกโรงสีข๎าวพระราชทาน ก็เป็นสํวนส าคัญที่ท าให๎โรงสีข๎าว
พระราชทานประสบความส าเร็จเชํนเดียวกัน ได๎แกํ ความเป็นโรงสีข๎าวพระราชทาน ที่สํงผลให๎ เกิด
การบูรณาการระหวํางกันของภาคราชการในการให๎การชํวยเหลือสนับสนุนโดยไมํถูกตํอต๎าน  
การพ่ึงพาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการโรงข๎าวพระราชทานจากส านักงานสํงเสริมสหกรณ์จังหวัด
นําน สํงผลให๎ผู๎ปฏิบัติงานได๎รับความรู๎จากการปฏิบัติงานจริง และปัจจัยด๎านความเปลี่ยนแปลงด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ก็สํงผลตํอการด ารงอยูํของโรงสีข๎าวเชํนเดียวกัน โดยเฉพาะความ
เปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจและสังคม ที่ท าให๎วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ๎านเปลี่ยนจากการด ารงอยูํโดยใช๎
ทุนทางสังคมของตนเอง เป็นการพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและกลไกตลาด ซึ่งนี่ เองเป็นสิ่งที่ท๎า
ทายวํา ในอนาคต หากความเปลี่ยนแปลงดังกลําวท าให๎คนรุํนใหมํหันหลังให๎ชุมชน โรงสีข๎าว
พระราชทานจะสามารถด ารงอยูํได๎อยํางไร นี่เองจึงเป็นสิ่งที่ท๎าทายตํอความยั่งยืนของโรงสีข๎าว
พระราชทาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  

