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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการ

ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ๒) เพ่ือศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้และการ
จัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชน และ    ๔) เพ่ือเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๔๖๔ ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ โดยวิธีสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือสถิติพ้ืนฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ๑. บริบท สภาพปัจจุบันของ วิสาหกิจไม้แปรรูปจังหวัดแพร่เป็นเมืองไม้ 
สัก ด าเนินอย่างเป็นรูปแบบมาอย่างยาวนาน มีการปรับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไม้สักตามสภาพและ
สถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป จวบจนถึงปัจจุบัน ได้ขับเคลื่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสู่ตลาดได้
อย่างเป็นระบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักเพ่ิมมูลค่ารวมถึงการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และ
ผู้ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ ขนาดเล็ก วิสาหกิจหม้อห้อมเป็นเศรษฐกิจในครัวเรือน ท าเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริมมีลักษณะที่เป็นการค้าขายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง  วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่มี
การถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นคือการทอผ้า ซึ่งมีมานานเป็นการทอผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่พ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
ทอเป็นผ้าซิ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และผ้าซิ่นที่ต่อตีนจก วิสาหกิจเครื่องจักสานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีความรู้สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ มีการพัฒนารูปแบบ และมีการ
รวมกลุ่มกันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่  ส่วนปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่าปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ส่วนมากเป็นปัญหา
การผลิต การตลาด การออกแบบ การจ าหน่าย การไม่มีศูนย์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสาร การด้านวัสดุ
ไม่พอเพียง  

๒. ความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์
ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ,ผ้าทอเมืองแพร่ และเครื่องจักสาน
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จังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง    

๓. ผลของการศึกษาระบบความสัมพันธ์และความส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อ
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป, ผ้าทอ, หม้อห้อม และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบว่า ยังไม่มีระบบการจัดการเครือข่ายที่ชัดเจน ยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบต่างคนต่างด าเนินการผลิต 
ความสัมพันธ์ยังไม่เน้นแฟ้น แต่สามารถด าเนินวิสาหกิจชุมชนได้ค่อนข้างดี  

๔. ผลของการศึกษาองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่  พบว่า เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าเอาวัสดุที่มีอยู่ และบุคลากรที่
อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการวางแผนธุรกิจ เน้นความเอ้ืออาทร ซึ่งกันในการ
จัดการให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หากจะท าให้การจัดการเชิงเครือข่ายเข้มแข็งสมาชิกควรเป็น
ผู้ด าเนินการประสานหาแนวร่วม มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีจิตส านึก อีกทั้งควรให้ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึง
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT  

The objectives of this research were: 1) to study the present context and 
operate problems of the Phrae Provincial’s Community Enterprises, 2) to study the 
principles, theories about body of body of knowledge and network’s management 
for sustainable development, 3) to study and analysis the relative systems and 
succeed of net work’s management towards sustainable development of community 
enterprises and 4) to present the body of knowledge and systems of network’s 
management towards sustainable development. It was mixed method research by 
using the qualitative with in-depth interview and focus group discussion and 
descriptive analysis. The quantitative methods used 464 samples that been the 
member of Phrae Provincial’s Community Enterprise by using the formula of Taro 
Yamane and were conducted by cluster random sampling. The data were collected 
by using the questionnaire and analyzed by using computer program in the Social 
Science search for finding basic statistics.  

The finding of this research was as follows:  
1) The present context of Phrae Provincial’s lumber enterprises was a sak 

wood that had operated very long time. It had adjusted the strategy as followed the 
situation   change of the country to the present time. It had driven furniture produce of sak 
wood to market systematically and developed sak wood production to more getting values. 
It had added the income to the entrepreneur and producer in the community both 
medium and small size. Mor Horm Fabrics’s enterprise was the family business that had 
made main and second occupation. It was separate and sends trade. Muang Phrae 
Textitle’s enterprise had passed on from the general to general. It was the textiles that had      
long time. They had weaved with local ki. It had weaved the Thai sarong and a kind of cloth 
for using in the life style. Local Wickerwork Enterprises had used local wisdom for 



ค 

production and they learned each other by using the material from the bamboo. It 
had developed the model and created the various produce. They had set woman 
cultivated land group and registered the local wickerwork enterprises group. In term 
of the problem of the implementation of Phrae Provincial’s Community Enterprises 
was found that there were about the production, market, design, distribution, had no 
information center and the material problems.    

2) The opinions of member of community enterprise about body of body 
of knowledge and network’s management for sustainable development of the 
lumber enterprises, Muang Phrae Textitle’s enterprise and Local Wickerwork 
Enterprises were found that opinions of member of community enterprise about 
body of body of knowledge and network’s management for sustainable 
development in overall were at much level. In part of opinions of member of 
community enterprise about body of body of knowledge and network’s 
management for sustainable development of Mor Horm Fabrics’s enterprise in overall 
were at medium level.  

3. The result of the study and analysis the relative systems and succeed 
of network’s management towards sustainable development of community 
enterprises were found that the relative systems and succeed network’s 
management towards lumber enterprises, Muang Phrae Textitle’s enterprise and     
Mor Horm Fabrics’s enterprise for sustainable development had not more related 
together that was not tight related. The produce characteristic was separate but it 
had good completed. 

4) The results of the study the body of knowledge and systems of 
network’s management towards sustainable development were found that it was 
the network’s management on the line of self-sufficient economy, used local culture 
way, helped each other by side by side, emphasized well–being. For strong 
network’s management, the member of its should search supporting group, has 
clearly aim, had conscious creation. Moreover, it should has the public organization, 
local organization, community and people come to participate and interact, inner 
communicate organization in management for sustainable development.   
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๑.๑ ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยได้มีการใช้
เศรษฐกิจแบบเสรีเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ท าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาเป็นล าดับ 
ถึงแม้ในบางช่วงเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เกิดภาวะวิกฤตขึ้น แต่รัฐบาลไทยก็ได้แก้ไขปัญหาภาวะ
ดังกล่าวจนเศรษฐกิจกระเต้ืองขึ้นจนหลุดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าดังกล่าวและสามารถแก้ไขปัญหา
จนประสบผลส าเร็จ ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจให้
เข้มแข็ง และพัฒนาเจริญเติมโตอย่างยั่งยืน โดยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน๑ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางที่สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความ
ยั่งยืน เพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ท าให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองใน
ระยะยาวได้อย่างมั่นคง๒ 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญในการน า        
ภูมิปัญญาและศักยภาพท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่อย่างไรก็ตามก็
ยังปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนว่ามีหลายมิติ  เพื่อลดปัญหาของวิสาหกิจชุมชนและให้มี
แนวทางในการท างานที่ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น กระทรวงเกษตรและ  สหกรณ์ จึงได้ก าหนดให้มี
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้น เพื่อรองรับการให้การสนับสนุนการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และใช้เป็นกรอบทิศทางในการท างานที่มีความชัดเจนมากขึ้น๓ และที่ส าคัญ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนา
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ 

                                                   
๑ ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, เอกสารข่าวสาร

งานวิจัยและพัฒนา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๔, ธันวาคม ๒๕๕๕, หน้า ๑-๕. 
๒ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์, แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 
๓ อ้างแล้ว.,ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 

๑-๕. 



๒ 
 

เข็มแข็ง พร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด  รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับสูงขึ้นต่อไป๔ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน มีเป้าหมายในการพัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพัฒนา
ความรู้และความสามารถด้านการตลาดและการ บริหารจัดการ ด้วยการศึกษาดูงานจากเกษตรกร
หรือองค์กรที่ประสบความส า เร็จ และการสนับสนุนสินเชื่อ เงื่อนไขผ่อนปรนที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน ภายใต้ระบบการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุม รวมทั้งการเชื่อมโยง  บทบาทของสถาบัน
เกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมวางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตาม  พื้นฐานและ
ความต้องการของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ๕ 

จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบว่า ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนยังขาดการรวมกลุ่ม
กันเป็นเครือข่ายที่จะเอื้อต่อการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยรูปแบบการ
บริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพ การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์๖ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์การ
ด าเนินงานยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัด
จ าหน่าย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และขาดการรวมกลุ่มกันแบบเครือข่าย จึงท าให้การด าเนินงานของ
กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง การท างานยังไม่เป็นระบบและไม่ยั่งยืน นอกจากน้ีส านักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก ได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ๑) 
กรมส่งเสริม การเกษตรและหน่วยงานภาคีให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนน้อย ไม่จริงจัง และแนวทาง การส่งเสริมไม่ชัดเจนและต่อเน่ือง ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานภาคีหลายหน่วยงาน และมีการใช้ชื่ออื่นในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่
เป็นกลุ่มเดียวกัน ท าให้เกิดการสับสนและ เข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ๓) วิสาหกิจ 
ชุมชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังต้องพึ่งพาปัจจัย การผลิต และเงินทุนจากภายนอก ๔) 
หน่วยงานภาคีในระดับ อ าเภอ / จังหวัด ยังท างานแบบไม่บูรณาการและยังไม่ เห็น ความส าคัญ
เน่ืองจากมีความเข้าใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ ๕) วิสาหกิจชุมชน
บางแห่ง ที่มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เกิดจากปัญหาหรือ ความต้องการของชุมชนอย่าง
                                                   

๔ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 

๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

๖ อิราวัฒน์ ชมระกา และคณะ, “รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพ การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์”, วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ , ปีที่ ๓ 
ฉบับที่ ๕ (พ.ค.-มิ.ย.) ๒๕๕๔. 



๓ 
 

แท้จริง แต่มาจดทะเบียนเพื่อรอ รับการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อหวังกู้ เงินใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า ซึ่งมิได้ประกอบกิจกรรมอย่างแท้จริง และต่อเน่ือง๗ 

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหน่ึงในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย 
ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ ที่มีพื้นฐานศักยภาพที่ ดีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ และภูมิประทศ ทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเก่าแก่ และมีจุด
แข็งที่สามารถพัฒนาให้เป็นยุทธศาสตร์การแข่งขันภายใต้ระบบการค้าเสรีได้๘  และที่ส าคัญจังหวัด
แพร่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกที่เป็นประตูสู่ล้านนา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า
จะเป็นประเทศลาว กัมพูชา พม่า เวียตนาม และประเทศจีนได้  

ประชากรในจังหวัดแพร่ เป็นผู้มีอาชีพจากการเกษตร และการประมง ร้อยละ ๔๐.๓ ของผู้
มีงานท า และ รองลงมา มีอาชีพเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้า 
ร้อยละ ๑๘.๒ ของผู้มีงานท า๙ ถึงแม้จังหวัดแพร่จะเป็นจังหวัดที่เล็ก แต่ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมี
ความเจริญเติบโตเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ได้มีวิสัยทัศน์ที่ว่า 
เมืองแพร่น่าอยู่ ประตู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้าประชาสุขใจ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กล่าวถึงการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยได้มีกลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มี
คุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างมูลค่าให้กับสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจ า หน่าย
ส่งเสริมความรู้ด้านประชาสัมพันธ์การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและเพิ่ม
รายได้๑๐ สอดคล้องกับนงนุช อังยุรีกุล และคณะ ได้ศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพการพัฒนาของ
จังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีศักยภาพของทุน ๕ ด้าน คือ ทุนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ มนุษย์ 
สังคม และการเงิน ทั้งน้ีพบว่า จังหวัดแพร่มีศักยภาพในทุกสาขา๑๑ 
 แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป หม้อฮ้อม 
ผ้าทอมือ และเคร่ืองจักสานก็ยังมีปัญหาและอุปสรรค คือ ๑. ปัญหาด้านการด าเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และ   ๒. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และระบบการท างานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน๑๒ หาก
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ให้มากขึ้น  อีก

                                                   
๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก,รายงานข้อมูล วิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิษณุโลก, พิษณุโลก   :กลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัด พิษณุโลก )อัดส าเนา( , ๒๕๕๔, หน้า ๕๔. 
๘ นงนุช อังยุรีกุล ณิธิชา ธรรมธนากูล และ สุวพร ผาสุก, “การประเมินศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด

แพร่”, วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑๔ (๑) ๒๕๕๐: ๘๓-๙๕. 
๙ ส านักงานเกษตร จังหวัดแพร่  ๒๕๕๔ . รายงานข้อมูลวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดแพร่  จาก

http://www.sceb.doae.go.th/Documents/ datachw/pdf, หน้า ๗, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 
๑๑ อ้างแล้ว, นงนุช อังยุรีกุล ณิธิชา ธรรมธนากูล และ สุวพร ผาสุก, การประเมินศักยภาพการพัฒนาของ

จังหวัดแพร่, หน้า ๘๓. 
๑๒ อ้างแล้ว, ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ๒๕๕๔, รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่, หน้า ๕๘. 



๔ 
 

ทั้งจังหวัดแพร่ก็มีศักยภาพของทุนที่ดีอยู่แล้วปัญหาต่าง ๆ จากการบริหารจัดการวิสากิจชุมชนจังหวัด
แพร่ก็จะได้รับการพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีระบบการจัดการ
เครือข่ายวิสาหกิจที่ดีและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 จากความจ าเป็นและความส าคัญดังกล่าวสมควรที่จะต้องศึกษาวิสาหกิจชุมชนเมืองแพร่: 
องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการสนองนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนที่ ๑๒ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจจังหวัดแพร่เกิดความเข้มแข็ง สร้าง
ฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

 ๑.๒.๔ เพื่อเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

 
๑.๓ ฐานของทรัพยากรและองค์ความรู้ 

   ๑.๓.๑ องค์ความรู้และผลการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และคุณค่าของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดแพร่ และผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

   ๑.๓.๒ ฐานข้อมูลประเด็นการด าเนินงานและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ของผู้เข้าร่วม
โครงการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ๑.๓.๓ พื้นที่ชุมชนในจังหวัดแพร่และองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยเฉพาะคณะสงฆ์จังหวัด องค์กรและหน่วยงานภาคีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

   ๑.๓.๔ ชุดความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 



๕ 
 

๑.๔ เป้าหมายของการด าเนินโครงการ 
 ๑.๔.๑ ได้บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑.๔.๒ ได้หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑.๔.๓ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง

เครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
 ๑.๔.๔ ได้องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
 
๑.๕ ปัญหาการวิจัย 
 ๑.๕.๑ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร 

๑.๕.๒ หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอย่างไร 

 ๑.๕.๓ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร 

 ๑.๕.๔ องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เป็นอย่างไร 

 
๑.๖ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑.๖.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

 ๑) พัฒนาการท างานสนับสนุนของชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชนและเป็นการบูรณาการการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ 
 ๒) การสร้างองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนกับผู้มีส่วนร่วมในเชิงพื้นที่ในจ านวน ๔ กลุ่ม 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ที่อ าเภอเด่นชัย และอ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วิสาหกิจ
ชุมชนหม้อห้อม ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอ ที่อ าเภอ
เมืองแพร่ และวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองจักสานจังหวัดแพร่ ที่อ าเภอเมืองแพร่ และอ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ 
 
 



๖ 
 

              ๑.๖.๒ ขอบเขตเนื้อหา 
           ๑) บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

           ๒) หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

           ๓) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
                        ๔) องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

๑.๖.๓ ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         ๑) เชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยชุดโครงการ “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์
ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ๔ กลุ่ม จ านวน  ๔๖๔ รูป/คน  
          ๒) เชิงคุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๔๔ 
รูป/คน และ สนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน  ๖๔ รวม ๑๐๘ รูป/คน ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย พระสงฆ์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
         การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้ังแต่ ๑ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๖.๕ วิธีด าเนินการวิจัย 
     ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ี จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๕ ระยะได้แก่ 
     ระยะที่ ๑ (ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหาและเอกสาร) วิสาหกิจชุมชนในการ

สร้างเสริมอาชีพเพื่อท าความเข้าใจบริบทสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมวิสาหกิจชุมชน ที่จะสามารถ
ส่งเสริมและจัดการวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านเอกสาร และลงพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและการขยายองค์ความรู้ 

     ระยะที่ ๒ (การศึกษาเชิงพื้นที่และการส ารวจ) มุ่งเน้นการศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัด
แพร่ทั้ง ๔ กลุ่ม เพื่อท าความเข้าใจองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการท างานเชิงเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียังรวมถึงระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่



๗ 
 

ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ โดยมีองค์กรพระพุทธศาสนา/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
ชุมชนสู่การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

     ระยะที่ ๓ (สรุปผลการศึกษาเชิงพื้นที่) มุ่งเน้นการบูรณาการและการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาใน ๔ กลุ่ม ตลอดผลการศึกษารายประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการเชิงเครือข่ายด้านวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ 

     ระยะที่ ๔ (การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะปัจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมไทย) ทั้ง ๔ กลุ่ม 
ในจังหวัดแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

     ระยะที่ ๕ (สรุปผลการศึกษา) ประเมินและทบทวนการด าเนินงาน จัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย) การเผยแพร่องค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ ทั้ง ๔ กลุ่ม ทั้งเอกสาร/CD/แผ่น
พับโปสเตอร์  
 ๑.๖.๕ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  

           ๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participate Observation) ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน ประชาชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการเสริมสร้างการเ รียนรู้ 
กระบวนการพัฒนาเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 

           ๒) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview)  
ส าหรับพระ นักวิชาการ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุชน  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมการจัดการเชิงเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อศึกษาบริบท สภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ รูปแบบ และการจัดการเชิงเครือข่าย
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  กระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับคุณค่าและการพัฒนาเครือข่าย 
และการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุชนและแหล่งวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  

           ๓) การใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชนในด้าน
การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

           ๔) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการ
สื่อสารคุณค่าทางพุทธธรรม และวิถีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 

           ๕) การสังเกตและการใช้เทคนิค SWOT  และการถ่ายภาพเพื่อศึกษาการจัดการ
เครือข่าย และแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
จังหวัดแพร่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง ความรู้  และกระบวนการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเชิง
เครือข่าย/การเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 



๘ 
 

 ๑.๖.๖ การตรวจสอบวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผล  
            ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  มีวิธีการ
วิเคราะห์ผลคือ 
            ๑) ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

           ๑.๑ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) และการวิธีการ
รวบรวมข้อมูล ดังน้ี  

   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต 
และผลงานของเจ้าของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่  

   (๒) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่จริง 
   (๓) การสนทนากลุ่มย่อย  

           ๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
                   (๑) อธิบายบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
               (๒) อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      (๓) ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
      (๔) ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง  
      (๕) จัดหมวดหมู่และแยกประเภทตามกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อ (Theme) ที่

เหมาะสม  
      (๖) เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ความคล้ายคลึงของข้อมูลแต่ละประเภท โดย

การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งกับทีมงานที่ร่วมวิจัย  
         ๒) ข้อมูลเชิงปริมาณ  
             ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ซึ่งมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังน้ี  
               ๑) ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                ๒) ระดับการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนน ามาวิเคราะห์หาจ านวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละระดับ 
 ๑.๖.๗ ชุดโครงการ ประกอบด้วย 
  ๑.๖.๗.๑ ชุดโครงการ “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (บริหารกลาง) ท าหน้าที่บริหารโครงการ ติดตามและก าหนดทิศ
ทางการท างานเชิงบูรณาการ รวมทั้งด าเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและพัฒนารูปแบบ
ฐานข้อมูล โดยพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร. อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 



๙ 
 

๑.๖.๗.๒ โครงการย่อยที่ ๑ “วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป: องค์ความรู้และการจัดการ 
เชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยดร.ด าเนิน หมายดี เป็นหัวหน้าโครงการ 

๑.๖.๗.๓ โครงการย่อยที่ ๒ “วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้และการจัดการเชิง 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผศ.รวีโรจน์ ศรีค าภา เป็นหัวหน้าโครงการ 

๑.๖.๗.๔ โครงการย่อยที่ ๓ “วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิง 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ผู้อ านวยการส่วนวิทยาลัย เป็นหัวหน้า
โครงการ 

๑.๖.๗.๕ โครงการย่อยที่ ๔ “วิสาหกิจเคร่ืองจักรสานเมือง: องค์ความรู้และการจัดการ 
เชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผศ.ชลธิชา จิรภัครพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
 

๑.๖.๘ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 
                  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

บริบทของการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

เสนอองคค์วามรู้ และ 
ระบบการจัดการเชิง
เครือข่ายทีม่ีผลส าเร็จต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนืของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร ่
 

องค์ความรู้ด้าน การ
จัดการเชิงเครือข่ายของ
วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม 
 
 ระบบการจัดการเชิง 

เครือข่ายทีม่ีผลส าเร็จ 
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยนืของ
วิสาหกิจชุมชน 

 

สภาพปัจจุบันและ 
ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดแพร ่
 

ระบบความสัมพันธข์อง
การจัดการเชิงเครือข่าย 
และผลส าเร็จของการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี ๑.๒  แสดงความสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิง 
                   เครือข่าย เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
๑.๗ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprises) หมายถึง  วิสาหกิ จของชุ มชนที่มุ่ ง
ประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชน และระหว่างชุมชนโดยนาวัตถุดิบทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลผลิตเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้
ของชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น าผลิตผลจากไม้ 
มาท าการแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าไม้แปรรูปอาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ บานประตู บานหน้าต่าง  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นาผลิตผลจากผ้า
ผ้าพื้นเมืองที่ย้อมด้วยต้นห้อมมาท าการแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าผ้าหม้อห้อม อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ือง
แต่งกาย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น าผลิตผล
จากผ้าทอเมืองแพร่ มาท าการแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าอาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกาย ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์อัฐบริขาร (ย่าม จีวร) 

ระบบการจัดการ 
เชิงเครือข่าย 

วิสาหกิจชุมชนจ.แพร่ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การจัดการ 
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์

ไม้แปรรูป 

การจัดการ 
วิสาหกิจ

ผลิตภัณฑ์จักสาน 

 

การจัดการ 
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจก 

การจัดการ 
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์

ผ้าหม้อห้อม 

 



๑๑ 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสาน หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น าผลิตผลจาก
ไม้ไผ่ มาท าการแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าอาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน เคร่ืองปูลาด และเคร่ืองเล่น 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองตักเคร่ืองตวง  ผลิตภัณฑ์ขนส่งสินค้า เช่น ชะลอม ผลิตภัณฑ์เคร่ืองครัว เช่นกระชอน 
กระด้ง ฟัด ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดักและจับสัตว์ เช่น สุ่ม กระชัง ฆ้อง 

องค์ความรู้ หมายถึง ภูมิปัญญาการผลิตไม้แปรรูป ผ้าหม้อห้อม ผ้าทอเมืองแพร่ และการ
จักสาน  เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคขั้นตอน ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และจากสภาพบริบท
ของสังคมปัจจุบันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการในการท างานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายโดยการให้
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดพิจารณาในการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิด
ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน โดยมุ่งหมายให้งาน
ส าเร็จตามที่ได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Stable Development) หมายถึง การพัฒนาวิสาหกิจไม้แปรรูป ผ้า
หม้อห้อม ผ้าทอเมืองแพร่ เคร่ืองจักสาน ที่ เน้นการมีส่วนร่วม ในการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ในการจัดการเชิงเครือข่ายด าเนินไปได้อย่างมั่นคง และราบร่ืน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเรียนรู้ของชุมชน 

การจัดการเชิงเครือข่าย (Network Management) หมายถึง การจัดการวิสาหกิจไม้แปร
รูป ผ้าหม้อห้อม ผ้าทอเมืองแพร่ เคร่ืองจักสาน ให้มีคุณภาพและปริมาณอย่างพอเพียงโดยมีแผนการ
จัดการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการรับ รู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  การเกิด
ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในจัดการเชิงเครือข่าย 
 
๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวจิัย 

 ๑.๘.๑ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่และชุมชน ได้มีการพัฒนาบริบท สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๑.๘.๒ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่และชุมชนมีแนวทางในส่งเสริมการเรียนรู้และการ
จัดการเชิงเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑.๘.๓ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. อบจ. สนท. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินทรัพยากรเครือข่ายในเชิง



๑๒ 
 

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนในอ าเภอน้ัน ๆ   
 ๑.๘.๔ ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ เช่น ชมรม/อบต./อบจ./สนท/
องค์กรด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 ๑.๘.๕ ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ได้แนวทางการจัดการเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑.๘.๖ ชุมชน มหาวิทยาลัย ได้ผลวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จการจัดการ
เชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่และชุมชนจะน าไปสู่การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

๑.๘.๗ ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิสาหกิจชุมชน และ
สามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู๎วิจัยจะท าการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องเพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวความคิดในการวิจัยคร้ังน้ี  

๒.๑ แนวคิดการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดการสร๎างกลุํมและเครือขํายวิสาหกิจชุมชน 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  

๒.๔.๑ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
๒.๔.๒ ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน  
๒.๔.๓ ประเภทของวิสาหกิจชุมชน  
๒.๔.๔ รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน  
๒.๔.๕ ระดับการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  

 ๒.๕ วิสาหกิจไม๎แปรรูป 
๒.๖ วิสาหกิจเคร่ืองจักสาน  
๒.๗ วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมเมืองแพรํ 
๒.๘ วิสาหกิจผ๎าทอจังหวัดแพรํ 
๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
๒.๑  แนวคิดการบริรารจัดการ  
 ๒ .๑. ๑ การบริรารและการจัดการ (Administration & Management) 
  การบริหาร๑ ( Administration) หมายถึง การบริหารระดับสูงหน๎าที่ เน๎นหนักในการ
ก าหนดนโยบายที่ ส าคัญและการก าหนดแผนเป็นค า นิยมใช๎ ในการบริหารรัฐกิจ  (Public 
Administration) 
  การจัดการ๒ ( Management ) หมายถึง กระบวนการสร๎างสรรค๑ อ านวยการ ธ ารงรักษา
ทรัพยากรและปฏิบัติการตามความมุํงหมายขององค๑การโดยการประสานงานและแสวงหาความ
รํวมมือจากบรรดาบุคลากรในองค๑กร ( Mc for land ) การจัดการสํวนใหญํจะเน๎นการด าเนินงานให๎
เป็นไปตามนะโยบายตามแผนที่วางไว๎นิยมใช๎ส าหรับการจัดการธุรกิจ (Business Management) ซึ่ง 

                                                   
๑ เสนาะ ติเยาว๑, รลักการบริราร, พิมพ๑ครั้งที่   ๒, (กรุงเทพฯ : คณะพานิชศาสตร๑และบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑), ๒๕๔๔, มปน. 
๒ เรื่องเดียวกัน, มปน. 



๑๔ 
 

Harold D.Koonts ได๎ก าหนดหน๎าที่ของการบริหารไว๎เป็น POSDC คือ การวางแผน(Planning) การ
จัดองค๑การ (Organizing) การจัดการทรัพยากรมนุษย๑ (Staffing) การอ านวยการ(Directing) การ
ควบคุม ( Controlling )  
  Taylor๓ กลําววํา แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ มี ๒ แนวความคิดที่
ส าคัญ คือแนวความคิดการบริหารที่มีหลักเกณฑ๑และ แนวความคิดการบริหารแบบมนุษย๑สัมพันธ๑ซึ่ง
เป็นผู๎น าและบิดาแหํงการจัดการที่มี หลักเกณฑ๑ได๎ท าการศึกษาวิธีการปฏิบัติทางการผลิตในระดับ
โรงงานขึ้นเป็นคร้ังแรก โดยใช๎หลักตําง ๆ ในการปฏิบัติงาน Taylor เชื่อวาเป็นไปได๎ที่จะก าหนด     
ปริมาณงานที่แตํละคนท าได๎ในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยไมํเป็นการบีบบังคับตํอตัวผู๎ท างานน้ัน และ 
การศึกษาเกี่ยวกบเวลาดังกลําวจะเป็นไปโดยถูกต๎องและมีหลักเกณฑ๑มากที่สุด 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ๔  กลําวไว๎วํา การบริหารจัดการ (management administration) 
การบริหารการพัฒนา (development administration) แม๎กระทั่งการบริหารการบริการ (service 
administration) แตํละค ามีความหมายคล๎ายคลึงหรือ ใกล๎เคียงกันที่เห็นได๎อยํางชัดเจนมีอยํางน๎อย 
๓ สํวน คือ (๑)ล๎วนเป็นแนวทางหรือ วิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนํวยงานของรัฐและ  /หรือเจ๎าหน๎าที่

ของร าน ามาใช๎ใน  การปฏิบัติราชการเพื่อชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  (๒) มี
กระบวนการ บริหารงานหรือกระบวนการบริหารจัดการที่ประกอบด๎วย ๓ ขั้นตอน คือการคิด 
(thinking) หรือการวางแผน  (planning) การลงมือปฏิบัติงาน (acting) และ การประเมินผล
(evaluating) และ (๓) มีจุดหมายปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหน๎า  และมั่นคงเพิ่มขึ้น ส าหรับสํวนที่
แตกตํางกันคือแตํละค ามีจุดเน๎นตํางกันกลําวคือ การบริหารจัดการเน๎นเร่ืองการน าแนวคิดการจัดการ
ของภาคเอกชนเข๎ามาใช๎ใน การบริหารราชการเชํน การมุํงหวังผลก าไร การแขํงขัน ความรวดเร็ว
การตลาด การประชาสัมพันธ๑การจูงใจด๎วยคําตอบแทน การลดขั้นตอนและการลดพิธีการเป็นต๎น 
ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให๎ความส าคัญเร่ืองการบริหารรวมทั้งการพัฒนา  นโยบายแผน 
แผนงาน โครงการ  ( policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของ หนํวยงานของรัฐ สํวนการ
บริหารการบริการเน๎นเรื่องการอ านวยความสะดวกและ การให๎บริการแกํประชาชน 
  สมศักด์ิ ขาวลาภ๕ กลําววํา การจัดการหรือการบริหาร คือ ศิลปะ ในการท างานส าเร็จ
อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความรํวมมือจากบุคคลอื่น หรือการเป็นศาสตร๑หรือศิลป์ ในการ
น าเอาทรัพยากรมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

                                                   
๓ Taylor,F. W., The principle of scientific management, (New York: Harper Bros, 

1998), pp. 15-17. 
๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริรารจัดการและการบริรารการพัฒนาขององค์กร  ตามรัฐธรรมนูญ

และรน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน๎า ๕. 
๕ สมศักด์ิ ขาวลาภ, ภาวะผู้นําการจูงใจและทีมงาน, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สถาบันราชภัฏสวนสุนัน

ทา, ๒๕๔๔), หน๎า ๓. 



๑๕ 
 

  ๒.๑.๒ กระบวนการบริรารจัดการ 
  Fayol๖  สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการไว๎วํา กระบวนการจัดการ
งานประกอบด๎วยหน๎าที่ตําง ๆ ๕ ประการคือ  
  ๑. การวางแผน (planning) หมายถึงการคาดการณ๑ลํวงหน๎าถึงเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่ จะมี
ผลกระทบตํอธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติ  ขึ้นไว๎เป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต  
  ๒. การจัดองค๑การ (organizing) หมายถึงการจัดให๎มีโครงสร๎างของงานตําง ๆ  และ
อ านาจหน๎าที่ให๎อยูํในสํวนประกอบที่เหมาะสมที่จะชํวยให๎งานขององค๑การ บรรลุผลส าเร็จได๎  
  ๓ . การบังคับบัญชาสั่งการ (commanding) หมายถึงการสั่งการงานตําง ๆ แกํ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องกระท าตนเป็นตัวอยํางที่ ดี และต๎องเข๎าใจ  ผู๎ปฏิบัติงานด๎วย 
ตลอดจนเข๎าถึงข๎อตกลงในการท างานของคนงานและองค๑การที่มีอยูํ  
  ๔. การประสานงาน (coordinating) หมายถึงการเชื่อมโยงงานของทุกคนให๎ เข๎ากันได๎
และไปสูํเปูาหมายเดียวกันในที่สุด 
  ๕. การควบคุม (controlling) หมายถึงการที่จะต๎องก ากับให๎สามารถประกันได๎ด๎วย 
กิจกรรมตําง ๆ ที่ท าไปน้ันสามารถเข๎ากันได๎กับแผนที่วางไว๎  
 
๒.๒ แนวคิดการสร้างกลุ่มและเครือข่ายวิสารกิจชุมชน 
 ๒.๒.๑ ความรมายของเครือข่าย 
    เสรี พงศ๑พิศ๗ กลําววํา “ เครือขําย ” คือ ขบวนการสังคมอันเกิดจากการสร๎าง 
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กลุํม องค๑กร สถาบัน โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค๑และความ ตองการ
บาง     อยํางรวํมกัน รํวมกันด าเนินกิจกรรมบางอยําง โดยที่ สมาชิกของเครือขํายยังคงความ เป็น
เอกเทศไมขึ้นตํอกัน 
    ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท๑๘ กลําววํา เครือขําย คือกลุํมของคนหรือองค๑กรที่สมัครใจ 
แลกเปลี่ยนขําวสารข๎อมูลระหวํางกัน หรือท ากิจกรรมรํวมกัน โดยมีการจัดรูป หรือจัดระเบียบ      
โครงสร๎างที่คนหรือองค๑กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระกิจกรรมที่ท าในเครือขําย ตองมีลักษณะ     
เทําเทียมกัน หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเป็นสมาชิกเครือขํายไมมีผลกระทบตํอความเป็น  
อิสระ หรือความเป็นตัวของตัวเองของคน หรือองค๑กรน้ัน ๆ 

                                                   
๖ Fayol, H.,General and industrial management, (London: Sir Isaac Pitman&Sons. ,๑

949), pp. 45-47. 
๗ เสรี พงศพิศ, เครือขาย, (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย๑การพิมพ๑, ๒๕๔๘), หน๎า ๘. 
๘ ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท, การสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยองคกรเครือขาย,  วารสารพัฒนา

ชุมชน , ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๙ (กันยายน), ๒๕๔๒, หน๎า ๒๖-๓๐. 



๑๖ 
 

    นฤมล นิราทร๙ เสนอวําเครือขํายหรือ Network มีความหมายไดหลาย ลักษณะ ซึ่ง
หากมองในเชิงโครงสร๎าง เครือขําย หมายถึง กลุํมของจุดตําง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงตํอกัน ด๎วยเส๎นโดยจุด
ตํางๆ คือ บุคคลหรือกลุม สวนเส๎นที่เชื่อมน้ีคือ ความสัมพันธ๑ที่บุคคลหรือกลุม ตํางๆ มีตํอกัน 
    นฤมล นิราทร๑๐  ไดกลําวถึงลักษณะของเครือขํายไวดังน้ี 
   ๑) เครือขํายมีลักษณะเป็นโครงสร๎างทางความคิด (Cognitive Structure) ไมวําจะ
พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เกี่ยวข๎องในองค๑กรเครือขํายจะมีกรอบความคิดที่ เกี่ยวกับองค๑กร            
เครือ   ขํายใกล๎เคียงกันในด๎านความรูความสามารถ ความคาดหวังตํอเครือขําย 
   ๒) องค๑กรเครือขํายไมมีล าดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวํางองค๑กร เครือขําย  
เป็นไปในลักษณะแนวราบ แตํละองค๑กรเป็นอิสระตํอกัน แตํระดับความเป็นอิสระของแตํละองค๑           
อาจไมเทํากัน  
   ๓) องค๑กรเครือขํายมีการแบํงงานกันท า (Division of labour) การที่องค๑กรเข๎ามารํวม      
เป็นเครือขํายกันเพราะสํวนหน่ึงคาดหวังการพึ่งพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหวํางกัน       ดังน้ัน
หากองค๑กรใดไมสามารถแสดงให๎เป็นประจักษ๑ก็อาจหลุดจากเครือขํายได ในทางตรงกันข๎าม หากได
แสดงความสามารถจะน าไปสูํการพึ่งพิงและขึ้นตํอกัน  
   ๔) ความเข๎มแข็งขององค๑กรที่รวํมกันเป็นเครือขํายจะน าไปสูํความเข๎มแข็ง โดยรวมของ
เครือขําย ดังน้ัน การพัฒนาของแตํละองค๑กรเครือขํายจึงเป็นสิ่งส าคัญ  
   ๕) องค๑กรเครือขํายก าหนดบริหารจัดการกันเอง (Self – regulating) ในการ างาน
รํวมกันในลักษณะแนวราบ จ าเป็นต๎องมีความสมานฉันท๑  โดยผํานกระบวนการทางประชาธิปไตย 
โดยตรง ซึ่งหมายถึงการตํอรองตกลงระหวํางองค๑กรเครือขํายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน 
เพื่อให๎เครือขํายสามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ได  
   ๖) ความส าเร็จขององค๑กรเครือขํายมิใชํจะไดมาเพียงชั่วข๎ามคืนแตํต๎องอาศัย ระยะเวลา
ในการบํมเพาะความสัมพันธ๑ ความศรัทธา และความไวเน้ือเชื่อใจ ตลอดจนสร๎างกรอบ ทางความคิด
เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร การแกปญัหารํวมกันอยํางสร๎างสรรค๑ รวมทั้งการด าเนินการ 
รํวมกันระหวํางองค๑กรเครือขํายอยํางตํอเน่ือง 
   เสรี พงศ๑พศิ๑๑ สรุปไววาเครือขํายทุกประเภท ทุกแบบทุกเครือขํายมีลักษณะรํวมกัน ๕ 
ประการดังน้ี 
   ๑) เป็นกลุํมองค๑กรหรือบุคคลที่มารํวมกันเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค๑และ ความ
สนใจที่ตั้งขึ้นรํวมกัน  
   ๒) เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรํวมกัน  
   ๓) ด ารงอยูํไดยาวนาน ด๎วยการสื่อสารแบบใดแบบหน่ึงที่ตํอเน่ืองไมใชํแบบเฉพาะกิจ  
   ๔) สมาชิกมีความรูสึกผูกพันกับโครงสร๎างที่พัฒนาขึ้นมารํวมกันและรํวมกัน รับผิดชอบ  

                                                   
๙ นฤมล นิราทร ,   การสร างเครือข ายการทํางาน : ข้อควรพิจารณา ,  (กรุ ง เทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๔๓), หน๎า ๖. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๑. 
๑๑ อ๎างแล๎ว, เสรี พงศพิศ, หน๎า ๑๐.  



๑๗ 
 

   ๕) มีฐานอยูํที่ความเป็นเจาของรํวมกันและความมุํงมั่นทีจะท าตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว
รํวมกัน รวมทั้งเคร่ืองมือหรือวิธีการในการด าเนินการที่คิดไวรํวมกัน 
 ๒.๒ .๒ องค์ประกอบสําคัญของการก่อเกิดเครือข่าย  
  อัลเทอร๑ และ เฮ็จ (Alter and Hage)๑๒ ได๎ให๎แนวคิดไว๎วํา ลักษณะของเครือขํายมีดังน้ี 
 ๑) มีลักษณะเป็นโครงสร๎างเครือขํายทางความคิด (Cognitive Structure) ไมํวําจะ
พัฒนาไปถึงระดับใด  บุคคลที่เกี่ยวข๎องในองค๑กรเครือขํายจะมีกรอบความคิด มีกรอบความคิด
เกี่ยวกับองค๑กรเครือขํายใกล๎เคียงกันในด๎านความร๎ู ความสามารถ ความคาดหวังตํอเครือขําย 
 ๒) องค๑กรเครือขํายมีล าดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวํางองค๑กรเครือขํายใน
ลักษณะแนวราบ แตํละองค๑กรเป็นอิสระตํอกัน แตํระดับความเป็นอิสระของแตํองค๑กรอาจไมํเทํากัน  
  ๓) องค๑กรเครือขํายมีการแบํงงานกันท า (Division of Labors) การที่องค๑กรเข๎ามารํวม
เป็นเครือขํายเพราะสํวนหน่ึงคาดหวังการพึ่งพิงและเปลี่ ยนความสามารถระหวํางกัน ดังน้ัน หาก
องค๑กรใดไมํสามารถแสดงความสามารถให๎เป็นที่ประจักษ๑ก็อาจหลุดออกจากเครือขํายได๎ ในทาง
ตรงกันข๎าม หากองค๑กรใดสามารถแสดงความสามารถก็จะน าไปสูํการพึ่งพาการแบํงงานกันท า ทั้งยัง
เป็นการลดโอกาสที่องค๑กรใดองค๑กรหน่ึงจะแสดงอ านาจเหนือเครือขํายด๎วย 
  ๔)  ความเข๎มแข็งขององค๑กรการรํวมกันเป็นเครือขํายจะน าไปสูํความเข๎มแข็ง โดยรวม
ของเครือขําย ดังน้ันการพัฒนาของแตํละองค๑กรเครือขํายจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
  ๕) องค๑กรเครือขํายก าหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self – Regulating)   ในการท างาน

รํวมกันในลักษณะแนวราบ  จ าเป็นต๎องมีความสมานฉันท๑โดยผํานกระบวนการทางประชาธิปไตย  
หมายถึง การตกลงระหวํางองค๑กรเครือขํายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน เพื่อให๎เครือขําย
สามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ได๎ 
  ๖) ความส าเร็จขององค๑กรเครือขํายมิใชํจะได๎มาเพียงชั่วข๎ามคืน แตํต๎องอาศัยระยะเวลา
ในการบํมเพาะความสัมพันธ๑ ศรัทธา และความไว๎เน้ือเชื่อใจ ตลอดจนการสร๎างกรอบทางความคิด
เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร การแก๎ปัญหารํวมกันอยํางสร๎างสรรค๑ รวมทั้งการด าเนินการ
รํวมกันระหวํางองค๑กรอยํางตํอเน่ือง 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ๑ศักด์ิ๑๓ ได๎กลําววํา องค๑ประกอบของเครือขําย มีดังน้ี 
  ๑  การรับร๎ูมุมมองรํวมกัน ) Common Perceptionสมาชิกที่เข๎ามาอยูํในเครือขํายต๎องมี
ความร๎ูสึกนึกคิดและการรับร๎ูรํวมกันถึงเหตุผลการเข๎ารํวมเป็นเครือขําย อาทิ มีความเข๎าใจในปัญหา
และมีส านึกในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน มีประสบการณ๑ในปัญหารํวมกัน มีความต๎องการความ
ชํวยเหลือในลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน เป็นต๎น ซึ่งจะสํงผลให๎สมาชิกของเครือขํายเกิดความร๎ูสึกผูกพัน 
ในการด าเนินกิจกรรมบางอยํางรํวมกันเพื่อแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนที่เกิดขึ้น การรับร๎ูรํวมกันถือเป็น
หัวใจของเครือขํายที่ท าให๎เครือขํายมีความตํอเน่ือง เพราะหากสมาชิกไมํมีความเข๎าใจในการเข๎ารํวม
เป็นเครือขํายจะท าให๎การประสานงาน และการขอความรํวมมือในการด าเนินการเป็นไปอยําง
                                                   

 ๑๒. Aler, Cathrin and Hage,Jerald, Organization Workihg Togerher, California : Sage, ๑
993, p 238. 
 ๑๓  เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ๑ศักด์ิ, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สําคัญสู่ความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน๎า ๖๓. 



๑๘ 
 

ยากล าบากเพราะตํางคนตํางก็ใช๎กรอบการมองโลกคนละกรอบเหมือนใสํแวํนตากันคนละสี ยํอมมอง
ปัญหาหรือความต๎องการที่ เกิดขึ้นไปคนละทิศทาง แตํมิได๎หมายความวําสมาชิกของเครือขํายไมํ
สามารถจะมีความคิดเห็นแตกตํางกัน เพราะมุมมองที่แตกตํางยํอมมีประโยชน๑ชํวยให๎เกิดการ
สร๎างสรรค๑ในการท างาน แตํความคิดที่แตกตํางน้ีสมาชิกเครือขํายยอมรับกัน มิฉะน้ันความแตกตํางที่
มีอยูํจะน าไปสูํความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 
 ๒) การมีวิสัยทัศน๑รํวมกัน (Common Vision) การมีวิสัยทัศน๑รํวมกัน เป็นการมองเห็น
ภาพของจุดมุํงหมายในอนาคตรํวมกันระหวํางสมาชิกในกลุํม การรับร๎ูเข๎าใจถึงทิศทางเดียวกันและ
การมีเปูาหมายที่จะไปด๎วยกันจะชํวยท าให๎ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและชํวยบรรเทา
ความขัดแย๎งกับวิสัยทัศน๑หรือเปูาหมายของเครือขํายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเริ่มแตกตําง
จากสิ่งที่สมาชิกเครือขํายกระท ารํวมกัน ดังน้ันแม๎วําวิสัยทัศน๑รํวมกันเป็นสิ่งที่ต๎องใช๎เวลาในการสร๎าง
ให๎เกิดขึ้น แตํก็จ าเป็นต๎องสร๎างให๎เกิดขึ้นให๎ได๎และสมาชิกของเครือขํายก็ควรมีวิสัยทัศน๑ยํอยสํวนตัว ที่
สอดคล๎องไปด๎วยกันกับวิสัยทัศน๑ของเครือขํายแม๎อาจไมํได๎ซ๎อนทับอยํางแนบสนิทกับวิสัยทัศน๑ของ
เครือขําย แตํอยํางน๎อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๓  การเกิดผลประโยชน๑และความสนใจรํวมกัน   ) Mutual Interests/Benefits เครือขําย
เกิดจากที่สมาชิกแตํละคนมีความต๎องการของตนเอง แตํความต๎องการเหลําน้ันจะไมํสามารถบรรลุผล
ส าเร็จได๎หากสมาชิกตํางคนตํางอยู ํ ความจ ากัดน้ีท าให๎เกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน๑รํวม
ที่มากเพียงพอจะดึงดูดใจให๎รวมเป็นเครือขําย ดังน้ัน การรวมเป็นเครือขํายจึงต๎องต้ังอยูํบนฐานของ
ผลประโยชน๑ที่มีรํวมกัน ซึ่งผลประโยชน๑ในที่น้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชน๑ที่เป็นตัวเงินและไมํใชํตัวเงิน 
อาทิเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก๎าวหน๎า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ กลําวโดย
สรุปก็คือ การที่จะดึงใครเข๎ามามีสํวนรํวมในขบวนการเครือขํายจ าเป็นที่จะต๎องค านึงถึงผลประโยชน๑ 
ที่เขาจะได๎รับจากการเข๎ารํวม และในหลายกรณีอาจเป็นการพิจารณาลํวงหน๎ากํอนที่เขาจะร๎องขอ
ด๎วยซ้ าแม๎ผลประโยชน๑ที่แตํละคนได๎รับอาจมากน๎อยแตกตํางกัน แตํทุกคนได๎รับผลประโยชน๑ เมื่อใด
สมาชิกได๎รับประโยชน๑รํวมหรือเมื่อเขาคิดค านวณแล๎วเขาเสียมากกวําได๎เขาก็จะเร่ิมถอยตัวเองออก
จากเครือขํายไปหรือเมื่อเขาได๎รับการสนองตอบตํอความต๎องการที่มีอยํางสมบูรณ๑แล๎ว เขาก็จะ
ออกไปจากเครือขํายในที่สุด ประเด็นส าคัญอีกประการ ก็คือผลประโยชน๑ที่เขาจะได๎รับต๎องเพียงพอ
ส าหรับเขาในการที่จูงใจให๎เข๎ามีสํวนรํวมในทางปฏิบัติจริง โดยไมํได๎มีสํวนรํวมแบบประดับที่มีเพียง
ต าแหนํงหรือรายชื่อในเครือขํายแตํไมํมีการเข๎ารํวมปฏิบัติจริงในเครือขําย 
 ๔) การมีสํ วน รํวมของสมาชิ กเครือขํายอยํ างกว๎ างขวาง (all stakeholders 
participation) การมีสํวนรํวมของสมาชิกในเครือขําย จะต๎องเป็นกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย
ในเครือขําย ซึ่งการมีสํวนรํวมยํอมเป็นเงื่อนไขที่ท าให๎เกิดการรํวมรับร๎ู รํวมคิด รํวมตัดสินใจ และรํวม
ลงมือกระท าในฐานะหุ๎นสํวน (partner) ของเครือขําย ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในแนวราบ (horizontal 
relationship) ที่เทําเทียมกันแทนความสัมพันธ๑ในแนวด่ิง (vertical relationship) หมายความวํา 
หากการรวมตัวเป็นเครือขํายเกิดขึ้นระหวํางรัฐกับชุมชนท๎องถิ่น หนํวยงานภาครัฐก็ต๎องวางสถานะ
ของตนเองเทียบเทํากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขํายอยํางแข็งขัน  สถานะของสมาชิกใน
เครือขําย ควรเป็นไปในลักษณะของความเทําเทียมกัน (equal status) ในฐานะหุ๎นสํวน (partner) 
ของเครือขําย ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในแนวราบ (horizontal relationship) ที่เทําเทียมกันแทน
ความสัมพันธ๑ในแนวด่ิง (vertical relationship) หมายความวํา หากการรวมตัวเป็นเครือขํายเกิดขึ้น



๑๙ 
 

ระหวํางรัฐกับชุมชนท๎องถิ่น หนํวยงานภาครัฐก็ต๎องวางสถานะของตนเองเทียบเทํากับประชาชนใน
ฐานะของสมาชิกเครือขําย  
 ๕) กระบวนการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) คือ การ 
ที่สมาชิกของเครือขํายตํางก็ต๎องเสริมสร๎างซึ่ งกันและกัน โดยที่จุดแข็งของฝุายหน่ึงไปชํวยแก๎ไข
จุดอํอนของอีกฝุายหน่ึง ซึ่งจะท าให๎ผลตอบแทนหรือผลประโยชน๑ที่ เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็น 
เครือขํายมากกวําการไมํสร๎างเครือขํายแตํตํางคนตํางอยูํ 
 ๖)  การพึ่งอิงรํวมกัน (interdependence) เน่ืองจากความจ ากัดของสมาชิกด๎านใน
เครือขํายทั้งด๎านทรัพยากร ความร๎ู เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิกเครือขํายจึงไมํสามารถด ารงอยูํได๎
อยํางสมบูรณ๑ด๎วยตนเอง การจะท าให๎สมาชิกหรือหุ๎นสํวนของเครือขํายยึดโยงกันให๎แนํนหนา  
จ าเป็นต๎องท าให๎หุ๎นสํวนแตํละคนร๎ูสึกวํา หากเอาหุ๎นสํวนคนใดคนหน่ึงออกไปจะท าให๎เครือขํายล๎มลง
ไปได๎ การด ารงอยูํของหุ๎นสํวนแตํละคน จึงจ าเป็นตํอการด ารงอยูํของเครือขําย ซึ่งการพึ่งพิงอิงรํวมกัน
น้ีจะสํงผลท าให๎สมาชิกต๎องมีการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกันโดยอัตโนมัติ 
 ๗) การปฏิสัมพันธ๑เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หากสมาชิกในเครือขํายไมํมีการ
ปฏิสัมพันธ๑กันแล๎ว ยํอมไมํมีทางที่จะเกิดความรํวมมือกันได๎ และจะไมํเกิดเครือขํายความรํวมมืออยําง
แท๎จริง ดังน้ัน สมาชิกในเครือขํายต๎องท ากิจกรรมรํวมกัน เพื่อให๎เกิดการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิก
ด๎วยกัน เชํน มีการติดตํอกันผํานทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารํวมกัน เป็นต๎น ซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ๑น้ีต๎องกํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือขํายตามมาด๎วย ปฏิสัมพันธ๑ดังกลําว จะเป็นลักษณะความสัมพันธ๑เชิงแลกเปลี่ยน
ระหวํางกัน (reciprocal exchange) มิใชํปฏิสัมพันธ๑ฝุายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมี
การปฏิสัมพันธ๑กันมากเทําใด ก็จะยิ่งความผูกพันภายในระหวํางกันมากขึ้นเทําน้ัน ชํวยให๎เกิดการ
เชื่อมโยงในระดับที่แนํนแฟูนมากยิ่งขึ้น (highly integrated) นอกจากน้ีการปฏิสัมพันธ๑ยังชํวยให๎เกิด
การเรียนร๎ูระหวํางกันมากขึ้น อันจะชํวยให๎เครือขํายเข๎มแข็งยิ่งขึ้น 
 พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร๑๔ กลําวําองค๑ประกอบของเครือขําย มีดังน้ี 
  ๑) หนํวยชีวิตหรือสมาชิก หนํวยชีวิตและสมาชิกเป็นองค๑ประกอบเบื้องต๎นของ ความ
เป็นเครือขํายที่สร๎างระบบปฏิสัมพันธ๑โดยหนํวยชีวิตและแตํละปัจเจกบุคคล จะด าเนินการ สาน               
ตํอเพื่อหาแนวรํวมในการสร๎างสรรค๑สิ่งตําง ๆ เพื่อให๎เกิดการด ารงอยูํรํวมกัน ตามหลักของ ธรรมชาติ
ที่ทุกสรรพสิ่งจะต๎องพึ่งพาอาศัยและสร๎างกระบวนการที่สืบเน่ือง เพื่อรักษาความเป็นไป ของชีวิต 
ดังน้ัน   หนํวยชีวิต หรือสมาชิกในองค๑กรน้ัน จะเป็นองค๑ประกอบหลักที่จะกํอให๎เกิดความเป็น           
เครือขําย  
  ๒) จุดมุํงหมายเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญอีกประการหน่ึงเพราะหากวําบุคคล กลุํม 
องค๑กร มารวมกันเพียงเพื่อท ากิจกรรมอยํางใดอยํางหน่ึง โดยไรความมุํงมั่นหรือจุดมุํงหมาย รํวมกัน 
ความสัมพันธ๑ดังกลําวมิอาจกลําวไดวําเป็นเครือขําย เพราะความเป็นเครือขํายจะต๎องมี ความหมายถึง 

                                                   
๑๔ พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร, เครือขํายธรรมชาติความรู๎และการจัดการ, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ๑เดือน

,๒๕๔๗), หน๎า ๑๘-๕๐. 



๒๐ 
 

“การรวมกันอยํางมีจุดหมาย” เพื่อท ากิจกรรมอยํางใดอยํางหน่ึงโดยมีวัตถุประสงค๑ และกระบวนการ
เพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมายน้ัน  
  ๓) การท าหน๎าที่อยํางมีจิตส านึกการที่แตํละหนํวยชีวิตหรือการที่แตํละบุคคลมา 
รวมกันสิ่งที่ยึดโยงสิ่งตํางๆเข๎าด๎วยกัน คือ การท าหน๎าที่ตํอกันและกระท าอยํางมีจิตส านึก เพราะหาก
ขาดจิตส านึกตํอสํวนรวมที่มาจากสํวนลึกภายในจิตใจของตนแลว กระบวนการน้ันจะเป็นเพียงการ
จัดต้ังและเรียกร๎องหาผลประโยชนตอบแทนเทําน้ัน  
  ๔) การมีสํวนรํวมและการแลกเปลี่ยน โดยองค๑ประกอบของความเป็นเครือขําย               
สิ่งหน่ึงที่ขาดมิได คือการมีสํวนรํวม การพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนความรูการมีสํวนรํวมใน                 
กิจกรรมตํางๆของสมาชิกจะเป็นปจัจัยที่หนุนเสริมให๎เครือขํายน้ันมีพลังมากขึ้น เพราะการมีสํวนรํวม
จะท าให๎สมาชิกมีความรูสึกวํา ตนเองเปน็สํวนหน่ึงของเครือขําย ซึ่งจะชํวยให๎ทุกฝุายหันหนา เข๎าหา
กันมากขึ้น นอกจากน้ีในระบบความสัมพันธ๑ของเครือขําย การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความส าคัญ              
เป็นอยํางยิ่งเพราะจะน าไปสูํการให๎และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให๎ ภารกิจที่เครือขําย
ด าเนินการน้ันบรรลุเปูาหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงเป็นแนวคิดกระบวนการ และวิธีการของ             
การจัดการเครือขําย  
  ๕) ระบบความสัมพันธ๑และการสื่อสาร ถากลําวถึงเครือขํายวําเป็นความสัมพันธ๑ที่            
โยงใยกันแลว สิ่งที่มีความส าคัญตํอเครือขํายคือขํอมูลและการสื่อสารระหวํางกัน นับต้ังแตํการ 
สื่อสารระหวํางปัจเจกบุคคล กลุํมกับกลุํม และระหวํางเครือขํายกับเครือขําย รวมทั้งระบบ 
ความสัมพันธ๑ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกระบวนการสื่อสารน้ันจะชํวยให๎สมาชิกในเครือขําย เกิด
การรับรู เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานและชํวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน 
 ดังน้ัน เครือขํายวิสาหกิจชุมชนจึง หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค๑ใน
การจัดท ากิจการอยํางหน่ึงอยํางใด เพื่อประโยชน๑ในการก าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขําย 
  ๒.๒.๓ กระบวนการสร้างเครือข่าย 
  ส านักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน๑๕ ได๎ให๎ความหมาย การสร๎างเครือขํายไว๎วํา การสร๎าง
เครือขําย คือ การท าให๎มีการติดตํอ และการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสาร และการ
รํวมมือกันด๎วยความสมัครใจ การสร๎างเครือขํายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให๎สมาชิกใน
เครือขํายมีความสัมพันธ๑กันฉันท๑เพื่อนที่ตํางก็มีความเป็นอิสระมากกวําสร๎างการคบค๎าสมาคมแบบ
พึ่งพิง นอกจากน้ี การสร๎างเครือขํายต๎องไมํใชํการสร๎างระบบการติดตํอเผยแพรํขําวสารแบบทางเดียว 
จะต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางกันด๎วย 
  นฤมล นิราทร๑๖ ได๎กลําววํา ในการที่จะสร๎างเครือขําย จ าเป็นต๎องมีเทคนิคและวิธีการใน
การสร๎างเครือขํายด๎วยการหาเหตุผลสนับสนุน การที่บุคคล องค๑กร มารวมตัวกันเป็นกลุํม เพราะมี

                                                   

 ๑๕ ส านักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน, “ทําได้ รายจน” เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพ
ครัวเรือน กข.คจ.ดีเด่น, (กรุงเทพ ฯ : ผู๎แตํง, ๒๕๕๔), หน๎า ๔. 
 ๑๖ อ๎างแล๎ว , นฤมล นิราธร,หน๎า ๒๑. 



