
Journal of the Association of Resesrchers Vol. 18 No. 3 September - December  2013 115

รปูแบบการจดัการทีป่ระสบผลส�าเรจ็ของกลุม่เครือข่ายวสิาหกจิ
ชมุชน ผลิตภณัฑ์สมนุไพร กลุม่จงัหวดันครชยับุรนิทร์
The Success Managerial Model for Herbal Products of the Community 
Enterprise Network Group at Nakhonchaiburin Provincial Group

																																			ไพศาล		มุ่งสมัคร1			ดร.ถนอมศักดิ์		สุวรรณน้อย2			

					 	 	 	 												ดร.สรชัย		พิศาลบุตร3		ดร.ศิวะศิษย์		ช�่าชอง4

บทคดัย่อ

	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ศึกษาระดบัความส�าเรจ็	วิเคราะห์ปัจจัย	และน�าเสนอรปูแบบการจดัการ

ที่ประสบผลส�าเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ข้อมูลในการ

วิจัยได้มาจากแบบสอบถามคณะกรรมการบริหารและสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร	283	คน	

(จากประชากรทั้งหมด	507	คน	และ	100%	ของการสุ่ม)	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ภาพรวมความส�าเร็จในการจัดการเครือ

ข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง	8	ด้านอยู่ในระดับสูง	เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้	ด้านต่างๆ	ได้แก่	

ด้านการจดัซือ้/การผลติ	ด้านการปฏบิตักิาร	ด้านการจดัส่งสนิค้า	ด้านการตลาดและการขาย	ด้านการบญัช/ีการเงิน	

ด้านการจดัการทนุชมุชน	ด้านข่าวสาร/การแลกเปล่ียนเรยีนรู	้และ	ด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์	2)	มี	17	ตวัแปร

เป็นองค์ประกอบส�าคญัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการจดัการเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชน	(ค่าคะแนนองค์ประกอบ	0.203-

0.510)	ที่ส�าคัญ	3	อันดับแรก	 ได้แก่	การสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร	การผลิตส�ารองเผื่อไว้ในช่วงฤดูกาลที่ขาด

วัตถุดิบ	และ	การประสานงานเพื่อให้กลุ่ม/เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย	และ	3)	รูปแบบการจัดการที่ประสบผลส�าเร็จ

ประกอบด้วย	4	ด้านส�าคญัดงันี	้3.1)	ด้านการเงิน	ก)	เน้นการประเมนิการบรหิาร	ข)	เน้นการจดัหาแหล่งทนุภายนอก	

และ	ค)	เน้นความร่วมมอืก�าหนดระบบสวสัดกิารกลุ่ม	3.2)	ด้านผูร้บับรกิาร	เน้นความพงึพอใจของสมาชกิเครอืข่าย

เกี่ยวกับระบบประสานงานเพื่อให้เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย	3.3)	ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน	ก)	เน้นการ

ให้บริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน	ข)	เน้นการสร้างเครือข่ายการสร้างระบบติดต่อสื่อสาร	และ	ค)	เน้น

ประสทิธิภาพผลติภัณฑ์เก่ียวกับ	การก�าหนดคณุสมบตัขิองวัตถุดิบ	และ	การผลติส�ารองเผือ่ฤดกูาลขาดวตัถดุบิ	และ	

3.4)	 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ก)	 เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับ	 เกณฑ์การเลือก/ตรวจสอบผู้ค้า	 การแบ่งปันแรงงาน	

การตรวจสอบความต้องการซื้อวัตถุดิบ	ข้อมูลผู้ค้าวัตถุดิบ	วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่ม	และ	การ

ร่วมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	และ	ข)	เน้นฝึกทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกเครือข่าย	

ค�าส�าคัญ:		รูปแบบการจัดการ	ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	นครชัยบุรินทร์
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Abstract
									

	 The	objectives	of	this	study	were	to	examine	successful	 levels,	to	analyze	factors,	and	to	

present	the	appropriate	model	of	the	Herbal	Products	of	the	Community	Enterprise	Network	Group	

