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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4
ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และ (2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รูปแบบ
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดความเข้มแข็งของชุมชนเป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือ
บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการวิจัย คือ
กลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีสมาชิก
จ�ำนวน 63 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลา บ้านท่าแห จ�ำนวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงปลา โดยใช้หลักการบริหารคน ด้วยวิธีการ
จัดตั้งกลุ่ม การบริหารงานด้วยการดูแลบ่ออนุบาลลูกปลา และการบริหารเงิน ด้วยวิธีการจัดหาเงินทุนและ
การวางแผนใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เลี้ยงปลาเพื่อประกอบเป็นอาชีพ
ที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป
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2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา พบว่า ศักยภาพของกลุ่ม คือ
พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน การสร้างอ�ำนาจในการ
ต่อรอง และสร้างกระบวนทัศน์ วิสัยทัศน์ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้จากการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ให้ความส�ำคัญ
กับศักยภาพของชุมชนทีจ่ ะมองปัญหา และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพึง่ พาตนเอง
ได้ทสี่ ำ� คัญ คือ การจัดตัง้ กลุม่ หรือการรวมกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลา สามารถสร้างความเข้มแข็ง และยัง่ ยืนใน
การเลีย้ งปลาให้กบั กลุม่ เพิม่ ศักยภาพในการต่อรองเรือ่ งต่าง ๆ ได้ดกี ว่าการเลีย้ งอิสระทีไ่ ม่รวมกลุม่ หรือชมรม
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการกลุ่ม ความเข้มแข็งของกลุ่ม การเลี้ยงปลา