๒๑ 
 

ความสนใจรํวมกัน ยังไมํสามารถที่จะเ รียกวําเครือขํายได๎อยํางสมบูรณ๑ ดังน้ันจึงได๎จ าแนก
กระบวนการสร๎างเครือขํายออกเป็นขั้นตอน ดังน้ี 
   ๑. ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการจ าเป็นในการสร๎างเครือขําย เป็น
ขั้นตอนที่ผู๎ปฏิบัติงานหรือฝุายจัดการ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร๎างเครือขําย เพื่อที่จะท างาน
ให๎บรรลุเปูาหมายรวมทั้งพิจารณาองค๑กรตํางๆ ที่เห็นวําเหมาะสมเข๎าเป็นเครือขํายท างาน 
   ๒.ขั้นติดตํอกับองค๑กรที่จะเป็นเครือขํายจะเกิดขึ้นเมื่อองค๑กรมีความต๎องการ
เหมือนกันและต๎องการกระท ากิจกรรมตอบสนองความต๎องการที่เหมือน ๆ กัน 
   ๓.ขั้นตอนการสร๎างพันธกรณีรํวมกันเป็นขั้นตอนการสร๎างความผูกพันซึ่ง
หมายถึงการตกลงในความสัมพันธ๑ตํอกันในขั้นตอนน้ีองค๑กรเข๎าสูํการท างานรํวมกันท ากิจกรรมรํวมกัน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู หรือการไปเสาะแสวงหาความร๎ูรํวมกัน 
   ๔.ขั้นตอนพัฒนาความสัมพันธ๑ เป็นขั้นตอนที่เครือขํายปรากฏเป็นรูปธรรม 
เริ่มตกลงกันในเรื่องการบริหารจัดการ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค๑ จัดวางข๎อตกลงในการท างาน 
ก าหนดบทบาทของสมาชิก รวมทั้งสิทธิหน๎าที่ตําง ๆ 
   ๕.ขั้นตอนการท ากิจกรรมรํวมกันในเมื่อเครือขํายร๎ูสึกวําตนได๎รับประโยชน๑
จากการเป็นเครือขําย ความสัมพันธ๑ของเครือขํายจะแนํนแฟูนยิ่งขึ้น อาจน าไปสูํการขยายตัว ขยาย
กิจกรรม หรืออาจจะเกิดการลงทุนเพื่อด าเนินการจัดต้ังองค๑กรใหมํรํวมกัน  
    
  ๒.๒.๔ รูปแบบเครือข่าย 
  การเกิดขึ้นหรือการรวมตัวเป็นเครือขําย สัมพันธ๑ เตชะอธิก และคณะ ๑๗ ได๎อธิบาย
รูปแบบของเครือขํายที่พอสรุปได๎วํา 
   ๑.๑ เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเกิดเครือขํายที่ เป็นสายใยของ
ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑ในอดีตน้ัน เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธ๑น้ีอาจเน่ืองมาจากมีสาย
สัมพันธ๑ทางเครือญาติกัน หรือมีความเชื่อถืออยํางเดียวกัน เป็นครูเป็นศิษย๑กัน หรือเคยแลกเปลี่ยน
ผลผลิตระหวํางกัน 
   ๑.๒  เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยการจัดต้ัง การเกิดขึ้นของเครือขําย อาจเกิดขึ้น
จากการขาดความพร๎อมและความต๎องการของผู  ๎น าและเครือขําย ในบางกรณีก็เกิดจากการตํอรอง
ขององค๑กรภายนอกที่เข๎าไปจัดต้ังกลุํมเพื่อให๎เกิดเครือขําย 
 อรทัย อาจอ่ า และสมศักด์ิ นัคลาจารย๑๑๘ ได๎จัดแบํงรูปแบบของเครือขํายไว๎ ๒   รูปแบบ   
คือ 
  ๑.เครือขํายแบบที่ไมํเป็นทางการ เป็นเครือขํายที่สร๎างผํานตัวผู๎น าโดยการเชิญชวนให๎คน
ที่รู๎จัก คนใกล๎ชิด ให๎เข๎ามารํวมกิจกรรมหรือด าเนินงานตํางๆ และขยายตํอไปในละแวกที่อยูํอาศัย 
เป็นการสร๎างรูปแบบเครือขํายอยํางไมํเป็นทางการ หรือใช๎ชํองทางแบบไมํเป็นทางการ 

                                                   

 ๑๗ สัมพันธ๑  เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน, (กรุงเทพ ฯ เจริญ
วิทย๑การพิมพ๑,  ๒๕๓๗), หน๎า ๗๘-๘๑. 
 ๑๘ อรทัย อาจอ่ า และสมศักด์ิ นัคลาจารย๑ รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายอาสาสมัคร
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์, มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๔๐, หน๎า ๕๓. 



๒๒ 
 

 ๒. เครือขํายแบบเป็นทางการ เป็นการเลือกองค๑กรหรือหนํวยงานที่มีคุณภาพสูง มีบุคคล
หรือสมาชิกอยูํในองค๑กรหรือหนํวยงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นสถาบันหนํวยงานที่มีองค๑กรหรือ
หนํวยงานที่มีความสามารถเผยแพรํแนวคิดของโครงการสูํบุคคลที่ตํางวัย ตํางอาชีพ ตํางสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ 
  
๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ๒.๓.๑ ความรมายการมีส่วนร่วม 
 นิรันดร๑ จงวุฒิเวศ๑๙ ได๎อธิบายความหมายของการมีสํวนรํวม หมายถึง การท างานรํวมกับ
กลุํมเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ด๎วยความต้ังใจ (ความรํวมมือรํวมใจ)โดยกระท าการดังกลําวในห๎วงเวลา
และล าดับเหตุการณ๑ที่มีประสิทธิภาพคือถูกจังหวะและเหมาะสม (การประสานงาน)กับทั้งกระท างาน
ดังกลําวด๎วยความร๎ูสึกผูกพันให๎ประจักษ๑วําเชื่อถือไว๎ใจได๎ (ความรับผิดชอบ) ในการมีสํวนรํวมทั่วไป 
 อเนก เหลําธรรมทัศน๑๒๐  ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวม หมายถึง การที่บุคคล กลุํม
คน ประชาชนหรือองค๑กรได๎รํวมพิจารณาแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน 
โดยรํวมกันวางแผนโครงการรํวมกันปฏิบัติงาน ประเมินผลงานพิจารณาตัดสินใจและรํวมกัน
รับผิดชอบด๎วยความสมัครใจ  
 ยุวัฒน๑  วุฒิเมธี๒๑ ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรํวมกันปฏิบัติและรํวมกันรับผิดชอบใน
เรื่องตําง ๆ อันมีผลกระทบตํอประชาชน 
 นงเยาว๑ หลีพันธุ๑๒๒ ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิด โอกาสให๎
ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจ การรํวมรับผิดชอบในเร่ืองตําง ๆ 
อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การที่จะสามารถท าให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท 
เพื่อแก๎ไขปัญหา และน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยูํของประชาชนที่ดีขึ้นได๎น้ัน ผู๎กระท าการเปลี่ยนแปลง
จะต๎องยอมรับในปรัชญาทางการพัฒนาชุมชนที่วํามนุษย๑ทุกคนตํางมีความปรารถนาที่จะอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางเป็นสุข ได๎รับการปฏิบัติอยํางเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู๎อื่น และพร๎อมที่จะอุทิศตน
เพื่อกิจกรรมชุมชน ขณะเดียวกันจะต๎องยอมรับด๎วยความบริสุทธิ์ใจวํามนุษย๑น้ันสามารถพัฒนาได๎ ถ๎า
มีโอกาสและการชี้แนะที่ถูกต๎อง 

                                                   
๑๙ นิรันดร๑ จงวุฒิเวศ,กลวิธี แนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, บรรณาธิการโดย ทวีทองหงส๑วิวัฒน๑, (กรุงเทพฯ : ศูนย๑
การศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน๎า ๓๔. 
 ๒๐ อเนก เหลําธรรมทัศน๑, “ประชาสังคมพัฒนาการและนัยยะแหํงอนาคต”, วารสารนิเวศวิทยา, 
ฉบับที่ ๒๓. ๒๕๕๗, หน๎า ๓๔. 
 ๒๑ ยุวัฒน๑ วุฒิเมธี, รลักการพัฒนาชุมชนและรลักการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห๑
ไทย, ๒๕๔๖), หน๎า ๒๕. 
 ๒๒ นงเยาว๑ หลีพันธ๑, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําโครงการพัฒนาแรล่งนํ้าขนาดเล็ก
ในจังรวัดจันทบุรี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน๎า ๑๐. 



๒๓ 
 

 ประสงค๑ เอี่ยมอนันต๑ ๒๓ การมีสํวนรํวม หมายถึง การที่บุคคลได๎รํวมในการแสดงความ
คิดเห็น รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ รํวมเสียสละเวลาแรงงาน วัสดุอุปกรณ๑ เป็นเร่ืองของ
จิตใจ อารมณ๑ของบุคคลในสถานการณ๑ที่มีเหตุเร๎าใจในการกระท า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ที่บุคคล
อยากรวมท ากิจกรรมด๎วยความสมัครใจ โดยมีการน าทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ 
 สรุปได๎วําการมีสํวนรํวม หมายถึง กระบวนการในการท างานรํวมกันอยํางมีเปูาหมายโดย
การให๎โอกาสในการมีสํวนรํวมคิดพิจารณาในการการวางแผน ก าหนดนโยบาย การด าเนินการ การ
ประเมินผล และการรับผลประโยชน๑ โดยมุํงหมายให๎งานส าเร็จตามที่ได๎ต้ังเปูาหมายเอาไว๎ 
 
 ๒.๓.๒ ความสําคัญของการมีส่วนร่วม 
 มีนักวิชาการได๎อธิบายความส าคัญของการมีสํวนรํวม ดังน้ี 
  สมศักด์ิ สามัคคีธรรม๒๔  ได๎ระบุวําความส าคัญของการมีสํวนรํวมในขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบาย มีความส าคัญ ๕ ประการ ดังน้ี  
  ๑. การมีสํวนรํวมเป็นเคร่ืองมือในการแก๎ปัญหาข๎อขัดแย๎ง โดยการท าให๎ความไมํพอใจ
ของประชาชนตํอโครงการหรือนโยบายของรัฐ แทนที่จะแสดงออกในรูปของการท าลาย  หรือการใช๎
ความรุนแรง ก็ให๎มีทางระบายออกได๎โดยการยื่นหนังสือ การเจรจาอยํางสันติ ที่ยืนอยูํบนความไว๎เน้ือ
เชื่อใจตํอกัน มีการใช๎ข๎อมูลในการประกอบการเจรจา  ใช๎หลักการของความมีเหตุผลและการ
ประนีประนอม เพื่อให๎เกิดประโยชน๑แกํทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องและแกํประเทศชาติอยํางแท๎จริง  
  ๒. การเปิดให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นและให๎ข๎อเสนอแนะใน
นโยบาย ยังท าให๎ผู๎บริหารประเทศสามารถเข๎าถึงข๎อมูลจากแหลํงที่มาอันหลากหลายผู๎มีอ านาจ
ตัดสินใจในนโยบายก็มีทางเลือกได๎มากขึ้น ซึ่งจะท าให๎การตัดสินใจนโยบาย สามารถกระท าได๎อยําง
รอบคอบและรอบด๎านมากขึ้นด๎วย ในกรณีน้ียังเป็นการชํวยลดผลกระทบด๎านลบที่อาจเกิดขึ้นโดย
ไมํได๎คาดการณ๑ไว๎ลํวงหน๎าอีกด๎วย  
  ๓. ในการก าหนดนโยบาย หรือด าเนินโครงการของรัฐ หากเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎
มีสํวนรํวมโดยผํานกระบวนการที่ถูกต๎องและเป็นที่ยอมรับของทุก ๆ ฝุายแล๎ว ไมํวําจะมีสํวนรํวมโดย
ผํานรูปแบบใด ๆ ก็ตาม จะท าให๎โครงการดังกลําวน้ัน ได๎รับการสนับสนุนจากประชาชนและมี
ความชอบธรรมมากขึ้น เน่ืองจากเป็นโครงการที่หลาย ๆ ฝุายได๎รํวมกันก าหนดและมีสํวนรํวมในการ
สร๎างขึ้นมา นอกจากน้ี ประชาชนก็จะเกิดการยอมรับและอาจท าให๎เกิดความร๎ูสึกมีสํวนเป็นเจ๎าของ
โครงการรํวมกันอีกด๎วย  

                                                   

 ๒๓ ประสงค๑ เอี่ยมอนันต๑, “การพัฒนาเขตบริเวณในเขตเมืองเกํา”, เมืองโบราณ, ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑-๔ 
มกราคม-ธันวาคม ๒๕๔๓, หน๎า ๓๐. 

๒๔ สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, การพัฒนา การจัดการความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม และสังคมเข้มแข็ง , 
(กรุงเทพฯ : สุภัชนิญค๑ พริ้นต้ิงกรุ๏ป, ๒๕๕๑), หน๎า ๑๑๖. 



๒๔ 
 

  ๔. การมีสํวนรํวมของประชาชนในการกํอรูปโครงการของรัฐน้ัน ถือวําเป็นกลไกอัน
ส าคัญกลไกหน่ึงในการที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบการใช๎ดุลยพินิจส าหรับตัดสินใจของรัฐอันท า
ให๎การก าหนดโครงการสามารถกระท าได๎อยํางโปรํงใส ลดการทุจริตและข๎อผิดพลาดตําง ๆ ลงได๎ ด๎วย
เหตุน้ีเองที่ท าให๎การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นมิติอันส าคัญของระบบการปกครองการบริหารที่
เรียกวํา    “ธรรมาภิบาล” 
 Ramos and Fletcher๒๕ ได๎อธิบายถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวมของประชาชน ไว๎
ดังน้ี  
  ๑. เป็นเคร่ืองชี้วัดการตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความต๎องการของประชาชน  
  ๒. เพิ่มความรับผิดชอบและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบได๎ของรัฐที่มีตํอ
ประชาชน 
  ๓. ชํวยในการสร๎างแผนตําง ๆ ที่ดีกวําเดิม  
  ๔. เพิ่มความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
  ๕. สร๎างการสนับสนุนให๎แกํหนํวยงานวางแผน 
 สรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมมีความส าคัญตํอการด าเนินงานให๎ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากท า
ให๎ผู๎มีสํวนรํวมในการด าเนินการเกิดความผูกพันในการด าเนินงาน ตระหนักและเห็นคุณคําของผลงาน
ที่ด าเนินงานและท าให๎เกิดรักในองค๑กรน ามาซึ่งการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
  
 ๒.๓.๓ ข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
 นักวิชาการได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการมีสํวนรํวมไว๎ดังน้ี  
 ถวิลวดี บุรีกุล๒๖ ได๎แบํงระดับขั้นการมีสํวนรํวมของประชาชนวํา จ านวนประชาชนที่เข๎ามี
สํวนรํวมในแตํละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีสํวนรํวม กลําวคือ ถ๎าระดับการมีสํวนรํวม
ต่ าเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข๎ามีสํวนรํวมก็จะลดลงตามล าดับ  ซึ่งระดับของการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปสูงสุด ได๎แกํ ระดับการให๎ข๎อมูล ระดับการเปิดรับความคิดเห็น
ของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับการตัดสินใจรํวมกัน ระดับการ
รํวมปฏิบัติ ระดับการติดตามตรวจสอบ และระดับการควบคุมโดยประชาชน  

                                                   
๒๕ Ramos, L.A.A and L.B. Fletcher, Planning for Rural Development: Rural 

Development with Popular Participation, Lowa : Department of Economics, Lowa State 

University, 1982, p.13. 
๒๖ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วมแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ, (กรุงเทพฯ : สถาบัน

พระปกเกล๎า), ๒๕๔๘, หน๎า ๒. 
 

 



๒๕ 
 

 ๑. ระดับการให๎ข๎อมูล เป็นระดับที่ต่ าที่สุดและเป็นวิธีการที่งํายที่สุดของการด าเนินการ
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวม เป็นการให๎ข๎อมูลกับประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ  แตํไมํได๎มีการเปิด
โอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท๎อนกลับมา แนวทางในระดับน้ีมีหลายวิธี เชํน การแถลง
ขําว การแจกขําว การจัดนิทรรศการ เป็นต๎น  
 ๒. ระดับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกวําระดับแรก กลําวคือ 
มีการเร่ิมรับข๎อมูลสะท๎อนกลับจากประชาชน เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามาแสดงความคิดเห็น 
แนวทางในการด าเนินการในระดับน้ี สํวนใหญํ จะเป็นการส ารวจความคิดเห็น และการบรรยายให๎
ความร๎ู โดยมีการซักถามได๎ในประเด็นที่มีความสงสัย  
 ๓. ระดับของการให๎ค๎าปรึกษาหารือ เป็นระดับการมีสํวนรํวมที่สูงขึ้น เป็นการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอยํางเป็นทางการ เพื่อประเมินความก๎าวหน๎า และระบุ
ประเด็นหรือข๎อสงสัยตําง ๆ ส าหรับแนวทางในการด าเนินการในระดับน้ี เชํน การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต๎น  
 ๔. ระดับการวางแผนรํวมกัน เป็นระดับการมีสํวนรํวมที่สูงขึ้นจากระดับของการให๎
ค าปรึกษาหารือ ซึ่งมีขอบเขตไปถึงการรํวมกันวางแผนการด าเนินงาน และการรับผิดชอบผลการ
ด าเนินงานรํวมกัน ซึ่งจะพบวํามีประเด็นความซับซ๎อนและมีข๎อโต๎แย๎งมากมาย ส าหรับแนวทางในการ
ด าเนินการในระดับน้ี เชํน การใช๎กลุํมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาตําง ๆ เพื่อแก๎ไขปัญหาข๎อ
ขัดแย๎งรํวมกัน เป็นต๎น  
 ๕. ระดับการรํวมปฏิบัติ เป็นระดับที่สูงกวําระดับการวางแผนรํวมกัน กลําวคือ เป็นระดับ
ที่ผู๎ด าเนินการกับประชาชนรํวมกันด าเนินโครงการ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎  
 ๖. ระดับการรํวมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดับที่มีประชาชนเข๎ารํวมน๎อย แตํมี
ประโยชน๑ตํอการด าเนินงานเป็นอยํางมาก แนวทางในการด าเนินการในระดับน้ี คือ การจัดต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝุายที่เกี่ยวข๎อง  
 ๗. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีสํวนรํวมโดยประชาชน เพื่อ
แก๎ไขปัญหาข๎อขัดแย๎งที่มีอยูํทั้งหมด เชํน การลงประชามติ เป็นต๎น 
 โกวิทย๑ พวงงาม๒๗ ได๎สรุปถึงการมีสํวนรํวมที่แท๎จริงของประชาชน ในการพัฒนาควรมี ๔ 
ขั้นตอน คือ 
 ๑) การมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแตํละท๎องถิ่น กลําวคือถ๎า
หากชาวชนบทยังไมํสามารถทราบถึงปัญหาและเข๎าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท๎องถิ่นของตนเป็นอยําง
ดีแล๎ว การด าเนินงานตําง ๆ เพื่อแก๎ปัญหาของท๎องถิ่นยํอมไร๎ประโยชน๑ เพราะชาวชนบทจะไมํเข๎าใจ
และมองไมํเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหลําน้ัน 
                                                   

 
๒๗

 โกวิทย๑ พวงงาม, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, (เอกสารโรเนียว การบรรยายหลักสูตร
การอบรมสาวัตรสืบสวน, กองบัญชาการต ารวจนครบาล, ๒๕๔๕), หน๎า ๘. 
 



๒๖ 
 

 ๒) การมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนที่จะชํวยให๎ชาวชนบทรู๎จักวิธีการคิด การตัดสินใจอยํางมีเหตุผล ร๎ูจักการน าเอาปัจจัยขําวสาร
ข๎อมูลตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผน  
 ๓) การมีสํวนรํวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม๎ชาวชนบทสํวนใหญํจะมีฐานะ
ยากจน แตํก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช๎เข๎ารํวมได๎ การรํวมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให๎ชาวชนบท
สามารถคิดค๎นต๎นทุนด าเนินงานได๎ด๎วยตนเอง ท าให๎ได๎เรียนร๎ูการด าเนินกิจกรรมอยํางใกล๎ชิด 
 ๔) การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ๎าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีสํวนรํวมแล๎ว ชาวชนบทยํอมจะไมํทราบด๎วยตนเองวํางานที่ท าไปน้ันได๎รับ
ผลดี ได๎รับประโยชน๑หรือไมํอยํางใด การด าเนินกิจกรมอยํางเดียวกันในโอกาสตํอไปจึงอาจจะประสบ
ความยากล าบาก 
 จากแนวคิดและขั้นตอนการมีสํวนรํวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา สรุปได๎วําการ
ที่ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองในกระบวนการพัฒนาต้ังแตํการมีสํวนรํวมใน
การส ารวจปัญหา การวิเคราะห๑สาเหตุของปัญหา การวางแผน การด าเนินการและการประเมินผลใน
การพัฒนาท๎องถิ่นด๎วยตนเอง  
 ๒.๓.๔ รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 โกวิทย๑ พวงงาม๒๘ ได๎เสนอชํองทางการมีสํวนรํวมของประชาชนในองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จะต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม ดังเชํน  
 ๑. การมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา ๕ ปี และแผนพัฒนาประจ าปี 
โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการคิดและก าหนดการจัดท าแผนพัฒนา  โดยการรํวมเสนอโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในรูปแบบของกระบวนการท าประชาคมที่มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น
ตํอแผนพัฒนาในภาพรวม รํวมก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 ๒. การมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํงต้ังผู๎แทน
ประชาชนรํวมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ๎าง เพื่อให๎เกิดความถูกต๎องโปรํงใสและ เป็นธรรม 
 ๓. การให๎ประชาชนมีสิทธิในการเข๎ารํวมประชุมสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องแจ๎ง
วาระการประชุมให๎ประชาชนทราบทุกคร้ังและอ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชนที่ เข๎ารํวม
สังเกตการณ๑การประชุมสภาด๎วย  
 ๔. การให๎ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข๎อบัญญัติ เพื่อให๎สภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พิจารณาออกข๎อบังคับต าบล ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการเข๎าชื่อเสนอข๎อบัญญัติท๎องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

                                                   
๒๘ โกวิทย๑ พวงงาม, มิติใรม่การปกครองท้องถ่ิน วิสัยทัศน์กระจายอํานาจและการบริรารท้องถ่ิน, 

กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2550), หน๎า 24. 



๒๗ 
 

 ๕. ประชาชนมีสิทธิ์ถอดถอนผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียตาม พ.ร.บ. วําด๎วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท๎องถิ่น หรือ
ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๓.๕ ประโยชน์การมีส่วนร่วม 
 อรทัย กกผล๒๙  ได๎สรุปประโยชน๑ของการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎ดังน้ี  
 ๑. เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชํวยให๎เกิดการพิจารณาทางเลือกใหมํ ท๎าให๎การตัดสินใจ
รอบคอบขึ้น  
 ๒. การลดคําใช๎จํายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจน้ันได๎รับการยอมรับจะชํวยให๎
ลดความขัดแย๎งระหวํางการน๎าไปปฏิบัติ 
 ๓. การสร๎างฉันทามติ ลดความขัดแย๎งทางการเมือง และเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ  
 ๔. การเพิ่มความงํายในการน๎าไปปฏิบัติ สร๎างให๎ประชาชนเกิดความร๎ูสึกเป็นเจ๎าของและ
มีความกระตือรือร๎นในการชํวยให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ  
 ๕. การมีสํวนรํวมต้ังแตํต๎น สามารถลดการเผชิญหน๎าและความขัดแย๎งที่รุนแรงได๎  
 ๖. ชํวยท๎าให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐมีความใกล๎ชิดกับประชาชน และไวตํอความร๎ูสึกหํวงกังวล
ของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตํอความกังวลของประชาชน  
 ๗. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร๎างสรรค๑ของสาธารณชน ถือวําเป็นการให๎
การศึกษาชุมชน เพื่อเรียนร๎ูกระบวนการตัดสินใจ และเป็นเวทีฝึกผู๎น๎าชุมชน  
 ๘. ชํวยท าให๎ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น เป็นการเพิ่มทุนทางสังคม และ
ชํวย เสริมสร๎างให๎ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร๎นสอดคล๎องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตย 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับวิสารกิจชุมชน  

๒.๔.๑ ความรมายของวิสารกิจชุมชน  
   พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘๓๐ ได๎ให๎ความหมายของค าวํา
วิสาหกิจชุมชนไว๎วํา หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค๎า การให๎บริการ หรือการอื่น ๆ 
ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลําว 
ไมํวําจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมํเป็นนิติบุคคลเพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพาตนเองและ
ครอบครัว ชุมชนและระหวํางชุมชน 

                                                   
๒๙ อรทัย กกผล, การมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ิน, 

(เชียงใหมํ: มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๗-๑๘. 
๓๐ ส านักงานเลขานุการการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน , พระราชบัญญัติส่ งเสริมวิสารกิจชุมชน                                        

พ.ศ. 2548, (กรุงเทพฯ: กรมสํงเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘), หน๎า ๓๑๙. 



๒๘ 
 

  เสรี พงศ๑พิศ๓๑  วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการที่คนกลุํมหน่ึงในชุมชนมารํวมกันท าอะไร
บางอยํางที่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน การจัดการตลาด โดยมี
การซื้อขํายในลักษณะสหกรณ๑ แตํแตกตํางกันที่ระเบียบและกฎเกณฑ๑ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเน๎นการ
แบํงปัน การชํวยเหลือกัน มากกวําการแขํงขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหนํวยท าให๎เกิดความรํวมแรงรํวม
ใจ ไมํแตกแยก แบํงพวก และไมํตํอสู๎เพื่อผลประโยชน๑ของตนและพวกพ๎อง เพราะวิสาหกิจชุมชนคือ
การเน๎นการชํวยเหลือกัน  

  ณรงค๑  เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา  วํองกุล๓๒ กลําววํา เป็นการประกอบการโดยชุมชนที่มี
สมาชิกในชุมชนเป็นเจ๎าของปัจจัยการผลิตทั้งทางด๎านการผลิต การค๎า และการเงิน และใช๎ปัจจัยการ
ผลิตในชุมชนให๎ออกดอกออกผล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมด๎วยการสร๎างรายได๎และอาชีพ สํวนด๎าน
สังคมคือการผสานสัมพันธ๑ความเป็นครอบครัวเอาไว๎ ด๎วยการให๎ครอบครัวและชุมชนรํวมคิด รํวมท า 
รํวมรับผิดชอบ แบํงทุกข๑ แบํงสุข ซึ่งกันและกัน โดยผํานกระบวนการ การประกอบการของชุมชน 
โดยผํานกระบวนการ การประกอบการของชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือในการสร๎างฐาน
รากทางเศรษฐกิจและสังคมให๎เข๎มแข็ง ท าให๎เกิดรากฐานที่เข๎มแข็งที่คงทนตํอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและทุนนิยม 

  โดยหลักการของวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และจ านวนหน่ึงอยูํในระดับที่ไมํพร๎อมจะเข๎ามา
แขํงขันทางการค๎าให๎ได๎รับการสํงเสริมด๎านความร๎ูและภูมิปัญญาท๎องถิ่น การสร๎างรายได๎ การ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
ให๎กลายเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข๎มแข็ง สามารถพัฒนาไปสูํการเป็นผู๎ประกอบการของหนํวย
ธุรกิจที่สูงขึ้นตํอไป วิสาหกิจชุมชนจะมีลักษณะส าคัญ ๗ ประการ คือ๓๓  
 ๑. ชุมชนเป็นเจ๎าของและผู๎ด าเนินการ  
 ๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  

๓. ริเริ่มสร๎างสรรค๑เป็นนวัตกรรมของชุมชน  
 ๔. มีฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล  
 ๕. ด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมตําง ๆ ให๎เป็นระบบ  
 ๖. มีกระบวนการเรียนร๎ูเป็นหัวใจ  

๗. มีการพึงตนเองของครอบครัวและชุมชนเปูาหมาย  
 และทั้งน้ีกฎหมายได๎ก าหนดให๎มีการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยํางครบวงจรไว๎ ๓ ระดับ 

ได๎แกํ   
 ๑. ระดับปฐมภูมิ สํงเสริมการจัดต้ัง การให๎ความร๎ู การศึกษาวิจัยในการน าทุนชุมชนมาใช๎

เหมาะสม การรํวมมือกันในชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็งและพึ่งตนเองได๎  
                                                   

๓๑ เสรี พงศ๑พิศ, คู่มือทําวิสารกิจชุมชน, (กรุงเทพฯ: พลังปัญญา, ๒๕๕๒), หน๎า ๙-๑๐. 
๓๒ ณรงค๑  เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา  วํองกุล, วิสารกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก, พิมพ๑ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพฯ: เอดิสันเพลส โปรดักส๑, ๒๕๕๔), หน๎า ๓๒. 
๓๓ เสรี พงศ๑พิศ, ฐานคิด จากแผนแม่บทสู่วิสารกิจชุมชน, (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย๑การพิมพ๑, ๒๕๔๘),  

หน๎า ๔๐. 
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 ๒. ระดับสูงขึ้น สํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
และการตลาด การสร๎างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแกํผู๎บริโภค การประสานงานแหลํง
เงินทุน เพื่อให๎สามารถเป็นผู๎ประกอบการหรือพัฒนาไปสูํการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ตํอไปในอนาคต   

 ๓. การสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให๎การสนับสนุนการจัดต้ังการประกอบการ 
การตลาดความสัมพันธ๑และความรํวมมือกันระหวํางเครือขําย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น 
เพื่อขยายและสร๎างความมั่นคงให๎แกํกิจการวิสาหกิจชุมชน  
 ๒.๔.๒ ความสําคัญของวิสารกิจชุมชน  

ปัจจุบันภาครัฐได๎สร๎างนโยบายเพื่อให๎เกิดทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยเน๎น
การสํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับสถานประกอบการตําง 
ๆ ตลอดจนผู๎ที่ตกงาน อยํางไรก็ตามนโยบายของภาครัฐในการที่จะพลิกฟื้นสถานการณ๑ด๎าน
เศรษฐกิจน้ีจึงจะเกิดแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทยด๎วยการน าแนวคิดด้ังเดิม
ของคนไทยผสมผสานกับแนวคิดที่เป็นระบบการบริหารจัดการแนวทางใหมํเพื่อสร๎างธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมให๎เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดด๎านธุรกิจชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและ
แนวคิดวิสาหกิจชุนชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวคิดดังกลําวจึงเกิดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให๎แข็งแกรํงเพื่อที่จะสามารถแขํงขันกับตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได๎มาก
ขึ้น ภาครัฐจึงมีนโยบายการผลักดันจัดต้ังธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น รวมทั้งแก๎ไข
ปัญหาสภาพคลํองของภาคอุตสาหกรรมด๎วยการปรับโครงสร๎างการบริหารงานของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยํอม มีการเน๎นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน พร๎อมกับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎และ
สนับสนุนการน าเคร่ืองจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เพื่อใช๎เป็นหลักทรัพย๑ในการเพิ่มทุน ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การสนับสนุนผู๎ประกอบการเดิมและเพิ่มโอกาสและทางเลือกด๎านแหลํงเงินทุนให๎ผู๎ประกอบการใหมํ
เพื่อการสร๎างรากฐาน การผลิต การจ๎างงาน การสร๎างรายได๎ และการสํงออกตํอไป  

การด าเนินธุรกิจของชุมชนได๎กลายเป็นประเด็นส าคัญที่รัฐบาลให๎ความส าคัญเพราะ
เป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได๎สูญเสียเงินเพื่อการสร๎างโครงการตําง ๆให๎รัฐบาลจะ
ไมํต๎องพบกับปัญหาสูญเงินทุนที่ได๎น ามาผลักดันธุรกิจเหลําน้ีและท าอยํางไรผู๎ประกอบการจึงสร๎างขีด
ความสามารถของตนให๎สามารถพัฒนาสินค๎าและบริการได๎ แตํเน่ืองจากผู๎ประกอบการในชุมชนยัง
ขาดความเข๎มแข็งในการพึ่งตนเองในด๎านการด าเนินธุรกิจ เชํน ปัญหาด๎านตลาดสํงออกภายนอก
ชุมชน ปัญหาด๎านการน าเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการผลิตสินค๎า และปัญหาการรวมกลุํมที่
สามารถพัฒนาธุรกิจให๎เติบโตได๎ นอกจากน้ียังพบวําผู๎ประกอบการในชุมชนขาดการเรียนร๎ูรํวมกันที่
จะสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน ดังน้ันจึงเป็นโจทย๑ที่ส าคัญวําวิธีการใดที่จะน าไปสูํความส าเร็จ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได๎ และนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑จะสามารถพลิกฟื้นความ
ยากจนของชุมชนตําง ๆ ได๎มากน๎อยเพียงใดและจะสามารถพัฒนาไปสูํวิสาหกิจชุมชนได๎อยํางไร ซึ่ง
วิสาหกิจชุมชนน้ันจะต๎องประกอบด๎วยคนในชุมชนทั้งในด๎านการผลิตสินค๎า   การให๎บริการและการ
เรียนร๎ู การพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวํางชุมชนด๎วยการน าทุนที่มีอยูํภายในชุมชนมา
ด าเนินการโดยใช๎รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยคนในชุมชนต๎องสามารถท าให๎ทรัพยากรของ
ชุมชนเกิดมูลคําเพิ่มขึ้นและน ามาเป็นแหลํงสร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชนได๎ ซึ่งจะเห็นวํานโยบายหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑ที่ผํานมามีความส าเร็จน้ันคนในชุมชนได๎รวมกลุํมเพื่อสร๎างงานและสร๎างรายได๎ใน
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ครอบครัวเชํนกัน แตํการที่หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑จะน าไปสูํวิสาหกิจชุมชนที่แข็งแกรํงได๎น้ันจ าเป็น
จะต๎องพัฒนาคนและพัฒนาระบบการจัดการเข๎มแข็ง ส าหรับแนวทางการพัฒนาหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ๑น้ันเป็นระดับพื้นฐานของชุมชนซึ่งตํอเน่ืองมาจากประชาคมของหมูํบ๎านและต าบล ดังน้ัน
เมื่อต๎องการพัฒนาหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑มาสูํวิสาหกิจชุมชนจ าเป็นต๎องพัฒนาทุกระบบของชุมชน 
เชํน พัฒนาการด าเนินการด๎านธุรกิจของชุมชน การรํวมทุนด าเนินการ และการสร๎างอาชีพที่ยั่งยืน
เพื่อให๎ชุมชนมีรายได๎ที่มั่นคงตํอไป เพื่อให๎เห็นถึงแนวทางการพัฒนาของหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑สูํ
วิสาหกิจชุมชนอยํางชัดเจน ล าดับตํอไปจะเสนอถึงความเป็นไปได๎ของการพัฒนาหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ๑ และแนวทางการพัฒนาหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑สูํวิสาหกิจชุมชน ส าหรับกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนสินค๎าเกษตรกรรม ซึ่งถือวํามีความส าคัญอยํางยิ่งโดยเฉพาะผู๎น ากลุํมวิสาหกิจชุมชนแตํละ
ประเภท เพราะหากผู๎น ากลุํมสามารถสร๎างกระบวนการขัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎ก็จะสามารถ
สํงเสริมกลุํมให๎เข๎มแข็งตํอไป ปัจจุบันภาครัฐได๎สร๎างนโยบายเพื่อให๎เกิดทิศทางการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจโดยเน๎นด๎านการสํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับ
สถานประกอบการตําง ๆ ตลอดจนผู๎ที่ตกงาน อยํางไรก็ตามนโยบายของภาครัฐในการที่พลิกฟื้น
สถานการณ๑ด๎านเศรษฐกิจน้ีจึงกํอเกิดแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศด๎วยการน า
แนวคิดด้ังเดิมของคนไทยผลสมผสานกับแนวคิดที่เป็นระบบการบริหารจัดการแนวทางใหมํเพื่อสร๎าง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดด๎านธุรกิจชุมชน แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวคิดดังกลําวจึงเกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎แข็งแกรํง
เพื่อที่จะสามารถแขํงขันกับตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได๎มากขึ้น ภาครัฐจึงมีนโยบายการ
ผลักดันต้ังธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น รวมทั้งแก๎ไขปัญหาสภาพคลํองของ
ภาคอุตสาหกรรมด๎วยการปรับโครงสร๎างการบริหารงานของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยํอม มี
การเน๎นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน พร๎อมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎และสนับสนุนการน าเคร่ืองจักรมา
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เพื่อใช๎เป็นหลักทรัพย๑ในการเพิ่มทุน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนับสนุนผู๎ประกอบการ
เดิมและเพิ่มโอกาสและทางเลือกด๎านแหลํงเงินทุนให๎ผู๎ประกอบการใหมํเพื่อการสร๎างรากฐาน การ
ผลิต การจ๎างงาน การสร๎างรายได๎ และการสํงออกตํอไป  

ปัญหาการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจฐานความร๎ูที่เกื้อหนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เน่ืองจากแนวทางการด าเนินงานไมํได๎ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาที่จะผสมผสาน
องค๑ความร๎ูเดิม ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในชุมชน
ผลกระทบจากการพัฒนาดังกลําวกํอให๎เกิดผลดีและผลเสียตํอชุมชนในหลายกรณี โดยเฉพาะในระยะ
ยาวจะเห็นรอยแตกร๎าวที่เกิดจากการขัดแย๎งทั้งในมิติทางเศรษฐศาสตร๑และมิติทางสังคมกว๎างขึ้น
อยํางชัดเจน เร่ิมจากระหวํางปัจเจกชนพัฒนาสูํสถาบันครอบครัว และกระจายสูํองค๑กรตําง ๆ ใน
ชุมชน กลุํมที่มีฐานความสัมพันธ๑ของสมาชิกไมํเข๎มแข็งเพียงพอ ก็มักจะประสบความลํมสลายไปใน
ที่สุด ด๎านมิติทางสิ่งแวดล๎อม ยังขาดการปลูกจิตส านึกในการรักษาและจัดการสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งข๎อผิดพลาดของกระบวนทัศน๑การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่
ผํานมาอาจกลําวได๎วํา ผู๎เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกลําว มีลักษณะการมอง
วิสาหกิจชุมชนที่แตกตํางกันใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) ลักษณะมองแบบแยกสํวน การมองลักษณะน้ีถือวํา
ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากสํวนใดสํวนหน่ึง การให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนถึงแก๎ไขเฉพาะสํวน
น้ันๆ โดยไมํเข๎าใจถึงความเชื่อมโยงไปยังสํวนอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ๑กันทั้งทางตรงและทางอ๎อม การ



๓๑ 
 

แก๎ไขปัญหาใดปัญหาหน่ึงยํองสํงผลกระทบตํอปัจจัยที่เชื่อมโยงกันทั้งทางตรงและทางอ๎อม การ
แก๎ปัญหาใดปัญหาหน่ึงยํอมสํงผลกระทบตํอปัจจัยที่เชื่อมโยงกันทางด๎านการสนับสนุนหรือขัดแย๎งกัน
จนท าให๎เกิดปัญหาใหมํอยูํเสมอ ๒) ลักษณะมองแบบลดสํวน เป็นการมองปรากฏการณ๑ของวิสาหกิจ
ชุมชนในกระบวนทางเศรษฐ๑มิติเชิงตัวเลข หรือเป็นข๎อมูลเชิงสถิติ โดยไมํค านึงถึงปัจจัยอื่น หรือท า
ความเข๎าใจในมิติอื่นที่มีผลกระทบตํอวิสาหกิจชุมชน การพยายามอธิบายปรากฏการณ๑วิสาหกิจชุมชน
ในเชิงตัวเลข ท าให๎มองข๎ามปัจจัยเชิงคุณภาพในมิติทางสังคม ๓) ลักษณะมองแบบกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ เป็นการอธิบายธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาด๎วยกฎเกณฑ๑ทางวิทยาศาสตร๑แบบ
ตายตัว และอธิบายเป็นกลไกการเกิดที่แนํนอน เชํน ธุรกิจไมํเติบโตเน่ืองจากขายไมํได๎ ไมํมีตลาด ทั้ง 
ๆ ที่มีปัจจัยด๎านศิลปะที่มีความสัมพันธ๑และมีสํวนรํวมของกระบวนการดังกลําวอยูํมิใชํน๎อย การ
มองเห็นวิสาหกิจชุมชนแยกออกเป็นสํวนๆ ข๎างต๎น  ท าให๎ผู๎ปฏิบัติมองไมํเห็นคุณคําในมิติทางจิต
วิญญาณของวิสาหกิจชุมชนที่มีพลวัตร มีความละเอียดอํอนและมีชีวิตชีวา มิใชํมองเห็นวิสาหกิจชุมชน
เป็นเรื่องของวัตถุดิบกระบวนการผลิต ต๎นทุน ก าไร ฯลฯ ที่ไร๎วิญญาณ ซึ่งสํงผลกระทบให๎เกิดการ
ท าลายการบูรณาการขององค๑กร สังคมและธรรมชาติของมนุษย๑ กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่เอารัด
เอาเปรียบกัน แสวงหาประโยชน๑จากผู๎ด๎อยโอกาส เป็นสังคมบริโภคและแกํงแยํงแขํงขันในทางวัตถุ 
ขาดความจริงใจรํวมมือกันพัฒนาสังคมอุตสาหกรรมให๎เป็นสังคมที่มีการเป็นอยูํรํวมกัน แบํงปัน และ
เอื้ออาทร ซึ่งเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย๑  

ดังน้ันกระบวนทัศน๑ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมํจึงต๎องเข๎าใจ วิสาหกิจชุมชน
แบบองค๑รวม เข๎าใจถึงการมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติ หรือมีแบบอยํางที่เหมือนกันทั้งหมด การคิดแบบ
องค๑รวมเป็นระบบที่เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนสูํบริบทในระบบยํอย และระบบใหญํทั้งหมด ด๎วยความ
เชื่อพื้นฐานที่วํา ความเชื่อมโยงคือสภาวะที่องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชนทุกสํวนมีความสัมพันธ๑กัน
ในบริบทที่ซับซ๎อนไปมา และมีกระบวนการที่ตํอเน่ืองจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมที่มีความหลากหลายในชุมชน การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแบบ
แผนการปฏิบัติงานของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนข๎างต๎น ไมํใชํได๎จากการอบรมหรือฟังบรรยายหรือ
การมีคํูมือการปฏิบัติงานเพียงอยํางเดียว สิ่งส าคัญคือผู๎ปฏิบัติงานจะต๎องลงชุมชน เพื่อเรียนร๎ูสภาพ
ชุมชนใหมํในทุกมิติ ต๎องมีจินตนาการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ที่มิใชํการทํองต ารา การจดจ า หรือมองผําน
ชุมชนอยํางผิวเผิน การเร่ิมลงมือกระท าการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรํวมกับชุมชนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่
จะกํอให๎เกิดการเรียนร๎ูวิถีชีวิตและธรรมชาติของชุมชน เพื่อสร๎างแบบแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่
ชุมชนต๎องการ หลักการส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนอกจากการให๎ความส าคัญด๎านการ
ถํายทอดความร๎ูตามบทบาทหน๎าที่ของกรมสํงเสริมการเกษตรแล๎ว ยังมีหลักการส าคัญที่ต๎องค านึงถึง 
คือ ลักษณะการมองประชาชนเป็นศูนย๑กลาง มองที่ประชาชนมีสํวนรํวม เพื่อให๎เกิดวิสาหกิจชุมชนที่
ยั่งยืน ซึ่งการมีสํวนรํวมน้ีควรจะรวมต้ังแตํการรํวมคิด รํวมวางแผน การรํวมตัดสินใจด๎วย มิใชํเพียงแตํ
รํวมท ากิจกรรม ลักษณะการมองเป็นองค๑รวมที่ ต๎องมีการพิจารณาปัญหา และปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันอยํางรอบด๎าน กระต๎ุนให๎ชุมชน หรือหนํวยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีบทบาทรํวม
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มิใชํมีบทบาทเพียงแตํเป็นผู๎ปฏิบัติงานตามภารกิจหรือเป็นผู๎รํวมรับร๎ูและ
เข๎าใจกระบวนการพัฒนาของแตํละหนํวยงาน แตํจะต๎องรํวมประสาน รํวมคิด รํวมปฏิบัติ และเติม
เต็มให๎กับกระบวนการพัฒนาน้ัน 
  



๓๒ 
 

  ๒.๔.๓ ลักษณะของวิสารกิจชุมชน  
จากความหมายของวิสาหกิจชุมชนข๎างต๎นน้ัน วิสาหกิจชุมชนจึงทีลักษณะที่ส าคัญ

อยูํ ๗ อยํางด๎วยกัน ซึ่งถือเป็นองค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชน คือ  
๑. ชุมชนเป็นเจ๎าของกิจการเอง แตํอยํางไรก็ดี คนนอกอาจมีสํวนรํวมโดยอาจมีการ

ถือหุ๎นได๎เพื่อการมีสํวนรํวม รํวมมือ และให๎ความชํวยเหลือ แตํไมํใชํหุ๎นใหญํท าให๎มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  

๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะน าวัตถุดิบบางสํวนมาจาก
ภายนอกได๎แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มากที่สุด  

๓. ริเริ่มสร๎างสรรค๑เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งมี
ความร๎ูภูมิปัญญา หากมีกระบวนการเรียนร๎ูที่เหมาะสมเกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร๎างสรรค๑
สิ่งใหมํ ๆ ได๎โดยไมํเอาแตํเลียนแบบหรือแสวงหาสูตรส าเร็จ  

๔. ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
ฐานทุนที่ส าคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยปรับประยุกต๑ให๎ทันสมัย ผสมผสานกับความร๎ู
ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่อื่น  

๕. มีการด าเนินการแบบบูรณาการการเชื่อมโยงกิจกรรมตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 
ไมํใชํท าแบบโครงการเด่ียว คล๎ายกับปลูกพืชเด่ียว แตํเป็นการท าแบบวนเกษตร คือ มีหลาย ๆ 
กิจกรรมประสาน ผนึกพลัง (synergy) และเกื้อกูลกัน (cluster)  

๖. มีกระบวนการเรียนร๎ูเป็นหัวใจหลัก การเรียนร๎ูคือหัวใจของกระบวนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน หากไมํมีการเรียนร๎ูก็จะมีแตํการเลียนแบบ การหาสูตรส าเร็จโดยไมํมีความคิด
สร๎างสรรค๑ใหมํ ๆ หากไมํมีการเรียนร๎ูก็จะไมํมีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความร๎ู แตํบนฐานความร๎ูสึก 
ความอยากความต๎องการตามที่สื่อในสังคมกระต๎ุนให๎เกิด ท าให๎ความอยากกลายเป็นความจ าเป็น
ส าหรับชีวิตไปหมด  

๗. มีการพึ่งตนเองเป็นเปูาหมาย การพึ่งตนเองคือเปูาหมายอันดับแรกและส าคัญ
ที่สุดของวิสาหกิจชุมชน ถ๎าหากพลาดเปูาหมาย คือ พลาดเปูา วิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็นธุรกิจที่มี
เปูาหมายที่ก าไรกํอนที่จะคิดท าให๎รอด ไมํพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให๎เกิดความมั่นคงกํอนที่จะก๎าวไป
พัฒนาธุรกิจ  
  ๒.๔.๔ ประเภทของวิสารกิจชุมชน  

ในการแบํงประเภทของวิสาหกิจชุมชน สามารถมองได๎หลายมิติ กลําวคือ แบํงตาม
ลักษณะการประกอบการหลัก และแบํงตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประการของ
วิสาหกิจชุมชน  

การแบํงตามลักษณะการประกอบการเป็นหลัก สามารถแบํงออกได๎ ๒ ประเภท 
ดังน้ี  

๑. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เป็นการผลิตเพื่อการใช๎ในท๎องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งมีอยูํ ๕ 
อยําง คือ ข๎าว อาหาร สมุนไพร ของใช๎ ปุ๋ย ซึ่งอยูํในขีดความสามารถของชาวบ๎านทั่วไปจะท าได๎ เป็น
ของต๎องกินต๎องใช๎ประจ าวัน มีมูลคํามากกวําคร่ึงของคําใช๎จํายทั้งปีของแตํละครัวเรือน แตํชาวบ๎าน
ทั่วไปไมํวําอยูํใกล๎เมืองตํางก็ซื้อกินซื้อใช๎  
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๒. วิสาหกิจชุมชนก๎าวหน๎า เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถน าออกสูํตลาดใหญํ ได๎
เพราะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น บางอยํางอาจมีสูตรเด็ดเคล็ดลับหรือคุณภาพดีใน
ระดับมาตรฐาน สามารถแขํงขันกับผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎าทั่วไปได๎ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑ ก็คือหน่ึง
ในวิสาหกิจชุมชนก๎าวหน๎า  
  สํวนการแบํงตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน 
สามารถแบํงออกได๎ ๒ ประเภท ดังน้ี  

๑. ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง เป็นการประกอบกิจกรรมเพื่อ
กินใช๎ในครอบครัว เพื่อทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก เชํน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไว๎ใช๎กิน
ในครอบครัว  

๒. ระดับชุมชนและเครือขําย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็นการประกอบ
กิจการชุมชน เพื่อสนองตอบการอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือขําย ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให๎เป็น
วิสาหกิจชุมชนแบบก๎าวหน๎าได๎ เพื่อที่จะแขํงขันกับผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎าวทั่วไปได๎  

ทั้งน้ี การประกอบการวิสาหกิจไมํได๎เน๎นเพื่อก าไรสูงสุด แตํจะเน๎นที่การลดคําใช๎จําย การ
สร๎างรายได๎ให๎แกํสมาชิกและคนในชุมชนให๎พึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน  

อยํางไรก็ตามยังพบวํา วิสาหกิจชุมชนน้ันเป็นเร่ืองเกําแตํน ามาคิดใหมํ มีการท าอยํางมี
แบบแผน มีระบบ มีขั้นตอน เริ่มต๎นจาการเรียนร๎ู การคิดกํอนแล๎วคํอยลงมือท า วิ สาหกิจชุมชนเน๎น
ความรํวมมือในการท ากิจกรรมเพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎ แตกตํางจากอุตสาหกรรมชุมชนและ
ธุรกิจชุมชนซึ่งเน๎นที่กระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ ที่มุํงสูํตลาดใหญํ วิสาหกิจชุมชน
เป็นระบบที่มีความหลากหลายของกิจกรรม เป็นกระบวนการสร๎างสรรค๑ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน เป็นการประกอบการบนพื้นฐานของการใช๎ความร๎ู ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยูํ
ในชุมชนอยํางร๎ูคุณคํา เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหวํางชุมชน โดยมุํงประโยชน๑
ทางสังคมแกํชุมชนมากวําการแสวงหาก าไรสูงสุด และมุํงตํอการรักษาระบบนิเวศน๑ของสังคมโดยรวม 
ถ๎าเปรียบกับอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชนกับการท าการเกษตร ก็คล๎ายกับการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
ขณะที่วิสาหกิจชุมชนจะคล๎ายกับการปลูกพืชผสมผสาน  

 นอกจากน้ี วิสาหกิจชุมชนจะเน๎นในเร่ืองของวิธีคิดและกระบวนการเรียนร๎ูมากที่สุด 
ปัญหาที่ผํานมาของชุมชนน้ันเป็นปัญหาวิธีคิดมากกวําวิธีท า ชุมชนสามารถผลิตได๎มากมาย แตํขายไมํ
ออก ขาดทุน หาตลาดไมํได๎ เพราะเร่ิมต๎นจากวิธีท า จากสูตรส าเร็จ จากการเลียนแบบ การท า
วิสาหกิจชุมชนน้ันจึงควรเริ่มต๎นจัดท าเพื่อให๎พอกินพอใช๎กํอนแล๎วคํอยพัฒนาไปสูํการจัดการเชิงธุรกิจ 
เมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองได๎ก็สามารถผลิตให๎เหลือเผื่อตลาดได๎ และการคิดจะน าผลผลิตออกสูํตลาด
น้ันต๎องเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีเอกลักษณ๑ท๎องถิ่นที่มาจากการร๎ูจักใช๎ประโยชน๑จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรือทรัพยากรในท๎องถิ่นบวกกับความคิดสร๎างสรรค๑และเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เหมาะสม โดย
ควรเริ่มจากเล็กไปหาใหญํเพื่อที่จะสร๎างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งกํอน ท ากินท าใช๎กํอน ท า
ทดแทนสิ่งที่จะต๎องซื้อให๎ได๎มากที่สุด หากต๎องการที่จะน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ออกสูํตลาด ก็ควรเร่ิม
ร๎ูการจัดการ และกลไกทางการตลาดให๎ดี ไมํหวังพึ่งพาตลาดเป็นหลัก แตํควรพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองให๎ได๎มากที่สุด  

 การจัดการผลิตและการตลาดเป็นเรื่องที่ชุมชนต๎องเรียนร๎ู โดยเรียนร๎ูวําจะจัดการอยํางไร
ให๎ชุมชนมารํวมกันวางแผนการผลิต การตลาด การบริโภครํวมกัน ไมํใชํตํางคนตํางท า และในที่สุดก็
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ท าซ้ ากันผลิตล๎นเกินและขายไมํออก ชุมชนต๎องสร๎างวงจรเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาใหมํ เชื่อมโยงทุกเร่ือง
ที่ท าให๎อาหาร ข๎าวของเคร่ืองใช๎ และท าแบบประสานพลังให๎เกิดผลทวีคูณ ไมํใชํท าเพื่อแขํงขันกันขาย 
เหมือนท ากล๎วยฉาบทั้งต าบล ท าแชมพูทุกหมูํบ๎าน หรือคนปลูกข๎าวก็ปลูกข๎าวได๎ข๎าวมาก็เอาไว๎กิน
สํวนหน่ึง ที่เหลือก็ขายให๎กับพํอค๎า พํอค๎าก็เอาไปแปรรูปแล๎วเอาข๎าวสารกลับไปขายในหมูํบ๎าน คน
ปลูกข๎าวขายข๎าวเปลือกราคาถูก แตํคนซื้อข๎าวสารกลับซื้อข๎าวในราคาแพง ในการที่จะท าตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนน้ัน ต๎องมีเปูาหมายในการผลิตกํอนวําต๎องการท าการผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัว 
ในชุมชนหรือระหวํางชุมชน ท าการผลิตให๎เพียงพอตํอความต๎องการและจัดการผลผลิตให๎ได๎กํอน ถ๎า
ผลผลิตน้ันไปได๎ดีแล๎วจึงค๎อนเพิ่มปริมาณการผลิตหรือหากวําผลิตภัณฑ๑บางตัวในชุมชนน้ันมีความโดด
เดํนมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตัวพอที่จะออกไปจ าหนํวยสูํท๎องตลาดได๎ ก็เป็นเร่ืองของกลไก
การตลาดที่ต๎องการผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งตลาดวิสาหกิจชุมชนน้ัน แบํงได๎เป็น ๓ 
ประเภท ดังน้ี  

 ๑. ตลาดพอเพียง หมายถึง ตลาดท๎องถิ่น ตลาดภายในชุมชนและระหวํางชุมชน หรือใน
เครือขําย  

 ๒. ตลาดผูกพัน หมายถึง ตลาดที่มีการตกลงหรือเซ็นสัญญาซื้อขายระหวํางองค๑กร
หนํวยงานนอกชุมชน เชํน โรงพยาบาลหน่ึงตกลงซื้อข๎าวกล๎องจากชุมชนปีหน่ึง ๑๐ ตัน รัฐวิสาหกิจ
แหํงหน่ึงตกลงซื้อผ๎าฝูายทอมือจากชุมชนปีละ ๑๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให๎พนักงานตัดชุดใสํวันศุกร๑ เป็น
ต๎น  

 ๓. ตลาดทั่วไป หมายถึง ตลาดที่ต๎องแขํงขันกับคนอื่นในเมือง หรือสํงออกไปตํางประเทศ  
 ลกัษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน คือ ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผู๎ด าเนินการผลผลิตมา

จากกระบวนการในชุมชน ริเร่ิมสร๎างสรรค๑โดยชุมชนท าให๎เกิดนวัตกรรม ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล ด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตําง ๆ ให๎เป็นระบบ การ
เรียนร๎ูเป็นหัวใจของกระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมตําง ๆ ให๎เป็นระบบ การเรียนร๎ูเป็นหัวใจของ
กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพึ่งตนเองเป็นเปูาหมายที่ส าคัญที่สุด และการเป็นนักวิสาหกิจ
ในชุมชน มีสํวนรํวมในการเรียนร๎ู การท าแผนแมํบทชุมชน การแปรแผนไปสูํวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน  

 
 ๒.๔.๕ รูปแบบของวิสารกิจชุมชน  

จ าแนกตามขอบขํายของกิจการที่ประกอบการ สามารถก าหนดได๎เป็น ๒ รูปแบบ 
ดังน้ี  

๑. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการเด่ียว คือ วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการ ที่มี
การบริหารจัดการ โดยคณะผู๎บริหารในชุมชนชุดเดียว โดยจะมีผลผลิตมากกวําหน่ึงผลิตภัณฑ๑/บ ริการ
ก็ได๎  

๒. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือขําย คือ วิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ๑กับ
กิจการอื่น ๆ โดยแตํละวิสาหกิจตํางมีการประกอบการ ตามเปูาหมาย วัตถุประสงค๑ของกิจการของตน
หากแตํมีความสัมพันธ๑แบบพึ่งพา เกื้อกูลเชื่อมโยงกันในรูปแบบตําง ๆ วิสาหกิจชุมชน มุํงเน๎นการใช๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินทรัพย๑ ที่เป็นทุนทางสังคม
ของชุมชนน้ันให๎เป็นสินค๎าและบริการของชุมชน สร๎างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให๎เข๎มแข็งสูํ
เปูาหมายคือความเข๎มแข็งของชุมชน และการพึ่งตนเองได๎  
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  ๒.๔.๖ ระดับการดําเนินงานของวิสารกิจชุมชน  
จ าแนกตามเปูาหมายของผลผลิตของกิจการได๎เป็น ๓ ประเภท ดังน้ี  
๑. ระดับพื้นฐาน ได๎แกํวิสาหกิจที่มีการประกอบการเพื่อให๎เกิดผลผลิตหรือการ

ให๎บริการที่จะน าไปใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภค มุํงเน๎นการลดรายจําย วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เป็นการ
ประกอบการในระดับการผลิต การแปรรูปและการด าเนินการ ตําง ๆ เพื่อกิน เพื่อใช๎ในครอบครัวใน
ชุมชน และตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน ชุมชนให๎พออยูํพอกิน เน๎นการผลิต เพื่อ
ทดแทนการซื้อจากภายนอก เป็นการลดรายจําย พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกให๎มากที่สุด ถ๎า
มุํงแตํเพียงการเพิ่มรายได๎ โดยไมํมีการลดรายจํายจะเกิดปัญหาหน้ีสินตามมา ซึ่งการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนขึ้นพื้นฐาน จะต๎องอาศัยกลุํมผู๎น า และกระบวนการกลุํม โครงสร๎างการบริหารองค๑กร กฎ 
ระเบียบ กติกา เงื่อนไขการก าหนดทิศทางและแผนพัฒนา การมีสํวนรํวม ความร๎ู/อาชีพตามประเภท
ของกิจการบัญชี การบริหารทุนสร๎างเครือขําย และแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ระดับชุมชน ในเร่ืองข๎อมูล
ขําวสาร วัตถุดิบ การกระจายสินค๎า และการตลาด ซึ่งวิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นกิจกรรมที่เกิดจากฐาน
ทรัพยากรในชุมชนมีการผลิตขั้นพื้นฐานให๎เพียงพอกับความต๎องการของคนในชุมชน มุํงให๎เกิดการลด
รายจําย เพิ่มรายได๎ สามารถจัดการหน้ีสินได๎แผนวิสาหกิจชุมชน หรือกิจการของวิสาหกิจชุมชน ควร
สอดคล๎องกับแผนชุมชน ท าให๎วิสาหกิจชุมชนเข๎มแข็งและยั่งยืน  