  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยแหํงความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าว
พระราชทาน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ  
   1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข๎าว
พระราชทานตามกรอบแนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบเชิงบูรณาการ ของ วรเดช จันทรศร 
   2. เพ่ือเสนอแนะและหาแนวทางแก๎ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงสี
ข๎าวพระราชทานซึ่งความส าเร็จดังกลําวพิจารณาจากการด ารงอยูํและการเติบโตของโรงสีข๎าว
พระราชทาน รวมทั้งค๎นหาจุดอํอนและอุปสรรคของโรงสีข๎าว เพ่ือน ามาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาการ
บริหารจัดการให๎ดียิ่งขึ้น 
  ในการศึกษาวิจัย ผู๎วิจัยใช๎วิธีการศึกษา ดังนี้ 
  1. ใช๎วิธีการศึกษาจากข๎อมูลทุติยภูมิ ได๎แกํ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
ได๎แกํ หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งรายงานการด าเนินงานและ
ผลการด าเนินงานของโรงสีข๎าว 
  2. ใช๎วิธีการศึกษาจากข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข๎อมูลโดยลงพ้ืนที่ศึกษา โดยใช๎
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการและโรงสีข๎าว ได๎แกํ ตัวแทน
กลุํมผู๎บริหารและพนักงานโรงสีข๎าว จ านวน 8 ทําน กลุํมสมาชิกโรงสีข๎าว จ านวน 10 ทําน และ
ตัวแทนหนํวยงานภายนอกที่ให๎การสนับสนุนโรงสีข๎าว จ านวน 5 ทําน 
  3. ผู๎วิจัยใช๎วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา โดยการ
เก็บข๎อมูลจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับโรงสีข๎าวทุกภาคสํวน ตั้งแตํ คณะกรรมการโรงสีข๎าวพระราชทาน 
ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวพระราชทาน สมาชิกโรงสีข๎าวพระราชทาน รวมทั้งตัวแทนภาคสํวนที่ให๎การ
สนับสนุนโรงสีข๎าวพระราชทาน ซึ่งผู๎วิจัยได๎ค๎นพบถึงปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จตามกรอบแนวคิด  
ซึ่งได๎ดัดแปลงมาจากทฤษฎี การน านโยบายไปปฏิบัติของตัวแบบบูรณาการ ของ วรเดช จันทรศร 
 ซึ่งเงื่อนไขของความส าเร็จ คือ ความส าเร็จเชิงปริมาณ ได๎แกํ ผลก าไรและเงินปันผล 
ความส าเร็จเชิงคุณภาพ คือการด ารงอยูํและการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการของสมาชิก
โรงสีข๎าว  
 ดังนั้น เพ่ือให๎เข๎าถึงข๎อมูลของปัจจัยด๎านความส าเร็จทั้งสี่ด๎าน ผู๎วิจัยจึงใช๎วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน โดยแบํง
ประเด็นค าถามออกเป็น 4 ประเด็น ได๎แกํ 
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  1. ด๎านสมรรถนะของโรงสีข๎าว ประกอบด๎วย โครงสร๎างองค์กรและการแบํงหน๎าที่
การท างานภายในองค์กร ความพร๎อมด๎านจ านวนและองค์ความรู๎ของบุคลากร งบประมาณการ
ด าเนินงาน ความพร๎อมของวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 
  2. ด๎านการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน ประกอบด๎วย ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ในการกํอตั้งโรงสีข๎าวพระราชทาน อันน าไปสูํการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
การควบคุมติดตามการท างานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให๎รางวัลและลงโทษตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
  3. ด๎านความเชื่อมั่นและศรัทธาตํอผู๎น า อันน าไปสูํความรํวมมือของสมาชิก 
  4. ด๎านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล๎อมภายนอก ความสามารถของ
ตัวแทนโรงสีข๎าวพระราชทานในการเจรจาตํอรองกับผู๎น าระดับสูงในการขอรับความชํ วยเหลือ
สนับสนุน และความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อมภายนอกทั้งในแงํการสนับสนุน การพ่ึงพา และความ
เปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 สมรรถนะขององค์กรมีประสิทธิภาพ 
   การพิจารณาสมรรถนะของโรงสีข๎าว คือการพิจารณาวํา โรงสีข๎าวสามารถด าเนิน
ธุรกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถแขํงขันกับโรงสีอ่ืน ๆ  ได๎หรือไมํ กลําวคือ มีโครงสร๎างของ
องค์กรและมีการแบํงงานกันท าที่ชัดเจน มีบุคลากรท าหน๎าที่ดูแลการด าเนินธุรกิจของแตํละฝุายอยําง
เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน การมีงบประมาณของโรงสีมาจากการการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
สํงผลให๎โรงสีมีก าไรที่น ามาใช๎บริหารจัดการ รวมทั้งการมีวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ที่เอ้ือตํอการ
ประกอบกิจการ  
    1. โครงสร๎างและการแบํงหน๎าที่การท างานกันอยํางชัดเจน ตั้งแตํระดับผู๎บริหาร
ซึ่งก็คือคณะกรรมการโรงสีข๎าว ไปจนถึงผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าว โดยการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ
การท างานของแตํละคนกันอยํางชัดเจน มีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารแตํละคนให๎
รับผิดชอบดูแลการท างานในแตํละฝุายให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของกลุํม แตํการท างานของแตํละกลุํมมี
การประสานงานกันระหวํางฝุายตําง ๆ  กลําวคือ ถึงแม๎แตํละคนจะท าหน๎าที่ที่แตกตํางกัน แตํก็เป็น
การท างานรํวมกันเป็นทีม เพ่ือเปูาหมายเดียวกัน นั่นคือการด าเนินกิจการธุรกิจโรงสีข๎าวให๎มีผลก าไร
เพียงพอที่จะสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
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   2. บุคลากรมีเพียงพอกับภาระงาน เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยูํอยําง
จ ากัด บุคลากรได๎เรียนรู๎ทักษะการท างานของตนเองซ้ า ๆ จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับผิดชอบ
หน๎าที่ของตนได๎พอสมควร สํงผลให๎การมีสํวนรํวมในระดับสูงเกิดกับผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวเสียมากกวํา
เนื่องจากผู๎ปฏิบัติงานเป็นผู๎ที่ต๎องรับผิดชอบโดยตรงตํอความอยูํรอดของโรงสีข๎าว 
   3. โรงสีข๎าวมีงบประมาณในการบริหารจัดการเพียงพอ โดยหลังหักคําใช๎จําย 

