การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานผูผลิตกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ
กลุมแมบานผูผลิต ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็งของกลุมแมบานผูผลิตผลิตภัณฑประเภทอาหาร
(2) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการดานการผลิตและการตลาดของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
(3) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน (4) เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและรวบรวบขอมูล เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนวิธีการดําเนินการ
วิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research: PAR) โดยมีกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 6 กลุม คือ กลุมแมบานมอพระธาตุ
กลุมแมบานเกาะพิมูลพัฒนา กลุมแมบานเขาคีริส กลุมพัฒนาสตรี กลุมแมบานศรีนคร และ
กลุมน้ําพริกแกง (อสม.)
โดยแบงขั้นตอนของการศึกษาออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประมวลสภาพปญหาและ
ความตองการของชุม ชน การดํา เนิ น การศึก ษาใชวิ ธีสํา รวจข อมูลการบริ ห ารจัด การเครื อขา ย
สะทอนปญหาผานเวทีชาวบาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําแผนปฏิบัติการรวมกันจากผลการศึกษา
พบวา กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนมีปญหาและความตองการที่คลายคลึงกัน คือ มีปญหาดานการ
จัดการองคกร ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการตลาด ปญหาเรื่องแหลงเงินทุน และระยะที่ 2
เปนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑประเภทอาหารไดพัฒนา
เครือขายในลักษณะของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน จัดประชุมกลุมเพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ เพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม สวนในระยะที่ 3 เปนการ
* อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ติดตามประเมิ นผลการทํ างานของเครือขาย จากการสัง เกต พบวา กลุ มมี ค วามเป นเครื อข ายที่
คอนขางจะตอเนื่อง เนื่องจากในปจจุบันกลุมยังคงมีการติดตอสื่อสารถึงกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู พูดคุย ฝากสินคาไปขาย ซึ่งกันและกันตลอดเวลา

ABSTRACT
The purpose of this study is to develop the female workers’ network in the food
enterprise community of Kamphengphet province. The purpose of the research is to: 1. To
develop a strong food community enterprise network. 2. To develop production and market
management. 3. To develop the learning processes of the members in the community enterprise
network. 4. To develop an evaluation and information gathering system. This research type is
qualitative, using the method of Participatory Action Research: PAR. There are 6 sample group:
the Mo-Prathad group, the Ko-Piboon Pattana group, the Koa Kiris group, the Women’s
Development group and the Nam-prik-keng group.
The study is divided into 3 parts. First, it evaluates the problems and needs of the
community. The research was conducted by observing and gathering information from different
local discussion group, and used the result to develop plans. The second part tries to create
activities in order to improve the management of food products. The researcher has developed a
network by conducting seminars, intemships, and discussion groups. The last part evaluates the
community networks that are quite active because their members consistently communicate to
each other.

ความเปนมาและสําคัญของปญหา
จากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนไดมีการผลิตสินคา ภายใต
แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑหรือสินคาของ
