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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต                          

ขาวอนิทรยีของกลุมวสิาหกิจชมุชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื อาํเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบรุ ีรวมถึงปญหา 

อุปสรรคในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาแนวทางหนุนเสริมและ

ขยายผลไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนอ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก 

และการจัดประชุมกลุมยอยกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนและการจัดประชุม
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กลุมยอย กับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน                              

รวมทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) 

กลุ มสงเสริมเกษตรกรบานตาลลูกออน (อําเภออูทอง) และกลุมวิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจโตเร็ว                                 

(อําเภอดานชาง) ผลการวิจัย พบ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง

ยั่งยืน ไดแก ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม ปญหาอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจ พบปญหา                    

แนวกนัชน การจดัการนํา้ การขาดองคความรูดานเกษตรอินทรีย และมกีารกาํหนดแนวทางหนุนเสริมและขยายผล

ไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่น คือ หาความรูจากการศึกษาดูงานกับกลุมที่ประสบความสําเร็จ ทําบันทึกบัญชี 

และออกรานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครอืขาย 

คําสําคัญ
 ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม    เกษตรอินทรีย    การลดตนทุน  

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน

Abstract
 The purposes of this thesis were to study the key success factors for management of                   
Suphan Buri, Tung Thong community enterprise group to reduce the organic rice cost of production, 
management problem, to set the enhancing operational management guidelines and to study                        
the results of the enhancing operational management guidelines employed into other communities 
in Suphan Buri province. This was a qualitative research employed the in-depth interviews and 
focused group for collecting data from key informants of Tung Thong community enterprise group, 
government and private sectors. Further group were selected including Tahling Chan community 
enterprise (in Amphoe Mueang), Ban Than louk On community enterprise (in Amphoe U-Thong), 
and the Mai To Raew community enterprise (in Amphoe Dan Chang). Findings that the key success 
factors for management of Suphan Buri, Tung Thong community enterprise group such as group 
leader, group member, group management etc. Management outcome and problem of                                      
community enterprise found buffer zone problem, water management, shortage of knowledge etc. 
To determine a group management supporting guideline to the community enterprise seeked for 
the other knowledge and had the educational visit at other successful projects, record of income/

expenses, and participate in public events for network formation to share knowledge.

 

Keywords
 Group Management Accomplishment, Organic Farming,  Decrease the Operation Cost, 

Tung Thong Organic Rice Group Community Enterprise
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บทนํา
 ยทุธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 มาสูการจัดทําแผนยุทธศาสตร

เกษตรอินทรียระดับจังหวัด  จังหวัดสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย                                

จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ข้ึน จากความรวมมือของทุกภาคสวนเพ่ือใชเปนแนวทาง                               

ในการขับเคล่ือนงานดานเกษตรอินทรียของจังหวัดสุพรรณบุรีใหบรรลุตามวิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี                                 

ที่วา “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัยช้ันนํา ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค บานเมือง

สะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนยการศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” (Thailand Rice Science 

Institute, 2017)

 จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ปลูกขาวทั้งหมด 3,348,755 ไร จากขอมูลของสถาบันวิทยาศาสตรขาว                 
แหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี (สวช.) (13 มิถุนายน พ.ศ. 2560) พบวา พื้นที่เพาะปลูกขาวอินทรียมปีระมาณ 
250-300 ไร ขาวอินทรีย เปนขาวที่ใชกระบวนการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติที่ไมพึ่งสารเคมี ปจจุบัน
พบวา การทําเกษตรอินทรียนั้นสามารถตอบโจทยผูบริโภคในบางกลุมที่ดูแลสุขภาพ (Health Conscious) 
และมีกระแสตอบรับพืชผลเกษตรอินทรยีทัง้ในและตางประเทศ ขาวอนิทรยีเปนอกีทางเลือกหน่ึงทีส่รางมลูคา
เพิ่ม (Value-added) ใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตามแมวาระบบเกษตรอินทรียจะมีปญหาและอุปสรรค                        
จากปจจยัภายนอกและปจจยัภายในทีส่งผลใหเกษตรกรบางกลุมทีย่งัคงพึง่พาสารเคมซีึง่มีอนัตรายทีเ่กดิจาก
การตกคางและสงผลตอสขุภาพในท่ีสดุ แตในขณะเดียวกนักม็กีลุมวสิาหกิจชมุชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื
ซึง่บรหิารจดัการกลุมมากวา 10 ป (ป พ.ศ. 2550) ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในดานตางๆ ไดแก ดานคน ดานตลาด 
ดานตนทนุและดานการผลติ เปนตน (Thailand Rice Science Institute, 2017) และจากตวัอยางความสาํเร็จ
ในการปลกูขาวอนิทรยีในกลุมวสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรียทุงทองย่ังยนื จงึเปนเปาหมายเพ่ือนาํกระบวนการ
และขั้นตอนในการบริหารจัดการของกลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุ งทอง มาเปนตนแบบดาน                                 
การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียไปหนุนเสริมและขยายผลกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอื่นที่อยู                  
ในระยะปรบัเปลีย่นในจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและรายงานขอมูลและแนวทางการบรหิารจดัการกลุมฯ เพือ่นาํเสนอ
ระดบันโยบายกบัหนวยงานสนบัสนนุและหนวยงานรองรบั อาท ิเกษตรจงัหวดัสพุรรณบรุ ีสถาบนัวทิยาศาสตร                     
ขาวแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ ตลอดจนกลุ มวิสาหกิจชุมชนอื่นที่อยู ในระยะปรับเปลี่ยนใน                                   
จังหวัดสุพรรณบุรี อันจะสงผลใหเกษตรกรเกิดการต่ืนตัวในการรวมกลุ มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และ                                

จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตขาวอินทรีย 

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาปจจัยท่ีนาํไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทนุการผลิตขาวอนิทรีย

ของกลุมวิสาหกิจชมุชนเกษตรอนิทรยีทุงทองยัง่ยนื  อาํเภออูทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีและศกึษาปญหาอปุสรรค

ในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุมอื่นที่อยูในระยะปรับเปล่ียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ                      

กลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
        จากขอมูลของกรมการขาว ป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตขาวอินทรีย 