๒. ระดับพัฒนา ได๎แกํ วิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบการเพื่อให๎เกิดผลผลิตหรือ
การให๎บริการเพื่อการลดรายจําย และมีสํวนเหลือสามารถน าไปแบํงปัน แลกเปลี่ยนหรือจ าหนํายให๎
เกิดรายได๎เพิ่มในการประกอบการอันน าไปสูํการอยูํดีกินดี ของครัวเรือน ชุมชนและระหวํางชุมชน  
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานให๎เป็นวิสาหกิจชุมชนขั้นก๎าวหน๎าควรด าเนินการดังน้ี  

 ให๎ความร๎ูด๎านการผลิตและบริการขั้นก๎าวหน๎า การผลิตสินค๎า/บริการ ที่ได๎คุณภาพ/
มาตรฐาน ให๎ความร๎ูด๎านการประกอบการ บัญชีธุรกิจ วิเคราะห๑ความเสี่ยง แผนธุรกิจ แผนการเงิน 
การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ๑ และบรรจุภัณฑ๑ การขยายชํองทางการตลาด วิจัยและพัฒนาตํอยอดภูมิ
ปัญญา การเชื่อมโยงเข๎าถึงแหลํงทุน  
 การจัดการฝึกอบรมเรื่องเฉพาะตําง ๆ สามารถท าได๎ระหวํางหรือหลังการท าแผนแมํบท
การเรียนร๎ูควรเปิดกว๎างให๎คนมารํวมมากที่สุด ซึ่งไมํได๎แปลวําทุกคนจะต๎องมารํวมท า แตํให๎ได๎เรียนร๎ู
เข๎าใจและรํวมบริโภค เชํน การท าของใช๎ แชมพู ปุ๋ยชีวภาพ ฯ ควรมีวิทยากรในประเด็นพื้นฐานตําง ๆ 
ทุกต าบลฝึกอบรมผู๎น าชุมชนให๎เป็นวิทยากรในประเด็นส าคัญอยํางน๎อย ๕ ประเด็น คือ ข๎าว อาหาร 
สมุนไพร ของใช๎ ปุ๋ย ฝึกอบรมสมาชิกกลุํมตําง ๆ ในชุมชนให๎เข๎าใจและน าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพจัดการฝึกอบรมในประเด็นเฉพาะตํางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เชํน บัญชี การผลิต 
หีบหํอ ฯลฯ 
 
๒.๕ วิสารกิจไม้แปรรูป 
 ๑. วิสัยทัศน๑หมายถึง เปูาหมายในการจัดต้ังองค๑กรในระยะยาวกลุํมพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไม๎
สักคุณภาพสูง  



๓๖ 
 

 ๒. พันธกิจ ๑.๑ เพื่อเป็นแหลํงเรียนร๎ู ฝึกอบรม ตลอดจนฝึกวิชาชีพ ของคนในชุมชน
อยํางมั่นคงและ ยั่งยืน ๑.๒ เพื่อสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ของคนในชุมชนจังหวัดแพรํ  ๑.๓ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพไม๎สัก ให๎สามารถแขํงขันกับตลาดโลกได๎ ๑.๔ เพื่อผลิตวัสดุ ชิ้นสํวน ไม๎สัก ในการ
สร๎างงานเฟอร๑นิเจอร๑ คุณภาพสูงให๎กับคนในชุมชนจังหวัด  แพรํ ๑ .๕ เพื่อผลิต พัฒนารูปแบบ
เฟอร๑นิเจอร๑ให๎มีความแข็งแรง มีความรํวมสมัย เป็นที่ต๎องการของคน ภายในประเทศและตํางประเทศ 
๑.๖ เพื่อเป็นแหลํงรวบรวมและกระจายสินค๎า ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนสูํตลาด AEC 
 ๓. ประวัติความเป็นมา การรวมตัวคร้ังแรกของกลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยมีชื่อวํา  *ชมรม

ผู๎ค๎าเฟอร๑นิเจอร๑หัวดง  *มีสมาชิกเข๎า  รํวมกลุํมประมาณ ๕๐ ร๎านค๎า ในเวลาตํอมาเมื่อชมรมผู๎ค๎า
เฟอร๑นิเจอร๑ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ รวมกลุํมมากขึ้น จนถึงในปี๒๕๕๖ ทางกลุํมได๎มีจด
ทะเบียนเป็นกลุํม วิสาหกิจชุมชนผู๎ค๎าเฟอร๑นิเจอร๑หัวดง ต าบลดอนมูล มีสมาชิกกลุํม จ านวน ๒๕๗ 
คน โดยมีจ านวนหุ๎นที่รวบรวม ๒๕,๙๒๓ หุ๎น มีมูลคําเงินทุนจ านวน ๒,๕๙๒,๓๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันมี
ที่ดินเป็นของกลุํมจ านวน ๕ ไรํ ๑๐๐ ตารางวา มูลคํา ๒,๖๗๖,๒๕๐ บาท ประกอบ ไปด๎วยอาคาร
ส านักงาน ๑ หลัง มูลค๎า ๘๐๐,๐๐๐ บาท ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช   .ซื้อ  เคร่ืองจักร
มูลคํา ๗ ล๎านบาท และได๎รับงบประมาณการพัฒนาจังหวัดแพรํ สร๎างโรงงานต๎นแบบมูลคํา ๑๕ ล๎าน 
บาทเพื่อจัดท าศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ๑ไม๎คุณภาพสูงของวิทยาลัยชุมชันแพรํ โรงงาน
ต๎นแบบ เพื่อจัดท าศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ๑ไม๎คุณภาพสูง บ๎านผ๎าขาว ต  .ดอนมูล อ .สูงเมํน 

จ .แพร  ํ 
 ปัจจุบันทางกลุํมมีโรงงานต๎นแบบชั่วคราว เลขที่ ๑๖๐ หมูํ ๔ ถนนยันตรกิจโกศล ต าบล
ดอนมูล อ าเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ เป็นศูนย๑เรียนร๎ู และฝึกอบรม ผลิตภัณฑ๑เฟอร๑นิเจอร๑ไม๎สัก
คุณภาพสูงของวิทยาลัย ชุมชน รํวมกับองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎แพรํ ศูนย๑พัฒนาฝีมือแรงงาน 
อุตสาหกรรมแพรํ พาณิชย๑จังหวัดแพรํ และส านักงานพัฒนาจังหวัดแพรํ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไม๎สัก
คุณภาพสูงให๎เป็นที่รู๎จักและยอมรับของในประเทศ และตํางประเทศ 
 ๔. ทําเนียบผู้บริราร และบุคลากร 
 คณะกรรมการบริหาร 
 ๑. นายวิโรจน๑ พอจิต   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมนึก สุวรรณชัย  รองประธาน กรรมการฝุายนโยบายและแผนงาน 
 ๓. นายทวีศักด์ิ กรรณิกา  รองประธานฝุายประสานงาน 
 ๔. นายสุรชัย กรรณิกา   กรรมการ 

๕. นายไพทูล ส าลี   กรรมการ 
 ๖. นายเอกพงษ๑ เสียงเพราะ  กรรมการ 
 ๗. นางพิมพ๑ชนา ธนาวรรัฐพงศ๑  กรรมการ 
 ๘. นายมานะ ดาวแดน   กรรมการ 
 ๙. นายชูชาติ นันทะปิน   กรรมการ 



๓๗ 
 

 ๑๐. นายสุรินทร๑ ดอกบัว  กรรมการ 
 ๑๑. น.ส สิริลักษณ๑ ถือค า กรรมการ 
 ๑๒. นายชูชีพ แวํนฉิม   เลขานุการ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นายชูชีพ แวํนฉิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประยูร รอบโลก   รองประธาน 
 ๓. นายเทพ ถนอม   รองประธาน 
 ๔. นายนภดล ฝักฝุาย   รองประธานกรรมการ 

๕. นายสน่ัน ใจกล๎า   กรรมการ 
 ๖. นายสุรพงศ๑ มิ่งขวัญ   กรรมการ 
 ๗. นายเอกชัย สั่งสอน   กรรมการ 
 ๘. นายทิวากร ถุงค า   กรรมการ 

๙. นายรพี ยินดีผล   กรรมการ 
๑๐. นายศิรพงศ๑ ศักด์ิสิทธิ์  กรรมการ 
๑๑. นางพุทธชาด ลี้สวัสด์ิ  กรรมการ 

 ๑๒. นางปารณี สุรจิตร   กรรมการ 
๑๓. นางสาวญดา ริมคีรี  กรรมการ 
๑๔. นางจันทร๑จิรา กาศลังกา  กรรมการ 

 ๑๕. นางสาวศิริลักษณ๑ ถือค า  เลขานุการ 
 คณะกรรมการโรงงาน 
 ๑. นายนภดล ฝักฝุาย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประยูร รอบโลก   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายศุภชัย พอเหมาะ  กรรมการ 
 ๔. นายปรีชา แกล๎วกล๎า  กรรมการ 
 ๕. นายเทพ ถนอม   กรรมการ 
 ๖. นายรพี ยินดีผล   กรรมการ 
 ๗. นายทิวากร ถุงค า   กรรมการ 
 ๘. นายเจษฏา สายตรง   กรรมการ 
 ๙. นายพิเชษฐ๑ พวงดอก  กรรมการ 
 ๑๐. นายเดช สุกใส   กรรมการ 
 ๑๑. นางล าพอง มณีกาศ  เหรัญญิกและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวสิริลักษณ๑ ถือค า  เลขานุการ 
 คณะกรรมการการเงิน 



๓๘ 
 

 ๑. นางพุทธชาด ลี้สวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปารณี สุรจิตร   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปิยะรัตน๑ ถนอม   กรรมการ 
 ๔. นางจันทร๑จิรา กาศลังกา  กรรมการ 
 ๕. นางสาวญดา ริมคีรี   กรรมการ 

๖. นางสาววรดา ค าเสาว๑  กรรมการ 
๗. นางล าพอง มณีกาศ   กรรมการ 
๘. นางสาวฉัตรชนันทร๑ ทํวงที กรรมการ 
๙. นางสาวสิริลักษณ๑ ถือค า  เลขานุการ 
คณะกรรมการโรงอบ 

 ๑. นายสุรินทร๑ ดอกบัว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประยูร รอบโลก   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสน่ัน ใจกล๎า   กรรมการ 

๔. นายเกษียร ส าเภา   กรรมการ 
๕. นายเอกลักษณ๑ พงศ๑คีรีแสน  กรรมการ 
๖. นายรพี ยินดีผล   กรรมการ 
๗. นายศุภชัย พอเหมาะ  กรรมการ 
๘. นายอรรยา มั่งค่ัง   กรรมการ 
๙. นายปรีชา แกล๎วกล๎า  เลขานุการ 

 คณะกรรมการด๎านประชาสัมพันธ๑และการตลาด 
๑. นายศิรพงศ๑ ศักด์ิสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวลัดดาวัลย๑ พลอยศรี  รองประธานกรรมการ 
๓. นายเอกชัย สั่งสอน   กรรมการ 
๔. นายกรวิทย๑ เสียงหวาน  กรรมการ 
๕. นายปริญญา วงศ๑แสนสี  กรรมการ 
๖. นายสากล อภิชัย   กรรมการ 
๗. นางสาวฉัตรชนันทร๑ ทํวงที  กรรมการ 
๘. นางสาวกมลชนก แวํนฉิม  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
๙. นางกัญญาลักษณ๑ ศักด์ิสิทธิ์  เลขานุการ 

 
๒.๖ วิสารกิจเคร่ืองจักสาน 

 วิวัฒนาการของนักคิดในแตํละยุคสมัย มีสิ่งที่นําสนใจในเร่ืองของการร๎ูจักประยุกต๑ใช๎
วัตถุดิบใกล๎ตัวให๎เป็นประโยชน๑ เริ่มต้ังแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่มนุษย๑ถ้ าร๎ูจักคิดที่จะขูดขีดถํายทอด



๓๙ 
 

ประสบการณ๑ในชีวิตลงบนผนังถ้ าอัลตามิราในประเทศสเปนและถ้ าลาสโคในประเทศฝร่ังเศส 
(Altamira & Lascaux) ด๎วยสิ่งของที่หางํายใกล๎ๆ ตัวท าให๎นักโบราณคดีได๎มองเห็นเร่ืองราวความ
เป็นมา สิ่งที่สืบทอดมาเป็นล าดับ ท าให๎ทราบวําแม๎แตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑จนถึงโลกปัจจุบันมนุษย๑
ร๎ูจักที่จะน าศิลปะมาเกี่ยวข๎องกับบริบททางสังคมอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ และนักคิดในยุคกํอน
ประวัติศาสตร๑น้ีได๎ร๎ูจักสร๎างสรรค๑ผลงานจากวัสดุในท๎องถิ่นที่หาได๎งํายใกล๎ ๆ ตัว งานจักสานท๎องถิ่ น
เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นผลงานของชาวบ๎านที่ท ารายได๎ให๎กับประเทศอยํางมหาศาล ก็ได๎ใช๎หลัก
คิดจากการหาวัสดุในท๎องถิ่น งํายๆ ใกล๎ ๆ ตัว มาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑แบบพอเพียงที่ท าให๎
ชาวบ๎านมีเศรษฐกิจแบบเพียงพอ และในปัจจุบันสังคมไทยได๎ตระหนักถึงความจ าเป็นในการหันมา
พึ่งตนเองตามวิถี ไทยโดยการน๎อมน าแนวพระราชกระแสเ ร่ืองเศรษฐกิจแบบพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตทั้งสํวนบุคคล ชุมชน และสังคมโดยรวม 
เพราะโดยพื้นฐาน สังคมไทยมีต๎นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีคุณคํามหาศาลอยูํในตัวอยูํแล๎ว 
เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยพืชพรรณธัญญาหารและวัตถุดิบในท๎องถิ่นที่
น ามาสร๎างสรรค๑เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนานและมีการกระจายอยูํทุกพื้นที่ในประเทศไทย๓๔  

๒.๖.๑ คุณค่าของงานรัตถกรรมจักสาน  
งานหัตถกรรมจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคําตํอมนุษย๑  จุดประสงค๑หลัก

ของการสร๎างหัตถกรรมจักสานขึ้นมาก็เพื่อใช๎สอยเป็นหลักส าคัญซึ่งจะเป็นการใช๎สอยในการอุปโภค
บริโภคหรือใช๎สอยในพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อถือตามขนบประเพณี นอกเหนือจากการสร๎าง
งานหัตถกรรมจักสานขึ้นมาเพื่อใช๎สอยโดยตรงแล๎วยังท าให๎มนุษย๑มีเวลาที่จะสร๎ างสรรค๑เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช๎ ได๎อยํางพิถีพิถันประณีตงดงามยิ่ งขึ้น จนท าให๎ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎บางสํวนเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มีคําด๎วย วิบูลย๑ ลี้สุวรรณกลําวถึงคุณคําของานหัตถกรรมจักสานไว๎ ๒ ลักษณะ คือ 
คุณคําที่เกิดจากการใช๎ประโยชน๑ใช๎สอยกับคุณคําทางความงามและศิลปะ ซึ่งผู๎วิจัยได๎แยกเป็นหัวข๎อ
ดังน้ี  

๑. คุณคําที่เกิดจากประโยชน๑ใช๎สอย (Functional value) งานหัตถกรรมจักสาน
เป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคําตํอชีวิตมนุษย๑ ซึ่งวิบูลย๑ ลี้สุวรรณ ได๎กลําวถึงคุณคําที่เกิดประโยชน๑ ดังน้ี  
คุณคําของเคร่ืองจักสานที่ได๎จากประโยชน๑ ใช๎สอย แบํงอยํางกว๎าง ๆ ได๎เป็น คุณคําที่ได๎รับจาก
ประโยชน๑ใช๎สอยทางกาย ได๎แกํ การสร๎างเคร่ืองจักสานเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต เชํน เพื่อใช๎ในการอุปโภคบริโภค และการประกอบอาชีพ เป็นต๎น สํวนคุณคําของเคร่ืองจัก
สานอีกประการหน่ึง คือ คุณคําทางใจ ได๎แกํ เคร่ืองจักสานที่ท าขึ้นใช๎ในพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อ
และขนบธรรมเนียมประเพณี เชํน การสานตุงในภาคเหนือและภาคอีสาน ก๐วยน๎อย ก๐วยหลวง ที่สาน
ด๎วยไม๎ไผํที่ใช๎ส าหรับใสํสิ่งของในเทศกาลและพิธีทางพุทธศาสนาของภาคเหนือเป็นต๎น คุณคําของ
เคร่ืองจักสานด๎านประโยชน๑ใช๎สอยน้ี เกี่ยวเน่ืองและเป็นตัวก าหนดการสร๎างรูปทรงโครงสร๎างลวดลาย
และการเลือกใช๎วัสดุ โดยเฉพาะเคร่ืองจักสานพื้นบ๎านภาคตําง ๆ ทั่วไปได๎แสดงถึงความชาญฉลาด
ของชํางจักสานพื้นบ๎านได๎เป็นอยํางดีวํามีความเข๎าใจในหลักของความงามอยํางพื้นๆ งําย ๆ แตํก็มี
เอกลักษณ๑เดํนเฉพาะตนที่มีคุณคําในการใช๎สอยอยํางสอดคล๎องกับสภาพการณ๑ด ารงชีวิตในทุกๆ ด๎าน 
ของผู๎คนแตํละท๎องถิ่น ซึ่งสิ่งเหลําน้ีเป็นคุณคําของเคร่ืองจักสานในการใช๎สอยที่สามารถแบํงตาม
                                                   

๓๔ เอกวิทย๑ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาทักษิณ, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร๑, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๑๘-๑๑๙. 



๔๐ 
 

ลักษณะหน๎าที่ใช๎สอยออกเป็นประเภทตําง ๆ ได๎อยํางกว๎าง คือ ใช๎ในการอุปโภคบริโภค ใช๎ในอาชีพ
การงาน ใช๎ในพิธีการตามความเชื่อ ขนบประเพณีและศาสนาและจากเคร่ืองจักสานที่แบํงประเภท
ตามลักษณะใช๎สอยน้ีแล๎ว ยังแยกออกไปตามลักษณะการใช๎ให๎ละเอียดลงไปอีกมาก เชํน ใช๎เคร่ืองจับ
ดักสัตว๑ ใช๎เป็นภาชนะ ใช๎เป็นเคร่ืองประกอบอาคารบ๎านเรือน ใช๎เป็นเคร่ืองปูลาด ฯลฯ อยํางไรก็ตาม 
คุณคําและคุณประโยชน๑ของเคร่ืองจักสานที่มนุษย๑ได๎รับจากการใช๎สอยเป็นสิ่งที่มีคุณคําตํอการ
ด ารงชีวิตไมํน๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งชาวชนบทที่อยูํหํางไกลความสะดวกสบายที่ได๎รับจากเทคโนโลยี
สมัยใหมํด๎วยแล๎ว เคร่ืองใช๎ไม๎สอยที่เป็นเคร่ืองจักสานที่ผลิตได๎ในท๎องถิ่นของตนน้ันเป็นสิ่งมีคําอยําง
ยิ่งที่ ชํวย เอื้ออ านวย ให๎การด ารงชีวิตด า เ นินไปด๎วยดี ตามควรแกํสภาพสังคมแกํท๎องถิ่น 
นอกเหนือจากคุณคําที่ใช๎สอยแล๎วเคร่ืองจักสานจ านวนมากยังมีคุณคําทางด๎านความงามและคุณคํา
ทางด๎านศิลปะจนถือวําเป็นงานศิลปหัตถกรรมก็มีมากมาย๓๕  

๒. คุณคําทางความงามและศิลปะ (Aesthetic value & Artistic value)  งาน
หัตถกรรมจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคําตํอชีวิตมนุษย๑ ซึ่งวิบูลย๑ ลี้สุวรรณ ได๎กลําวถึงคุณคํา
ที่เกิดจากความงามทางศิลปะไว๎วํา เคร่ืองจักสานในภาคตําง ๆ ของไทยโดยเฉพาะเคร่ืองจักสาน
พื้นบ๎านที่ยังไมํได๎รับการพัฒนาสํงเสริมจ านวนไมํน๎อยเป็นเคร่ืองจักสานที่มีคุณคําทางด๎านความงาม
และศิลปะที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกตํางไปจากงานศิลปหัตถกรรม และงานหัตถกรรมอื่น ๆ คุณคํา
ทางด๎านความงามและศิลปะของเคร่ืองจักสานน้ันเกิดจากองค๑ประกอบตําง ๆ ดังน้ี  

คุณคําทางความงามและศิลปะที่เกิดจากรูปทรง โครงสร๎าง และลวดลายจากการ
วิเคราะห๑เคร่ืองจักสานในเชิงศิลปะที่ได๎กลําวไว๎แล๎วจะเห็นถึงความสามารถ และลักษณะเดํนในการ
เลือกใช๎รูปทรง โครงสร๎าง และลวดลายในการท าเคร่ืองจักสานของภาคตําง ๆ วํามีความชาญฉลาด
และรอบคอบเป็นอยํางยิ่ง และผลจากความสามารถน้ันท าให๎เคร่ืองจักสานมีความงดงามที่เกิดจาก
ความประสานสัมพันธ๑ และความกลมกลืนของรูปทรง โครงสร๎าง ลวดลาย เป็นอยํางดี ลักษณะของ
การสร๎างสรรค๑เคร่ืองจักสานที่มีคุณคําทางความงามและศิลปะมิได๎จ ากัดเฉพาะความประณีต ละเอียด
เทําน้ัน หากแตํรวมถึงเคร่ืองจักสานบางชนิดที่ไมํละเอียดประณีตแตํมีการแสดงออกทางอารมณ๑และ
ศิลปะประกอบเป็นรูปทรง โครงสร๎างและลวดลายที่เหมาะสมลงตัวและมีความงามที่เรียบงําย๓๖  
 
   ๒.๖.๒ ประเภทของงานรัตถกรรมจักสาน  

การท างานหัตถกรรมจักสานมีวิธีการท าที่เกิดจากความเรียบงํายเทําที่จะท าได๎จาก
วัสดุและเคร่ืองมือเพียงไมํกี่ชิ้น ไมํต๎องใช๎เคร่ืองมือยุํงยากซับซ๎อน วัสดุที่ใช๎กัน ได๎แกํ ไม๎ไผํ หวาย ใบ
ลาน กก ฟาง และแฝก วัสดุเหลําน้ีจะถูกตัด เพื่อเตรียมที่จะสาน ถัก ทด ด๎วยเคร่ืองมือพื้นบ๎าน มีมีด 
กรรไกร คีม เหล็กแหลม จากการศึกษางานวิจัยของธนียา กิตติสิทโธน้ัน กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ได๎
กลําวถึงประเภทของงานหัตถกรรมจักสานไทยไว๎ในหนังสือผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมไทยที่ควรอนุรักษ๑ 
ประเภทจักสาน โดยแบํงออกได๎เป็น ๒ ประเภทใหญํ ๆ คือ   

                                                   
๓๕ วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ, เครื่องจักสานในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงส๑ เฮาส๑, ๒๕๓๒),หน๎า 

๑๒๖-๑๓๐.  
๓๖ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๒๖-๑๓๐.  



๔๑ 
 

๑. เคร่ืองจักสานที่เป็นเคร่ืองใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน เชํน กระบุง ตะกร๎า กระจาด สุํมดัก
ปลา ไซ งอบ หมวก เป็นต๎น  

๒. เคร่ืองจักสานที่เป็นสํวนประกอบของอาคารบ๎านเรือน เชํน ฝาขัดแตะ เสื่อ และโครงสร๎าง
หลังคา เป็นต๎น  

ธนียา กิตติสิทโธ ได๎อ๎างอิงจาก วินัย วิริยะปานนท๑ ที่กลําวถึงงานหัตถกรรมจักสานที่ใช๎กันอยูํ
ในแตํละท๎องถิ่นและได๎แบํงประเภทของหัตถกรรมจักสานไว๎ดังน้ี  

๑. เคร่ืองจักสานที่ใช๎เป็นเคร่ืองภาชนะสํวนมากท าด๎วยไม๎ไผํ หวาย ใช๎ใสํของนานาชนิด  
๒. เคร่ืองจักสานที่ใช๎เป็นเคร่ืองตักและตวง เชํน กระออม กระชุ สัด เป็นต๎น  
๓. เคร่ืองจักสานที่ใช๎ในครัวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชาวชนบท มีกระชอน กระด๎ง ฟัด เป็นต๎น  
๔. เคร่ืองจักสานที่ใช๎ในการขนสํงใสํสินค๎ามี เขํง หลัว ชะลอม  
๕. เคร่ืองจักสานที่ใช๎เป็นเคร่ืองจับและดักสัตว๑มีอีจ๎ู ชะนาง ลอบ สุํม เฝือก กระชัง ข๎อง  
๖. เคร่ืองจักสานที่ใช๎เป็นเคร่ืองเรือน เคร่ืองปูลาด เคร่ืองประดับ และเคร่ืองเลํน เชํน บ๎านที่

ฝาเรือนท าจากไม๎ไผํสานที่เรียกวํา ฝาขัดแตะ เสื่อที่ทอจากกก เสื่อล าแพน มูํลี่ หมวก งอบ ตะกร๎า 
กระเช๎า ปลาตะเพียนและตุ๏กตาสานด๎ายใบลานและใบมะพร๎าว  
    
๒.๗ วิสารกิจผ้ารม้อร้อมจังรวัดแพร่ 

จากพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ  .ศ  . ๒๕๔๘ ได๎ก าหนดให๎กรมสํงเสริม
การเกษตรเป็นแกนกลางในการด าเนินการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยกรมสํงเสริมการเกษตรมีหน๎าที่
เป็นผู๎ให๎การรับรองสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือขําย และเป็นส านักงา นเลขานุการ 
คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน มีบทบาทหน๎าที่ ๓ สํวนด๎วยกัน คือ 

๑. เป็นหนํวยงานในการรับจดทะเบียน  /เพิกถอนวิสาหกิจชุมชนและเครือขําย และเลิก
กิจการ 

๒. เป็นส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
๓. ด าเนินการให๎เกิดการสํงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือขํายอยํางครบวงจร

และเป็นเอกภาพโดยแนวทางในการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน มีดังน้ี  
 ๑) การสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือขํายจะด าเนินการในลักษณะของการบูรณาการทั้ง
ภายในหนํวยงานและรํวมกับภาคภาคีทุกภาคสํวน เพื่อรํวมกันสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็งและพึ่งตนเองได๎ โดยมีกรมสํงเสริมการเกษตรท าหน๎าที่เป็นแกนกลาง เพื่อให๎เกิดการรวมพลัง 
ในการขับเคลื่อนการท างานรํวมกับภาคีตํางๆ 

๒) การยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขําย จะเป็นไปโดยความสมัครใจและ
ความพร๎อมของชุมชน โดยไมํได๎ต้ังเปูาหมายจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่จะต๎องมายื่นจดทะเบียนในแตํละ
ปี แตํสิ่งส าคัญ คือ จะต๎องสร๎างความเข๎าใจให๎ประชาชนและชุมชนได๎รับทราบถึงสิทธิประโยชน๑ 
วิธีการและขั้นตอนในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ .ศ. ๒๕๔๘ อยํางทั่วถึง 

๓) เจ๎าหน๎าที่ในภาครัฐ และเอกชนทุกภาคสํวนที่ เกี่ยวข๎องควรมีบทบาทเป็นผู๎เชื่อม
ประสานกับวิสาหกิจชุมชนในเร่ือง การเชื่อมประสานเพื่อให๎เกิดการเรียนร๎ู  )facilitator) การเชื่อม



๔๒ 
 

ประสานเพื่อให๎เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง  )catalyst) และการเชื่อมประสานเพื่อให๎เกิดเครือขําย 
)networker) 

๔) การสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนจะมุํงเน๎นสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในการบริหารจัดการทุนของชุมชน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพยากร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง และเกื้อหนุนกิจการของชุมชนมากกวําสนับสนุนในรูปของปัจจัยและเงินให๎เปลําแกํ
ชุมชน 

๕) พัฒนาระบบข๎อมูลวิสาหกิจชุมชน และเครือขําย เพื่อให๎เกิดการเชื่อมโยงข๎อมูล
ขําวสารและความร๎ูในระหวํางวิสาหกิจชุมชนและเครือขําย และเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางวิสาหกิจชุมชน
กับหนํวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข๎องพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต๎นแบบในทุกจังหวัดในปี พ .ศ. ๒๕๔๘ 
 

ทุนของวิสารกิจชุมชน 
ทุนของวิสาหกิจชุมชนน้ันมีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ปุา ทุน

ที่เป็นผลผลิต ทุนความร๎ู ภูมิปัญญา ทักษะตํางๆ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม หรือความเป็นพี่น๎อง ความ
ไว๎ใจกันของชุมชน เครือขํายความสัมพันธ๑ของสมาชิกชุมชนวิสาหกิจชุมชนจะใช๎ทุนตัวเองเป็นหลัก 
แตํก็ไมํปฏิเสธเงินจากภายนอก เพียงแตํรับเงินทุนจากภายนอกบนพื้นฐานความคิดใหมํ คือ การ
พึ่งตนเอง พึ่งทุนที่ตนเองมีเป็นหลัก โดยเงินทุนจากภายนอกจะเข๎าไปสมทบทุนของชุมชน ในขณะที่
ชุมชนมีทรัพยากร ความร๎ู มีปัญญาและอื่นๆ ซึ่งตีเป็นเงินหรือประเมินคําไมํได๎ แตํในกรณีที่ชุมชนมี
ความต๎องการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถไปขอกู๎จากธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตรได๎จัด
งบประมาณไว๎ถึง ๑๐,๐๐๐ ล๎านบาท  เพื่อรองรับวิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนตํางๆ ที่มีนโยบายใน
ชํวยเหลือการประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 
 
๒.๗.๑ ประวัติความเป็นมาของผ้ารม้อร้อม 
ผ๎ามํอฮํอม เป็นผ๎าพื้นเมืองที่ส าคัญของจังหวัดแพรํ ค าวํามํอฮํอม เขียนได๎หลายแบบ เชํน 

มํอห๎อม,หม๎อฮํอม,หม๎อห๎อม ซึ่งแล๎วแตํใครจะน ามาใช๎ แตํ ความหมายที่แท๎จริงน้ัน เหมือนกันทุกค า 
คือ เสื้อผ๎าที่มีสีครามที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทย เป็นการใช๎ผ๎าฝูายที่ได๎จากการทอ 
ย๎อมด๎วยสีครามที่ได๎จากต๎นฮํอมหรือต๎นคราม จะได๎ผ๎ามีสีเดียวกันตลอดทั้งผืน ปัจจุบันน ามาตัดเป็น
ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ เชํน กางเกง กระโปรง เสื้อ ผ๎าเช็ดหน๎า เป็นต๎น งานเทศกาลตํางๆ เชํน ลอยกระทง ,
สงกรานต๑ ,วันขึ้นปีใหมํ , งานบุญประจ าปี , งานไหว๎พระธาตุ , การทํองเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย 
มํอฮํอมเป็นที่นิยมในการสวมใสํของคนภาคเหนือ และของคนทั่วประเทศ ซึ่งแสดงได๎ถึงเอกลักษณ๑ผ๎า
ไทย ที่เหมาะกับทุกเพศ 

มํอฮํอม เป็นภาษาถิ่นเหนือ เกิดจากค าวํา มํอ และฮํอม แตํหลายคนเรียกเพี้ยนวํา หม๎อ
ห๎อม หรือ หม๎อฮํอม หรือ มํอห๎อม ซึ่งก็สามารถเรียกได๎ เพียงแตํความหมายก็เหมือนกัน คือ เสื้อผ๎าที่
เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในแบบของสีครามมํอฮํอม ต๎นฮํอม หรือต๎นคราม เป็นพืชล๎มลุกใน
ตระกูลคราม ซึ่งชาวทุํงโฮ๎งน าเอาสํวนที่เป็นล าต๎น และใบมาหมักในหม๎อที่บรรจุน้ าตามกรรมวิธีที่สืบ
ทอดกันมาแตํโบราณ ท าให๎ได๎น้ าสีคราม ที่จะน ามาย๎อมผ๎าขาวให๎เป็นผ๎าคราม ที่ เรียกกันวํา          



๔๓ 
 

ผ๎ามํอฮํอม ซึ่งเป็นผ๎าที่ชาวแพรํ และคนทั่วประเทศ นิยมใช๎ทุกเพศทุกวัย ไมํเว๎นแม๎แตํชาวตํางประเทศ 
ซึ่งจะเห็นได๎วํา ชาวตํางประเทศได๎นิยมชมชอบในผ๎ามํอฮํอม กันอยํางมาก 
 

๒.๗.๒ การจัดตั้งวิสารกิจผ้ารม้อร้อมของชุนชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
เกิดจากการรวมกลุํมของคนในชุมชนประกอบการเพื่อการจัดการกองทุนของชุมชนอยําง 

สร๎างสรรค๑ โดยคนในชุมชนเพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเอง และความพอเพียงของครอบครัวและ
ชุมชน เกิดจากทุนของชุมชน ซึ่งมีทั้งทุนที่เน๎นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ทุนที่เป็นผลผลิต ทุน
ความร๎ูภูมิปัญญา ทักษะตํางๆ ประเพณีวัฒนธรรม คน ความเป็นพี่น๎อง ความไว๎ใจของชุมชนและทุน
เงินตรา จึงได๎จัดต้ังเป็นกลุํม วิสาหกิจชุมชนหม๎อห๎อมทุํงเจริญย๎อมสี ธรรมชาติเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๔๘ และได๎รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีสมาชิกเร่ิมจัดต้ังจ านวน ๗ คน 
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  ๒๕ คน มีที่ท าการอยูํบ๎านเลขที่ ๒๙๑ หมูํที่ ๕ ต าบลทุํงโฮ๎ง อ าเภอเมือง
แพรํ จังหวัดแพรํ สมาชิกสํวนใหญํ ประกอบอาชีพท าผ๎าหม๎อห๎อมที่ผลิตมาจากโรงงาน ปัจจุบันได๎
น าเอาภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของคนพวนบ๎านทุํงโฮ๎ง ที่ถํายทอดกันมารุํนสูํรํุนในการท าผ๎าหม๎อห๎อม
สีธรรมชาติ ซึ่งได๎จากธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ๑ภูมิปัญญาชาวบ๎านในการท าหัตถกรรมสิ่งทอย๎อมสี
ห๎อมธรรมชาติ เป็นการพัฒนาผ๎าหม๎อห๎อมให๎ไปสูํสากล และรักษาความเป็นอัตลักษณ๑ ของผ๎าหม๎อ
ห๎อมให๎ยั่งยืน และสืบทอดตํอไป  

๒ .๗ .๒ .๑  เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์  ผ๎าหม๎อห๎อมของดีจังหวัดแพรํ มี
เอกลักษณ๑จ าเพาะของผ๎าหม๎อห๎อม เป็นเส๎นใยฝูายธรรมชาติย๎อมสีธรรมชาติ ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น
จากการน าเอาใบห๎อม ซึ่งเป็นพืชประจ าถิ่น ผสมผสานกันอยํางลงตัวด๎วยกรรมวิธีการย๎อมตามสูตร
โบราณ ผํานกระบวนการทอด๎วยมือผสมกับอารยธรรมท๎องถิ่น แล ะเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล๎อม 
กํอก าเนิดเป็นผลิตภัณฑ๑เสื้อผ๎าอาภรณ๑ เรียกขานกันวํา “เสื้อหม๎อห๎อม” พร๎อมทั้งพัฒนาไปสูํสากล 
เป็นผลิตภัณฑ๑สูทหม๎อห๎อม ซึ่งสามารถ สร๎างผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นอันเลื่องชื่อจนเป็น
ที่ยอมรับของ ชาวไทย ชาวตํางชาติที่แวะเข๎ามาชนและเลือกซื้อ  

๒.๗.๒.๒ วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
๑) น้ าดํางเข๎มข๎น (น้ าขี้เถ๎า)  
๒) ห๎อมเปียกหรือครามเปียก ๑ ลิตร 
๔) น้ าซาวข๎าว ๒ ลิตร (ข๎าวเหนียว)  
๕) ปูนขาว ๓๐๐ กรัม 
๖) น้ ามะขามเปียก ๒๐๐ มิลลลิิตร  
๗) โอํงหรือหม๎อขนาดใหญํ ใช๎ส าหรับผสม (กํอ) น้ าห๎อม  

๒.๗.๔.๓ ข้ันตอนการผลิต  
๑) กวนน้ าตํางเข๎มข๎นเน้ือห๎อมหรือเน้ือครามเปียกให๎เข๎ากัน  
๒) เติมน้ าซาวข๎าว ปูนขาว และน้ ามะขามเปียกลงไป  
๓) กวนสํวนผสมทั้งหมดให๎เป็นเน้ือเดียวกัน ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที หรือ

จนกระทั่งเกิดฟองสีน้ าเงินเข๎ม  
๔) ต้ังทิ้งไว๎และล๎างทุกวัน วันละ ๒ คร้ัง เช๎า-เย็น จนกระทั่งคํา pH ของน้ าย๎อม



๔๔ 
 

ลดลงเหลือ ๑๐.๐ – ๑๐.๕ โดยที่น้ าย๎อมจะต๎องมีสีน้ าเงินเข๎ม และมีตะกอนสีเหลืองขมิ้น แสดงวําน้ า
ย๎อมน้ันสามารถย๎อมผ๎าและฝูายได๎  

๕) น าฝูายมารีดเอาเมล็ดออก 
๖) น าฝูายที่ไมํมีเมล็ดดีให๎ฟู  
๗) น าฝูายมาปันให๎เป็นเส๎นด๎าย 
๘) น าไปทอใสํกี่กระตุก (ทอหูก) เป็นผืนผ๎า  
๙) เตรียมสารละลายผงซักฟอกอัตราสํวน ๑% โดยใช๎ผงซักฟอกสูตรซักมือ ๑๐ 

กรัมตํอน้ า ๑ ลิตร (สบูํลาย ๑๐ ก๎อน) น าไปต๎มที่อุณภูมิที่  ๖๐ – ๗๐ องศาเซลเซียส  
๑๐) น าผ๎าหรือฝูายที่เตรียมไว๎ลงไปต๎ม ประมาณ ๓๐ นาที – ๑ ชั่วโมง  
๑๑) ทิ้งไว๎ให๎เย็น น าไปซักในน้ าจนคํา pH เหลือประมาณ ๗-๘ แล๎วบิดตากให๎

แห๎ง  
๑๒) น าฝูายหรือผ๎าที่เตรียมไว๎ลงไปแชํในน้ าสะอาดและบิดพอหมาด  
๑๓) น าฝูายหรือผ๎าที่เตรียมไว๎ลงย๎อมในหม๎อห๎อม ใช๎มือบีบหรือขย าผ๎าฝูายหรือ

ในน้ าย๎อมประมาณ ๕ – ๑๐ คร้ัง  
๑๔) บีบน้ าย๎อมออก น้ าไปแชํลงในสารละลายสารส๎ม หรือสารละลาย

ไฮโดรเจนเพอร๑ออกไซด๑หรือ เพื่อ Fixing ๑ – ๒ นาที บิดขึ้นตากในรํม  ไมํให๎โดนแสงแดด  
๑๕) ตากไว๎ประมาณ ๒๐ นาที จากน้ันน าหมักไว๎ในถุงพลาสติก รอจนกระทั่งไว๎

เวลาย๎อมคร้ังตํอไป น าฝูายหรือผ๎าที่ย๎อมเสร็จในแตํละคร้ังลงแชํ ในสารละลายที่เตรียมไว๎ ๑-๒ นาที 
แล๎วบิดตาก เตรียมสารละลายที่ต๎องการ fixning ดังน้ี – สารละลายสารส๎ม ๑๐ กรัมตํอน้ า ๑ ลิตร – 
สารละลายไฮโดรเจนเพอร๑ออกไซด๑ ๕ กรัม ตํอน้ า ๑ ลิตรเทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต ย๎อมจากสี
ธรรมชาติ ย๎อมแล๎วสีไมํตก 

 
๒.๗.๓ คุณค่าทางภูมิปัญญาของผ้ารม้อร้อม  
จากการศึกษาจากเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวกับการย๎อมผ๎า จะพบวําบรรพบุรุษของเราใน

อดีตมีภูมิความร๎ูที่ลึกซึ้ง จนสั่งสมและสืบทอดมาเป็นภูมิปัญญาที่นําสนใจ น่ันคือ การเลือกสรรสีย๎อม 
และเน้ือผ๎า โดยการเลือกใช๎ต๎นฮํอม หรือต๎นครามมาย๎อมสี และเป็นสีย๎อมที่ใช๎กันแพรํหลายในอดีต
จนถึงปัจจุบัน และเป็นผ๎าที่มีการผลิตและใช๎สอยมากกวําผ๎าชนิดอื่นเพราะใช๎ท าเป็นเคร่ืองนํุงหํมใน
ชีวิตประจาวัน ผ๎าหม๎อฮํอมหรือผ๎าย๎อมครามน้ันจะมีกลิ่นครามติดอยูํ ผ๎าเหลําน้ีไมํคํอยมีแมลงมากัด
กินเน้ือผ๎าให๎เสียหาย เพราะแมลงไมํชอบกลิ่นของครามน่ันเอง เมื่อพิจารณาแล๎วจะเห็นวําบรรพชน
ของเราได๎คิดเลือกสรรวัสดุในการย๎อมสีจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการปูองกันแมลง  กลิ่นของฮํอม
หรือครามน้ันหอมลึกลับและปลอดพิษสาหรับคน แตํแมลงจะไมํชอบกลิ่นน้ีจึงไมํมาเข๎า 

จังหวัดแพรํที่ได๎รับการสืบทอดตํอกันมาจากบรรพบุรุษสูํลูกหลาน ซึ่งแตํเดิมจะผลิตเพื่อ
ใช๎ในครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน ที่ผลิตมากขึ้นจนสามารถผลิตออกจาหนํายเป็นอาชีพที่ชํวยสร๎าง
รายได๎แกํครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสร๎างความเป็นปึกแผํนมั่นคงทางเศรษฐกิจให๎กับท๎องถิ่น  



๔๕ 
 

- สร๎างความภาคภูมิใจแกํคนในชุมชน ปัจจุบันผ๎าหม๎อฮํอมกลายเป็นสัญลักษณ๑และ
สินค๎าประจาจังหวัดแพรํที่คนทั่วไปร๎ูจักเป็นอยํางดี อันนามาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ๑ ของคนในชุมชน  

- สร๎างความสมดุลระหวํางคนกับสังคมและธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน  เน่ืองจากกรรมวิธี
การผลิตที่ใช๎กระบวนการทางธรรมชาติ ด๎วยวัตถุดิบจากธรรมชาติจึงไมํกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและ
ธรรมชาติ กํอให๎เกิดความสมดุลระหวํางคนกับสังคมและธรรมชาติได๎อยํางเหมาะสมและยั่งยืน  

- กํอให๎เกิดการรวมกลุํมสมาชิกกํอต้ังเป็นกลุํมอาชีพ และสมาชิกในกลุํมหรือในชุมชนได๎
รํวมคิดรํวมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ กํอให๎เกิดความสามัคคีในชุมชนตนเอง รํวมมือกันพัฒนา
ศักยภาพจนเป็นกลไกหลักในการทางานกับชุมชน ทิศทางผ๎าหม๎อฮํอมในอนาคต การผลิตผ๎าหม๎อฮํอม
ของจังหวัดแพรํ นอกจากจะเป็นการทาให๎มีเสื้อผ๎าและผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายแล๎ว  ยังเป็นการสร๎าง
อาชีพและสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน การที่ชุมชนเห็นคุณคําของธรรมชาติและร๎ูจักนามาใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสม  

รวมถึงการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา และการพัฒนาองค๑ความร๎ูใหมํ ๆ การถํายทอดจากรํุนสูํรํุน
ในชุมชน ตลอดจนการที่ชุมชนเกิดการจัดการโดยชุมชนเอง  เชํน การรวมกลุํมกันเพื่อจัดต้ังเป็น
สหกรณ๑ เป็นต๎น ดังน้ัน ผ๎าหม๎อฮํอมหรือผ๎าย๎อมคราม จึงมิใชํเป็นเพียงผ๎าสีน๎าเงินเข๎มธรรมดา  ๆ ผืน
หน่ึงเทําน้ัน แตํหม๎อฮํอมยังเป็นผ๎าที่นอกจากจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเร่ืองกลิ่นและสีที่เป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะผืนซึ่งตํางกับผ๎าที่ผลิตจากโรงงานแล๎ว ยังแฝงด๎วยความทุํมเททั้งแรงกายและแรงใจ
ของผู๎ทอและผู๎ย๎อม จึงท าให๎ 

เสื้อผ๎าหม๎อฮํอมรวมถึงผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายชนิดจากผ๎าหม๎อฮํอมของจังหวัดแพรํ  ซึ่ง
ย๎อมด๎วยสีครามจากธรรมชาติกลายเป็นผลิตภัณฑ๑หน่ึงที่ได๎รับความนิยม  ทั้งจากชาวไทยและชาว
ตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุุนจนผลิตไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
ทั้งน้ี เพราะผ๎าหม๎อฮํอม หรือผ๎าย๎อมครามเป็นผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาติ ถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีสีเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะผืน ไมํซาแบบใคร จึงนับได๎วําเป็นงานศิลปะอีกแขนงหน่ึงที่ควรคําแกํการอนุรักษ๑ 
สํงเสริม และถํายทอดให๎ตกทอดแกํรํุนลูกหลาน แตํปัจจุบันผู๎ที่มีความร๎ูความสามารถในการทาหรือ
ย๎อมผ๎าหม๎อฮํอมสํวนใหญํมักจะเป็นคนที่มีอายุราว ๔๐- ๕๐ ปีขึ้นไป จึงเป็นที่นํากังวลวําหากเยาวชน
คนรํุนหลังไมํสนใจเรียนร๎ูภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ๎าหรือย๎อมผ๎าหม๎อฮํอมและไมํเห็นความส าคัญใน
การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าหม๎อฮํอม อีกทั้งหากไมํมีการจัดเป็นหลักสูตรท๎องถิ่นไว๎ในระบบการเรียน
การสอนสาหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนแล๎ว อีกไมํนานผ๎าหม๎อฮํอมย๎อมสีธรรมชาติก็คงจะเหลือแตํ
เพียงเรื่องเลําไว๎เป็นความทรงจาอันนําเศร๎าของภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ถูกลืมเลือน ไปจากสังคมไทยใน
ที่สุด 

กลําวได๎วําการผ๎าหม๎อฮํอม เป็นภูมิปัญญาพื้นบ๎านที่มีคุณคําควรแกํการศึกษา  อนุรักษ๑ 
ถํายทอด และสืบทอดไว๎ให๎เป็นสมบัติของชาวจังหวัดแพรํและคนไทยทั้งชาติ จากการผลิตผ๎าหม๎อฮํอม



๔๖ 
 

เพื่อไว๎ใช๎สอยกันเองในครอบครัว สังคม และการแลกเปลี่ยน จนกระทั่งมาสูํการผลิตเพื่อจาหนําย โดย
มีกระแสการอนุรักษ๑ผ๎าย๎อมสีธรรมชาติเป็นแรงจูงใจ  จนสามารถทาเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎และ
เศรษฐกิจแกํชุมชนท๎องถิ่น เกิดการบริหารจัดการในหลาย ๆ ด๎าน เชํน การจัดต้ังเพื่อรวมกลุํมกันเป็น
สมาคม/ชมรม ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผ๎าหม๎อฮํอม การจัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการลงทุนและการจา
หนําย เป็นต๎น ดังน้ัน จึงควรอนุรักษ๑ไว๎ให๎อนุชนรํุนหลังได๎สืบทอด  

ขั้นตอนกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม รวมถึงการประยุกต๑และพัฒนารูปแบบตําง ๆ ให๎
เป็นไปตามความต๎องการของตลาดโดยไมํสูญเสียความเป็นเอกลักษณ๑ด้ังเดิมของผ๎าหม๎อฮํอม ซึ่งจะ
เป็นการอนุรักษ๑ สํงเสริม ถํายทอด และสืบทอด ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีคุณคําน้ีให๎เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบไป อันจะกํอให๎เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิใจในเอกลักษณ๑ของชุมชน
ตนเอง อีกทั้งยังสามารถนามาประกอบเป็นอาชีพเพื่อเสริมสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติได๎อยํางยั่งยืน  

เอกลักษณ๑ประจาชาติไทยถูกถํายทอดลงบนผืนผ๎า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่คนในชาติ
ทุกสาขาอาชีพให๎ความสนใจเอาใจใสํ และให๎การสํงเสริมอยํางจริงจัง ปัจจัยดังกลําว ทาให๎ชาวบ๎านมี
กาลังใจในการประกอบอาชีพทาผ๎าหม๎อฮํอม  การสืบทอดภูมิปัญญาอยํางตํอเน่ือง เป็นเร่ืองส าคัญ
หัตถกรรมแตํละชิ้นต๎องใช๎เวลา ฝีมือ กรรมวิธีการผลิตยุํงยากซับซ๎อน ต๎นทุนสูงเราคนไทยควรให๎การ
สนับสนุน และใช๎สินค๎าไทย ที่ผลิตโดยคนไทย ในรูปแบบของผ๎าไทย จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น ผู๎ศึกษาได๎ท าการรวบรวมมาน้ัน สามารถน ามาใช๎ในการศึกษาในคร้ังน้ี ใน
เร่ืองประสิทธิภาพการผลิต  ผลิตภัณฑ๑ตํางๆโดยใช๎สมการของ  Cobb-Douglas Production 
Function เข๎ามาวิเคราะห๑ในงานวิจัย อีกทั้งแนวคิดในเร่ืองผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎านตํางๆ  ในเร่ืองของการ
ผลิต ต๎นทุนการผลิต ในบทตํอไป 

 
๒.๗.๔ ทิศทางผ้ารม้อฮ่อมในอนาคต  
การผลิตผ๎าหม๎อฮํอมของจังหวัดแพรํ นอกจากจะเป็นการท าให๎มีเสื้อผ๎าและผลิตภัณฑ๑ที่

หลากหลายแล๎ว ยังเป็นการสร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน การที่ชุมชนเห็นคุณคําของ
ธรรมชาติและร๎ูจักน ามาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสม  รวมถึงการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา 
และการพัฒนาองค๑ความร๎ูใหมํ ๆ การถํายทอดจากรํุนสูํรํุนในชุมชน ตลอดจนการที่ชุมชนเกิดการ
จัดการโดยชุมชนเอง เชํน การรวมกลุํมกันเพื่อจัดต้ังเป็นสหกรณ๑ เป็นต๎น  

ดังน้ัน ผ๎าหม๎อฮํอมหรือผ๎าย๎อมคราม จึงมิใชํเป็นเพียงผ๎าสีน๎าเงินเข๎มธรรมดา ๆ ผืนหน่ึง
เทําน้ัน แตํหม๎อฮํอมยังเป็นผ๎าที่นอกจากจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเร่ืองกลิ่นและสีที่เป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะผืนซึ่งตํางกับผ๎าที่ผลิตจากโรงงานแล๎ว ยังแฝงด๎วยความทุํมเททั้งแรงกายและแรงใจของผู๎ทอ
และผู๎ย๎อม จึงท าให๎เสื้อผ๎าหม๎อฮํอมรวมถึงผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายชนิดจากผ๎าหม๎อฮํอมของจังหวัด
แพรํ ซึ่งย๎อมด๎วยสีครามจากธรรมชาติกลายเป็นผลิตภัณฑ๑หน่ึงที่ได๎รับความนิยม  ทั้งจากชาวไทยและ
ชาวตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุุนจนผลิตไมํเพียงพอตํอความ



๔๗ 
 

ต๎องการ ทั้งน้ี เพราะผ๎าหม๎อฮํอม หรือผ๎าย๎อมครามเป็นผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาติ ถือเป็นงานหัตถกรรม
ที่มีสีเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะผืน ไมํซ้ าแบบใคร จึงนับได๎วําเป็นงานศิลปะอีกแขนงหน่ึงที่ควรคําแกํการ
อนุรักษ๑ สํงเสริม และถํายทอดให๎ตกทอดแกํรํุนลูกหลาน แตํปัจจุบันผู๎ที่มีความร๎ูความสามารถในการ
ท าหรือย๎อมผ๎าหม๎อฮํอมสํวนใหญํมักจะเป็นคนที่มีอายุราว ๔๐-๕๐ ปีขึ้นไป จึงเป็นที่นํากังวลวําหาก
เยาวชนคนรํุนหลังไมํสนใจเรียนร๎ูภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ๎าหรือย๎อมผ๎าหม๎อฮํอมและไมํเห็น
ความส าคัญในการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าหม๎อฮํอม อีกทั้งหากไมํมีการจัดเป็นหลักสูตรท๎องถิ่นไว๎ใน
ระบบการเรียนการสอนส าหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนแล๎ว อีกไมํนานผ๎าหม๎อฮํอมย๎อมสีธรรมชาติก็
คงจะเหลือแตํเพียงเรื่องเลําไว๎เป็นความทรงจ าของภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ถูกลืมเลือน ไปจากสังคมไทยใน
ที่สุด 
 
๒.๘ วิสารกิจผ้าทอจังรวัดแพร่ 
 ผ๎าทอเป็นหัตถกรรมรูปแบบลวดลาย สีสันที่วิจิตรสวยงามที่ปรากฏบนผืนผ๎าแสดงให๎เห็น
ถึงความละเอียด ประณีตบรรจง ความต้ังใจ มุํงมั่น จิตที่เป็นสมาธิ ความอํอนโยน สุขุมเยือกเย็น 
สามารถสร๎างสรรค๑งานศิลปะที่งดงาม ทรงคุณคํามาช๎านานที่มีการสืบทอดกันมาอันยาวนานต้ังแตํ  
บรรพบุรุษ จากรุํนตํอรํุนจนมาถึงทุกวันน้ี 

เมืองลองเป็นชุมชนเกําแกํที่มีความเจริญ๓๗ เป็นเมืองหน๎าดํานของอาณาจักรล๎านนามากํอน 
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนวัดวาอารามที่เกําแกํมากมาย เป็นรํองรอยที่เชื่อได๎วําเป็นเมืองที่
เคยรํุงเรืองทั้งด๎านสังคม ศาสนา และศิลปกรรมมาแตํโบราณ ชาวล๎านนาเป็นพวกไทยพวนหรือชาว
ไทยโยนก ซึ่งมีเทคนิคและศิลปะในการทอผ๎าเป็นของตนเอง เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว หญิงสาว
ชาวบ๎านจะมีความสามารถในการทอผ๎าไว๎สวมใสํเองเพื่อใช๎ในโอกาสพิเศษ เชํน พิธีแตํงงาน งาน
เทศกาล งานมงคลตําง ๆวัสดุอุปกรณ๑ในการทอผ๎าเป็นของพื้นบ๎านที่สามารถท าขึ้นเองได๎เป็นสํวนใหญํ 

ไมํมีหลักฐานยืนยันที่แนํนอนวําชาวเมืองลองทอผ๎าตีนจกมาแตํเมื่อใด แตํความรํุงเรืองของ
เมืองลองมีมานานกวํา ๒๐๐ ปี ซึ่งจากการรวบรวมผ๎าทอตีนจกโบราณของอ าเภอลอง พบวําผ๎าตีนจก
เมืองลองบางผืนมีอายุเกําแกํกวํา ๑๕๐ ป ี

การทอผ๎าตีนจก เป็นงานหัตถกรรมที่ลูกหลานเมืองลองมีความภาคภูมิใจที่ได๎เป็นผู๎สืบทอด 
รูปแบบลวดลาย สีสันที่วิจิตรสวยงามที่ปรากฏบนผืนผ๎าแสดงให๎เห็นถึงความละเอียด ประณีตบรรจง 
ความต้ังใจ มุํงมั่น จิตที่เป็นสมาธิ ความอํอนโยน สุขุมเยือกเย็น สามารถสร๎างสรรค๑งานศิลปะที่งดงาม 
ทรงคุณคํามาช๎านาน ลวดลายบนผืนผ๎าของเมืองลองน้ันจะเต็มไปด๎วยเรื่องราวอันแสดงถึงความยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนา รูปสัตว๑หรือดอกไม๎ พันธุ๑ไม๎ตําง ๆ ล๎วนเป็นตัวแทนและบํงบอกถึงความสุขเป็น
เรื่องราวที่มาจากวิถีชีวิตของชาวเมืองลองทั้งสิ้น 

 ในอดีตผู๎ทอผ๎าอ าเภอลองเป็นผู๎ที่มีพรสวรรค๑และความละเมียดละไมอยํางยิ่ง มีการทอผ๎า
ตีนจกเพื่อใช๎เย็บตํอกับซิ่น หรือ ผ๎าถุง ปัจจุบันมีเพียงไมํกี่รายที่ยังคงใช๎วิธีการทอผ๎าตีนจกแบบโบราณ 
คือ การจกลายด๎วยขนเมํนใช๎เทคนิคสมัยใหมํคือการใช๎ “เขาฟืม” ซึ่งมีลวดลายส าเร็จรูป เป็นชุดน าไป
ประกอบบนกี่ทอผ๎า แล๎วทอโดยวิธียกเขาก็จะท าให๎เกิดลวดลายได๎ตามแบบ อาจใช๎การจกด๎ายเส๎นยืน
                                                   

๔๐ ผ้าทอด้วยมือ , https://sutticha.wordpress.com/๒๐๑๒/๐๑/๐๖/hello-world/, ๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ 
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ด๎วยขนเมํนเพียงบางสํวนเทําน้ัน ผู๎ที่มีความสามารถในการแกะดอกก็จะมัดเขาลายแบบส าเร็จรูป 
ลวดลายตําง ๆ น้ี ขายเป็นชุด เรียกวํา “เครือ”เครือหน่ึงจะทอซิ่นได๎ประมาณสิบกวําผืน โดยมี
เส๎นด๎ายยืนชุดเดียวกัน เปลี่ยนสีแตํละผืนได๎ด๎วยเส๎นด๎ายประดิษฐ๑การทอผ๎าตีนจกด๎วยวิธีน้ีจะรวด เร็ว
และสะดวกขึ้น ชํวยลดขั้นตอนการทอผ๎าตีนจกลงได๎มาก 