การด าเนินงานแล๎ว ผลก าไรสุทธิที่เหลือจะถูกน าไปพิจารณาจัดสรรตามข๎อบังคับ เพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกองทุนตําง ๆ ตามระเบียบข๎อบังคับของโรงสีข๎าว รวมทั้งสามารถปันผลให๎แกํสมาชิกผู๎ถือหุ๎น
อยํางตํอเนื่องตั้งแตํเริ่มกํอตั้งจนถึงปัจจุบัน 
   4. วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูํในปัจจุบันมีเพียงพอกับกิจการโรงสีข๎าวขนาดเล็ก ไมํติดขัด
มีผลผลิตปูอนตลาดตามค าสั่งซื้อของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง  
   5. สถานที่กํอตั้งโรงสีข๎าวตั้งอยูํบนพ้ืนที่สูง น้ าทํวมไมํถึงและติดถนนใหญํ 
สามารถเป็นแหลํงพักพิงของชาวบ๎านยามเกิดภัยพิบัติได๎ อยํางไรก็ตาม การที่โรงสีข๎าวตั้งอยูํติดถนนใหญํ
สํงผลให๎ชาวบ๎านรายยํอยไมํสะดวกในการเดินทางเนื่องจากเกรงวําจะประสบอุบัติเหตุ แตํโรงสีข๎าวได๎
แก๎ปัญหาดังกลําวด๎วยการบริการเข๎าไปรับซื้อข๎าวจากกลุํมชาวบ๎านแทนที่จะให๎ชาวบ๎านน าข๎าวมาขาย
ให๎โรงสีด๎วยตนเอง ซึ่งชาวบ๎านมีความพึงพอใจพอสมควร 
 5.1.2  โรงสีข้าวพระราชทานมีการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน 
   1. โรงสีข๎าวพระราชทานกํอตั้งมาโดยไมํได๎แสวงหาผลก าไรเป็นหลัก แตํเป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อมุํงเน๎นการพ่ึงพาตนเองของชาวชุมชน ดังนั้น ผลก าไรของการด าเนินกิจการจึงมุํง
ให๎กิจการด าเนินอยูํได๎เป็นหลัก ไมํได๎มุํงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให๎แกํกลุํมดังเชํนโรงสีข๎าวเอกชน ใน
ยามปกติ โรงสีข๎าวเป็นแหลํงบริการด๎านการเกษตรครบวงจรให๎แกํชาวชุมชน ตั้งแตํการซื้อขายข๎าว 
ชาวบ๎านมีแหลํงซื้อขายข๎าวในราคาที่ดีกวําท๎องตลาด และมีแหลํงซื้อขายข๎าวที่แนํนอน โรงสีข๎าวไมํ
ปฏิเสธการรับซื้อข๎าวจากสมาชิก สมาชิกขายข๎าวให๎โรงสีโดยไมํถูกกดราคา มีการบริการสีข๎าว ซื้อขายวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตร แหลํงเรียนรู๎การปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหลํงเงินกู๎ดอกเบี้ยต่ า สํวน
ในยามภัยพิบัติ โรงสีข๎าวมีกองทุนข๎าวพระราชทานส าหรับชํวยเหลือชาวบ๎าน ส าหรับให๎ชาวบ๎านกู๎ยืม
ไปเพาะปลูกทดแทนข๎าวที่ได๎รับความเสียหาย กลําวคือ เป็นการจัดตั้งโรงสีชุมชน มุํงเน๎นผลประโยชน์
ของสมาชิกเป็นหลัก ทั้งด๎านการประกอบอาชีพ ได๎แกํ การสร๎างงานให๎แกํคนในพ้ืนที่ ทั้งการท าการเกษตร 
การปลูกข๎าวที่มีคุณภาพเพ่ือปูอนตลาด การเป็นพนักงานโรงสีข๎าวซึ่งท าให๎เกิดองค์ความรู๎ในด๎านการบริหาร
จัดการโรงสีข๎าว ไปจนถึงการได๎รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก การรํวมลงทุนกับโรงสีข๎าวผําน
การถือหุ๎น การได๎รับสวัสดิการสาธารณประโยชน์จากโรงสีข๎าว ท าให๎คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได๎มากขึ้น ไมํต๎องขอรับความชํวยเหลือจากภาคสํวนภายนอกแตํเพียงอยํางเดียว 
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   2. โรงสีข๎าวพระราชทานมีความชัดเจนในการก าหนดภารกิจและการมอบหมาย