ที่สูงมาก เนื่องจากมีปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดแก ทรัพยากรน้ํา  พื้นท่ีที่อุดมสมบรูณ  ความพรอมใน                   

ดานทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม โดยเกษตรกรตองมีการจัดการ ดงัน้ี การเลือกพ้ืนท่ีแปลงใหญ

ที่มีขนาดติดตอกัน วิเคราะหคุณสมบัติของดิน รวมถึงการปรับสภาพแวดลอมแปลงนากอนการไถแปร                         

สายพันธุขาวท่ีไดรับการดูแลมาอยางดีและไมเคยมีการใชสารเคมีสังเคราะหมากอน สามารถตานทานโรค 

และแมลงไดด ีปลกูขาวแบบปกดํา ใชปุยอินทรยีจากธรรมชาตอิยางตอเน่ืองและสมํา่เสมอ เลือกปลกูในชวงเวลา

ที่เหมาะสมของขาวแตละสายพันธุ  มีการควบคุมวัชพืช ปลูกพืชหมุนเวียนในตระกูลถั่วทั้งกอนและ                                

หลงัการปลกู มกีารจดัระดบันํา้ใหสมัพนัธกบัการเจรญิเตบิโตของลําตนในระยะปกดาํจนถงึระยะแตกกอ นอกจากน้ี 

เกษตรกรตองควบคุมการเก็บรักษาขาวโดยใหมีความชื้นตํ่ากวารอยละ 14 (Department of Rice, 2016)

  ตนทุน (Cost) เปนมูลคาของทรัพยากรท่ีองคกรใชประโยชนไปเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค                          

ตามทีก่าํหนดไว เชน ตนทนุของวัตถดุบิและแรงงานท่ีเกดิข้ึนเพ่ือผลติสนิคาหรือบรกิาร เปนตน ตนทนุมักจะถกูวดั

มูลคาเปนจํานวนเงินที่จะตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยอาจเปนตนทุนที่เกิดข้ึนจริง                               

หรือที่เรียกวาตนทุนในอดีต และตนทุนประมาณการ (Budgeted Cost) ซึ่งเปนตนทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

อนาคตโดยทั่วไปแลวนักบัญชีอาจจะกําหนดตนทุนที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมเดียวกันซ่ึงเรียกวา                             

กลุมตนทุน (Cost Pools) อาทิ วัตถุดิบ คาแรงงาน คาไถปรับที่เตรียมปลูก คาเมล็ดพันธุ การบํารุงรักษา

เครื่องจักร นอกจากนี้ยังตองพิจารณา ตนทุนตามกิจกรรมของผลิตภัณฑ ไดแก วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทาง

ออม คาแรงทางตรง คาแรงทางออม และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Ketpirut, 2013)

  ปจจัยที่ทําใหประเทศญ่ีปุนประสบความสําเร็จในการผลิตขาวก็คือ การที่เกษตรกรหรือชาวนา

ในประเทศญ่ีปุนมีการรวมตัวกันซ่ึงการรวมตัวกันน้ันนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางใน      

การแกไขปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน การรวมกลุมน้ันจะทําใหเกษตร                            

มีอํานาจในการตอรองท้ังในดานการผลิตและการตลาดและนํามาซ่ึงความรวมมือกันของสมาชิกในกลุม                    

อีกทั้งยังไดมีการพัฒนาการทํางานเปนกลุม มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลง                    

เงินทุนและการไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก (Kusuntia, 2016)

  การตลาดเปนปจจัยความสําเร็จอันดับแรกของธุรกิจเกษตรอินทรีย (Nastase, Stoian & Ion, 

2011) ในขณะท่ีการบริโภคขาวอินทรียเกิดจากแรงจูงใจเร่ืองสุขภาวะ ราคาขาวเปลือกอินทรียจะขายได                   

ราคาสูงกวาราคาขาวเปลือกทั่วไปประมาณรอยละ 10 และขาวอนิทรียที่จําหนายแบงออกเปน 2 ตลาด คือ 

ตลาดสะดวกซื้อ (Modern Trade) และชองทางขายตรง (Direct Market) ซึ่งราคาคอนขางสูง เพราะเปน                   

ขาวที่ไดรับมาตรฐานเดียวกับขาวสงออก และตลาดที่จําหนายโดยเกษตรกรวางจําหนายในชุมชนที่เปน                    

แหลงผลิตและรานจําหนายสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ ราคาจะตํ่ากวาขาวอินทรียตลาดแรก แตราคา                 

ก็ยังสูงกวาราคาขาวสารปกติ (Yotkaew, 2017)
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 2. ปญหาและอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจชุมชน
  ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ไดแก สมาชิกในกลุม

มีการรวมตัวกันนอยมาก สวนใหญผลิตเพ่ือการยังชีพ จําหนายในรูปวัตถุดิบ และเหลือนํามาแปรรูป ทําให

ขาดการบริหารจัดการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ  หากแยกกันผลิตหรืออยูในลักษณะตัวใครตัวมันทําให

โอกาสที่จะพัฒนาใหเขมแข็งคอนขางยาก ขาดเครือขาย อัตลักษณ และตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย                          

ขาดความเช่ือมโยง (Linkage) การประสานงานกับภาครัฐเปนแบบหลวม ๆ ขาดการสนับสนุนดานความรู 

ทักษะ การเปนพ่ีเลี้ยงดานวิธีคิด รวมถึงขาดการประสานงานการทํางานท่ีเช่ือมตอระหวางกลุมกับภาครัฐ 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานสนับสนุนอื่น  ขณะเดียวกันภาครัฐขาดการติดตามประเมินผล                                             

ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน (Yotkaew, 2017)

  นอกจากนีป้ญหาและอปุสรรคของกลุมวสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยียงัประกอบดวยรายละเอยีด

ดังตอไปนี้ คือ 

  2.1 ปญหาดานการผลิต คือ การขาดความรูดานเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาพัฒนาการผลิต 

(Praphattanphisut Intiviro, 2014 ;  Srigiofun et al., 2012  ; Klinchan, 2014)  ในขณะท่ี  Bacenetti, Fusi, 

Negri, Bocchi & Fial (2016) ที่ศึกษา การผลิตระบบอินทรียอยางยั่งยืน กรณีศึกษา การตรวจสอบการปลูก

ขาวในอิตาลี พบวา การผลิตขาว อินทรียจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ 11 รายการ อาทิ ปจจัยการผลิต 