ชุมชนนั้น ๆ ตลอดจนรัฐบาลยังไดผลักดันใหเปนวิสาหกิจชุมชน วิธีการแบบนี้เปนการใหโอกาส
แกชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมชุมชน นํามาปรับหรือพัฒนาใหเกิดมูลคา สงเสริมให
ชุมชนในระดับ รากหญาไดรูจักตนเอง เรียนรูตนเอง เรียนรูชุมชนไดเห็นความสําคัญของศักยภาพคน
ศักยภาพชุมชน คนหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเปนแผนแมบทของชุมชนนั้น ๆ
การที่ จ ะเข า ใจวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต อ งมองชุ ม ชนอย า งเป น ระบบอย า งเป น องค ร วมโดย
ไม แยกสวน ผู ที่จะมี สว นรว มที่ จะเรี ยนรูแ ละเขาใจ ตลอดจนพัฒนาระบบวิสาหกิจ ชุมชน คือ
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ชาวบาน กลุมคน กลุมที่ผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑตาง ๆ (OTOP) หากชาวบานเหลานั้นไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน มีการรวมกลุมกันเปนเครือขาย นําบทเรียนที่ผานมา มาเรียนรูและสรุป
รวมกัน ก็จะเกิดเปนองคความรู เกิดการพัฒนา ที่ผานมาไดมีหลาย ๆ หนวยงานเขาไปสงเสริมให
ชุมชนไดมีการผลิตสินคาในรูปแบบตาง ๆ แตเปนการริเริ่มจากหนวยงานของรัฐเอาเขาในชุมชน
ที่สุดแลวอยูไดไมนานไมยั่งยืน วิธีการของวิสาหกิจชุมชนตองเริ่มที่ชาวบาน เริ่มจากชุมชนพัฒนา
จากสิ่งที่ชุมชนมี จากสิ่งที่ชุมชนเปน สงเสริมการเรียนรู สรางเครือขาย โดยอาศัยกระบวนการ
การมีสวนรวม เจาหนาที่ของรัฐหรือนักพัฒนาเปนผูสรางใหเกิดเวที หรือจัดเวทีใหกับชาวบาน
แนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืนและสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยางเปนระบบและยั่งยืน
เปนแนวทางหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชนไดรวมคิดรวมวางแผน
รวมตัดสินใจ ตลอดจนรับผลประโยชนรวมกัน ทําใหสรางพลังในการสรางองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization) ที่เนนกระบวนการสงเสริมใหชุมชนมีความรัก ความเมตตา เพื่อสรางพลัง
สรางสรรคในชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการทํางานดวยกัน ทําใหการพัฒนา
ชุมชนประสบผลสําเร็จได (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545: 131)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร มี พั น ธกิ จ ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง อย า งหนึ่ ง คื อ การให บ ริ ก าร
ทางวิชาการแกทองถิ่นและสังคม กลุมคณะผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะรวมกันพัฒนาระบบ บริหาร
จัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานผูผลิต ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร
ซึ่ ง ถื อ ว า เป น การตอบสนองปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได เ ป น อย า งดี
คณะผูวิจัยจึงใหความสําคัญและสนใจที่จะทําการวิจัยเพื่อรวมพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง และยั่งยืน

วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ กลุมแมบานผูผลิต กรณีศึกษา :
ผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็งของกลุมแมบานผูผลิตผลิตภัณฑประเภท
อาหาร
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการดานการผลิตและการตลาดของเครือขายวิสาหกิจ ชุมชน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชน
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4. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและระบบขอมูล เพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

วิธีการดําเนินการวิจัย
เปนการศึกษาวิ จัยเชิ งคุณ ภาพ ใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ ก ารแบบมีสวนรว ม (Participatory
Action Research:PAR) ประชากรที่ใชการศึกษาวิจัย คือกลุมแมบานผูผลิตผลิตภัณฑประเภทอาหาร
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมแมบานมอพระธาตุ กลุมแมบานเกาะพิมูลพัฒนา
กลุมแมบานเขาคีริส กลุมพัฒนาสตรี กลุมแมบานน้ําพริกแกงศรีนคร กลุมผลิตภัณฑน้ําพริกแกง
