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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการดาเนินงานวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ 2) ศึกษา
องค์ความรูก้ ารจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น 3) วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของ
การจัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิส าหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น 4) เสนอองค์ความรูแ้ ละระบบการจัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ผี ลต่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจัก
สาน และตัวแทนกลุ่มหัต ถกรรมจักสาน รวมทัง้ สิ้น จานวน 24 คน การรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาพิจารณาประเด็นหลักและแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อย
ผลการวิจยั พบว่า 1) วิสาหกิจจักสานทีม่ กี ารจดทะเบียนแล้ว จานวน 65 แห่ง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาด้านความรูแ้ ละภูม ิ
ปั ญญาท้องถิน่ การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การดาเนินงานเกิดจากสมาชิกร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปั ญหาใน
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมปิ ั ญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในชุมชนอย่างรูค้ ุณค่าโดยได้รบั การ
สนับสนุ นจากองค์กรท้องถิน่ และเครือข่ายหน่ วยงานภาคีทเ่ี กีย่ วข้องทุกระดับ สาหรับปั ญหาเกิดจากดาเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ใช้เงินไม่
ตรงตามกิจกรรมของกลุ่ม ขาดข้อมูลสนับสนุน 2) องค์ความรูท้ ส่ี ่งผลให้เกิดการจัดการเชิงเครือข่าย ได้แก่ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
องค์ค วามรู้เกี่ย วกับ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ การแปรรูป องค์ค วามรู้เกี่ย วกับ การจาหน่ าย และองค์ค วามรู้เกี่ย วกับ เครือ ข่า ย 3)
ความสัมพันธ์และผลสาเร็จของการจัดการเชิงเครือ ข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเป็ นการแสดงบทบาทระหว่างคนในกลุ่ม และองค์กรภายนอก
4) องค์ความรู้และระบบการจัดการเชิงเครือ ข่ายที่มผี ลต่อ การพัฒนาที่ ย งยื
ั ่ น มีดงั นี้ (1) การพัฒนาการจัดการองค์กร (2) การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (3) การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการรูเ้ รียนของสมาชิกกลุ่ม (4) การพัฒนาการตลาด (5) การประสานงานกับภาคี
อื่น
คาสาคัญ: วิสาหกิจจักสาน องค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่าย การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

Abstract
The purpose of this research are as follow; 1) to study current conditions and problems of Wicker Enterprises in
Phrae Province. 2) to study stock of knowledge and participation of Network’s Management for Sustainable Development 3) to
analyze the relationship and the success of network management on community enterprises for sustainable development. 4) to
propose the findings and network management systems affecting the sustainable development of Wicker Enterprises in Phrae
Province. Key informants include: Government agencies, Chairman of Wicker Enterprises group and representatives of Wicker
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ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ

Enterprises Group, to tally 24 people. Data collection was done by documents study, Interviews and focus groups. The analysis
of data was performed by focusing on main issues and divided into sub-themes.
The research found that 1) 65 registered wicker enterprises aimed in the community to promote the development of
stock of knowledge and local wisdom, generating income and helping each other. The activities were performed under the
planning of the members, think together, do together, troubleshooting, creating a community economy were mobilize by using
local knowledge Wisdom and Culture and resources available in the community Supported by local organizations and the
network of related parties at all levels. The problem found are the following ; the discontinuity of activities due to money does
not match with the activities of the group as well as lack of needed information. 2) Knowledge that results in network
management Including the development of products or processed products, distribution and network management. 3) The
success of the group and relationship of members depend on the participation of people in the group and with external
organization. 4) Knowledge and network management system play an important role to the sustainable development as of
follow; (1) Development and management organizations 2) Group Product Development 3) Activity development and the
learning process of the group members. 4) Market development. 5) Coordination with other external organizations.
Keywords: Wicker Enterprises, Knowledge, Network’s Management, Sustainable Development
Paper Type: Research

1. บทนา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่งในประชาคมโลกต้อ ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ประชาคมโลกมากขึ้นทัง้ ในทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองหากประเทศไทยเลือกทีจ่ ะดาเนินไปในระบบ
เศรษฐกิจเสรีนิยมตามกระแสโลกอย่ างขาดความรู้เท่าทัน และ
ขาดความเข้าใจในบริบทของตนเองก็จะเกิดภาวะเสี่ย งที่ต้อ ง
เผชิญกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ประเทศไทยควรน าทุ น ที่ ม ี ศ ัก ยภาพมาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการเพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศที่
สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุ ษย์ ทุนสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม) ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ย นแปลง มี
โอกาสเข้าถึง ทรัพ ยากรและได้ร บั ประโยชน์ จ ากการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม ซึ่งการเสริมสร้างโดยใช้ภูม ิ
ปั ญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความส าคัญ กับ การปรับ โครงสร้า งการค้า และการลงทุ น ให้
สอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมปิ ั ญญาที่เกิดจากการ
ใช้ความรู้และทักษะ การใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั
และพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมนามาใช้ในทุกด้านของการ
พัฒนา การพัฒนามีความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสอดคล้อง
กับกรอบเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ตลอดจนการพัฒนาทีเ่ กิด
จากการผนึกกาลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน
( Office of The National Economics and Social
Development Board, 2016, p. 3) สังคมไทยในอดีตเป็ นสังคม
เกษตรกรรมที่ส ามารถผลิต ปั จจัย ในการดารงชีว ิต ได้เองเป็ น
ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารหรือเครื่องดื่มเครื่องใช้ต่างๆ งาน
จักสานเป็ นงานหัตถกรรมและศิลปะที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกับวิถี
ชีวติ ของคนไทยมาช้านานเป็ นงานหัตถกรรมทีช่ าวบ้านทาเพื่อ

ใช้ในครัวเรือนมาแต่โบราณ นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว
งานจักสานยังสะท้อนวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูม ิ
ปั ญญาของชาวบ้านได้อกี ด้วย จังหวัดแพร่เป็ นจังหวัดทีม่ กี ารทา
หัตถกรรมจักสานอยู่เป็ นจานวนไม่น้อยโดยเฉพาะเครือ่ งจักสาน
ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ งานจักสานเป็ น อีกหนึ่งโครงการ
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลเป็ นการเสริมสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน
ในท้องถิ่น เสริมสร้างรายได้เพื่อชุมชนให้ม ีความเป็ นอยู่ท่ดี ขี ้นึ
รวมทัง้ พัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง และสามารถนาทุนทาง
สังคมมาใช้กนั อย่างกว้างขวาง ในขณะทีส่ ภาพสังคม เศรษฐกิจ
ปั จ จุ บ ัน ที่เปลี่ย นไปรวมถึง ความเจริญ ก้า วหน้ า ทางกระแส
วัฒ นธรรมตะวัน ตกเข้า มาแทนที่ ว ัฒ นธรรมเดิม ท าให้ ก าร
ดารงชีวติ ของคนในชุมชนเปลีย่ นแปลงไปซึ่งมีผลกระทบทาให้
งานจัก สานหรือ อาชีพ จัก สานลดน้ อ ยลงไปเรื่อ ยๆ ถึงแม้ว่ า
ปั จจุบนั ได้มกี ารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจักสานแล้วก็ตามแต่
การดาเนินการยังมีปัญหาเกี่ยวกับวิสาหกิจดาเนิน กิจกรรมไม่
ต่ อ เนื่อ ง ขาดข้อมูลการส่ งเสริมและสนับสนุ น วิส าหกิจชุมชน
การติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ทวถึ
ั ่ งส่งผล
กระทบต่ อ ระบบการบริห ารจัด การวิส าหกิจ ได้แก่ คุ ณ ภาพ
สินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ซ้าๆ กัน ขาดทักษะการบริหารจัดการ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ คุ ณ ภาพทัง้ รู ป แบบผลิต ภั ณ ฑ์
ตลอดจนบรรจุภณ
ั ฑ์ และยังขาดการรวมกลุ่มกันเป็ นเครือข่ายที่
จะเอื้อต่อการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ จึงต้องพัฒนาระบบ
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจักสานอย่างเป็ นระบบและยังยื
่ น
ในมิติต่ า งๆ เช่ น การเสริม สร้า งความสามารถในการสร้า ง
เครือ ข่ายโดยใช้ก ระบวนการแบบมีส่ ว นร่ว ม ร่ว มกัน พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพและราคา
ให้มมี าตรฐานเดีย วกัน มีค วามร่วมมือทางการตลาดด้วยการ
สร้างกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน
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จากเหตุผลดังกล่าวทาให้คณะผู้วจิ ยั มีความสนใจที่
จะศึก ษาถึงบริบ ท สภาพปั จจุ บ ัน และปั ญ หาการด าเนิ น งาน
วิส าหกิจ จัก สาน ระบบความสัม พัน ธ์แ ละผลส าเร็จ ของการ
จัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอองค์ความรู้
และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มผี ลต่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
ของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาบริบ ท สภาพปั จจุ บนั และปั ญ หาการ
ดาเนินงานวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่
2. เพื่อ ศึกษาองค์ค วามรู้ การจัดการเชิงเครือ ข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
3. เพือ่ วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของ
การจัดการเชิงเครือข่ายที่มตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น
4. เพื่อ เสนอองค์ ค วามรู้แ ละระบบการจัด การเชิง
เครือ ข่ า ยที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาที่ ย ัง่ ยืน ของวิส าหกิจ จัก สาน
จังหวัดแพร่