Abstract
This research is intended (1) to study the management of fish farming group at
Baan Tha Hae, Village No. 4, Hat Tha Sao Sub-district, Mueang District, Chainat Province
and (2) to study the strengthening of member groups through Baan Tha Hae fish farming
system, Village No. 4, Hat Tha Sao Sub-district, Mueang District, Chainat Province.
The research model was a qualitative research, using the community strength concept
as a research framework. The research area was Baan Tha Hae, Village No. 4, Hat Tha
Sao Sub-district, Mueang District, Chainat Province. The key contributors for this research
were members of Baan Tha Hae fish farming group, with 63 members using a specific
sampling method from the Baan Tha Hae fish farming group. The research instrument
was a structured interview guide. Data analysis used content analysis. The results of the
research were as follows:
1. Management of fish farming groups using effective people management by the
establishment of a group, administration by taking care of the small fish pond, and money
management with the method of financing and planning efficiency for the money, can
strengthen fish farmers to continue their sustainable livelihoods.
2. Strengthening the membership through the fish farming system found that the
potential of the group was the power to drive the efficient and effective activities of the
operation, building negotiating power and creating paradigms, visions and opening new
perspectives through the exchange of knowledge, competence and experience increases
opportunities for problem solving and sustainable development.
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Knowledge of group management with clear development target groups, giving
importance to the community’s potential to look at problems and take action to solve
problems by the community itself to lead to self-reliance. More importantly, the
establishment of a group or group of fish farmers is able to strengthen and sustain fish
farming, enhancing their negotiating potential better than independent farming that is not
affiliated with any group or club.
Keyword: Group Management, Group Strength, Fish Farming
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บทน�ำ
การเลี้ยงปลาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถด�ำรงชีวิตได้มั่นคง
เข้มแข็ง ความส�ำเร็จการเลี้ยงปลามิใช่ว่าจะท�ำได้โดยง่ายต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
เน้นเรื่องการบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประสบความส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้
โดยสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ธีรฉัตร เทียมทอง และเพ็ญณี แนรอท
(2561) ได้อธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม หรือองค์กรชุมชน โดยใช้หลักการ 5 ก ไว้ดังนี้ ก
ที่ 1: กลุ่ม/สมาชิก ครอบคลุมถึงการรวมตัวกันของคนที่มีความสมัครใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือใน
การด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกัน หรือประเภทอาชีพเดียวกันอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป ก
ที่ 2: กรรมการ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งได้รับมอบหมาย และเป็นตัวแทนจากสมาชิกให้บริหารกลุ่มนั้น
ซึง่ กลุม่ จะมัน่ คง และบรรลุผลเพียงใดขึน้ อยูก่ บั คณะกรรมการทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
ก ที่ 3: กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ควรท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ วิธกี ารอาจเป็นการร่วมกันร่างขึน้ มาเอง หรืออาศัยกฎหมาย
อื่นมารองรับ ก ที่ 4: กองทุนของกลุ่ม อาจเป็นเงิน หรือเครื่องมือที่ท�ำให้กิจกรรมของกลุ่มด�ำเนินการ
ได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งที่มาของกองทุน ได้แก่ ทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิก
ทุนจากภาครัฐ หรือเอกชน ทุนจากการจัดกิจกรรม และทุนจากการกู้ยืม โดยแบ่งเป็นแหล่งทุนภายใน
ชุมชน และแหล่งทุนภายนอกชุมชน และ ก ที่ 5: กิจกรรม เป็นสิ่งที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน โดยมีการก�ำหนดเป็นแผนกิจกรรมต่าง ๆ
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน�้ำ
ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ชาวบ้านต�ำบลหาดท่าเสา จึงด�ำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสามัคคีกัน
มีความเข้มแข็งของชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
(เทศบาลต�ำบลหาดท่าเสา จังหวัดชัยนาท, 2552) สอดคล้องกับข้อค้นพบของ รพีภัทร์ สุขสมเกษม
(2559) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนว่า การที่สมาชิกในชุมชนมีความ
สามารถบริหารจัดการในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และภาวะวิกฤต
ต่าง ๆ ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าร่วมคิด ร่วมท�ำ  มีการเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติ ความร่วมมือกันในชุมชนจะท�ำให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลักษณะ
“ความเป็นชุมชน” (Civility) โดยความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึง เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังรวมถึง
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งด�ำเนินการเป็นไปในทางเดียวกัน
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บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบลุ่มมี
หนองบัวลอยที่ส�ำคัญ ถือว่าเป็นแหล่งน�้ำหล่อเลี้ยงชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณหนองบัวลอย
ได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน
มาจวบจนทุกวันนี้อาชีพ
ที่ชุมชนยึดถือ ได้แก่ การเกษตร ท�ำนา ปลูกพืชผัก เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาถือ
เป็นอาชีพหลักทีท่ ำ� รายได้ให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี ทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั ชุมชนได้รวมตัวกันจัดตัง้ กลุม่
เลี้ยงปลา ได้แก่ “กลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาหนองบัวลอย” ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดย นายสินธุ เทียมพิทักษ์
(เสียชีวิต) เลี้ยงปลา เมื่อปี พ.ศ. 2554 ต่อมาได้มีผู้เลี้ยงสืบทอด โดยนายวุฒิชัย สังข์ประเสริฐ์
(ผูใ้ หญ่บา้ น) ปัจจุบนั มีสมาชิกกลุม่ 63 คน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณจากส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด
ชัยนาท เป็นประธานในพิธปี ล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ 
�้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานประมงจังหวัดชัยนาท และ
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ แหล่งน�ำ้ หนองบัวลอย หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท ซึง่ การด�ำเนินงานของกลุม่ การมีสว่ นร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่ายทัง้ สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่
ทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันท�ำงานทีจ่ ะน�ำพากลุม่ ให้ประสบความส�ำเร็จได้
และความร่วมมือของชุมชน/ภาครัฐในการน�ำไปปฏิบัติจะต้องได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนจาก
ชุมชน กลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาได้เข้าใจปัญหาที่ตนประสบอยู่ก็คือ ปัญหาน�้ำแห้ง และแนวทางการปรับ
ตัวเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ผู้เลี้ยงปลาต้องการ คือ การรวมกลุ่ม เพื่อความ
เข้มแข็งและพึง่ ตนเองได้ เศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้มแข็ง จึงจ�ำเป็นต้องเติมพลังให้กบั ชุมชนในการ
ด�ำเนินงาน เพื่อให้กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านท่าแห อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีความเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้
ซึ่งจะเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างของด�ำเนินการเลี้ยงปลาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท
2. เพือ่ ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ สมาชิกผ่านระบบเลีย้ งปลา บ้านท่าแห หมู่
ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง: การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา
บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ความหมายของชุมชน
กฤตยาวดี เกตุวงศา, ณกานต์ บัวเผื่อน และศิววงศ์ เพชรจุล (2555: 15-18) ให้ความหมาย
ของชุมชน หมายถึง การมาอยูร่ วมกันภายใต้การจัดระเบียบทางสังคมอันเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกของ
ชุมชน ชุมชนเป็นเสมือน “เครือ่ งมือ” ทีท่ ำ� ให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายหลาย ๆ ประการ เช่น การมีอาหาร
ส�ำหรับการบริโภค การมีงานท�ำ  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความสงบสุข และการได้รับสวัสดิการที่
จ�ำเป็นในชีวิต สอดคล้องกับ ปรีชา วงศ์ทิพย์ (2555) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า คือ การรวมตัว
กันของผู้คนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความสนใจที่คล้ายคลึง
กัน มีการเกื้อกูล และการเป็นอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544) ยังได้กล่าวว่า
ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันตามพื้นที่ตามภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน ณ ที่แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ท�ำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยมีโครงสร้าง และวัตถุประสงค์การด�ำเนินการของสมาชิกใน
ชุมชนที่ชัดเจน และมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน
กล่าวโดยสรุป ชุมชน หมายถึง กลุม่ คนทีม่ าอยูร่ วมกันเป็นหมูค่ ณะ ซึง่ จะมีความรูส้ กึ เป็นพวก
เดียวกัน มีความเชื่อ ความศรัทธา ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน โดยการอยู่ร่วมกันนั้น จะใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน มีการติดต่อสือ่ สารกัน และมีการก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกทีอ่ ยูร่ ว่ มกันของคนในชุมชน