อสม. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การจัดเวทีชาวบานเพื่อ
ระดมความคิดและหาขอสรุปรวมกัน จัดประชุมกลุมยอย การสังเกต การอบรมเพื่อสรางองคความรู

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
ผู ผลิ ต กรณี ศึ ก ษา : ผลิ ต ภัณ ฑ ป ระเภทอาหาร จั งหวัด กํ า แพงเพชร มีจุ ด มุ ง หมายของการวิจั ย
เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนของกลุมแมบานผูผลิต ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จังหวัด
กําแพงเพชร ผลการวิจัยออกเปน 3 ระยะดวยกัน
ระยะที่ 1 ผลจากการศึ ก ษา พบว า กลุ ม เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี ป ญ หาและความ
ตองการที่คลายคลึงกัน คือ 1)มีปญหาดานการจัดการองคกร ในเรื่องของรูปแบบการจัดองคกร
2) มีปญหาดานการผลิต เนื่องจากผลิตภัณฑยังไมไดรับมาตรฐาน อย. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด รูปแบบบรรจุภัณฑยังไมมีความเหมาะสม วัตถุดิบที่ใชในการผลิต มีราคาคอนขางสูงและ
ในบางครั้งก็ขาดแคลน โดยเฉพาะปญหาขาดแคลนเครื่องมือหรือโรงเรือนที่ใชเปนสถานที่ในการผลิต
และในบางครั้งก็ขาดแคลนพาหนะที่ใชในการขนสงดวยเชนกัน ซึ่งพาหนะถือเปนเรื่องสําคัญและ
ลําบากเพราะมีผลตอการจําหนายผลิตภัณฑดวยเหมือนกัน และปญหาการผลิตไมตอเนื่อง
3) มีปญหาดานการตลาด ขาดตลาดรองรับที่แนนอน ขาดความรู ความเขาใจในการตั้งราคาสินคา
การคิดคํานวณตนทุนราคาสินคา เนื่องจากไมมีการจดบันทึกที่เปนระบบ การจําหนายสินคามี
เฉพาะชวงเทศกาลเทานั้น 4) มีปญหาเรื่องแหลงเงินทุน ยังตองการไดรับความชวยเหลือในเรื่องของ
การจัดหาแหลงเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ํา หรือใหเปลา
ระยะที่ 2 พัฒนาเครือขายและกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑประเภทอาหาร พบวา
การเปนเครือขายของกลุมที่ทําการวิจัยวา ในแตละกลุมนั้นเขาจะมีรูปแบบของเครือขายอยูแลว โดย
ลักษณะของการเปนเครือขายนั้นเปนรูปแบบเครือขายธรรมชาติที่กลุมเขาไปเกี่ยวของดวย โดย
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ไดรับความชวยเหลือเกื้อกูล ในการดําเนินงานของกลุม ซึ่งหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของจะมีลักษณะ
คลาย ๆ กันทุกกลุม คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สํานักงานเกษตรจังหวัด พาณิชย
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล จะเห็นไดวามีหนวยงาน
ของรัฐเขามาเกี่ยวของมีทั้งในระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด การเขามาเกี่ยวของของหนวยงานทํา
ใหการรวมตัวของกลุมมีรูปแบบของการเปนเครือขายที่ชัดเจนขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรูและการ
ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ แตอยางไรก็ตามในดานความคิดของกลุมในบางครั้งกลุมก็ยังมีความ
คิดเห็นขัดแยงกับเครือขาย หนวยงานที่เขาไปเกี่ยวของ ซึ่งถึงแมจะขัดกันในเรื่องของความคิดแต
กิจกรรมของกลุมเครือขายก็ยังคงดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง และจากการสังเกตของคณะผูวิจัย
พบวา กลุมเครือขายมีการพัฒนารูปแบบของการเปนเครือขายมากขึ้น ดังจะเห็นไดวา ในการเรียนรู
ของเครือขาย อรรณพ วงศวิชัย (2547 : 58) ไดกลาวถึงบทสรุปของเครือขายการเรียนรูไววา
เครื อ ข า ยการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนมี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ หลายประการ ทั้ ง องค ป ระกอบที่ เ ป น
องคประกอบของเครือขายและลักษณะการเรียนรูของชุมชนองคประกอบเหลานี้ประสานสัมพันธ
กันและรวมกันเปนเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางไรก็ตาม เครือขายการเรียนรูของชุมชนบาง
เครื อข า ยอาจจะมี อ งคป ระกอบของเครือ ขา ยแตกตา งไปจากเครื อข า ยอื่น ๆ ตามลัก ษณะของ
กิจกรรมที่แตกตางกัน เครือขายการเรียนรูของชุมชนจึงมีลักษณะทั้งที่เหมือนกับเครือขายอื่น ๆ และ