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
3.1 แนวคิด การสร้า งกลุ่ ม และเครือ ข่ า ยวิส าหกิจ
ชุมชน
เครือข่ายในความคิดของ (Pongpit, 2005, p. 8) คือ
ขบวนการสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์และความ
ต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดาเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่
สมาชิก ของเครือ ข่ า ยยัง คงความเป็ นเอกเทศไม่ ข้ึน ต่ อ กัน
เช่ น เดี ย วกั บ (Kanjanarangsri, 1999, pp. 26-30) กล่ า วว่ า
เครือ ข่าย คือ กลุ่ ม ของคนหรือ องค์ก รที่ส มัค รใจ แลกเปลี่ย น
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัด
รูป หรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรืององค์กรสมาชิกยังคงมี
ความเป็ น อิส ระ กิจกรรมที่ท าในเครือ ข่ายต้อ งมีล กั ษณะเท่ า
เทีย มกัน หรือ แลกเปลี่ย นซึ่ ง กัน และกัน ดัง นั ้น สรุ ป ได้ ว่ า
เครือ ข่าย หมายถึง กลุ่ ม ของคนหรือ องค์กรที่ ส มัค รใจ โดยมี
เป้ าหมายและความต้อ งการบางอย่ างร่ว มกัน ร่วมกัน ดาเนิ น
กิจกรรมบางอย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยมี
การจัดรูป หรือจัดระเบีย บโครงสร้าง ที่ค นหรือองค์กรสมาชิก
ยังคงมีความเป็ นอิสระ ซึ่งมีล กั ษณะของเครือข่าย คือ 1) เป็ น
กลุ่ ม องค์ ก รหรื อ บุ ค คลที่ ม าร่ ว มกั น เพื่ อด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ขึน้ ร่วมกัน 2) เป็ นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคม
โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน 3) ดารงอยู่ได้ดว้ ยการสือ่ สาร
แบบใดแบบหนึ่งที่ต่ อ เนื่อ ง 4) สมาชิกมีค วามรู้ส ึกผูกพัน กับ
โครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ 5) มีฐาน
อยู่ทค่ี วามเป็ นเจ้าของร่วมกันและมุง่ มันที
่ จ่ ะทาตามวัตถุประสงค์
ทีว่ างไว้ร่วมกัน (Pongpit, 2005 , p. 10) ทัง้ นี้ (Chareonwongsak,
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2000, p. 63) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่ายว่ามีดงั นี้ 1)
การรับรู้มุมมองร่วมกัน 2) การมีวสิ ยั ทัศ น์ ร่ว มกัน 3) การเกิด
ผลประโยชน์ แ ละความสนใจร่ ว มกัน 4) การมีส่ ว นร่ ว มของ
สมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 5) การเสริมสร้างซึง่ กันและกัน
6) การพึง่ พิงร่วมกัน 7) การปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลีย่ น สรุปว่า
การเกิดเครือต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ สมาชิก การมีวสิ ยั ทัศน์
จุดมุ่งหมายร่ว มกัน มีการแบ่ งงานกัน ท า การมีส่ ว นร่ว มของ
สมาชิก การปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลีย่ น ระบบความสัมพันธ์และ
การสือ่ สาร จะนาไปสู่ความเข้มแข็ง ทัง้ นี้ต้องอาศัยกระบวนการ
สร้างเครือข่าย คือ การทาให้มกี ารติดต่อ และการสนับสนุ นให้ม ี
การแลกเปลี่ย นข้อ มูล ข่าวสาร และการร่ว มมือ กัน ด้ว ยความ
สมัค รใจ การสร้า งเครือ ข่า ยควรสนับ สนุ น และอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครือข่าย
3.2 แนวคิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ความจาเป็ น ในการพัฒ นาอย่ างยังยื
่ น ว่าในฐานะที่
เป็ นประเทศทีม่ พี ้นื ฐานด้านเกษตรกรรม(Samuthwanich,1998,
pp. 57-63) สรุปไว้ว่าประเทศไทยเคยมีอตั ราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ที่สู งมาก ซึ่ง มีค วามเกี่ย วข้อ งทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อ มกับปั ญ หาความต้องการพลังงานและเป็ นสาเหตุข อง
การทาลายสภาพแวดล้อม ในขณะทีร่ ูปแบบการบริโภคพลังงาน
ของคนไทยในปั จจุบนั ได้นาไปสู่ความไม่ยงยื
ั ่ น จะเห็นได้จากใน
ภาคอีส าน การเพิ่ม ขึ้น ของความต้ อ งการพลังงานน ามาซึ่ง
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรง แต่ภาค
อีสานยังคงอยู่ในสถานะที่มคี วามเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ
พลังงานและรูป แบบการใช้พ ลังงานอย่ างยัง่ ยืน ซึ่งค านึ งถึง
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ฟืนพบได้ในหมู่บา้ น
ต่างๆ ทัวภาคอี
่
สาน และพลังงานทดแทนอื่นๆ ควรจะได้รบั การ
พิจารณาและศึกษาอย่างจริงจัง หากสามารถพัฒนาระบบการ
จัด การให้ม ีป ระสิท ธิภ าพแล้ว แหล่ งพลังงานทดแทนจะเป็ น
แนวทางส าคัญ ส าหรับ ความยังยื
่ น ในภาคอีส าน จากแนวคิด
ดังกล่าว จะเห็นว่าความจาเป็ นที่สงั คมไทยจะต้องมีการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นนันเนื
่ ่องมาจากปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
คนไทยซึง่ ใช้โดยไม่คานึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาและส่งผล
ทาให้เกิดการทาลายสิง่ แวดล้อมขึน้ อีกทัง้ การบริโภคพลังงาน
ของคนไทยในปั จจุบนั ยังมีความสิ้นเปลือง จึงจาเป็ นต้องพัฒนา
ระบบการจัดการสิง่ เหล่าให้มปี ระสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งพลังงานทดแทนซึ่งเป็ นแนวทางทีจ่ ะทาให้เกิดการพัฒนา
ที่ย งยื
ั ่ นได้ การพัฒนาอย่างยังยื
่ นเป็ น การพัฒนาที่มุ่งเน้ นการ
สร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติทางสังคมเป็ นการพัฒนา
ค น แ ล ะ สั ง ค ม ให้ เชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มได้อ ย่ างสมดุ ล มิติท าง
เศรษฐกิจเป็ นการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็ นไปอย่างสมดุล
และเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และสิง่ แวดล้อม และมิติทาง
สิ่งแวดล้อ มเป็ น การใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มที่
สามารถพลิกฟื้ นให้กลับคืน สู่ส ภาพใกล้เคีย งกับสภาพเดิมให้
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ม าก ที่ สุ ด โด ย มุ่ งจั ด ก ารให้ เกิ ด ส ม ดุ ล ระห ว่ างก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล (Ministry of Natural Resources
and Environment, 2013, p. 12)
3.3 แนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชนของ (Pongpit, 2009,
pp. 9-10) กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการทีค่ นกลุ่มหนึ่งใน
ชุมชนมาร่วมกันทาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การแปร
รูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน การจัดการตลาด โดยมี
การซื้อ ข่ายในลักษณะสหกรณ์ แต่ แตกต่ างกัน ที่ร ะเบีย บและ
กฎเกณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเน้นการแบ่งปั น การช่วยเหลือกัน
มากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็ นหน่วยทาให้เกิดความ
ร่ ว มแรงร่ ว มใจ ไม่ แ ตกแย ก แบ่ ง พ วก และไม่ ต่ อ สู้ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง เพราะวิสาหกิจชุมชนคือการ
เน้ น การช่วยเหลือกัน เช่น เดีย วกับ (Petchprasert & Vongkul,
2011, p. 32) กล่ า วว่ า เป็ นการประกอบการโดยชุ ม ชนที่ ม ี
สมาชิกในชุมชนเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตทัง้ ทางด้านการผลิต
การค้า และการเงิน และใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชนให้ออกดอก
ออกผล ทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมด้ว ยการสร้างรายได้และ
อาชีพ ส่วนด้านสังคมคือการผสานสัมพันธ์ความเป็ นครอบครัว
เอาไว้ ด้ว ยการให้ค รอบครัว และชุ ม ชนร่ว มคิด ร่ ว มท า ร่ว ม
รับ ผิ ด ช อ บ แบ่ งทุ กข์ แบ่ ง สุ ข ซึ่ ง กั น และกั น โดย ผ่ าน
กระบวนการ การประกอบการของชุ ม ชน ดังนั น้ สรุป ได้ว่ า
หลัก การของวิส าหกิ จ ชุ ม ชน มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริม
สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ นพื้ น ฐานของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง และจานวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อม
จะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รบั การส่งเสริมด้านความรูแ้ ละ
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของ
วิส าหกิจชุม ชนให้กลายเป็ น ระบบเศรษฐกิจ ชุม ชนที่เข้ม แข็ง
สามารถพัฒ นาไปสู่การเป็ น ผู้ป ระกอบการของหน่ ว ยธุรกิจที่
สูงขึน้ ต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถก าหนดเป็ น
กรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั นี้