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รพีภัทร์ สุขสมเกษม (2559) กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนว่า
การที่สมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ศักยภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือภาวะวิกฤตต่าง ๆ โดยความเข้มแข็ง
ของชุมชนเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ การให้ความ
ร่วมมือกันในชุมชน รวมทัง้ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ น�ำไปสูค่ วามเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้
สอดคล้องกับ สุธดิ า บัวสุขเกษม (2554) กล่าวว่า ความเข้มแข็งของชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนมีความ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา หรือร่วมกันพัฒนา เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อสมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยชุมชนเอง รวมถึงความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุป การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่สมาชิกที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเดียวกันมีการเรียนรู้เพื่อบริหารจัดการ และมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน น�ำไปสู่การ
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เปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ หรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคม
3. หลักเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของชุมชน
ไว้ในหลายมิติ ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจะน�ำเสนอในมิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้นั่นคือ ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในมิติทางสังคมและองค์กรชุมชน มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (1) สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม
กันในการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายในมิติต่าง ๆ ตามความสนใจ และภาระงานที่เกิดขึ้น
ในชุมชน (2) กลุ่ม หรือองค์กรชุมชนได้มีการก�ำหนดรูปแบบ และโครงสร้าง หรือคณะกรรมการ
บริหารจัดการกลุม่ หรือองค์กรทีช่ ดั เจน (3) กลุม่ หรือองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนได้มกี ารตัง้ ระเบียบ กฎ
กติกาในการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน (4) กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนได้มีการประสานงาน ปรึกษา
หารือ และท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และ (5) กลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการของกลุม่ และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้อง
กับการประเมินความเข้มแข็งชุมชนของ อ�ำนาจ ศรีรัตนบัลล์ (2562) ที่กล่าวถึง การประเมินความ
เข้มแข็งของชุมชนไว้ 9 มิติ ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วม โดยสมาชิกในกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) ผู้น�ำชุมชน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม หรือในชุมชน และองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกได้เป็น
อย่างดี (3) โครงสร้างองค์กร มีองค์ประกอบการประชุม และการท�ำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม รวม
ทั้งองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี (4) การประเมินปัญหา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
แล้วน�ำมาวิเคราะห์ และประเมินปัญหาเพื่อจัดท�ำแผนในการพัฒนาชุมชน (5) การระดมทรัพยากร
ด้วยการระดมทรัพยากรทั้งจากภายใน และจากภายนอกชุมชน มาก�ำหนดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (6) การเชื่อมโยงกับบุคคล และองค์กรภายนอก โดยการท�ำข้อตกลง
ความร่วมมือกับบุคคล หรือองค์กรภายนอก ในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีด่ ำ� เนินการ เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (7) รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการวิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับปรุงการ
ท�ำงานให้ดีขึ้นจนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน (8) ความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยง หรือตัวแทนองค์กร
ภายนอก ซึ่งการด�ำเนินโครงการพี่เลี้ยงมีบทบาทในการช่วยอ�ำนวยความสะดวก ตามการร้องขอของ
กลุม่ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทีจ่ ำ� เป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ (9) การบริหาร
จัดการโครงการ โดยภายหลังจากได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแล้ว ชุมชนสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. หลักการบริหารจัดการชุมชน
จุฬามณี แก้วโพนทอง, ทรงพล โชติกเวชกุล, ปัญญา คล้ายเดช และพระสุนทร ช�ำกรม
(2561) กล่าวถึงหลักการบริหารจัดการชุมชน ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 3 ประการ
ดังนี้
1. การส่งเสริม และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกรวมตัวในการเรียนรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมทดลอง และการได้ลงมือท�ำ  รวมถึงการส่งเสริมให้
กลุ่มที่มีการรวมตัวอยู่แล้วให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นส่งเสริมความพร้อมของสมาชิก และความ
เกี่ยวโยงกับรูปแบบของการประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงชีพทุกในระดับ กล่าวคือ (1) สนับสนุนให้มี
การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นในชุมชนเพื่อท�ำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในเชิงพื้นที่ หรือ
ประเด็นความสนใจ (2) การจัดการองค์ความรู้ และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจร โดย
เริม่ จากพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนให้เป็นระบบ และปรับให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และ (3) การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้ชุมชน พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว
2. การสร้างความมั่นคงทางรายได้ในชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพ และความเข้มแข็งอย่างสมดุล ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนจัดตั้งกลุ่มใน
รูปแบบต่าง ๆ (2) รณรงค์และสนับสนุนด้านการผลิต และการบริการ (3) หาช่องทาง หรือแหล่งเงินทุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ และเอกชน (4) สนับสนุนการน�ำ
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมหลักการให้บริการทีด่ ี และ
(5) ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควบคูก่ บั ส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายใหม่ดว้ ยการพัฒนา
ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างสันติและเกื้อกูลกัน ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
5. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
กรมปศุสัตว์ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย โดยแบ่ง
เครือข่ายผูเ้ ลีย้ งสัตว์ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ กลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ ชมรมผูเ้ ลีย้ งสัตว์ระดับอ�ำเภอ
และจังหวัด เครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขต และเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ โดยในส่วนของ
การพัฒนากลุม่ เกษตรกรได้กำ� หนดให้มกี ารพัฒนากลุม่ เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็งเพิม่ ขีดความสามารถ
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และให้บริการด้านการเลีย้ งสัตว์แก่เกษตรกรสมาชิกภายใต้ตวั ชีว้ ดั 3 ด้าน (อาทิยา แปลงใจ และณรงค์
ศิริดล, 2561: 7-9) ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม ประกอบด้วย (1) พัฒนาความรู้และประสบการณ์
แก่ผนู้ ำ� กลุม่ เกษตรกร (2) จัดให้มที ที่ ำ� การของกลุม่ อย่างชัดเจน (3) มีคณะกรรมการบริหารกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
มอบหมายหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน (4) มีระเบียบข้อบังคับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสมาชิก (5) จัดให้
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเลีย้ งสัตว์ของสมาชิกในกลุม่ อย่างเป็นปัจจุบนั (6) จัดให้มกี ารประชุม
หารือของสมาชิกเป็นประจ�ำ (7) ต้องจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่าง
สม�ำ่ เสมอ (8) กลุม่ ต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการของกลุม่ และมีแผนการด�ำเนินงานเพือ่
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างชัดเจน (9) กลุม่ ต้องมีการประเมินสถานภาพ และสมรรถนะการผลิตของกลุม่
อย่างต่อเนื่อง (10) กลุ่มต้องมีการวางแผนการผลิตที่สอดรับกับตลาด และลูกค้า (11) กลุ่มต้องจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรูแ้ ก่สมาชิก (12) กลุม่ ต้องจัดให้มกี จิ กรรมบริหารเพือ่ สนับสนุนการเลีย้ งสัตว์
ของสมาชิก และ (13) กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก
2. ด้านการพัฒนาฐานะและความมั่นคงของกลุม่ ประกอบด้วย (1) กลุม่ ต้องจัดให้มีกจิ กรรม
ส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง (2) กลุ่มต้องมีกิจกรรมเพื่อแสวงหาทุนส�ำหรับใช้ในการ
ด�ำเนินงานของกลุ่ม (3) กลุ่มต้องมีระบบการท�ำบัญชี การตรวจสอบและการรายงานผลต่อสมาชิก
(4) กลุ่มต้องมีกิจกรรมเพื่อการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง (5) กลุ่มต้องมีระบบในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง และยุติธรรม และ (6) กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรม
ในการพัฒนาระบบการผลิต และการตลาดปศุสัตว์ของสมาชิก
3. ด้านการพัฒนาบทบาทเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) กลุ่มต้องจัดให้
มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น (2) กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรม หรือความ
ร่วมมือกับเครือข่าย อื่น ๆ (3) กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบ�ำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ และ (4) กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเพื่ออนุรักษ์ หรือพัฒนา
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสมาชิกการ
เลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้น�ำมาก�ำหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ความเข้มแข็งของกลุ่ม