แตกต า งไปจากเครื อ ข า ยอื่ น ๆ ด ว ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย กิ จ กรรมและ
องคประกอบของเครือขายแตละเครือขายแตกตางกันนั่นเอง
ระยะที่ 3 การพัฒนาเครือขายโดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานทํา
ใหกลุมไดรับความรูและความเขาใจที่ดีเกิดขึ้น ทําใหกลุมผลิตภัณฑมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของ
กลุม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและดําเนินการตาม
รูปแบบการพัฒนา ซึ่งจากการดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนา จากการติดตามประเมินผล การ
ทํางานของเครือขายวิสาหกิจทั้ง 6 กลุม โดยกลุมยังคงมีความสัมพันธกัน ยังเกาะเกี่ยวกัน โดยมี
ประธานกลุมวิสาหกิจ คือคุณมะรินทร เปนผูขับเคลื่อน ผลักดัน สนับสนุนกลุมใหไปดวยกัน มี
กิจกรรมรวมกัน การขับเคลื่อนในการทํากิจกรรม ไมวาจะเปนในเรื่องของการตลาด การนําสินคา
ไปจําหนายหรือการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ การเขารับการฝกอบรมเพื่อรับความรูในทุกครั้งที่จัด
ขึ้น พบวา คณะผูวิจัยมิไดดําเนินการประสานกับทุกกลุม เพียงแตดําเนินการแจงขาวสารขอมูลกับ
ประธานกลุม คือ คุณมะรินทร ซึ่งเปนประธานกลุมที่มีความเขมแข็งมาก มีความมุงมั่นและมีความ
ตั้งใจจริง ที่จะนําพากลุมเครือขายทั้ง 6 กลุม ไปสูความสําเร็จใหได แตจากการสังเกต พบวา ความ
เขมแข็ง และความตั้งใจจริงของกลุมมีไมเทากัน จึงทําใหกลุมประสบความสําเร็จไมเทากัน และ
กลุมที่ประสบผลสําเร็จมากและใชโอกาสชองทางของการมีเครือขาย สรางความสําเร็จใหกับกลุม
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คือ กลุมเกาะพิมูลพัฒนา ที่คอนขางจะไปไดไกลกวาทุก ๆ กลุม และคอนขางที่จะใจกวางคอย
ชวยเหลือกลุมเครือขายตลอดเวลาที่ผานมา มีขอมูลเขามาและแจงกลุมเพื่อที่จะไดรับทราบรวมกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา

อภิปรายผล
ในการสรางเครือขาย คณะผูวิจัยมีความเห็นวาในแตละกลุมของกลุมแมบาน มีลักษณะ
ของการสรางเครือขายเดิมอยูกอนแลว ซึ่งเปนลักษณะของการเกิดเครือขายโดยธรรมชาติ เกิดขึ้น
เพราะมีวัตถุประสงคเดียวกัน มีวัตถุประสงครวมกัน มีลักษณะของปญหาคลายคลึงกัน จึงเกิดการ
รวมตัวกันในกลุมที่มีความคลายคลึงกัน แตการรวมกลุมยังอยูในวงแคบ คือ ภายในชุมชนหรือ
ภายในทองถิ่นของตนเทานั้น มีเพียงบางกลุมที่มีลักษณะของการเกิดเครือขาย ซึ่งมีบุคคลภายนอกที่
มิไดอยูในชุมชน แตเกิดขึ้นจากตางฝายตางมีความตองการ จึงเกิดเครือขายของการแลกเปลี่ยนขึ้น
เชน การฝากสินคาไปกับรถโดยสาร เพื่อนําไปจําหนายตางถิ่น เปนตน
ความตองการไดรับการสนับสนุน จากหนวยงานภาครัฐ กลุมเครือขาย มีความตองการที่
จะไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของคอนขางมาก จากการสังเกตของคณะผูวิจัย พบวา
ในบางกลุม ในบางครั้งการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ยังไมตรงกับความตองการของกลุมเสีย
ทีเดียว การบริหารจัดการที่จะใหไดเครื่องมือมาใชในกลุม อุปกรณที่ไดมาไมสามารถนําไปใชงาน
ได เชน เครื่องอบพริกของกลุมแมบานศรีนคร แตอยางไรก็ตามการสังเกตของกลุมผูวิจัย พบวา สิ่ง
ที่กลุมวิ สาหกิจ ทั้ง 6 กลุ ม ตองการความชวยเหลือมากที่สุดก็คือการหาตลาดรองรับที่ แนนอน
ปญหาดานอื่น ๆ แมมี กลุมวิสาหกิจก็ยังพอที่จะชวยกันแกไขได แตปญหาเรื่องของการตลาด ถา
หนวยงานของรัฐไมเขามาชวยอยางจริงจังแลว ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการตอไปได
รูปแบบของการจัดการเครือขาย ภายหลังที่กลุมผูวิจัยไดเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมผูวิจัย
สังเกตเห็นวา กลุมเครือขายเดิมแตละกลุม มีความรูสึกที่จะพึ่งพิงความคิดจากกลุมมากขึ้น โดย
แตละกลุมผลิตภัณฑมีความคิดวา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏกําแพงเพชร โดยกลุม
ผูวิจัยจะเปนศูนยรวมและเปนศูนยกลางเครือขายของกลุมวิสาหกิจไดดีที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของ
การเกาะเกี่ยวทางความคิด ซึ่งในระยะแรกทุกกลุมจะมุงเกาะเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ โดยกลุม