งาน เนื่องจากเป็นโรงสีชุมชนขนาดเล็ก ดังนั้น การจัดโครงสร๎างองค์กรจึงมีความชัดเจนและไมํ
ซับซ๎อน และมีความชัดเจนในการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานในแตํละฝุาย เริ่มตั้งแตํการ
ก าหนดให๎คณะกรรมการโรงสีข๎าวแตํละคนมีภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝุายตําง ๆ ตามระเบียบข๎อบังคับของโรงสีข๎าว การด าเนินการใด ๆ จะต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการของแตํละฝุาย ไปจนถึงคณะกรรมการโรงสีข๎าวและตัวแทนสมาชิก  
ทั้งคณะกรรมการและผู๎ปฏิบัติงานจึงมีหน๎าที่ความรับผิดชอบในการท างานและทราบขอบเขตความ
รับผิดชอบของตนเอง 
   3. โรงสีข๎าวพระราชทานมีการก าหนดมาตรฐานการท างานในแตํละฝุาย อันจะ
น ามาซึ่งการควบคุมติดตามการท างานในแตํละฝุายวําด าเนินงานได๎ตามเปูาหมายหรือไมํ พบปัญหา
และอุปสรรคใดในการด าเนินงาน น ามาซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได๎หาทางปรับปรุง
แก๎ไขการด าเนินงานตํอไปในอนาคตได๎  
   4. ระบบการให๎คุณให๎โทษตามผลการปฏิบัติงานยังไมํสะท๎อนผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลแตํเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของโรงสีข๎าวพระราชทาน การ
พิจารณาการขึ้นเงินเดือนจึงเทําเทียมกัน สํงผลให๎การให๎รางวัลและลงโทษผู๎ปฏิบัติงานไมํได๎สะท๎อน
ภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงานของผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวแตํละคน  
 5.1.3  ความเชื่อม่ันต่อผู้น า น ามาซึ่งความร่วมมือของสมาชิก 
   1.ความเชื่อมั่นตํอผู๎น าชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงสีข๎าว เนื่องจาก
ผู๎น าในชุมชน โดยเฉพาะผู๎น าในชํวงเริ่มต๎นของการกํอตั้งมีความเข๎มแข็ง ทุํมเทและเสียสละเพ่ือ
สํวนรวม ประกอบกับเจตคติดั้งเดิมของชาวชนบทซึ่งมักเลื่อมใสและเชื่อมั่นในตัวผู๎น าชุมชน  ดังนั้น 
ผู๎น าชุมชนจึงเป็นอีกปัจจัยหลักท่ีท าให๎สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมกับกิจกรรมของโรงสีข๎าว 
   2. สมาชิกโรงสีข๎าวเข๎ามามีสํวนรํวมกับโรงสีข๎าวตามหลัก “สหกรณ”์ ได๎แกํ การ
รํวมลงหุ๎นกับโรงสีข๎าว มีการระดมทุนจากสมาชิก การซื้อขายข๎าวกับโรงสีข๎าว การซื้อขายวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตรจากโรงสีข๎าว การเข๎ารํวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ การเข๎ารํวมรับรู๎และ
รํวมตรวจสอบการท างานของโรงสีข๎าว รวมทั้งการเข๎ารํวมกิจกรรมกองทุนข๎าวพระราชทาน ซึ่งโดย
สํวนใหญํ สมาชิกให๎ความรํวมมือตามหลักสหกรณ์เป็นอยํางดี แตํสิ่งที่สมาชิกยังขาดคือความคิ ด
สร๎างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตํอโรงสีข๎าวยังคํอนข๎างน๎อย สํวนใหญํไมํคํอย
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งเมื่อผู๎น าวําอยํางไร ชาวบ๎านก็พร๎อมที่จะท าตาม อยํางไร
ก็ตาม ความเชื่อม่ันที่สมาชิกมีตํอผู๎น าก็มีจุดอํอนตรงที่สมาชิกจะเกิดความรู๎สึกพ่ึงพาและไว๎วางใจผู๎น า