(HPCEN)	at	Nakhon-chaiburin	Provincial	Group.		Data	from	both	sets	of	283	questionnaires	(from	507	

population	and	100	percent	of	random	sampling)	of	HPCEN	committees	and	members	were	analyzed	

by	frequency,	percentage,	means,	standard	deviation,	and	factor	analysis.		Research	results	were	as	

follows:	1)	As	a	whole	of	successful	levels	of	the	HPCEN	management,	all	8	categories	were	at	the	

high	level	when	comparing	with	the	criteria,	namely,	buying/producing,	practicing,	product	distributing,	

sale	and	marketing,	accounting/financing,	community	fund	managing,	information/learning	sharing,	and	

human	resource	administration;	2)	There	were	17	variables	as	crucial	components	that	affecting	the	

success	of	the	HPCEN	(factor	loading	between	0.203-0.510),	the	top	three	priorities	as	follows:	building	

communicational	system,	reserve	producing	for	raw	material	lacking	in	other	season,	working	together	

with	networks	to	attain	targets;	and	3)	The	success	managerial	model	of	the	HPCEN	consisted	of	4	

categories:	First,	 fiffiinancial	category:	a)	emphasizing	of	administrative	evaluation,	b)	 fiffiinding	external	 fifi

ffiinancial	resources,	and	c)	formulating	cooperation	of	welfare	system;	Second,	servicing	customers	

category:	emphasizing	members’	satisfaction	for	cooperative	system	to	attain	target	of	networking;	

Third,	internal	managerial	process	category:	a)	emphasizing	services,	such	as	standardized	accounting	

system	and	products	public	relation,	b)	emphasizing	network	building,	such	as	building	communication	

system,	politics	at	the	local	level,	and	increasingly	sustainable,	and	c)	product	effiffiiciency,	such	as	for-

mulating	the	property	of	raw	materials	for	preserving	products	for	other	season	lacking;	and	Fourth,	

learning	growth	category:	a)	emphasizing	the	body	of	knowledge,	such	as	traders’	criteria	selection	and	

examination,	 labour	 sharing,	 examining	customer	needs	 toward	buying	 raw	materials,	 raw	material	

details	of	traders,	materials	and	equipment	for	cooperating	of	a	group,	and	practicing	cooperation	with	

labour	law,	reserve	producing,	knowledge	of	managerial	administration,	and	body	of	knowledge	in	terms	

of	ASEAN	Economical	Countries	(AEC)	laws	and	production	standards;	and	b)	emphasizing	skill	train-

ing,	such	as	skill	development	of	networking	members.																	

Keywords:		Managerial	Model,	Herbal	Products,	Nakhonchaiburin			

ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
	 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 พ.ศ.	

2548	 มีเจตนารมย์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ

ภมูปัิญญาท้องถิน่	 การสร้างรายได้	 การช่วยเหลอืซ่ึงกนั

และกนั	 การพฒันาความสามารถในการจดัการและการ

พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ

พึง่พาตนเองได้	ตลอดจนการพฒันาระบบเศรษฐกจิชมุชน

ให้มีความเข้มแข็ง	 มีความพร้อมส�าหรับการแข่งขัน

ทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดบัใด	 รวมถงึการพฒันา

วสิาหกจิชมุชนไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการในระดบัทีส่งูขึน้

ต่อไป	โดยการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน	ให้มีการ	ส่ง

เสรมิ	สนบัสนนุ	การจดัตัง้สถานประกอบการ	การตลาด	

การส่งเสรมิความสมัพนัธ์	ความร่วมมอืระหว่างเครอืข่าย
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วสิาหกจิชมุชนภาคธรุกจิหรืออตุสาหกรรม	อนัจะเป็นการ

สร้างความม่ันคงให้เกิดข้ึนกับกิจการวิสาหกิจชุมชน

	 ส�าหรบัประเดน็เกีย่วกับ	“เครอืข่าย	(Network)”	