 ผ๎าตีนจกอ าเภอลอง ในปัจจุบันได๎ปรับสีผ๎าให๎เข๎ากับความต๎องการของตลาด โดยได๎รับ
การฝึกฝนอบรม ผู๎ทอผ๎าในปัจจุบันให๎มีความสามารถเลือกสีสันให๎ได๎สีที่นํุมนวล การใช๎โทนสีเดียวกัน
เป็นหลัก โดยให๎ระดับสีเป็นหลายระดับ หรือถ๎าต๎องการเน๎นพิเศษก็เพียงแตํเพิ่มสีอื่นไมํเกิน ๑ – ๒ สี 
เทําน้ัน ผ๎าตีนจกประเภทน้ีสามารถน าไปดัดแปลงเพื่อใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎งํายขึ้นนอกเหนือไปจาก
การตํอเป็นเชิงผ๎าถุงอยํางเดียวเป็นแนวทางที่ดีในการขยายตลาดผ๎าจกให๎กว๎างขึ้น เพราะสามารถ
น าไปแปรรูปผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ เพิ่มขึ้นได๎ 

 ในปัจจุบัน แม๎จะยังคงมีการทอผ๎าตีนจกด๎วยเส๎นใยธรรมชาติ คือ ฝูายและไหม แตํสีย๎อม
สํวนใหญํเป็นสีวิทยาศาสตร๑ เน่ืองจากหาซื้อได๎งํายและคงทนกวําสีธรรมชาติและมีครบทุกสีตาม
ต๎องการ การพัฒนาลวดลายและการให๎สีผ๎าแตํละชิ้นได๎เปลี่ยนไปเพื่อให๎ตรงตามความต๎องการของ
ผู๎บริโภค ลวดลายที่เกิดขึ้นใหมํแม๎จะมีโครงสร๎างหลักเชํนเดียวกับลวดลายโบราณ แตํคํอย ๆ พัฒนา
ดัดแปลงในรายละเอียดตามที่ผู๎ทอเห็นวําสวยงาม จนไมํสามารถบอกได๎วําเป็นลายอะไร  ด๎านการให๎
สีสันก็แปลกไปจากลายผ๎าตีนจกโบราณซึ่งใช๎แมํสีที่เห็นได๎เดํนชัด 

 ผ๎าทอตีนจกเมืองลอง๓๘ เป็นผ๎าทอมือของชาวบ๎าน ในอดีตทอขึ้นเพื่อน าไปตํอเป็นเชิง
ผ๎าถุง ท าให๎ผ๎าถุงที่ชาวเหนือเรียกวํา ผ้าซิ่น มีความสวยงามยิ่งขึ้น ผ๎าซิ่นที่ตํอเชิงด๎วยผ๎าทอตีนจกมีชื่อ
เรียกวํา ซิ่นตีนจก แม๎ปัจจุบันจะได๎มีการพัฒนารูปแบบการทอผ๎าตีนจกไปเป็นผ๎าจกชนิดอื่นๆ แตํคน
ทั่วไปยังนิยมเรียกวํา ผ้าตีนจก 

 ค าวํา ตีนจก มาจากค าวํา ตีน และจก โดยค าวํา ตีน มาจากค าวํา ตีนซิ่น ซึ่งในภาษาไทย
กลาง คือ ชายผ๎าถุง สํวนค าวํา จก เป็นค ากริยาในภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาไทยยวน หมายถึง การล๎วง 
ซึ่งในการทอผ๎าชนิดน้ีของชาวไทยยวนจะมีลักษณะการทอลวดลายบนผืนผ๎าด๎วยการใช๎ขนเมํนหรือไม๎
แหลมจกหรือล๎วงเส๎นด๎ายสีตําง ๆ ให๎เป็นลวดลายตามที่ก าหนดไว๎ ผ๎าที่ทอได๎จึงมีชื่อวํา ผ้าจก แตํสํวน
ใหญํทอเพื่อน าไปตํอเป็นเชิงผ๎าถุง ชาวบ๎านจึงเรียกผ๎าชนิดน้ีวํา ผ้าตีนจก 

 แหลํงทอผ๎าตีนจกในจังหวัดแพรํที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ๑เดํน คือ อ าเภอลอง หรือ เมือง
ลอง ซึ่งในอดีตผ๎าทอตีนจกเมืองลองเป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู๎สวมใสํ 
สํวนใหญํผู๎ใช๎ผ๎าทอตีนจกจะเป็นผู๎ที่มีฐานะดีหรืออาจเป็นเชื้อสายของเจ๎าเมือง  

 ชนิดของผ้าทอจกเมืองลอง  ในอดีตการสวมใสํผ๎าทอจกจะนิยมใสํในงานหรือโอกาส
ส าคัญ เชํน งานเทศกาล งานขึ้นบ๎านใหมํ งานแตํงงาน และการไปท าบุญที่วัด เป็นต๎น ในปัจจุบันผ๎า
ทอตีนจกเมืองลองได๎พัฒนารูปแบบของผ๎าให๎มีความหลากหลายขึ้น ตามความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการใช๎สอบ ดังน้ี 

 ๑. ตีนจก เป็นผ๎าทอจกแบบดังเดิมที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อใช๎ตํอเชิงผ๎าถุงหรือตีนซิ่น การทอ
ผ๎าชนิดน้ีในอดีตใช๎ฟืม ๖ หลบ จะได๎ผ๎าทอที่มีความกว๎างประมาณ ๑๐ น้ิว ยาวประมาณ ๗๐ น้ิว แตํ
หลังจากที่ได๎มีการฟื้นฟูการทอผ๎าตีนจกของอ าเภอลอง ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได๎มีการน าเทคนิคใหมํๆ มา
                                                   

๘๑ พัชราภรณ๑ พันธุรัตน๑, เพ็ญพรรณ จารุรัชน๑ และเกื้อกูล ธีรภานุกุล, ผ้าทอตีนจกเมืองลอง จังรวัดแพร่. 
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ใช๎ในการทอผ๎าตีนจกและได๎มีการเพิ่มขนาดของฟืมให๎กว๎างขึ้น โดยใช๎ฟืม ๗ หลบ ๘ หลบ ถึง ๒๕ 
หลบ ซึ่งเป็นการทอผ๎าตีนจกทั้งผืน 

 ๒. ผ้าสไบรรือผ้าสะรว้านบ่า เป็นผ๎าจกหน๎าแคบมีความกว๎างประมาณ ๗ น้ิว ความยาว
ประมาณ ๖๐ น้ิว สํวนกลางของผ๎าเป็นลวดลายจกชายผ๎าทั้งสองด๎านท าเป็นชายครุย ผ๎าสไบน้ีนิยม
น าไปใช๎ในการแตํงกายแบบพื้นเมืองภาคเหนือ 

 ๓. ผ้าคลุมไรล่ เป็นผ๎าทอจกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎หํมคลุมไหลํ เมื่ออากาศหนาวเย็นการ
แตํงกายแบบคนพื้นเมืองเหนือแทนการใช๎ผ๎าหํม บางที่นิยมในอดีตขนาดผ๎าคลุมไหลํน้ีมีความกว๎าง
ประมาณ ๑๘ น้ิว ความยาวประมาณ ๖๐ น้ิว ในปัจจุบันผู๎ใช๎บางสํวนนิยมน าผ๎าชนิดน้ีไปประดับ
ตกแตํงฝาผนังบ๎าน ผ๎าคลุมโต๏ะรับแขก ตลอดจนน าไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ๎าส าหรับสวมใสํ 

 ๔. ผ้าเทป เป็นผ๎าที่มีการจกทั้งผืนซึ่งใช๎ลวดลายซ้ ากันโดยมีลวดลายน๎อยกวําตีนซิ่น 
ขนาดของผ๎าเทปมีความกว๎างประมาณ ๑๔ น้ิว ยาวประมาณ ๑๐๐ น้ิว เป็นผ๎าที่พัฒนาขึ้นเพื่อน าไป
ตัดเย็บ ตกแตํงกับผ๎าชนิดอื่นเพื่อให๎เกิดความสวยงามกับผ๎าที่สวมใสํ หรือน าไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ๑
อื่น ๆ เชํน กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร แฟูมเอกสาร กลํองใสํกระดาษช าระ เป็นต๎น 

 ผ๎าทอของอ าเภอลองมีให๎เลือกหลายชนิด แตํผู๎ใช๎สํวนใหญํยังคงให๎ความสนใจตีนจกที่ยัง
ไมํได๎น าไปตํอกับซิ่นและซิ่นตีนจกมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผ๎าทอตีนจกของเมืองลองมีคุณภาพดี 
มีการสอดสีสวยงาม ไมํตกสีและมีให๎เลือกหลากสี สามารถน าไปประกอบใช๎ในการตัดเย็บเป็นเสื้อผ๎าที่
ทันสมัยได๎อยํางกลมกลืน อาชีพการทอผ๎าตีนจกเป็นอาชีพเสริมที่ส าคัญชองชาวอ าเภอลองในปัจจุบัน 

 วัตถุดิบและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทอผ้า ผ๎าทอตีนจกของอ าเภอลอง สํวนใหญํเป็นผ๎าฝูาย 
จึงใช๎ฝูายเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ นอกจากน้ันยังมีผ๎าทอตีนจกที่ใช๎ไหม ด้ินเงิน ด้ินทองเป็นวัตถุดิบในการ
ทอ และสํวนประกอบที่ส าคัญ ประกอบด๎วย 

 ๑. กี่ หมายถึง เคร่ืองมือในการทอผ๎าท าเป็นโครงสร๎างไม๎หรือเหล็ก 
 ๒. ไม๎ดาบ เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎แยกด๎ายเส๎นยืนออกจากกัน 
 ๓. กระสวย ใช๎ส าหรับทอพุํงเส๎นด๎ายพุํง 
 ๔. ฟืม เป็นอุปกรณ๑ส าหรับการเรียงเส๎นด๎ายเพื่อทอ 
 ๕. ม๎าเหยียบ เป็นเคร่ืองมือในการทอผ๎าที่ประกอบคํูกับกี่ทอผ๎า 
 ๖. เขาเหยียบ เป็นอุปกรณ๑ที่ยกเส๎นด๎ายยืนออกจากกันในการทอ 
 ๗. เขาฟืม เป็นอุปกรณ๑ส าหรับเรียงเส๎นด๎าย 
 ๘. ด๎ายเส๎นยืน เป็นเส๎นด๎ายที่เรียงอยูํในฟืม 
 ๙. ด๎ายสอด เป็นเส๎นด๎ายหรือไหมสีตําง ๆ ที่ใช๎ทอท าลวดลายด๎วยวิธีการยกเขา 
 ๑๐. ด๎ายพุํง เป็นเส๎นด๎ายที่ใสกระสวยแล๎วพุํงไประหวํางด๎ายเส๎นยืน (เป็นสีเดียวกันกับ

ด๎ายเส๎นยืน) 
 ๑๑. ด๎ายแตํงดอก เป็นเส๎นด๎าย (สีตําง ๆ) ส าหรับแตํงเป็นลวดลาย 
 ๑๒. ลอกล๎อ เป็นอุปกรณ๑ส าหรับดึงเขายกดอกกับม๎าเหยียบ 
 ๑๓. หลอด เป็นเคร่ืองมือที่ใช๎ใสํด๎าย 
 ๑๔. เผี่ยน เป็นอุปกรณ๑ในการปั่นฝูายในเป็นเส๎นด๎าย 
 ๑๕. เขายกดอก เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการเก็บลายผ๎า 
 ๑๖. เผียขอ เป็นอุปกรณ๑ส าหรับโว๎นด๎ายเพื่อน าไปทอผ๎า 



๕๐ 
 

 ๑๗. โก๎งกว๎าง เป็นอุปกรณ๑ในการกวักด๎ายเพื่อน าไปโว๎น 
 ๑๘. หางเห็น เป็นอุปกรณ๑ส าหรับเสียบมะกวักเพื่อกรอเส๎นด๎าย 
 ๑๙. มะกวัก เป็นอุปกรณ๑ในการกรอเส๎นด๎ายเพื่อน าไปโว๎น 
 ๒๐. ขนเมํน หรือ ไม๎แหลม เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการจกด๎ายพุํงเส๎นยืน 

 
 ลวดลายผ้าตีนจกเมืองลอง 
 ชํางทอผ๎าตีนจกชาวเมืองลองในอดีต เป็นผู๎ที่มีพรสวรรค๑และความสามารถสูง เห็นได๎จาก

ลวดลายโบราณของผ๎าที่เหลือตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีจ านวนมากนับร๎อยลาย โดยชํางทอผ๎าเมือง
ลองในอดีตสํวนใหญํมีความสามารถในการประดิษฐ๑คิดค๎นลวดลายและสอดใสํสีสันของผ๎าให๎มีลักษณะ
ที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตน นอกจากน้ียังมีการน าลายผ๎าพื้นฐานตํางๆมาประสมกันอยํางกลมกลืนแตํ
เป็นที่นําเสียดายวําไมํมีการบันทึกลายผ๎าและชื่อไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรมีเพียงการบอกตํอกันมา ซึ่ง
อาจท าให๎เกิดความผิดพลาด ประกอบกับในปัจจุบันมีการประยุกต๑ลายผ๎าจากแหลํงอื่นมาใช๎ท าให๎
ลวดลายโบราณที่เป็นของเมืองลองอยํางแท๎จริงสูญหายไปในที่สุดอยํางนําเสียดาย 

 เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกเมืองลอง 
 แหลํงทอผ๎าตีนจกในประเทศไทยมีอยูํหลายแหํงซึ่งแตํละที่มีลักษณะเฉพาะที่ตํางกันของ

ตนเอง ส าหรับแหลํงผลิตที่เมืองลองหรืออ าเภอลอง จังหวัดแพรํ เป็นแหลํงทอผ๎าตีนจกที่ส าคัญของ
ภาคเหนือซึ่งมีเอกลักษณ๑ของผ๎าตีนจกที่ส าคัญดังน้ี 

 ๑. ความรลากรลายของสีพ้ืนท่ีแต่งลวดลาย 
 ผ๎าตีนจกของเมืองลองมีลักษณะสีเดํนดูแล๎วสะดุดตาตํางจากแหลํงอื่นจึงมักนิยมใช๎สีพื้น

เดิมโดยตลอดเชํน พื้นแดง เป็นต๎น ชํางทอผ๎าชาวเมืองลองในอดีตมีความสามารถในการออกแบบสี
และลวดลายได๎อยํางกลมกลืน ทั้งผ๎าตีนจกที่เป็นผ๎าฝูาย ไหมหรือด้ิน ท าให๎ผ๎าทอตีนจกเมืองลองเป็น
ผ๎าที่ทรงคุณคํา ปัจจุบันชํางทอผ๎าชาวอ าเภอลองยังได๎มีการพัฒนาการใช๎สีย๎อมผ๎าจากธรรมชาติที่ไมํ
ท าลายสิ่งแวดล๎อมและมีความสวยงามตามธรรมชาติหลากหลายสี ซึ่งท าให๎ผ๎าทอตีนจกที่ผลิตได๎มี
คุณคํามากขึ้น ตลอดจนยังสามารถน าไปตกแตํงกับผ๎าอื่นๆได๎งําย 

 ๒. ลวดลายท่ีใช้ทอผ้ามีรลากรลาย 
 ลายที่ใช๎ในผ๎าทอตีนจกจากแหลํงอื่น สํวนใหญํเป็นลวดลายที่มีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม

ขาดความอํอนช๎อย แตํลวดลายจากตีนจกของเมืองลองจ านวนมากที่เลียนแบบธรรมชาติ เชํน ลาย
ผักแวํน ลายมุก ลายงูห๎อยข๎าว เป็นต๎น ลายเหลําน้ีมีความอํอนช๎อยกวําลายเหลี่ยมตํางๆนอกจากน้ี
การจัดวางลวดลายบนพื้นผ๎ายังมีลักษณะกลมกลืนงดงามและลงตัว ตามรูปแบบองค๑ประกอบความ
งามทางศิลปะ 

 ๓. ผ้าทอจกเมืองลองมีประโยชน์ในการใช้สอยสูง 
 เน่ืองจากมีหลายชนิดให๎เลือกใช๎เชํน ผ๎าจกใช๎ตํอชายซิ่น หรือน าไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ๎าสวม

ใสํผ๎าเทปใช๎ท าผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ในขณะที่ผ๎าทอตีนจกจากแหลํงอื่นเน๎นการใช๎ตอชายผ๎าถุงเป็น
หลักการคิดค๎นพัฒนาที่ตํอเน่ืองของชํางทอผ๎าชาวอ าเภอลองในปัจจุบันท าให๎ผ๎าทอตีนจกเมืองลองมี
ความทันสมัยทั้งสีสันและลวดลาย 

 ๔. ผ้าทอตีนจกเมืองลองมีรลายขนาดใร้เลือกใช้ 
 ในการทอใช๎ฟืมขนาดตํางกันท าให๎ขนาดของผืนผ๎ามีขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญํ ท าให๎



๕๑ 
 

ผู๎ใช๎สามารถเลือกใช๎ได๎ตามความเหมาะสม 
 ๕. ผ้าทอตีนจกเมืองลองในปัจจุบันมีราคาย่อมเยา 
 ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการพัฒนาผ๎าตีนจกให๎งํายขึ้น โดยใช๎เขาฟืมชํวยในการท า

ลวดลายและใช๎เวลาทอผ๎าแตํละผืนสั้นลง โดยคุณคําของผ๎าไมํได๎ด๎อยลอง ต๎นทุนในด๎านแรงงานจึงต่ า
กวําการใช๎เทคนิคการจกแบบเดิม ตลาดของผ๎าทอตีนจกเมืองลองจึงขยายออกไปกว๎างเป็นที่ร๎ูจักของ
คนทั่วไปมากขึ้น 
 
๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ  สังขรัตน๑๓๙  ได๎วิจัย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา พบวํา ปัจจัยด๎านการเมือง ปัจจัย
ทางด๎านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด๎านสังคม เอื้ออ านวยตํอผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สํวนปัจจัย
ทางด๎านเทคโนโลยี และปัจจัยทางนิเวศวิทยาเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการด าเนินในด๎านปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังน้ี ปัญหาด๎านการตลาด ปัญหาด๎านบัญชีและ
การเงินปัญหาด๎านการผลิต ปัญหาด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด๎านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ และปัญหาต๎นทุนการผลิตโดยแนวทางการพัฒนาด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนหนํวยงาน
ภาครัฐเป็นหนํวยงานส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด๎านการให๎ความร๎ู การพัฒนาทักษะ
ด๎านตําง การสนับสนุนด๎านการตลาด และการก าหนดระเบียบตํางๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

ปวีณา โทนแก๎ว ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวเขาเผําลีซอ 
จังหวัดเพชรบูรณ๑ผลการวิจัยพบวํา หมูํบ๎านเพชรด าตั้งอยูํบนเขาสูงกวําระดับน้ าทะเล ๑,๒๐๐เมตร ที่
กองทัพภาคที่ ๓ ยืมพื้นที่ปุาสงวนติดกับอุทยานแหํงชาติทุํงแสลงหลวงจัดสรรให๎เป็นพื้นที่อยูํอาศัย
และที่ท ากินและที่อยูํอาศัยของชนเผําลีซอเป็นสํวนใหญํ มีและชนเผํามูเซอ ชนเผําเย๎า และชนเผําม๎ง 
อยูํสํวนน๎อย มีวิถีชีวิตแบบชนเผําที่ยังคงรักษาเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมไว๎อยํางดียิ่งถํายทอดออกมา
เป็นสินค๎าที่ท าด๎วยมือ๔๐  

 กรรณิการ๑ ทิมหอม๔๑ ได๎ศึกษาวิจัยเร่ือง อาชีพการผลิตการทอผ๎ามือ: กรณีศึกษาบ๎าน
หนองขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี ๑.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ๎าทอมือ
บ๎านหนองขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี และ๒) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวโน๎ม ตลอดจนข๎อเสนอแนะเพื่อพัฒนาอาชีพการผลิตผ๎าทอมือของชาวบ๎านหนองขาว จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวํา การทอผ๎าของบ๎านหนองขาวมีมาเป็นเวลานานต้ังแตํอดีต ผู๎หญิงชาว
หนองขาวจะทอผ๎าในเวลาวํางจากการท านา เป็นการทอเพื่อไว๎ใช๎ในครัวเรือน เพื่อเป็นของฝาก หรือ

                                                   
๓๙ ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ  สังขรัตน๑ , “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ

วิสารกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา” , รายงานการวิจัย สาขาสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มราวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖, หน๎า ๒๕-๔๙. 

๔๐ ปวีณา โทนแก๎ว, “การพัฒนาธุรกิจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวเขาเผําลีซอ จังหวัดเพชรบูรณ๑ ”, 
รายงานวิจัย มราวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๔, หน๎า บทคัดยํอ. 

๔๒ กรรณิการ๑ ทิมหอม, อาชีพการผลิตผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านรนองขาว ตําบลรนองขาว อําเภอท่า
ม่วง จังรวัดกาญจนบุรี, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๒), หน๎า ๑-๒. 



๕๒ 
 

ใช๎ในงานบุญ งานประเพณีตํางๆ ส าหรับคนในครอบครัว การทอผ๎าของชาวหนองขาวในอดีตใช๎กี่เอว 
กี่มือ การถํายทอดวิธีการทอผ๎าของชาวบ๎านหนองขาวในอดีตจะมีการถํายทอดกันเองในครัวเรือนและ 
เครือญาติ แตํปัจจุบันจะมีการสอนตามบ๎านของผู๎ช านาญการทอผ๎าในหมูํบ๎าน ผ๎าทอมือของบ๎าน
หนองขาวได๎แกํ ผ๎าขาวม๎า ผ๎าพื้นและผ๎ามัดหมี่ แตํที่ทอกันมากและเป็นที่นิยมใช๎ทั่วไปทั้งคนในท๎องถิ่น
เองและผู๎ที่สัญจรผํานไปมาก็คือ “ผ๎าขาวม๎า” ได๎มีการแปรรูปผ๎าทอมือบ๎านหนองขาวเป็นสินค๎าชนิด
ตํางๆ เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎มีการน าผ๎าทอมาใช๎กันมากยิ่งขึ้น การรวมกลุํมผู๎ทอผ๎าในระยะเริ่มแรกจะ
เป็นการรวมกลุํมตามธรรมชาติกับหูก การรวมกลุํมตามธรรมชาติกับกี่กระตุก สํวนในปัจจุบันจะมีการ
รวมกลุํมสตรีอาสาทอผ๎า กลุํมมัดย๎อม กลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด และกลุํม
ทอผ๎าอิสระตามสังกัดนายทุนอื่นๆ องค๑กรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีบทบาทในการสํงเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพการผลิตผ๎าทอมือให๎กับกลุํมสตรีทอผ๎าทุกกลุํม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ๑สิ นค๎า และ
การจดทะเบียนผ๎าทอมือและผลิตภัณฑ๑แปรรูปเป็นสินค๎า OTOP หรือสินค๎า “หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ๑” ให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลายทั่วประเทศ ตลอดจนการสํงเสริมให๎มีการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในงานเทศกาลตํางๆ ผู๎บริโภคผ๎าหนองขาว คือชาวหนองขาวเอง ๕๐ % และจ าหนํายให๎กับลูกค๎าขา
ประจ า และลูกค๎าขาจร ตํางๆ อีก ๕๐ % ปัญหาและอุปสรรคของอาชีพทอผ๎าบ๎านหนองขาวคือ 
ปัญหาการขาดบุคลากรผู๎ทอผ๎าในฤดูท านา ท าให๎ผ๎าไมํพอจ าหนําย และปัญหาเงินทุนในการจัดซื้อ
วัตถุดิบในการทอของกลุํม มัดย๎อม แนวโน๎มในอนาคตผ๎าหนองขาวจะด ารงอยูํ คํูบ๎านหนองขาว 
เน่ืองจากชาวหนองขาวมีคํานิยมในการสวมใสํผ๎าพื้นเมืองของตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ๑และความ
งดงามของผ๎าพื้นเมือง มีการ แปรรูปผลิตภัณฑ๑อยํางหลากหลาย ได๎รับความนิยมจากชาวตํางถิ่น 
อาชีพทอผ๎าหนองขาวจะด ารงอยูํได๎ และเป็นธุรกิจชุมชนที่สามารถสร๎างรายได๎ และการมีงานท า เป็น
อาชีพเสริมของกลุํมสตรีในชุมชนให๎สามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืนตํอไป 

 กายจน๑ดา  ยี่สุนแซม และคณะ ได๎ศึกษาวิจัย เรื่อง การสืบทอดภูมิปัญญาทอโบราณของ
ชาวไทยเชื้อสายลาวคร่ังในเขตเทศบาลต าบลบํอกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบวํา 
การถํายทอดภูมิปัญญาการทอผ๎าโบราณชาวไทยเชื้อสายลาวคร่ังในเขตเทศบาลต าบลบํอกรุ อ าเภอเม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แบํงเป็น ๒ รูปแบบ คือ การถํายทอดภายในครอบครัว และการ
ถํายทอดให๎กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีวิธีการถํายทอด ๕ วิธี ได๎แกํ การท าให๎ดูเป็นตัวอยําง การให๎ฝึก
ปฏิบัติจริง การบอกกลําวและแนะน าเคล็ดลับตํางๆ การบรรยายและตํางๆ การบรรยายและการสิต 
และการให๎จดเป็นลายลักษณ๑อักษร โดยแรงจูงใจในการเรียนร๎ูจากสภาพแวดล๎อมในครอบครัว การ
สนับสนุนจากคนในครอบครัว ความชอบและความสนใจสํวนตัว ด๎านเศรษฐกิจ และการสนับสนุนจาก
หนํวยงานตํางๆ๔๒ 

ประหยัด มะโนพะเส๎า๔๓ ได๎ศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนเครือขํายกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นเคร่ืองมือ ในการท างานของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร จังหวัดล าพูน พบวํา สถานการณ๑

                                                   

           ๔๒ นางสาวกายจน๑ดา  ยี่สุนแซม และคณะ, การสืบทอดภูมิปัญญาทอโบราณของชาวไทยเชื้อสายลาว
ครั่งในเขตเทศบาลต าบลบํอกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, รายงานการวิจัย,  (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ, ๒๕๕๓). 

๔๓ ประหยัด มะโนพะเส๎า, “กระบวนการขับเคลื่อนเครือขํายกลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นเครื่องมือ ในการ
ท างานของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร จังหวัดล าพูน”, แก่นเกษตร ๔๑, (๒๕๕๖): ๑๗-๒๖. 



๕๓ 
 

ของ กลุํมสมาชิกเครือขํายวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุํมที่มีการด าเนินงานทั้งในระดับดี ปานกลางและต๎อง
ปรับปรุง สํวนกระบวนการ ขับเคลื่อนงานสํงเสริมการเกษตรผํานเครือขํายการเรียนร๎ู วิสาหกิจชุมชน
มี ๖ ขั้นตอน ได๎แกํ ๑) การสร๎างทีมวิจัยและ สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน ๒) ออกแบบและสร๎าง
กระบวนการเรียนร๎ูรํวมกัน ๓) การวิเคราะห๑ศักยภาพของกลุํมและเครือขําย  ๔) การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑พัฒนาเครือขําย ๕) การประชาพิจารณ๑แผนยุทธศาสตร๑พัฒนาเครือขําย และ ๖) การ
ด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร๑พัฒนาเครือขําย สํวนปัจจัยที่มีผลตํอการขับเคลื่อนงานสํงเสริม
การเกษตรผํานเครือขํายการวิสาหกิจ ชุมชน แบํงเป็น ปัจจัยภายในระดับกลุํม ปัจจัยภายในระดับ
เครือขําย และปัจจัยภายนอกเครือขําย 

กษมาพร พวงประยงค๑ และนพพร จันทรน าชู๔๔ ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุํมการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑จังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล ซึ่ง
ประกอบด๎วย อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกตําง กันมีแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ปัจจัยการสนับสนุน จากภายนอก ปัจจัยภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และปัจจัยการบริหารองค๑กร สามารถท านายแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ  ชุมชนรํวมกันได๎
ร๎อยละ ๗๖.๗๐ และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวํา ควรสร๎างผลิตภัณฑ๑ให๎มีความแตกตําง  สร๎างการ
เรียนร๎ูให๎คนในชุมชน และเป็นแหลํงเรียนร๎ูให๎คนนอกชุมชน แล๎วน ามาพัฒนาและประยุกต๑ใช๎กับ กลุํม
ของตน พัฒนาชํองทางข๎อมูลขําวสาร โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูข๎อมูล
ระหวํางกลุํม 
 ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน๔๕ ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา พบวํา ปัจจัยด๎านการเมือง ปัจจัย
ทางด๎าน เศรษฐกจิ และปัจจัยทางด๎านสังคม เอื้ออ านวยตํอผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สํวนปัจจัย
ทางด๎าน เทคโนโลยี และปัจจัยทางนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการด าเนินงาน ในด๎าน
ปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังน้ี ปัญหาด๎านการตลาด ปัญหาด๎าน
บัญชีและ การเงิน ปัญหาด๎านการผลิต ปัญหาด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด๎านการ
ออกแบบ ผลิตภัณฑ๑และปัญหาต๎นทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน หนํวยงานภาครัฐเป็นหนํวยงานส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด๎านการให๎ความร๎ู 
การ พัฒนาทักษะด๎านตํางๆ การสนับสนุนด๎านการตลาด และการก าหนดระเบียบตํางๆ เพื่อสนับสนุน 
วิสาหกิจชุมชน 

                                                   
๔๔กษมาพร พวงประยงค๑ และนพพร จันทรน าชู, “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมการแปรรูป

และผลิตภัณฑ๑จังหวัดสมุทรสงคราม”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๕๖): หน๎า ๑๐๘-๑๒๐. 

๔๕ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน, “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา”, รายงานวิจัย ,  ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, ๒๕๕๖, หน๎า บทคัดยํอ. 



๕๔ 
 

 รัชนี รูปหลํอ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา วํองวิวิธกุล๔๖ ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาสูํความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน พบวํา วิสาหกิจชุมชนเกิดจากหนํวยงาน
ภาครัฐเกิดการสํงเสริมให๎เกิดการรวมกลุํมของคนในชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
เงินทุน แตํการด าเนินงานเป็นลักษณะกิจการสํวนตัว  ปัญหาที่พบคือไมํสามารถขยายตลาดได๎ ไมํ
สามารถด าเนินงานในรูปแบบของกลุํมวิสาหกิจได๎ ท าให๎วิสาหกิจชุมชนอํอนแอและมีแนวโน๎มการ
ยกเลิกกลุํม แตํยังด าเนินการผลิตในลักษณะของผลิตภัณฑ๑ชุมชน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูํ
ความยั่งยืน มีโอกาสขยายตัวเชิงธุรกิจได๎จึงต๎องเร่ิมจากผู๎น ามีความสามารถ มีธรรมาภิบาล เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกและมีความสัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชน และได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐใน
การสร๎างเครือขํายวิสาหกิจชุมชน และสร๎างตลาดภายในท๎องถิ่น 
 ฌัชฌานันท๑ นิติวัฒนะ๔๗ ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการสํงเสริมกลยุทธ๑ทางการตลาด 
ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุํมวิสาหกิจชุมชน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน พบวํา มีการ
ใช๎กลยุทธ๑ทางการตลาดภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุํมวิสาหกิจชุมชน อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแกํนโดยรวมอยูํในระดับปฏิบัติปานกลาง แนวทางการสํงเสริมกลยุทธ๑ทางการตลาดภายใต๎
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุํม วิสาหกิจชุมชนอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํนมีดังน้ี ๑) ด๎านผลผลิต 
เน๎นเร่ืองการใช๎ทรัพยากร  ทุกชนิดอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตสินค๎าที่มีความ
รับผิดชอบตํอสังคมและ สิ่งแวดล๎อม ผลิตสินค๎าต๎องมีความซื่อสัตย๑ ผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค และตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ๑ตลอดกระบวนการ
ผลิตอยํางซื่อสัตย๑สุจริต ๒) ด๎านราคา เน๎นต้ังราคาตามคุณภาพสินค๎า ให๎เครดิตในการซื้อสินค๎า  /ขาย
เงินเชื่อตามหลักวิชาการ สมาชิกร๎ูความเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ๑ ต้ังราคาที่ยุติธรรม ไมํเอา
เปรียบผู๎บริโภค และไมํเน๎น ก าไรระยะสั้น ๓) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายมีเครือขําย ซื่อสัตย๑สุจริต 
ไมํเอาเปรียบผู๎จัดจ าหนําย และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับคํูค๎าในระยะยาว ๔) ด๎านการสํงเสริม
การตลาดเน๎นโฆษณาสินค๎าไมํเกิน ความจริง แนะน าสินค๎าแบบปากตํอปาก มีการจัดแสดงสินค๎า มี
สํวนลดและแถมสินค๎า จัดกิจกรรม เพื่อกลับคืนสูํชุมชน ร๎ูจักแบํงปันและรับผิดชอบในการอยูํรํวมกัน
ในสังคม 

                                                   
๔๖ รัชนี รูปหลํอ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา วํองวิวิธกุล , “แนวทางการพัฒนาสูํความยั่งยืนและ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน”, วารสารวิชาการและวิจัย, มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕, หน๎า ๑๕๘-๑๗๑. 

๔๗ ฌัชฌานันท๑ นิติวัฒนะ, “แนวทางการสํงเสริมกลยุทธ๑ทางการตลาด ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกลุํมวิสาหกิจชุมชน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน”, สุทธิปริทัศน์, ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๙๑ (กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๕๘): หน๎า ๒๒๐-๒๓๘. 



๕๕ 
 

 ธวัชชัย บุญมี, เดชวิทย๑ นิลวรรณ, มานพ ชุํมอุํนและคณะ๔๘
 ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง การวิจัย

และพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านสันทรายต๎นกอก ต าบลฟูาฮําม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
พบวํา ๑. การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุํม กลุํมหัตกรรมสลีปิงใจแก๎วกว๎าง ผลการ
ประเมินด๎านการบริหารจัดการ พบวํา หลังด าเนินโครงการอยูํในระดับดี สํวนกลุํมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ผลการประเมินด๎านการบริหารจัดการ พบวํา หลังด าเนินโครงการอยูํในระดับดี ๒. ผลการ
การบูรณาการองค๑ความร๎ูด๎านการตลาด  การบูรณาการองค๑ความร๎ูด๎านการตลาด โดยการท า
การตลาดทางอินเทอร๑เน็ตผํานทางเว็บไซต๑ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการให๎ เข๎ากับชํองทางการจัดจ าหนําย
สินค๎าชุมชน และการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สินค๎า วัฒนธรรมและแหลํงทํองเที่ ยวชุมชน ๓ . 
ผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาศักยภาพการผลิตกลุํมหัตถกรรมสลีปิงใจแก๎วกว๎าง 
โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการเพ๎นท๑ภาพ โดยผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 
และสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ของกลุํม ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ การผลิตกลุํมแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑การเกษตร โดยการให๎ความร๎ูด๎านการสุขาภิบาลอาหาร ท าให๎สมาชิกกลุํมได๎รับความร๎ูด๎าน
การ สุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพอาหาร และเตรียมพร๎อมที่จะขอการรับรองด๎านมาตรฐาน
อาหาร เชํน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐานอาหารและยา (อย.) 
 ประพีพร อักษรศรี๔๙ ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง ระบบการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนภาค
กลาง พบวํา กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจ าเป็นต๎องสร๎างการเรียนร๎ูอยํางเป็นระบบต้ังแตํข๎อมูล
ท๎องถิ่น การค๎นหาและการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญา การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ๑ การ
จัดการด๎านการตลาดในลักษณะหํวงโซํอุปทาน และการให๎ชุมชนประกันคุณภาพของตนเอง มี
กระบวนการประสานเครือขํายที่เชื่อมโยงกันจะท าให๎เกิดการพัฒนาที่ฝังรากถึงท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 
 ไพศาล ร้ิวธงชัย และคณะ๕๐ ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษารูปแบบเครือขํายการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนผ๎าทอของจังหวัดพิษณุโลก พบวํา จังหวัดพิษณุโลกมีการพัฒนารูปแบบเครือขํายผ๎าทอ
ขึ้นโดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบที่เป็นทางการ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ แตํ
การด าเนินงานไมํเปน็ไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว สมาชิกเครือขํายจึงมีความเห็นสอดคลอง กันในการที่จะ
ทบทวนและพัฒนารูปแบบเครือขํายใหมํโดยมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันหลายคร้ัง 
ทั้งที่เป็นการประชุมรวมสมาชิกเครือขํายทุกกลุํมและการประชุม ยํอยเป็นรายอ าเภอจนไดข๎อสรุปวํา 
รูปแบบใหมํของเครือขํายผ๎าทอจังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบ ที่ไมํเป็นทางการ การด าเนินงานเครือขําย  

                                                   
๔๘ ธวัชชัย บุญมี, เดชวิทย๑ นิลวรรณ, มานพ ชุํมอุํนและคณะ, “การวิจัยและพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชน

บ๎านสันทรายต๎นกอก ต าบลฟูาฮําม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 
(๒๕๕๗): หน๎า ๖๓-๗๒. 

๔๙ ประพีพร อักษรศรี, “ระบบการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง”, รายงานการวิจัย, 
สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑, มปป., หน๎า บทคัดยํอ. 

๕๐ ไพศาล ริ้วธงชัย และคณะ, “การศึกษารูปแบบเครือขํายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอของจังหวัด
พิษณุโลก”, รายงานการวิจัย, ๒๕๔๙, หน๎า บทคัดยํอ. 



๕๖ 
 

ด๎านการผลิต แตํละกลุํมยังคงผลิตตามศักยภาพและ เน๎นความถนัดที่ทางกลุํมมีอยูํ  ด๎านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ใช๎วิธีการให๎สมาชิกที่มีความรู ความสามารถและมีความช านาญกวําเป็นผู๎ให๎ค าแนะน า      
ฝกึสอนให๎กับกลุํมที่ยังขาดความรู ความสามารถ ตลอดจนการเปิดรับความชํวยเหลือจากหนํวยงาน
ภาคนอก ด๎านการตลาด กรณีที่ต๎องมีการน าผา๎ทอไปจ าหนํายนอกเขตจังหวัดพิษณุโลก ทางเครือขําย
ไดก าหนดให๎ นางจิราภรณ๑  มงคลสวัสด์ิ เป็นตัวแทนน าผ๎าของสมาชิกเครือขํายไปจ าหนําย และท า   
หน๎าที่ จัดมาตรฐานผ๎าเพื่อให๎สอดคลองกับการก าหนดราคา ตลอดจนน าข๎อเสนอแนะจากผู๎ซื้อ 
กลับไปยังสมาชิกเครือขํายเพื่อใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑  แตํถ๎าเป็นการจ าหนํายภายใน จังหวัด 
สมาชิกเครือ   ขํายทุกกลุํมสามารถเข๎ารํวมและด าเนินการตามความพรอมของกลุม และด๎านการ
บริหารจัดการ เครือขํายระดับอ าเภอมีตัวแทนหลักและรองในการเข๎ารํวม กิจกรรมหรือการประชุมใน
ทุกระดับ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดท าหน๎าที่เป็น ผู๎จัดการเครือขําย 
 อังกาบ บุญสูง๕๑ ได๎ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการสร๎างเครือขํายกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนผ๎าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ๑ พบวํา ศักยภาพของกลุํมวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอพื้นเมืองในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ๑มีหลายด๎าน ได๎แกํ (๑) ทุนทางวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญาด๎านการทอผ๎า (๒) 
ทุนทางสังคมด๎านการรวมกลุํมของคนในชุมชน และ (๓) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในเร่ืองของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสมาชิกชุมชนได๎น าศักยภาพของตนเองมาบูรณาการรวมกันกํอให๎เกิด 
“วิสาหกิจชุมชนผ๎าทอพื้นเมือง” ความสามารถที่จะพัฒนากลุํมจะให๎มีความเข๎มแข็งได๎อยํางตํอเน่ือง
จ าเป็นต๎องมีองค๑ประกอบดังน้ี มีแกนน าที่ เข๎มแข็ง มีเปูาหมายที่ชัดเจน เคารพกฎระเบียบ การเรียนร๎ู
รํวมกน การแบํงปันทรัพยากร การท ากิจกรรมรํวมกัน ความร๎ูสึกเป็นพี่น๎อง ความไว๎เน้ือเชื่อใจกน 
และจากกระบวนการมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ สํงผลให๎เกิด สัมพันธ๑ภาพที่ดีตํอกัน มี
ความเข๎าใจและเอื้ออาทรกัน จึงกํอให๎เกิด “เครือขํายกลุํมวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอพื้นเมืองจังหวัด 
อุตรดิตถ๑” จ านวน ๔ เครือขําย ที่เป็นไปตามความต๎องการของสมาชิกได๎แกํ เครือขํายจัดซื้อวัตถุดิบ 
เครือขํายข๎อมูล ขําวสาร เครือขํายการเรียนร๎ู และเครือขํายการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ สํงผลให๎เกิด
การยกระดับขีดความสามารถของกลุํม วิสาหกิจผ๎าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ๑ 
 ไพศาล มุํงสมัคร, ดร.ถนอมศักด์ิ สุวรรณน๎อย และคณะ๕๒

 ได๎ศึกษาวิจัย เร่ืองรูปแบบการ
จัดการที่ประสบผลส าเร็จของกลุํมเครือขํายวิสาหกิจ ชุมชน ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร กลุํมจังหวัดนครชัย
บุรินทร๑ พบวํา ๑) ภาพรวมความส าเร็จในการจัดการเครือ ขํายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรทั้ง 
๘ ด๎านอยูํในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎านการจัดซื้อ  /การผลิตด๎าน

การปฏิบัติการด๎านการจัดสํงสินค๎าด๎านการตลาดและการขายด๎านการบัญชี /การเงิน  ด๎านการจัดการ
                                                   

๕๑ อังกาบ บุญสูง, Tamthai_wisdom@hotmail “การศึกษาแนวทางการสร๎างเครือขํายกลุํม
วิสาหกิจชุมชนผ๎าทอพ้ืนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ๑”,  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ๑, 
http://archmis.arch.nu.ac.th/arch_ajnu/journal/article_file/article_19.pdf, June 2017. 

๕๒ ไพศาล มุํงสมัคร, ดร.ถนอมศักด์ิ สุวรรณน๎อย และคณะ, “รูปแบบการจัดการที่ประสบผลส าเร็จ
ของกลุํมเครือขํายวิสาหกิจ ชุมชน ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร กลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร๑”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 
๑๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖): หน๎า ๑๑๕-๑๒๓. 

http://archmis.arch.nu.ac.th/arch_ajnu/journal/article_file/article_19.pdf


๕๗ 
 

ทุนชุมชน ด๎านขําวสาร /การแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูและด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ ๒) มี๑๗ ตัวแปร 
เป็นองค๑ประกอบส าคัญที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชน  )คําคะแนน
องค๑ประกอบ ๐.๒๐๓- ๐.๕๑๐) ที่ส าคัญ ๓ อันดับแรก ได๎แกํ การสร๎างระบบการติดตํอสื่อสาร การ

ผลิตส ารองเผื่อไว๎ในชํวงฤดูกาลที่ขาด วัตถุดิบ และ การประสานงานเพื่อให๎กลุํม  /เครือขํายบรรลุ
เปูาหมาย และ ๓) รูปแบบการจัดการที่ประสบผลส าเร็จ ประกอบด๎วย๔ด๎านส าคัญดังน้ี ๓.๑) ด๎าน 

การเงิน ก) เน๎นการหาแหลํงทุนภายนอก ข) เน๎นการประเมินการบริหาร และ ค) เน๎นความรํวมมือ
ก าหนดระบบสวัสดิการกลุํม ๓.๒ ด๎านผู๎รับบริการ เน๎นความพึงพอใจของสมาชิกเครือขําย เกี่ยวกับ
ระบบประสานงานเพื่อให๎เครือขํายบรรลุเปูาหมาย ๓ .๓) ด๎านกระบวนการบริหารจัดการภายใน       
ก) เน๎นให๎บริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ข) เน๎นการสร๎างระบบเครือขํายติดตํอสื่อสาร ค) 
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และการผลิตส ารองเผื่อฤดูกาลขาด
วัตถุดิบ และ ๓.๔) ด๎านการเรียนร๎ูและพัฒนา ก) เน๎นองค๑ความร๎ูเกี่ยวกับเกณฑ๑การตรวจสอบผู๎ค๎า กร
แบํงปันแรงงาน/เลือก การตรวจสอบความต๎องการซื้อวัตถุดิบ ข๎อมูลผู๎ค๎าวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ๑
เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุํม และการรํวมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ ข) เน๎นฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะให๎กับสมาชิกเครือขําย  
 สุพจน๑ อินหวําง และกัญญามน อินหวําง๕๓

  ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนา
เครือขํายของผู๎น ากลุํมวิสาหกิจชุมชน ประเภทสินค๎าเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก พบวํา แนว
ทางการพัฒนาเครือขํายผู๎น ากลุํมชุมชนประเภทสินค๎าเกษตรกรรมจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีแนวทางที่
ส าคัญ คือ ๑) ด๎านลักษณะการด าเนินงานของเครือขํายวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ การจัดหาและแบํงปัน
แหลํงวัตถุดิบที่ใช๎ในการ ผลิต การใช๎แรงงานและอุปกรณ๑การผลิตรํวมกัน การสร๎างชํองทางการตลาด
เพื่อการจ าหนํายสินค๎าและบริการรํวมกัน และการพัฒนาองค๑ความร๎ูเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑และการ
ให๎บริการที่มีคุณภาพ ๒) กระบวนการพัฒนาเครือขํายของ ผู๎น ากลุํมวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ การร๎ูจัก
กลุํมการประชุมกลุํมเพื่อเริ่มต๎นเครือขํายก าหนดวัตถุประสงค๑และแผนงาน รํวมกันทดลองท ากิจกรรม
รํวมกัน 
 สัญญา เคณาภูมิ๕๔  ได๎ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม พบวํา แนวทางการพัฒนา ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด๎วย ๑) แนวทาง กลยุทธ๑เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ สูํระดับประเทศและระดับสากล ขยายชํองทางการจัด
จ า หนําย ขยายพัฒนาเครือขําย ทางธุรกิจเพื่อสํงเสริมการกระจายสินค๎า ๒) แนวทางกลยุทธ๑เชิง
                                                   

๕๓ สุพจน๑ อินหวําง และกัญญามน อินหวําง, “แนวทางการพัฒนาเครือขํายของผู๎น ากลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน ประเภทสินค๎าเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก”, วารสารวิจัยมราวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): หน๎า ๘๑-๘๙. 

๕๔ สัญญา เคณาภูมิ, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่  จังหวัด
มหาสารคาม”, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธ์ุ มราวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๕๘): หน๎า ๖๘-๘๕. 



๕๘ 
 

พัฒนา โดยการเสริมสร๎าง ขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณ
และบุคลากร ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร๎างความรํวมมือเชิงบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ใน
การสํงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอยํางเป็นระบบ ๓) แนวทางกลยุทธ๑เชิงต้ังรับ โดยการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑วิสาหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานการผลิต
ให๎สูงขึ้นและ ๔) แนวทางกลยุทธ๑เชิงพลิกแพลง โดย การพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ๑ และสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนในการ
สํงเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให๎เข๎มแข็งและพึ่งตนเอง 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องสรุปได๎วําการจัดการวิสาหกิจชุมชมที่จะท าให๎
เกิดประสิทธิภาพได๎อยํางมั่นคงน้ัน จ าเป็นต๎องมีการจัดการเครือขํายที่เป็นระบบ โดยเร่ิมจากสมาชิก
ผู๎ประกอบการเองเป็นผู๎เริ่มต๎นในการท าให๎เกิดแรงจูงใจในการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค๑ที่ชัดเจน
ในการเข๎ารํวม มีการจัดองค๑กรที่ชัดเจน มีระบบการจัดการเทคโนโลยี มีกระบวนการสื่อสารที่ทั่วถึง 
และที่ส าคัญต๎องมีการเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมให๎มากขึ้นทั้งในระดับชุมชน องค๑กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเป็นการเติมเต็มและขับเคลื่อนการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 



 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

โครงการวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยเป็น
การศึกษาทั้ งเอกสาร (Documentary Research) การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) กับสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ก. เชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ โดยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังต่อไปน้ี วิสาหกิจ
ชุมชนไม้แปรรูป จ านวน ๑๐๐ คน, วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม จ านวน ๑๐๐ คน, และวิสาหกิจเคร่ืองจัก
สาน จ านวน ๘๐ คน ส่วนวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ จ านวน ๑๘๔ คน โดยใช้วิธีค านวณตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยชุดโครงการ “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และ
การจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ๔ กลุ่มจ านวน  ๔๖๔ รูป/คน ดังแผนภูมิตาราง ดังน้ี 

 
 
 



๖๐ 

 

ที่ วิสาหกิจชุมชน พื้นที่การวิจัย วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 

๑ ไม้แปรรูป อ.เมืองแพร่ อ.สูงเม่น
และ อ.เด่นชัย 

แบบเจาะจง ๑๐๐ 

๒ ผ้าหม้อห้อม บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง    
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

 
แบบเจาะจง 

๑๐๐ 

๓ ผ้าทอเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่และอ.ลอง แบบบังเอิญ ๑๘๔ 
๔ เคร่ืองจักรสานจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่และอ.สูงเม่น แบบเจาะจง ๘๐ 
 รวม   ๔๖๔ 

 
แผนภูมิตารางท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
 

ข. เชิงคุณภาพ 
การวิจัยเรื่อง วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิง

เครือข่ายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interviews) ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๔ กลุ่ม จ านวน  ๔๔ รูป/คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
selection) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และกลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ทั้ง 
๔ กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน
วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๖๔ รูป/คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
selection) เพื่อศึกษาระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

 
ที่ กลุ่มตัวอย่าง ไม้แปร

รูป 
ผ้าหม้อ
ห้อม 

ผ้าทอเมือง
แพร่ 

เคร่ืองจักรสาน
เมืองแพร่ 

รวม 

๑ การสัมภาษณ์ ๑๐ ๑๐ ๑๔ ๑๐ ๔๔ 
๒ การสนทนาเฉพาะกลุ่ม ๑๒ ๓๒ ๘ ๑๒ ๖๔ 
 รวม ๒๒ ๔๒ ๒๒ ๒๒ ๑๐๘ 
 
แผนภูมิตารางท่ี ๓.๒ แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลักของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
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๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็น
เคร่ืองมือในการวิจัย โดยด าเนินการดังน้ี 

 ๑) แบบสอบถามส าหรับประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  และข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน บริบท รวมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนทั้งในด้านกลไกการตลาด องค์ความรู้ การจัดการเชิงวัฒนธรรม คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และข้อมูลการวิสาหกิจชุมชน  

 ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อ
วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์
และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและ
กัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและแนวปฏิบัติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ตามหลักอปริหานิยธรรม อิทธิบาท รวมทั้งการค้นหารูปแบบ กลไก และ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเชิงเครือข่ายที่เหมาะสม  

 ๔) การสังเกตการณ์เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย และการปฏิบัติกิจกรรมของ
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 ๕) การใช้เทคนิค SWOT และ การจัดแผนภูมิ/แผนภาพ เพื่อศึกษาการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนในแต่ละกลุ่ม  แนวทางการจัดสภาพการณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การพัฒนา
เครือข่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในแหล่งวิสาหกิจชุมชน 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  ๑. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Participation) ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน ประชาชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาเชิง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 
  ๒. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิ จัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview)  
ส าหรับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุชน  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรม
การจัดการเชิงเครือข่าย  เพื่อศึกษาบริบท สภาพการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ ทั้ง ๔ กลุ่ม รูปแบบ และการจัดการเรียนรู้เชิงเครือข่าย กระบวนการ
สื่อสารเกี่ยวกับคุณค่าและการพัฒนาเครือข่าย และการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุ
ชนและแหล่งวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
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     ๓. การใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชนในด้าน
องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจทั้ง ๔ กลุ่ม ในด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์และ
ความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

  ๔. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเน้นการสื่อสารคุณค่าทางพุทธธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย
ตามหลักพุทธธรรม เช่นตามหลักอปริหานิยธรรม อิทธิบาท เป็นต้น  

  ๕. การสังเกตและการใช้เทคนิค SWOT  และการภาพถ่ายเพื่อศึกษาการจัดการ
เครือข่าย และแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
จังหวัดแพร่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง ความรู้  และกระบวนการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ จัดการเชิง
เครือข่าย/การเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ 
    ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังน้ี 
  ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่และร้อยละน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 
   ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ แปลความหมายดังน้ี 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐    ระดับการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙    ระดับการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙    ระดับการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙    ระดับการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับน้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙    ระดับการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์เน้ือหาสาระประเด็นส าคัญ แล้วน าเสนอ
เป็นการเขียนแบบความเรียง 
  ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ๑) กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
interview) น้ัน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) น้ัน มาใช้ใน
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กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) โดยวิธีการวิเคราะห์ อันจะได้ด าเนิน
กระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก 
(Major themes) หรือแบบแผนหลัก (Major pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ทั้งหมด จากน้ันจึงน าประเด็นหลัก (Major themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย 
(Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเร่ิมต้นจากการ
วิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
   ๒) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
น้ันผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้ท าการถอดข้อความจากการบันทึก
ข้อมูล จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis Technique) อธิบายเป็นความ
เรียง 
 
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  ๑)  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ 0.893 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์    แอล
ฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  =
1k

k








 2

2

1
St

Si  

  เมื่อ    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
    แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
  S i

2  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
  Si 2  แทนคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
  St 2  แทนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบับ 
 
     ๒) สถิติพ้ืนฐาน 
         ๒.๑ ค่าร้อยละ (Percentage) 
              ร้อยละ =    ตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบ   x ๑๐๐ 
 
                  จ านวนเต็ม 
 

        ๒.๒ ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร 
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    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n  แทน จ านวนข้อมูล 
 
  ๓) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใช้สูตร 
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  เมื่อ S.D. แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
    2x  แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    2 x แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
   n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 



 
 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํ: องค์ความร๎ูและการจัดการเชิงเครือขําย  เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี ๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํ ๒) เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความร๎ูและการจัดการเชิง
เครือขํายวิสาหกิจชุมชนอยํางมีสํวนรํวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
ความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือขํายที่มีตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน  
๔) เพื่อเสนอองค์ความร๎ู และระบบการจัดการเชิงเครือขํายที่มีผลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพรํ คณะวิจัยได๎น าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลดังน้ี 

คณะวิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าวิจัยจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎เคร่ืองมือที่ใช๎ในงานวิจัย
แบํงเป็น ๒ ประเภทคือ แบบสอบถาม จ านวนจากกลุํมตัวอยํางประกอบการวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอ
เมืองแพรํในพื้นที่อ าเภอเมืองแพรํและอ าเภอลอง จ านวนทั้งสิ้น ๔๙ กลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยอ๎างอิง
เกณฑ์ขั้นต่ าตํอกลุํมไมํน๎อยกวํา ๗ คน ดังน้ันจะได๎จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๓๔๓ คน และหาขนาดกลุํม
ตัวอยํางได๎ จ านวน ๑๘๔ คน จากสูตรของ ทาโรํ ยามาเนํ๑ ซึ่งใช๎ระดับความเชื่อมั่นที่ ๐.๐๕ น ามา
วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส าหรับกลุํมตัวอยํางวิจัยเร่ือง
วิสาหกิจชุมชนไม๎แปรรูป จ านวน ๑๐๐ คน, กลุํมตัวอยํางวิจัยเร่ืองผ๎าหม๎อห๎อม จ านวน ๑๐๐ คน 
และกลุํมตัวอยํางวิจัยเรื่องเคร่ืองจักสาน จ านวน ๘๐ คน โดยทั้ง ๓ เร่ืองใช๎วิธีการเลือกแบบจ าเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling)  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยชุดโครงการ “วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพรํ: องค์ความร๎ูและการจัดการเชิงเครือขําย  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบด๎วย ประชาชนที่
เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้ง ๔ กลุํมจ านวน  ๔๖๔ รูป/คน และ 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ได๎แกํ ผู๎น าชุมชน ผู๎ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้ง ๔ กลุํม จ านวน  
๔๔ รูป/คน โดยวิธีสุํมแบบเจาะจง (purposive selection) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกลุํมตัวอยํางที่ด าเนินการ
สนทนากลุํมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ทั้ง ๔ กลุํม ได๎แกํ พระสงฆ์ ผู๎น าชุมชน 
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

                                                   
๑Yamane, Taro, Statistics, An Introductory Analysis 2nd Ed., (New York: Harper and 

Row, 1967), p 125.   
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จ านวน  ๖๔ รูป/คน โดยวิธีสุํมแบบเจาะจง (purposive selection) เพื่อศึกษาระบบความสัมพันธ์
และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือขํายที่มีตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน จึงท าให๎ได๎
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์แตํละข๎อดังน้ี  
  
๔.๑  บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

๔.๑.๑ บริบท สภาพปัจจุบันวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมวิจัยได๎ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและ

ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป ด๎วยวิธีการศึกษาเอกสารหลักฐานส าคัญ 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth interview)  จากผู๎น า
ชุมชน ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จ านวน  ๑๐ รูป/คน โดยวิธีสุํมแบบเจาะจง (purposive selection) แล๎งน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาประเด็นรํวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา จากการทีมวิจัยได๎ท าการศึกษาเอกสารและ
ท าการสัมภาษณ์แล๎ว พบวํา 

จังหวัดแพรํเป็นเมืองไม๎สัก อุตสาหกรรมไม๎สักด าเนินอยํางเป็นรูปแบบเมื่อร๎อยกวําปีที่
ผํานมา โดยบริษัท อีสท์เอเชียติกส์ เดนมาร์ก วิถีแหํงอุตสาหกรรมไม๎สักด าเนินไปอยํางตํอเน่ืองมิได๎
ขาดหาย มีการปรับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไม๎สักตามสภาพและสถานการณ์บ๎านเมืองที่เปลี่ยนไป 
ตามหลักสากลที่ออกกฎเกณฑ์เพื่อให๎ประเทศก าลังพัฒนาออกกฎหมายมาก าหนดการท าอุตสาหกรรม
ไม๎สักในประเทศไทย ร๎อยกวําปีที่ผํานไป วิถีแหํงอุตสาหกรรมยังคงด ารงอยูํ เปลี่ยนสถานแหํงพื้นที่อัน
อุดมด๎วยทรัพยากรไม๎สักที่ถูกฉกฉวยจากตํางชาติและกลุํมค๎าไม๎ตํางถิ่นมาเป็นยืนหยัดด๎วยการรักษา
สกุลชํางไม๎เมืองแพรํเอาไว๎ โดยใช๎ไม๎สักจากป่าปลูกเชิงเศรษฐกิจ จากการด ารางอยูํภายใต๎แรงกดดัน
ของทุกสถานการณ์ที่ไมํเอื้ออ านวยสกุลชํางไม๎เมืองแพรํ ต๎องค๎นหาและพัฒนาการผลิตงานไม๎ตาม
ยถากรรม จวบจนปัจจุบัน เป็นกลุํมไม๎ที่มีพลัง และสามารถขับเคลื่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม๎สักสูํ
ตลาดได๎อยํางเป็นระบบ  
 จังหวัดแพรํได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม๎สักเพิ่มมูลคํารวมถึงการสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎ประกอบการ ทั้งน้ี ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพรํได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินการ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ไม๎สักจังหวัดแพรํ 
ในกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎มี เอกลักษณ์ ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให๎ ผู๎ประกอบไม๎สักในจังหวัดแพรํในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความ
ต๎องการของลูกค๎า ท าให๎ผู๎ประกอบการไม๎แปรรูปจังหวัดแพรํได๎รับการพัฒนาขึ้นอีกระดับหน่ึง 
สามารถน าความร๎ูที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาและด าเนินธุรกิจของตนเองให๎เติบโตและสามาร
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รถแขํงขันกับผู๎อื่นได๎ และพร๎อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดแพรํได๎อยํางยั่งยืน
ตํอไป๒ 

ตํอมาเมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงท าให๎การประกอบการหรือการท าธุรกิจไม๎แปรรูป
จ าเป็นต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับยุคสมัย อีกทั้งมีการแขํงขันกันอยํางสูงเพื่อให๎การประกอบอาชีพด๎านน้ี
ด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคง ท าให๎วิทยาลัยชุมชนแพรํรํวมกับ รํวมกับวิสาหกิจชุมชนผู๎ค๎าเฟอร์นิเจอร์ หัวดง-
ดอนมูล และกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม๎แพรํสักทอง กลุํมคลัสเตอร์ไม๎สักทองจังหวัดแพรํ ได๎ท า
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม๎สัก โดยมุํงเน๎นสร๎างองค์ความร๎ู ก าหนดทิศทางตลาดเฉพาะ (Nich 
Market) และสร๎างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์การผลิตแบบชุมชนท๎องถิ่นให๎คงอยูํ เพื่อให๎ชุมชนมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปจังหวัดแพรํ๓ ในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต๎อง
มีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการตํอทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน ตามประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน เร่ือง การตํอทะเบียนของวิสาหกิจ
ชุมชน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒  

ไม๎แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดแพร หรือโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ OTOP) เป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก๎ไขปัญหาความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนท๎องถิ่น โดยรัฐและเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมสํงเสริม สนับสนุนให๎ชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรและภูมปัญญาท๎องถิ่น ผนวกกับองค์ความร๎ูสมัยใหมํ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินคา ด๎วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด 

ปัจจุบันของผู๎ประกอบการและผู๎ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ   ขนาดเล็ก ที่ขาดการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหมํๆ เน่ืองจากชํางหรือสลํา (ภาษาเหนือ) จะผลิตตามใบสั่งซื้อ ซึ่งสามารถ
ท าได๎งํายและรวดเร็ว จึงไมํคํอยให๎ความส าคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขาดแรงจูงใจในการคิด
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ที่สอดคล๎องตรงกับความต๎องการและรสนิยมของผู๎บริโภค อีกทั้งยัง
ขาดแรงงานฝีมือและบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎าน โดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งต๎อง
ใช๎ความร๎ูด๎าน Industrial Design และน าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาปรับใช๎ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม๎สักให๎สวยงาม ใช๎งานได๎ดี มีมาตรฐาน ตรงกับความต๎องการของลูกค๎าง ซึ่งในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม๎สักดังกลําว สามารถใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบได๎ 
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เสริมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม๎สักวิทยาลัยชุมชนแพรํ, พ.ศ.๒๕๕๕. 