เชน ปุย การเก็บขอมูลการเก็บเกี่ยว การวิเคราะหสภาพอากาศ พื้นที่ นํ้าสะอาด เคร่ืองจักร รวมไปถึงการนํา

เทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดความย่ังยืน (Bacenetti et al., 2016) ซึ่งสอดคลองกับ Rattanawilai (2014) ที่พบ

วา จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดีในฟารม (ตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรียนานาชาติ IFOAM) การเก็บเกี่ยวเฉพาะที่ใชประโยชนได การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

มคีณุภาพตรงตามความตองการของผูซือ้ มคีวามตอเนือ่งและมคีวามสมัพนัธกนัในระบบโซอปุทาน (Supply 

Chain)

  2.2  ปญหาดานการตลาด คือ ราคาขาวตกต่ํา การถูกกดดันราคาจากพอคาคนกลาง                             

มีแหลงรับซ้ือจํานวนนอย ขาดความรูเกี่ยวกับดานการตลาด การจัดจําหนายยังมีการกระจายตัวไดนอย                        

เพราะลูกคามีเฉพาะกลุมและการสงเสริมการตลาดมีนอยมาก ไมมีแหลงจําหนายขาวอินทรียที่เพียงพอตอ

ความตองการของตลาด บรรจภุณัฑของขาวอนิทรียยงัไมมีการติดฉลากทีใ่หขอมลูทีช่ดัเจน (Yotkaew, 2017 

; Klinchan, 2014) 

  2.3 ปญหาดานตนทนุ จากการศึกษาตนทุนการทํานา ของ Isavilanont (2015) พบวา ตนทุน

การทาํนาของไทยในป พ.ศ. 2558 อยูที ่9,266 บาท/ตนัในขณะที ่Luanjiraphan (2010) และ Ketpirut (2013) 

ที่ศึกษาการเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวอินทรียและการปลูกขาวใชสารเคมี พบวา                        

การผลติขาวอนิทรยีมตีนทนุทัง้หมดเฉลีย่ตอไรตํา่กวาการผลติขาวใชสารเคม ีและการปลกูขาวอนิทรียมกีาํไร

สทุธิสงูกวาการปลกูขาวใชสารเคมีอยางมนียัสาํคญัทางสถติซิึง่สอดคลองกบั Chancharoen, Wasontiwong 

& Srithongkerd (2015) ท่ีศกึษาเปรยีบเทยีบคาใชจายในการปลกูขาวอนิทรียกบัการปลกูขาวแบบเกษตรเคมี 
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พบวา คาใชจายในการปลูกขาวอินทรียมีคาใชจายทั้งสิ้น 2,480 บาท/ไร ในขณะท่ี คาใชจายในการปลูกขาว

แบบเกษตรเคมี มีคาใชจายอยูที่ 5,477 บาท/ไร

  2.4 ปญหาดานคน คอื การรวมกลุมเปนสิง่สาํคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน การรวมกลุมนั้นจะทําใหเกษตรมีอํานาจ                           

ในการตอรองทัง้ในดานการผลติและการตลาดและนาํมาซึง่ความรวมมอืกนัของสมาชกิในกลุม อกีท้ังยงัไดมี

การพัฒนาการทํางานเปนกลุม  มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลงเงินทุนและ                        

การไดรบัการสนบัสนนุจากแหลงเงนิภายนอก (Kusuntia, 2016) ตวัอยาง กลุมวิสาหกจิชมุชน ศนูยขาวชมุชน

บานอุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ มีการสรางเครือขายพ่ึงพากันและกัน เชนเดียวกับกลุมวิสาหกิจชุมชน                             

กลุมปลูกขาวอินทรียตําบลเชียงเพง อําเภออุมแสง จังหวัดยโสธร ไดมีการจัดตั้งทีมประสานงานทั้งภายใน

และภายนอกกลุมเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน (Department of Rice, 2016)

 3. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
                ขอมูลการสัมภาษณนายปญญา ใครครวญ หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง

ยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดกอต้ังกลุมฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีสมาชิก 39 ครัวเรือน ที่ปลูกขาว 

ผกัและผลไมอนิทรยี จาํนวน 250 ไร โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมคนรวมคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรูในแนวทางเกษตร

อินทรียในหลักทฤษฎีใหมใหเกิดรูปธรรมเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค

และตลาด เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียที่ไดรับการสงเสริมจากภาคีเครือขายท่ีเปนทั้งภาครัฐและ

เอกชน หนวยงานรองรบั ไดแก สถาบนัวจิยัขาวแหงชาตจิงัหวดัสุพรรณบรุ ี(สวช.)  เกษตรจงัหวดั เกษตรอาํเภอ 

และเกษตรตําบลจากโครงการนาแปลงใหญ สนบัสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย ลดตนทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ โดยกรมการขาวเปนผูรับรองมาตรฐาน  นอกจากน้ียังมี        

หนวยงานสนบัสนนุจากมลูนธิขิาวขวญั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) พฒันาชมุชน

จังหวัด ผูจัดจําหนายจากภาคเอกชน (บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด และบริษัทไทย ออกานิคฟูด จํากัด)                                  

ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุม ตลอดจนสรางเครือขายการตลาดท่ีแสวงหาความรวมมือ                

ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุ งทองยั่งยืนใหเปนศูนยเรียนรู                         

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และถายทอดประสบการณการใหแกประชาชนและ                     

องคกรอื่น ๆ ปจจุบันสมาชิกกลุมทุงทองย่ังยืนไดรับการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ”ชุมชนรวมรับรอง”                       

(PGS: Participatory Guarantee System) ซึง่เปนสวนหนึง่ในมาตรฐานของ Organic Thailand และ IFOAM 

และเปนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Lemon Farm ORGANIC PGS ปลูกขาวสายพันธุ                                                 

ทีต่ลาดอินทรียตองการ อาทิ ขาวหอมปทุม ขาวไรซเบอรรี ่ขาวหอมมะลิแดง ขาวหอมนิล ขาวหอมธรรมศาสตร 

และขาวทับทิมชุมแพ  สงขายบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) บริษัทซองเดอรไทยออแกนิคฟูด                           

และตลาดทองถ่ิน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
 

 
            

 
 

 
 