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่ม
1.
➤ 2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ด้านการบริหารและจัดการกลุ่ม
ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม
ด้านฐานะความมั่นคงกลุ่ม
ด้านการประสานกับท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
➤

ประเภทของกลุ่ม
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม
จ�ำนวนสมาชิก
การบริหารจัดการกลุ่ม
- การบริหารคน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงิน
5. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยง
ปลา กรณีศึกษาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4
ตำ�บลหาดท่าเสา อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา กรณีศึกษาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบล
หาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยตามล�ำดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีสมาชิก จ�ำนวน 63 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการวิจัย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลา บ้านท่าแห จ�ำนวน 15 คน พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย
โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีลักษณะพิเศษที่ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่ม และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย (1) ผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 1 คน (2) ประธานกลุ่ม
จ�ำนวน 1 คน (3) คณะกรรมการ จ�ำนวน 3 คน และ (4) สมาชิกเลี้ยงปลา จ�ำนวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษา การแนวทางการบริหารจัดการความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา กรณี
ศึ ก ษา บ้ า นท่ า แหหมู ่ ที่ 4 ต� ำ บลหาดท่ า เสา อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย นาท เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview Guide) ประกอบด้วย
2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2. ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับผู้ใหญ่บ้าน ประธาน กรรมการ และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาใน
ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์
3. น�ำแบบสัมภาษณ์มาตรวจความสมบูรณ์ และด�ำเนินการ เพื่อเตรียมส�ำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)
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โดยน�ำข้อมูลมาเรียบเรียง และจ�ำแนกอย่างเป็นระบบ จากนัน้ น�ำมาตีความหมายเชือ่ มโยง ความสัมพันธ์
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้โดยท�ำไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจน จะท�ำการเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค�ำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
1. การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงปลา ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 40–50 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท ในส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า
กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ริเริ่มในปี
พ.ศ. 2562 โดยนายวุฒิชัย สังข์ประเสริฐ ผู้น�ำชุมชนเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของพื้นที่สาธารณะที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อให้เกิดประโยชน์ คือ แหล่งน�้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หนองบัวลอย”
ชุมชนจึงเกิดการรวมกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาเกิดขึ้น โดยสมาชิกอยู่ใกล้แหล่งน�้ำมีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงปลา มีจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 63 คน ที่มีความต้องการที่จะรวมกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลา เพื่อการ
ต่อยอดจากโครงการ 9101 ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรสัตว์น�้ำ  จังหวัดชัยนาท โดยปัญหาที่พบ คือ หลังจากที่น�้ำในคลองชลประทานเริ่มแห้ง ได้
ส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี้ยงของกลุ่ม ผู้น�ำชุมชนได้ทราบถึงปัญหาเหล่านี้จึงประกาศเสียงตามสาย
หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ�ำเดือนชี้แจงปัญหาดังกล่าวเพื่อที่จะแก้ไข
ปัญหา โดยมีแหล่งน�ำ้ จากคลองชุมแสงทีจ่ ะใช้สบู ไปหล่อเลีย้ งพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุป์ ลาในหนองบัวลอยได้
และอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งทางกลุ่มเลี้ยงปลาได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจ�ำนวน
300,000 บาท จากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ซึ่งกลุ่มเลี้ยงปลาได้ติดต่อซื้อพันธุ์สัตว์น�้ำจาก
ส�ำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ  100,000 ตัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ทางผูน้ ำ� ชุมชน สมาชิกทัง้ หมด และประชาชน
ทั่วไป กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
มีการบริหารจัดการกลุ่มด้วยหลักการบริหารงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารคน (2) ด้านการ
บริหารงาน และ (3) ด้านการบริหารเงิน ตามแนวคิดของ เชษฐา ดวงสุวรรณ์, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
และปราโมช ศีตะโกเศศ (2560: 1261-1262) สามารถสรุปผลการศึกษารายด้านได้ ดังนี้
		