ในปัจจบุนัมคีวามส�าคญัมากขึน้ในทกุระดบั	 ไม่ว่าจะเป็น

ระดับท้องถ่ิน	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 มีนัก

วชิาการหลายท่านได้ให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัเครอืข่ายของ

หน่วยงานการพัฒนาวิจัยธุรกิจ	 เครือข่ายประชาสังคม	

เครอืข่ายประชารัฐ	และเครือข่ายในสาขาวชิาชพีต่างๆ	ไว้

มากมาย	 นอกจากนี้ยังมีองค์กรจ�านวนมากตระหนักว่า	

“เครอืข่าย”	 เป็นเครือ่งมอืทีม่คีณุค่าในการแบ่งปันข้อมลู

ข่าวสารระหว่างองค์กรที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

คล้ายคลึงกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้การใช้

ทรพัยากรท่ีจ�ากัด	เบร์ิค	(Burk	อ้างถึงใน	ขนฏิฐา	กาญจน

รงัสีนนท์,	2547)	กล่าวว่า	เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจา

ต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่ๆ	เครือข่ายสามารถแก้

ปัญหาได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลก

เปลีย่นข้อมลูข่าวสาร	 รวมทัง้บทเรียนและประสบการณ์

กบับคุคลหรอืองค์กรทีอ่ยูน่อกหน่วยงานหรอืองค์กรของ

ตน	 รวมทั้งให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน	 ในท�านอง

เดยีวกนั	พอร์ทเตอร์	(Porter,	1990)	ได้ให้ความเห็นไว้ว่า	

ธรุกจิจะสามารถอยูร่อดได้ต้องมกีารรวมกลุม่กนั	เชือ่มโยง

เป็นกลุม่พันธมติรทางธรุกิจ	(Clusters)	และในประเทศไทย

นัน้พนัธมติรทางธรุกจิเกดิขึน้ทัง้ในระดบัภาค	ภมิูภาค	และ	

ระดบัชาต	ิดงัเช่น	Micro	Cluster	OTOP	ของไทย	เป็นต้น	

นอกจากนี	้ ดรคัเกอร์	 (Drucker,	 1977	 อ้างถงึใน	 ทอม		

บราวน์	และคณะ,	2548,	หน้า	36-37)	ได้กล่าวว่า	แนวทาง

การจดัองค์การรูปแบบใหม่	องค์การอาจไม่ใหญ่โตมากนกั	

แต่สามารถสร้างผลงานยิง่ใหญ่ได้โดยผ่านเครอืข่ายการ

เป็นพนัธมติรและการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์	โดยมพีนัธมติร

เป็นหัวใจส�าคัญ	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา	 ส่วนใหญ่กลุ่ม

วสิาหกจิชมุชนในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ได้มี

การด�าเนินงานกันเองอย่างเป็นเอกเทศ	 ในระยะต่อมา

รฐับาลได้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานของภาค

รฐัทีเ่กีย่วข้องท่ีมส่ีวนกระตุน้และส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน

มากขึน้	ตัง้แต่แผนการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	2548	

ของโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์	ได้เน้นการท�างาน

ใน	4	ยทุธศาสตร์คอื	1)	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ

และยกระดับกระบวนการผลิต	 มาตรฐานและคุณภาพ

ผลติภณัฑ์ชมุชน	2)ยทุธศาสตร์สนบัสนนุและส่งเสรมิด้าน

การตลาดเพือ่เพิม่ช่องทางในการเข้าถงึผูบ้รโิภคและกลุม่

เป้าหมายอย่างเป็นระบบ	3)	ยทุธศาสตร์การสนบัสนนุการ

พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมต่อกัน	 เป็นการ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็อย่างเป็นระบบและยัง่ยนื	 และ	

4)	ยทุธศาสตร์การเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ	

(สยมุพร		ลิม่ไทย,	2549,	หน้า	4)	ในแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	