วิธีการวิจัย
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ ดังนี้

 1. เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 

    ประชากรกลุมแรก คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี สุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยคัดเลือก

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนที่ปลูกขาวอินทรีย จํานวน 8 คน ประชากรกลุมที่สอง 

คือ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับขาวอินทรีย ไดแก มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัด

สุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหาร

ซองเดอร  สุมกลุมตวัอยางดวยวิธกีารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุมตวัอยาง

ที่เปนเจาหนาที่เกษตรชํานาญการ จํานวน 7 คน  สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ                                     

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชการสัมภาษณตามแนวแบบสัมภาษณดวยคําถามปลาย

เปดเพ่ือคนหาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ                 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

  ประชากรกลุ มที่สาม คือ  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ มอื่นที่อยู ในระยะปรับเปลี่ยนใน                                         

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) กลุมสงเสริมเกษตรกร                      

บานตาลลูกออน (อาํเภออูทอง) และกลุมวสิาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจโตเร็ว (อาํเภอดานชาง) สุมกลุมตวัอยาง

ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร                      

จากกรมสงเสริมการเกษตร กลุมชมุชนละ 5 คน รวมจํานวน 15 คน  วธิกีารเก็บรวบรวมขอมลู  คอื การสัมภาษณ

เชิงลึกตามแบบสัมภาษณซึ่งมีกรอบแนวคําถามเก่ียวกับดานการผลิต ดานตนทุน ดานตลาด และดานคน 

และการจัดประชุมกลุ มยอย (Focus Group) เปนรายกลุ มชุมชนเพื่อสํารวจการบริหารจัดการและ                                        

ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุมสําหรับการผลิตขาวอินทรีย

 2.  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 

  ประชากรกลุมแรก คอื หวัหนากลุมวสิาหกจิชุมชนเกษตรอินทรยีทุงทองย่ังยนืทีป่ลูกขาวอนิทรยี 
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จํานวน 8 คน หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) จํานวน 1 คน หัวหนากลุม                        

สงเสริมเกษตรกรบานตาลลูกออน (อําเภออูทอง) จํานวน 1 คน และหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจ

โตเร็ว (อําเภอดานชาง) จํานวน 1 คน  รวมจํานวน 11 คน

  ประชากรกลุมทีส่อง คอื บคุลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วของกบัขาวอนิทรีย ไดแก 

มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล                         

ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหารซองเดอร  จํานวน 7 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดประชุม                              

กลุมยอย (Focus Group) เพื่อกําหนดแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต                         

ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชน 3 กลุมท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียน (1 - 2 ป)  จากเคมีเปนอินทรีย                                  

เพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอื่นในจงัหวัดสุพรรณบุรี

 3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอ 1 และขอ 2

        การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจาก                          

การสัมภาษณเชิงลึกมาถอดความ แจกแจงความถ่ี และประมวลผลเปนคาความถี่และคารอยละ  สวนขอมูล

ทีไ่ดจากการประชุมกลุมยอยไดนาํมาถอดความ ใหรหสัตามประเด็นท่ีสนใจ วเิคราะห สงัเคราะห และตีความ  

จากนั้น นําผลการวิเคราะหทั้งหมดมาสรุปเพ่ือเปนแนวทางการบริหารการจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต

สาํหรับการผลิตขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยนื อาํเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชมุชนกลุมอ่ืนท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
  1.1 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต                     

ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                    ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 4 ดาน คือ 

ดานคน ดานตนทุน ดานตลาด และดานการผลิต ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
 

  
(Key Success Factors) 

  
( ) 

 

 
1.  14 93.33 
2.  13 86.67 
3.  10 66.67 
4.  6 40.00 
5.  3 20.00 

 
1.  4 26.67 

 
1.  8 53.33 
2.  7 46.67 
3.  ( ) 5 33.33 
4.  2 13.33 

 
1.  1 6.67 

 จากตารางท่ี 1 พบวา 5 อันดับแรกที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ใหความสําคัญปจจัยดานคน ประเด็น

ผูนาํกลุม คดิเปนรอยละ 93.33 ลาํดบัที ่2 คอื ประเดน็สมาชิกกลุม คดิเปนรอยละ 86.67 ลาํดับที ่3 คอื ประเดน็

การบริหารจัดการกลุมที่ดี คิดเปนรอยละ 66.67 ลําดับที่ 4 คือ ประเด็นการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก 

คิดเปนรอยละ 40 และลําดับที่ 5 คือ ประเด็นการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 20  
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ตารางท่ี 2 

โครงสรางตนทุนการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืน

   ( ) 
1.  500.08 20.46 
2.  292.20 11.96 
3. /  277.12 11.34 
4. /  237.12 9.70 
5.  278.73 11.41 
6. /  637.54 26.09 
7.  134.07 5.49 
8.  86.86 3.55 

 ( ) 2,443.73 100.00 
 

 จากตารางท่ี 2 ซึ่งเปนผลจากการสัมภาษณเชิงลึกในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 – กรกฎาคม        

พ.ศ. 2560 พบวา ตนทุนที่เกิดจากการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน                   

มีดังนี้ คาเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุ คาจางหวาน/ดํา คาปุยและสารกําจัดวัชพืช คาดูแลรักษา (คานํ้ามัน                            

ขับรถไปนา) คาเกี่ยวขาวและสีขาว (รวมคาขนสง) คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาซอมแซมอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ               

เชน คาเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ทั้งนี้ไดนําขอมูลของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน                          

จํานวน 8 คน  พื้นที่ปลูก 118 ไร คิดเปนตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉล่ียตอไร ประมาณ 2,443.73 บาท 

ทั้งนี้ไมรวมคาเชาที่นา คาภาษีที่ดิน และคาเสื่อมราคา 

 นอกจากนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ดานตลาด ไดแก มีตลาดที่ดีจากการทําเกษตร

พันธะสัญญา (Contact Farming) กับบริษัท ไทยออรกานิคฟูดจํากัด (ซองเดอร) และบริษัทสังคมสุขภาพ 

จํากัด (เลมอนฟารม) ดานการผลิตไดแก มีการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวสําหรับเพาะกลาในรอบการผลิตตอไป

เพือ่เปนการประหยัดตนทนุ และมีการรับรองเกษตรอินทรีย PGS โดยชุมชนตามหลักการและมาตรฐานเกษตร