- แนวคิดเกีย่ วกับ
วิสาหกิจชุมชน
- การสร้างกลุ่ม
และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
- ระบบการจัดการ
เชิงเครือข่ายทีม่ ี
ผลสาเร็จต่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ของวิสาหกิจชุมชน

- วิเคราะห์สภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหา
การดาเนินงาน
วิสาหกิจจักสาน

กระบวนการ

บริบทของการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

องค์ความรูแ้ ละ
ระบบการ
จัดการเชิง
เครือข่ายทีม่ ี
ผลสาเร็จ
และเกิดการ
พัฒนาที่
ยังยื
่ นของ
วิสาหกิจ
จักสานเมือง
แพร่

ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ

4. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
การวิจ ัย นี้ เป็ นการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เป็ นการศึกษาทัง้ เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก และสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย ซึ่ ง ในการวิจ ัย ครัง้ นี้
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาในเขตจังหวัดแพร่ ใน 2
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองแพร่ และอาเภอสูงเม่น โดยเลือกแบบ
เจาะจงจากกลุ่มที่มกี ารจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน และได้
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญการวิจยั ได้แก่
4.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
4.1.1 ผู้ให้ข ้อ มูล ในการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก (Indepth Interviews) ได้แก่ ตัวแทนหน่ วยงานภาครัฐ จานวน 2
คน ผู้น าชุ ม ชน จ านวน 2 คน ประธานกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชน
หัตถกรรมจักสาน จานวน 2 คน และตัวแทนกลุ่มหัตถกรรมจัก
สาน จานวน 6 คน รวมทัง้ สิ้น จานวน 12 คน โดยวิธสี ุ่มแบบ
เจาะจง เพื่อศึกษาเกีย่ วกับบริบท สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการ
ดาเนินงานวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่
4.1.2 ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ในการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย
(Focus Groups Discussion) ได้ แ ก่ ประธานกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชน จ านวน 2 คน ตัว แทนกลุ่ ม หัต ถกรรมจัก สานไม้ไ ผ่
จ านวน 10 คน รวมทัง้ สิ้น จ านวน 12 คน โดยวิธีสุ่ ม แบบ
เจาะจง เพื่อ ศึก ษาระบบความสัมพัน ธ์และผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
4.2 เครือ่ งมือ วิจยั และการพัฒ นาเครือ่ งมือ ทีใ่ ช้ใน
การวิจยั
เครื่อ งมือ วิจ ัย ที่ใช้ในการเก็บ ข้อ มูล ประกอบด้ว ย
แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interviews) เป็ น แ บ บ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อศึกษา
บริบท สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการดาเนินงานวิสาหกิจจักสาน
จัง หวัด แพร่ และองค์ ค วามรู้แ ละการจัด การเชิ ง เครือ ข่ า ย
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ โดยที่ผู้ว ิจยั พัฒนาขึ้น โดยศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารหนังสือ บทความ งานวิจ ั ย และ
เอกสารสิง่ ตีพมิ พ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานภาพการดาเนินงาน
และปั ญหาการดาเนินงานจักสานของวิสาหกิจจักสานในจังหวัด
แพร่ และองค์ค วามรู้และการจัดการเชิงเครือ ข่ายวิส าหกิจจัก
สานจังหวัดแพร่ นาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ประกอบด้ว ยประเด็น ที่ส าคัญ ได้แก่ แนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการกลุ่ม ผลการ
ด าเนิ น งาน ปั ญ หาการด าเนิ น งาน ส าหรับ วิธีก ารตรวจสอบ
คุณภาพโดยการหาค่าความเทีย่ งตรงซึ่ง ได้ให้คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิจารณาในภาพรวมด้านเนื้อหา ภาษาและความครอบคลุม และ
การสนทนากลุ่ ม เพื่อ ศึกษาระบบความสัมพัน ธ์และผลส าเร็จ
ของการจัด การเชิงเครือ ข่ า ยที่ม ีต่ อ วิส าหกิจ ชุ ม ชนเพื่อ การ
พัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ว ิจยั ได้น าข้อ มูล ที่ไ ด้จากการศึกษาเอกสาร การ
สัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม มาด าเนิ น การวิเคราะห์แ ละถอด
บทเรีย นโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) ที่พ บใน
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ ม ทัง้ หมด และจึง น าประเด็ น หลัก มาพิ จ ารณาแบ่ ง แยก
อ อ ก เป็ น ป ร ะ เด็ น ย่ อ ย (Sub-themes) แ ล ะ หั ว ข้ อ ย่ อ ย
(Categories) จากนัน้ นาเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรยาย
ผลและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั และนาข้อมูลไปสู่การเสนอ
องค์ค วามรู้แ ละระบบการจัด การเชิง เครือ ข่ายที่ม ีผ ลต่ อ การ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่