ผูวิจัยดําเนินการใหเกิดความคุนเคย ดําเนินการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งกลุม
วิสาหกิจก็ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แลกเปลี่ยนปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน ซึ่งก็
ไดขอสรุปวา กลุมวิสาหกิจทั้ง 6 กลุม จะเชื่อมโยงความเปนเครือขายอยางตอเนื่องโดยการนัด
ประชุมพบปะกันอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารและความเคลื่อนไหวตาง ๆ
ใหก ลุ มรับรู โดยสถานที่ ที่ ใ ชในตอนแรกนั้น เปน ที่ค ณะวิทยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ
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กําแพงเพชร การดําเนินการและคาใชจายตาง ๆ เปนของกลุมผูวิจัยทั้งสิ้น และในการดําเนินการ
ประชุมใน ครั้งตอไปนั้นก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ๆ ครบทั้ง 6 กลุม หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป และ
ถาใน คราวใดสถานที่ของกลุมมีปญหาทางประธานเครือขายก็จะติดตอกับคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อขอความอนุเคราะหในเรื่องของสถานที่เปนคราว ๆ ไป สวนในเรื่องของคาใชจาย ในการจัด
ประชุมแตละครั้งนั้น ในชวงแรกทางกลุมผูวิจัยไดมอบเงิน จํานวน 5,000 บาท เพื่อใชในการจัด
ประชุม โดยใหกลุมเครือขายเปนผูดูแลดําเนินการกันเอง กลุมผูวิจัยถอนตัวออกมาเพื่อเปนเพียง
ผูสังเกตการณในการบริหารจัดการกลุมเครือขายเทานั้น
การพัฒนาความสัมพันธของเครือขาย จากการสังเกตของกลุมผูวิจัย พบวา กลุมผลิตภัณฑ
ทั้ง 6 กลุม มีการพัฒนาความสัมพันธอยางตอเนื่องและเปนเครือขายกวางมากขึ้น มีการสงขอมูล
ขาวสารถึงกันตลอดเวลา มีการเปนหวงและกังวลกับกลุมเครือขายถาหากเปนการเขารวมกิจกรรม
ใดแล ว ไม ไ ด เ ขา ไปร ว มทุ ก กลุ ม จะมี ก ารพู ด คุ ย เป น กั ง วล จะพยายามแจ ง ให ก ลุ ม เครื อ ข า ยได
รับทราบขอมูลทั่วถึง อาทิเชน ในกรณีที่การจะตองเขาไปจดทะเบียนเปนสินคา OTOP เปนตน
เนื่องจากถา กลุมผูประกอบการยั งมิไ ดจ ดทะเบีย น OTOP ก็จะไม สามารถนํ าสิน คาไปฝากขาย
ดวยกันได ประธานกลุมเครือขาย คือ คุณมะรินทรก็จะพยายามติดตอกับประธานกลุมผลิตภัณฑ
แตละกลุมใหทราบและรีบดําเนินการ จากการสังเกตของกลุมผูวิจัย พบวา ประธานกลุมเครือขาย
คอนขางที่จะไดเปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร คอนขางที่จะทราบเร็วทําใหมีการเคลื่อนไหวได
เร็วและทันทวงที เนื่องจากกลุมมีความเขมแข็งและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานไมวาจะเปน
องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากรอําเภอ เกษตรอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ หรือระดับจังหวัดอยาง
ตอเนื่องและในเรื่องของความสัมพันธของเครือขาย นอกจากจะเปนกลุมเครือขายภายในพื้นที่แลว
ยังมีกลุมเครือขายในระดับจังหวัด หรือตางชุมชน ตางพื้นที่ ซึ่งกลุมไดรับโอกาสนี้ภายหลังจากการ
ไปออกจําหนายและแสดงสินคากับกลุม OTOP หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ไดไปออกจําหนายสินคา ทํา
ใหกลุมเครือขายขยายกลุมออกไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ ผูวิจัยสังเกตเห็นวาเปนประเด็นหนึ่งที่
ทําให กลุมวิสาหกิจมีเครือขายที่เขมแข็งและยั่งยืน เพราะสามารถที่จะเขาไปเกี่ยวของ สัมพันธ
สรางเครือขายกันเองระหวางกลุม โดยกลุมผูวิจัยมิไดเขาไปเกี่ยวของแตอยางใด ภายหลังที่กลุม
ผูวิจัยไดจุดประเด็นความคิดในการสรางเครือขายใหแลว
ความสํ าเร็จของการพัฒนาเครือขาย จากการสังเกตของคณะผูวิจัย พบวา การพัฒนา
เครือขายของกลุมผลิตภัณฑ ทั้ง 6 กลุม นั้นเกิดจากการเชื่อมโยงของขอมูลขาวสารระหวางกลุมที่มี
การสื่อสารถึงกันทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งโดยทางตรงคือการนัดประชุมที่กลุมนัดประชุมในแต
ละเดือน สวนทางออมก็ในกรณีของกลุมบางกลุมที่โทรศัพทติดตอกันเอง พูดคุยปรึกษาหารือกัน
และเลาประสบการณใหกันและกันไดฟง เชน กลุมแมบานเกาะพิมูลพัฒนากับกลุมพริกแกง อสม.