๖๘ 
 

ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
 กลุํมวิสาหกิจมีการจดทะเบียนในการประกอบกิจการแล๎วแตํไมํมีการด าเนินการสานตํอ
ในด๎านของการประกอบกิจการวิสาหกิจอยํางตํอเน่ืองท าให๎เกิดปัญหาตํอการด าเนินงานการผลิตไม๎
แปรรูป และหนํวยงานภาคีให๎การสนับสนุนไมํตํอเน่ืองท าให๎การสํงเสริมวิสาหกิจด าเนินไปได๎อยําง
ลําช๎า กลุํมวิสาหกิจไมํน าเอาความร๎ูที่ได๎ไปพัฒนากิจการของตนเองท าให๎ระบบวิสาหกิจชุมชนมีความ
เจริญไปอยํางช๎าๆ๔ ปัญหาการวางแผนการจัดการการผลิตและการตลาดของชุมชน การผลิต
สินค๎าออกมามากจนเกินไปก็สํงผลตํอการขายของผู๎ประกอบกิจการ๕ ภาวะสินค๎างล๎นตลาดคนซื้อ
น๎อยกวําจ านวนผลิตภัณฑ์กํอให๎เกิดการไมํสมดุลกันระหวํางการผลิตและการขาย ปัญหาการหาแหลํง
ทุน๖  
 กลําวโดยสรุป สภาพทั่วไปในปัจจุบันของการจัดการวิหาสกิจชุมชนจังหวัดแพรํมีสภาพการ
จัดการแบบไมํมีองค์กรมีรูปแบบการจัดการโดยผู๎ประกอบกิจการเป็นผู๎จัดการทั้งหมด ในการผลิตก็มี
การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช๎ในครัวเรือนที่เป็นสิ่งจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของคนในสังคมและมีการใช๎กัน
อยํางแพรํหลายทุกครัวเรือน จังหวัดแพรํมีประชาชนที่ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปที่มีขนาด
ใหญํที่สุดคือ อ าเภอสูงเมํน และประชาชนในชุมชนสํวนใหญํได๎ประกอบกิจการแปรรูปไม๎และท า
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากไม๎แปรรูป เชํน การท ากระปุกออมสิน การท าโต๏ะ เก๎าอี้ฮํองเต๎ บานประตู บาน
หน๎าตําง เป็นต๎น ซึ่งสํวนใหญํจะท าในรูปแบบกิจการในครัวเรือนมากกวําระดับชุมชนและเครือขําย 
บางกลุํมก็มีการรวมกลุํมเพื่อจัดเป็นเครือขํายการผลิตในชุมชนแตํไมํกว๎างขวางมากนัก  
 
 ๔.๑.๒ บริบท สภาพปัจจุบันวิสาหกิจหม้อห้อม 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมวิจัยได๎ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน
และปัญหาการด า เ นินงานวิสาหกิ จหม๎ อห๎ อม  ด๎วยวิธี กา รศึกษา เอกสารหลั กฐานส า คัญ 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth interview)  จากผู๎น า
ชุมชน ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จ านวน  ๑๐ รูป/คน โดยวิธีสุํมแบบเจาะจง (purposive selection) แล๎งน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาประเด็นรํวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา จากการทีมวิจัยได๎ท าการศึกษาเอกสารและ
ท าการสัมภาษณ์แล๎ว พบวํา 

ร๎านค๎าจ าหนํายผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อมสํวนใหญํ อยูํติดกับถนนทั้งสองฝั่งทั้งซ๎ายและขวา
ตลอดเส๎นทางเกือบสองกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อมมีลักษณะ และรูปแบบที่คล๎ายคลึงกัน ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อม ได๎แกํ เสื้อ กางเกง กระโปรง หมวก ผ๎าขาวม๎า กระเป๋าหรือถุงผ๎า ผ๎าพันคอ   
ผ๎าขะม๎า ผ๎าปูโต๏ะ  กลํองใสํอุปกรณ์การเรียน ผ๎ามําน ผ๎าเช็ดมือ เข็มขัด เป็นต๎น และมีของช ารํวย
                                                   

๔
 สัมภาษณ์,นางมลฑริกา พากเพียร, นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัด

แพรํ, วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ าเภอเดํนชัย, ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ์, นายกวิน งามดี, ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑไ์ม๎แปรรูป, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 



๖๙ 
 

จิปาถะที่ท าจากผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อมรํวมจ าหนํายด๎วยเป็นบางร๎าน๗ นอกจากน้ีร๎านค๎าสํวนใหญํ ใช๎เป็น
ที่อยูํอาศัยของเจ๎าของร๎าน มีที่ท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีลักษณะที่เป็นการค๎าขายทั้งค๎าปลีก
และค๎าสํง เปิดจ าหนํายผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อมต้ังแตํเวลา ๐๗.๓๐ น.ถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.ทุกวัน
ไมํมีวันหยุด ผลิตภัณฑ์สํวนใหญํรับมาจากผู๎ผลิตอีกทอดหน่ึง เพียงแตํต้ังชื่อร๎านหรือยี่ห๎อเป็นของ
ตนเอง โดยมีแบบตามสมัยนิยมที่คล๎ายคลึงกันแทบทุกร๎าน๘ สถานที่จอดรถของลูกค๎าไมํสะดวก 
เน่ืองจากบริเวณของสองข๎างถนนคับแคบ รถจอดได๎เฉพาะริมฟุตบาทมีพื้นที่จ ากัด รถที่สัญจรไปมามี
จ านวนมาก๙ ภูมิทัศน์หน๎าร๎านและสภาพแวดล๎อมไมํได๎ตกแตํงให๎สวยงาม นําสนใจและดึงดูดใจลูกค๎า
เทําที่ควร ในตอนกลางวันถึงแม๎จะมีแสงสวํางจากดวงอาทิตย์๑๐ ขาดวัตถุดิบ คือต๎นห๎อมซึ่งเป็นพืชที่
จะต๎องน ามาหมักเพื่อเป็นสีในการย๎อมผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อม เน่ืองจากต๎นห๎อมจะต๎องมีแหลํงที่ปลูกใน
สภาพดินและอากาศที่คํอนข๎างหนาวเย็นและอยูํที่สูงเกษตรกรที่ปลูกห๎อมเป็นอาชีพไมํมี เน่ืองจาก
ขาดการสํงเสริมอยํางเป็นกิจจะลักษณะ๑๑ นอกจากน้ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อมไมํเทํากัน 
เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช๎ในการตัดเย็บมีคุณภาพที่แตกตํางกัน๑๒ 

ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม พบว่า 
ขาดการรวมกลุํมกันอยํางจริงจังของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม๎อห๎อม ๑๓ ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ที่ เป็นระบบและเป็นมาตรฐานแกํประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ด๎วยสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสูํสากล การจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อมสํวนใหญํจะอาศัยลูกค๎าที่เคยมาซื้อที่
เป็นคนในจังหวัด นักทํองเที่ยว นอกน้ันมีบ๎างเล็กน๎อยที่เป็นพํอค๎าคนกลางที่รับผลิตภัณฑ์หม๎อห๎อมไป
จ าหนํายยังตํางจังหวัด นอกจากน้ีการประชาสัมพันธ์ที่ท าในนามวิสาหกิจชุมชนน้ันยังไมํมี
ประสิทธิภาพเทําที่ควร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นสถานที่ จุดให๎ข๎อมูลและบริหาร
ขําวสาร เอกสารแผํนพับ และความชัดเจนยังไมํมีประสิทธิภาพ๑๔ ไมํมีฐานข๎อมูลและการติดตํอจาก
สมาชิกและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจและมีความประสงค์จะน าข๎อมูลวิสาหกิจชุมชนหม๎อห๎อม 
เพื่อเป็นฐานข๎อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ รายได๎ อาชีพ และทิศทางใน

                                                   
๗สัมภาษณ์ นางประภาพรรณ ศรีตรัย, ๒ มถิุนายน ๒๕๖๐ 
๘สัมภาษณ์ นายสมเพชร ศรีทิพงศ์, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๙สัมภาษณ์ นายอ านวย พลแหลม นายชัด เชียงเนาว์, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๐สัมภาษณ์ นายอ านวย พลแหลม/นายชัด เชียงเนาว์, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๑สัมภาษณ์ นางสมศรี วงศ์ฉายา, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๒สัมภาษณ์ พระวรรธนัย เขื่อนพันธ์, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๓สัมภาษณ์ นายอ านวย พลแหลม/นายชัด เชียงเนาว์/พระวรรธนัย เขื่อนพันธ์, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์ นายอ านวย พลแหลม, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๗๐ 
 

อนาคต๑๕ ขาดแผนงานในการพัฒนาวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนาม
อยํางเป็นทางการ๑๖ ขาดการก าหนดราคากลางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับลูกค๎า๑๗ 

๔.๑.๓ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผ้าทอเมือง

แพร่ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมวิจัยได๎ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน
และปัญหาการด า เนินงานวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํ ด๎วยวิธีการศึกษาเอกสารหลักฐานส าคัญ 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth interview)  จากผู๎น า
ชุมชน ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จ านวน  ๑๔ รูป/คน โดยวิธีสุํมแบบเจาะจง (purposive selection) แล๎งน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาประเด็นรํวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา จากการทีมวิจัยได๎ท าการศึกษาเอกสารและ
ท าการสัมภาษณ์แล๎ว พบวํา 

กลุํมชนที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัดแพรํ ในกลุํมชนชาวไทยภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมหน่ึงของ
หญิงสาวที่ถํายทอดกันตํอคือการทอผ๎า ซึ่งมีมานานจะเห็นได๎จากจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเวียงต๎า อ าเภอ
ลอง  การทอผ๎าของที่ น่ีเป็นการทอผ๎าฝ้าย ทอด๎วยกี่พื้นบ๎าน  สํวนใหญํทอเป็นผ๎าซิ่นที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน ซิ่นตามะนาว ซิ่นตาหมูํ ซิ่นกํานคอควาย เป็นต๎น  และผ๎าซิ่นที่ตํอตีนจกจะใช๎ก็
ตํอเมื่อไปงานส าคัญนอกจากกลุํมชนชาวไทแล๎วยังมี ชาวไทยภูเขาที่ทอผ๎าด๎วย คือ กะเหร่ียง จาก
หลักฐานที่วัดสะแลํง ซึ่งเป็นแหลํงสะสมผ๎าโบราณ ที่อ าเภอลอง จังหวัดแพรํ๑๘  

ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ พบว่า 
ปัญหาด๎านการด าเนินงานสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ กลุํมที่มาขอจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนแล๎วด าเนินกิจกรรมไมํตํอเน่ือง ใช๎เงินผิดวัตถุประสงค์ไมํตรงตามกิจกรรมของกลุํม๑๙ ปัญหาด๎าน
เจ๎าหน๎าที่และระบบการท างานสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ หนํวยงานภาคียังไมํให๎การสนับสนุน
สํงเสริมเทําที่ควร การบันทึกข๎อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช๎า แบบรายงานวิสาหกิจมีมาก
เกินไปควรจัดหมวดหมูํที่เป็นข๎อมูลที่ส าคัญน าไปใช๎ได๎จริง๒๐  

ปัญหาด๎านการด าเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชน พบวํา ปัญหาการออกแบบการผลิต
สินค๎าไมํตรงตามความต๎องการ ขาดความร๎ู ทางการจัดการการตลาดจึงเกิด ปัญหาสินค๎าที่ผลิตไมํ

                                                   
๑๕สัมภาษณ์ นางสมศรี วงศ์ฉายา, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ นายเจน วงศ์ฉายา, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ พระวรรธนัย เขื่อนพันธ์, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 

  ๑๘คลังเอกสารสาธารณะ, [ออนไลน์], แหลํงที่มา: http://www.openbase.in.th/node/5423 
[๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

๑๙อ๎างแล๎ว,สัมภาษณ์,นางมลฑริกา พากเพียร, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐เรื่องเดียวกัน.  



๗๑ 
 

สามารถจ าหนํายได๎ขาดความตํอเน่ืองในการผลิตสินค๎า ไมํเป็นที่ ร๎ูจักและเมื่อไมํมีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์จึงไมํได๎รับความสนใจเทําที่ควร และขาดการออกแบบบรรจุหีบหํอที่รักษาคุณภาพมีความ
สวยงามคงทนสะดวกตํอการขนสํงและจัดจ าหนําย ปัญหาเร่ืองคุณภาพสินค๎าไมํได๎มาตรฐาน ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานในการผลิตเน่ืองจากเป็นวัยที่ผลิตอายุเกิน 50 ปี เป็นสํวนมาก ขาดความร๎ูความ
เข๎าใจในการด าเนินธุรกิจ การตลาดการบริหารจัดการไมํมีการส ารวจการตลาดไมํมีการวางแผน
การตลาดการผลิตสินค๎ายังไมํได๎คุณภาพและมาตรฐานนอก และไมํสามารถพัฒนาเครือขํายให๎เพิ่มขึ้น
ได๎ ปัญหาจัดการด้านบัญชี ไมํมีการจัดท าบัญชีที่ถูกต๎องท าให๎ไมํสามารถรับร๎ูรายได๎รายจํายที่แท๎จริง๒๑  

เงินทุนไมํเพียงพอขาดเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนในการสร๎างหรือปรับปรุงโรงเรือน  อาคารสถานที่
ประกอบการไมํสมบูรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตไมํทันสมัยและได๎มาตรฐาน  กระบวนการและ
ขั้นตอนของการผลิตสินค๎ายังขาดแรงงานในการตัดเย็บขึ้นรูปสินค๎าและการสร๎างมาตรฐานสินค๎าให๎มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น การผูกขาดด๎านการตลาดของกลุํมใหญํ ที่ท าให๎กลุํมเล็กไมํสามารถน าสินค๎าที่มีอยูํ
ไปน าเสนอขายได๎๒๒  

 

๔.๑.๔ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจ เคร่ืองจัก

สาน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมวิจัยได๎ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน

และปัญหาการด าเ นินงานวิสาหกิจเคร่ืองจักสาน ด๎วยวิธีการศึกษาเอกสารหลักฐานส าคัญ 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth interview)  จากผู๎น า
ชุมชน ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข๎องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จ านวน  ๑๐ รูป/คน โดยวิธีสุํมแบบเจาะจง (purposive selection) แล๎งน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาประเด็นรํวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเน้ือหา จากการทีมวิจัยได๎ท าการศึกษาเอกสารและ
ท าการสัมภาษณ์แล๎ว พบวํา 

บ๎านคํางามหมูํที่ ๘ อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอสูงเมํน ประมาณ ๗ กิโลเมตร อยูํหํางจาก
ตัวเมืองจังหวัดแพรํ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ประชากรมีอาชีพทางการเกษตร มี
การเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผลทางการเกษตร วิสัยทัศน์ของหมูํบ๎าน“หมูํบ๎านจักสานเข๎มแข็ง  มีความ
สามัคคี  ประชาชนอยูํดีกินดี น๎อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” อัตตลักษณ์“หมูํบ๎านหัตถกรรมจักสาน น๎อม
น าเศรษฐกิจพอเพียง” คนในหมูํบ๎านอาชีพสํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านเกษตร ท านาข๎าว ในฤดูนาปี
ปลูกข๎าวเหนียวเป็นสํวนใหญํ มีปลูกข๎าวจ๎าวเพียงเล็กน๎อยเพื่อบริโภคในครัวเรือน เพราะสภาพทั่วไป
ของหมูํบ๎านเป็นที่นาล๎อมรอบหมูํบ๎าน พืชที่ปลูกภายหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ คือ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว
เหลือง และข๎าวนาปรัง ชาวบ๎านคํางามเป็นชาวพื้นบ๎านด้ังเดิมเป็นสํวนใหญํ อาศัยอยูํรวมกันเป็นกลุํม 

                                                   
๒๑สัมภาษณ์,นางสาวรัตดา ปันฟอง หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

แพรํ, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ์,นางพรทิพย์ ถิ่นสอน, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๗๒ 
 

มีภาษาพูดเป็นภาษาถิ่น มีความผูกพันกันเหมือนพี่น๎อง พึ่ งพ าอาศัยกันเหมือนเครือญาติ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดถึงความเป็นอยูํและการประกอบอาชีพคล๎ายคลึงกันสํวนใหญํประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความร๎ูที่สร๎างขึ้นด๎วยกัน เรียนร๎ูจากกันและกัน 
และรํวมใช๎ในหมูํพวกของตน คือการจักสานกระบุงจากไม๎ไผํ เพื่อใช๎หาบข๎าวเปลือกจากที่นาน ามาเก็บ
ไว๎ในยุ๎งฉาง และใช๎หาบข๎าวเปลือกน าไปสีที่โรงสีข๎าวในหมูํบ๎านเพื่อน าข๎าวสารมาบริโภค และได๎มีการ
พัฒนารูปแบบ และมีการรวมกลุํมกันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส าหรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน และ
ความต๎องการของตลาด เชํน หวดซาวข๎าว หวดน่ึงข๎าว กระด๎ง เหิง ฆ๎องใสํปลา กระจาด กะลา ไซดัก
ปลา ตะกร๎าอเนกประสงค์ พัด โคมไฟ ฯลฯ เมื่อมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และเหลือใช๎ใน
ครัวเรือน จึงรวมกลุํมกันจัดต้ังเป็นกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร และได๎ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํบ๎านคํางาม หมูํ ๘ ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
๒๕๔๘ รหัสทะเบียน ๖-๕๔-๐๔-๐๔/๑-๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ มีสมาชิกแรกต้ัง ๒๕ 
คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๗๐ คน๒๓ 

ผลการด าเนินงานของกลุํมที่ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาจนมีความเข๎มแข็ง ทั้งด๎านการ
ผลิตการบริหารจัดการกลุํม เป็นกลุํมที่มีการสร๎างระบบการดูแลชํวยเหลือกันภายในกลุํมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํมและชุมชน มีการพัฒนาสูํการเป็น
ชุมชนแหํงการเรียนร๎ู มีความสามารถในการด าเนินงาน การบริหารจัดการในการผลิตสินค๎าที่มี
คุณภาพ มีการด าเนินการเองภายในกลุํมและรํวมกับหนํวยงานภาคีอื่น ๆ เพื่อรองรับ และสนับสนุน
การด า เ นินงานของกลุํมและชุมชน มีการจัดการเงินทุนด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม 
สาธารณประโยชน์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมน าไปสูํการเป็นชุมชนที่เข๎มแข็งมีการพัฒนาอยําง
ตํอเน่ืองยาวนาน และยั่งยืนจากรุํนสูํรํุนอยํางเป็นระบบ โดยได๎รับการสนับสนุนเชื่อมโยงจากองค์กร
ท๎องถิ่น และเครือขํายหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นหน่ึงแหํงความ
ภาคภูมิใจของหมูํบ๎านคํางามหมูํที่ ๘ และกลุํมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํได๎ผํานการ
ประเมินตามระบบมาตรฐานงานชุมชนในปี ๒๕๕๑๒๔ 

การด าเนินงานของสมาชิกจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับคนในครัวเรือนเป็นการตัดสินใจใน
การรํวมวางแผน รํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจและรํวมกันแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎เกิดผลประโยชน์รํวมกัน
ในสังคม และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน น่ันคือ การบริหาร
จัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํบ๎านคํางาม หมูํ ๘ ได๎รับการสนับสนุนทั้งทางด๎าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานจากหลายหนํวยงานรวมถึงการพัฒนาบุคลากรใน
สํวนของผู๎น าชุมชน การจัดกิจกรรมหรือการเข๎ารํวมกิจกรรมสามารถกระจายสินค๎าเข๎าสูํตลาดและ
เป็นที่ยอมรับได๎เป็นอยํางดี๒๕ 
                                                   

๒๓สัมภาษณ์,คุณสุภิชญา  ฉลอม ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ ๘ บ๎านคํางาม, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๔เรื่องเดียวกัน.  
๒๕เรื่องเดียวกัน. 



๗๓ 
 

 วิสากิจชุมชนกลุํมภูมิปัญญาสานกลํองข๎าวบ๎านทุํงน้ าใส หมูํที่ ๗ ต าบลเหมืองหม๎อ อ าเภอ
เมืองแพรํ จังหวัดแพรํ วิถีชีวิต อาชีพ สังคม ต าบลเหมืองหม๎อมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มี
สังคมแบบเครือญาติ ประชาชนมีความสามัคคีกัน ไมํมีความแตกแยก ความขัดแย๎งกันในกลุํมผู๎น า
ชุมชน การประกอบอาชีพ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านา ท าสวน ท าไรํ คิดเป็น
ร๎อยละ ๗๐ ของประชากร นอกน้ัน รับราชการ รับจ๎าง (โดยเฉพาะอาชีพรับเหมากํอสร๎าง) ประกอบ
ธุรกิจสํวนตัว ร๎อยละ ๓๐ นอกจากน้ียังมีอาชีพเสริมที่เป็นอาชีพทางวัฒนธรรมสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษเชํนอาชีพจักสาน การแกะสลัก การท าข๎าวแคบ ข๎าวปัน ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากกะลามะพร๎าว 
 ค าขวัญของต าบลเหมืองหม๎อ “เกษตรเป็นหลัก จักสานทุกอยําง งานชํางดีเดํน รํมเย็นด๎วย
ประเพณี สามัคคีเป็นเลิศ ถิ่นก าเนิดแหํงภูมิปัญญา” 
 กลุํมอาชีพทางวัฒนธรรมในต าบลเหมืองหม๎อ ที่มีผู๎คนมาเยี่ยมชมอยูํเสมอโดยเฉาะ
ชาวตํางชาติคือ 
 ๑.กลุํมจักสานแอ๏บข๎าว หมูํที่ ๑ บ๎านส าเภา หมูํที่ ๓ บ๎านเหมืองหม๎อ และหมูํที่ ๗ บ๎านทุํง
น้ าใส และกลุํมอื่น ๆ โดยเฉพาะจักสานแอ๏บข๎าวหรือกรํองข๎าวเหนียว ภูมิปัญญาชาวบ๎านของกลุํมจัก
สานบ๎านเหมืองหม๎อเป็นปราชญ์ในชุมชน สอนองค์ความร๎ูให๎กับนักเรียนในโรงเรียน และสํวนใหญํท า
เป็นอาชีพเสริม เป็นกิจกรรมชํวงวําง จากการท านา ท าสวน ท าไรํ เพื่อหารายได๎เสริมให๎กับครัวเรือน
ของกลุํม โดยมีการรวมกลุํม การท าผลิตภัณฑ์จักสาน  แรกเริ่มมีสมาชิกรวมกลุํมกันประมาณ ๓๐ คน 
ได๎จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุํมภูมิปัญญากลํองข๎าวบ๎านทุํงน้ าใส ที่ตั้ง เลขที่ ๘๐ หมูํที่ ๗ ต าบล
เหมืองหม๎อ อ าเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐ รหัสทะเบียน ๖-๕๔-๐๑/๑-๐๐๓๑ 
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ ต้ังแตํวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ จากน้ันเร่ิมต้ังเป็น
กลุํมภูมิปัญญาสานแอ๏บข๎าวบ๎านทุํงน้ าใส และมีระเบียบข๎อบังคับของกลุํม ในปี ๒๕๕๔ การรวมกลุํม
ภูมิปัญญาสานแอ๏บข๎าว๒๖  
 สมาชิกจะมีการรวมกลุํมกันท าตามหมูํบ๎าน ณ บ๎านสมาชิกคนใดคนหน่ึง แหลํงทุน
สนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนต าบล สํงผลิตภัณฑ์ผํานอุตสาหกรรม หากสินค๎าผํานจะมีหนังสือ
รับรองจากหนํวยงานอุตสาหกรรม ตํอมาได๎พัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับจ าหนําย ได๎แกํ กระเป๋า ตะกร๎า 
กลํองกระดาษทิชชู กลุํมจะท าตามใบสั่งสินค๎า สํวนมากดั้งเดิมสานกระต๊ิบข๎าว ใช๎วัสดุแบบผสมผสาน 
เทคนิคการท าจะแตกตํางกัน และนิยมควบคุมคุณภาพสินค๎าให๎มีความหลากหลาย 

ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจเคร่ืองจักสาน พบว่า 
 วิสาหกิจด าเนินกิจกรรมไมํตํอเน่ือง ใช๎เงินผิดวัตถุประสงค์ไมํตรงตามกิจกรรมของกลุํม 
หนํวยงานภาคีที่ให๎การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดข๎อมูลการสํงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
การบันทึกข๎อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช๎า แบบรายงานวิสาหกิจมีมากเกินไปควรจัด
หมวดหมูํที่เป็นข๎อมูลที่ส าคัญน าไปใช๎ได๎จริง วิสาหกิจชุมชนมีจ านวนมากและเจ๎าหน๎าที่มีจ านวนน๎อย
ท าให๎การติดตามความก๎าวหน๎าของกลุํมวิสาหกิจชุมชนไมํทั่วถึง๒๗ 

                                                   
๒๖สัมภาษณ์,คุณจงวัฒนา  คณะนัย ประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชน, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๗สัมภาษณ์,คุณอมรรัตน์  กาทองทุํง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ และคุณนงนุช  ใสญาติ 

ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๗๔ 
 

๔.๒ ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 
      วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปร
รูปอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๔.๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลทั่วไปของประชาชนในเขต อ าเภอ
เมืองแพรํ  อ าเภอสูงเมํน และอ าเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
และรายได๎ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของประชาชน มีรายละเอียดดังในตาราง ที่ ๔.๑  

 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และคําร๎อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป  
                                                                                                       (n=๑๐๐) 
ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย    ๕๕   ๕๕ 
  หญิง    ๔๕   ๔๕ 
  รวม    ๑๐๐              ๑๐๐ 
อายุ 
  อายุ ๒๐ – ๓๐ ป ี   ๑๔   ๑๔ 
  อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ี   ๒๔   ๒๔ 
  อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ี   ๔๓   ๔๓ 
  อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป   ๑๙   ๑๙ 
  รวม    ๑๐๐              ๑๐๐ 
วุฒิการศึกษา 
  ประถมศึกษา   ๑๑   ๑๑ 
  มัธยมศึกษาตอนต๎น   ๓๙   ๓๙ 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย    ๓๖   ๓๖ 
  อนุปริญญา    ๖   ๖ 
  ปริญญาตรี    ๕   ๕  
  สูงกวําปริญญาตรี   ๓   ๓ 
  รวม    ๑๐๐            ๑๐๐ 
 
 



๗๕ 
 

                                                                                                       (n=๑๐๐) 
ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ร้อยละ 
อาชีพ 
  รับจ๎างทั่วไป   ๓๘   ๓๘ 
  ท าการเกษตร   ๔๑   ๔๑ 
  ประกอบธุรกิจสํวนตัว   ๒๑   ๒๑ 
  รวม    ๑๐๐              ๑๐๐ 
รายได้ 
  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๐   ๑๐ 
  ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  ๓๘   ๓๘ 
  ๑๕,๐๐๐ ขึ้นไป   ๕๒   ๕๒ 
  
  รวม    ๑๐๐              ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบวําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็น เพศชาย จ านวน ๕๕ 

คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๕.๐ และเป็นเพศหญิง จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๕.๐ 
อายุของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๔๓ 

คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๓.๐ รองลงมามีอายุระหวําง ๓๑-๔๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๒๔.๐ และมีอายุ ๒๐-๓๐ ปี มีจ านวนน๎อยที่สุด จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๐ 

วุฒิการศึกษาของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํอยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๙.๐ รองลงมาอยูํในระดับมัธยมตอนปลาย จ านวน ๓๖ คน คิดเป็น
ร๎อยละ ๓๖.๐ และระดับสูงกวําปริญญาตรี มีจ านวนน๎อยที่สุด จ านวน ๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓.๐ 

อาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพท าการเกษตร จ านวน ๔๑ คน 
คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๐ รองลงมาคืออาชีพรับจ๎างทั่วไป จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๐ และ
ประกอบอาชีพสํวนตัว มีจ านวนน๎อยที่สุด คือ ๒๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๐ 

รายได๎ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ ๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จ านวน 
๕๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๒.๐ รองลงมาคือรายได๎ ๑,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๘ คน คิดเป็น
ร๎อยละ ๓๘.๐ และรายได๎  ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวนน๎อยที่สุด คือ ๑๐ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐.๐ 
 ๔.๒.๑.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องค์ความร๎ูและการจัดการเชิงเครือขํายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปจังหวัดแพรํ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ได๎แกํ ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน  ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ด๎านการเกิดผล
ประโยชน์และความสนใจรํวมกัน ด๎านการมีสํวนรํวมของเครือขํายอยํางกว๎างขวาง ด๎านการเสริมสร๎าง



๗๖ 
 

ซึ่งกันและกัน ด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกัน ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  แสดงด๎วยคําเฉลี่ยคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย ดังตารางที่  ดังน้ี 
 ตารางท่ี ๔.๒ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับการบริหาร
จัดการการมีสํวนรํวมของชุมชนและเครือขํายในการสํงเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปจังหวัด
แพรํ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาพรวม      
       (n=๑๐๐) 

ข้อ 

การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้
แปรรูปจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

ระดับการ 
มีส่วนร่วม ความหมาย 

X  S.D 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน   
ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน 
ด๎านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน 
ด๎านการมีสํวนรํวมของเครือขํายอยํางกว๎างขวาง 
ด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน 
ด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกัน 
ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน   

๔.๐๘ 
๔.๑๐ 
๔.๐๗ 
๓.๙๖ 
๔.๐๑ 
๔.๐๖ 
๔.๑๐ 

.๘๒๘ 

.๘๗๕ 

.๘๙๔ 

.๘๕๒ 

.๘๗๕ 

.๘๖๓ 

.๗๙๘ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม ๔.๐๕ .๘๕๕ มาก 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบวําประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม อ าเภอเมืองแพรํ  จังหวัดแพรํ 
การบริหารจัดการการมีสํวนรํวมของชุมชนและเครือขํายในการสํงเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป
จังหวัดแพรํ  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = ๔.๐๕,    S.D. = ๐.๘๕๕) และเมื่อจ าแนกเป็นราย
ด๎านพบวํา ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน อยูํในล าดับมากที่สุด   ( X  = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๗๙๘) 
รองลงมาคือ ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ( X = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๘๗๕) สํวนด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกัน
และกัน อยูํในล าดับน๎อยที่สุด ( X = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๗๕) 
 
 ๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔.๒.๒.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง
แพรํ  จังหวัดแพรํแยกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได๎ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของ
ประชาชน มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๓  

 

ตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิสาหกิจหม้อห้อม (N = ๑๐๐) 
ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
              ชาย ๒๑ ๒๑.๐๐ 



๗๗ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
              หญิง ๗๙ ๗๙.๐๐ 
              รวม ๑๐๐        ๑๐๐ 
อายุ   
              ๒๐ – ๓๐ ป ี ๙ ๙.๐๐ 
              ๓๑  – ๔๐ ป ี ๑๕ ๑๕.๐๐ 
              ๔๑ – ๕๐ ป ี ๓๖ ๓๖.๐๐ 
              ๕๑ ปีขึ้นไป ๔๐ ๔๐.๐๐ 
                  รวม ๑๐๐        ๑๐๐ 
วุฒิการศึกษา   
              ประถมศึกษา ๕๕ ๕๕.๐๐ 
              มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ๒๖ ๒๖.๐๐ 
              มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา ๓ ๓.๐๐ 
              อนุปริญญา ๓ ๓.๐๐ 
              ปริญญาตรี ๑๓ ๑๓.๐๐ 
              สูงกวําปริญญาตรีขึ้นไป - - 
                  รวม ๑๐๐        ๑๐๐ 
อาชีพ   
              รับราชการ ๖ ๖.๐๐ 
              รับจ๎างทั่วไป - - 
              ท าการเกษตร ๗๘ ๗๘.๐๐ 
              ประกอบธุรกิจสํวนตัว ๑๖ ๑๖.๐๐ 
                  รวม ๑๐๐        ๑๐๐ 
รายได้   
              ๑ – ๕,๐๐๐ บาท - - 
              ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๗๖ ๗๖.๐๐ 
              ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๔ ๑๔.๐๐ 
              ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๑๐ ๑๐.๐๐ 
  รวม               ๑๐๐             ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ ๗๙.๐๐ 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๐๐  

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือมีอายุ
ระหวําง ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร๎อยละ ๓๖.๐๐ มีอายุระหวําง ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร๎อยละ ๑๕.๐๐ และมี
อายุระหวําง ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร๎อยละ ๙.๐๐ ตามล าดับ 



๗๘ 
 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาอยูํในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 
๕๕.๐๐ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ร๎อยละ ๒๖.๐๐, ระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 
๑๓.๐๐, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทําและระดับอนุปริญญา ร๎อยละ ๓.๐๐ ตามล าดับ 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพท าการเกษตร คิดเป็นร๎อยละ ๗๘ .๐๐ 
รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๐๐และมีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร๎อยละ 
๖.๐๐ ตามล าดับ 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํโดยเฉลี่ยมีรายได๎อยูํที่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาทตํอเดือน คิด
เป็นร๎อยละ ๗๖.๐๐ รองลงมาคือ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๐๐ และมีรายได๎ 
๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๐๐ ตามล าดับ 
 ๔.๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องค์ความร๎ูและการจัดการเชิงเครือขํายวิสาหกิจหม๎อห๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ได๎แกํ 
ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน  ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ด๎านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจ
รํวมกัน ด๎านการมีสํวนรํวมของเครือขํายอยํางกว๎างขวาง ด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ด๎านการ
พึ่งพิงอิงรํวมกัน ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  แสดงด๎วยคําเฉลี่ยคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และความหมาย ดังตารางที่ ๔.๔ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 
                วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยภาพรวม 

N = ๑๐๐ 

ท่ี 
การจดัการเครอืขา่ยผา้หม้อห้อม 

อยา่งมีสว่นรว่ม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D การแปลผล 
๑ ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน ๓.๓๗ ๐.๗๑๗ ปานกลาง 
๒ ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ๓.๓๘ ๐.๗๙๑ ปานกลาง 
๓ ด๎านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน ๓.๔๔ ๐.๖๕๓ ปานกลาง 
๔ ด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขํายอยําง

กว๎างขวาง 
๓.๓๗ 

๐.๗๔๒ ปานกลาง 

๕ ด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ๓.๓๔ ๐.๖๕๓ ปานกลาง 
๖ ด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกัน ๓.๓๓ ๐.๖๙๒ ปานกลาง 
๗ ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ๓.๓๕ ๐.๖๖๐ ปานกลาง 
 ผลเฉลีย่รวมทกุดา้น ๓.๓๗ ๐.๗๐๓ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีสํวนรํวมของชุมชน
และเครือขํายในการสํงเสริมการจัดการวิสาหกิจหม๎อห๎อม จังหวัดแพรํเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ภาพรวมรายด๎าน พบวํา ภาพรวมทุกด๎านอยูํในระดับปานกลาง (X= ๓.๓๗, S.D = ๐.๗๐๓)โดยด๎านที่



๗๙ 
 

มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด๎านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน (X= ๓.๔๔, S.D = ๐.๖๕) 
รองลงมาคือ ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ( X= ๓.๓๘, S.D = ๐.๗๙)ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน(X= 
๓.๓๗, S.D = ๐.๗๑๗ ) ด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขํายอยํางกว๎างขวาง(X= ๓.๓๗, S.D = 
๐.๗๔๒), ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ( X= ๓.๓๕, S.D = ๐.๖๖๐), ด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกัน
และกัน ( X= ๓.๓๔, S.D = ๐.๖๕๓)และด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกัน(X= ๓.๓๓, S.D = ๐.๖๙๒)
ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมท าให๎เห็นได๎ชัดวํา การบริหารจัดการการมีสํวนรํวมของชุมชนและ
เครือขํายในการสํงเสริมการจัดการวิสาหกิจหม๎อห๎อมจังหวัดแพรํเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแตํละด๎าน
มีคําเฉลี่ยที่ใกล๎เคียงกันมาก และแสดงผลการด าเนินการวําอยูํในระดับปานกลาง 

๔.๒.๓ หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้า
ทอเมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 ผลการวิเคราะห์การจัดการเชิงเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํอยํางมีสํวนรํวมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังน้ี 

๔.๒.๓.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขต อ าเภอลอง
และอ าเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํแยกตามเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได๎ ผลการวิเคราะห์
ข๎อมูลทั่วไปของประชาชน มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๕ 
ตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่      
                                                                                               (N = ๑๐๐) 
ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
              ชาย   ๑๙ ๑๐.๓๓ 
              หญิง ๑๖๕ ๘๙.๖๗ 
              รวม ๑๘๔        ๑๐๐ 
อายุ   
              ๒๐ – ๓๐ ป ี ๐ ๐ 
              ๓๑  – ๔๐ ป ี ๓๑ ๑๖.๘๕ 
              ๔๑ – ๕๐ ป ี ๖๓ ๓๔.๗๘ 
              ๕๑ ปีขึ้นไป ๘๙ ๔๘.๓๗ 
                  รวม ๑๘๔        ๑๐๐ 
วุฒิการศึกษา   
              ประถมศึกษา ๘๑ ๔๔.๐๒ 
              มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ๘๑ ๔๔.๐๒ 
              มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา - - 
              อนุปริญญา ๑๕   ๘.๑๕ 
              ปริญญาตรี   ๗   ๓.๘๐ 



๘๐ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
              สูงกวําปริญญาตรีขึ้นไป - - 
                  รวม ๑๘๔ ๑๐๐ 
รายได้   
              ๑ – ๕,๐๐๐ บาท ๕๗ ๓๐.๙๘ 
              ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๗๖ ๔๑.๓๐ 
              ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๔๐ ๒๑.๗๔ 
              ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๑๑   ๕.๙๘ 
  รวม                ๑๘๔             ๑๐๐ 
  
 จากตารางที่ ๔.๕ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง จ านวน  ๑๖๕   คน 
คิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๖๗ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  ๑๙  คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๓๓   
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๔๘.๓๗ รองลงมาได๎แกํ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน  ๖๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๔.๗๘ และอายุ ๓๑-๔๐ 
ปี จ านวน ๓๑ คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๘๕ 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาอยูํในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต๎นหรือเทียบเทํา มากที่สุด จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๔.๐๒ รองลงมาคือระดับ
อนุปริญญา จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘.๑๕ และระดับปริญญาตรี จ านวน ๗ คิดเป็นร๎อยละ 
๓.๘๐ 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํสมาชิกที่มีรายได๎ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท มากที่สุด 
จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๓๐ รองลงมาคือ ๑ – ๕,๐๐๐ จ านวน  ๕๗ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๓๐.๙๘ และมีรายได๎ ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๕.๙๘  
 ๔.๒.๓.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องค์ความร๎ูและการจัดการเชิงเครือขํายวิสาหกิจหม๎อห๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ได๎แกํ 
ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน  ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ด๎านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจ
รํวมกัน ด๎านการมีสํวนรํวมของเครือขํายอยํางกว๎างขวาง ด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ด๎านการ
พึ่งพิงอิงรํวมกัน ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  แสดงด๎วยคําเฉลี่ยคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และความหมาย ดังตารางที่ ๔.๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๖  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือขําย
วิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํอยํางมีสํวนรํวมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืนโดยภาพรวม 

ด้าน 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

เพ่ือการจัดการท่ียั่งยืน x  S.D. 
ระดับ 

ความเห็น 
๑ การรับร๎ูมุมมองรํวมกัน ๔.๒๖ ๐.๔๒ มาก 



๘๑ 
 

ด้าน 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

เพ่ือการจัดการท่ียั่งยืน x  S.D. 
ระดับ 

ความเห็น 
๒ การมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ๔.๔๖ ๐.๕๓ มาก 
๓ การเกิดผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน ๔.๑๓ ๐.๖๒ มาก 
๔ การมีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขํายอยํางกว๎างขวาง ๔.๒๓ ๐.๕๘ มาก 

๕ การเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ๔.๓๖ ๐.๕๑ มาก 

๖ การพึ่งพิงอิงรํวมกัน ๔.๒๘ ๐.๖๒ มาก 

๗ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ๔.๑๗ ๐.๖๕ มาก 

รวม ๔.๒๗ ๐.๕๖ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๖ ความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมือง
แพรํอยํางมีสํวนรํวมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน รวมทุกด๎าน โดยภาพรวม พบวํา สมาชิกมีความคิดเห็นอยูํ
ในระดับมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย ( x = ๔.๒๗, S.D =.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การมี
วิสัยทัศน์รํวมกัน อยูํในระดับมา คิดเป็นคําเฉลี่ย ( x =๔.๔๖, S.D =๐.๕๓) รองลงมาคือ การ
เสริมสร๎างซึ่งกันและกัน อยูํในระดับมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย ( x =๔.๓๖, S.D =๐.๕๑) และการเกิดผล
ประโยชน์และความสนใจรํวมกัน อยูํในระดับมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย ( x =๔.๑๓, S.D =๐.๖๒) 
 

๔.๒.๔ หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจัก
สานจังหวัดแพร่ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ผลการวิเคราะห์การจัดการเชิงเครือขํายวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพรํ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎ดังน้ี 

๔.๒.๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจักสานจังหวัดแพร่                 
                                                                                               (N = ๑๐๐) 
ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
              ชาย   ๑๒ ๑๕.๐๐ 
              หญิง   ๖๘ ๘๕.๐๐ 
              รวม   ๘๐        ๑๐๐ 
 
อายุ 

  

              ต่ ากวํา ๔๐ ป ี ๐ ๐ 
              ๔๐-๕๐ ป ี ๑๐ ๑๒.๕๐ 



๘๒ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
              ๕๑-๖๐ ป ี ๓๗ ๔๖.๒๕ 
              ๖๑ ปีขึ้นไป ๓๓ ๔๑.๒๕ 
                  รวม ๘๐        ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง จ านวน  ๖๘   คน คิด
เป็นร๎อยละ ๘๕.๐๐ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  ๑๒  คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๕.๐๐   
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ ๕๑-๖๐ ปี มากที่สุด จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๖๔.๒๕ รองลงมาได๎แกํ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน  ๓๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๒๕ อายุ ๔๐-๕๐ ปี 
จ านวน ๑๐ คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕๐ 

 ๔.๒.๔.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องค์ความร๎ูและการจัดการเชิงเครือขํายวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพรํเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ได๎แกํ ด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน  ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ด๎านการเกิดผลประโยชน์และความ
สนใจรํวมกัน ด๎านการมีสํวนรํวมของเครือขํายอยํางกว๎างขวาง ด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ด๎าน
การพึ่งพิงอิงรํวมกัน ด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  แสดงด๎วยคําเฉลี่ยคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และความหมาย ดังตารางที่ ๔.๘ ดังน้ี 

 
ตาราง ๔.๘ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยภาพรวม 

 
ด้าน 

 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ 

การจัดการท่ียั่งยืน 

 
x  

 
S.D. 

ระดับ 
ความเห็น 

๑ การรับร๎ูมุมมองรํวมกัน ๓.๙๘ .๗๖ มาก 
๒ การมีวิสัยทัศน์รํวมกัน ๔.๒๓ .๗๗ มาก 
๓ การเกิดผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน ๔.๑๖ .๖๙ มาก 
๔ การมีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขํายอยํางกว๎างขวาง ๔.๑๑ .๘๑ มาก 
๕ การเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ๔.๑๒ .๗๒ มาก 
๖ การพึ่งพิงอิงรํวมกัน ๔.๒๘ .๗๖ มาก 
๗ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ๔.๑๐ .๗๕ มาก 
 รวม ๔.๑๔ .๗๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ ความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนอยํางมี
สํวนรํวมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน รวมทุกด๎าน โดยภาพรวม พบวํา สมาชิกมีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก คิดเป็นคําเฉลี่ย ( x = ๔.๑๔, S.D =.๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับความเห็น
มากทุกด๎าน คือ เรียงจากมากไปหาน๎อย ดังน้ี ด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกันมากเป็นอันดับแรก  การมี



๘๓ 
 

วิสัยทัศน์รํวมกัน การเกิดผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน การเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน การมีสํวน
รํวมของสมาชิกเครือขํายอยํางกว๎างขวาง การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน และการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน 
ตามล าดับ  
 
๔.๓ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง 

เครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน 
 ๔.๓.๑ วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีต่อ
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผลการวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์จากการสัมภาษณ์ พบวํา  
๑) การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปมีปัญหาในด๎านของการลงทุนโดยใช๎เงินทุน

ของตนเอง๒๘ และการประกอบการต๎องมีใบอนุญาตจากกรมป่าไม๎ในการแปรรูปไม๎และเป็นไม๎ที่
ถูกต๎องตามกฎหมายเทําน้ัน๒๙ และการแขํงขันทางด๎านการตลาดที่มีการกดราคาขายต่ ากวําราคาขาย
ของท๎องตลาดเพื่อให๎ได๎ขายผลิตภัณฑ์ได๎มากที่สุดแตํสํงผลกระทบกับผู๎ขายรายอื่นที่ขายในราคาปกติ
ของท๎องตลาดจึงเป็นปัญหาในการจัดการทางด๎านเครือขํายของการประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปร
รูปของชุมชนจังหวัดแพรํ๓๐  

๒) การจัดการด๎านผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปให๎มีความยั่งยืน ต๎องมีใบอนุญาตประกอบการของ
กลุํมที่ต๎องการผลิตภัณฑ์จากไม๎แปรรูป๓๑ เชํน การท าบานประตู หน๎าตําง วงกบประตู วงกบหน๎าตําง 
ให๎มีความถูกต๎องตามกฎหมายหรือนโยบายของกรมป่าไม๎ที่ยังไมํอนุญาตให๎มีการต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมครัวเรือนในเรื่องของการประกอบกิจการดังกลําว สํวนการประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎
แปรรูปที่ท าจากเศษไม๎ก็มีได๎การอนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎อยํางถูกต๎องเพราะเป็นเศษไม๎ที่เหลือใช๎
จากการท าผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป เชํน บานประตู บานหน๎าตําง เป็นต๎น และต๎องมีการจัดการระบบการ
ผลิตและการตลาดให๎มีความคลํองตัวมากกวําน้ี เพราะการประกอบการบางรายมีการขายผลิตภัณฑ์
ในราคาที่ต่ ากวําราคาขายทั่วไปท าให๎เกิดความไมํยุติธรรมตํอผู๎ประกอบกิจการด๎วยกันเอง๓๒ เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งและการพัฒนาอยํางยั่งยืนในอนาคต 

 ๓) การจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนในกลุํมของผู๎ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป
จังหวัดแพรํ การให๎ความร๎ูแกํผู๎ประกอบการในเร่ืองของเครือขํายยังมีน๎อย๓๓ เพื่อให๎ได๎ประโยชน์ที่ผู๎
ประกอบกิจการจะได๎รับจากการสร๎างเครือขําย ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดการเครือขําย
                                                   

๒๘สัมภาษณ์, นายอดิศักด์ิ ทํวงที, รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเมํน จังหวัด 
แพรํ,๑๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

๒๙สัมภาษณ์, นายบรรจบ จินดาขัด, ผู๎ใหญํบ๎านบวกโป่ง หมูํที่ ๑๐ ต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเมํน จังหวัด
แพรํ, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

๓๐สัมภาษณ์, นางสุวิมน ยอดอ๎อย, ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑อ๎างแล๎ว,สมัภาษณ์, นายบรรจบ จินดาขัด. 
๓๒อ๎างแล๎ว,สัมภาษณ์, นางสุวิมน ยอดอ๎อย. 
๓๓เรื่องเดียวกัน.  



๘๔ 
 

ให๎มีความชัดเจนและมีการถํายทอดให๎กับผู๎ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปได๎รับทราบถึง
ผลกระทบหลังจากการสร๎างเครือขํายให๎มีการขายตัวอยํางกว๎างขวางทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให๎ผู๎
ประกอบกิจการได๎เข๎าใจในวัตถุประสงค์ที่แท๎จริงของวิสาหกิจชุมชนวํามีวัตถุประสงค์ที่สร๎างความ
ยั่งยืนให๎กับอาชีพของชุมชนให๎คงอยูํคํูกับชุมชนอยํางยังยืน 

 ด๎านผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือขํายที่มีตํอวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูปเพื่อก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน พบวํา 

๑) ข๎อมูลด๎านการผลิตยังไมํมีเป็นที่หลากหลายแกํผู๎บริโภค ท าให๎ผู๎บริโภคได๎ผลิตภัณฑ์ไมํ
ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า ทั้งในชุมชน นอกชุมชนและตํางจังหวัด ควรวางแผนและจัดท า
แผนพัฒนาการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่และความต๎องการตลาด เชื่ อมโยงแบบครบ

วงจร๓๔  

 ๒) การพัฒนาด๎านการผลิตและมีการรวมกลุํมของวิสาหกิจชุมชนด๎านผลิตภัณฑ์ไม๎แปร
รูปยังไมํคํอยได๎รับการพัฒนาและมีการรวมกลุํมกันของวิสาหกิจชุมชนด๎านน้ี ทั้งในและนอกพื้นที่การ
ผลิต ความต๎องการของตลาด และการสร๎างความแตกตํางของผลิตภัณฑ์ ด๎วยการพัฒนา รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหมํให๎มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให๎กับผู๎บริโภค ทั้งในด๎านขนาด ลวดลาย 
รูปทรง ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยูํเดิม เพื่อเพิ่มมูลคําและสร๎างความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ์๓๕  

๓) การติดตํอประสานงานเครือขําย เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ศึกษาดูงาน ตํอยอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เดํนและพัฒนาด๎านการผลิตให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน 
ลดต๎นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล๎อมยังไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร๓๖  

๔) การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการร๎ูเรียนของสมาชิกกลุํมยังไมํประสบผลส าเร็จ
เทําที่ควร โดยเฉพาะการอบรมพัฒนาฝีมือ หรือการศึกษาดูงานกลุํมที่ประสบผลส าเร็จก็ยังมีน๎อย  

๕) การพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส าหรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน และความต๎องการของ
ตลาด ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม ยังไมํมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและพัฒนาสร๎างสรรค์เพื่อใช๎
ประโยชน์ในด๎านอื่นๆ ได๎ เพื่อเพิ่มมูลคําและสร๎างความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการน าเอาภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอผลิตภัณฑ์เพื่อสร๎างองค์ความร๎ูที่สามารถํายทอดให๎แกํบุคคล
อื่นได๎ เพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนร๎ูอยํางยั่งยืน๓๗ 

                                                   
๓๔สัมภาษณ์, นางบุญมา ค าทอง, ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรปู, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕เรื่องเดียวกัน. 
๓๖สัมภาษณ์, นายพิเชฐ วงศ์แก๎ว, ผู๎ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรปู, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ์, นายบรรจง มาดแม๎น, ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป, ๘ กันยายน ๒๕๖๐. 



๘๕ 
 

๖) การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการตลาดยังไมํมี เพื่อวางแผนและพัฒนาด๎าน
การตลาด เชํน ศึกษาความต๎องการของตลาดของผู๎บริโภค ส ารวจตลาด  ส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค๎า  
 ๗) การวางแผนการผลิต การตลาดยังไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร 

๘) การเชื่อมโยงเครือขํายการตลาด ขยายชํองทางการตลาด สํงเสริมการขายยังไมํ

ประสบผลส าเร็จเทําที่ควร ควรเน๎นตลาดในชุมชนเป็นหลัก และขยายสูํตลาดภายนอกชุมชน๓๘  

๙) ด๎านชํองทางขยายตลาดโดยใช๎ระบบเครือขํายทางอินเทอร์เน็ตยังไมํมี๓๙  

๑๐) การวางแผนและจัดท าแผนบูรณาการรํวมกันระหวํางกลุํมวิสาหกิจกับองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง การก าหนดบทบาทและข๎อตกลงรํวมกันระหวํางกลุํมกับภาคีอื่น การประสานงานกับภาคี
อื่นในเร่ืองการอบรมให๎ความร๎ูเร่ืองการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
รูปแบบการตลาด การจัดท าบัญชี การพัฒนาการท ากิจกรรมของเครือขําย รํวมก าหนดเป้าหมาย
ปริมาณการผลิต โดยเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันทั้งภายในและภาคีอื่นอยํางมีประสิทธิภาพยังไมํประสบ
ผลส าเร็จเทําที่ควร๔๐ 
 

๔.๓.๒ วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีต่อ
วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑.  ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน
ของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมพบวํา 

 ๑) กลุํมวิสาหกิจชุมชนต๎องยังไมํได๎น าสีจากต๎นห๎อมธรรมชาติมาผลิต เพื่อรักษาอัตลักษณ์
มากกวําการใช๎สีย๎อมจากเคมีภัณฑ์ 

 ๒) กลุํมวิสาหกิจชุมชนยังไมํมีการประสานงานและให๎ความรํวมมือกันอยํางจริงจัง 
 ๓) กลุํมวิสาหกิจชุมชนยังมีโอกาสได๎ศึกษาดูงานสถานที่ตําง ๆ ที่เป็น Best Practice แล๎ว

น าความร๎ูน้ันมาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกัน (KM) 
 ๔) วิสาหกิจชุมชนมีการจัดท าระบบข๎อมูลต้ังแตํระดับแผนงาน นโยบายรํวมกัน แตํยังมี

การน าเอาเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยอ านวยความสะดวกและกระจายสูํสาธารณชน 
 ๕) วิสาหกิจชุมชนในด๎านการผลิตยังไมํเป็นสากล 
๒.ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกันของ

การจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อม พบวํา 

                                                   

 ๓๘สัมภาษณ์, นางสาริกา กาศสกุล, ผู๎ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๙อ๎างแล๎ว,สัมภาษณ์, นายพิเชฐ วงศ์แก๎ว.  

 ๔๐เรื่องเดียวกัน. 
 