9	ได้ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยมีการขับเคลือ่น

ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ	 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ

แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่10	มคีวามชดัเจนข้ึน	ส�าหรบัแนวทาง

แก้ไขวกิฤตจากการศกึษาของ	ผาสุก	พงษ์ไพจติร	(อ้างถงึ

ใน	จงพศิ		ศริรัิตน์	และคณะ,	2547,	หน้า	228)	อธบิาย

ไว้ว่า	 ควรมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมากข้ึนของ

ชุมชน	 และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ	 ต้องมีการสร้างความ

แขง็แกร่งให้กับชมุชนแบบผสมผสานคอื	ความเชือ่มัน่ใน

วัฒนธรรมของตนเองและความสามารถทางเศรษฐกิจ	

นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	(SMEs)	ต้องด�าเนนิการเชงิรกุ	มุง่คว้าโอกาส

ในอนาคตจากการพจิารณาความพร้อมทีเ่ริม่ต้นจากการ

ปฏริปูและช่วยเหลอืตนเอง	โดยเปิดมมุมอง	 ข้อมูล	และ	

น�าความรูใ้หม่ๆ	 มาประยกุต์ใช้	 (ณฏัฐพนัธ์	 เขจรนนัทน์	

และคณะ,	2547,	หน้า	250)	

	 กลุม่วสิาหกจิชมุชนในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื	ประเภทผลติภณัฑ์สมนุไพร	กเ็ป็นผลติภณัฑ์ที่

มีแนวโน้มอตัราการเจรญิเตบิโตทางการตลาดสูง	และเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอนาคต	

เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	 จะเป็นผู้

บรโิภคทีช่าญฉลาด	ใส่ใจสขุภาพมากขึน้	แผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์สมนุไพรได้ก�าหนดเป้า

หมาย	มลูค่าการตลาดสมนุไพรและผลิตภณัฑ์สมนุไพรใน

ประเทศเพิม่ขึน้โดยรวมทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	

ต่อปี	 ส่วนด้านสภาพความต้องการสินค้า	การเตบิโตของ

ตลาดเพิม่ขึน้	แนวโน้มความต้องการของผูบ้รโิภคมเีพิม่ขึน้	

พฤติกรรมผู้บริโภคในการรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์

สมนุไพรนัน้	ผูบ้รโิภคจะใช้เครือ่งส�าอางเพือ่ความงาม	ใช้

สร้างเสรมิสุขภาพ	และ	ผูใ้ช้มคีวามม่ันใจในสมนุไพรมาก

ขึน้	(อ�านาจ	ธรีะวนชิ,	2551)	
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	 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่า	กลุม่วสิาหกจิชมุชนของกลุม่ผลติภณัฑ์สมนุไพรใน

เขตพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื	 ได้มกีารรวมกลุม่กัน

ของสมาชกิในจงัหวดั	นครราชสีมา	ชยัภูม	ิ	บรีุรัมย์	และ	

สรุนิทร์	ทีเ่รยีกว่า	กลุม่	“นครชยับริุนทร์”	มกีารด�าเนนิงาน

ร่วมกนัมานานและมสีมาชกิในกลุม่เป็นจ�านวนมาก	 แต่

การด�าเนนิงานยงัมปัีญหาในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการ

จดัการ	เช่น	การผลติ	การตลาด	การเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร	

และ	 ขาดการรวมกลุ่มกันแบบเครือข่าย	 จึงท�าให้การ

ด�าเนินงานของกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง	 การท�างานยังไม่เป็น

ระบบและไม่ยั่งยืน	 ประเด็นเหล่านี้ท�าให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษา	รปูแบบการจดัการทีป่ระสบผลส�าเรจ็ของ

กลุม่เครอืข่ายวสิาหกิจชมุชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ท่ีเหมาะ

สมส�าหรบักลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์ต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
	 1.		เพือ่ศึกษาระดับความส�าเร็จของการจดัการ