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ที่มีการติดตอกันเปนประจํา และมักจะพบกันในงานที่ไปจําหนายสินคา OTOP ทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัด เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันทั้งในสวนที่เปนความสําเร็จและในสวนที่
ประสบปญหาคลาย ๆ กัน การรับรูรวมกันจึงถือวาเปนหัวใจของการเปนเครือขาย ทําใหเครือขายมี
ความตอเนื่องและขยายการเปนเครือขายที่กวางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับที่กองสงเสริมและพัฒนา
เครือขาย (2004) ที่กลาวถึงในเรื่องเครือขายวา การสงสารและรับสารที่มีประสิทธิภาพจะสงผลให
เกิดการขยายเครือขายออกไปในวงกวางได นอกจากนี้เครือขายตองมีจุดยืนมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
และพรอมที่จะเชื่อมโยงกับองคกรอื่นอยูเสมอรวมทั้งตองมีความยืดหยุน ไมมีรูปแบบที่แนนอน
ตายตัวนัก แตเนนใหบรรลุวัตถุประสงคของเครือขายเปนสําคัญ ซึ่งจะเห็นไดวาในสวนของกลุม
ผลิตภัณฑนั้น เกิดจากการมีมุมมองรวมกันมีการรับรูรวมกันและการมีความสนใจและประโยชน
รวมกัน
ความยั่งยืนของเครือขาย จากการสังเกตคณะผูวิจัย พบวา กลุมวิสาหกิจมีความยั่งยืนของ
เครือขายในระดับหนึ่ง หมายถึงวา กลุมผลิตภัณฑทั้ง 6 กลุมนั้น มีการติดตอระหวางกลุมเครือขาย
มีการเชื่อมโยงกลุมเครือขายไมเทากัน ในบรรดากลุมกระยาสารทไตรตรึงษ และกลุมกลวยกวน
เขาคีริส ไมคอยจะมีความกาวหนาในการเปนเครือขายมักจะไมคอยกระตือรือรนใหความใสใจ
กับกลุมสักเทาใดนัก ซึ่งคณะผูวิจัยก็มีขอสังเกตวาการขาดความกระตือรือรนนั้น อาจจะมาจาก
สภาพที่ตั้งของกลุมที่มีความหางไกลกันมาก มีความลําบากในเรื่องการเดินทางทั้ง ๆ ที่ถาหากสอง
กลุ ม นี้ ถ า เข า มาประชุ มกลุ มกล ว ยกวนเขาคี ริส ค อ นขา งที่จ ะมี ค วามคิ ด เห็ น ค อ นข า งที่ จ ะริ เ ริ่ ม
สรางสรรคคอนขางที่จะมีวิสัยทัศนไกล แตกลุมกระยาสารทไตรตรึงษคอนขางที่จะมีความขัดแยง
กันภายในกลุมเองและกับเจาหนาที่ของรัฐและคอนขางที่จะเปนปญหาในเรื่องของการจัดการ
ผลประโยชนที่ไมลงตัวทั้งในกลุมและทองถิ่นเอง

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานภาครัฐทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ
ที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุน ควรหันหนาเขาหากันและกําหนดงานใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิดการ
ซ้ําซอนในการทํางานเกิดการแยงชิงกลุมเปาหมายที่จะใชในการพัฒนา และควรมีการกําหนด
ระยะเวลาที่ทิ้งหางหรือทิ้งชวงใหกลุมเปาหมายไดมีโอกาสไดลองผิดลองถูกกับความรูที่ไดรับ
ประสบการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและมี โ อกาสได วิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข องป ญ หาที่ ทํ า ให ไ ด รั บ
ความสําเร็จหรือลมเหลวหาแนวทางแกไขหรือพัฒนาดวยตนเอง หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของคอย
เปนพี่เลี้ยงดูแลอยูตลอดเวลา ใหคําชี้แนะ และสนับสนุนหรือมีการใหดวยความจริงใจและตั้งใจจริง