1.1 ด้านการบริหารคน พบว่า กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบล
หาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารงาน โดย
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กรณีศึกษาบ้านท่าแห ◆
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

มีผนู้ ำ� กลุม่ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุม่ คือ จะต้องปฏิบตั งิ านในลักษณะ
อ�ำนวยความสะดวกให้สมาชิกในชุมชนเกิดการติดต่อสัมพันธ์ และปฏิบัติต่อกันด้วยดี การติดต่อ
สือ่ สารทีด่ จี งึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ และเป็นการช่วยให้หน้าทีผ่ นู้ ำ� ชุมชนบรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมการกลุม่
ประกอบไปด้วย (1) ประธานกรรมการ รับผิดชอบหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการตรวจ
การบันทึกข้อมูลในสมุดบัญชีรับ-จ่าย ชี้แจงรายรับ-จ่าย ประจ�ำเดือนแก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำ
เดือน สรุปปัญหาทีพ่ บ และได้รบั หลังจากกรรมการแจ้งทีป่ ระชุมพิจารณาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอืน่ ๆ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย (2) รองประธานกรรมการ รับผิดชอบหน้าที่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมือ่ ไม่อยู่ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และปฏิบตั ติ ามทีป่ ระธาน
กรรมการมอบมาย (3) เลขานุการ รับผิดชอบหน้าที่แจ้งก�ำหนดวันประชุมประจ�ำเดือนแก่กรรมการ
ทุกคน จดบันทึกรายงานการประชุมประจ�ำเดือน อ่านบันทึกรายงานการประชุมประจ�ำเดือนให้ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการรับรอง และท�ำหน้าทีก่ รรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอืน่ ๆ ตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการ
มอบหมาย (4) เหรัญญิก รับผิดชอบหน้าที่ท�ำรายการบัญชีรับ-จ่าย และท�ำหน้าที่กรรมการตามที่ได้
รับมอบหมายอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย (5) ตรวจสอบบัญชี รับผิดชอบหน้าที่
ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลสมุดบัญชีรบั -จ่าย และท�ำหน้าทีก่ รรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอืน่ ๆ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย และ (6) สมาชิกกลุ่ม รับผิดชอบหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการประจ�ำเดือน ดูแลการเลี้ยงปลาในแต่ละวัน โดยการจัดตารางเวรอาทิตย์ละ 3 คน ซึ่งสมาชิก
ทุกคนจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของการเลี้ยงปลา การบ�ำรุงดูแลเลี้ยงปลา เช่น จ�ำนวนอาหารที่ให้ เป็นต้น
และปฏิบัติตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย โดยบทบาทหน้าที่ร่วมกันของสมาชิกทั้งหมด
63 คน คือการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ�ำเดือน ชี้แจงก�ำหนดการเลี้ยงปลาใช้ระยะเวลา
ต่อรอบประมาณ 7-8 เดือน เพื่อการมีส่วนร่วมด�ำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทอดแหหนองน�้ำสาธารณะ
“หนองบัวลอย” ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 20 ไร่ โดยเปิดขายบัตร 300 บาท/คน ต่อแห 1 ปาก ณ
บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งทางชุมชน บ้านท่าแหได้
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายหมู่บ้าน และผ่านสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายวุฒิชัย สังข์ประเสริฐ ประธานเปิดงานทอดแหหนองบัวลอย ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เพื่อหา
รายได้ในการพัฒนาหมู่บ้าน และหนองบัวลอย ซึ่งเป็นหนองน�้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านระดมเงินมาขุด
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์รว่ มกัน โดยมีชาวบ้านท่าแหทุกคนช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี มีวสิ ยั ทัศน์
ที่สวยงาม และน�ำพันธุ์ปลาต่าง ๆ มาปล่อย ซึ่งขณะนี้ปลาเติบโตเต็มที่สามารถจับได้แล้ว มีปลาหลาย
ชนิด เช่น ปลาชะโด ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาจีน เป็นต้น โดยจะมีจุดที่คณะกรรมการ
ได้ตั้งเครื่องชั่งกิโลไว้ให้เพื่อวัดขนาดน�้ำหนักปลา นางสุกัญญา เพ็งสอน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
มีความภาคภูมิใจที่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถทอดแหจับปลาชะโดที่มีน�้ำหนักตัวมากถึง 9 กิโลกรัม
สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูท้ มี่ าทอดแหเป็นอย่างมาก นอกจากนีย้ งั มีพอ่ ค้าคนกลางมารอรับซือ้ ปลา
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ฟักน้อย ฉัตรดาว มากพร้อม เขมิกา สงวนพวก ◆