เครอืข่ายวสิาหกิจชมุชนผลติภัณฑ์สมนุไพรในกลุม่จงัหวัด

นครชัยบรุนิทร์

	 2.		เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จใน

การจัดการเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรใน

กลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์

	 3.	 	 เพือ่น�าเสนอรูปแบบการจดัการเครือข่าย

วสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑ์สมนุไพรท่ีประสบผลส�าเร็จ	 ใน

กลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์

สมมติฐานของการวจิยั
	 1.		ระดบัความส�าเร็จของการจดัการเครือข่าย

วสิากิจชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรในกลุม่จงัหวัดนครชยับุริ

นทร์	 มีความส�าเร็จอยู่ในระดับสูง	 เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	

	 2.		ปัจจยัทีน่�ามาศกึษาทัง้หมด	(ปัจจยัทัง้	8	ด้าน

ของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนผลติภัณฑ์สมนุไพร	

ตามกรอบแนวคดิและกระบวนทศัน์ของการวจิยั)	เป็นองค์

ประกอบส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จในการจัดการเครือ

ข่ายวสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรในกลุม่จังหวดันคร

ชยับริุนทร์	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05

ขอบเขตของการวจิยั
	 1.	 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย	 เป็นกรรมการ

และสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์

สมนุไพร	จ�านวน	283	คน	จากเครอืข่าย	114	แห่ง	ใน	4	

จงัหวดัคอื	 นครราชสมีา	 ชยัภมู	ิ บรุรัีมย์	 และ	 สรุนิทร์	

จ�าแนกเป็น	 1)	 คณะกรรมการเครอืข่ายวิสาหกจิชมุชน	

ทัง้หมด	120	คน	สุม่มาจ�านวน	92	คน	และ	2)	สมาชกิ

เครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน	ทัง้หมด	387	คน	สุม่มาจ�านวน	

191	คน	[ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้ตารางสุม่ของ	เครจ

ซี	่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970,	pp.	607-

610	อ้างถึงใน	สทุธนู	ศรไีสย์,	2551,	หน้า	132-133)โดย

ใช้วธิกีารเลือกสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage	Ran-

dom	Sampling)

	 2.		ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษา	ประกอบด้วย	ระดบั

ความส�าเรจ็ในด้านต่างๆ	ของการจดัการเครอืข่ายวสิาหกจิ

ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร	์

ประกอบด้วย	1)	ด้านการจดัซือ้และการผลิต	2)	ด้านการ

ปฏบิติัการ	3)	ด้านการจดัส่งสนิค้า	4)	ด้านการตลาดและ

การขาย	5)	ด้านการบัญช/ีการเงนิ	6)	การจดัการทนุชมุชน	

7)	 ข่าวสาร/การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ และ	 8)	 การบรหิาร

ทรพัยากรมนษุย์	

		 3.	กรอบแนวคดิและกระบวนทัศน์ของการวิจัย	

จากการศึกษาและทบทวนองค์ความรู้เชิงทฤษฎี	 และ	

แนวคิดเกีย่วกับการจดัการเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน	และ

ปัจจยัสู่ความส�าเรจ็ของวสิาหกจิชมุชนผลิตภณัฑ์สมุนไพร	

เป็นไปตามภาพ	1
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ภาพ 1		กรอบแนวคดิและกระบวนทัศน์ของการวจิยั

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั
	 1.	 	ได้รูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนที่ประสบความส�าเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

น�าไปสู่การวางแผนพฒันาสภาพการจัดการและศักยภาพ

ของเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนในกลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทร์		

	 2.	 ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่

เก่ียวข้องกบัการจดัการเครอืข่ายวิสาหกิจชมุชนทีจ่ะใช้เป็น

แบบอย่างส�าหรับผลติภัณฑ์ประเภทอ่ืน

	 3.	แนวทางการวจัิยคร้ังน้ี	จะเป็นแนวทางให้ผู้

สนใจที่จะศึกษาประเด็นอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	ใช้เป็นตวัอย่างในการขยายผลองค์ความรูใ้ห้กว้าง