มากจนขาดความคิดสร๎างสรรค์ที่จะริเริ่มสิ่งใหมํ ๆ สะท๎อนให๎เห็นจากการเลือกตั้งคณะกรรมการ
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บริหารโรงสีซึ่งทุกคนเป็นผู๎น าหมูํบ๎านตําง ๆ ในต าบลศรีภูมิทั้งสิ้น ถึงแม๎จะมีชาวบ๎านในชุมชนหลาย
คนที่มีศักยภาพที่จะมาท าหน๎าที่เป็นผู๎บริหารโรงสีข๎าว แตํกลับไมํได๎รับความไว๎วางใจ หรือหากได๎รับเลือก 
ผู๎ถูกเลือกท่ีไมํได๎เป็นผู๎น าชุมชนก็เลือกที่จะปฏิเสธต าแหนํง เนื่องจากเกรงวําจะไมํได๎รับความไว๎วางใจ
และความรํวมมือจากสมาชิก ซึ่งการเลือกคณะกรรมการชุดเดิม ๆ ไมํสนับสนุนให๎ผลัดเปลี่ยนผู๎มี
ศักยภาพในชุมชนคนใหมํ ๆ ให๎เข๎ามาท างาน ถือเป็นจุดอํอนตํอการพัฒนาตํอยอดองค์ความรู๎ด๎านการ
พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารของชาวชุมชน ดังนั้น ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของชาว
ชุมชนยังไม่เพียงพอที่จะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งหากต่อมาการคัดเลือก
คณะกรรมการหากได้ผู้น าที่ไม่มีความรู้ความสามารถและไม่ทุ่มเทดังเช่นผู้น าปัจจุบัน โรงสีข้าว
อาจประสบความล้มเหลวได้นอกจากนี้ การที่โรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับการชํวยเหลือสนับสนุนจาก
ภาคสํวนตําง ๆ ถึงแม๎จะเป็นการได๎เปรียบโรงสีข๎าวอ่ืน ๆ ที่เกิดจากทุนของคนในชุมชนเพียงอยําง
เดียวอยํางแท๎จริง ซึ่งแตํการได๎รับความชํวยเหลือจากภาคสํวนตําง ๆ สํงผลตํอความเข๎มข๎นทางด๎าน
ความรู๎สึกของการเป็นเจ๎าของรํวมกัน เนื่องจากสมาชิกไมํต๎องดิ้นรนมากเทําชุมชนที่ต๎องแสวงหาทุน
ด๎วยตนเอง แตํหากต๎องการให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยํางแท๎จริง ต๎องท าให๎คนสํวนใหญํในชุมชนรู๎สึก
ถึงการเป็นเจ๎าของรํวมกันให๎มากขึ้นความเข๎มแข็งด๎านความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของรํวมกันโรงสีข๎าว
พระราชทานจึงยํอมน๎อยกวําโรงสีข๎าวซึ่งกํอตั้งมาจากความดิ้นรนของชาวบ๎านในพ้ืนที่แตํเพียงอยํางเดียว 
 5.1.4  การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 
   1.ตัวแทนของโรงสีข๎าวพระราชทานมีความสามารถในการประสานขอความ
ชํวยเหลือจากภาคสํวนภายนอกมีสํวนส าคัญที่ท าให๎โรงสีข๎าวพระราชทานได๎รับความชํวยเหลือ
สนับสนุนจากภาคสํวนตําง ๆ คือนายสน ค ามินทร์ ก านันต าบลศรีภูมิในขณะนั้น ซึ่งมีความสามารถใน
การสร๎างความสัมพันธ์กับภาคสํวนภายนอก ซึ่งก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อีกทั้งยังสามารถสร๎างความเชื่อมั่นให๎ทรงเล็งเห็นศักยภาพของคนในชุมชนในการตํอยอดการพ่ึงพา
ตนเองของคนในชุมชน จนได๎รับความชํวยเหลือสนับสนุนเรื่อยมา นอกจากนี้ ผู๎ปฏิบัติงานยังมี
ความสามารถในการเจรจาตํอรองกับคูํค๎าจนได๎รับความไว๎วางใจและได๎รับการสนับสนุนทางด๎าน
การตลาดกับคํูค๎าท่ีแนํนอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
   2. ความเป็นโรงสีข๎าวพระราชทาน สํงผลให๎ความสัมพันธ์กับภาคสํวน