๘๖ 
 

     ๑) การเปิดโอกาสให๎บุคคลที่มีความร๎ูความสามารถและประสบการณ์ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างวิสัยทัศน์รํวมกับสมาชิกวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังมี
น๎อย 

     ๒) การน าวิสัยทัศน์ไปเผยแพรํสูํประชาชนทั่วไปยังมีน๎อย เชํน โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ท เป็นต๎น 

    ๓) วิสัยทัศน์เป็นทางการ เชํน “หม๎อห๎อม ๕ ดาวก๎าวไกลสูํสากล” ยังไมํเป็น
ที่รู๎จัก 

     ๔) วิสัยทัศน์ที่จะมียังไมํสะท๎อนให๎เห็นถึงการเน๎นพัฒนาคุณภาพ 
     ๕) วิสัยทัศน์ที่มียังไมํสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง และสะท๎อนภาพความ

รํวมมือกัน 
๓.ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการเกิดผลประโยชน์และ

ความสนใจรํวมกันของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมพบวํา 
     ๑) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมด๎านการตลาดยังไมํเป็นในรูปแบบเชิงรุก 
     ๒) วิสาหกิจผ๎าหม๎อด๎านการขยายตลาดออกจากพื้นที่ในตํางจังหวัดและ

ตํางประเทศยังไมํมาก 
     ๓) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมด๎านความซื่อสัตย์ตํอลูกค๎าเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นใน

ธุรกิจ 
     ๔) ระบบการจัดการผลประโยชน์ที่กํอให๎เกิดรายได๎แกํสมาชิกและกระจาย

รายได๎อยํางเหมาะสมและเป็นธรรมยังไมํมี 
     ๕) การบริการที่ดีแกํลูกค๎าเพื่อสร๎างความประทับใจ โดยเฉพาะนักทํองเที่ยว

ของวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมควรให๎การบริการที่ ดีแกํ ลูกค๎าเพื่อสร๎างความประทับใจ โดยเฉพาะ
นักทํองเที่ยวยังไมํมี 

๔.ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิก
เครือขํายอยํางกว๎างขวางของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมพบวํา 

   ๑) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํเป็นเอกภาพ ตํางคนตํางค๎า คุณภาพสินค๎า ขนาด และ
ราคาไมํเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   ๒) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมขาดการติดตํอสื่อสารกันในลักษณะที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ 

   ๓) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ เพื่อดึงศักยภาพทุกฝ่ายมาพัฒนา
เพื่อการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง 

   ๔) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมขาดองค์ความร๎ู ทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
   ๕) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีสมาชิกในชุมชนรํวมเป็นภาคีเครือขํายและขยายสูํ

ภายนอกชุมชน 
๕.ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการเสริมสร๎างซึ่งกันและ

กันของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมพบวํา 
   ๑) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการรํวมมือกันในลักษณะที่เป็นสหกรณ์ 



๘๗ 
 

   ๒) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ยอมรับได๎ 
   ๓) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการแสวงหาองค์ความร๎ูที่หลากหลาย 
   ๔) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูและสร๎างขวัญและก าลังใจแกํ

สมาชิก 
   ๕) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีกิจกรรมอื่น ๆเข๎ามาประสานเพื่อให๎เกิดความรักและ

สามัคคี 
 ๖.ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกันของ

การจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมพบวํา 
   ๑) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํท าเป็นธุรกิจที่ขยายเติมโตเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข๎มแข็ง 
   ๒) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมองเห็นถึงการให๎บริการลูกค๎าเป็นสิ่งส าคัญ 
   ๓) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํเน๎นเรื่องคุณภาพให๎ได๎มาตรฐานมากกวําธุรกิจ 
   ๔) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการประสานงานกันในรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๕) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีสถานที่นัดพบหรือท าการเป็นกิจจะลักษณะ 
๗.ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิง

แลกเปลี่ยนของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อม พบวํา 
  ๑) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมด๎านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

และประเพณีวัฒนธรรม 
  ๒) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการปฏิสัมพันธ์ในแนวราบ 
  ๓) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
  ๔) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการปฏิสัมพันธ์เชิงรูปธรรม 
  ๕) วิสาหกิจผ๎าหม๎อห๎อมยังไมํมีการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ 
๔.๓.๓ วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีต่อ

วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 จากการสนทนากลุํม (Focus Group) ระหวํางผู๎วิจัยกับประธานกลุํมและสมาชิกกลุํม

วิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํทั้ง ๒ พื้นที่ เพื่อศึกษาถึงระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือขํายที่มีตํอวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวํา 

 ๑. ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน 
(Common Perception) ของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํมีความประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํที่มีสมาชิกในการด าเนินงานได๎ด าเนินการประชุม วางแผนเพื่อ
สร๎างความเข๎าใจในการด าเนินการในล าดับแรก สมาชิกของกลุํมจะต๎องมีความร๎ูสึกนึกคิดและการรับร๎ู
รํวมกันถึงเหตุผลของการเข๎ารํวมเป็นเครือขํายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าทอ มีความเข๎าใจในปัญหา และมี
ส านึกในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน มีความต๎องการในการชํวยเหลือเพื่อนสมาชิกในลักษณะที่คล๎ายคลึง
กัน มีการด าเนินกิจกรรมบางอยํางรํวมกันเพื่อแก๎ปัญหาความที่ เกิดขึ้นระหวํางสมาชิกหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นที่สมาชิกทุกคนในกลุํมอยํางถูกต๎องและเป็นระบบที่ถูกต๎อง รวมถึงการรับร๎ูและเข๎าใจใน
สถานการณ์ที่ตํางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอกลุํมที่ตนเองเป็นสมาชิกอยูํ และต๎องทราบและ
ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของกลุํมอยํางชัดเจน 



๘๘ 
 

 ๔.๓.๒ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการมีวิสัยทัศน์
รํวมกัน (Common Vision) ของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํมีความประสบผลส าเร็จ 
โดยสมาชิกทุกคนมีการประชุมเพื่อรับร๎ูแนวทางในการด าเนินการ ทิศทางและการมีเป้าหมายเดียวกัน
มีการรํวมกันพัฒนาก าหนดวิสัยทัศน์ การรับร๎ูแนวทางในการด าเนินการของกลุํมอยํางชัดเจน เพื่อให๎
ทราบถึงแนวทางและทิศทางของกลุํม เพื่อให๎เกิดความชัดเจนและเพื่อชํวยบรรเทาความขัดแย๎งอัน
เกิดจากมุมมองความคิดที่แตกตํางกันลงไปในทางตรงข๎ามของเครือขํายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าทอเมือง
แพรํ ซึ่งถือเป็นข๎อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับแตํละกลุํม ซึ่งเป็นหน๎าที่ของประธานกลุํมที่จะต๎องท าให๎
สมาชิกของกลุํมรับร๎ู รับทราบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางในการด าเนินการของกลุํม เพื่อไมํให๎เกิด
ความเข๎าใจผิดระหวํางสมาชิกด๎วยในภายหลัง 

 ๔.๓.๓ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการเกิดผล
ประโยชน์และความสนใจรํวมกัน (Mutual Interests/Benefits) ของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎า
ทอเมืองแพรํประสบผลส าเร็จ จากการที่มีการรวมกลุํมกันเป็นวิสาหกิจผ๎าทอ ซึ่งแตํละกลุํมมีการ
วางแผนในการตลาดเพื่อให๎เกิดผลประโยชน์ในการด าเนินงานเพื่อให๎เกิดเป็นผลรายได๎ให๎แกํสมาชิก
ของกลุํม ซึ่งทุกกลุํมที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับผ๎าทอทุกคนที่เป็นสมาชิกก็ต๎องมีจิตที่รักในการทอผ๎า
และมีความสนใจในการท างานในสิ่งน้ี ซึ่งการรวมเป็นเครือขํายวิสาหกิจยํอมต้ังอยูํบนฐานของสมาชิก
ที่มีความสนใจในด๎านผ๎าทอรํวมกันซึ่งเป็นความสนใจที่ผลักดันให๎เกิดการรวมกลุํมกันเป็นสมาชิกและมี
การด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ที่มีรํวมกันในสํวนขอสมาชิก และการยอมรับโอกาสในความก๎าวหน๎า 
ความสุข ความพึงพอใจ ในด๎านการรวมตัวกันเพื่อการสร๎างสรรค์ผลงานผ๎าทอให๎เกิดเป็นประโยชน์แกํ
ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุํมของเครือขํายผลิตภัณฑ์ผ๎าทอเมืองแพรํ 

 ๔.๓.๔ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการมีสํวนรํวมของ
สมาชิกเครือขํายอยํางกว๎างขวาง (All Stakeholders Participation) มีความประสบผลส าเร็จ ของ
การจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํ ในด๎านการรํวมรับร๎ูรํวมคิด รํวมตัดสินใจและรํวมลงมือ
กระท าอยํางเข๎มแข็งของสมาชิกผ๎าทอ อีกทั้งการรวมกันเป็นเครือขํายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าทอเมือง
แพรํเกิดขึ้นระหวํางการท างานรํวมมือระหวํางชุมชนในท๎องถิ่นกับหนํวยงานภาครัฐ ที่จะต๎องมีการ
สร๎างความรํวมมือเพื่อให๎เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม เหมาะสม และมีคุณคําที่เป็นเอกลักษณ์ใน
ท๎องถิ่น ซึ่งจากความรํวมมือเหลําน้ีก็มีผลท าให๎เกิดการขยายตัวของเครือขํายออกไปอยํางกว๎างขวาง
เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตํอไปในภายหน๎า 

 ๔.๓.๕ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการเสริมสร๎างซึ่ง
กันและกัน (Complementary Relationship) มีความประสบผลส าเร็จ ของการจัดการเครือขําย
วิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํ โดยการเสริมสร๎าง แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูทางด๎านนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมที่
จะน ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ผ๎าทอที่สามารถน าไปแขํงขันในตลาดสินค๎าได๎ มีการสร๎างความรํวมมือและ
เสริมสร๎างองค์ความร๎ูในการจัดการด๎านผ๎าทอซึ่งกันและกันควรที่เน๎นจุดแข็งของฝ่ายหน่ึงไปชํวยเสริม
จุดอํอนของอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งจะท าให๎ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นเครือขําย และสามารถ
พัฒนาตํอยอดส าหรับการสร๎างเครือขํายและความรํวมมือซึ่งกันและกันได๎อยํางเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ของการด าเนินการวิสาหกิจผ๎าทอในท๎องถิ่นที่มีการด าเนินการน้ันๆ 



๘๙ 
 

 ๔.๓.๖ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการพึ่งพิงอิงรํวมกัน
(Interdependence) มีความประสบผลส าเร็จ ของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํ มี
การรวมกลุํมกันเพื่อจัดต้ังและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจผ๎าทอ มีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่ตรงหรือคล๎ายกันจึง
จะเกิดเป็นกลุํมที่มีการด าเนินการในลักษณะเชํนน้ีเกิดขึ้น สมาชิกของเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมือง
แพรํมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหวํางสมาชิกในเครือขํายเพื่อให๎เกิดการเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน และ
สิ่งเหลําน้ีท าให๎เกิดการพึ่งพาและการอิงรํวมกันเพื่อให๎กลุํมได๎เกิดผลิตภัณฑ์เข๎าสูํตลาดสินค๎าได๎ตาม
ความต๎องการของตลาด 

 ๔.๓.๗ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือขํายด๎านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน (Interaction) มีความประสบผลส าเร็จ ของการจัดการเครือขํายวิสาหกิจผ๎าทอเมืองแพรํ 
จากการที่สมาชิกในเครือขํายผลิตภัณฑ์ผ๎าทอเมืองแพรํมีการรวมกลุํมกันเพื่อผลิตสินค๎าตามที่กลุํมต้ัง
เป้าและตามแนวทางวิสัยทัศน์ของกลุํม และสมาชิกมีการท ากิจกรรมรํวมกันเพื่อให๎เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหวํางสมาชิกด๎วยกัน มีการติดตํอกันผํานทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การประชุมภายในกลุํม
หรือมีการแลกเปลี่ยนภายนอกกลุํมเพื่อสร๎างแนวทางในการพัฒนาและตํอยอดสินค๎าให๎มีมูลคํามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีภายในกลุํมเพื่อสร๎างความสามัคคีและสร๎างอ านาจในการ
ตํอรองกับกลุํมอื่นๆ ที่มีลักษณะในการผลิตสินค๎าที่มีความคล๎ายคลึงกัน 

๔.๓.๔ วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีต่อ
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑. การด าเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํบ๎านคํางาม  
หมูํที่ ๘ ที่มีความสัมพันธ์ระหวํางคนในกลุํม และองค์กรภายนอก และสํงผลให๎กลุํมประสบผลส าเร็จ
ของการจัดการเชิงเครือขํายที่มีตํอวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวํา  

  ๑) ด๎านการจัดการองค์กร  ปัจจุบั นมีการ จัดองค์กรที่ เป็นระบบและมี รูปแบบ
คณะกรรมการที่ชัดเจน มีโครงสร๎างการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข๎อบังคับ และมติของกลุํมที่ชัดเจน 

  ๒) ด๎านการบริหารธุรกิจกลุํม  
     (๑) ด๎านเงินทุน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํบ๎านคํางาม ไมํได๎

พึ่งเงินทุนภายนอก แตํอาศัยพึ่งเงินทุนที่ตนมีอยูํเป็นหลัก อาศัยทุนทางสังคมชํวยเหลือในด๎านการ
บริหารจัดการ ได๎แกํ ความร๎ู และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาต้ังแตํบรรพบุรุษจากรํุนสูํรํุน ซึ่งประเมินมูลคํา
เป็นเงินไมํได๎แตํมีความส าคัญส าหรับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํบ๎านคํางามเป็นอันมาก 
การท ากินท าใช๎ทดแทนการซื้อจากตลาดเทํากับเป็นการลดรายจําย และเป็นการเพิ่มรายได๎ไปในตัวท า
ให๎วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถพึ่งพาตนเองได๎ในระดับหน่ึง 

     (๒) ด๎านวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํบ๎าน
คํางามไมํมีพื้นที่เพื่อท าการปลูกไม๎ไผํเพื่อน ามาท าเคร่ืองจักสานแตํได๎ท าการเสนอข๎อมูลที่เป็นประเด็น
ปัญหาเหลําน้ีผํานจังหวัดแพรํ เพื่อเป็นนโยบายในการสํงเสริมให๎มีการปลูกป่าไม๎ไผํและเพื่อลดการตัด
ไม๎ท าลายป่า ซึ่งท าให๎มีการปลูกป่าไม๎ไผํเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากท าให๎มีไม๎ไผํในหลาย ๆ อ าเภอใน
จังหวัดแพรํ 

     (๓) ด๎านผลผลิต กลุํมมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า 
ทั้งในชุมชน นอกชุมชนและตํางจังหวัด เชํน จังหวัดอุตรดิตถ์ ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหมํ และ



๙๐ 
 

พะเยา เป็นต๎น มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อยํางสม่ าเสมอ มีกลุํมลูกค๎าที่สามารถ
กระจายผลิตภัณฑ์และบริการออกสูํตลาดตามที่ก าหนดไว๎ มีการเชื่อมโยงเครือขํายกับกลุํมอื่น ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการจัดสรรก าไร และสวัสดิการแกํสมาชิก  เชํน มีการปันผลให๎แกํ
สมาชิก ร๎อยละ ๔๐ สมทบเข๎ากองทุนกลุํม ร๎อยละ  ๑๐ ประกันความเสี่ ย ง  ร๎อยละ ๑๐ 
สาธารณประโยชน์/สวัสดิการสมาชิกและชุมชน ร๎อยละ ๒๕ คําตอบแทนคณะกรรมการ/ศึกษาดูงาน 
ร๎อยละ ๑๕ 

    (๔) ด๎านผลประโยชน์ของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํ
บ๎านคํางาม มีการจัดผลประโยชน์ให๎แกํสมาชิก และสาธารณะประโยชน์ ได๎แกํ กรณีสมาชิกคลอดลูก 
กรณีสมาชิกเสียชีวิต มอบเป็นทุนการศึกษาแกํบุตรของสมาชิก กลุํมจะชํวยเหลือ รายละ ๕๐๐ บาท 
กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข๎ารักษาตัวในโรงพยาบาล กลุํมจะชํวยเหลือ ๕๐๐ บาท/คร้ัง/ปี มอบของที่
ระลึกกิจกรรมรดน้ า ด าหัวผู๎สูงอายุ ในเทศกาลวันสงกรานต์ สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์หมูํบ๎าน เป็น
เงิน ๒,๐๐๐ บาท สนับสนุนการปรับศูนย์เรียนร๎ูฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท สนับสนุน เคร่ืองด่ืม น้ ามัน
รถยนต์ ในการปฏิบัติเวรยามของหมูํบ๎าน และชํวยเหลือสมาชิกที่ 

    (๕) ด๎านระบบบัญชีของกลุํม กลุํมได๎รับการสนับสนุนสมุดบัญชี และอบรมให๎
ความร๎ูในการจัดท าบัญชีของกลุํมจากส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดแพรํ มีการเปิดเผย
ข๎อมูลการเงินและบัญชีให๎สมาชิกรับทราบอยํางสม่ าเสมอ มีการควบคุมการใช๎จํายของกลุํมและ
เงินกองทุนท าให๎การบริหารจัดการกลุํมเกิดความโปรํงใส เป็นธรรม และสมาชิกสามารถตรวจสอบเมื่อ
มีข๎อสงสัยในการด าเนินงาน สํงผลให๎ทราบความเคลื่อนไหวในด๎านการผลิต การตลาด ในด๎านการ
บริหารกลุํมและสมาชิก และท าให๎ทราบรายรับ รายจํายของกลุํมและสมาชิกรวมทั้งฐานะทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ไผํ ประสบภัยธรรมชาติตําง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

    (๖) ด๎านการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ออกสูํตลาดของวิสาหกิจชุมชนหรือในระหวําง
ชุมชนจักสานจากไม๎ไผํบ๎านคํางาม หมูํที่ ๘ มี ๓ ประเภท คือ ตลาดท๎องถิ่น (ตลาดพอเพียง) ขายใน
ชุมชนหรือในระหวํางชุมชน หรือเครือขําย ส าหรับรายค๎าที่จ าหนํายประจ าภายในจังหวัดแพรํ ได๎แกํ 
ร๎านค๎าในชุมชนบ๎านแมํค ามีและบ๎านหนองห๎า ต าบลแมํค ามี อ าเภอเมืองแพรํ (ตลาดชุมชนที่ขายสอง
ข๎างทางถนน) ร๎านจิปาถะ ถนนทุํงต๎อม อ าเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ ตลาดผูกพัน มีการตกลงราคา
ซื้อขายกับพํอค๎าที่มารับซื้อประจ า (สํวนมากเป็นพํอค๎าตํางจังหวัด เชํน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
และจังหวัดพะเยา และจะมาซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุํมสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง และตลาดทั่วไป คือ ตลาดที่
ต๎องแขํงขันจากกลุํมอื่น ๆ เชํน ที่มาจากทางภาคอีสาน 

    (๗) ด๎านการจัดการข๎อมูลขําวสาร การประชาสัมพันธ์ กลุํมมีการรวบรวม
ข๎อมูลขําวสารและจัดเก็บอยํางเป็นธรรม สะดวกในการใช๎งาน ข๎อมูลมีคุณภาพ ถูกต๎อง นําเชื่อถือ 
และเป็นปัจจุบัน มีการใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลที่ จัดเก็บไว๎อยํางตํอเน่ือง มีการประชาสัมพั นธ์ให๎
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู๎จัก โดยการออกร๎าน วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ เข๎ารํวมการออกร๎านในงานฤดูหนาว 
และกาชาดแพรํทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และมีการประชุม อบรมให๎ความร๎ูแกํสมาชิกอยําง
ตํอเน่ือง 

๓) ด๎านการมีสํวนรํวมกับองค์กรภาครัฐ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม๎ 



๙๑ 
 

ไผํบ๎านคํางาม มีการบริหารจัดการกลุํมที่มีความโปรํงใส มีความเข๎มแข็ง สามารถเป็นที่แลกเปลี่ยน
เรียนร๎ูแกํวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ทั้งในอ าเภอ และตํางอ าเภอ ตลอดจนเป็นแหลํงศูนย์เรียนร๎ูชุมชนของ 
กศน. อ าเภอสูงเมํน อีกทั้งได๎รับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (องค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนมูล) ในการสร๎างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ สร๎างที่ท าการวิสาหกิจชุมชนฯ สร๎างเตาอบ
ผลิตภัณฑ์ ป้องกันมอด การขึ้นรา สนับสนุนงบกระต๎ุนเศรษฐกิจเป็นกองทุนหมุนเวียน และงบอุดหนุน 
นอกจากน้ีทางส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสูงเมํนยังให๎การสนับสนุนในเรื่องการอบรมให๎ความร๎ูด๎าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด๎านการท าบัญชี ด๎านการตลาด และยังมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุํม
อยํางตํอเน่ือง 

๔) ด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํม สมาชิกของกลุํมมีสํวนรํวมด๎านความคิด 
ในการก าหนดกฎระเบียบ รํวมคิดและก าหนดวิสัยทัศน์ รํวมกันวิเคราะห์กลุํมวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมรํวมติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมกลุํม การถํายทอดความร๎ู ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู และการน าไปปฏิบัติตามของสมาชิก สํงผลให๎เกิดความมั่นคงและฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุํมเน่ืองจาก สมาชิกรํวมกันผลิตสินค๎าให๎แกํกลุํมอยํางตํอเน่ือง มีการระดมหุ๎นจาก
สมาชิกกลุํม สมาชิกกลุํมมีการออมเงินเป็นประจ าทุกเดือน ท าให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น กลุํมมีเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับด าเนินกิจกรรมได๎อยํางตํอเน่ือง มีการน าเงินกองทุน และการใช๎ประโยชน์ของ
กองทุน และดอกผลจากการด าเนินกิจกรรมกลุํม มาจัดสรรเป็นสวัสดิการให๎ แกํสมาชิก นอกจากน้ี
กลุํมยังมีการสืบทอดกิจกรรมให๎แกํเด็กและเยาวชนจากรุํนสูํรํุน 

๒. การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุํมภูมิปัญญาสานกลํองข๎าวบ๎านทุํงน้ าใส ต าบล
เหมืองหม๎อ ที่มีความสัมพันธ์ระหวํางคนในกลุํม และองค์กรภายนอก และสํงผลให๎กลุํมประสบ
ผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือขํายที่มีตํอวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวํา 

๑) ด๎านการจัดการองค์กร เน่ืองจากกลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมภูมิปัญญาสานกลํอง 
ข๎าวบ๎านทุํงน้ าใส ที่ต้ัง เลขที่ ๘๐ หมูํที่ ๗ ต าบลเหมืองหม๎อ อ าเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ มีการ
บริหารจัดการกลุํมที่มีความโปรํงใส มีความเข๎มแข็ง สามารถเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูแกํวิสาหกิจ
ชุมชนอื่น ๆ ปัจจุบัน มีคณะกรรมการด าเนินงานกลุํม 

          ๒) ด๎านการบริหารธุรกิจกลุํม วิสาหกิจชุมชนกลุํมภูมิปัญญาสานกลํองข๎าวบ๎าน 
ทุํงน้ าใส ได๎รับแหลํงทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนต าบล สนับสนุนกลุํมอาชีพทุกหมูํบ๎าน 
ประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกเขียนโครงการเข๎าไปขอรับงบประมาณสนับสนุนกับองค์การ
บริหารสํวนต าบลเหมืองหม๎อ 

           ๓) ด๎านการตลาด กลุํมมีแหลํงในการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ออกสูํตลาด ได๎แกํ ตลาด
ท๎องถิ่น คือ ขายในชุมชน (ตลาดชุมชนที่ขายสองข๎างทางถนน) หรือในระหวํางชุมชน หรือเครือขําย 
ตลาดพํอค๎าที่มารับซื้อประจ า เชํน ร๎านค๎าในชุมชนบ๎านแมํค ามีและบ๎านหนองห๎า ตลาดทั่วไปสํวนมาก
เป็นพํอค๎าตํางจังหวัด 

            ๔) ด๎านให๎ข๎อมูลขําวสารและการประชาสัมพันธ์ มีการประชุม อบรมให๎ความร๎ู
แกํสมาชิกอยํางตํอเน่ือง มีการประชาสัมพันธ์ให๎ผลิตภัณฑ์เป็นที่ร๎ูจัก โดยการออกวิทยุกระจายเสียง 
ฯลฯ เข๎ารํวมการออกร๎านในงานฤดูหนาว และกาชาดแพรํทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

๕) ด๎านการมีสํวนรํวมกับหนํวยงานภาครัฐ วิสาหกิจชุมชนกลุํมภูมิปัญญาสาน 



๙๒ 
 

กลํองข๎าวบ๎านทุํงน้ าใส ต าบลเหมืองหม๎อ ได๎รับแหลํงทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนต าบล 
สนับสนุนกลุํมอาชีพทุกหมูํบ๎าน ประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกเขียนโครงการเข๎าไปขอรับ
งบประมาณสนับสนุนกับองค์การบริหารสํวนต าบลเหมืองหม๎อ นอกจากน้ันองค์การบริหารสํวนต าบล
ยังได๎จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็น และจัดโครงการอบรมให๎แกํสมาชิกอยํางตํอเน่ือง 

           ๖) ด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํม การมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํม สมาชิก
รํวมกันผลิตสินค๎าให๎แกํกลุํมอยํางตํอเน่ือง มีสํวนรํวมด๎านความคิดในการก าหนดกฎระเบียบ รํวมคิด
และก าหนดวิสัยทัศน์ รํวมกันวิเคราะห์วางแผนการด าเนินกิจกรรม รํวมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู 
ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของกลุํม เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม เข๎ารํวมประชุม
สามัญประจ าปี รํวมจัดท าแผนโครงการเพื่อด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการและของกลุํม 
 
๔.๔ น าเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลตอ่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
๔.๔.๑ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของวิสาหกิจ

ไม้แปรรูป 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวํา วิสาหกิจชุมชนเป็นการรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบกิจการ

และองค์กรของรัฐ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีหน๎าที่ในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแกํ
บุคคลที่มีความต๎องการจะประกอบกิจการแบบวิสาหกิจชุมชน และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็น
ผู๎ที่รับจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนการท างานแบบภาคีเครือขํายต๎องสนับสนุนการจัดต้ัง
โรงงานอุสาหกรรมครัวเรือนให๎กับประชาชนที่มีความต๎องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
ในการท าผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป และสร๎างเครือขํายประสานงานด๎านการตลาดการสํงออกสินค๎าให๎มาก
ขึ้น และสนับสนุนงบประมาณในการผลิตแกํกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตจริง และเพิ่มชํองท าง
ตลาดสูํระบบเครือขํายทางอินเทอร์เน็ต คิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ที่ดึงดูดลูกค๎า จัดอบรมให๎ความร๎ูด๎าน
การผลิตสินค๎าในรูปแบบใหมํๆ ก าหนดบทบาทและข๎อตกลงรํวมกันกับภาคีอื่นๆ  

จากการเก็บข๎อมูลวิจัยเชิงปริมาณพบวํา ๑) การรับร๎ูมุมมองรํวมกัน (Common 
Perception) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการทางด๎านการตลาดในการสํง
สินค๎าออกจ าหนําย ๒) การมีวิสัยทัศน์รํวมกัน (Common Vision)  วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการ
มีสํวนรํวมแสดงวิสัยทัศน์ในการคิดก าหนดชํองทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป ๓) การเกิด
ผลประโยชน์และความสนใจรํวมกัน (Mutual Interests/Benefits) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการ
มีความมั่นใจในการเข๎ารํวมเครือขํายผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป ๔) การมีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขํายอยําง
กว๎างขวาง (All Stakeholders Participation) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ท างานของเครือขํายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป ๕) การเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน (Complementary 
Relationship) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการเครือขํายเพื่อให๎สมาชิกได๎รับ
ผลประโยชน์รํวมกัน ๖) การพึ่งพิงอิงรํวมกัน (Interdependence) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการ
มีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการเครือขํายผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
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(Interaction) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการพัฒนาความร๎ูรํวมกันของสมาชิก
เครือขํายผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป 

 
 ๔.๔.๒ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
วิสาหกิจหม้อห้อม 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวํา วิสาหกิจชุมชนเป็นการรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบกิจการ
และองค์กรของรัฐคือ ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีหน๎าที่ในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแกํ
บุคคลที่มีความต๎องการจะประกอบกิจการแบบวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ผู๎น าในชุมชนมีการท างานแบบภาคีเครือขํายสนับสนุนการจัดต้ังเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนในการท าผลิตผ๎าหม๎อห๎อม และสร๎างเครือขํายประสานงานด๎านการตลาดการสํงออกสินค๎าให๎
มากขึ้น และสนับสนุนงบประมาณในการผลิตแกํกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตจริง และเพิ่มชํองทาง
ตลาดสูํระบบเครือขํายทางอินเทอร์เน็ตคิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ที่ดึงดูดลูกค๎าจัดอบรมให๎ความร๎ูด๎าน
การผลิตสินค๎าในรูปแบบใหมํๆก าหนดบทบาทและข๎อตกลงรํวมกันกับภาคีอื่น ๆ และทีส าคัญสมาชิก
วิสาหกิจหม๎อห๎อมทุกคนมีความถนัดในการผลิตสิ้นค๎าผ๎าหม๎อห๎อม และเป็นผลิตที่ท ากันมากนานจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได๎สํงมอบให๎กับคนรํุนใหมํได๎สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ จนสามารถ
พึ่งตนเองได๎ ท าให๎มีรายได๎ และมีอัตตลักษณ์รูปแบบเป็นของตนเอง  
 ข๎อมูลวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา ๑. การรับร๎ูมุมมองรํวมกัน (Common Perception) 
วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการทางด๎านการตลาดในการสํงสินค๎าออก
จ าหนําย  ๒.การมีวิสัยทัศน์รํวมกัน (Common Vision)  วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวม
แสดงวิสัยทัศน์ในการคิดก าหนดชํองทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อม ๓. การเกิดผลประโยชน์
และความสนใจรํวมกัน (Mutual Interests/Benefits) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีความมั่นใจ
ในการเข๎ารํวมเครือขํายผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อม ๔.การมีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขํายอยํางกว๎างขวาง 
(All Stakeholders Participation) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการท างานของ
เครือขํายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อม ๕ . การเสริมสร๎างซึ่งกันและกัน    ( Complementary 
Relationship) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการเครือขํายเพื่อให๎สมาชิกได๎รับ
ผลประโยชน์รํวมกัน ๖. การพึ่งพิงอิงรํวมกัน (Interdependence) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการ
มีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการเครือขํายผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อม  และ ๗. การปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน (Interaction) วิสาหกิจชุมชนมุํงเน๎นในด๎านการมีสํวนรํวมในการพัฒนาความร๎ูรํวมกัน
ของสมาชิกเครือขํายผลิตภัณฑ์ผ๎าหม๎อห๎อม 
 
 ๔.๔.๓ องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 

๑) ด๎านการสํงเสริมจากภาครัฐส าหรับกลุํมผู๎เริ่มต๎นประกอบการ (Startup) 
 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได๎ก าหนดแนวทางส าหรับการพัฒนาประเทศชาติ

ให๎เข๎าสูํประเทศไทย ๔.๐ และได๎วางแนวทางส าหรับการสํงเสริมธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให๎เกิดการพัฒนา
และขยายตัวทางการตลาด ซึ่งในเบื้องต๎นทางหนํวยงานท๎องที่ของภาครัฐได๎สอดรับกับนโยบายของ
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รัฐบาลที่ต๎องการสํงเสริมให๎เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ และสํงเสริมให๎หนํวยทางของรัฐที่รับผิดชอบได๎
เข๎ามาดูแลในระดับต๎นเพื่อให๎เกิดองค์ความร๎ูส าหรับผู๎ที่เร่ิมต๎นประกอบการ (Startup) โดยได๎มีการ
ด าเนินการสํงเสริมด๎านเคร่ืองมือเบื้องต๎น และมีการอบรมให๎ความร๎ูด๎านการด าเนินการผ๎าทอ รูปแบบ
ส าหรับการตํอยอดสินค๎าผ๎าทอ เชํน ลายผ๎าที่ต๎องคิดค๎นใหมํๆ หรือการท าให๎คุณภาพสินค๎าเป็นที่ตรง
กับความต๎องการของตลาด โดยทางหนํวยงานภาครัฐมีการจัดโครงการอบรมให๎กับผู๎ประกอบการซึ่ง
จะท าให๎เกิดการตํอยอดองค์ความร๎ูที่ เกิดขึ้นไปใช๎ได๎จริงในกลุํมวิสาหกิจ และนอกจากน้ันทาง
หนํวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบได๎มีการสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการเบื้องต๎นได๎ออกแสดงสินค๎าตาม ที่
หนํวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องได๎น าเสนอสินค๎าของกลุํมเพื่อให๎เกิดการร๎ูจักอยํางแพรํหลาย ซึ่ง
กลุํมที่ยังไมํเป็นที่รู๎จักก็จะได๎รับการคัดเลือกให๎น าสินค๎าออกไปแสดงมากกวํากลุํมที่มีสินค๎าติดตลาด
หรือเป็นที่รู๎จักมากกวํา 

๒) ด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํม (Participation) 
 การประกอบการวิสาหกิจผ๎าทอได๎มีการรวมกลุํมกันเพื่อด าเนินการตามแนว

ทาและเป้าหมายของกลุํมเพื่อให๎เกิดสินค๎าตามที่กลุํมได๎ต้ังเป้าหมายไว๎ ซึ่งในการรวมกลุํมกันสมาชิก
ของกลุํมจะต๎องรับร๎ูแนวทางในการด าเนินการของกลุํมเป็นสิ่งแรก และการมีสํวนรํวมในกา ร
ด าเนินการของสมาชิกจะต๎องมีความสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํม เชํน สมาชิกที่รับผิดชอบใน
การมัดย๎อม การทอขึ้นลายผ๎า การออกแบบและตัดเย็บขึ้นรูปสินค๎า การตลาด ซึ่งสํวนตํางๆ เหลําน้ี
เกิดเป็นสํวนรํวมที่สมาชิกทุกคนจะต๎องมีความรับผิดชอบรํวมกันเพื่อให๎สินค๎าของกลุํ มได๎เข๎าสูํตลาด
สินค๎าและเป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้นในกลุํมตลาดผ๎าทอมือ ซึ่งการลงพื้นที่ก็พบวํากลุํมที่มีการด าเนินการ
มากกวําสิบปีจะมีสินค๎าที่มีความหลากหลายและที่เป็นที่รู๎จักและติดตลาดกลุํมสินค๎าผ๎ามากกวํากลุํมที่
เป็นกลุํมเริ่มต๎นที่มีสินค๎าคํอนข๎างจ ากัดและไมํมีความหลากหลาย นอกจากน้ีสมาชิกในกลุํมที่มีสินค๎า
มากก็จะมีจ านวนของสมาชิกมากตามจ านวนไปด๎วย ซึ่งท าให๎เห็นถึงการมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน
กลุํมวิสาหกิจได๎มีการด าเนินการอยํางตํอเน่ือง 

๓) ด๎านการเอื้ออารีและการเคารพซึ่งกันและกัน (Aryan and respect) 
 การรวมกลุํมของสมาชิกวิสาหกิจผ๎าทอเกิดจากการท างานในระดับครอบครัว

เป็นสิ่งแรก และมีการขยายเปิดรับเอาสมาชิกที่มีความสามารถในการทอผ๎าเข๎ามาเพื่อรํวมด าเนินการ
เพื่อให๎เกิดการขยายตัวและเกิดการผลิตสินค๎าให๎ทันกับความต๎องการของผู๎บริโภค ซึ่งผลจากการ
เปิดรับสมาชิกให๎เข๎ามาสํวนมากจะมาจากครองครัวอื่น แตํก็มีความสัมพันธ์กันในเชิงเครือญาติหรือ
เป็นเพื่อนที่มีความร๎ูจักค๎ุนเคยกันชักชวนกันมา สิ่งที่พบจากการลงพื้นที่ท าให๎ทราบถึงความสัมพันธ์ที่
มีความเอื้ออารีในระดับที่ดีเน่ืองจากการท างานก็ต๎องใช๎ความเชื่อใจและไว๎วางใจ รวมถึงความให๎ความ
เคารพซึ่งกันและกัน 

๔) ด๎านการผลิตสินค๎าบนพื้นฐานธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น (Products 
based on Natural, local wisdom and traditional) 

ผลิตภัณฑ์ผ๎าทอที่มีการผลิตออกมาสูํตลาด กลุํมวิสาหกิจผ๎าทอได๎มีการใช๎ผ๎าที่ 
มีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการสร๎างสรรค์งานก็เกิดจากการพัฒนามาจากภูมิปัญญาของท๎องถิ่นที่ได๎รับ
การถํายทอดมาจากรุํนกํอนๆ และมีการสืบทอดสูํลูกหลาน โดยที่ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการสืบทอด
จากรุํนสูํรํุน และการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ๎าทอถือเป็นองค์ความร๎ูที่ควรได๎รับการถํายทอดเน่ืองจาก
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งานที่ได๎รับการสร๎างสรรค์ถือเป็นมรกดและวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ควรได๎รับการสืบทอด และในยุคสมัยที่
มีความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่สะดวกตํอการติดตํอสื่อสาร โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการ
เผยแพรํสินค๎าที่เป็นสินค๎าผลิตจากธรรมชาติ เกิดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ซึ่งถือวําเป็น
สินค๎าที่ นิยมเป็นอยํางยิ่งในยุคปัจจุบัน และยิ่งในยุคประเทศไทย ๔.๐ ที่ทางรัฐบาลได๎มีนโยบาย
สํงเสริมให๎ผลิตธรรมชาติ ผลิตท๎องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ให๎เข๎าสูํ
ตลาดสากล  

๕) ด๎านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของสมาชิก (well-being and life Qualities) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของสมาชิกซึ่งกลุํมวิสาหกิจผ๎าทอใน 

ระยะเริ่มแรกได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ามาสํงเสริม อบรมให๎ความร๎ูเพื่อตํอยอด
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค๎า รวมถึงการหาตลาดเพื่อจัดแสดงสินค๎าในระยะเร่ิมต๎น เพื่อเป็นการ
สํงเสริมให๎เกิดการขยายตัวของกลุํมวิสาหกิจผ๎าทอมือ ซึ่งเป็นสินค๎าที่เกิดจากแรงมือที่สมาชิกได๎ลงมือ
ท า การได๎รับการสํงเสริมในสิ่งเหลําน้ีจะท าให๎เกิดการกระจายทางด๎านสินค๎า ซึ่งยํอมสํงผลเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสิ่งเสริมให๎การสร๎างงานในท๎องถิ่นซึ่งสอดรับการนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความต๎องการให๎มีการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖) ด๎านการสร๎างผู๎น ารุํนใหมํอยํางตํอเน่ือง (Leadership) 
การด าเนินการกิจกรรมทางด๎านการจัดการกลุํมวิสาหกิจผ๎าทอ ซึ่งจะต๎องมีคน 

รํุนใหมํเข๎ามาเรียนร๎ูสืบสานการบริหารจัดการกลุํมเพื่อน าพากลุํมให๎เกิดการพัฒนาและมีอ านาจในการ
ตํอรองกับกลุํมอื่นหรือสํวนงานอื่นๆ ควรมีการสร๎างคนรํุนใหมํเข๎ามาเป็นผู๎น าในการจัดการกลุํม
วิสาหกิจผ๎าทอเพื่อให๎เกิดการพัฒนาในการบริหารจัดการกลุํมวิสาหกิจผ๎าทอด าเนินไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยํางตํอเน่ือง  

๗) ด๎านการจัดท าแผนธุรกิจ (Marketing Plan) 
การจัดท าแผนธุรกิจในการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอเป็นเรื่องส าคัญ 

เพื่อให๎ ร๎ูถึงทิศทางในการด าเนินการลํวงหน๎าในการจัดการธุรกิจและสามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในแตํละขั้นตอนของการจัดการวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอ และน าผลการจัดการมาปรับป รุง
แก๎ไขในการด าเนินงานจัดการธุรกิจวิสาหกิจชุมชนผ๎าทอให๎เกิดการพัฒนาไปอยํางตํอเน่ืองละมีความ
ยั่งยืนมั่นคง มั่งค่ังตํอไป 
 

๔.๔.๓ องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ 

องค์ความร๎ูและระบบการจัดการเชิงเครือขํายที่มีผลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจจัก
สานจังหวัดแพรํ มีดังน้ี 

๑. การพัฒนาการจัดการองค์กร  
 ๑) การให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในการจัดโครงสร๎างองค์กร 
 ๒) การก าหนดบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการและสมาชิก ควรก าหนด 

บทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการบริหารงานกลุํมตามศักยภาพ ความร๎ู ความสามารถ ความเหมาะสม  
 ๓) การก าหนดบทบาทหน๎าที่ของสมาชิก ได๎แกํ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
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ข๎อบังคับ และมติของกลุํม เข๎ารํวมประชุมกลุํมทุกคร้ังตามที่กลุํมนัดหมาย เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
กลุํมให๎เป็นองค์กรที่เข๎มแข็ง  ชํวยกันก ากับดูแล กิจกรรมของกลุํม ให๎ความรํวมมือกับคณะกรรมการ
กลุํมพัฒนากลุํมให๎เจริญรํุงเรืองและมั่นคง  

           ๔) สร๎างกฎระเบียบข๎อบังคับและการก าหนดข๎อตกลงรํวมกัน โดยให๎ครอบคลุม 
หลักการจัดการกลุํม เชํน การประชุม การระดมทุน การจัดสรรผลประโยชน์ การจัดระบบข๎อมูล การ
ท าบัญชีและการตรวจสอบ  

           ๕) การใช๎ระบบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล โปรํงใส มีจริยธรรมในการ
บริหารงาน 

           ๖) การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม การมีสํวนรํวมของสมาชิกใน
เครือขําย นับเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข๎มแข็งของเครือขําย เพราะ
กระบวนการมีสํวนรํวมทุกฝ่ายในเครือขํายยํอมเป็นเงื่อนไขที่ท าให๎เกิดการรํวมรับร๎ูรํวมคิด รํวม
ตัดสินใจและรํวมลงมือกระท าอยํางเข๎มแข็ง สํงผลให๎เกิดความรํวมแรงรํวมใจ และความเอื้ออาทรใน
การอยูํรํวมกัน  

            ๗) การพัฒนาผู๎น า คณะกรรมการ และสมาชิกรํวมกันเพื่อสร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจสํงผลให๎เกิดการรับร๎ูมุมมองรํวมกัน เกิดวิสัยทัศน์รํวมกัน ซึ่งจะสํงผลให๎สมาชิกเกิดความร๎ูสึก
ผูกพัน เกิดการด าเนินกิจกรรมรํวมกันเพื่อแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนที่เกิดขึ้น 

๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุํม  
๑) การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการผลิตวําตรงตามความ 

ต๎องการของลูกค๎า ทั้งในชุมชน นอกชุมชนและตํางจังหวัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือไมํ และมีความ
หลากหลายเพียงใด เพื่อวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่และ
ความต๎องการตลาด เชื่อมโยงแบบครบวงจร  

๒) การค๎นหาผู๎ร๎ู รวบรวมภูมิปัญญา องค์ความร๎ู จัดเวทีเรียนร๎ูเรื่อง 
การพัฒนาด๎านการผลิตและมีการรวมกลุํมกันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส าหรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
และความต๎องการของตลาด และการสร๎างความแตกตํางของผลิตภัณฑ์ ด๎วยการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหมํให๎มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให๎กับผู๎บริโภค ทั้งในด๎านขนาด ลวดลาย 
รูปทรง ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม พัฒนาสร๎างสรรค์เพื่อใช๎ประโยชน์ในด๎านอื่น ๆ ได๎ เพื่อเพิ่ม
มูลคําและสร๎างความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ์ เชํน การออกแบบลวดลายและต้ังชื่อลาย การพัฒนา
ด๎านรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมคุณคําหรือให๎สะดวกตํอ
การใช๎งาน เชํน ตะกร๎าอเนกประสงค์ พัด โคมไฟ ฯลฯ นอกจากน้ีการผลิตควรเน๎นการรักษาคุณภาพ  

๓) ประสานเครือขําย เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ศึกษาดูงาน ตํอยอด 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เดํนและพัฒนาด๎านการผลิต เชํน กระบวนการ
ผลิตและแปรรูปเพื่อให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน ลดต๎นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและรักษา
สิ่งแวดล๎อม มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และจัดระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  

๓. การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการร๎ูเรียนของสมาชิกกลุํม 
๑) การพัฒนากิจกรรมและกระบวนการร๎ูเรียนของสมาชิกกลุํมโดย 

การอบรมพัฒนาฝีมือ การศึกษาดูงานกลุํมที่ประสบผลส าเร็จ  
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๒) การจัดเวทีเรียนร๎ูเรื่องการพัฒนาด๎านการผลิตและมีการรวมกลุํม 
กันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส าหรับใช๎ ในชีวิตประจ าวัน และความต๎องการของตลาด ที่
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม พัฒนาสร๎างสรรค์เพื่อใช๎ประโยชน์ในด๎านอื่น ๆ ได๎ เพื่อเพิ่มมูลคําและ
สร๎างความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ์ แล๎วควรบันทึกภูมิปัญญาท๎องถิ่นผลิตภัณฑ์เพื่อสร๎างองค์ความร๎ูที่
สามารถํายทอดให๎แกํบุคคลอื่นได๎ เพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนร๎ูอยํางยั่งยืน 

๓) ฝึกอบรมเยาวชนในหมูํบ๎าน ต าบล และผู๎สนใจเพื่ออนุรักษ์และสืบ 
สานภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยใช๎ศูนย์การเรียนร๎ูชุมชน วัด เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับการพัฒนา
อาชีพตํอไปได๎ สํงผลให๎เกิดความสัมพันธ์ระหวํางคนในชุมชน การพัฒนาคนรํุนใหมํ   

๔) การเปิดรับข๎อมูลขําวสารตํางๆ จากภายนอกกลุํม การถํายทอด 
และแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูระหวํางสมาชิกภายในชุมชนและภายนอกชุมชน การเปิดรับข๎อมูลขําวสารจะ  
ชวยใหสมาชิกในเครือขาย เกิดการรับรู เกิดการยอมรับในกระบวนการท างาน และชวยรักษา
สัมพันธภาพที่ดีตอกันการแลกเปลี่ยนเรียนรูจะน าไปสูการใหและการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากร
เพื่อใหภารกิจที่เครือขายด าเนินการน้ันบรรลุเปาหมาย  

๕) การระดมหุ๎น สํงเสริมการออม โดยยึดหลักการด าเนินชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

๔. การพัฒนาการตลาด 
 ๑) การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการตลาด วํามีขนาดของตลาด 

กว๎างหรือวําแคบ เพื่อวางแผนและพัฒนาด๎านการตลาด เชํน ศึกษาความต๎องการของตลาดของ
ผู๎บริโภค ส ารวจตลาด  ส ารวจความพึงพอใจของลูกค๎า  

 ๒) การวางแผนการผลิต การตลาดอยํางเหมาะสม เชํน มีเหตุผล  
ภูมิค๎ุมกัน กระจายความเสี่ยง ท าแบบพอประมาณ ด าเนินกิจกรรมการผลิตอยํางเกื้อกูลกัน มีทั้งการ
ผลิตเพื่อบริโภคในชุมชนและเชิงการค๎า   

 ๓) ศึกษาดูงานด๎านการตลาดจากวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลส าเร็จใน 
การด าเนินงาน 

 ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู การเชื่อมโยงเครือขํายการตลาด ขยายชํองทาง 
การตลาด  สํงเสริมการขาย เน๎นตลาดในชุมชนเป็นหลัก และขยายสูํตลาดภายนอกชุมชน  

 ๕) สร๎างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
 ๖) การจ าหนํายรํวมกับผลิตภัณฑ์อื่น  เพื่อเพิ่มความนําสนใจใน 

ผลิตภัณฑ์ให๎สามารถประยุกต์เป็นของฝากในโอกาสตําง ๆ ได๎ เชํน ชุดของฝาก ชุดของขวัญ ของที่
ระลึก  

           ๗) เพิ่มชํองทางตลาด เชํน ขายสินค๎าทางอินเทอร์เน็ต (digital marketing) 
การบริการจัดซื้อหน๎าเว็บไซต์พร๎อมจัดสํง การออกร๎านจ าหนํายสินค๎าในงานแสดงสินค๎าตํางๆ  

           ๘) จัดท าการเผยแพรํข๎อมูลของผลิตภัณฑ์ผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต 
(web page) ที่เป็นทางการของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงทั้งถํายผลิตภัณฑ์ รางวัล และกิจกรรมตําง ๆ 
ของผลิตภัณฑ์จักสาน รวมไปถึงกิจกรรมของกลุํม ข๎อความที่สื่อสารถึงวิสาหกิจชุมชนจักสาน เชํน 
คลิปวิดีโอตําง ๆ ที่มีความเกี่ยวข๎อง คลิปการเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า เพื่อสื่อสารทางตรงกับผู๎สนใจ  



๙๘ 
 

๕. การประสานงานกับภาคีอื่น การศึกษาและจัดท าฐานข๎อมูล จัดเก็บข๎อมูลเครือขําย
และภาคีที่เกี่ยวข๎อง เชํน ข๎อมูลจากหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อวางแผนและจัดท า
แผนบูรณาการรํวมกันระหวํางกลุํมวิสาหกิจกับองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ก าหนดบทบาทและข๎อตกลงรํวมกัน
ระหวํางกลุํมกับภาคีอื่น การจัดเวทีพบปะพูดคุย ศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนร๎ูของเครือขําย 
เชํน ประสานงานกับภาคีอื่นในเรื่องการอบรมให๎ความร๎ูเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิต  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบการตลาด การจัดท าบัญชี การพัฒนาการท ากิจกรรมของเครือขําย รํวม
ก าหนดเป้าหมายปริมาณการผลิต โดยต๎องเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันทั้งภายในและภาคีอื่น เป็นต๎น 

สรุปได๎วําองค์ความร๎ูและระบบการจัดการเชิงเครือขํายที่มีผลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํ ได๎มีการจัดการเชิงเครือขํายอยํางมีสํวนรํวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
มุมมอง วิสัยทัศน์ ความสนใจ มีสํวนรํวมของสมาชิกเครือขําย การเสริมสร๎างและการพึ่งพิงอิงรํวมกัน
การปฏิสัมพันธ์เชิงเพื่อให๎เกิดผลประโยชน์รํวมกันของสมาชิกเครือขําย และมีการพัฒนาการจัดการ
องค์กร มีการสร๎างกฎระเบียบข๎อบังคับและการก าหนดข๎อตกลงรํวมกัน ใช๎ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม จัดเวทีเรียนร๎ู ศึกษาดูงาน การพัฒนา
กิจกรรมและกระบวนการร๎ูเรียนของสมาชิกกลุํม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการ
ตลาด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู การเชื่อมโยงเครือขํายการตลาด ขยายชํองทางการตลาด  สํงเสริม
การขาย การจ าหนํายรํวมกับผลิตภัณฑ์อื่น  จัดท าการเผยแพรํข๎อมูลของผลิตภัณฑ์ผํานระบบ
เครือขํายอินเทอร์เน็ต (web page) การประสานงานกับภาคีอื่น ได๎แกํ การศึกษาและจัดท าฐานข๎อมูล 
จัดเก็บข๎อมูล เครือขํายและภาคีที่ เกี่ยวข๎อง มีการจัดกระบวนการเ รียนร๎ูของเครือขําย เชํน 
ประสานงานกับภาคีอื่นในเรื่องการอบรมให๎ความร๎ูเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิต แตํอยํางไรก็ตาม
จากการศึกษาวิจัยการจัดการเครือขํายที่มีผลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํ
ประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึงอยูํบ๎าง แตํยังไมํครอบครอบทุกวิสาหกิจทีมีอยูํ เพราะอาจมีข๎อจ ากัด
บางอยํางซึ่งไมํสามารถจัดการได๎ ดังน้ันหากจะให๎การจัดการองค์ความร๎ูและระบบเครือขํายเกิ ดการ
พัฒนาให๎ยั่งยืนได๎น้ัน วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํควรหาหนํวยงานภายนอกวิสาหกิจมาเป็นภาคี
เครือขําย ไมํวําจะเป็นหนํวยงานภาครัฐเชํนเกษตรจังหวัด อ าเภอ ต าบล พัฒนาสังคมและมนุษย์
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หนํวยงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมวิสาหกิจชุมชนรํวมเป็นภาคี
เครือขํายให๎มากขึ้นเพื่อให๎วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข๎มแข็งในการรวมกลุํมกันเป็นเครือขําย และเป็น
เวลาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกๆ ด๎านของวิสาหกิจชุมชนทั้งในด๎านการ
ผลิต การพัฒนาฝีมือ การออกแบบ การตลาด ระบบบัญชี ระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยง
เครือขํายให๎มีความเข๎มแข็งมากขึ้นโดยอาศัยเครือขํายทางสังคมเข๎าชํวยจะน ามาซึ่งการพัฒนา
วิสาหกิจที่ยั่งยืนได๎และที่ส าคัญสามารถเพิ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้นทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ คือมี
รายได๎เพิ่มขึ้น มีการผลิตมากขึ้นมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ ด๎านสังคม คือมีการรวมกลุํมกันเป็นพลังที่
เข๎มแข็งที่สามารถขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนได๎อยํางยั่งยืน สังคมครอบครัวและชุมตํางมีการเอื้ออาทร
ได๎อาศัยเรียนร๎ูและแลกเปลี่ยนความร๎ูซึ่งกันและกัน ด๎านสิ่งแวดล๎อม คือท าให๎ประชาชน สังคม และ
ครอบครัวตํางอาศัยสิ่งแวดล๎อมที่มีอยูํในพื้ นที่น ามาผลิตเป็นรายได๎เพื่อเพิ่มการกินดีอยูํ ดีของ
ประชาชนได๎อยํางดีและมีความสุข ดังแสดงแผนภูมิองค์ความร๎ูวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพรํ: องค์ความร๎ู
และการจัดการเชิงเครือขํายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังน้ี 



๙๙ 
 

 
แผนภูมที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้วิสาหกิจ 
ชุมชนจังหวัดแพร่:องค์ความรู้และการ 
จัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 
 
 ระบบการจัดการ 

เชิงเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชนจ.แพร่ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

การจัดการ 
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์

จักสาน 
 

การจัดการ 
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้า

ทอตีนจก 
 

การจัดการ 
วิสาหกิจ

ผลิตภัณฑ์ผ้า
หม้อห้อม 

 

การจัดการ 
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้

แปรรูป 
 

-ภาครัฐ 
-องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
-อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด 

-ภาครัฐ 
-องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน 
-อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-เกษตรจังหวัด 

-ภาครัฐ 
-องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
-อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด 
 

-ภาครัฐ 
-องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน 
-อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-เกษตรจังหวัด 
 



 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) คือ มีทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี ๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้และการ
จัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชน  ๔) เพื่อเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) โดย
เป็นการศึกษาทั้งเอกสาร (Documentary Research) การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม ในจังหวัดแพร่ คือวิสาหกิจชุมชนผ้าทอเมืองแพร่ วิสาหกิจชุมชนไม้
แปรรูป วิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม วิสาหกิจชุมชนเคร่ืองจักสาน และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth Interview) และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) มีวิธีการดังน้ี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
๑.๑ จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎี การวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพ 

การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม ในจังหวัดแพร่ 
 ๑.๒ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) นักวิชาการ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุชน  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาบริบท สภาพการด าเนินงานและปัญหาการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ของวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม ในจังหวัดแพร่ 
 ๑.๒ แบบสอบถามส าหรับประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี
เกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่มในจังหวัดแพร่ 

๑.๓ การสนทนาเฉพาะกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ส าหรับ ผู้น าชุมชน, 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ,
ตัวแทน/ผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
ความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 



 
๑๐๑ 

และเพื่อเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ 

๒. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 ๒.๑ จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎี การวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพ 
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม ในจังหวัดแพร่ 
      ๒.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) นักวิชาการ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุชน  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๔ กลุ่ม 
จ านวน  ๔๔ รูป/คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive selection) เพื่อศึกษาบริบท สภาพการ
ด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ของวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม 
ในจังหวัดแพร่ 
 ๒.๒ แบบสอบถาม ส าหรับประชาชนที่ เป็นสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ 
กลุ่มในจังหวัดแพร่ โดยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังต่อไปน้ี วิสาหกิจ
ชุมชนไม้แปรรูป จ านวน ๑๐๐ คน, วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม จ านวน ๑๐๐ คน, และวิสาหกิจเคร่ืองจัก
สาน จ านวน ๘๐ คน ส่วนวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ จ านวน ๑๘๔ คน โดยใช้วิธีค านวณตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ รวมจ านวน ๔๖๔ ราย เพื่อศึกษาองค์ความรู้ 
และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจทั้ง ๔ 
กลุ่ม ในด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิง
ร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

 ๒.๓ ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๖๔ รูป/คน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จ
ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน  

๓. ขั้นสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ ในการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยใช้วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เป็นหลัก มีทั้งหมด ๓ ชนิดประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มย่อย มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือตามหลักการ  

๔. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โดยใช้เคร่ืองมือที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วรวบรวมข้อมูลในภาคสานาม จากน้ันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
              ๕. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของวิจัย ในบทน้ีมีหัวข้อ
หลัก ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน  ๔) เพื่อเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการ
เชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
 ดังมีรายละเอียดดังน้ี 



 
๑๐๒ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

๕.๑.๑ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
๕.๑.๑.๑ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินการของวสิาหกิจ 

ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
จากการศึกษาพบว่า จังหวัดแพร่เป็นเมืองไม้สัก อุตสาหกรรมไม้สักด าเนิน 

อย่างเป็นรูปแบบเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัท อีสท์เอเชียติกส์ เดนมาร์ก วิถีแห่งอุตสาหกรรมไม้
สักด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองมิได้ขาดหาย มีการปรับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไม้สักตามสภาพและ
สถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป ตามหลักสากลที่ออกกฎเกณฑ์เพื่อให้ประเทศก าลังพัฒนาออก
กฎหมายมาก าหนดการท าอุตสาหกรรมไม้สักในประเทศไทย เมื่อกาลผ่านไป จนถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่ม
ไม้ที่มีพลัง และสามารถขับเคลื่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสู่ตลาดได้อย่างเป็นระบบจังหวัดแพร่ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักเพิ่มมูลค่า
รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งน้ี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่ ในกิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้ประกอบการไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกระดับห น่ึง สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและด าเนินธุรกิจของตนเองให้เติบโตและสามารรถแข่งขัน
กับผู้อื่นได้ และพร้อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  ต่อมาการท าธุรกิจไม้แปรรูปจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ร่วมกับ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ หัวดง -ดอนมูล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ไม้แพร่สักทอง กลุ่มคลัสเตอร์ไม้สักทองจังหวัดแพร่ ได้ท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้
สัก โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ ก าหนดทิศทางตลาดเฉพาะ (Nich Market) และสร้างรูปแบบที่เป็น
เอกลักษณ์การผลิตแบบชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่๑ ปัจจุบันของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ   ขนาดเล็ก 
ที่ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เน่ืองจากช่างหรือสล่า (ภาษาเหนือ) จะผลิตตามใบสั่งซื้อ  
  ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป จากการศึกษาพบว่า 
มีปัญหาด้านการด าเนินการสานต่อในด้านของการประกอบกิจการวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง หน่วยงาน
ภาคีให้การสนับสนุนไม่ต่อเน่ือง ปัญหากลุ่มวิสาหกิจไม่น าเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนากิจการของตนเอง
ท าให้ระบบวิสาหกิจชุมชนมีความเจริญไปอย่างช้าๆ ปัญหาการวางแผนการจัดการการผลิตและ
การตลาดของชุมชน การผลิตสินค้าออกมามากจนเกินไปก็ส่งผลต่อการขายของผู้ประกอบกิจการ 
ปัญหาการหาแหล่งทุน 
 
 

                                                           
๑ ฐานวัฒน์ วิทยปรีชาศิลป,์ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนแพร,่ โครงการจัดการความรู้เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไมส้ักวิทยาลยัชุมชนแพร,่ พ.ศ.๒๕๕๕. 