ชนิดต่าง ๆ ในราคาเริม่ ต้นตัง้ แต่ กิโลกรัมละ 30-50 บาท กิจกรรมในครัง้ นีม้ ปี ระชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
400 คน ได้เงินทั้งหมด 130,000 บาท การบริหารจัดการถือว่าประสบความส�ำเร็จ ได้รับความร่วมมือ
จากทุกคนให้การสนใจ ให้การดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนรอบหนองบัวลอย ทางส�ำนักงานกรม
ประมง จังหวัดชัยนาทได้นำ� กลุม่ สมาชิกเลีย้ งปลาหนองบัวลอยเข้าไปเป็นโครงการทีจ่ ะของบประมาณ
เพื่อที่จะน�ำสัตว์น�้ำมาปล่อยในปี พ.ศ. 2564
		
1.2 ด้านการบริหารงาน พบว่า กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบล
หาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีการบริหารด้านลูกพันธุ์ปลา โดยการดูแลบ่ออนุบาลลูกปลา
กินพืช และกินทุกอย่าง ซึง่ เป็นวิธกี ารบริหารลูกพันธุป์ ลาทีส่ ามารถท�ำได้งา่ ย เมือ่ ลูกปลากินอาหารจาก
ถุงอาหารหมดแล้ว ลูกปลาสามารถกินอาหารสมทบได้ทนั ที สมาชิกจะเก็บแหนน�ำไปให้ลกู ปลากิน แต่
นิยมใช้อาหารผงซึง่ เป็นอาหารอนุบาลลูกปลาดุกเป็นอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารครบถ้วน และลูกปลา
กินได้ดนี ำ� ไปโปรยบนผิวน�ำ 
้ อาหารจะค่อย ๆ ดูดน�ำ้ แล้วจมตัวลงลูกปลากินได้เป็นอย่างดี ให้อาหารผง
เป็นเวลา 10-15 วัน ลูกปลาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงหัดให้กินอาหารเม็ดต่อไป เพราะการใช้อาหารเม็ด
เลี้ยงปลาจะลดปัญหาเรื่องน�้ำเสียได้ดีกว่าการใช้อาหารผง และการบริหารด้านอาหารปลา เป็นการน�ำ
อาหารปลาไปเลี้ยงปลาในหนองบัวลอยในแต่ละวัน ซึ่งไม่ต้องบันทึกบัญชี เพียงแต่ขอให้กรรมการ
ผู้ดูแลการเลี้ยงปลาควบคุมดูแลการตักอาหารปลาอย่าให้ตกหล่น และเก็บรักษาอาหารปลาไว้ใน
สถานที่ที่ไม่เปียกชื้น และด�ำเนินการเลี้ยงปลาให้ถูกต้องตามวิธีการที่กรมประมงให้ค�ำแนะน�ำ
		
1.3 ด้านการบริหารเงิน พบว่า กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบล
หาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีการจัดหาเงินทุนเพื่อการตั้งกลุ่มโดย กลุ่มสมาชิกทั้ง 63 คน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ�ำเดือน เพื่อชี้แจงการจัดหาเงินทุนเหล่านั้น มาส่งเสริมขุดหนองบัว
ลอยเตรียมส�ำหรับการเลีย้ งปลา ซึง่ ทางผูน้ ำ� จะขอบริจาคจากชาวบ้าน โดยประกาศเสียงตามสายหมูบ่ า้ น
ซึ่งได้น�ำทีมคณะกรรมการไปขอบริจาคจากชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันหลังคาเรือนละ 100, 200, 500
และ 1,000 บาท แล้วแต่ก�ำลังศรัทธา ซึ่งทางโรงสีท่าแห 2 โรงสี ให้โรงสีละ 10,000 บาท รวมเงิน
บริจาคทัง้ สิน้ 60,000 บาท และทางหมูบ่ า้ นได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณจ�ำนวน 300,000 บาท
จากส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท และส�ำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท น�ำเงินทีไ่ ด้ไปซือ้ พันธุส์ ตั ว์นำ�้
เพื่อน�ำมาปล่อยในหนองบัวลอย มีการวางแผนใช้เงิน คือ น�ำเงินที่ได้บริจาคจากชาวบ้านมาวางแผน
ใช้เงิน โดยเริม่ จากการพัฒนาขุดหนองบัวลอยให้ลกึ ขึน้ และภาครัฐได้สนับสนุนด้านงบประมาณให้กลุม่
สมาชิก น�ำเงินทีไ่ ด้ไปซือ้ พันธุส์ ตั ว์นำ 
�้ อาหารเม็ดส�ำเร็จรูป เรือ และสร้างศาลาให้เป็นแหล่งทีอ่ ยูร่ วมของ
ชาวบ้าน และผลตอบแทนจากการบริหารจัดการภายในกลุม่ โดยทางประธาน และคณะกรรมการจะได้
รับเงินปันผลคนละ 500 บาท ซึ่งเงินปันผลมาจากการจัดกิจกรรมเปิดทอดแห ซึ่งทางกลุ่มสมาชิกได้
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กรณีศึกษาบ้านท่าแห ◆
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ก�ำหนดว่าถ้าเป็นสมาชิกใหม่ตอ้ งเข้าร่วมหุน้ คนละ 500 บาท เพือ่ เป็นการระดมหุน้ ของกลุม่ สมาชิกนัน้
2. การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา พบว่า
ศักยภาพของกลุ่ม คือ พลังในการขับเคลื่อน กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ด�ำเนินงาน การสร้างอ�ำนาจในการต่อรอง และสร้างกระบวนทัศน์ วิสัยทัศน์ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ
จากการแลกเปลีย่ นความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ เป็นการเพิม่ โอกาสในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ดังที่กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ ตามแนวคิดความเข้มแข็งของ อาทิยา แปลงใจ และ
ณรงค์ ศิริดล (2561: 7-9) ได้ก�ำหนดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (2) ด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนากลุ่ม
(3) ด้านฐานะความมั่นคงของกลุ่ม และ (4) ด้านการประสานงานความร่วมมือกับท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลการศึกษารายด้านได้ ดังนี้
		