ภายนอกมีความราบรื่น ดังจะเห็นได๎จากการได๎รับการสนับสนุนทั้งจากหนํวยงานภาครัฐตั้งแตํระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และภาคเอกชนโดยปราศจากความขัดแย๎ง ทั้งด๎านงบประมาณ องค์
ความรู๎ ไปจนถึงชํองทางการตลาดซึ่งหากไมํใชํโครงการในพระราชด าริ การบูรณาการการให๎ความ
ชํวยเหลือจากภาคสํวนตําง ๆ อาจเกิดข้ึนได๎ยาก  
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   3. โรงสีข๎าวพระราชทานมีการพ่ึงพาด๎านองค์ความรู๎จากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนํานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎โรงสีข๎าวพระราชทานสามารถด ารงอยูํได๎จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นหนํวยงานที่ให๎เข๎าไปวางระบบการบริหารจัดการโรงสีข๎าวพระราชทาน โดยน ารูปแบบสหกรณ์  
เข๎ามาใช๎ในการบริหารจัดการ และเป็นผู๎สอนให๎ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีมีความรู๎ความเข๎าใจในด๎านการวาง
ระบบการบริหารจัดการโรงสี ตั้งแตํขั้นตอนการซื้อขายข๎าว การรวบรวมผลผลิต การจัดท าบัญชี รวม
ไปจนถึงการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการสอนให๎ผู๎ปฏิบัติงานซึ่งไมํมีพ้ืนฐานใด ๆ เลยในเรื่องการบริหาร
จัดการโรงสีข๎าว จนสามารถปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองค์กรจนยังคงสามารถด ารงอยูํได๎ และยังคง
เป็นหนํวยงานที่ให๎ค าปรึกษาด๎านการบริหารจัดการของโรงสีข๎าวพระราชทานมาจนถึงปัจจุบัน 
   4. ความเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สํงผลกระทบตํอ
โรงสีข๎าวพระราชทาน โดยเฉพาะการด ารงอยูํและความยั่งยืนของโรงสีข๎าวพระราชทาน จาก
การศึกษาพบวํา ความเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมสํงผล
กระทบกับโรงสีข๎าวพระราชทานคํอนข๎างมากในแงํของความยั่งยืนเนื่องจากเยาวชนรุํนใหมํในพ้ืนที่
เลือกที่จะละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษไปสูํระบบทุนนิยม ซึ่งในอนาคตหากคนรุํนใหมํเลือกที่จะ
หันหลังให๎กับชุมชนท๎องถิ่น โรงสีข๎าวพระราชทานอาจไมํสามารถด ารงอยูํได๎อยํางยั่งยืน เนื่องจากไมํมี
ผู๎สานตํอกิจการสํวนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพบวํา นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายรับ
จ าน าข๎าว สํงผลตํอการด าเนินกิจการของโรงสีข๎าวพระราชทานในด๎านราคาการรับซื้อข๎าวเปลือกจาก
ชาวบ๎าน เนื่องจากราคาข๎าวเปลือกขยับสูงขึ้น สํงผลให๎สมาชิกขายข๎าวได๎ในราคาดีขึ้นจากโครงการรับ
จ าน าข๎าว อีกทั้งโรงสีข๎าวก็รับซื้อข๎าวในราคาที่ใกล๎เคียงกับรัฐบาล อยํางไรก็ตาม ด๎วยวิถีชีวิตของ
ชาวบ๎านที่ไมํได๎ปลูกข๎าวเพ่ือจ าหนํายเป็นหลัก แตํปลูกข๎าวเพ่ือรับประทานในครัวเรือน เมื่อเหลือจาก
เก็บจึงน ามาขาย ประกอบกับโรงสีข๎าวพระราชทานรับซื้อข๎าวตามความต๎องการของคูํค๎าเป็นส าคัญ 
ไมํได๎มีการกักตุนข๎าวไว๎มากนัก สํงผลให๎วิถีการซื้อขายข๎าวไมํได๎เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 
 