5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 บริบท สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการดาเนินงาน
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่
ผลจากการศึก ษาเอกสารและการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้
ข้อมูลสาคัญ พบว่า จังหวัดแพร่มยี ุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิสาหกิจ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ส่งเสริมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิ จ พ อเพี ย งและขยายผลโครงการตามแน ว
พ ระราช ด าริ ” มี ก ล ยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม และพั ฒ น าสิ น ค้ า ด้ า น
เกษตรกรรม หัต ถกรรม ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP สิน ค้า วิส าหกิจ
ชุ ม ชนให้ ม ีคุ ณ ภาพและเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว เพิ่ม ช่ อ ง
ทางการจาหน่ าย ส่งเสริมความรู้ด้านประชาสัมพันธ์การตลาด
โดยรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุ นทรัพยากร
และภู ม ิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ผนวกกับ องค์ ค วามรู้ส มัย ใหม่ เพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานคุ ณ ภาพสิน ค้า ด้ว ยการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
การตลาด กระบวนการบริห ารจัดการ การเข้าถึงแหล่งทุนและ
การตลาดเชิงรุกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จากยุทธศาสตร์
การพัฒ นาดังกล่ า วทางจัง หวัด จึง ได้ย ึด เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนาทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ก ับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ก่ อ ให้ เกิด รายได้ ท าให้ ชุ ม ชนเข้ม แข็ง และพึ่ ง พาตนเองได้
ปั จจุบนั มีวสิ าหกิจชุมชนที่อนุ มตั ิการจดทะเบียนแล้ว จานวน 18
ประเภท ซึ่งกระจายตามพื้นทีใ่ นแต่ละอาเภอ ทัง้ นี้มวี สิ าหกิจเครื่อง
จักสานที่อนุ มตั ิการจดทะเบียนแล้ว จานวน 65 แห่ ง ส าหรับการ
วิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ เลือ กวิส าหกิจจัก สาน จ านวน 2 แห่ ง คือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่บ้านค่างาม หมู่
8 และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมปิ ั ญญาแอ๊บข้าวบ้านทุ่งน้าใส ซึง่ มี
บริบท และสภาพการดาเนินงานดังนี้
1. กลุ่ มวิส าหกิจชุมชนหัต ถกรรมจักสานจากไม้ไ ผ่
บ้านค่างาม หมู่ 8 ได้ยน่ื จดทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน
6-54-04-04/1-0001 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549 มีวตั ถุประสงค์
ในการด าเนิ น งานวิส าหกิจ ชุ ม ชน 1) เพื่อ สืบ สานภู ม ิปั ญ ญา
ท้องถิน่ 2) เพือ่ ให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคีในกลุ่มและ

Chonthicha Jirapakapong et.al.

ชุมชน 3) เพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่ครอบครัว 4) ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ 5) ให้สมาชิกรวมกลุ่มกันขายสินค้าในราคายุตธิ รรม
และก าหนดราคาเป็ น มาตรฐานเดีย วกัน 6) สามารถก าหนด
ราคาขายให้กบั พ่อค้าคนกลาง มีผลิตภัณฑ์ท่อี อกสู่ตลาด เช่น
หวดซาวข้า ว หวดนึ่ งข้า ว กระด้ง เหิง ฆ้อ งใส่ ป ลา กระจาด
กะลา ไซดักปลา ตะกร้าอเนกประสงค์ พัด โคมไฟ ฯลฯ
ผลการดาเนิ น งานของกลุ่ มที่ได้มกี ารปรับปรุงและ
พัฒ นาจนมีค วามเข้มแข็ง ทัง้ ด้านการผลิต การบริห ารจัดการ
กลุ่ม เป็ นกลุ่มที่มกี ารสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือกัน ภายใน
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการดาเนินงาน
การบริ ห ารจั ด การในการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ม ี คุ ณ ภาพ มี ก าร
ดาเนินการเองภายในกลุ่มและร่วมกับหน่ วยงานภาคีอ่นื ๆ เพื่อ
รองรับ และสนับสนุ นการดาเนิน งานของกลุ่ มและชุมชน โดย
ได้รบั การสนับสนุ นเชื่อมโยงจากองค์กรท้องถิ่น และเครือข่าย
หน่วยงานภาคีทเ่ี กีย่ วข้องทุกระดับ ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัต ถกรรมจัก สานจากไม้ไ ผ่ ไ ด้ ผ่ า นการประเมิน ตามระบบ
มาตรฐานงานชุมชนในปี 2551
2. กลุ่มภูมปิ ั ญญาสานแอ๊ บข้าวบ้านทุ่งน้ าใส ได้จด
ทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมปิ ั ญญาแอ๊ บข้าวบ้านทุ่งน้ า
ใส รหัสทะเบียน 6-54-01/1-0031 ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2548
มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการสานแอ๊บข้าวภูม ิ
ปั ญญาท้องถิ่นอย่างยังยื
่ น 2) เพื่อรวมพลังในการสร้างท้องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พฒ
ั นายิง่ ขึน้ 3) เพื่อ
เพิ่ม รายได้ให้ส มาชิก มากขึ้น จากเดิม และใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ 4) ทาให้ส มาชิกได้มโี อกาสพบปะและแลกเปลี่ย น
เรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน ทาให้งานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น 5) เพื่อให้
กลุ่มมีการเคลือ่ นไหวทางกิจกรรมและพัฒนากลุ่มอยู่ตลอดเวลา
6) เพื่อ ทากองทุน ส าหรับพัฒ นาอาชีพ ให้กบั กลุ่ มและท้อ งถิ่น
ต่ อ ไป สมาชิก จะมีก ารรวมกลุ่ ม กัน ท าตามหมู่บ้า น ณ บ้า น
สมาชิกคนใดคนหนึ่ง แหล่ งทุ น สนับสนุ น จากองค์การบริห าร
ส่วนตาบล ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เริม่ จากการทาใช้เอง ต่อมาได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับจาหน่ าย ได้แก่ กระเป๋ า ตะกร้า กล่อง
กระดาษทิช ชู ผลการดาเนิน งานของกลุ่ม นางดวงแข คนชม
เป็ น เจ้าขององค์ค วามรู้ท่ไี ด้รบั รางวัล การประกวดหัต ถกรรม
ท้องถิน่ ได้รบั รางวัลชมเชยจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเป็ น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้
จากการศึกษาในรายละเอียดของวิสาหกิจทัง้ 2 กลุ่ม
ดังกล่ าว สรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชนมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริม
พัฒนาด้านความรู้และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ การสร้างรายได้ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
และพัฒ นารู ป แบบของวิส าหกิจ ชุ ม ชนให้ ก ลายเป็ นระบบ
เศรษฐกิจ ชุ ม ชนที่เข้ม แข็ง การด าเนิ น งานของกลุ่ ม เกิด จาก
สมาชิกร่ว มวางแผน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสิน ใจ ร่ว มแก้ไข
ปั ญหา ในการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็ น
ก าร ป ร ะ ก อ บ ก าร บ น พื้ น ฐ าน ข อ งก าร ใช้ ค ว าม รู้ ภู มิ
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ปั ญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในชุมชนอย่างรูค้ ุณค่า
เพื่อการพึง่ พาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนให้
เกิดความยังยื
่ น สาหรับปั ญหาอุปสรรคเกิดจากดาเนินกิจกรรม
ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ใช้เงิน ไม่ ต รงตามกิจ กรรมของกลุ่ ม ขาดข้อ มู ล
สนับสนุน
5.2 องค์ ค วามรู้ก ารจัด การเชิง เครือ ข่ า ยวิส าหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
จากการศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี
เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการจัดการเชิงเครือข่ายของวิส าหกิจ
ชุมชนอย่ างมีส่ ว นร่ว ม และการสัมภาษณ์ พบว่า การบริห าร
จัด การวิส าหกิจ จัก สานจัง หวัด แพร่ ให้ป ระสบผลส าเร็จ ต้ อ ง
คานึงถึงองค์ความรู้ท่สี ่งผลให้เกิดการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น สามารถเขียนเป็ นแผนภาพเกี่ยวกับองค์ความรู้
ในการจัดบริหารจัดการเชิงเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อพัฒนาที่
ยังยื
่ น ได้ดงั นี้
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่
การจัดการ

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
การแปรรูป

การ
จาหน่าย

การจัดการ
เครือข่าย

การร่วม
กลุ่มโดย
ภาครัฐมา
สนับสนุน

การกาหนด
ราคา/การแปร
รูป/การ
จาหน่าย

เครือข่าย

1. การรับรูม้ มุ มองร่วมกัน
2. การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน
3. การเกิดผลประโยชน์และ
ความสนใจร่วมกัน
4. การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง
5. การเสริมสร้างซึง่ กันและกัน
6. การพึง่ พิงอิงร่วมกัน
7. การปฏิสมั พันธ์เชิง
แลกเปลีย่ น