2.1 ด้านการบริหารจัดการกลุม่ พบว่า (1) กลุม่ มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ และมีแผนการ
ด�ำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อท�ำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันสามารถรองรับ
โครงการของภาครัฐ และช่วยให้การประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรวมกลุ่มกันเพื่อการ
จัดหาเงินทุนเพื่อสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงปลาของกลุ่ม
ร่วมกัน (2) กลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาได้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้น�ำ และสมาชิกกลุ่ม จากการให้
ความรูข้ องหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้ามาสนับสนุน มีคณะกรรมการบริหารกลุม่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจน มีระเบียบข้อบังคับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสมาชิก จัดให้มกี ารประชุมหารือของสมาชิก
เป็นประจ�ำ จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ และ (3) กลุ่ม
มีการประชุมกลุ่มสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความเห็น ซึ่งทางกลุ่มได้จัดให้มีกิจกรรม
บริหารเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงปลาของสมาชิก รวมทั้งการท�ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
น�ำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาของสมาชิก จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
สมาชิกในกลุ่มที่ร่วมกันศึกษา น�ำประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกมาร่วมกันแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
ให้กลุ่มสามารถพัฒนาการเลี้ยง และการบริหารกลุ่มให้ยั่งยืน
		
2.2 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม พบว่า (1) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่มสมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
มีความเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง
การเรียนรู้จากการที่กลุ่มพัฒนาร่วมกันด้วยการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การเลี้ยงปลาเบื้องต้นจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริม รวมถึงประสบการณ์จากการเลี้ยงปลาของสมาชิกในกลุ่มที่มีการ
ลองผิดลองถูก และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งผลส�ำเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยง
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◆ ทัศนีย์

ฟักน้อย ฉัตรดาว มากพร้อม เขมิกา สงวนพวก ◆

ปลาของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน และมีความพร้อมที่จะน�ำไปสู่
การพัฒนากลุ่มสมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา ก็จะเกิดขบวนการขับเคลื่อนต่อไป และ (2) การน�ำองค์
ความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ หรือปรับใช้ในงานด้านการพัฒนาการเลีย้ งปลาของสมาชิกผ่านระบบเลีย้ งปลา
ซึง่ เป็นกระบวนการหนึง่ ในการน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียนรู้ อบรม พัฒนาการเลีย้ งปลาให้มปี ระสิทธิภาพ
รวมทั้งฝึกฝนทักษะในการคิด การจัดการ การตั้งรับ และเผชิญต่อเหตุการณ์ หรือปัญหาที่จะเกิด โดย
ทางกลุ่มสมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
พัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
		
2.3 ด้านฐานะและความมัน่ คงของกลุม่ พบว่า (1) กลุม่ มีกจิ กรรมเพือ่ แสวงหาทุนส�ำหรับ
ใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่ม โดยการจัดหาทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จากส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยนาทส�ำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานเอกชนที่ร่วมสนับสนุนในการซื้อพันธุ์
ปลาจากส�ำนักงานปศุสัตว์ เพื่อน�ำมาปล่อยในอ่างเก็บน�้ำในชุมชน ท�ำการแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่ม
(2) กลุม่ มีระบบการท�ำบัญชี การตรวจสอบ พร้อมทัง้ รายงานผลต่อสมาชิก โดยการจัดแบ่งหน้าทีใ่ ห้กบั
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดท�ำรายการบัญชี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเพื่อความโปร่งใส รวม
ถึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจง รายงานผลการจัดท�ำบัญชีทุกเดือน และ (3) กลุ่มมีระบบในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ของกลุม่ แก่สมาชิกอย่างทัว่ ถึง และยุตธิ รรม รวมถึงกลุม่ ได้จดั ให้มกี จิ กรรมในการ
พัฒนาระบบการผลิต การตลาดของสมาชิก เพื่อไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด สมาชิกได้ร่วมกันเปิดประมูล
ปลา หรือจัดกิจกรรมทอดแห เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายในช่วงเวลาของสมาชิกที่ต่างกันออกไป ไม่เปิดพร้อม
กันเพราะจะท�ำให้ผลผลิตล้นตลาด ซึง่ จะส่งผลให้ราคาในการจ�ำหน่ายไม่ดี แต่การเปิดประมูลปลา หรือ
จัดกิจกรรมทอดแห คนละช่วงเวลาช่วยให้ราคาปลาดีขึ้น และผลผลิตไม่ล้นตลาด
		