ขวางต่อไป

ทัง้ฉบับเป็น	 0.91	 และมค่ีาสัมประสทิธิค์วามเทีย่งแบบ

อลัฟ่า	 (Alpha-reliability	Coefficient)	 เป็น	0.988]	 โดย

การสอบถามจากกรรมการบรหิารเครือข่ายวสิาหกจิชมุชน

ผลติภัณฑ์สมนุไพร	จ�านวน	92	คน	จากประชากรทัง้หมด	

120	คน	และสอบถามจากสมาชกิเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน

ผลติภณัฑ์สมนุไพร	จ�านวน	191	คน	จากประชากรทัง้หมด	

387	คน	ทีร่ะดับความเช่ือมัน่	95%	(ก�าหนดขนาดกลุม่

ตวัอย่างใช้ตารางส�าเรจ็รปู	เครจซี	่และ	มอร์แกน	(Krejcie	

&	Morgan,	1970	อ้างถึงใน	สทุธน	ูศรไีสย์,	2551,	หน้า	

132-133)	รวมจ�านวนกรรมการและสมาชกิทีใ่ช้เป็นกลุม่

ตวัอย่างทัง้หมด	283	คน	และจ�านวนทัง้หมดนีไ้ด้มาจาก

การเลอืกสุม่แบบหลายข้ันตอน	 (Multi-stage	 Random	

Sampling)	

	 ข้อมลูทัง้หมดถกูน�าไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม

การค�านวณค่าสถติสิ�าเรจ็รูปด้วยคอมพิวเตอร์	แบ่งเป็น	4	

ตอนคอื	ตอนที	่1	สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม	ค่าสถิติ

ทีใ่ช้คือ	จ�านวน	และ	ร้อยละ	ตอนที	่2	ระดบัความส�าเรจ็

การจดัการเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนผลิตภณัฑ์สมุนไพร	ค่า

วธิดี�าเนินการวจิยั
	 การวิจยันี	้เป็นการวจิยัเชงิส�ารวจและพรรณนา	

(Survey	 and	 Descriptive	 Research)	 ข้อมูลทีน่�ามา

ศกึษาได้มาจากเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื	แบบสอบถาม

การวจิยัท่ีมีคณุภาพ	[โดยการตรวจสอบความตรง	(Valid-

ity)	จากผูท้รงคณุวฒุ	ิมค่ีาสมัประสิทธิค์วามสอดคล้องรวม

ผลติภณั

ชุม
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สถติทิีใ่ช้คอื	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	โดยมเีกณฑ์

การแปลความหมาย	(บญุชม	ศรีสะอาด,	2548)	ดงันี	้ค่า

เฉลีย่	4.51	-	5.00	=	ความส�าเร็จอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด	ค่า

เฉลีย่	3.51	-	4.50	=	ความส�าเร็จอยู่ในระดับสูง	ค่าเฉลีย่	

2.51	-	3.50	=	ความส�าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลีย่	

1.51	-	2.50	=	ความส�าเร็จอยู่ในระดบัต�า่	ค่าเฉลีย่	1.00	

-	1.50	=	ความส�าเร็จอยู่ในระดบัต�า่ท่ีสุด	ตอนท่ี	3	ปัจจยั

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนผลติภัณฑ์สมนุไพร	 ค่าสถิตท่ีิใช้คอื	 การวิเคราะห์

องค์ประกอบ	(Factor	Analysis)	และหมุนแกนออโธโก

นอลแบบวารแิมกซ์	 (Varimax	Orthogonal	 Rotation)	

เพือ่สกดัตัวแปรทีไ่ม่ส�าคญัออกไป	 ส�าหรบัเกณฑ์ทีใ่ช้ใน

การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส�าคัญ	 ต้องมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐาน	 (Standardized	 Factor	 Loading)	