5.2 ข้อเสนอแนะต่อโรงสีข้าวพระราชทาน 
 
 การเสนอแนะสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ด๎าน ได๎แกํ  
  1. ข๎อเสนอแนะด๎านสมรรถนะของโรงสีข๎าว 
  2. ข๎อเสนอแนะด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิก  
 
 
 



Ref. code: 25595803010338VBS

107 
 

 5.2.1  ด้านสมรรถนะของโรงสีข้าว  
  1. ในอนาคตควรมีการจัดสรรเงินเดือนนอกเหนือจากเบี้ยประชุมประจ าเดือนและ
เงินโบนัสประจ าปีให๎แกํคณะกรรมการโรงสีข๎าว เพื่อจูงใจให๎คณะกรรมการมีความตั้งใจปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เนื่องจากในระยะยาว ความทุํมเทและความเสียสละของผู๎น ารุํนตํอไปอาจมีความเปลี่ยนแปลงไป หาก
คณะกรรมการโรงสีข๎าวไมํมีจิตสาธารณะดังเชํนคณะกรรมการในชุดปัจจุบัน มีความเป็นไปได๎สูงวํา
คณะกรรมการจะไมํให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรมกับโรงสีข๎าว ซึ่งจะสํงผลตํอการประกอบกิจการ
และความเชื่อมั่นของสมาชิก นอกจากนี้ ยังเป็นการจูงใจให๎ชาวบ๎านซึ่งมีศักยภาพเข๎ามาเป็น
คณะกรรมการโรงสีข๎าวอีกด๎วย           
  2. โรงสีข๎าวควรมีการสะสมงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติมในอนาคต 
เนื่องจากเครื่องจักรมีความเสื่อมสภาพไปตามการเวลา เชํน เครื่องสีข๎าว แตํเนื่องจากเครื่องสีข๎าวมี
ราคาสูง จึงมีความจ าเป็นต๎องทยอยสะสมทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรในอนาคต นอกจากนี้ การจัดซื้อ
เครื่องจักรบางชนิดเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น เชํน เครื่องจักรยกกระสอบข๎าว 
เนื่องจากการใช๎เครื่องจักรท างานแทนคนจะท าให๎เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากกวํา 
รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณการจ๎างคนในระยะยาวอีกด๎วย อยํางไรก็ตาม การจัดซื้อ
เครื่องจักรควรจัดซื้อเมื่อโรงสีข๎าวมีเงินทุนสะสมเพียงพอที่จะจัดซื้อโดยไมํกระทบกับงบประมาณ 
การด าเนินกิจการ อีกท้ังควรค านึงถึงคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในระยะยาวด๎วย 
  3. ผู๎ปฏิบัติงานโรงสีข๎าวควรได๎รับการพัฒนาทักษะการท างานอยํางตํอเนื่อง 
โดยเฉพาะด๎านการจัดท าบัญชีของโรงสีข๎าว รวมทั้งทักษะการตํอรองราคา ทักษะด๎านการตลาด การ
พัฒนารูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ให๎มีความนําสนใจ สะดวกตํอการใช๎งาน รวมทั้งการซื้อขายข๎าว 
เนื่องจากบางครั้งผู๎ปฏิบัติงานยังไมํกล๎าตัดสินใจที่จะซื้อขายข๎าว เนื่องจากเกรงวําจะขาดทุน จึงยังต๎อง
ขอรับค าแนะน าจากพ่ีเลี้ยงอยูํเป็นระยะ จึงยังถือวําความช านาญในการท างานยังไมํเพียงพอที่จะยืน
อยูํได๎ด๎วยตนเองร๎อยเปอร์เซ็นต์ 
 5.2.2  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
  1.การเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาชิก เนื่องจากโรงสีข๎าวได๎รับการชํวยเหลือ
สนับสนุนจากภาคสํวนภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแตํเริ่มกํอตั้ง ไมํได๎เกิดจากการลงแรง
ลงทุนทรัพย์ของชาวชุมชนเองล๎วน ๆ สํงผลถึงความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของรํวมกันที่มีน๎อยกวําโรงสีข๎าว
ชุมชนที่กํอตั้งมาจากการดิ้นรนของชาวชุมชนด๎วยตนเองแท๎ ๆ ดังนั้น การมีสํวนรํวมของชาวชุมชนจึง
อยูํในระดับผู๎รับผลประโยชน์พ้ืนฐานตามหลักสหกรณ์ แตํหากต๎องการให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยําง
แท๎จริง ต๎องท าให๎คนสํวนใหญํในชุมชนรู๎สึกถึงการเป็นเจ๎าของรํวมกันให๎มากขึ้น เพ่ือที่เมื่อรู๎สึกถึงความ
เป็นเจ๎าของรํวมกัน จะท าให๎พวกเขามีความกระตือรือร๎นและตั้งใจเลือกผู๎แทนหรื อคณะกรรมการ 
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โรงสีข๎าวที่มีความรู๎ความสามารถมากกวําการเลือกเฉพาะผู๎น าชุมชนให๎มาปฏิบัติหน๎าที่ ซึ่งเป็นหน๎าที่
ของผู๎น าและผู๎ปฏิบัติงานที่ต๎องกระตุ๎นให๎สมาชิกเห็นความส าคัญของการมีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็นตํอโรงสีข๎าวพระราชทาน  
  2.  การตํอยอดการถํายทอดองค์ความรู๎ไปยังเยาวชนในพ้ืนที่ ถึงแม๎วําโรงสีข๎าว
พระราชทานจะมีการจัดโครงการถํายทอดองค์ความรู๎การผลิตข๎าว ตั้งแตํการปลูกข๎าวไปจนถึงการ
เรียนรู๎กระบวนการในโรงสีข๎าวพระราชทานให๎กับโรงเรียนตําง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ แตํ
กระบวนการดังกลําวยังไมํเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎และการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
จึงต๎องมีการจัดกิจกรรรมดังกลําวอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเยาวชนในพ้ืนที่ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของ
การพัฒนาชุมชนในอนาคตตระหนักถึงประโยชน์ของการด ารงอยูํของโรงสีข๎าวพระราชทาน จะท าให๎
พวกเขามีความต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงสีข๎าวให๎เกิดความยั่งยืนอยํางแท๎จริง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1.เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จาก
การเก็บข๎อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เทํานั้น ดังนั้น หากต๎องการให๎งานวิจัยดังกลําวมีความ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงควรท าการศึกษาเชิงปริมาณควบคูํไปด๎วยเพ่ือให๎ผลการศึกษามีความเที่ยงตรง
มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาโรงสีข๎าวซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จวํามี
ปัจจัยที่สอดคล๎องหรือไมํสอดคล๎องกับปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของโรงสีข๎าวพระราชทานจังหวัด
นํานหรือไมํเพ่ือยืนยันถึงปัจจัยความส าเร็จของโรงสีข๎าวพระราชทานแหํงอ่ืน ๆ 
 3. ควรศึกษาโรงสีข๎าวพระราชทานแหํงอ่ืน ๆ ที่ไมํประสบความส าเร็จวําเกิดจากปัจจัยใดบ๎าง 
เนื่องจากโครงการพระราชด าริหลายโครงการประสบความล๎มเหลว ถึงแม๎วําจะมีหนํวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนให๎การชํวยเหลือสนับสนุน 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
กรมสํงเสริมสหกรณ์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงสีข้าว