อินทรียสากล   

  1.2 การจดัการและปญหาอปุสรรคในการจัดการกลุมชุมชนอ่ืนทีอ่ยูในระยะปรบัเปลีย่น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา
   ปญหาหลัก ไดแก

        ดานการผลิต คอื ปญหาแนวกันชนซ่ึงเกษตรกรมีความเห็นวา ตนเองตองเสยีคาใชจายเพ่ิมขึน้ 

และสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก ปญหาการจัดการนํ้าในชวงฤดูแลงมีจํานวนไมเพียงพอตอการปลูก ดานคน คือ 

การขาดองคความรูที่จําเปนตอการผลิตขาวอินทรีย และการขอใบรับรองมาตรฐานซึ่งเกษตรกรพบวา                            

มีระบบที่ซับซอน และดานทุน คือ คาใชจายสูง
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   ปญหารอง ไดแก

   ดานคน คือ ปญหาดานการวางแผนและกําลังการผลิต (Productivity) ซึ่งจะทําให                        

การคํานวณตัวเลขตนทุนมีความคลาดเคล่ือน ดานการผลิต คือ ปญหาวัชพืช เกษตรกรบางรายไมทราบ                     

วิธีการกําจัดวัชพืชที่ถูกตองและเหมาะสม ปญหาการขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ และเคร่ืองจักร เนื่องจาก

การปลูกขาวอินทรียนัน้ เกษตรกรไมสามารถนําอปุกรณทีเ่คยทํานาเคมีมาใชไดอกี จงึตองจดัหาอุปกรณใหม 

ทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องดินมีความเปนกรด/ดาง การซื้อเมล็ดพันธุ ขาว                               

การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ดานทุน คือ การบันทึกบัญชี ภาระหนี้สินและดานตลาด คือ ขาดชองทาง                   

การจัดจําหนาย

 2. แนวทางหนุนเสริมการจัดการกลุมเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวสิาหกิจ
ชุมชนเพ่ือนําไปขยายผลกับกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปแนวทางการหนุนเสริมเปน                

4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานตลาด ดานคน และดานตนทุน ดังนี้
  2.1 ดานการผลติ ขอมลูจากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทีป่ระชมุไดมกีารเสนอวา 

ควรใหความรูดานการปลกูขาวอนิทรยีแกเกษตรกรเพือ่นาํไปปฏบิตัติอไป เชน มกีารใหความรูและขอแนะนาํ

แกเกษตรกรในการศกึษาการทาํเกษตรอนิทรยี ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความรูความเขาใจอยางละเอียดตัง้แตคร้ังแรก

กอนลงมอืปลกู ศกึษาหาความรูและดงูานจากกรมวชิาการในโครงการเกษตรยัง่ยนื หรอืไปดงูานจากสถานที่

ตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ รวมท้ังมีการแนะนําผูปลูกรายใหมใหรูจักกับผูที่ประสบความสําเร็จเพ่ือให

เกษตรกรสามารถแลกเปล่ียนเรยีนรูจากผูมปีระสบการณจรงิ ควรมกีารแนะนําใหเกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตนเองสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ควรมีการแนะนํา

ใหเกษตรกรปลกูขาวอนิทรยีตามลาํดบัขัน้ตอน  โดยตองมคีวามมุงมัน่ตัง้ใจทาํงานรวมกนั ตลอดจนควรมกีาร

ใหคาํแนะนาํแกเกษตรกรในการเลอืกใชเมลด็พนัธุทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง และเกษตรกรควรทราบถงึ

ขอดีของการมีระบบแนวกันชนในการทําเกษตรอินทรีย 

   นอกจากน้ี ทีป่ระชุมยงัไดมกีารเสนอวา ควรใหความรูดานการจัดการผลิตโดยควรแนะนํา

ใหผูรเิริม่ใหมทกุทานรวมกลุมกนัในการผลิตขาว  ไมควรทําเพียงลําพงั เพราะการรวมกลุมกนัก็จะทําใหสมาชิก

เกดิการเรียนรูระหวางกันและกัน สมาชิกในกลุมทกุทานตองทราบวัตถปุระสงคของกลุมใหชดัเจน กลุมสมาชิก

ทุกทานตองซื่อสัตย หากสัญญาวาจะทําอะไร ตองดําเนินการทําในสิ่งที่กลาวไว นอกจากนี้ควรแนะนําให                

กลุมสมาชกิรูจกัการสรางเครอืขายกบับคุคลอืน่หรอืองคกรภายนอก  และหากเกษตรกรมปีญหาในการปลกูขาว

ควรแนะนําเกษตรกรวา ไมควรหลบปญหา แตควรแกไขไปทีละเร่ือง นอกจากนี้ เกษตรกรควรขอคําแนะนํา

กับผูตรวจประเมินในกรณีที่พบปญหา

  2.2 ดานตลาด จากวิธีการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูเขารวมประชุมไดเสนอ

แนวคดิ ความเหน็ และประสบการณ รวมทัง้ขอเสนอแนะทีเ่กีย่วของในการแกปญหาดานตลาดของทัง้ 3 กลุม 

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นแนวทางการหนุนเสริมดานตลาด คือ ผูนํากลุมฯ ตองนําตัวเองเขารวมในการอบรม/

ออกงาน/ออกราน เพราะการอบรมคอืหนึง่ในสถานะของการสรางเครอืขาย ในเรือ่งของการแลกเปลีย่นเรยีนรู                
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รูเขา รูเรา ออกราน รวมทํากจิกรรมตางๆ เพ่ือเปนการแนะนํา โฆษณา ประชาสัมพนัธใหทราบวา ไดทาํเกษตรอินทรีย

ทั้งกายและใจ ไมชาไมนานก็จะมีตลาดเขามาเอง เปนการสรางตนทุนความคิด ความเช่ือมั่น ความศรัทธา               

ที่เปนตนทุนที่ใหญมาก คือ พลังของกลุมที่รวมตัวกัน เกษตรกรตองเชื่อในตัวเราเองกอนแลวคนอื่นจะเชื่อ                  

ตามเพราะวาอินทรียมันดี สุขภาพมันดี และความเชื่อเหลานี้มันเปนตัวบอกของคุณภาพและราคา                          

เปนการทําตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) พรอมกับประชาสัมพันธเรื่องราวที่ใกลตัวเรา 

  2.3 ดานคน ผูเขารวมวิธกีารจัดประชุมกลุมยอยไดใหขอเสนอเก่ียวกับแนวคิด ขอคดิเห็นและ

ประเด็นขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาแนวการบริหารจัดการดานคน ไดดังนี้ รวมตัวกันการตรวจแปลง                           

(นาแปลงใหญ) เพื่อขอรับรองมาตรฐานใหองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย อาทิ ความรูดานการบริหาร

จดัการ การนาํเทคโนโลยีมาใช การออกรานในตลาดเกษตรอินทรยี มกีารตัง้เปาหมายหรือแนวทางในการผลิต

ขาวอินทรียอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการผลิตขาวอินทรีย วางแผนดานกําลังคนตามความถนัดของสมาชิกแตละคน      

ในกลุมใหเหมาะสมกับงานที่ตองรับผิดชอบ จัดสรรคนใหตรงกับความสามารถ ลดความขัดแยง แบงปน                     

ความรู และพัฒนาภาวะผูนําของบุคคล

   ขอมูลการหนุนเสริมดานคนนั้น มีองคประกอบที่หลากหลาย แตอยางไรก็ตามประเด็น                

ที่ไดกลาวขางตน มีความสอดคลองกับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย                    

ทุงทองยัง่ยนื อาํเภออูทอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี(ตารางที ่1) ถานาํแนวทางดงักลาวไปปฏบิตัจิะประสบความสาํเร็จ

เชนกัน

  2.4 ดานตนทนุ ผลจากวิธกีารจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทีป่ระชุมไดมกีารเสนอวา 

ควรมีการใหความรูดานการลดตนทุนในการผลิตขาวอินทรียแกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง 3 กลุม ดังนี้                               

การลดตนทุนไมไดเกิดจากการใชปุยอินทรียหรือเก็บเมล็ดพันธุไวใชแตเพียงอยางเดียวแตเปนการลดตนทุน

ทั้งกระบวนการ ไดแก ปจจัยคาเก็บเกี่ยวที่มาจากคาเชื้อเพลิงที่ผันผวนอาจทําใหคาใชจายจากการเก็บเกี่ยว

สงูขึน้ แตถาเกษตรกรรวมตวักนัตอรองคาเกบ็เกีย่วกจ็ะลดลง นอกจากนีเ้กษตรกรยงัสามารถลดตนทนุไดจาก

การเก็บเมล็ดพันธุไวใชในรอบการผลิตตอไป หรือคาแรงงานจางหวาน/ดํา เกษตรกรสามารถลดตนทุน                       

ดวยการใชแรงงานในครอบครัวได จากการสัมภาษณ นางรัชนี วิเศษสิงห พบวา คาปุย/สารกําจัดวัชพืชนั้น 

ถาเกษตรกรผลติเองจะลดคาใชจายไปไดมาก และคาใชจายทีล่ดลงสามารถนาํไปเปนคาใชจายดานการศกึษา

ใหกบัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนคารกัษาพยาบาล  สอดคลองกบันายเดชา จนัทรบริบรูณ. ไดใหความเห็น

เพิ่มเติมวา คาใชจายท่ีลดลงคือ รายไดที่เพิ่มขึ้นจนสามารถนํามาซ้ือที่นาแปลงใหมเพิ่ม ซึ่งตัวเกษตรกร                     

ยอมเปนหนีก้บัภาระท่ีเกดิขึน้นี ้ จะเหน็ไดวา การปลกูขาวอนิทรียถอืเปนทางออกหนึง่ของเกษตรกร เนือ่งจาก

การปลูกขาวอินทรียนั้น มีตนทุนการปลูกขาวอยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเทียบกับตนทุนการปลูกขาวแบบเคมี                         

รวมท้ังราคาขายขาวอินทรียกย็งัมรีาคาขายท่ีสงูกวาราคาขายของขาวท่ีปลกูแบบเคมีดวย สาํหรับแนวหนุนเสริม

ดานตนทุนที่เกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชน (การปลูกพืชหรือตนไมเพื่อปองกัน

การปนเปอนสารเคมีจากแปลงใกลเคียง) และการขุดบอนํ้าของเกษตรกรท่ีตองการปรับเปล่ียนมาปลูกขาว

อินทรีย ทําใหไมสามารถผานเกณฑในการรับรองมาตรฐานน้ัน ที่ประชุมไดเสนอแนวทางหนุนเสริม ดังนี้ 
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   2.4.1   ขอใหนาํเสนอขอมลูตอภาครัฐเพือ่พจิารณาทบทวนแนวทางการใหเงนิทนุสนับสนนุ

แกเกษตรกร โดยขอใหพิจารณาปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการใหเงินทุนสนับสนุนจากเดิมที่มีการใหเงินทุน

สนับสนุนหลังจากที่ผานเกณฑรับรองมาตรฐานแลว ควรจะเปลี่ยนมาเปนการใหเงินทุนสนับสนุนใน                               

ระยะเริ่มตนเพื่อใชเปนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า  ซึ่งนาจะสอดคลองกับความตองการ                          

ใชเงินทุนของเกษตรกร อยางไรก็ตามแนวทางดังกลาวเกี่ยวของกับกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ                                          

ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานรับผิดชอบควรหารือรวมกันเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดตอไป  

   2.4.2   พิจารณาแนวทางการสนับสนุนขอมูล แหลงเงินทุนรวมท้ังการจัดหาแหลงเงินทุน

ในการสนบัสนนุเงนิทนุจากภาครฐัและหนวยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่นาํมาใชเปนเงนิทนุในการจดัทาํแนวกนัชน

และขุดบอนํ้า สําหรับเกษตรกรที่ตองการปรับเปล่ียน เชน จัดหาจากกองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาหมูบาน 

เปนตน ทั้งนี้ถือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวอินทรียกันมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) ที่ใชในการดําเนินการผลิตและ

การบริหารจัดการเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืนนั้น 

สามารถจําแนกออกเปนปจจัยตามหลักแนวทางการบริหารจัดการได 4 ดาน ดังนี้

 1. ปจจัยดานคนและบริหารจัดการภาพรวม ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุมที่ดี 