ตัง้แต่	 0.20	 ขึน้ไป	 ส�าหรบัแนวทางการอธบิายประกอบ

ตารางผูว้จิยัได้ใช้แนวทางการอธบิายของ	จ�ารัส	ปานฟัก	

(2555,	หน้า	81-89)	และ	ตอนท่ี	4	การน�าเสนอรูปแบบ

การจดัการเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนผลติภัณฑ์สมนุไพรที่

ประสบผลส�าเรจ็	ผลการวิจยัท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู

ในตอนที	่3	ถกูน�าไปพฒันารปูแบบในเบือ้งต้น	ตามแนวคดิ	

4	มมุมองใน	Balanced	Scorecard	(BSC)	เป็นพ้ืนฐาน

ในการจ�าแนกและรวมกลุม่ประเด็นส�าคัญเพือ่จดัท�าหรือ

ก�าหนด	 ร่างกลยทุธ์	มาตรการ	แนวทาง	หรือ	โครงการ	

(Initiatives)	ส�าหรบัแก้ปัญหาการจดัการเครือข่ายวสิาหกิจ

ชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรให้ประสบผลส�าเร็จ	 ส่วนในขัน้

ต่อไปได้น�ากลยทุธ์ดังกล่าวไปให้ผูท้รงคณุวุฒจิ�านวน	 19	

คนช่วยกนัวพิากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับรปูแบบให้

มคีวามเหมาะสมและเป็นรปูธรรม	โดยการจดัสนทนากลุม่	

(Focus	Group)	และในขัน้สดุท้ายได้มกีารปรบัแก้ตามค�า

แนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิและน�าไปเขียนในรายงานวิจัย

ฉบบัสมบรูณ์ต่อไป	

ด้านการตลาดและการขาย	 1.5)	 ด้านการบญัช/ีการเงนิ	

1.6)	ด้านการจดัการทุนชมุชน	1.7)	ด้านข่าวสาร/การแลก

เปลีย่นเรยีนรู้	และ	1.8)	ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	

	 2.	 	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการจดัการ

เครอืข่ายวสิาหกิจชมุชนผลติภณัฑ์สมุนไพรในกลุ่มจงัหวดั

นครชัยบุรินทร์	 โดยพิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	

(Factor	Loading)	ตัง้แต่	0.20	ขึน้ไป	เป็นตัวแปรส�าคัญ	

ผลจากการศกึษาเบือ้งต้นพบว่า	ค่าสมัประสทิธิข์องการวดั

ความเพยีงพอของข้อมลูตามแบบ	 ไกเซอร์	 เมเยอร์-โอล

กิน	 (Kaiser-Meyer-Olkin	 Measure	 of	 Sampling	

Adequacy)	มค่ีาเท่ากบั	0.952	และพบว่า	มกีารสกดัองค์

ประกอบได้เป็น	10	องค์ประกอบหลกั	โดยทัง้หมดสามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 86.65	 ส่วนผลการ

พจิารณาตวัแปรส�าคญัเพือ่น�าไปสร้างและพัฒนารปูแบบ

การจดัการเครือข่ายวสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรที่

ประสบผลส�าเรจ็ในกลุ่มจังหวัดนครชยับุรนิทร์ตามเกณฑ์	

มจี�านวน	 17	 จาก	 70	ประเด็นทีใ่ช้ในการศกึษาทัง้หมด	

โดยมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบแต่ละประเดน็ดังนี้

1.	การสร้างระบบการตดิต่อสือ่สาร	(0.510)

2.	การผลติส�ารองเผือ่ไว้ในช่วงฤดกูาลท่ีขาดวตัถุดบิ	

(0.379)

3.	การประสานงานเพือ่ให้กลุม่/เครอืข่ายบรรลเุป้าหมาย	

(0.315)

4.	การตรวจสอบความต้องการซ้ือวตัถดิุบ	(0.298)

5.	ก�าหนดระบบประเมนิผล	(0.289)