พระราชทาน จังหวัดน่าน, 2556. 
เจริญพงศ์ วิญญูนุรักษ์. ปัจจัยที่มีส่วนกําหนดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน ศึกษากรณี

เฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี . กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.  

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. “ธุรกิจชุมชน” เส้นทางท่ีเป็นไปได้. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอร์
เน็ท จ ากัด, 2550. 

ธนากร สังเขป. การพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 
ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2556. 
ประเวศ วะสี. ภาวะผู้นํา : ความเป็นไปในสังคมไทยและวิธีการแก้ไข. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: หมอ

ชาวบ๎าน, 2540. 
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการงานวิจัยแหํงชาติ . เศรษฐกิจพอเพียง 

กับการประยุกต์ใช้: จากงานวิจัยขยายผลสู่ชุมชน กรุงเทพฯ: ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดสามลดา, 2552. 
วรเดช จันทรศร. ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: หจก. สหายบล็อกและ

พิมพ์จ ากัด, 2548. 
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2531. 
สมลักษณา  ไชยเสริฐ. “การพัฒนารูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีนครบาล.” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวอุมาพร กมลคนธ์ 
วันเดือนปีเกิด 3 พฤษภาคม 2531 
ต าแหนํง วิทยากรปฏิบัติการ กองงานในพระองค์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

 

 

 

 