 
๑๐๓ 

 ๕.๑.๑.๒ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินการวิสาหกิจหม้อ
ห้อม 

 จากการศึกษาพบว่า ชุมชนทุ่งโฮ้งจะท าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผ้าหม้อ
ห้อมเป็นหลัก ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หม้อห้อมส่วนใหญ่ อยู่ติดกับถนนทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวา
ตลอดเส้นทางเกือบสองกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมมีลักษณะ และรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม๒ นอกจากน้ีร้านค้าส่วนใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของร้าน มีที่ท าเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริมมีลักษณะที่เป็นการค้าขายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่รับมาจาก
ผู้ผลิตอีกทอดหน่ึง สถานที่จอดรถของลูกค้าไม่สะดวก เน่ืองจากบริเวณของสองข้างถนนคับแคบ รถ
จอดได้เฉพาะริมฟุตบาทมีพื้นที่จ ากัด ภูมิทัศน์หน้าร้านและสภาพแวดล้อมไม่ได้ตกแต่งให้สวยงาม 
ไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาท าสีย้อมเน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนต้นห้อม คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมไม่เท่ากัน เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้ในการตัดเย็บมีคุณภาพที่แตกต่างกัน 

 ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจวิสาหกิจหม้อห้อม จากการศึกษาพบว่า มี
ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานการรวมกลุ่มกันของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมยังมีไม่มาก ปัญหา
การประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานแก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่สากล ปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ท าในนามวิสาหกิจชุมชนน้ันยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาการไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ปัญหา
การวางแผนงานในการพัฒนาวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามอย่างเป็น
ทางการ ปัญหาการก าหนดราคากลางจากเครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อม 

 ๕.๑.๑.๓ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผ้าทอ
เมืองแพร่ 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ ในกลุ่มชนชาวไทย
ภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมหน่ึงของหญิงสาวที่ถ่ายทอดกันต่อคือการทอผ้า ซึ่ งมีมานานจะเห็นได้จาก
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดเวียงต้า อ าเภอลอง  การทอผ้าของที่น่ีเป็นการทอผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่พื้นบ้าน ส่วน
ใหญ่ทอเป็นผ้าซิ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และผ้าซิ่นที่ต่อตีนจก 

 ส่วนปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่    จาก
การศึกษาพบว่า ปัญหาหลังจากจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ปัญหาการ
ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามกิจกรรมของกลุ่ม  ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และระบบการท างานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช้า ปัญหาแบบรายงาน
วิสาหกิจมีมากเกินไป ปัญหาด้านการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ปัญหาการออกแบบ
การผลิตสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ ขาดความรู้  ปัญหาการจัดการการตลาด ปัญหาการ

                                                           
๒ สัมภาษณ์ นางประภาพรรณ ศรีตรัย, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



 
๑๐๔ 

ประชาสัมพันธ์การจัดการกลุ่มเครือข่าย ปัญหาการออกแบบบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาเร่ือง
คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการผลิต ปัญหาการพัฒนาเครือข่ายให้
เพิ่มขึ้นได้ ปัญหาจัดการด้านบัญชี ปัญหาเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาอาคารในการผลิต ปัญหาด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไม่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ปัญหาการผูกขาดด้านการตลาดของกลุ่มใหญ่ 

๕.๑.๑.๓ บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจเคร่ือง 
จักสาน 
  จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานวิสาหกิจเคร่ืองจักสานบ้านค่างามหมู่ที่ 
๘ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสูงเม่น ประมาณ ๗ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดแพร่ ประมาณ 
๑๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ประชากรมีอาชีพทางการเกษตร มีการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผล
ทางการเกษตร และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้
ในหมู่พวกของตน คือการจักสานกระบุงจากไม้ไผ่  มีการพัฒนารูปแบบ และมีการรวมกลุ่มกันคิด
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และเหลือใช้
ในครัวเรือน จึงรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และได้ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ ผลการด าเนินงานของกลุ่มที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจนมีความ
เข้มแข็ง ทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการกลุ่ม มีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
และชุมชน มีการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการด าเนินงาน  มีการ
ด าเนินการเองภายในกลุ่มและร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เพื่อรองรับ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มและชุมชน มีการจัดการเงินทุนด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สาธารณประโยชน์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และยั่งยืนจากรุ่นสู่
รุ่นอย่างเป็นระบบ ได้รับการสนับสนุนเชื่อมโยงจากองค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ การด าเนินงานของสมาชิกจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในครัวเรือนเป็นการ
ตัดสินใจในการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกันในสังคม และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
  ส่วนวิสากิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญาสานกล่องข้าวบ้านทุ่งน้ าใส หมู่ที่ ๗ ต าบล
เหมืองหม้อ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิถีชีวิต อาชีพ สังคม ต าบลเหมืองหม้อมีลักษณะเป็นชุมชน
กึ่งเมืองกึ่งชนบท นอกจากน้ียังมีอาชีพเสริมที่เป็นอาชีพทางวัฒนธรรมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเช่น
อาชีพจักสาน การแกะสลัก การท าข้าวแคบ ข้าวปัน ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากกะลามะพร้าว โดยเฉพาะ
จักสานแอ๊บข้าวหรือกร่องข้าวเหนียว ภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มจักสานบ้านเหมืองหม้อเป็นปราชญ์
ในชุมชน สอนองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพเสริม เป็นกิจกรรมช่วง
ว่าง ต่อมามีการรวมกลุ่ม การท าผลิตภัณฑ์จักสาน  แรกเริ่มมีสมาชิกรวมกลุ่มกันประมาณ ๓๐ คน ได้
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญากล่องข้าวบ้านทุ่งน้ าใส สมาชิกจะมีการรวมกลุ่มกันท า



 
๑๐๕ 

ตามหมู่บ้าน ณ บ้านสมาชิกคนใดคนหน่ึง แหล่งทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล สนับสนุน
กลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เร่ิมจากการท าใช้เอง ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ
จ าหน่าย 
  ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจเคร่ืองจักสาน จากการศึกษาพบว่า 
วิสาหกิจด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามกิจกรรมของกลุ่ม หน่วยงานภาคี
ที่ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดข้อมูลการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช้า แบบรายงานวิสาหกิจมีมากเกินไปควรจัดหมวดหมู่ที่เป็นข้อมูล
ที่ส าคัญน าไปใช้ได้จริง วิสาหกิจชุมชนมีจ านวนมากและเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยท าให้การติดตาม
ความก้าวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ทั่วถึง 
 

๕.๑.๒ ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕.๑.๒.๑ ผลการวิ เคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ของประชาชน ในเขต อ าเภอเมืองแพร่  

อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จ าแนกตาม เพศ อายุ วุ ฒิการศึกษา อาชีพและรายได้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ
ชาย จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐ และเป็นเพศหญิง จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ 
ตามล าดับ 

อายุของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ป ีจ านวน ๔๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๐ ตามล าดับ 

วุฒิการศึกษาของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมตอนปลาย จ านวน ๓๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๐ ตามล าดับ 

อาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร จ านวน ๔๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐ รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ 
ตามล าดับ 



 
๑๐๖ 

รายได้ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ รองลงมาคือรายได้ ๑,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ ตามล าดับ 

๒) ผลการวิเคราะห์องค์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ได้แก่ ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเกิดผล
ประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ด้านการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน ด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  แสดงด้วยค่าเฉลี่ยค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์พบว่า พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม อ าเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๕,    S.D. = ๐.๘๕๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับความเห็นมากกลางทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน อยู่ในล าดับมากที่สุด   ( X  = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๗๙๘) รองลงมา
คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๘๗๕) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่การมีส่วน
ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =๔.๐๑, S.D. = 
๐.๘๔๗) ตามล าดับ 

๕.๑.๒.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเ ก่ียวกับความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง

แพร่  จังหวัดแพร่แยกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ประชาชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ 
รองลงมาคือเพศชาย จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน ๕๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน ๒๖ คน ร้อยละ 
๒๖.๐๐ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๗๘.๐๐ รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ตามล าดับ 



 
๑๐๗ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยมีรายได้อยู่ที่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ รองลงมาคือ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ตามล าดับ 

 ๒) ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจหม้อห้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ได้แก่ 
ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ด้านการ
พึ่งพิงอิงร่วมกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน จากการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวมรายด้าน 
พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X= ๓.๓๗, S.D = ๐.๗๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับความเห็นปานกลางทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ( X= ๓.๔๔, S.D = ๐.๖๕) รองลงมาคือ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X= ๓.๓๘, S.D = ๐.๗๙) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน(X= 
๓.๓๓, S.D = ๐.๖๙๒) ตามล าดับ 

๕.๑.๒.๓ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขต อ าเภอลอง

และอ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่แยกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน  ๑๖๕   
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๗ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  ๑๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ 
ตามล าดับ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๓๗ รองลงมาได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน  ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า มากที่สุด จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๒ รองลงมาคือระดับ
อนุปริญญา จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๕ ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมาชิกที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท มากที่สุด 
จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐ รองลงมาคือ ๑ – ๕,๐๐๐ จ านวน  ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๙๘ ตามล าดับ 



 
๑๐๘ 

 ๒) ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ได้แก่ ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการ
เกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  ด้านการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน ด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน โดยภาพรวม 

พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = ๔.๒๗, S.D =.๕๖) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับความเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x =๔.๔๖, S.D =๐.๕๓) รองลงมาคือ การเสริมสร้าง

ซึ่งกันและกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x =๔.๓๖, S.D =๐.๕๑) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่การเกิด

ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x =๔.๑๓, S.D =๐.๖๒)  

 ๕.๑.๒.๓ ผลการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้ การจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจักสานจังหวัดแพร่ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตอ าเภอสูงเม่น 
แยกตามเพศ อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน  ๖๘   คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕.๐๐ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  ๑๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ตามล าดับ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑-๖๐ ป ีมากที่สุด จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๒๕ รองลงมาได้แก่ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน  ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๕ ตามล าดับ 

 ๒) ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจจักสานจังหวัด
แพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ได้แก่ ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการ
เกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  ด้านการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน ด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน โดยภาพรวม 

พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = ๔.๑๔, S.D =.๗๖) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับความเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x =๔.๒๘, S.D =.๗๖) รองลงมาได้แก่ การมี



 
๑๐๙ 

วิสัยทัศน์ร่วมกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x =๔.๒๓, S.D =.๗๗) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การรับรู้

มุมมองร่วมกัน ( x =๓.๙๘, S.D =.๗๖)  ตามล าดับ  

๕.๑.๓ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการ
เชิงเครือข่ายท่ีมีต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

๕.๑.๓.๑ ผลการวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายท่ีมีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จากการศึกษาพบว่า ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่มีระบบที่ชัดเจน แต่มีจุดแข็งที่พบก็คือมีการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจไม้แปรรูปที่มีการท ากันในระดับต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่นิยมผลิตกันอย่าง
กว้างขวาง ด้านเงินทุนก็อาศัยทุนส่วนตัว มีการพึ่งพาในระดับหน่วยงานภาครัฐน้ันมีค่อนข้างน้อย ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในด้านระบบความสัมพันธ์ของการ
จัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากการจัดการวางแผนเพื่อจัดการเชิงเครือข่ายที่ยัง
ไม่การวางแผนในการจัดการเชิงเครือข่ายให้มีระบบอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้
แปรรูปต่างคนต่างท าในการจัดการ การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนยังไม่ได้น ามาปรับประยุกต์ใช้
เท่าที่ควร การสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต การตลาด หาแหล่งทุน การพัฒนาการผลิต การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างระบบออนไลน์ในการเชื่อมโยงวิสาหกิจไม้แปรรูป การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน ยังไม่ปรากฏ ซึ่งไม่สามารถท าให้การพัฒนาวิสาหกิจไม้แปรรูปเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าน้ี สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไม้แปรรูปควรมีระบบความสัมพันธ์ใน
การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มากขึ้น โดยมีการปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนเอง ทั้งภายนอกชุมชนสมาชิกได้แก่ภาครัฐ เอกชน และการเชื่อมโยงสมาชิกภายนอก
ชุมชนโดยอาศัยระบบเนตเวิคเครือข่ายทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เนตเพื่อขยายการประกอบการ
วิสาหกิจไม้แปรรูปให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

จากการศึกษาผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีความประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึงในแง่ของการด าเนินกิจการที่มีการด าเนินกิจการ
กันอย่างแพร่หลาย อาศัยเงินทุนของตนเอง ด้านการตลาดเพื่อการจ าหน่ายเป็นร้านทั้งที่เป็นของ
ตนเองหรือมีการเช่าเพื่อด าเนินกิจการ ส่งผลให้มีรายได้ที่สามารถช่วยครอบครัวได้อย่างดี แต่หากจะ
ให้การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงน้ัน 
ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น มีการวางแผนงานอย่างเข้มข้น ทั้งมีการเชื่อมโยงทั้งสมาชิก
ภายในชุมชน และนอกชุมชนเพื่อพัฒนาวางแผนร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และสร้างระบบภาคี
เครือข่ายที่เป็นสมาชิกไม้แปรรูปให้มากขึ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ว่า
จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดท าข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน น าเอาเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลให้เป็นที่รู้จักและน ามาพัฒนารูปแบบของการจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



 
๑๑๐ 

 ๕.๑.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายท่ีมีต่อวิสาหกิจหม้อห้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จากการศึกษาพบว่า ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจหม้อ
ห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่มีระบบที่ชัดเจน แต่มีจุดแข็งที่พบก็คือมีการประกอบกิจการ
วิสาหกิจหม้อห้อมที่มีการท ากันในระดับต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่นิยมผลิตกันอย่างกว้างขวาง ด้าน
เงินทุนก็อาศัยทุนส่วนตัว มีการพึ่งพาในระดับหน่วยงานภาครัฐน้ันมีค่อนข้างน้อย ซึ่ งสามารถสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี สามารถก้าวมาสู่ผลิตภัณฑ์โอทอปได้ และเป็นที่รู้จักกันมากใน
ระดับจังหวัด และภาคเหนือ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในด้านระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการวางแผนการจัดการเครือข่าย ต่างคนต่างผลิตไม่สามารถน าเอาสิ่งที่
เป็นความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อีกทั้งในด้านการรวมกลุ่มกันในการจัดการระบบ
เครือข่ายให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนระบบและกลไกในการจัดการเชิงเครือข่ายของสมาชิกวิสาหกิจ
หม้อห้อม ถึงมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมก็ตามแต่ก็เป็นเพียงรวมกลุ่มกันเพื่อจดทะเบียนหรือขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมเท่าน้ันไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดระบบเครือข่ายได้อย่างเข้มแข็ง 
จึงส่งผลให้การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจหม้อห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จมากขึ้นในการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจหม้อห้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงเครือข่ายที่มี
ต่อวิสาหกิจหม้อห้อมทั้งในแง่การขยายบุคลากรสมาชิกเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเอา
เทคโนโลยีมาสร้างเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการ
เครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งโดยอาศัยเครือข่ายทั้ง
ภายในชุมชน และนอกชุมชนได้แก่ภาครัฐ เอกชน และระบบบริหารจัดการที่หลากหลาย ในการเพิ่ม
ฐานตลาด พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาการผลิตไปสู่สากล เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันน ามา
ในการสร้างรายได้ ได้เครือข่าย และมีคุณภาพชีวิตทีดี 

๕.๑.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายท่ีมีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จากการศึกษาพบว่า ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้า
ทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันมีระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่ชัดเจน แต่
เป็นการปฏิสัมพันธ์เฉพาะในระดับกลุ่มตนเองเท่าน้ัน มีจุดแข็งที่พบก็คือสมาชิกมีการประชุมเพื่อวาง
แผนการจัดการผลิต มีการประชุมเพื่อเตรียมการผลิต ทั้งในด้านวางแผนการตลาด การจัดท าระบบ
บัญชี ก าหนดทิศทางการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน น้ันยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
เน่ืองจาก ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของวิสหกิจหม้อห้อมให้กว้างขวางมากขึ้นทั้งในสมาชิกในกลุ่ม 
และเพิ่มสมาชิกนอกกลุ่ม หากจะท าให้วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้น้ัน 
ควรมีการสร้างระบบความสัมพันธ์ของการจัดการวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ทั้งในกลุ่มสมาชิก และนอก
สมาชิกให้มากขึ้น อีกทั้งมีการวางแผนการเพื่อพัฒนาการประกอบการผ้าทอเมืองแพร่ ให้เป็นที่รู้จัก



 
๑๑๑ 

มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานในกลุ่มเครือข่าย การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
จัดการ เพื่อสร้างเป็นเครืองมือในการจัดการข้อมูล และมีการจัดระบบการประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย
การจัดการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินกิจการวิสาหกิจหม้อห้อมให้เป็นที่รู้จักทั้งในและ
ต่างประเทศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างโอกาสและเพิ่มอัตลักษณ์ที่มีแบรนด์เป็นของ
ตนเอง 

๕.๑.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายท่ีมีต่อวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จากการศึกษาพบว่า ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจจัก
สานจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันมีระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่ชัดเจน 
แต่เป็นการปฏิสัมพันธ์เฉพาะในระดับกลุ่มตนเองเท่าน้ัน มีจุดแข็งที่พบก็คือสมาชิกมีการจัดองค์กรที่
ชัดเจนในการบริหารจัดการ มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกสมาชิกวิสาหกิจโดยร่วมมือกับ
ราชการ และภาคเอกชน นอกจากน้ียังสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ยังให้ความร่วมมือใน
การร่วมคิด ร่วมท าร่วมวางแผน ร่วมรับผลประโยชน์เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน น้ังได้ประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึง 
หากจะท าให้การประกอบการวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ มีความส าเร็จในแง่ของการจัดการเครือข่าย
เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มากขึ้น สมาชิกวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ควรขยายการสร้างภาคี
เครือข่ายให้มากขึ้น อีกทั้งให้ภาครัฐและเอกชน ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสานงาน ด าเนินงานในด้านหารเพิ่มแหล่งเงินทุน หาแหล่งตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การออกแบบให้มีความหลากหลาย มีระบบการขนส่งที่รวดเร็ว มีระบบเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยใน
การจัดการข้อมูล แลกเปลี่ยนบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้าน
การบรหิารจัดการเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
เพิ่มรายได้ เพิ่มเครือข่าย และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

๕.๑.๔ องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

  ๑) องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
วิสาหกิจไม้แปรรูป 
  ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจไม้แปรรูปน้ันเป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าเอาวัสดุไม้สักที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่ และบุคลากร
ที่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการวางแผนธุรกิจ การเอื้ออาทร และการเคารพซึ่งกัน
ในการจัดการ และให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน และต่อมาก็ได้ท ากันอย่างเป็น
ระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยการสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ และได้ขยาย



 
๑๑๒ 

วิสาหกิจไม้แปรรูปกันอย่างกว้างขวาง โดยกระบวนการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม้แปรรูป
น้ันในด้านปัจจัยภายในมีการประกอบการโดยขอความร่วมมือกับภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญใน
การส่งเสริมการในการน าไปสู่จัดเข้าแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนวิสาหกิจไม้
แปรรูปให้เกิดเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมการหาตลาด แหล่งจ าหน่าย แหล่งทุน แหล่งประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้น อีกทั้งมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ และขยายกลุ่มเครือข่ายให้มากขึ้น นอกจากน้ี
ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิตให้เกิดมีแบรนด์
หรืออัตลักษณ์เป็นของตนเองให้มากขึ้น อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการ เงินทุน แหล่ง
ตลาด ในด้านปัจจัยภายนอกมีการสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น ขยายตลาดให้มากให้ทั่วประเทศและ
จนถึงกลุ่มประเทศอาเซียน และน าเอาเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เนตมาบริหารจัดการเครือข่ายให้
ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะท าให้เปิดตลาดด้านไม้แปรรูปได้อย่างกว้างขวาง ผลลัพธ์ที่ได้จะน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
มีอัตตลักษณ์เป็นของตนเอง 

๒) องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ 
วิสาหกิจหม้อห้อม 

ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนของวิสาหกิจหม้อห้อมน้ันเป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อให้การ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมด าเนินไปอย่างมั่นคง นอกจากน้ี ในชุมชนยังได้น าเอา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนที่ท ากันมาตั้งแต่อดีตมาด าเนินการต้ังเป็นการ
ประกอบธุรกิจ โดยอาศัยการวางแผนงานด้านธุรกิจ การมีความเอื้ออาทรณ์ในการเคารพช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การส่งเสริมการด าเนินงานของภาครัฐนการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม ท าให้
กระบวนการจัดการเครือข่ายต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายใน คือต้องมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 
จากรุ่นสู่รุ่น ให้มีความสนใจในการประกอบการด้านน้ีให้มากขึ้น เพราะจะเป็นก าลังส าคัญในการสืบ
สานงานด้านน้ี และที่ส าคัญมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านน้ีให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในกลุ่มสมาชิก และนอกกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างมาตรฐานความมั่นคงและการพัฒนาเครือข่ าย
วิสาหกิจหม้อห้อมให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน นอกจากน้ี ยังได้อาศัยปัจจัยภายนอก ได้แก่ การมีแหล่ง
ตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศขยายไปจนถึงกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านอินเทอร์เนตเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว จะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อันได้แก่ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตตลักษณ์เป็นของตนเองก็จะส่งผลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจหม้อห้อม 



 
๑๑๓ 

๓) องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ 
วิสาหกิจผ้าทอ 

ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนของวิสาหกิจผ้าทอน้ันเป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อให้การ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนผ้าทอด าเนินไปอย่างมั่นคง โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและที่ส าคัญกลุ่ม
สมาชิกวิสาหกิจผ้าทอยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประกอบการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านการให้ความรู้ สนับสนุนเงินทุน การหาแหล่งตลาด
ให้มากขึ้นท าให้การด าเนินงานด้านเครือข่ายสามารถด าเนินไปด้วยดี นอกจากน้ีสมาชิกวิสาหกิจผ้าทอ
เมืองแพร่ยังได้ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานธุรกิจให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน มีการประชุม
แลกเปลี่ยนกัน อีกทั้งยังได้น าเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์กับ
การจัดการ และที่ส าคัญท าให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสมาชิกต่างมีความเอื้ออาทรต่อกัน
และให้ความเคารพนับถือกัน จึงส่งผลให้เครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอมีการพัฒนาที่ดี โดยกระบวนจัดการ
วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่น้ันได้อาศัยปัจจัยทั้งภายใน ได้แก่การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการสร้างผู้น า
รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง และให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเน้นแฟ้น และปัจจัยภายนอกได้แก่การเชื่อมโยง
แหล่งตลาดหรือการหาแหล่งตลาดใหม่ ๆให้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ และการใช้ระบบเครือข่าย
ทางอินเทอร์เนตสร้างเครือข่ายทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตให้เป็นที่แพร่หลายและเป็น
ที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะส่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจผ้าทออันได้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอได้
พึ่งตนเอง มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอัตตลักษณ์เป็นของตนเอง 

๔) องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ 
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ 

ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่น้ันเป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
เพื่อให้การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนผ้าทอด าเนินไปอย่างมั่นคง โดยเฉพาะสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนจะมีบทบาทที่ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาด าเนินการจัดการเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง มี การจัดองค์กรที่เป็นรูปแบบมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการเครือข่ายอย่างชัดเจน มีการวางแผนงานธุรกิจ ในด้านกระบวนการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจน้ันได้ใช้ปัจจัยทั้งภายในโดยการสร้างผู้น าคนรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง มีหน่วยงานภาครัฐได้เข้า
มาสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในด้านเงินทุน การหาแหล่งตลาด มีการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเน่ือง และปัจจัย
ภายนอกได้แก่การหาแหล่งตลาดใหม่มาสนับสนุนส่งเสริมการจ าหน่ายการผลิตให้มากขึ้น และที่
ส าคัญการใช้เทคโนโลยีทางด้านการจัดการเครือข่ายทางออนไลน์ด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเครือข่ายแก่สมาชิกอย่างพอเพียง ซึ่งจะท าให้เกิดผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่



 
๑๑๔ 

วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่คือสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชนก็
เข้มแข็ง เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับอาเซียน และมีอัตตลักษณ์ที่มี
รูปแบบเป็นของตนเอง 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จากผลการศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

บริบท สภาพปัจจุบันการด าเนินงานวิสาหกิจไม้แปรรูปเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ไม้แพร่สักทอง กลุ่มคลัสเตอร์ไม้สักทองจังหวัดแพร่ ได้ท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้
สัก โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ ก าหนดทิศทางตลาดเฉพาะ และสร้างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์การ
ผลิตแบบชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
จังหวัดแพร่ เป็นทั้งผู้ประกอบการและผู้ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ   ขนาดเล็ก จะผลิตตาม
ใบสั่งซื้อ มีปัญหาด้านการด าเนินการสานต่อในด้านของการประกอบกิจการวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง 
หน่วยงานภาคีให้การสนับสนุนไม่ต่อเน่ือง ปัญหากลุ่มวิสาหกิจไม่น าเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนากิจการ
ของตนเอง ปัญหาการวางแผนการจัดการการผลิตและการตลาดของชุมชน การผลิตสินค้าออกมา
มากจนเกินไป ปัญหาการหาแหล่งทุน  

บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจหม้อห้อมส่วนใหญ่ร้านค้า
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ส่วนใหญ่อยู่ติดกับถนนทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาตลอดเส้นทางเกือบสอง
กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมมีลักษณะ และรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
มีลักษณะที่เป็นการค้าขายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่รับมาจากผู้ผลิตอีกทอดหน่ึง ไม่ได้
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาท าสีย้อมเน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนต้นห้อม มีปัญหาเกี่ยวกับ
การด าเ นินงานการรวมกลุ่มกันของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมยังมีไม่มาก ปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานแก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่สากล ปัญหาการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ปัญหาการวางแผนงาน ปัญหาการก าหนดราคากลางจากเครือข่าย
วิสาหกิจหม้อห้อม สอดคล้องกับกรรณิการ์ ทิมหอม ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง อาชีพการผลิตการทอผ้ามือ: 
กรณีศึกษาบ้านหนองขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่าปัญหาและ



 
๑๑๕ 

อุปสรรคของอาชีพทอผ้าบ้านหนองขาวคือ ปัญหาการขาดบุคลากรผู้ทอผ้าในฤดูท านา ท าให้ผ้าไม่พอ
จ าหน่าย และปัญหาเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการทอของกลุ่ม มัดย้อม๓ 

 บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ เป็นกลุ่มชนที่
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ ในกลุ่มชนชาวไทยภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมหน่ึงของหญิงสาวที่ถ่ายทอด
กันต่อคือการทอผ้า การทอผ้าของที่น่ีเป็นการทอผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่พื้นบ้าน ส่วนใหญ่ทอเป็นผ้าซิ่นที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และผ้าซิ่นที่ต่อตีนจก มีปัญหาหลังจากจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วด าเนิน
กิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ปัญหาการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามกิจกรรมของกลุ่ม  ปัญหาด้าน
เจ้าหน้าที่และระบบการท างานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปัญหาการบันทึกข้อมูล ปัญหาด้านการ
ด าเนินงาน ปัญหาการออกแบบการผลิตสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ ขาดความรู้ ปัญหาการจัดการ
การตลาด ปัญหาการประชาสัมพันธ์การจัดการกลุ่มเครือข่าย ปัญหาการออกแบบบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้
มาตรฐาน ปัญหาเร่ืองคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการผลิต ปัญหาการ
พัฒนาเครือข่ายให้เพิ่มขึ้นได้ ปัญหาจัดการด้านบัญชี ปัญหาเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาอาคารในการ
ผลิต ปัญหาด้านวัสดุ ปัญหาการผูกขาดด้านการตลาดของกลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับธงพล พรหมสาขา 
ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า ในด้านปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนมีดังน้ี ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านบัญชีและ การเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานส าคัญของการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และ
การก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน๔ 

บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจเคร่ืองจักสาน ประชากรมีอาชีพ
ทางการเกษตร ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้ใน
หมู่พวกของตน คือการจักสานกระบุงจากไม้ไผ่ มีการพัฒนารูปแบบ และมีการรวมกลุ่มกันคิด
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และได้ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ ผลการด าเนินงานของกลุ่มที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
จนมีความเข้มแข็ง ทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการกลุ่ม มีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มและชุมชน มีการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการด าเนินงาน มี

                                                           
๓ กรรณิการ์ ทิมหอม, อาชีพการผลิตผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอ

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๒), หน้า ๑-๒. 
๔ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน, “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา”, รายงานวิจัย ,  ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖, หน้า บทคัดย่อ. 



 
๑๑๖ 

การด าเนินการเองภายในกลุ่มและร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ การด าเนินงานของสมาชิกจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในครัวเรือนเป็นการตัดสินใจในการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ
และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในสังคม และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดของชุมชนให้ เกิดความยั่งยืน  มีปัญหาในการด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเ น่ือง ใช้เงินผิด
วัตถุประสงค์ไม่ตรงตามกิจกรรมของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนมีจ านวนมากและเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยท า
ให้การติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ทั่วถึง 

๕.๒.๒ จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดแพร่ต่อหลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจไม้แปรรูปต่อองค์ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก อภิปรายได้ว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตลอด
ถึงการมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
เครือข่ายว่าองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย สิ่งหน่ึงที่ขาดมิได้ คือการมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัย
และการแลกเปลี่ยนความรู้การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้
เครือขายน้ันมีพลังมากขึ้น๕ ส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมต่อ
องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง อภิปรายได้ว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ให้เกิดผล
ประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
เพราะสมาชิกวิสาหกิจหม้อห้อมต่างคนก็ต่างผลิตกันเอง การรวมกลุ่มในด้านการจัดการเชิงเครือข่าย
จึงไม่มีมากเท่าที่ควร ความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ต่อองค์ความรู้
และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก อภิปรายได้ว่า เน่ืองจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน และการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ  นฤมล นิราทร กล่าวว่า กระบวนการ
สร้างเครือข่ายที่สมบูรณ์น้ันขั้นตอนการท ากิจกรรมร่วมกันในเมื่อเครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์
จากการเป็นเครือข่าย ความสัมพันธ์ของเครือข่ายจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาจน าไปสู่การขยายตัว ขยาย

                                                           
๕ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่ายธรรมชาติความรู้และการจัดการ, (กรุงเทพฯ  : ส านักพิมพ์เดือน

,๒๕๔๗), หน้า ๑๘-๕๐. 



 
๑๑๗ 

กิจกรรม หรืออาจจะเกิดการลงทุนเพื่อด าเนินการจัดต้ังองค์กรใหม่ร่วมกัน ๖ ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ต่อองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก อภิปราย
ได้ว่า เน่ืองจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพึ่งพิงอิงร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีการรับรู้มุมมอง
ร่วมกัน ซึ่งท าให้การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  

๕.๒.๓ จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่มีระบบที่ชัดเจน เน่ืองจากการจัดการเชิงเครือข่ายที่ยังไม่การวางแผนใน
การจัดการเชิงเครือข่ายให้มีระบบอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปต่างคนต่าง
ท าในการจัดการ การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนยังไม่ได้น ามาปรับประยุกต์ใช้เท่าที่ควร การสร้าง
เครือข่ายในด้านการผลิต การตลาด หาแหล่งทุน การพัฒนาการผลิต การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  การ
สร้างระบบออนไลน์ในการเชื่อมโยงวิสาหกิจไม้แปรรูป การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ยังไม่ปรากฏ 
ซึ่งไม่สามารถท าให้การพัฒนาวิสาหกิจไม้แปรรูปเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ส่วนผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า การจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความประสบผลส าเร็จในระดับ
หน่ึง ซึ่งท าให้การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด าเนิน
ไปยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก  

ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์หม้อห้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่มีระบบที่ชัดเจน  เน่ืองจากยังไม่มีการวางแผนการจัดการเครือข่าย ต่างคน
ต่างผลิตไม่สามารถน าเอาสิ่งที่เป็นความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อีกทั้งในด้านการ
รวมกลุ่มกันในการจัดการระบบเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนระบบและกลไกในการจัดการเชิง
เครือข่ายของสมาชิกวิสาหกิจหม้อห้อม ถึงมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมก็ตามแต่ก็เป็นเพียง
รวมกลุ่มกันเพื่อจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมเท่าน้ันไม่สามารถที่จะด า เนินการ
จัดระบบเครือข่ายได้อย่างเข้มแข็ง จึงส่งผลให้การจัดการเชิง เครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจหม้อห้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่ประสบผลส าเร็จ  

ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนน้ันมีระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่ชัดเจน แต่เป็นการปฏิสัมพันธ์
เฉพาะในระดับกลุ่มตนเองเท่าน้ัน การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนน้ันยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจาก ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของวิสหกิจ
ผ้าทอเมืองแพร่ให้กว้างขวางมากขึ้นทั้งในสมาชิกในกลุ่ม และเพิ่มสมาชิกนอกกลุ่ม  

                                                           
๖นฤมล นิราทร ,   การสร างเครือข ายการท างาน : ข้อคว รพิจารณา ,  (กรุ ง เทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑. 



 
๑๑๘ 

ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจเคร่ืองจักสานจังหวัดแพร่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันมีระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่ชัดเจน แต่เป็นการ
ปฏิสัมพันธ์เฉพาะในระดับกลุ่มตนเองเท่าน้ัน การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจเคร่ืองจักสาน
จังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ังได้ประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึง หากจะท าให้การประกอบการ
วิสาหกิจเคร่ืองจักสานจังหวัดแพร่ มีความส าเร็จในแง่ของการจัดการเครือข่ายเพื่อเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้มากขึ้น สมาชิกวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ควรขยายการสร้างภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น อีกทั้ง
ให้ภาครัฐและเอกชน ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงาน 
ด าเนินงานในด้านหารเพิ่มแหล่งเงินทุน หาแหล่งตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบให้มี
ความหลากหลาย มีระบบการขนส่งที่รวดเร็ว มีระบบบริหารงานการเงินและบัญชีที่ดี มีระบบ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล แลกเปลี่ยนบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา นาทัน ได้วิจัยเร่ือง “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น” พบว่า 
ด้านบุคลากรโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารงานการเงินและบัญชีอยู่ในระดับมาก๗  

๕.๒.๔ องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจไม้แปรรูป
น้ันเป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าเอาวัสดุไม้สักที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่ และบุคลากรที่อาศัยในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมด าเนินการในการวางแผนธุรกิจ การเอื้ออาทร และการเคารพซึ่งกันในการจัดการ และให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน และต่อมาก็ได้ท ากันอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่
ชัดเจน  การสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ และได้ขยายวิสาหกิจไม้แปรรูปกันอย่าง
กว้างขวาง โดยกระบวนการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม้แปรรูปน้ันในด้านปัจจัยภายในมีการ
ประกอบการโดยขอความร่วมมือกับภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมการในการน าไปสู่
จัดเข้าแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนวิสาหกิจไม้แปรรูปให้เกิดเป็นรูปธรรม มี
การส่งเสริมการหาตลาด แหล่งจ าหน่าย แหล่งทุน แหล่งประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งมี
การสร้างผู้น ารุ่นใหม่ และขยายกลุ่มเครือข่ายให้มากขึ้น นอกจากน้ีภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทที่
ส าคัญในการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิตให้เกิดมีแบรนด์หรืออัตลักษณ์เป็นของตนเองให้มาก
ขึ้น ในด้านปัจจัยภายนอกมีการสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น ขยายตลาดให้มากให้ทั่วประเทศและจนถึง
กลุ่มประเทศอาเซียน และน าเอาเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เนตมาบริหารจัดการเครือข่ายให้ได้ผล
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะท าให้เปิดตลาดด้านไม้แปรรูปได้อย่างกว้างขวาง ผลลัพธ์ที่ได้จะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
มีอัตตลักษณ์เป็นของตนเอง  

                                                           
๗สุพัตรานาทัน, “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 
๑๑๙ 

องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจหม้อห้อมน้ัน
เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อให้การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
หม้อห้อมด าเนินไปอย่างมั่นคง นอกจากน้ี ในชุมชนยังได้น าเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนที่ท ากันมาต้ังแต่อดีตมาด าเนินการต้ังเป็นการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยการ
วางแผนงานด้านธุรกิจ การมีความเอื้ออาทรณ์ในการเคารพช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการ
ด าเนินงานของภาครัฐนการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม ท าให้กระบวนการจัดการเครือข่าย
ต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายใน คือต้องมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง จากรุ่นสู่รุ่น ให้มีความสนใจใน
การประกอบการด้านน้ีให้มากขึ้น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การมีแหล่งตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง
ตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศขยายไปจนถึงกลุ่มประเทศอาเซียน มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางด้านอินเทอร์เนตเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับกษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรน าชู ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า  ปัจจัย
การสนับสนุน จากภายนอก ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัจจัยการบริหารองค์กร สามารถท านาย
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนร่วมกันได้ร้อยละ ๗๖.๗๐ และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ควร
สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนนอก
ชุมชน แล้วน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับ กลุ่มของตน พัฒนาช่องทางข้อมูลข่าวสาร โดยการจัด
กิจกรรมเชื่อมโยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกลุ่ม๘ 

องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจผ้าทอน้ัน
เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อให้การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
ผ้าทอด าเนินไปอย่างมั่นคง โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและที่ส าคัญกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจผ้าทอยังมี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประกอบการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้า
มาสนับสนุนทั้งในด้านการให้ความรู้ สนับสนุนเงินทุน การหาแหล่งตลาดให้มากขึ้นท าให้การ
ด าเนินงานด้านเครือข่ายสามารถด าเนินไปด้วยดี โดยกระบวนจัดการวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่น้ันได้
อาศัยปัจจัยทั้งภายใน ได้แก่การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง และให้
เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเน้นแฟ้น และปัจจัยภายนอกได้แก่การเชื่อมโยงแหล่งตลาดหรือการหาแหล่ง
ตลาดใหม่ ๆให้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ และการใช้ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เนตสร้าง
เครือข่ายทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น  
สอดคล้องกับธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการ

                                                           
๘ กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรน าชู, “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูป

และผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๕๖): หน้า ๑๐๘-๑๒๐. 



 
๑๒๐ 

พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า  แนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ทั้งในด้านการให้ความรู้ การ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการก าหนด
ระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน๙ 

 องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจจักสาน
จังหวัดแพร่น้ันเป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อให้การประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอด าเนินไปอย่างมั่นคง มีการจัดองค์กรที่เป็นรูปแบบมีโครงสร้างการบริหารจัดการ
เครือข่ายอย่างชัดเจน มีการวางแผนงานธุรกิจ ในด้านกระบวนการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจน้ันได้ใช้
ปัจจัยทั้งภายในโดยการสร้างผู้น าคนรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง มีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือทั้งในด้านเงินทุน การหาแหล่งตลาด มีการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเน่ือง และปัจจัยภายนอก
ได้แก่การหาแหล่งตลาดใหม่มาสนับสนุนส่งเสริมการจ าหน่ายการผลิตให้มากขึ้น และที่ส าคัญการใช้
เทคโนโลยีทางด้านการจัดการเครือข่ายทางออนไลน์ด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเครือข่ายแก่สมาชิกอย่างพอเพียง ซึ่งจะท าให้เกิดผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่วิสาหกิจจัก
สานจังหวัดแพร่คือสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชนก็เข้มแข็ง  
สอดคล้องกับรัชนี รูปหล่อ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิวิธกุล ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดจากหน่วยงาน
ภาครัฐเกิดการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
เงินทุน แต่การด าเนินงานเป็นลักษณะกิจการส่วนตัว แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 
มีโอกาสขยายตัวเชิงธุรกิจได้จึงต้องเร่ิมจากผู้น ามีความสามารถ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสร้างตลาดภายในท้องถิ่น๑๐ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงควรมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

 
 

                                                           
๙ อ้างแล้ว, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน, “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน

ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา”, หน้า บทคัดย่อ. 
๑๐ รัชนี รูปหล่อ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิวิธกุล, “แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน”, วารสารวิชาการและวิจัย, มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕, หน้า ๑๕๘-๑๗๑. 



 
๑๒๑ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สามารถน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยน้ีไปเป็นกรอบในการก าหนดแนวนโยบาย ในการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

การด าเนินการเชิงปฏิบัติน้ันเป็นสิ่งส าคัญรองลงมาจากการด าเนินการทางนโยบาย  
เน่ืองจากความส าเร็จแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันไม่ได้เกิดจากการด าเนินการทางนโยบาย
อย่างเดียวเท่าน้ัน ต้องอาศัยการด าเนินการเชิงปฏิบัติด้วยจึงจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

๑. ควรการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เปิดกว้างทันสถานการณ์ ในการ
พัฒนาที่สามารถท าให้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๒. ควรการจัดหาหน่วยงานเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสร้างแหล่งรายได้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

๓. ควรสร้างแหล่งฝีมือแรงงาน โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพัฒนาฝีมือแรงงานของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ให้สามารถเป็นแรงงานนอกพื้นที่ได้ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการวิจัย เรื่อง “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการดังน้ี 

๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางส่งเสริมจัดการการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน
และปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ๒) เพ่ือศึกษาหลักการ ทฤษฎี
เกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน และ ๔) เพ่ือเสนอองค์
ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๔๖๔ ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ
สถิติพ้ืนฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ๑. บริบท สภาพปัจจุบันของ วิสาหกิจไม้แปรรูป 
จังหวัดแพร่เป็นเมืองไม้สัก ด าเนินอย่างเป็นรูปแบบมาอย่างยาวนาน มีการปรับกลยุทธ์
ของอุตสาหกรรมไม้สักตามสภาพและสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป จวบจนถึง
ปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสู่ตลาดได้อย่างเป็นระบบจังหวัด
แพร่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม้สักเพ่ิมมูลค่ารวมถึงการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ปัจจุบันของผู้ประกอบการ
และผู้ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ ขนาดเล็ก วิสาหกิจหม้อห้อมเป็นเศรษฐกิจใน
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ครัวเรือน ท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีลักษณะที่เป็นการค้าขายทั้งค้าปลีกและ
ค้าส่ง วิสาหกิจผ้าทอชาวไทยภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันต่อคือการทอผ้า 
ซึ่งมีมานานเป็นการทอผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่ พ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ทอเป็นผ้าซิ่นที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และผ้าซิ่นที่ต่อตีนจก วิสาหกิจเครื่องจักสานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความรู้สร้างข้ึนด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ มีการพัฒนารูปแบบ 
และมีการรวมกลุ่มกันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และได้ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่  
ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่าปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ส่วนมากเป็นปัญหาการผลิต การตลาด การออกแบบ การ
จ าหน่าย การไม่มีศูนย์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสาร การด้านวัสดุไม่พอเพียง  

๒. องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป,ผ้าทอ และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจหม้อ
ห้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง    

๓. ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป, ผ้าทอ, หม้อห้อม และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนนั้นยังไม่มีระบบการจัดการเครือข่ายที่ชัดเจน ยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบต่างคน
ต่างด าเนินการผลิต ความสัมพันธ์ยังไม่เน้นแฟ้น แต่สามารถด าเนินวิสาหกิจชุมชนได้
ค่อนข้างดี  

๔. องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่า เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง น าเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
น าเอาวัสดุที่มีอยู่ และบุคลากรที่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการ
วางแผนธุรกิจ เน้นความเอ้ืออาทร ซึ่งกันในการจัดการให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดี หากจะท าให้การจัดการเชิงเครือข่ายเข้มแข็งสมาชิกควรเป็นผู้ด าเนินการประสานหา
แนวร่วม มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีจิตส านึก อีกทั้งควรให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน มีการสื่อสารภายในอย่าง
ทั่วถึงในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่, การจัดการเชิงเครือข่าย, การพัฒนาที่ยั่งยืน  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the present 

context and operate problems of the Phrae Provincial’s Community 
Enterprises, 2) to study the principles,  theories about the body of body 
of knowledge and network’s management for sustainable development, 
3) to study and analysis the relative systems and succeed of net work’s 
management towards sustainable development of community 
enterprises and 4) to present the body of knowledge and systems of 
network’s management towards sustainable development. It was mixed 
method research by using the qualitative with in-depth interview and 
focus group discussion and descriptive analysis. The quantitative 
methods used 464 samples that been the member of Phrae Provincial’s 
Community Enterprise by using the formula of Taro Yamane and were 
conducted by cluster random sampling. The data were collected by 
using the questionnaire and analyzed by using computer program in the 
Social Science search for finding basic statistics.  

The finding of this research was as follows:  
1) The present context of Phrae Provincial’s lumber enterprises 

was a sak wood that had operated very long time. It had adjusted the strategy 
as followed the situation   change of the country to the present time. It had 
driven furniture produce of sak wood to market systematically and developed 
sak wood production to more getting values. It had added the income to the 
entrepreneur and producer in the community both medium and small size. 
Mor Horm Fabrics’s enterprise was the family business that had made main 
and second occupation. It was separate and sends trade. Muang Phrae 
Textitle’s enterprise had passed on from the general to general. It was the 
textiles that had      long time. They had weaved with local ki. It had weaved 
the Thai sarong and a kind of cloth for using in the life style. Local 
Wickerwork Enterprises had used local wisdom for production and they 
learned each other by using the material from the bamboo. It had 
developed the model and created the various produce. They had set 
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woman cultivated land group and registered the local wickerwork 
enterprises group. In term of the problem of the implementation of 
Phrae Provincial’s Community Enterprises was found that there were 
about the production, market, design, distribution, had no information 
center and the material problems.    

2) The opinions of member of community enterprise about 
body of body of knowledge and network’s management for sustainable 
development of the lumber enterprises, Muang Phrae Textitle’s 
enterprise and Local Wickerwork Enterprises were found that opinions of 
member of community enterprise about body of body of knowledge 
and network’s management for sustainable development in overall 
were at much level. In part of opinions of member of community 
enterprise about body of body of knowledge and network’s 
management for sustainable development of Mor Horm Fabrics’s 
enterprise in overall were at medium level.  

3. The result of the study and analysis the relative systems 
and succeed of network’s management towards sustainable 
development of community enterprises were found that the relative 
systems and succeed network’s management towards lumber 
enterprises, Muang Phrae Textitle’s enterprise and     Mor Horm Fabrics’s 
enterprise for sustainable development had not more related together 
that was not tight related. The produce characteristic was separate but 
it had good completed. 
4) The results of the study the body of knowledge and systems of 
network’s management towards sustainable development were found 
that it was the network’s management on the line of self-sufficient 
economy, used local culture way, helped each other by side by side, 
emphasized well–being. For strong network’s management, the member 
of its should search supporting group, has clearly aim, had conscious 
creation. Moreover, it should have the public organization, local 
organization, community and people come to participate and interact, 
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inner communicate organization in management for sustainable 
development. 

Keywords:   Phrae Provincial’s Community Enterprises, Network’s  
                 Management, Sustainable Development 
 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยได้
มีการใช้เศรษฐกิจแบบเสรีเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ท าให้เศรษฐกิจ
ไทยเติบโตมาเป็นล าดับ ถึงแม้ในบางช่วงเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เกิดภาวะวิกฤต
ขึ้น แต่รัฐบาลไทยก็ได้แก้ไขปัญหาภาวะดังกล่าวจนเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นจนหลุดจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าดังกล่าวและสามารถแก้ไขปัญหาจนประสบผลส าเร็จ ต่อมา
รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และ
พัฒนาเจริญเติมโตอย่างยั่งยืน โดยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน๑ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางที่
สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน เพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จัก
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ท าให้พวกเขาสามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมั่นคง๒ 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน องค์ กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้
ความส าคัญในการน าภูมิปัญญาและศักยภาพท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา โดยเฉพาะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนว่ามี
หลายมิติ เพ่ือลดปัญหาของวิสาหกิจชุมชนและให้มีแนวทางในการท างานที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จึงได้ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้น เพ่ือรองรับการให้การสนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

                                                 
๑ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, 

เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑๒๔, ธันวาคม ๒๕๕๕,หน้า ๑-๕. 
๒ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์, แนวทางการพัฒนาการดาเนิน

งานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา , ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 



๑๓๒ 

และใช้เป็นกรอบทิศทางในการท างานที่มีความชัดเจนมากขึ้น๓ และที่ส าคัญ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็ง พร้อมส าหรับการแข่งขันทาง
การค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้
ประกอบกิจการในระดับสูงขึ้นต่อไป๔ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน มีเป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านการตลาดและ
การ บริหารจัดการ ด้วยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จ 
และการสนับสนุนสินเชื่อ รวมทั้งการเชื่อมโยง บทบาทของสถาบันเกษตรกรกับสภา
เกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือร่วมวางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตาม พ้ืนฐานและ
ความต้องการของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ๕ 

จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบว่า ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนยัง
ขาดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายที่จะเอ้ือต่อการด า เนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์๖ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์การด า เนินงานยังมีปัญหา
                                                 

๓อ้างแล้ว.,ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ,  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง, ,หน้า ๑-๕. 

๔ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 

๕แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

๖อิราวัฒน์ ชมระกา และคณะ, “รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพ การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์”, วารสารวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๕ (พ.ค.-มิ.ย.) ๒๕๕๔. 



๑๓๓ 

ด้านการบริหารจัดการ เช่น การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดจ าหน่าย 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และขาดการรวมกลุ่มกันแบบเครือข่าย จึงท าให้การ
ด าเนินงานของกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง การท างานยังไม่เป็นระบบและไม่ยั่งยืน นอกจากนี้
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริม วิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ๑) กรมส่งเสริม การเกษตรและหน่วยงานภาคีให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อย ไม่จริงจัง และแนวทาง 
การส่งเสริมไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับ หน่วยงานภาคีหลายหน่วยงาน และมีการใช้ชื่ออ่ืนในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็น
กลุ่มเดียวกัน ท าให้เกิดการสับสนและ เข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
๓) วิสาหกิจ ชุมชนยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และยังต้องพ่ึงพาปัจจัย การผลิต และ
เงินทุนจากภายนอก ๔) หน่วยงานภาคีในระดับ อ าเภอ / จังหวัด ยังท างานแบบไม่
บูรณาการและยังไม่เห็น ความส าคัญเนื่องจากมีความเข้าใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงาน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ ๕) วิสาหกิจชุมชนบางแห่ง ที่มาจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนไม่ได้เกิดจากปัญหาหรือ ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง แต่มาจด
ทะเบียนเพ่ือรอ รับการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ และเพ่ือหวังกู้ เงินใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า ซึ่งมิได้ประกอบกิจกรรมอย่างแท้จริง และต่อเนื่อง๗ 

ประชากรในจังหวัดแพร่ เป็นผู้มีอาชีพจากการเกษตร และการประมง ร้อย
ละ ๔๐.๓ ของผู้มี งานท า  และ รองลงมา มีอาชีพเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติ งานด้าน
ความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้า ร้อยละ ๑๘.๒ ของผู้มีงานท า๘ ถึงแม้จังหวัด
แพร่จะเป็นจังหวัดที่เล็ก แต่ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ได้มีวิสัยทัศน์ที่ว่า เมืองแพร่น่าอยู่ 
ประตู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้าประชาสุขใจ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กล่าวถึงการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
                                                 

๗ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก,รายงานข้อมูล วิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิษณุโลก , 
พิษณุโลก   :กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัด พิษณุโลก   )อัดส าเนา ( , 
๒๕๕๔, หน้า ๕๔. 

๘ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ๒๕๕๔. รายงานข้อมูลวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดแพร่ 
สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙. จากhttp://www.sceb.doae.go.th/Documents/ 
datachw/pdf, หน้า ๗. 



๑๓๔ 

โดยได้มีกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ 
OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างมูลค่า
ให้กับสินค้า พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายส่งเสริมความรู้ด้านประชาสัมพันธ์
การตลาด เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและเพ่ิมรายได้๙ สอดคล้องกับ
นงนุช อังยุรีกุล และคณะ ได้ศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด
แพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีศักยภาพของทุน ๕ ด้าน คือ ทุนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
มนุษย์ สังคม และการเงิน ทั้งนี้พบว่า จังหวัดแพร่มีศักยภาพในทุกสาขา๑๐ 
 แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
หม้อฮ้อม ผ้าทอมือ และเครื่องจักสานก็ยังมีปัญหาและอุปสรรค คือ ๑. ปัญหาด้านการ
ด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ   ๒. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และระบบการ
ท างานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน๑๑ หากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ให้มากขึ้น อีกทั้งจังหวัดแพร่ก็มีศักยภาพของ
ทุนที่ดีอยู่แล้วปัญหาต่าง ๆ จากการบริหารจัดการวิสากิจชุมชนจังหวัดแพร่ก็จะได้รับ
การพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีระบบการจัดการ
เครือข่ายวิสาหกิจที่ดีและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 จากความจ าเป็นและความส าคัญดังกล่าวสมควรที่จะต้องศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนเมืองแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนที่ ๑๒ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาวิสาหกิจจังหวัดแพร่เกิดความเข้มแข็ง สร้างฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
                                                 

๙อ้างแล้ว, ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ๒๕๕๔. รายงานข้อมูลวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัด
แพร่, หน้า ๘. 

๑๐อ้างแล้ว, นงนุช อังยุรีกุล ณิธิชา ธรรมธนากูล และ สุวพร ผาสุก , การประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดแพร่, หน้า ๘๓. 

๑๑อ้างแล้ว , ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ๒๕๕๔, รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่, หน้า ๕๘. 



๑๓๕ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
๒.๑ เพ่ือศึกษาศึกษาศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
๒.๒ เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่าง

มีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒.๓ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการ

จัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
๒.๔ เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
๓. ขอบเขตของการวิจัย   
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 การวิจัยในครั้งนี้  มุ่งศึกษา บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้ การจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาและวิเคราะห์
ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชน และน าเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

๓.๒ ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ๑) เชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยชุดโครงการ ประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ๔ กลุ่ม จ านวน  ๔๖๔ รูป/คน  
         ๒) เชิงคุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key in formant) โดยท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๔๔ รูป/คน และ สนทนาเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จ านวน  ๖๔ รวม ๑๐๘ รูป/คน ของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย พระสงฆ์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน  ประชาชนที่เกี่ยวข้องตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   



๑๓๖ 

 ๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
         การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ตั้งแต่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
              ๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกับผู้มีส่วนร่วมในเชิงพ้ืนที่ใน
จ านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ที่อ าเภอเด่นชัย และอ าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอ ที่อ าเภอเมืองแพร่ และวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
จังหวัดแพร่ ที่อ าเภอเมืองแพร่ และอ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

 
กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการ 
                  จัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method   
Research) ทั้งการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดังนี้ 

บริบทของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 

เสนอองค์ความรู้ และ 
ระบบการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีผลส าเร็จ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ 
 

องค์ความรู้ด้านการ
จัดการเชิงเครือข่าย
ของวิสาหกิจชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

 
 

ระบบการจัดการเชิง 
เครือข่ายที่มีผลส าเร็จ 
ต่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชน 

 

สภาพปจัจุบันและ 
ปัญหาการด าเนินงาน                      
วิสาหกจิชุมชนของ
จังหวัดแพร ่
 

ระบบความสัมพันธ์
ของการจัดการเชิง
เครือข่าย และ
ผลส าเร็จของการ
จัดการวิสาหกจิชุมชน 



๑๓๗ 

ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๕ ระยะ
ได้แก่ 

     ระยะที่  ๑ (ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหาและเอกสาร) 
วิสาหกิจชุมชนในการสร้างเสริมอาชีพเพ่ือท าความเข้าใจบริบทสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาวิสาหกิจชุมชน ที่ด าเนินการจัดการวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผ่านเอกสาร และลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการขยายองค์ความรู้ 

     ระยะที่ ๒ (การศึกษาเชิงพื้นที่และการส ารวจ) มุ่งเน้นการศึกษาเชิง
พ้ืนที่ในจังหวัดแพร่ทั้ง ๔ กลุ่ม เพ่ือท าความเข้าใจองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการ
ท างานเชิงเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบความสัมพันธ์
และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
อีกทั้งองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ โดยมีองค์กรพระพุทธศาสนา/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคชุมชนสู่การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

     ระยะที่ ๓ (สรุปผลการศึกษาเชิงพ้ืนที่) มุ่งเน้นการบูรณาการและ
การสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาใน ๔ กลุ่ม ตลอดผลการศึกษารายประเด็น เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเชิงเครือข่ายด้านวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดแพร่ 

     ระยะที่ ๔ (การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะปัจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จริยธรรมทางสังคมไทย) ทั้ง ๔ กลุ่ม ในจังหวัดแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิสาหกิจชุมชนในการบริหาร
จัดการเชิงเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

     ระยะที่ ๕ (สรุปผลการศึกษา) ประเมินและทบทวนการด าเนินงาน 
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย) การเผยแพร่องค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ ทั้ง ๔ 
กลุ่ม ทั้งเอกสาร/CD/แผ่นพับโปสเตอร์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  



๑๓๘ 

 ๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) กับ  
 ๒) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเก็บข้อมูล
จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ทั้ง ๔ กลุ่ม  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
พรรณนาความ 
 ๒) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมือมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
๖. ผลการวิจัย 

๑)  บริบท สภาพปัจจุบันของ วิสาหกิจไม้แปรรูปจังหวัดแพร่เป็น 
เมืองไม้สัก ด าเนินอย่างเป็นรูปแบบมาอย่างยาวนาน มีการปรับกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมไม้สักตามสภาพและสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป  จวบจนถึง
ปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสู่ตลาดได้อย่างเป็นระบบจังหวัด
แพร่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม้สักเพ่ิมมูลค่ารวมถึงการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ปัจจุบันของผู้ประกอบการ
และผู้ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ ขนาดเล็ก วิสาหกิจหม้อห้อมเป็นเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน ท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีลักษณะที่เป็นการค้าขายทั้งค้าปลีกและ
ค้าส่ง วิสาหกิจผ้าทอชาวไทยภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันต่อคือการทอผ้า 
ซึ่งมีมานานเป็นการทอผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่ พ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ทอเป็นผ้าซิ่นที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และผ้าซิ่นที่ต่อตีนจก วิสาหกิจเครื่องจักสานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความรู้สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ มีการพัฒนารูปแบบ 
และมีการรวมกลุ่มกันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และได้ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่  
ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่าปัญหาการด าเนินงาน



๑๓๙ 

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ส่วนมากเป็นปัญหาการผลิต การตลาด การออกแบบ การ
จ าหน่าย การไม่มีศูนย์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสาร การด้านวัสดุไม่พอเพียง 
             ๒)  องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป,ผ้าทอ และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจหม้อ
ห้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง    
             ๓)  ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป, ผ้าทอ, หม้อห้อม และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนนั้นยังไม่มีระบบการจัดการเครือข่ายที่ชัดเจน ยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบต่างคน
ต่างด าเนินการผลิต ความสัมพันธ์ยังไม่เน้นแฟ้น แต่สามารถด าเนินวิสาหกิจชุมชนได้
ค่อนข้างดี 
             ๔)  องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่า เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง น าเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
น าเอาวัสดุที่มีอยู่ และบุคลากรที่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการ
วางแผนธุรกิจ เน้นความเอ้ืออาทร ซึ่งกันในการจัดการให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดี หากจะท าให้การจัดการเชิงเครือข่ายเข้มแข็งสมาชิกควรเป็นผู้ด าเนินการประสานหา
แนวร่วม มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีจิตส านึก อีกทั้งควรให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน มีการสื่อสารภายในอย่าง
ทั่วถึงในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 ๗.๑ จากผลการศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 บริบท สภาพปัจจุบันการด าเนินงานทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ไม้แปรรูป, ผ้าทอ
เมืองแพร่, หม้อห้อม และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ มีต้นก าเนิดจากการที่คนในชุมชน
ได้รวมตัวกันผลิตใช้ในครัวเรือนมาก่อน ต่อมาก็ขายการผลิตมากขึ้นและได้ท าการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจนขยายเติมโตมา อาศัยทุนส่วนตัวเป็นเบื้ องต้น ต่อมาได้มี



๑๔๐ 

ภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมด้านการเงิน และจัดหาแหล่งตลาดเพ่ือจ าหน่าย แต่อย่าไรก็
ตามวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ทั้ง ๔ กลุ่มก็มีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ปัญหาการ
ด้านแหล่งทุน ด้านตลาด ด้านการรวมกลุ่ม ด้านส่งเสริมข้อมูลข่าวสาร ด้านการท า
บัญชีรายรับรายจ่าย ด้านการส่งเสริมการผลิตในมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรรณิการ์ 
ทิมหอม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง อาชีพการผลิตการทอผ้ามือ: กรณีศึกษาบ้านหนองขาว 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคของ
อาชีพทอผ้าบ้านหนองขาวคือ ปัญหาการขาดบุคลากรผู้ทอผ้าในฤดูท านา ท าให้ผ้าไม่
พอจ าหน่าย และปัญหาเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการทอของกลุ่ม มัดย้อม๑๒ 
นอกจากนี้ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์  ได้กล่าวว่า ในด้าน
ปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ ปัญหาด้านการตลาด 
ปัญหาด้านบัญชีและ การเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และปัญหาต้นทุนการผลิต๑๓ 

 ๗.๒ จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดแพร่ต่อองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจไม้แปรรูป, ผ้าทอเมือง
แพร่, และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ต่อองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก 
อภิปรายได้ว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แปร
รูป ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่ายว่าองค์ประกอบของความเป็น
เครือข่าย สิ่งหนึ่งที่ขาดมิได คือการมีส่วนร่วม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยน
ความรู การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้
                                                 

 
๑๒

 กรรณิการ์ ทิมหอม, อาชีพการผลิตผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,(นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๒), 
หน้า ๑-๒. 
 