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ไมหาผลประโยชนจากโอกาสที่ไดรับหรือไดเกี่ยวของ อีกทั้งการใหการสนับสนุน ควรเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีลักษณะการบูรณาการมีความโปรงใส เสียสละ
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ควรมีความตระหนักกันในกลุมของตนที่จะตอง
ใหมีความพรอมในเรื่องของการบริหารจัดการไมวาจะเปนในเรื่องของเงินทุน การจัดองคการ
การบริหารการผลิต การตลาด ทั้งนี้เพื่อความตอเนื่องของกิจกรรมและรายได การทํากิจกรรมที่
ตอเนื่องในกลุมจะทําใหเกิดความเขมแข็งและความสามัคคีกัน ซึ่งเปนพื้นฐานของการมีความยั่งยืน
3. การดํารงไวซึ่งความเปนเครือขายหรือความยั่งยืนของเครือขาย กลุมเครือขายจะตอง
สรางหรือดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและกลุมตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน
4. กลุมผูวิจัย ซึ่งเปนอาจารยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นาที่จะไดเขาไปดูแลอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งในการดูแล ควรที่จะเปนการดูแลในรูปของเครือขาย
การใหความรูเสริมในสวนที่เปนจุดออนที่กลุมผูวิจัยคนพบไมวาจะเปนในเรื่องของการบริหาร
จัดการ การหาแหลงเงินทุน การจัดองคการ การบริหารการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะในเรื่อง
ของความรูในเรื่องของการตลาด ตองใหกลุมผูผลิตทราบและเขาใจถึงคําวาการตลาด ตั้งแตเริ่มตน
จนจบกระบวนการจนสินคาถึงมือผูซื้อมิใชกลุมวิสาหกิจเขาใจเพียงวาการทําการตลาดคือการขาย
สินคาไดเทานั้น แตตองเริ่มตนตั้งแตการบริหารการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การคิดคํานวณตนทุน
คําวาการตลาดตองใหกลุมวิสาหกิจรูจักตั้งแต ตัวผลิตภัณฑ การตั้งราคา การหาตลาด และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ ที่จะ ทําใหสินคาขายได ปจจุบันนี้กลุมวิสาหกิจไปออกจําหนายสินคาได
แตสว นใหญ ไ ม มี เ งิ น เหลือ เพราะเขาคิ ด ตน ทุน – กํ า ไรไม เ ปน ดังนั้น ในทั ศ นะของนั ก วิจัย คื อ
การตองใหความรู โดยตองเปนหลักสูตรอบรมระยะสั้นตองมีเวลา เขาไมสามารถเขาใจไดในเวลา
1-2 วัน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน อบต. อบจ. ตองตั้งงบประมาณสําหรับการใชจาย
เปนคาอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูใหการอบรม ชาวบาน
ซึ่งเปนผูประกอบการวิสาหกิจในระดับรากหญา เปนผูไดรับความรูเหลานี้ และนําไปใชประโยชน
สรางกลุมใหเขมแข็ง ยั่งยืนและมีรายได มีกําไร
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบเครือขายที่ได จากการวิจัยไปทดลองใชสรางเครือขายในพื้นที่อื่น ๆ
2. ควรมี ก ารนํ า รู ป แบบเครื อ ข า ยที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ไปทดลองใช แ ละเปรี ย บเที ย บผล
การศึกษาในหลายพื้นที่
3. ควรมี ก ารพั ฒ นาเครื อ ขาย ตน แบบที่เ ปน ลั ก ษณะของเครื อข า ยการตลาดของกลุ ม
ผลิตภัณฑประเภทอาหารและผลิตภัณฑประเภทอื่น
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