การสรางเครอืขายและการรวมกลุม การไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานภายนอก สขุภาพและความปลอดภยั 

ดังนี้ ผูนํากลุม (นายปญญา ใครครวญ) มีภาวะผูนํา มีทุนทางปญญาที่เปนภูมิปญญาชาวบาน (การทํา                         

ปุยอนิทรีย) มวีฒุภิาวะทางสังคมและใจกวาง ชวยเหลือ แบงปนขอมลูใหกบัเพ่ือนสมาชิก ฯ มแีรงจูงใจภายใน                         

ที่เกี่ยวกับสุขภาพของตน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับ Vitayaudom (2011) ที่กลาววา ในโลก      

ที่มีการแขงขันสมบูรณ การพัฒนาในดานตางๆ ขององคกรเปนเรื่องที่จําเปน แตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปนสิง่ทีม่คีวามจาํเปนมากกวาเพราะทรพัยากรมนษุยนัน้เปนส่ิงทีม่คีาทีส่ดุ ดงันัน้สมาชกิกลุมฯ จงึมจีติสาํนกึ

ที่จะพึ่งตนเอง ตองการมีสุขภาพดีจากการเลิกใชสารเคมีและยาฆาแมลง และลดตนทุนการทํานาไปดวย 

เพราะการทําเกษตรอินทรียเปนลักษณะและวิถีการดําเนินการตามจิตสํานึก มีแนวคิด มีอุดมการณอินทรีย

อยางแทจริงที่จะตองรวมมือกัน ชวยเหลือกัน ดวยคุณธรรมที่รักตนเอง รักเพื่อนมนุษย รักธรรมชาติและ                     

รักษสิ่งแวดลอม มีความปรารถนาท่ีดีตอกัน ทั้งน้ีคณะผูวิจัยมีความเห็นวา  การบริหารจัดการกลุมเพ่ือ                        

ลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย ของกลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ทุ งทองยั่งยืน อําเภออู ทอง                                        

จงัหวดัสพุรรณบรุนีัน้ การลดตนทนุไมไดมาจากการลดการใชสารเคมแีลวปรับเปลีย่นมาใชปุยอนิทรียเทานัน้ 

แตตองปฏิบตัทิัง้กระบวนการตามท่ีไดกลาวมาท้ังหมด ไมวาจะเปนปจจยัดานคน ดานตลาด ดานตนทนุและ

ดานการผลิต ทั้งนี้การลดตนทุน เกษตรกรไมไดลดเพ่ือตัวเองหรือปฏิบัติตามภาครัฐ เมื่อลดตนทุนไดแลว                     

สิ่งที่เห็นและประจักษชัดคือ สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีความสุขไมมีความกังวลเรื่องความไมปลอดภัย 
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ดินมีความอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมดีมีความหลากหลายมากข้ึน สิ่งที่ไดรับอีกประการ คือ                     

สังคมรับรูวาเปนอินทรีย ใหการยอมรับ เกิดการแลกเปล่ียนและแบงปนความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Yotkaew (2017)  ทีพ่บวา ตองพัฒนาชาวนาใหมจีติวญิญาณเกษตรอนิทรยี มคีวามรูความเชีย่วชาญสามารถ

พัฒนาเปนแหลงเรียนรูเพ่ือการทองเท่ียว เนนผลผลิตที่เนนคุณภาพใหดึงคุณคาตอความคิดสรางสรรค                       

ตามวิถีสังคมไทย 

 2. ปจจัยดานตลาด การจัดจําหนาย การตลาดที่ดีและราคาขาวอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชน                            

เกษตรอินทรียทุ งทองย่ังยืนทําเกษตรพันธะสัญญา (Contact Farming) กับเครือขายซองเดอรและ                            

เลมอนฟารม เปนการทําตลาดแบบ B2B (Business to Business) ซึ่ง Bublitz & Peracchio (2015) แนะนํา

วา การใหขอมูลโภชนาการผานการโฆษณา มุงเนนคุณคาและประโยชนที่สุขภาพจะไดรับกอใหเกิดการรับรู 

ทําใหเกิดการตระหนักรู การทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้งหาผานส่ิงที่ปรากฏ                        

(Appearance) รูปลักษณ (Overall) สี (Color) กลิ่น (Odor) รสชาติ (Flavor) ความนุม (Mouthfeel)                                 

จึงควรมีฉลาก คําแนะนําที่ชัดเจนถึงคุณคาและคุณประโยชนจะทําใหผูบริโภคมีความรูสึกเช่ือมโยงกับ                          

สิ่งที่ไดรับและสุดทายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไดรับขอมูลยืนยัน (Recommend) เกิดความเชื่อมั่น

และปรับเปลี่ยนเปนการซื้อประจาํ (Menezes, Deliza, Chan & Guinard, 2011) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Iyambo & Otubanjo (2013) ที่ชี้ใหเห็นวา การทําตลาดและการใชสวนประสมทางการตลาดเปน                       

ความสาํเรจ็ในการแขงขนัทีจ่ะตอสูกบัคูแขงขนัในตลาด ซึง่เปนระดับของการจดัการและเปนองครวมทีจ่ะนาํ

ไปสูโปรแกรมทางการตลาดทีจ่าํเปนกอนทีจ่ะปลอยสนิคาออกสูตลาด นกัการตลาดจะตองทราบความตองการ 

(Demand) และมกีารตอบสนองดวยการใชสวนประสมทางการตลาดทีห่ลากหลายเพือ่นาํมาปรับแผนการตลาด 

(Luan & Sudhir, 2010 ; O’Connor & Rice, 2013) การทําธุรกิจเกษตรอินทรียเปนการทําตลาดท่ีมุงเนน

ลูกคา(Market Orientation) ทําใหองคกรทราบความตองการของลูกคาและสนองความตองการนั้นดวย                     

การผลิตสินคาและบริการตอบสนอง (Kumar, Subramanian & Strandholm, 2011; Liao, Chang, Wu & 

Katrichis, 2011; Nastase, Stoian & Ion, 2011) 

 3. ปจจัยดานตนทุน การจัดการตนทุนและเงินทุน พบวา ปญหาดานตนทุนของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียนน้ัน เปนเร่ืองตนทุนคาใชจายในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า                                

ซึ่งเปนคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญที่ตองการปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวอินทรีย ตองเผชิญกับ