การติดต่อ
ประสานงาน
เครือข่าย

การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนภาพที่ 1 องค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการเชิง
เครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนเพือ่
การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ
จากแผนภาพที่ 1 แสดงถึงองค์ความรูใ้ นการจัดบริหารจัดการ
เชิงเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ดังนี้ การบริหาร
จัด การวิส าหกิจ จัก สานจัง หวัด แพร่ ให้ป ระสบผลส าเร็จ ต้ อ ง
คานึงถึงองค์ความรู้ท่สี ่งผลให้เกิดการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ได้แก่ 1) องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ 2) องค์
ความรู้เรื่อ งเกี่ย วกับการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ห รือการแปรรูป 3)
องค์ ค วามรู้เ กี่ย วกับ การจ าหน่ า ย 4) องค์ ค วามรู้เกี่ ย วกับ
เครือข่าย เมื่อมีองค์ความรูด้ งั กล่าวข้างต้นแล้วซึ่งเป็ นข้อมูลที่
จ าเป็ นส าหรับ การจัด การเครือ ข่า ยส่ ง ผลให้ เกิด การจัด การ
เครือข่ายของวิสาหกิจ ทัง้ นี้การจัดการเครือข่ายยังต้องคานึงถึง
องค์ ป ระกอบได้แ ก่ การรับ รู้มุ ม มองร่ ว มกัน การมีว ิส ัย ทัศ น์
ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วน
ร่ว มของสมาชิกเครือ ข่ายอย่ างกว้างขวาง การพึ่งพิง ร่ว มกัน
และการปฏิส ัม พัน ธ์ เ ชิง แลกเปลี่ย น ท าให้ ก ารจัด การของ
วิสาหกิจเกิดการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นดังนี้
1. มีการร่วมกลุ่มโดยภาครัฐมาสนับสนุ น เนื่องจาก
วิส าหกิจชุม ชนหัต ถกรรมจักสานจากไม้ไ ผ่ จงั หวัดแพร่มกี าร
บริห ารจัดการกลุ่มที่มคี วามโปร่งใส มีความเข้มแข็ง สามารถ
เป็ น ที่แลกเปลี่ยนเรีย นรู้แก่วสิ าหกิจชุมชนอื่น ๆ ทัง้ ในอ าเภอ
และต่ า งอ าเภอ ตลอดจนเป็ นแหล่ งศู น ย์เรีย นรู้ชุ ม ชนดังนั น้
ภาครัฐ ได้เล็งเห็น ความส าคัญ ของกลุ่ ม ที่ส ร้า งประโยชน์ ต่ อ
ชุมชนในภาพรวมจึงเข้ามาสนับสนุน
2. มีการกาหนดราคา/การแปรรูป/การจาหน่ าย โดย
มีการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ขน้ึ อยู่กบั ข้อตกลงของสมาชิก
ในกลุ่มโดยพิจารณาจากต้นทุน การผลิต ปริมาณการผลิตและ
คุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์แต่ ล ะประเภท ส าหรับการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้นาศิลปะเดคูพาจ (Decoupage) มา
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เดิม ให้ ม ีรูป แบบที่ส วยงามยิ่ง ขึ้น เป็ นการ
เพิม่ พูนมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทเ่ี หมาะแก่ประโยชน์ ใช้สอย ทา
ให้ผ ลิต ภัณ ฑ์มหี ลายขนาดตามความจาเป็ น ของประโยชน์ ใช้
สอย ส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกสู่ตลาด มี 3 ประเภท คือ
ตลาดท้องถิน่ ตลาดผูกพัน และตลาดทัวไป
่
3. มีก ารติ ด ต่ อ ประสานงานเครือ ข่ า ย ได้ แ ก่ 1)
เครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ การกาหนด
กฎระเบียบ วางแผนการดาเนินกิจกรรม ตรวจสอบ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ ม 2) เครือข่ายด้านการ
จัดการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 3) เครือข่ายด้าน
วัต ถุ ดิบและการผลิต ส่ งเสริมการปลูกไม้ไ ผ่ในพื้น ที่ใกล้เคีย ง
เพื่อ เป็ น เครือ ข่ายของวิส าหกิจ ชุ ม ชนหัต ถกรรมจัก สานเพื่อ
แก้ปัญหาระยะยาวในอนาคต 4) เครือข่ายด้านเงินทุน ได้รบั การ
สนับสนุ นเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็ นการสนับสนุ นด้าน
วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารผลิต 5) เครือ ข่ายด้านการด าเนิ น งานกลุ่ ม
กาหนดภารกิจบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
และสมาชิก ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม 6)
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เครือข่ายด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ท่อี อกสู่ตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนหรือในระหว่างชุมชนมีทงั ้ ตลาดท้องถิน่ ตลาดผูกพัน และ
ตลาดทัวไป
่
จากการศึ ก ษ าแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจัด การเชิ ง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
นัน้ ต้องคานึงถึงองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ องค์ความรูเ้ รื่อง
เกี่ย วกับ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ การแปรรูป องค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับการจาหน่ าย องค์ความรูเ้ กี่ยวกับเครือข่าย เมื่อมีองค์
ความรูด้ งั กล่าวข้างต้นแล้วการจัดการเครือข่ายยังต้องคานึงถึง
การรับ รู้ มุ ม มองร่ ว มกั น การมี ว ิ ส ัย ทั ศ น์ ร่ ว มกัน การเกิ ด
ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือ ข่ายอย่ างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกัน และกัน การ
พึ่ง พิง อิงร่ ว มกัน การปฏิส ัม พัน ธ์เชิง แลกเปลี่ย น ท าให้ก าร
จัดการของวิสาหกิจเกิดการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น คือ มีการร่วมกลุ่มโดย
ภาครัฐ มาสนั บ สนุ น มีก ารก าหนดราคา/การแปรรูป /การ
จาหน่าย และมีการติดต่อประสานงานเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
ด้านการมีส่วนร่ว มของสมาชิกกลุ่ม เครือข่ายด้านการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เครือข่ายด้านวัตถุดบิ และการ
ผลิต เครือ ข่ายด้านเงิน ทุน เครือ ข่ายด้านการดาเนิน งานกลุ่ ม
และเครือข่ายด้านการตลาด
5.3 ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของการจัดการ
เชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างผู้วจิ ยั
กับประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทัง้ 2 พื้นที่ เพื่อศึกษา
ถึงระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของการจัดการเชิงเครือข่าย
ทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น สามารถอธิบายดัง
แผนภาพที่ 2

การบริหาร
จัดการองค์กร

การ
บริหารธุรกิจ
ของกลุม่
ความสัมพันธ์และ
ผลความสาเร็จ
ของการจัดการ
เชิงเครือข่าย

การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

การมี
ส่วนร่วมกับ
องค์กรภาครัฐ

แผนภาพที่ 2 ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของ
การจัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจ
ชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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จากแผนภาพที่ 2 ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จ
ของการจัด การเชิงเครือ ข่ า ยที่ม ีต่ อ วิส าหกิจ ชุ ม ชนเพื่อ การ
พัฒ นาที่ย งั ่ ยืน เป็ นการแสดงบทบาทของกลุ่ ม ในการบริห าร
จัดการกลุ่ ม ให้ได้ร บั ประโยชน์ สูงสุ ด จากการดาเนิน งาน โดย
คานึงถึง
1) การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีการบริหารงานของ
กลุ่ ม โดยรูป แบบของคณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ ม มีก าร
กาหนดภารกิจบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
และสมาชิก กลุ่ มตามศัก ยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความ
เหมาะสม และมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 2) การบริหารธุรกิจ
ของกลุ่ ม ทั ง้ ในด้ า นเงิน ทุ น วัต ถุ ดิ บ ผลผลิ ต ระบบบั ญ ชี
การตลาด การประชาสัม พัน ธ์ 3) การมีส่ ว นร่ ว มกับ องค์ก ร
ภาครัฐ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสาน มีการบริหาร
จัดการกลุ่ ม ที่มคี วามโปร่งใส มีค วามเข้ม แข็ง สามารถเป็ น ที่
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก่วสิ าหกิจชุมชนอื่น ๆ ทัง้ ในอาเภอ และต่าง
อ าเภอ ตลอดจนเป็ น แหล่ งศูน ย์เรีย นรู้ชุม ชน ทางหน่ ว ยงาน
ภาครัฐได้อ นุ มตั ิงบประมาณให้การช่ว ยเหลือ ด้านต่ างๆ เช่ น
สร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ สร้างทีท่ าการวิสาหกิจชุมชนฯ สร้างเตา
อบผลิต ภัณ ฑ์ ป้ องกัน มอดการขึ้น รา สนั บ สนุ น งบกระตุ้ น
เศรษฐกิจเป็ นกองทุนหมุนเวียน และงบอุดหนุน นอกจากนี้ยงั ให้
การสนั บ สนุ น ในเรื่อ งการอบรมให้ ค วามรู้ด้ า นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ด้านการทาบัญชี ด้านการตลาด และยังมีการติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 4) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก มีการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ แลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่ยี งยื
ั่ น
มีก ารถ่ า ยทอดภู ม ิปั ญ ญาให้ ค นในครัว เรือ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการและสมาชิก มีส่ ว นร่ว มในการคิด การตัด สิน ใจ
ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์จากการดาเนินงานของกลุ่ม
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมการผลิต การ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ละการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั ้น จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างสมาชิกกับ
หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้วสิ าหกิจชุมชนประสบ
ความสาเร็จจนได้รบั รางวัลการพัฒนาหมูบ่ า้ นดีเด่นระดับจังหวัด
ได้ ร ับ การยอมรับ และยกย่ อ งชมเชยจากภาคี ก ารพั ฒ นา
หน่ วยงานต่าง ๆ ได้รบั รางวัลชมเชยจากกระทรวงอุตสาหกรรม
และเป็ นวิท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ด้า นจัก สาน และเกิด การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นต่อไป
5.4 องค์ความรูแ้ ละระบบการจัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ี
ผลต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่
จากการสังเคราะห์ข ้อ มูล เกี่ย วกับ บริบ ท สภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหาการดาเนินงานวิสาหกิจจักสาน การจัดการเชิง
เค รื อ ข่ า ย วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น อ ย่ างมี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะระบ บ
ความสัมพันธ์และผลสาเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มตี ่ อ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อ การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น พบว่า องค์ความรู้และ
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ระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มผี ลต่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของ
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ สามารถแสดงดังแผนภาพที่ 3

วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่
การจัดองค์กร

การมีส่วนร่วม

การบริหารงานกลุม่
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจจักสาน

ภายในชุมชน
- ผูน้ า
- ผูผ้ ลิต
- การจัดองค์กร
- การผลิต
- การประชาสัมพันธ์
- การตลาด
- การมีส่วนร่วมของสมาชิก

ภายนอกชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐ
- ผูน้ าท้องถิน่
- หน่วยงาน
ภาคเอกชน

วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ :
องค์ความรูแ้ ละการจัดการเชิงเครือข่าย
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
1. การพัฒนาการจัดการองค์กร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่
3. การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ของสมาชิก
4. การพัฒนาการตลาด
5. การประสานงานกับภาคีอน่ื

แผนภาพที่ 3 ระบบการจัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ผี ลต่อการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่

จากแผนภาพที่ 3 แสดงถึ ง ระบบการจัด การเชิง
เครือ ข่ า ยที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน ของวิส าหกิจ จัก สาน
จังหวัดแพร่ ดังนี้
การด าเนิ น การวิส าหกิจ จัก สานโดยมีก ารจัด การ
องค์กร การบริห ารงานของกลุ่มวิสาหกิจ และการให้ทุกฝ่ ายมี
ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น งานวิส าหกิจ โดยมีมุม มอง วิส ยั ทัศ น์
ความสนใจร่วมกัน
การจัด การเชิงเครือ ข่ ายวิส าหกิจ จัก สานเพื่อ การ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมภายในชุมชนเอง ได้แก่
ผู้น า และการมีส่ ว นร่ ว มของสมาชิก เครือ ข่า ย ซึ่ง ต้อ งมีก าร
เสริ ม สร้ า งและการพึ่ ง พิ ง ร่ ว มกั น มี ก ารปฏิ ส ั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
แลกเปลีย่ นเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมจากภายนอก ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีใ่ ห้การสนับสนุนและส่งเสริมในการดาเนินงาน
องค์ความรูแ้ ละระบบการจัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ผี ล
ต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยมีการพัฒนาการจัดการองค์กร ได้แก่
การจัด โครงสร้ า งองค์ ก ร การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการและสมาชิกตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ

ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ
ความเหมาะสม สร้า งกฎระเบีย บข้อ บัง คับ และการก าหนด
ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน การบริห ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม การพั ฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์ข องกลุ่ม ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์ข ้อมูลด้านการ
ผลิตเพื่อวางแผนและจัดทาแผนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละความต้องการตลาด จัดเวทีเรียนรู้ ศึกษา
ดูงาน การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการรู้เรียนของสมาชิก
กลุ่ ม ได้ แ ก่ อบรมพั ฒ นาฝี ม ือ ศึ ก ษาดู ง านกลุ่ ม ที่ ป ระสบ
ผลสาเร็จ ฝึ กอบรมเยาวชนในพื้นทีแ่ ละผูส้ นใจเพื่ออนุ รกั ษ์และ
สืบสานภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
ภายนอกกลุ่ ม การพัฒ นาการตลาด ได้ แ ก่ การศึก ษาแล ะ
วิเคราะห์ ข ้อ มูล ด้า นการตลาด เพื่อ วางแผนและพัฒ นาด้า น
การตลาด ศึก ษาดู ง านตลาดจากวิส าหกิจ ชุ ม ชนที่ป ระสบ
ผลส าเร็จ จัด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ การเชื่อ มโยงเครือ ข่า ย
การตลาด ขยายช่ อ งทางการตลาด ส่ ง เสริม การขาย การ
จาหน่ ายร่วมกับผลิต ภัณ ฑ์อ่ืน จัดทาการเผยแพร่ข ้อ มูล ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ผ่ านระบบเครือ ข่ายอิน เทอร์เน็ ต (web page) การ
ประสานงานกับภาคีอ่นื ได้แก่ การศึกษาและจัดทาฐานข้อมูล
จัด เก็บข้อ มูล เครือ ข่ายและภาคีท่ีเกี่ย วข้อ ง เพื่อ วางแผนและ
จัดทาแผนบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง การจัดเวทีพ บปะพูดคุย การจัดกระบวนการเรียนรู้
ของเครือข่าย เช่น ประสานงานกับภาคีอ่นื ในเรื่องการอบรมให้
ความรูเ้ รื่องการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒ นารูปแบบการตลาด การจัดทาบัญชี เพื่อ ให้ว ิสาหกิจ
กลายเป็ น ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยังยื
่ น

6. สรุปและอภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรื่อ ง วิสาหกิจเครื่องจักสานจังหวัด
แพร่: องค์ความรูแ้ ละการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ซึ่งได้ศ ึกษาเกี่ย วกับ บริบ ท สภาพปั จจุบ ัน ปั ญ หาการ
ดาเนิน งานวิส าหกิจจักสาน การจัดการเชิงเครือ ข่ายวิส าหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
องค์ค วามรู้แ ละระบบการจัด การเชิง เครือ ข่ายที่ม ีผ ลต่ อ การ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ สามารถอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การส่ ง เสริม วิส าหกิจ ชุ ม ชนที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลต่ อ
เศรษฐกิจ ของชุ ม ชน และก่ อ ให้ เกิด รายได้ ส่ ง เสริม การใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ ในการประกอบกิจกรรมกลุ่มให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด อนุ รกั ษ์ ภูมปิ ั ญ ญาท้อ งถิ่น เกิดการรวมกลุ่ ม
เกิดการสร้างขยายเครือข่ายการผลิตสินค้า เกิดการจ้างงานใน
ชุมชน ทาให้ชุมชนเข้ม แข็งและพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับ
(Petchprasert & Vongkul, 2011, p. 32) ได้ก ล่ าวว่า วิส าหกิจ
ชุ ม ชนมีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ส่ ง เสริม สนับ สนุ น เศรษฐกิจ ชุ ม ชน
จานวนหนึ่งอยู่ในระดับทีไ่ ม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้
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ได้รบั การส่งเสริมด้านความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น การสร้าง
รายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถใน
การจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้กลายเป็ น
ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้ม แข็ง สามารถพัฒ นาไปสู่การเป็ น
ผู้ป ระกอบการของหน่ ว ยธุ รกิจที่สูงขึ้น ต่ อ ไป โดยมีมฐี านภูม ิ
ปั ญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมปิ ั ญญาสากล สาหรับปั ญหาเกิด
จากดาเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ใช้เงินไม่ตรงตามกิจกรรมของ
กลุ่ม ขาดข้อมูลสนับสนุ น การติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ ม
วิส าหกิจ ชุม ชนไม่ท วั ่ ถึง ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องยังคงมีระบบการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจไม่ต่อเนื่อง และจากการศึกษาบริบท สภาพปั จจุบนั
และปั ญ หาการด าเนิ น งานของวิส าหกิจ ทัง้ 2 กลุ่ ม ดัง กล่ า ว
พบว่า วิส าหกิจชุมชนมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ส่ งเสริมพัฒ นาด้าน
ความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ง
กัน และกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนา
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้กลายเป็ นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่
เข้มแข็ง การดาเนิน งานของกลุ่ มเกิดจากสมาชิกตัดสิน ใจใน
การร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปั ญหา
ในการสร้างสรรค์ ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน เป็ นการ
ประกอบการบนพื้นฐานของการใช้ความรู้ ภูมปิ ั ญญา วัฒนธรรม
และทรัพ ยากรที่ม ีอ ยู่ ในชุ มชนอย่ างรู้คุ ณ ค่ า เพื่ อ การพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละการตลาดของชุ ม ชนให้ เกิด ความยัง่ ยืน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (Hliphan, 2004, p. 10)ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
เป็ น การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
ริเริม่ การพิจารณา ตัดสินใจ การร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ
อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง และการที่จะสามารถทา
ให้ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นา เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หา และ
น าม าซึ่ งส ภ าพ ค วาม เป็ น อ ยู่ ข อ งป ระช าช น ที่ ดี ข้ึ น ได้
เช่ น เดีย วกับ (Pongpit, 2009, pp. 9-10) กล่ า วว่ า วิส าหกิ จ
ชุมชนเกิด จากการที่ค นกลุ่ มหนึ่ งในชุมชนมาร่ว มกัน ทาอะไร
บางอย่างที่เกีย่ วกับการผลิต การจัดการทรัพยากร การจัดการ
ทุ น การจัด การตลาด วิส าหกิจ ชุ ม ชนเน้ น การแบ่ ง ปั น การ
ช่วยเหลือกัน มากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็ นหน่ วย
ทาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเพราะวิสาหกิจชุมชนคือการเน้น
การช่วยเหลือกัน
2. องค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นเป็ น การจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยคานึงถึงองค์ความรู้
ทีส่ ่งผลให้เกิดการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ได้แก่
องค์ความรู้เกี่ย วกับการจัด การ องค์ค วามรู้เรื่อ งเกี่ย วกับ การ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ การแปรรูป องค์ ค วามรู้เกี่ย วกับ การ
จ าหน่ า ย องค์ ค วามรู้เกี่ ย วกับ เครือ ข่ า ย เมื่อ มีอ งค์ ค วามรู้
ดัง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว การจัด การเครือ ข่ า ยยัง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบของเครือข่ายซึง่ ได้แก่ การรับรูม้ มุ มองร่วมกัน การ
มีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน
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การมีส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เครือ ข่ า ยอย่ า งกว้า งขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงร่วมกัน การปฏิสมั พันธ์เชิง
แลกเปลี่ย น ซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดการเชิงเครือข่ายวิส าหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น คือ มีการร่วมกลุ่ม
โดยภาครัฐมาสนับสนุ น มีการกาหนดราคา/การแปรรูป/การ
จาหน่ าย และมีการติดต่อประสานงานเครือข่าย สอดคล้องกับ
(Pongpit, 2009, p. 10) ได้กล่าวว่าเครือข่ายมีลกั ษณะเป็ นกลุ่ม
องค์กรหรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และความสนใจทีต่ งั ้ ขัน้ ร่วมกัน เป็ นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคม
โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน ดารงอยู่ได้ยาวนานด้วยการ
สือ่ สารแบบใดแบบหนึ่งทีต่ ่อเนื่องไมใช่แบบเฉพาะกิจ สมาชิกมี
ความรูส้ กึ ผูกพันกับโครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาร่วมกันและร่วมกัน
รับผิดชอบ เช่น เดีย วกับ (Apakro, 2004, pp. 18-50) กล่าวว่า
วิธีก ารของการจัด การเครือ ข่ า ยควรมีอ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
จุดมุง่ หมายเพราะความเป็ นเครือข่ายจะต้องมีการรวมกันอย่างมี
จุดหมายเพือ่ ทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง การทาหน้าทีอ่ ย่างมี
จิตสานึก การมีส่วนร่วมและการแลกเปลีย่ นความรู้ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก และระบบความสัมพันธ์และ
การสื่อ สาร และสอดคล้อ งกับ (Mungsamak, 2013, p. 115)
ได้ทาการวิจยั เรื่อง รูปแบบการจัดการที่ประสบผลส าเร็จของ
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุร ี พบว่า ความสาเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยูใ่ นระดับสูง ได้แก่ ด้านข่าวสาร/การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวแปรที่เป็ น องค์ประกอบสาคัญที่มผี ลต่ อ
ความสาเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การ
สร้างระบบการติด ต่ อ สื่อ สาร การประสานงานเพื่อ ให้ก ลุ่ ม /
เครือข่ายบรรลุเป้ าหมาย รูปแบบการจัดการที่ประสบผลสาเร็จ
เน้นการสร้างเครือข่าย การสร้างระบบติดต่อสือ่ สาร
3. ระบบความสัม พั น ธ์ แ ละผลส าเร็จ ของการ
จัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ของวิสาหกิจชุมชนเป็ นการแสดงบทบาทของกลุ่มในการบริหาร
จัดการกลุ่ ม ให้ได้ร บั ประโยชน์ สูงสุ ด จากการดาเนิน งาน โดย
คานึงถึงการบริหารจัดการองค์กร การบริหารธุรกิจของกลุ่มทัง้
ในด้านเงิน ทุ น วัต ถุ ดิบ ผลผลิต ระบบบัญ ชี การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิ ก ประโยชน์ ข องสมาชิก เป็ นส าคัญ การด าเนิ น
กิจ กรรมกลุ่ ม สร้า งองค์ ค วามรู้ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะหว่ า ง
สมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ น สอดคล้องกับ
Fayol (1949, pp. 45-47) ที่กล่าวว่าการบริหารและการจัดการ
ประกอบด้วย การจัดองค์กร (organizing) หมายถึงการจัดให้ม ี
โครงสร้างของงานต่างๆ และอานาจหน้าทีใ่ ห้อยู่ในส่วนประกอบ
ที่ เ ห มาะสมที่ จ ะช่ ว ยให้ ง าน ข ององค์ ก รบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
เช่น เดีย วกับ (Pongpit, 2005, p. 8) ได้ก ล่ าวว่าเครือ ข่าย คือ
ขบวนการสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์และความ
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ต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดาเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่
สมาชิก เครือ ข่ายยังคงเป็ นเอกเทศ และ (Tonawanik, 2011,
pp. 106-134) ได้ ศ ึก ษาการประยุ ก ต์ พ ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสืบทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ งานหัตถกรรมสาขาจัก
สานของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การสืบทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
ด้านหัต ถกรรมจักสานนัน้ ส่ ว นใหญ่ น าหลักการด าเนิน ธุรกิจ
อย่างสมดุลมาผสมผสานกับความรู้ ด้านการจัดการ การตลาด
การเงิน การบัญ ชี การผลิต การเผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล ไปใช้ในการ
สร้างศักยภาพด้านการดาเนินธุรกิจของตนได้อย่างยังยื
่ นต่อไป
4. องค์ความรู้และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่ม ี
ผลต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ ควรมี
การพัฒ นาการจัดการองค์ก ร การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม
การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการรูเ้ รียนของสมาชิกกลุ่ม การ
พัฒ นาการตลาด และการประสานงานกับ ภาคีอ่ืน เพื่ อ ให้
วิสาหกิจกลายเป็ นระบบเศรษฐกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับ (Nirathon, 2000, p. 21)ได้
กล่ า วว่ า ในการที่จ ะสร้า งเครือ ข่ า ยจ าเป็ นต้ อ งมีก ารท างาน
ร่วมกันทากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือการไป
เสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน มีการตกลงกันในเรื่องการบริหาร
จัดการ โดยมีการกาหนดวัตถุ ประสงค์ จัดวางข้อตกลงในการ
ทางาน ก าหนดบทบาทของสมาชิก รวมทัง้ สิทธิห น้ าที่ต่ างๆ
เช่ น เดีย วกับ ( Kanapum, 2015, p. 69)ได้ ท าการวิจ ัย เรื่อ ง
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า แนวทางกลยุ ท ธ์เชิงรุก โดยการ
พัฒ นาศัก ยภาพการผลิต และยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ สู่ระดับประเทศและระดับสากล ขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย ขยายพัฒ นาเครือ ข่ า ยทางธุ ร กิจ เพื่อ ส่ ง เสริม การ
กระจายสินค้า แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนา โดยการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สร้างความ
ร่ ว มมือ เชิง บู ร ณาการหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งในการส่ ง เสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ นระบบ แนวทางกลยุทธ์เชิงตัง้
รับ โดยการพัฒ นาศัก ยภาพแรงงานวิส าหกิจชุ ม ชน พัฒ นา
คุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ว ิส าหกิจชุมชน และ แนวทางกลยุ ท ธ์เชิง
พลิกแพลง โดยการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
วิจยั นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ให้เข้ม แข็งและพึ่ง ตนเอง อีก ทัง้ ยังสอดคล้อ งกับ (Kanshon,
2015, pp. 73-78) ศึ ก ษาแนวทางวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทอผ้ า ใน
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการผลิต พัฒนาการผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้านการตลาด เน้น
การตลาดน าการผลิต โดยหน่ วยงานที่ให้การสนับสนุ นจะต้อ ง
จัดหาที่แสดงสินค้าสาหรับวิสาหกิจชุมชนทอผ้า และให้ขอ้ มูล
ข่ า วสารด้ า นการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ า นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หน่ วยงานภาครัฐจะต้องเป็ นผู้ประสานงานระหว่า ง

ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาเป็ น
ผู้ช่วยและให้คาแนะนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั วิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดเพือ่ ให้
เกิ ด การเรีย นรู้ ร่ ว มกัน และยัง สอดคล้ อ งกับ (Phromsakha
NSakhonnakhon, 2013, pp. 25-49) ได้วจิ ยั เรื่อง แนวทางการ
พัฒ นาการดาเนิน งานของวิส าหกิจชุมชนในเขตลุ่ มทะเลสาบ
สงขลา พบว่า แนวทางการพัฒนาดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
หน่ วยงานภาครัฐเป็ นหน่ วยงานสาคัญของการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ทัง้ ในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่าง การ
สนับสนุ น ด้านการตลาด และการกาหนดระเบีย บต่ างๆ เพื่อ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

7. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อ ง วิสาหกิจเครื่องจักสานจังหวัด
แพร่: องค์ความรูแ้ ละการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น สามารถสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
7.1 สรุปผลการวิจยั
7.1.1 การส่ ง เสริม วิส าหกิจ ชุ ม ชนที่ ผ่ า นมา
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพ ยากรที่มอี ยู่ในท้อ งถิ่น ในการประกอบกิจกรรมกลุ่มให้
เกิดประโยชน์สงู สุด อนุ รกั ษ์ภมู ปิ ั ญญาท้องถิน่ เกิดการรวมกลุ่ม
เกิดการสร้างขยายเครือข่ายการผลิตสินค้า เกิดการจ้างงานใน
ชุมชน ทาให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สาหรับปั ญหา
เกิดจากดาเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ใช้เงิน ไม่ต รงตามกิจกรรม
ของกลุ่ม ขาดข้อมูลสนับสนุ น การติดตามความก้าวหน้ าของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ทวถึ
ั่ ง
7.1.2 องค์ ค วามรู้ การจัด การเชิ ง เครือ ข่ า ย
วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นเป็ น การ
จัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยคานึงถึง
องค์ค วามรู้เกี่ย วกับการจัด การ องค์ค วามรู้เรื่อ งเกี่ย วกับ การ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ การแปรรูป องค์ ค วามรู้เกี่ย วกับ การ
จ าหน่ า ย องค์ ค วามรู้เกี่ ย วกับ เครือ ข่ า ย เมื่อ มีอ งค์ ค วามรู้
ดัง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว การจัด การเครือ ข่ า ยยัง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
องค์ ป ระกอบของเครือ ข่ า ย ซึ่ง ส่ ง ผลให้ เกิด การจัด การเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
คือ มีการร่วมกลุ่มโดยภาครัฐมาสนับสนุ น มีการกาหนดราคา/
การแปรรูป/การจาหน่าย และมีการติดต่อประสานงานเครือข่าย
7.1.3 ระบบความสัมพันธ์และผลสาเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายทีม่ ตี ่อวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ของวิสาหกิจชุมชนเป็ นการแสดงบทบาทของกลุ่มในการบริหาร
จัดการกลุ่ ม ให้ได้ร บั ประโยชน์ สูงสุ ด จากการดาเนิน งาน โดย
คานึงถึงการบริหารจัดการองค์กร การบริหารธุรกิจของกลุ่มทัง้
ในด้านเงิน ทุ น วัต ถุ ดิบ ผลผลิต ระบบบัญ ชี การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิ ก ประโยชน์ ข องสมาชิก เป็ นส าคัญ การด าเนิ น
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กิจ กรรมกลุ่ ม สร้า งองค์ ค วามรู้ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะหว่ า ง
สมาชิกภายในกลุ่มเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั่ น
7.1.4 องค์ ค วามรู้แ ละระบบการจัด การเชิ ง
เครือ ข่ า ยที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน ของวิส าหกิจ จัก สาน
จังหวัด แพร่ ควรมีก ารพัฒ นาการจัด การองค์ก ร การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ของสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาการตลาด และการประสานงานกับ
ภาคีอ่ืน เพื่อ ให้ ว ิส าหกิจ กลายเป็ นระบบเศรษฐกิจ ชุ ม ชนที่
เข้มแข็ง และสามารถพึง่ พาตนเองได้
7.2 ข้อเสนอแนะ
7.2.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ควรสนับสนุ น การแลกเปลี่ย นความรู้
ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ม ีก ารผลิต เครื่อ งจัก สานเพื่อ เป็ นการต่ อ ยอด
ความรู้ ทาให้สามารถทาการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ใน
รูปแบบของเอกสารเพือ่ ให้กลุ่มสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
บริห ารจัดการ หรือการพัฒ นาความรู้ของกลุ่มให้มเี อกลักษณ์
มากยิง่ ขึน้
3. ควรพัฒ นาผู้น ากลุ่ มให้เป็ น ผู้มคี วามรู้
ความสามารถในด้านการจัดการความรูใ้ ห้มากขึน้ เนื่องจากเป็ น
ผู้ท่ีม ีบ ทบาทส าคัญ ในการผลัก ดัน และขับ เคลื่อ นให้เกิด การ
จัดการความรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี
7.2.2 ข้อเสนอในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษารูปแบบการจัดการความรูด้ ้าน
เครื่อ งจักสานในเชิงบูร ณาการเพื่อ ให้ส ามารถน ารูปแบบการ
จัดการความรู้ไปใช้ในกลุ่ม ภูมปิ ั ญ ญาท้อ งถิ่น ในด้านอื่น ๆ ได้
มากขึ้น ตลอดจนวิจ ัย ด้า นการจัด การความรู้เชิง เครือ ข่ า ย
เกี่ยวกับวิสาหกิจจักสานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ยังยื
่ น
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