๑๓
 ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน, “แนวทางการพัฒนาการ

ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา”, รายงานวิจัย, ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖, หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๑ 

เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น๑๔ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  นฤมล นิราทร กล่าวว่า 
กระบวนการสร้างเครือข่ายที่สมบูรณ์นั้นขั้นตอนการท ากิจกรรมร่วมกันในเมื่อ
เครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากการเป็นเครือข่าย ความสัมพันธ์ของเครือข่าย
จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาจน าไปสู่การขยายตัว ขยายกิจกรรม หรืออาจจะเกิดการลงทุน
เพ่ือด าเนินการจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกัน๑๕ ส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่เป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมต่อองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง อภิปรายได้ว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ให้เกิดผลประโยชน์และความ
สนใจร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การพ่ึงพิงอิงร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางเพราะ
สมาชิกวิสาหกิจหม้อห้อมต่างคนก็ต่างผลิตกันเอง การรวมกลุ่มในด้านการจัดการเชิง
เครือข่ายจึงไม่มีมากเท่าท่ีควร 
 

๗.๓ จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จ
ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
  ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
ไม้แปรรูป และหม้อห้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นยังไม่มีระบบที่ชัดเจน เนื่องจากการ
จัดการเชิงเครือข่ายที่ยังไม่การวางแผนในการจัดการเชิงเครือข่ายให้มีระบบอย่าง
แท้จริง จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปต่างคนต่างท าในการจัดการ การ
จัดการความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนยังไม่ได้น ามาปรับประยุกต์ใช้เท่าที่ควร  
 ส่วนระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอ
เมืองแพร่และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีระบบความสัมพันธ์
ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่ชัดเจน แต่เป็นการปฏิสัมพันธ์เฉพาะในระดับกลุ่มตนเอง
เท่านั้น การจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจเครื่องจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้นประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง หากจะท าให้การประกอบการวิสาหกิจเครื่อง
จักสานจังหวัดแพร่ มีความส าเร็จในแง่ของการจัดการเครือข่ายเพ่ือเกิดการพัฒนาที่

                                                 
๑๔พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่ายธรรมชาติความรู้และการจัดการ, (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์เดือน,๒๕๔๗), หน้า ๑๘-๕๐. 
๑๕นฤมล นิราทร,  การสรางเครือขายการท างาน : ข้อควรพิจารณา, (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑. 



๑๔๒ 

ยั่งยืนให้มากขึ้น สมาชิกวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ควรขยายการสร้างภาคีเครือข่าย
ให้มากขึ้น อีกทั้งให้ภาครัฐและเอกชน ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงาน ด าเนินงานในด้านหารเพ่ิมแหล่งเงินทุน หาแหล่ง
ตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบให้มีความหลากหลาย มีระบบการขนส่ง
ที่รวดเร็ว มีระบบบริหารงานการเงินและบัญชีที่ดี มีระบบเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยใน
การจัดการข้อมูล แลกเปลี่ยนบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา นาทัน ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขตขอนแก่น” พบว่า ด้านบุคลากรโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
บริหารงานการเงินและบัญชีอยู่ในระดับมาก๑๖ 
  
 ๗.๔ องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 องค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจไม้แปรรูป, ผ้าหม้อห้อม, ผ้าทอเมืองแพร่ และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่นั้น
เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่มีอยู่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าเอาวัสดุที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่ และบุคลากร
ที่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการวางแผนธุรกิจ การเอ้ืออาทร การ
เคารพซึ่งกันในการจัดการ และให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
และต่อมาก็ได้ท ากันอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน  ในการสมัครเป็นสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่  
 หากจะท าให้ระบบการจัดการเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนั้น ควรมีการเชื่อมโยงจากหน่วยงาน
ภายนอกวิสาหกิจชุมชนให้มากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในด้านการจัดท าระบบเครือข่ายเนตเวิคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่ง
จะต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชนและปัจจัยภายนอกได้เข้ามามีส่วน
สนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับกษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรน าชู ได้กล่าวว่า 

                                                 
๑๖สุพัตรานาทัน, “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๔๓ 

ปัจจัยการสนับสนุน จากภายนอก ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัจจัยการบริหาร
องค์กร สามารถท านายแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนร่วมกันได้ร้อยละ ๗๖.๗๐ 
และพบว่า ควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนนอกชุมชน แล้วน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับ  กลุ่มของตน 
พัฒนาช่องทางข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลระหว่างกลุ่ม๑๗ นอกจากนี้ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน 
ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
เป็นหน่วยงานส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การ 
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการก าหนดระเบียบต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน๑๘ นอกจากนี้รัชนี รูปหล่อ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา 
ว่องวิวิธกุล ได้กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดจากหน่วยงานภาครัฐเกิดการส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน แต่การ
ด าเนินงานเป็นลักษณะกิจการส่วนตัว แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 
มีโอกาสขยายตัวเชิงธุรกิจได้จึงต้องเริ่มจากผู้น ามีความสามารถ              มีธรรมาภิ
บาล เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสร้างตลาดภายใน
ท้องถิ่น๑๙ 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส านักงานการ
ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดแพร่ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เกษตรจังหวัด
                                                 

๑๗กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรน าชู, “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 
ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖): หน้า ๑๐๘-๑๒๐. 

๑๘อ้างแล้ว, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน, “แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา”, หน้า บทคัดย่อ. 

๑๙รัชนี รูปหล่อ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิวิธกุล, “แนวทางการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน”, วารสารวิชาการและวิจัย, มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ, 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี ๕, หน้า ๑๕๘-๑๗๑. 



๑๔๔ 

แพร่ ตลอดถึงคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ สามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปเป็นกรอบ
ในการก าหนดแนวนโยบาย ในจัดการเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ
จัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
 ๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางส่งเสริมจัดการการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
๙. หนังสืออ้างอิง 
 

กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทรน าชู. “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม”. วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖): หน้า 
๑๐๘-๑๒๐. 

กรรณิการ์ ทิมหอม. อาชีพการผลิตผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.นครปฐม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม, ๒๕๕๒. 

ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. 
เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา. ปีที่ ๑๑. ฉบับที่ ๑๒๔. ธันวาคม 
๒๕๕๕, หน้า ๑-๕. 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์. แนวทางการพัฒนาการดาเนิน
งานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา. ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 

นฤมล นิราท. การสรางเครือขายการท างาน : ข้อควรพิจารณา. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙. ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส านักนายกรัฐมนตรี 



๑๔๕ 

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร. เครือข่ายธรรมชาติความรู้และการจัดการ. กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์เดือน.๒๕๔๗,  

รัชนี รูปหล่อ. ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิวิธกุล. “แนวทางการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน”. วารสารวิชาการและวิจัย, 
มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ ๕, หน้า ๑๕๘-๑๗๑. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก.รายงานข้อมูล วิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิษณุโลก . 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก : อัด
ส าเนา, ๒๕๕๔. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ๒๕๕๔. รายงานข้อมูลวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดแพร่ จาก
http://www.sceb.doae.go.th/Documents/ datachw/pdf.สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙. 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 

สุพัตรา นาทัน. “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น”. รายงาน
วิจัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

อิราวัฒน์ ชมระกา และคณะ. “รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพ การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕ (พ.ค.-
มิ.ย.), ๒๕๕๔. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการจากโครงการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

 - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา
กระบวนการทางการเมืองและสังคม และรายวิชาประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา ในระดับ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่                                                                                              

 - สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ 

 - สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการจัดการเครือข่าย ในการ
พัฒนาการอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่แบบเชื่อมโยงเครือข่าย โดยความร่วมมือของมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ 
พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่และใกล้เคียง 

๒. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

  - สามารถพัฒนาโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ในด้านจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    - สามารถพัฒนาและต่อยอดโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
    - สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไป
เผยแพรให้นักบริหารจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 

 
๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 

    - มีการสัมมนาตามโครงการ ๑ คร้ัง เช่น สัมมนาเร่ืองจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเครือข่ายของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัย ให้ กับทีมงานวิ จัยและนิสิตในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่เพื่อการเรียนรูในมิติที่หลากหลาย เช่น การจัด
สัมมนาการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงพุทธ 

    - มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่เกี่ยวกับการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงค์ กจิกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ไดด้ าเนนิการมา                
และผลที่ได้รับของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๙ 

 

โครงการวิจัยเร่ือง  วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการ 
                         พัฒนาที่ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
๒) เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่

มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
๔) เพื่อเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal Research ในรอบ ๑๒ เดือน 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีได้จริง   
๑. ศึกษาข้อมู ลปฐม
ภูมิ/ทุติยภูมิจาก 
-เอกสารแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบและ
การจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
-ท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก เ กี่ ย ว กั บ บ ริ บ ท 
สภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ
ปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ 

ข้อมูล เกี่ ยวกับบริบท 
ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ
ปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไ ด้ทร าบถึ ง บ ริบ ท 
สภาพปัจจุบันและ
ปั ญ ห า ก า ร
ด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ 
โดยจากการศึกษา
เอกสารและลงพื้นที่
สั ม ภ า ษณ์ ส ม า ชิ ก
วิสาหกิจชุมชนทั้ง๔ 
ประเภทในจังหวั ด
แพร่ 

ข้อที่ ๑ ๑๐๐% 

๒. ท าการส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์
ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ อ ง ค์
ความรู้และการจัดการ
เชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ได้ทราบถึงระดับ
ความคิดเห็นองค์
ความรู้และการ
จัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อการ

ข้อที่ ๒ ๑๐๐% 



๑๕๐ 

 

พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๓ .  ท า ก า ร ส นท นา
เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม ย่ อ ย
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
คว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
จัดการเชิงเครือข่ายที่มี
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชน 

ข้อมูล เกี่ ยวกับ ศึกษา
และวิ เ คราะห์ระบบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
จัดการเชิงเครือข่ายที่มี
ต่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ของวิสาหกิจชุมชน 

ไ ด้ ท ร า บ ร ะ บ บ
ความสั มพันธ์แ ละ
ผลส า เ ร็ จของการ
จัดการเชิงเครือข่าย
ที่มี ต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชน 
 

ข้อที่ ๓ ๑๐๐% 

๔.ท าการสัมมนาเสนอ
องค์ความรู้ และระบบ
ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
เครือข่ายที่มีผลต่อการ
พั ฒนา ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับน าเสนอ
องค์ความรู้ และระบบ
การจัดการเชิงเครือข่าย
ที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ข อ ง วิ ส า ห กิ จ
ชุมชนจังหวัดแพร่ 

ไ ด้ น า เ ส น อ อ ง ค์
ความ รู้ และระบบ
ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
เครือข่ายที่ มีผลต่อ
การพัฒนาที่ยั่ งยื น
ของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ 

ข้อที่ ๔  

๕. เขียนรายงานวิจัย ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั บ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่: องค์ความรู้และ
การจัดการเชิงเครือข่าย 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.ได้ทราบถึงบริบท 
สภาพปัจจุบันและ
ปั ญ ห า ก า ร
ด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่ 
โดยจากการศึกษา
เอกสารและลงพื้นที่
สัมภาษณ์สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนทั้ง๔ 
ประเภทในจังหวัด
แพร่                   
๒.ได้ทราบระดับ
ความคิดเห็นองค์
ความรู้และการ
จัดการเชิงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยการลงพื้นที่
ส ารวจข้อมูลและการ

ข้อที่ ๑-๔ ๑๐๐% 



๑๕๑ 

 

สัมภาษณ์เชิงลึก 
๓ . ไ ด้ ท รา บ ร ะ บ บ
ความสั มพันธ์แ ละ
ผลส า เ ร็ จของการ
จัดการเชิงเครือข่าย
ที่มี ต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุ ม ช น โ ด ย ก า ร
สนทนาเฉพาะกลุ่ม
ย่อย 
๔ . ไ ด้ ท ร า บ อ ง ค์
ความ รู้ และระบบ
ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
เครือข่ายที่มีผลต่อ
การพัฒนาที่ยั่ งยื น
ของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่โดยการ
จั ด สั ม ม น า เ ชิ ง
วิชาการ 

 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อ มจร 
 

        
ลงนาม........................................................... 
(พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.) 

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยผู้รับทุน 
วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๕๓ 

แบบสัมภาษณ ์
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
***************************** 

ค าช้ีแจง การตอบแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

เพื่อความยั่งยืน ๒) เพื่อศึกษาการจัดการด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อความยั่งยืน 
๓) เพื่อศึกษาการจัดการเชิงเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อความ ขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถาม
ต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการ
จัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใด
ทั้งสิ้น ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ได้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ  
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๑ ชื่อ.................................................นามสกุล..........................................อายุ............ปี 
 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
 ๑.๓ การศึกษา................................................................................................................... 
 ๑.๔ ศาสนา........................................................................................................................ 
 ๑.๕ อาชีพ........................................................................................................................ .. 

๑.๖ วันที่สัมภาษณ์...........................................................เวลา ......................................... 
๑.๗ สถานที่สัมภาษณ์......................................................................................................... 

ตอนท่ี ๒  แบบสัมภาษณ์ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจไม้   
แปรรูปและข้อเสนอแนะแนวทาง ทั้ง  ๓  ด้าน คือ ด้านบริบทและสภาพปัญหา ด้านองค์ความรู้ และ
ด้านการจัดการเชิงเครือข่าย   

๒.๑ ท่านคิดว่าสภาพปัญหาของวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
........................................................................................................................... ....................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  

๒.๒ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการจัดการด้านองค์ความรู้เพื่อความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปอย่างไร  
...............................................................................................................................................................  



๑๕๔ 

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  
        ๒.๓ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการจัดการด้านการจัดการเครือข่ายเพื่อ
ความยั่งยืนของวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปอย่างไร 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
                                                                                            ขออนุโมทนาขอบคุณ 

       (ดร.ด าเนิน หมายดี) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

แบบสอบถาม 
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
********************************** 

ค าช้ีแจง การตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และ
ผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน        
๔) เพื่อเสนอองค์ความรู้และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ ขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถามต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบ
ให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใดทั้งสิ้นซึ่งแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น ๓ 
ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย

ในการส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้มุมมองร่วมกัน 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน 

ตอนท่ี ๓  เป็นแบบ สอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
จังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๗ ด้าน คือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 
 



๑๕๖ 

ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาใส่เคร่ืองหมายลงใน   ที่ตรงกับข้อมูลของตัวท่านมากที่สุด 
๑. เพศ 

 ชาย          หญิง 
๒. อายุ 

 ๒๐-๓๐     ๓๑-๔๐      
 ๔๑-๕๐     ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. วุฒิการศึกษา 
 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   อนุปริญญา      
 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

๔. อาชีพ 
 รับราชการ      รับจ้างทั่วไป    ท าการเกษตร    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

๕. รายได้ 
 ๑-๕,๐๐๐ บาท       ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท        ๑๕,๐๐๐ ขึ้นไป 

 
 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้จังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
แสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องข้อความที่ตรงกับระดับจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

สมาชิกมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
   ๕  หมายถึง  ระดับการจัดการ มากที่สุด 
   ๔ หมายถึง ระดับการจัดการ มาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับการจัดการ ปานกลาง 
   ๒  หมายถึง ระดับการจัดการ น้อย 
   ๑  หมายถึง  ระดับการจัดการ น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
ม า ก
ท่ีสุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ป า น
กลาง   

๒ 
น้อย 

๑ 
น้ อ ย
ท่ีสุด 

 การรับรู้มุมมองร่วมกัน       
๑  ท่านมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการ

ส่งเสริมการจัดการไม้แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจ 
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดหรือ
วิธีการด า เนินงานแหล่งทุนสนับสนุนของกลุ่ม
วิสาหกิจ 

     

๓ ท่านได้มีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ด าเนินงานของกลุ่มสมาชิก 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการทางด้านการตลาดใน
การส่งสินค้าออกจ าหน่าย 

     

 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน       
๖ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิ สัยทัศ น์ในการจัดการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
     

๗ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการคิดก าหนด
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิ สัยทัศน์ในการจัดการ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปให้มีการขยาย
เครือข่ายเพิ่มขึ้น 

     

๙ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการ
จัดการเครือข่ายไม้แปรรูปอย่างเสมอ 

     

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการวางแผนการ
จัดการประสานงานเครือข่ายไม้แปรรูป 

     

 ด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน       
๑๑  ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจร่วมกัน 
     

๑๒ ท่านได้รับโอกาสในการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจให้เจริญก้าวหน้า 

     

๑๓  ท่านมีความสุขเมื่อเป็นสมาชิกวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
ไม้แปรรูป 

     



๑๕๘ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
ม า ก
ท่ีสุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ป า น
กลาง   

๒ 
น้อย 

๑ 
น้ อ ย
ท่ีสุด 

๑๔ ท่านมีความพึงพอใจกับรายได้ของเครือข่าย
วิสาหกิจ 

     

๑๕ ท่านมีความมั่นใจในการเข้าร่วมเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง 

     

๑๖ ท่านมีส่วนร่วมในการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงใน
การจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๑๗ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ในการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๑๘ ท่านมีส่วนร่วมคิดในการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๑๙ ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๒๐ ท่านมีส่วนร่วมในการท างานของเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

 ด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน       
๒๑ ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ไม้แปรรูปของแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
     

๒๒ ท่านมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แปร
รูปให้มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ 

     

๒๓ ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ
เครือข่ายที่ไม่ได้คุณภาพร่วมกัน 

     

๒๔ ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ จัดการ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๒๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้
แปรรูปเพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

     

 ด้านการพ่ึงพิงอิงร่วมกัน      
๒๖ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้

แปรรูปให้มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
     

๒๗  ท่านมีส่วนร่วมกันการช่วยเหลือในการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     



๑๕๙ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
ม า ก
ท่ีสุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ป า น
กลาง   

๒ 
น้อย 

๑ 
น้ อ ย
ท่ีสุด 

๒๘ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๒๙  ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ  

     

๓๐ ท่านมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
สมาชิกวิสาหกิจอย่างหนาแน่น 

     

 ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน      
๓๑  ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
     

๓๒ ท่านได้ร่วมในการติดต่อประสานงานเครือข่าย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๓๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดในการ
ส่งเสริมการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๓๔ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ร่วมกันของ
สมาชิกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

๓๕ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนรูปแบบในกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 

     

 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบ สอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๓ ด้านคือ  
 ๑) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการรับรู้มุมมองร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 ๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 ๓) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของการ
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 



๑๖๐ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 ๔) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวางของ
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 ๕) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกันของการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 ๖) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 ๗) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนของการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
      

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๑ 

แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย 

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
***************************** 

ค าช้ีแจง การตอบแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบริบท และสถานภาพการด าเนินงานผ้าทอ

เมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายผ้าทอเมืองแพร่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการ
ผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔) เพื่อวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อผ้าผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถาม
ต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืนขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถามต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อ
ค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมโดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใด
ทั้งสิ้น ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ได้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒  แบบสัมภาษณ์องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของ

วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่และข้อเสนอแนะแนวทาง มี ๗ ด้าน คือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชื่อ.................................................นามสกุล............................................อายุ...........ปี 
 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................... 
 ๑.๓ การศึกษา........................................................................................................ 
 ๑.๔ ศาสนา............................................................................................................ 
 ๑.๕ อาชีพ.............................................................................................................. 

๑.๖ วันที่สัมภาษณ์.............................................................เวลา ......................................... 
๑.๗ สถานที่สัมภาษณ์.......................................................................................................... 
 
ตอนท่ี ๒  แบบสัมภาษณ์ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของ

วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่และข้อเสนอแนะแนวทาง มี ๗ ด้าน คือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 

๒.๑ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common 
Perception) สภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.๒ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common 
Vision) ของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๒.๓ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการเกิดผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) ของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  



๑๖๓ 

๒.๔ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation) ของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืน
อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .  
...............................................................................................................................................................  

๒.๕ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
(Complementary Relationship)  ของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................................................................................................................  

๒ .๖  ท่ าน คิดว่ ากลุ่ ม วิ ส าหกิ จชุ มชนจั งหวั ดแพ ร่ควร มี การพึ่ งพิ งอิ ง ร่ วมกั น 
(Interdependence) ของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  

๒.๗ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
(Interaction)ของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................

. .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

แบบสอบถาม 
การวิจัย เร่ือง การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วม 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
********************************** 

 
ค าช้ีแจง การตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอ
เมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จ
ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๔) เพื่อเสนอองค์
ความรู้และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ ขอ
ความกรุณาท่านได้ตอบค าถามต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่: องค์ความรู้ 
และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่
ประการใดทั้งสิ้นซึ่งแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย

ในการส่งเสริมการจัดการวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ การ
ติดตามผล และการรับผลประโยชน์  

ตอนท่ี ๓  เป็นแบบ สอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๗ ด้าน คือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 
 
 
 
 

 



๑๖๕ 

ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาใส่เคร่ืองหมายลงใน   ที่ตรงกับข้อมูลของตัวท่านมากที่สุด 
๑. เพศ 

 ชาย          หญิง 
๒. อายุ 

 ๒๐-๓๐     ๓๑-๔๐      
 ๔๑-๕๐     ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. วุฒิการศึกษา 
 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   อนุปริญญา      
 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

๔. อาชีพ 
 รับราชการ      รับจ้างทั่วไป    ท าการเกษตร    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

๕. รายได้ 
 ๑-๕,๐๐๐ บาท       ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท        ๑๕,๐๐๐ ขึ้นไป 

 
 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
แสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องข้อความที่ตรงกับระดับจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

สมาชิกมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
   ๕  หมายถึง  ระดับการจัดการ มากที่สุด 
   ๔ หมายถึง ระดับการจัดการ มาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับการจัดการ ปานกลาง 
   ๒  หมายถึง ระดับการจัดการ น้อย 
   ๑  หมายถึง  ระดับการจัดการ น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

 การรับรู้มุมมองร่วมกัน       



๑๖๖ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑  ท่านมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการส่งเสริม
การจัดการผ้าทอเมืองแพร่ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดหรือวิธีการ
ด าเนินงานแหล่งทุนสนับสนุนของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๓ ท่านได้มีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ด าเนินงานของกลุ่มสมาชิก 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการทางด้านการตลาดใน
การส่งสินค้าออกจ าหน่าย 

     

 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน       
๖ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการออกแบบ

ผ้าทอเมืองแพร่ 
     

๗ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการคิดก าหนด
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ให้มีการขยายเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

     

๙ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการ
จัดการเครือข่ายผ้าหม้อห้อมอย่างเสมอ 

     

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการวางแผนการ
จัดการประสานงานเครือข่ายผ้าทอเมืองแพร่ 

     

 ด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน       
๑๑  ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจร่วมกัน 
     

๑๒ ท่านได้รับโอกาสในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ให้เจริญก้าวหน้า 

     

๑๓  ท่านมีความสุขเมื่อเป็นสมาชิกวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอเมืองแพร่ 

     

๑๔ ท่านมีความพึงพอใจกับรายได้ของเครือข่ายวิสาหกิจ      
๑๕ ท่านมีความมั่นใจในการเข้าร่วมเครือข่ายผลิตภัณฑ์

ผ้าทอเมืองแพร่ 
     



๑๖๗ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง 

     

๑๖ ท่านมีส่วนร่วมในการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการ
จัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๑๗ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ในการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๑๘ ท่านมีส่วนร่วมคิดในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๑๙ ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๒๐ ท่านมีส่วนร่วมในการท างานของเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

 ด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน       
๒๑ ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้า

ทอเมืองแพร่ของแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
     

๒๒ ท่านมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ
ห้อมให้มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ 

     

๒๓ ท่านมีส่วนร่วมในการป รับป รุงผลิตภัณฑ์ของ
เครือข่ายที่ไม่ได้คุณภาพร่วมกัน 

     

๒๔ ท่านมีส่ วนร่วมในการแก้ ไ ขปัญหาการ จัดการ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๒๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอเมืองแพร่เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

     

 ด้านการพ่ึงพิงอิงร่วมกัน      
๒๖ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้า

ทอเมืองแพร่ให้มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
     

๒๗  ท่านมีส่วนร่วมกันการช่วยเหลือในการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๒๘ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๒๙  ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ  

     



๑๖๘ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๓๐ ท่านมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาชิก
วิสาหกิจอย่างหนาแน่น 

     

 ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน      
๓๑  ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 
     

๓๒ ท่านได้ร่วมในการติดต่อประสานงานเครือข่าย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๓๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดในการ
ส่งเสริมการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมือง
แพร่ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๓๔ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ร่วมกันของ
สมาชิกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

๓๕ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนรูปแบบในกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองแพร่ 

     

 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบ สอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๓ ด้านคือ  
 ๑) ปญัหาและข้อเสนอแนะในด้านการรับรู้มุมมองร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผ้าทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผ้าทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๓) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของการ
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๔) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวางของ
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  



๑๖๙ 

............................................................................................................................................................ 
 ๕) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกันของการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 
 ๖) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้า
ทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๗) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนของการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
     ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย 

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
************************** 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้การประชุมกลุ่มย่อย 
๑.๑ ชื่อ.................................................นามสกุล............................................อายุ............ปี 

 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
 ๑.๓ การศึกษา......................................................................................................... 
 ๑.๔ ศาสนา............................................................................................................. 
 ๑.๕ อาชีพ.............................................................................................................. 

๑.๖ วันที่สนทนากลุ่มเฉพาะ..........................................เวลา ......................................... 
๑.๗ สถานที่สนทนากลุ่มเฉพาะ........................................................................................ 

ตอนท่ี ๒ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะเก่ียวกับระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายท่ีมีต่อวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๒.๑ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการรับรู้มุมมอง
ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๒ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๓ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการเกิดผลประโยชน์
และความสนใจร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
  ๒.๔ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวางของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  



๑๗๑ 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
  ๒.๕ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการเสริมสร้างซึ่งกัน
และกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๖ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน
ของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๗ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 
      ขออนุโมทนาขอบคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 

แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย 

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
***************************** 

ค าช้ีแจง การตอบแบบสัมภาษณ์  
แบบสัมภาษณ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบริบท และสถานภาพการด าเนินงานผ้าหม้อ

ห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายผ้าหม้อห้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการผ้าหม้อ
ห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔) เพื่อวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายที่มีต่อผ้าหม้อห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถามต่อไปน้ีตาม
ความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืนขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถามต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมโดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใดทั้งสิ้น ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์ ได้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒  แบบสัมภาษณ์องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของ

วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมและข้อเสนอแนะแนวทาง มี ๗ ด้าน คือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชื่อ.................................................นามสกุล............................................อายุ...........ปี 
 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................... 
 ๑.๓ การศึกษา........................................................................................................ 
 ๑.๔ ศาสนา............................................................................................................ 
 ๑.๕ อาชีพ.............................................................................................................. 

๑.๖ วันที่สัมภาษณ์.............................................................เวลา ......................................... 
๑.๗ สถานที่สัมภาษณ์.......................................................................................................... 
 
ตอนท่ี ๒  แบบสัมภาษณ์ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของ

วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมและข้อเสนอแนะแนวทาง มี ๗ ด้าน คือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 

๒.๑ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common 
Perception) สภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.๒ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common 
Vision) ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
...................................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๒.๓ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการเกิดผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
. ...................................................................................... ........................................................ 
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  



๑๗๔ 

๒.๔ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation) ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .  
...............................................................................................................................................................  

๒.๕ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
(Complementary Relationship)  ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................................................................................................................  

๒ .๖  ท่ าน คิดว่ ากลุ่ ม วิ ส าหกิ จชุ มชนจั งหวั ดแพ ร่ควร มี การพึ่ งพิ งอิ ง ร่ วมกั น 
(Interdependence) ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................
. .............................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  

๒.๗ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ควรมีการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
(Interaction) ของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างไร  
................................................................................................................................................................

. .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขออนโุมทนาขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

แบบสอบถาม 
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
********************************** 

ค าช้ีแจง การตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์   ๑) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม ๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อ
ห้อมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) เพื่อวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔) เพื่อเสนอระบบการจัดการ
เชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม ขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถาม
ต่อไปน้ีตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ีส าหรับการวิจัยอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใดทั้งสิ้นซึ่งแบบสอบถามได้
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย

ในการส่งเสริมการจัดการวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
แสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

ตอนท่ี ๓  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๗ ด้านคือ  
 ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception)  
 ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  
 ๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits)  
 ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) 
 ๕) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)   
 ๖) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence)  
 ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
 
 
 



๑๗๖ 

ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาใส่เคร่ืองหมายลงใน   ที่ตรงกับข้อมูลของตัวท่านมากที่สุด 
๑. เพศ 

 ชาย          
 หญิง 

๒. อายุ 
 ๒๐-๓๐     
 ๓๑-๔๐      
 ๔๑-๕๐     
 ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓. วุฒิการศึกษา 
 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
 อนุปริญญา      
 ปริญญาตรี     
 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

๔. อาชีพ 
 รับราชการ                  
 รับจ้างทั่วไป 
 ท าการเกษตร         
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

๕. รายได้ 
 ๑-๕,๐๐๐ บาท                   
 ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท       
 ๑๕,๐๐๐ ขึ้นไป 

 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย

ในการส่งเสริมการจัดการวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
แสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
 



๑๗๗ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องข้อความที่ตรงกับระดับจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

   ๕  หมายถึง  ระดับการจัดการ มากที่สุด 
   ๔ หมายถึง ระดับการจัดการ มาก 
   ๓  หมายถึง  ระดับการจัดการ ปานกลาง 
   ๒  หมายถึง ระดับการจัดการ น้อย 
   ๑  หมายถึง  ระดับการจัดการ น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

 การรับรู้มุมมองร่วมกัน       
๑  ท่านมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการส่งเสริม

การจัดการผ้าหม้อห้อมของกลุ่มวิสาหกิจ 
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดหรือวิธีการ
ด าเนินงานแหล่งทุนสนับสนุนของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๓ ท่านได้มีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ด าเนินงานของกลุ่มสมาชิก 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการทางด้านการตลาดใน
การส่งสินค้าออกจ าหน่าย 

     

 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน       
๖ ท่านมี ส่วน ร่วมแสดงวิ สั ยทั ศ น์ ในการจัดการ

ออกแบบผ้าหม้อห้อม 
     

๗ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการคิดก าหนด
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๘ ท่านมี ส่วน ร่วมแสดงวิ สั ยทั ศ น์ ในการจัดการ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมให้มีการขยาย
เครือข่ายเพิ่มขึ้น 

     

๙ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการ
จัดการเครือข่ายผ้าหม้อห้อมอย่างเสมอ 

     

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการวางแผนการ
จัดการประสานงานเครือข่ายผ้าหม้อห้อม 

     

 ด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน       



๑๗๘ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑๑  ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจร่วมกัน 

     

๑๒ ท่านได้รับโอกาสในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ให้เจริญก้าวหน้า 

     

๑๓  ท่านมีความสุขเมื่อเป็นสมาชิกวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อม 

     

๑๔ ท่านมีความพึงพอใจกับรายได้ของเครือข่ายวิสาหกิจ      
๑๕ ท่านมีความมั่นใจในการเข้าร่วมเครือข่ายผลิตภัณฑ์

ผ้าหม้อห้อม 
     

 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง 

     

๑๖ ท่านมีส่วนร่วมในการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการ
จัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๑๗ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ในการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๑๘ ท่านมีส่วนร่วมคิดในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อม 

     

๑๙ ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อม 

     

๒๐ ท่านมีส่วนร่วมในการท างานของเครือข่ายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

 ด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน       
๒๑ ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้า

หม้อห้อมของแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
     

๒๒ ท่านมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ
ห้อมให้มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ 

     

๒๓ ท่านมี ส่วนร่วมในการปรับป รุงผลิตภัณ ฑ์ของ
เครือข่ายที่ไม่ได้คุณภาพร่วมกัน 

     

๒๔ ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาการจัดการ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๒๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
หม้อห้อมเพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

     



๑๗๙ 

ข้อ 
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 

อย่างมีส่วนร่วม 

ระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

 ด้านการพ่ึงพิงอิงร่วมกัน      
๒๖ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้า

หม้อห้อมให้มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
     

๒๗  ท่านมีส่วนร่วมกันการช่วยเหลือในการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๒๘ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๒๙  ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ  

     

๓๐ ท่านมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาชิก
วิสาหกิจอย่างหนาแน่น 

     

 ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน      
๓๑  ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 
     

๓๒ ท่านได้ ร่วมในการติดต่อประสานงานเครือข่าย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๓๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดในการ
ส่งเสริมการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ของกลุ่มวิสาหกิจ 

     

๓๔ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ร่วมกันของ
สมาชิกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

     

๓๕ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนรูปแบบในกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผา้หม้อห้อม 

     

 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบ สอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๗ ด้านคือ  
 ๑) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการรับรู้มุมมองร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผ้าหม้อห้อม 
................................................................................................................................................................  
....................................................................................................... ..................................................... 
 ๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ผ้าหม้อห้อม 



๑๘๐ 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
 ๓) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของการ
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๔) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวางของ
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๕) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการเสริมสร้างซึ่งกันและกันของการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 
 ๖) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้า
หม้อห้อม 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 ๗) ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนของการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
     ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การวิจัย เร่ือง วิสาหกิจผ้าหม้อห้อม: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย 

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
************************** 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้การประชุมกลุ่มย่อย 
๑.๑ ชื่อ.................................................นามสกุล............................................อายุ............ปี 

 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
 ๑.๓ การศึกษา......................................................................................................... 
 ๑.๔ ศาสนา............................................................................................................. 
 ๑.๕ อาชีพ.............................................................................................................. 

๑.๖ วันที่สนทนากลุ่มเฉพาะ..........................................เวลา ......................................... 
๑.๗ สถานที่สนทนากลุ่มเฉพาะ........................................................................................ 

 
ตอนท่ี ๒ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะเก่ียวกับระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิง
เครือข่ายท่ีมีต่อวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๒.๑ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการรับรู้มุมมอง
ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๒ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๓ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการเกิดผลประโยชน์
และความสนใจร่วมกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
  ๒.๔ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวางของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................... .............  



๑๘๒ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
  ๒.๕ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการเสริมสร้างซึ่งกัน
และกันของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๒.๖ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการพึ่งพิงอิงร่วมกัน
ของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ ........  
  ๒.๗ ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 
      ขออนุโมทนาขอบคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง วิสาหกิจเคร่ืองจักสานจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

…………………………………………………… 
 

ค าช้ีแจงแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวค าถามในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์๑) เพื่อศึกษา
บริบท และสถานภาพการการด าเนินงานวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และ
การจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ๓) เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน ๔) เพื่อวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจ
จักสานจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งผลการวิจัยน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าองค์
ผลการวิจัยไปพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจจัก
สานต่อไป  
 แบบสอบถามท้ังหมด ๓ ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมการ
จัดการวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 

คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ๑. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 

 ๒. อายุ  (  ) ต่ ากว่า ๔๐ ป ี (  ) ๔๐- ๕๐ ป ี

(  ) ๕๑-๖๐ ป ี  (  ) ๖๑ ปี ขึ้นไป  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการ 
  วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕ มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ๔ มีระดับความคิดเห็นมาก 
๓ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ๒ มีระดับความคิดเห็นน้อย 
๑ มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

 
ข้อ ประเด็นค าถาม ระดับความคิดเห็น 

  ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการวางแผน      

๑ มีส่วนร่วมในการก าหนด เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานของ
วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ 

     

๒ มีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ ของ
กรรมการและสมาชิกในการด าเนินงานของวิสาหกิจจักสาน 

     

๓ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานของวิสาหกิจจัก
สานจังหวัดแพร่  

     

๔ มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับของวิสากิจ
จักสานจังหวัดแพร่ 

     

๕ มีส่วนร่วมในจัดท าคู่มือการด าเนินงานร่วมกัน      
 ด้านการด าเนินการ      

๑ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เช่น การเพิ่ม
ความรู้ความสามารถ และทักษะของสมาชิกในด้านการผลิต 

     

๒ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า      
๓ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แก่สมาชิก 

เครือข่าย และบุคคลภายนอก 
     

๔ มีส่วนร่วมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า      
๕ มีส่วนร่วมในการจัดหาแหล่งจ าหน่ายหรือตลาด และเครือข่าย

ด้านการตลาด (เครือข่ายด้านการตลาด หมายถึง เครือข่ายที่
สามารถเชื่อมโยงหรือ ขยายตลาดได้ อาจเป็นเครือข่ายที่เป็น 
ทางการหรือไม่เป็นทางการ) 

     

       



๑๘๕ 

ข้อ ประเด็นค าถาม ระดับความคิดเห็น 
  ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖ มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพสินค้า      
๗ มีส่วนร่วมในการส ารวจ รวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย 
     

๘ มีส่วนร่วมในกจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน      

 ด้านการติดตามผล      
๑ มีส่วนร่วมในการติดตามผลการให้ความร่วมมือของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา (โดยดูจากการ ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม) 

     

๒ มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าวิสาหกิจ
จักสานจังหวัดแพร่ 

     

๓ มีส่วนร่วมในการติดตามผลการผลิต เช่น จ านวนผลิตภัณฑ์ 
รายได้ ของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ 

     

๔ มีส่วนร่วมในการติดตามผลของการจ าหน่ายสินค้า      
๕ มีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานของวิสาหกิจจักสาน

จังหวัดแพร่ 
     

 ด้านการรับผลประโยชน์      
๑ สมาชิกได้รับขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน       
๒ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      
๓ สมาชิกได้รับข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ ข้อมูล

การตลาด แหล่งเงินทุน เป็นต้น  
     

๔ สมาชิกได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

     

๕ สมาชิกมีพลังในการต่อรอง และได้รับการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ 

     

๖ ชุมชนเกิดความสามัคคี เอื้ออาทรส่งผลให้สังคมมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 



๑๘๖ 

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เร่ือง วิสาหกิจเคร่ืองจักสานจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................ 
การศึกษา.............................................................................................................................................. 
วัน เดือน ปีที่เข้าสัมภาษณ์.................................................................................................................... 
 
ข้อค าถามในการสัมภาษณ์  
 

๑. สภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ ในประเด็นต่อไปน้ี เป็นอย่างไรบ้าง 
  ๑.๑ การวางแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๒ การปฏิบัติตามแผน 
  ๑.๓ การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๑.๔ การปรับปรุงการด าเนินงาน 

          ๒. วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่มีการจัดการเชิงเครือข่ายในประเด็นต่อไปน้ีอย่างไรบ้าง  
๒.๑ การแสวงหาเครือข่าย ได้แก่ การศึกษา / ส ารวจ/รวบรวมงาน/กิจกรรมของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย การจัดท าเนียบเครือข่ายหน่วยงานที่จัดกิจกรรม 
๒.๒ การสร้างเครือข่าย ได้แก่ การศึกษาข้อมูล สร้างข้อตกลงความร่วมมือ 

จัดท าคู่มือการด าเนินงานร่วมกัน จัดท าแผนร่วมกัน ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
๒.๓ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ การพัฒนาสมาชิกในด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการผลิต การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการของเครือข่าย 
๒.๔ การธ ารงรักษาเครือข่าย ได้แก่ การฝึกอบรม  การเสริมแรง เช่น รางวัล 

ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่น การศึกษาดูงาน 
       ๒.๕ การติดตามประเมินผลเครือข่าย ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินงานของเครือ 
และการน าผลการประเมินได้ปรับปรุง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ  
 

รูปภาพกิจกรรมการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจไม้แปรรูปอ าเภอสูงเม่น 
และเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอเด่นชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอเด่นชัย 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ
สูงเม่น 
 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
ผู้ประกอบกิจการไม้แปรรูปอ าเภอเด่น
ชัยจังหวัดแพร่ 
 



๑๘๙ 

 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการผ้าทอเมืองแพร่                                                                                     

และเจ้าหน้าท่ีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
ผู้ประกอบกิจการผ้าทอเมืองแพร่ 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
ผู้ประกอบกิจการผ้าทอเมืองแพร่ 
 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แพร่ 
 



๑๙๐ 

 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการผ้าหม้อห้อม และผู้น าวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
ผู้ประกอบกิจการผ้าหม้อห้อม 

 

 
 
คณะผู้ วิ จัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์      
ผู้ประกอบกิจการผ้าหม้อห้อม 
 

 

 
 
คณะผู้วิ จัยลงพื้นที่ท าการสนทนากลุ่ม
ย่อยกับผู้น าในชุมชนทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.
เมืองแพร่ จ.แพร่ 



๑๙๑

ภาพการสัมภาษณ์ท่ีบ้านทุ่งน  าใส ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่          
และบ้านค่างาม ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

 และ ประชุมกลุ่มย่อยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
บ้านค่างาม ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่

ภาพการสนทนากลุ่มย่อยที่ศูนย์พัฒนาชาวเขา ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
เมื่อ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหมือหม้อ 

คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
จักสานจากไม้ไผ่บ้านค่างาม

คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการประชุมกลุ่ม
ย่อยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่บ้านค่างาม 
 



ภาคนวก ฉ 

ประวัตินักวิจัย 



๑๙๓

ประวัตคิณะผูว้ิจัย 

ก. ประวัติผู้ อ านวยการแผนงานวิจัย และคณะ 
ส่ วนที่  ๑: ก. ประวัติหัวหน้ าโครงการวิจัย และคณะ 
๑. ชื่อ พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร. 

Phrakrusanggarak Boonserm Kittiwanno, Ph.D. 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ต าแหน่ งปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
๔. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เลขที่ ๑๑๑ บ้านหนองห้า ถ. ยันตรกิจโกศล ต.
แม่ค ามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่. ๐๙๘๕๕๖๙๓๕๑, phdbsn๑๑@gmail.com
๕. ประวัติการศึกษา

-พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

-รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) วิชาเอกการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Buddhist Studies (M.Phil) New Delhi University, India
- Political Science (Ph.D.) Banaras Hindu University, India

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
๑. ภาษาอังกฤษ 
๒. คอมพิวเตอร์ 

๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๑)  ชื่อเรื่อง  “ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ ต่อ
พฤติกรรมการสอนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”  

พ.ศ. ๒๕๔๖    สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 

๒) ชื่อเรื่อง “การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมของผู้บริหารกับบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ใน
รายวิชาระบบราชการไทย” พ.ศ. ๒๕๕๖ สถานภาพ : หัวหน้าโครงการ 

๓) ชื่อเรื่อง “กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวองค์กรธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพร่ : ศึกษา 
เฉพาะกรณี บริษัทน่ิมซีเส็งลิสซิ่ง จ ากัด” พ.ศ. ๒๕๕๗  สถานภาพ : หัวหน้าโครงการ 



๑๙๔

๔) ชื่อเร่ือง “การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารโบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานภาพ : ผู้ร่วมโครงการ    
          ๕) ชื่อเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคเหนือที่ ๑ 
(จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์)” พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
           ๖) ชื่อเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์พุทธวังสะในคัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๕๘ สถานภาพ : หัวหน้าโครงการ 
          ๗) ชื่อเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ ”

 พ ๗ตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ฉบับที่   (.วช ) ๒๕๕๙.ศ. 
) ๑ฉบับที่ มกราคม(๒๕๖๑มิถุนายน - 

๘. ผลงานวิจัย-บทความ หนังสือ ท่ีตีพิมพ์ และแหล่งทุน 
บทความวิจัยเร่ือง “The Process of Human Capital Development in Accordance 

with Business Organization on Buddhist Approach in Phrae Province” Journal of 
International Buddhist Studies, Volume 7 Number 1 (January – June 2016), ISSN: 1906-
6244, pp. 133-138. 

        บทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขา 
จังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๕๙. ตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ฉบับที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
(๒๕๖๑มิถุนายน -มกราคม) 

ส่วนท่ี   ๒: ข. ประวัติผู้ร่วมวิจัยท่ี ๑ 
๑. ช่ือ (ภาษาไทย) ดร.อรอนงค์  นามสกุล   วูวงศ์ 
        (ภาษาอังกฤษ) Dr.Onanong  Woowong  
๒. รหัสประจ าตัวผู้ วิจัย  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/อาจารย์ประจ า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
๔. ประวัติการศึกษา 
             ๑.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชีทั่วไป  จากโรงเรียนศรีธนาพานิชย 

   การเชียงใหม ่
 ๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ. ) เอกการจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ๓. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. )  เอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ๔. Ph.D. Psychology  มหาวิทยาลัยมคธ 

๕. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ( แตกต่างจากวุฒิการศึกษา ) ระบุสาขาวิชา 
             พิมพ์ดีดไทย อังกฤษ,คอมพิวเตอร์ 



๑๙๕

๖. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ : ระบุสถานภาพในการท า 
     วิจัยว่า เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมในแต่ละเร่ือง 

๑. งานวิจัยท่ีท า เสร็จแล้ว : ช่ือเร่ืองและสถานภาพในการท าวิจัย 
เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่”  ๒๕๔๔ 

สถานภาพ :  ผู้วิจัยหลัก   
เรื่อง    “ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่” ๒๕๔๖ 
สถานภาพ :  ผู้วิจัยหลัก 

 เรื่อง    “ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
๒๕๔๗ 
สถานภาพ :  ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง     “ประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่” ๒๕๔๗ 
สถานภาพ :  ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง  ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดแพร่  ประจ าปี ๒๕๔๘ 
สถานภาพ :   ผู้วิจัย 

เรื่อง  “ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะ 
ของผู้น าชุมชนในจังหวัดแพร่”  ๒๕๔๘ 
สถานภาพ :   หัวหน้าโครงการวิจัย  

เรื่อง “ศึกษาสภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยบ้านดง 
 ต าบลสวนเขื่อน  อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่” ๒๕๔๙ 
สถานภาพ :   ผู้วิจัย 

เรื่อง     “ ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” ๒๕๔๗ 
สถานภาพ :   ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง     “ ศึกษาสภาพปัญหาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดแพร่” ๒๕๔๘ 
สถานภาพ :   ผู้วิจัย 

เรื่อง     “ สถานการณ์และมาตรการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 
ติดของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” ๒๕๔๙ 
สถานภาพ :  หัวหน้าโครงการ 



๑๙๖

เรื่อง ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาจังหวัดแพร่  ๒๕๕๐ 
สถานภาพ :   ผู้วิจัย 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการ ในการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ ๒๕๕๑ 
สถานภาพ :    ผู้วิจัย 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริหารขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ ประจ าปี ๒๕๕๑ 
สถานภาพ     ผู้วิจัย 

เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่  ๒๕๕๓ 
สถานภาพ :  ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ ประจ าปี ๒๕๕๓ 
สถานภาพ  ผู้วิจัย 

เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  ๒๕๕๔ 
สถานภาพ  ผู้วิจัย 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถาบัน 
พัฒนาผู้น าท้องถิ่น การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ (คุ้มเจ้า 
หลวง) และการให้บริการตามโครงการ อบจ.แพร่ พบประชาชน  
ประจ าปี ๒๕๕๔ 
สถานภาพ       ผู้วิจัย 

เรื่อง  การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๕ 
สถานภาพ  ผู้วิจัย 

เรื่อง ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ป ี๒๕๕๕ 
สถานภาพ  ผู้วิจัย 

เรื่อง  พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ โดยใช้ 
กระบวนการเรียนการสอนแบบ GI (Group Investigation) ปี ๒๕๕๖ 
สถานภาพ  ผู้วิจัย 



๑๙๗

เรื่อง  ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ป ี๒๕๕๖ 
สถานภาพ      ผู้วิจัย 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสนามกีฬา การให้บริการ 
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่(คุ้มเจ้าหลวง) และการให้บริการตามโครงการธนาคาร 
เลือดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สถานภาพ      ผู้วิจัย 

เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนิสิตรายวิชา การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่ ๒๕๕๗ 
สถานภาพ      ผู้วิจัย 

เรื่อง  ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ป ี๒๕๕๗ 
สถานภาพ      ผู้วิจัย 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้ 
เคร่ืองจักรกล), บริการห้องสมุดของเล่น, สถาบันวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
สถานภาพ     ผู้วิจัย 

เรื่อง  การบูรณาการการรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ประจ าปี ๒๕๕๘ 

       สถานภาพ      ผูว้ิจัย 
๗.   ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ  

๑.หนังสือ “วันไหว้ครู” รวบรวมและเรียบเรียงโดย นางฉวีวรรณ  สุวรรณาภา 
และนางสาวอรอนงค์  วูวงศ์   พิมพ์ที่เมืองแพร่การพิมพ์  จ านวน ๗๐๐  เล่ม ๒๔  หน้า 

 ๒. บทความเชิงวิชาการ เรื่อง “ท่องเที่ยวแดนจิงโจ้”  ตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬา ฯ  
วิทยาเขตแพร่  ISBN 1685-5140 ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจ าเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม 2545  
หน้า 32-52 

๓. คู่มือ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน. รวบรวมและเรียบเรียงโดยพระมหาสิมรัตน์ 
สิริธมฺโม และคณะ. ห้างหุ้นส่วนเมืองแพร่การพิมพ์. 2546. 

๔. บทความเชิงวิชาการ เรื่อง “ท่องเที่ยวสาธารณประชาชนจีน” ตีพิมพ์ในวารสาร 
มหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ISBN 1685-5140 ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 ประจ าเดือน มีนาคม–สิงหาคม  
๒๕๔๗. หน้า ๓๗-๔๙. 

๕. บทความวิชาการ เรื่อง “ตะวันฉายแห่งความส าเร็จ” ตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ 
พระมนัสชัย พลเยี่ยม. ๒๕๕๗   



๑๙๘

๖. บทความวิจัย เรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เกรียงศักด์ิ  ฟองค า อรอนงค์  วูวงศ์ และฉวีวรรณ สุวรรณาภา วารสาร
ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร ISSN๑๖๘๖-๓๖๙๐ ปีที ่๑๑ ฉบับที ่๒ มกราคมขมิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๙-๓๘. 

ประวัติผู้ร่วมวิจัยท่ี ๒ 
๑.  ช่ือ (ภาษาไทย)   ดร. ธาดา เจริญกุศล 
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)   Dr.  Thada Charoenkusol 
๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
๔. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เลขที่ ๑๑๑ บ้านหนองห้า  ถ. 
ยันตรกิจโกศล ต.แม่ค ามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์.๐๘-๘๒๖๐-๓๑๙๑  อีเมล์.thada_๕๘๒๕@ 
hotmail.com 
๕. วุฒิการศึกษา  

- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)
- สาธารณสุขศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์

๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
- 

งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัด
แพร่”   พ.ศ.๒๕๕๙. 

สถานะ ผู้ร่วมวิจัย 



๑๙๙

ประวัติผู้ร่วมงานวิจัย ๓ 
๑. ช่ือ ดร.กาญจนา ด าจุติ 

Dr.Kanjana  Damjutti 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
๔. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เลขที่ ๑๑๑ บ้านหนอง 
ห้า ถ. ยันตรกิจโกศล ต.แม่ค ามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๕๓๓๙๕๖๙๙, 
kanjanasao@yahoo.com 
๕. ประวัติการศึกษา 

-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)
-ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ศน.ม.) (รัฐศาสตร์การปกครอง)
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) (รัฐประศาสนศาสตร์)

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

งานวิจัยเ ร่ือง “คุณลักษณะบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗”  

สถานะ ผู้ร่วมวิจัย 
       งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ " 

พ.ศ.๒๕๕๙. 
สถานะ ผู้ร่วมวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๐๑ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สัญญาเลขที่        MCU RS 610760020 
ชื่อโครงการ        วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย              
                         เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผอ.แผนงานวิจัย  พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, (ศรีทา) ดร.,  
                          ดร.ธาดา  เจริญกุศล, สาขาวิชารัฐศาสตร์, ดร.อรอนงค์ วูวงค์,สาขาวิชาสังคม    
                          ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่,                
                          ดร.กาญจนา  ด าจุติ นักวิชาการอิสระ 
                          โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๕๖๙๓๕๑ Email : phdbsn11@gmail.com 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
               การวิจัยเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน และ น าเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในด้านการจัดการเชิง
เครือข่าย โดยได้น าเอาการจัดการเครือข่ายมาบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแพร่เพ่ือให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างดี และสามารถ
พัฒนาเครือข่ายได้ตามเป้าหมายของนโยบายและพันธกิจของราชการโดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ทางด้านการผลิต ด้านการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการช่วยเหลือเกื้อกูลเครือข่ายโดยรวม 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาศึกษาศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแพร่ 

๒. เพ่ือศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการจัดการเชิงเครือข่าย
ที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

๔. เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

 
 
 
 



๒๐๒ 

 

ผลการวิจัย 
  ๑)  บริบท สภาพปัจจุบันของ วิสาหกิจไม้แปรรูปจังหวัดแพร่เป็นเมืองไม ้

สัก ด าเนินอย่างเป็นรูปแบบมาอย่างยาวนาน มีการปรับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไม้สักตามสภาพและ
สถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป จวบจนถึงปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสู่
ตลาดได้อย่างเป็นระบบจังหวัดแพร่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักเ พ่ิมมูลค่ารวมถึงการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ปัจจุบันของ
ผู้ประกอบการและผู้ผลิตในชุมชน ทั้งขนาดกลางและ ขนาดเล็ก วิสาหกิจหม้อห้อมเป็นเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน ท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีลักษณะที่เป็นการค้าขายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง  วิสาหกิจ
ผ้าทอชาวไทยภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันต่อคือการทอผ้า ซึ่งมีมานานเป็นการทอผ้าฝ้าย 
ทอด้วยกี่พ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ทอเป็นผ้าซิ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และผ้าซิ่นที่ต่อตีนจก วิสาหกิจเครื่อง
จักสานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ มี
การพัฒนารูปแบบ และมีการรวมกลุ่มกันคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร และได้ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่  ส่วน
ปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่าปัญหาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ ส่วนมากเป็นปัญหาการผลิต การตลาด การออกแบบ การจ าหน่าย การไม่มีศูนย์ข้อมูล
แลกเปลี่ยนข่าวสาร การด้านวัสดุไม่พอเพียง 
             ๒)  หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้
แปรรูป,ผ้าทอ และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนองคค์วามรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจหม้อห้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง    
              ๓)  ระบบความสัมพันธ์ของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป , 
ผ้าทอ, หม้อห้อม และเครื่องจักสานจังหวัดแพร่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นยังไม่มีระบบการจัดการ
เครือข่ายที่ชัดเจน ยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบต่างคนต่างด าเนินการผลิต ความสัมพันธ์ยังไม่เน้นแฟ้น แต่
สามารถด าเนินวิสาหกิจชุมชนได้ค่อนข้างดี 
              ๔)  องค์ความรู้ และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่า เป็นการจัดการเชิงเครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าเอาวัสดุที่มีอยู่ และบุคลากรที่อาศัยใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการวางแผนธุรกิจ เน้นความเอ้ืออาทร ซึ่งกันในการจัดการให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หากจะท าให้การจัดการเชิงเครือข่ายเข้มแข็งสมาชิกควรเป็นผู้ด าเนินการ
ประสานหาแนวร่วม มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีจิตส านึก อีกทั้งควรให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน มีการสื่อสารภายในอย่างทั่วถึงในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
             ๑)  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ไป



๒๐๓ 

 

ประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการทางการเมืองและสังคม และรายวิชา
ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา ได้ และสามารถพัฒนานิสิตให้มีความรู้และทักษะในการน า
หลักการจัดการเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ในการอบรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
              ๒)  วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่มีการปรับตัวภายในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยความ
ร่วมมือของภาคราชการ ภาคเอกชน ชุมชน วัด โรงเรียน  
              ๓)  กลุ่มวัด ชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดแพร่ สามารถด าเนินการให้การสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเชิงเครือข่ายโดยการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ 
              ๔)  อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตของมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ให้ความสนใจและน าข้อมูลการวิจัยไปพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา 
การประชาสัมพันธ์ 
              ก าลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการด าเนินการ 

 