ปญหาการขาดแคลนเงนิทนุ ทาํใหไมสามารถผานเกณฑรบัรองมาตรฐานได ซึง่ปญหาดงักลาวถอืเปนปญหา

หลักของเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012) ที่ศึกษาเรื่อง การสงเสริม                   

การทําเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย                                     

จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรในชวงการปรับเปล่ียนนั้น                           

เปนปญหาท่ีพบเห็นไดอยูเสมอ สําหรับเกษตรกรในระยะปรับเปล่ียน ตนทุนการปลูกขาวอินทรียของ                         

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จากตารางที่ 2 พบวา คาเก็บเกี่ยวและคาสีขาว ถือเปนตนทุน

หลักในการปลูกขาวอินทรียซึ่งคิดเปนรอยละ 26.09 รองลงมาเปนตนทุนคาเตรียมดิน คิดเปนรอยละ 20.46 
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ตนทุนคาเมล็ดพันธุ คานํ้ามันเช้ือเพลิง และคาจางหวานและดํา ซึ่งมีสัดสวนตนทุนที่ใกลเคียงกัน นอกจาก

นั้นเปนตนทุนคาปุย คาสารกําจัดวัชพืช คาใชจายอ่ืนๆ รวมถึงคาซอมแซมอุปกรณ แตตนทุนการปลูกขาว

อินทรียรวมเฉล่ียตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชนทุงทองย่ังยืน ประมาณ 2,443.73 บาท ซึ่ง Chancharoen, 

Wasontiwong & Srithongkerd (2015) ไดสรุปตนทุนคาใชจายในการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียเฉล่ียตอ

ไร เทากับ 2,480 บาท ดังนั้นจะเห็นไดวา ตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉล่ียตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรียทุงทองย่ังยืนมีคาตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรตํ่ากวา 36.27 บาท

 4. ปจจัยดานการผลติ พืน้ทีป่ลกูขาวและสภาพแวดลอมรอบแปลงนา แนวทางการจัดการพืน้ทีป่ลกู

และสภาพแวดลอมรอบแปลงถือเปนปจจัยสําคัญตอกลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุ งทองยั่งยืน                           

(ตารางที่ 1) ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.67 ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ Praphattanphisut Intiviro (2014) เรื่องการ                

ทาํนาขาวอินทรยีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรียนชาวนา  จงัหวดัสุพรรณบรุ ีกลาววา การบรหิาร

จดัการเกษตรอนิทรยีนัน้จะใหความสาํคญัตอสภาพแวดลอมเปนสาํคัญ เนือ่งจากวาพ้ืนฐานของเกษตรอนิทรยี

เปนระบบที่ปฏิเสธสารเคมีทุกประเภท เนนการปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณ หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพชืสด นอกจากนีย้งัพบวา ระบบเกษตรอนิทรยียงัเปนระบบทีม่กีารปองกนัสารเคมจีากพืน้ทีแ่ปลงนาทีอ่ยู

บริเวณใกลเคียง เชน ระบบกันชนทางนํ้า ระบบกันชนทางอากาศ และการปลูกพืชคลุมดิน เปนตน                                   

ระบบดังกลาวน้ีจะสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว สอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012)                  

ที่พบวา เกษตรอินทรียนั้นยังใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังระบบนิเวศท่ีเกี่ยวกับ

การเกษตร และใหความสําคัญตอความสมบูรณของพื้นที่ปลูก แหลงนํ้า และดิน เปนตน ซึ่งการผลิต                              

ระบบอนิทรยีอยางยัง่ยนืนัน้จะตองมกีารวิเคราะหผลกระทบปจจยัการผลติ เชน ปุย การเกบ็ขอมูล การเกบ็เกีย่ว 

การวิเคราะหสภาพอากาศ พืน้ที ่นํา้สะอาด เครือ่งจักร รวมไปถึงการนําเทคโนโลยมีาใชเพือ่ใหเกดิความย่ังยนื 

(Bacenetti et al., 2016) คือ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดี

ในฟารม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูซื้อ มีความตอเนื่องและ

มีความสัมพันธกันในระบบสายโซอุปทาน (Supply Chain) (Rattanawilai, 2014)

สรุป
 คณะผูวจิยัไดสรปุแนวปฏิบตัทิีด่ ี(Best Practice) ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรยีทุงทองย่ังยืน 

4 ดาน คือ ดานคนและการบริหารจัดการในภาพรวม ดานตลาด ดานตนทุนและดานการไดแก ผูนํากลุม 

สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม สวนปญหาอุปสรรคในการจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนอ่ืนที่ยังอยูใน

ระยะปรับเปลี่ยน คือ การทําแนวกันชน การบริหารจัดการนํ้า องคความรูดานเกษตรอินทรีย การบันทึกบัญชี 

ภาระหนี้สิน ชองทางการจัดจําหนายและบรรจุภัณฑ การใหแนวทางหนุนเสริม คือ การใหความรูดานเกษตร

อินทรีย เพื่อใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณ มีพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรรวมกลุม

เพือ่ใหเกดิการเรียนรูระหวางกนั ดานตลาด ควรศกึษาดงูาน อบรม รวมกจิกรรมออกราน เปนการสรางเครือขาย                 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  ประชาสัมพันธใหผู บริโภคทราบ เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นดานคุณภาพและราคา                               
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ดานคน ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เขาถึงระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย และการประสานงาน นอกจากน้ี

ควรรวมแปลงใหญเพือ่ขอรับรองมาตรฐาน เพ่ิมความรูดานการบริหารจัดการ  ดานเทคโนโลยี  ดานการตลาด

เกษตรอินทรีย บริหารจัดการคน มีความมุงมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจน ลดความขัดแยง สมาชิกทุกคนจะตอง

บันทึกขอมูล รายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือจะไดนํามาวิเคราะหแนวทาง                                  

ในการแกไขปญหาในรอบการผลิตตอไปและเปนการพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 สําหรับขอเสนอแนะการวิจัยในคร้ังตอไป ไดแก 1) ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหน้ีสิน                     

ของเกษตรกรอยูในระยะปรับเปล่ียน และ 2) ควรศึกษาโซอุปทาน (Supply Chain) ขาวอินทรียใน                            

จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพัฒนาและยกระดับเปนโซคุณคา (Value Chain) 
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