2.4 ด้านการประสานงานความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มี
หน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลา รวมถึง
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการเลี้ยงปลาเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่ การด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุม่ โดยการมีสว่ นร่วม
ของคนในกลุม่ ทีร่ ว่ มก�ำหนดแนวทางในการพัฒนากลุม่ ทีเ่ กิดจากความต้องการภายในกลุม่ ดังนัน้ กลุม่
จะมีการด�ำเนินงานในรูปแบบของการบริหารจัดการแบบพหุภาคี และมีการเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุม่ ผ่านขบวนการเคลือ่ นไหวของเครือข่ายพันธมิตรร่วม กลุม่ สมาชิกผ่านระบบเลีย้ งปลา บ้านท่าแห
เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตัวเองได้นั้นเกิดขึ้นจากการรับรู้ปัญหาร่วมกันของกลุ่มสมาชิก
มีผู้น�ำที่เข้มแข็งเกิดความตระหนักถึงการพัฒนาการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเห็นความส�ำคัญของ
ชุมชนต้องการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีศักยภาพที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชน
ได้ แสวงหาแหล่งทุนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และที่ส�ำคัญ คือ มีการรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้งกลุ่ม
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◆ แนวทางการบริหารจัดการความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา

กรณีศึกษาบ้านท่าแห ◆
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

เพื่อการประสานการท�ำงานร่วมกันอย่างมีพลัง และใช้กลุ่มดังกล่าว เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของชุมชนท้องถิน่ ซึง่ กลุม่ สมาชิกผ่านระบบเลีย้ งปลา บ้านท่าแห มีบทบาทอย่างมากในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงปลา บ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท สมาชิกกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงปลา โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่
(1) การบริหารคน (2) การบริหารงาน และ (3) การบริหารเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา
เคณาภูม,ิ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอมั พร และภักดี โพธิส์ งิ , (2559: 37-43) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง รูปแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกรณีกลุ่มเลี้ยงปลากระชังและกลุ่มสหกรณ์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารจัดการกลุ่ม โดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาประโยชน์ตอ่ สังคมต่อเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลานิลให้เป็นอาชีพทีย่ งั่ ยืน
ในชุมชนตลอดไป (2) กระบวนการด�ำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง และกลุ่มสหกรณ์เพาะเลี้ยง
พันธุ์ปลา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำทั่วไป (3) การ
ตลาดโดยการท�ำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดภายใน และภายนอกชุมชน และ
(4) การเงินบัญชีกลุ่มสหกรณ์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา โดยด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการบัญชี ได้แก่
การระดมทุนระหว่างสมาชิก การจัดการรายได้สมาชิก และการจัดระบบการเงินบัญชี จะเห็นได้ว่า การ
บริหารจัดการกลุม่ ทีเ่ ป็นระบบ แบ่งหมวดหมูท่ ชี่ ดั เจนนัน้ สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรกลุม่ ผูเ้ ลีย่ งปลา
สามารถพึ่งตนเองได้ และมีรายได้ที่ยั่งยืน
2. การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกผ่านระบบเลี้ยงปลา บ้านท่าแห
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ด้วยการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชษฐา
ดวงสุวรรณ์, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และปราโมช ศีตะโกเศศ (2560: 1261-1262) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง:
การจัดการเรียนรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังใน
แม่น�้ำปิง อ�ำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้งกลุ่มหรือการรวมกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา สามารถสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนในการเลี้ยงปลาเพิ่มศักยภาพการต่อรอง
เรื่องต่าง ๆ ได้ดีกว่าการเลี้ยงอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่ม หรือชมรมใด ๆ เช่น การต่อรองด้านราคา และ
คุณภาพของลูกพันธุ์ปลา ราคาและคุณภาพของอาหารปลา ราคาปลา และปริมาณการจับปลา จะเห็น
ได้ว่า การรวมกลุ่มสามารถเสริมสร้างให้กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงปลาได้ลดต้นทุน ทั้งยังควบคุมผลผลิต
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◆ ทัศนีย์

ฟักน้อย ฉัตรดาว มากพร้อม เขมิกา สงวนพวก ◆

ที่ได้ไม่ให้ล้นตลาด ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมราคาปลา และการรวมกลุ่มยังเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงของแหล่งเงินทุน ข้อมูลความรู้ รวมทั้งการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของผูน้ ำ 
� และกรรมการกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม่ โดยการน�ำเทคโนโลยี หรือเทคนิควิธกี ารใหม่ ๆ มาประยุกต์
ใช้ในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต เพื่อการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง
2. ควรก�ำหนดให้กลุ่มมีกิจกรรมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของกลุ่ม อาทิ
การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มทุน หรือสินทรัพย์ของกลุ่ม โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินการ รวมทั้งต้องก�ำหนดวิธีการเพื่อพัฒนาการท�ำบัญชี และการตรวจสอบรายงานบัญชีที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่สมาชิก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาท�ำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้ากลุม่ ผูเ้ ลีย้ งปลา เพือ่ ให้ได้แนวทาง
ในการส่งเสริมยอดขายให้มากยิ่งขึ้น
2. ผู้วิจัยควรศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้
ในการวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลา น�ำไปสู่แนวทางในการลดต้นทุน
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◆ แนวทางการบริหารจัดการความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา

กรณีศึกษาบ้านท่าแห ◆
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหาดท่าเสา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
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