6.	ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิในกลุม่/เครอืข่าย	

(0.279)

7.	ข้อมลูเกีย่วกบัผูค้้าวตัถดุบิ		(0.275)

8.	ความร่วมมอืของกลุม่ในการพฒันาทกัษะให้กบัสมาชกิ

ในเครือข่าย	(0.256)

9.	วสัด	ุอปุกรณ์	ทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานของกลุม่	

(0.252)

10.	 ความร่วมมือของกลุ่มในการปฏิบัติตามกฏหมาย

แรงงาน	(0.243)

11.	การหาแหล่งเงนิทนุภายนอกมาใช้ในการบรหิาร	

(0.228)

12.	ความร่วมมือของกลุ่มในการก�าหนดสวัสดกิาร	(0.219)

13.	การก�าหนดคณุสมบัตขิองวตัถดุบิ	(0.217)

ผลการวจิยั
	 1.	 ความส�าเร็จโดยรวมในการจดัการเครือข่าย

วสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรในกลุม่จงัหวดันครชยับุ

รนิทร์	ทัง้	8	ด้านอยู่ในระดบัสูง	เมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑ์

และเป็นไปตามสมมตุฐิานของการวิจยัท่ีตัง้ไว้	 โดยความ

ส�าเร็จของด้านทัง้	8	ได้แก่	1.1)	ด้านการจดัซ้ือ/การผลิต	

1.2)	 ด้านการปฏบัิตกิาร	 1.3)	 ด้านการจดัส่งสินค้า	 1.4)	
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14.	การก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกและตรวจสอบผูค้้า	

(0.217)

15.	การจดัท�าระบบบญัชทีีเ่ป็นมาตรฐาน	(0.206)

16.	ความร่วมมอืของกลุม่ในการแบ่งปันแรงงาน	

(0.204)

17.	การประเมนิการบริหารการเงนิ	(0.203)

	 3.		รูปแบบการจดัการเครือข่ายวิสาหกจิชมุชน

ผลติภัณฑ์สมนุไพรทีป่ระสบผลส�าเรจ็	(ทีพ่ฒันามาจากผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการวิพากษ์ของผู้ทรง

คณุวฒุ	ิ19	คน)	มตีวัแปรท้ังหมด	22	ตวั	ถูกน�าไปไปจดั

ท�าเป็นรปูแบบเพือ่น�าไปสูก่ารประยกุต์ใช้และเน้นไปสูก่าร

ปฏบิตั	ิ จ�าแนกตามเงือ่นไขตามมมุมองในแต่ละด้านของ	

Balanced	Scorecard	สรุปได้ดงันี้

	 	 	 	 	3.1	 ด้านการเงิน	 เน้นสู่การปฏิบตัคิอื	1.1)	

เน้นการประเมนิการบริหารการเงิน	 1.2)	 เน้นการจัดหา

แหล่งทนุภายนอก	 และ	 1.3)	 เน้นความร่วมมอืก�าหนด

ระบบสวสัดกิารกลุม่

	 					3.2	ด้านผูรั้บบริการ	เน้นความพงึพอใจของ

สมาชิกเครือข่ายเกี่ยวกับระบบการประสานงานเพื่อให้

เครอืข่ายบรรลเุป้าหมาย

	 				3.3	ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน	

3.1)	เน้นการให้บรกิารเกีย่วกับระบบบญัชทีีเ่ป็นมาตรฐาน

และการประชาสัมพนัธ์สินค้า	3.2)	เน้นการสร้างเครอืข่าย

เกีย่วกบัระบบตดิต่อสือ่สาร	การเมอืงในระดบัท้องถิน่	และ	

การพึง่พาตนเองให้มากข้ึน	และ	3.3)	 เน้นประสทิธภิาพ

ผลติภัณฑ์เกีย่วกบั	การก�าหนดคณุสมบตัขิองวตัถดุบิ	และ	

การผลิตส�ารองเผือ่ฤดกูาลขาดวัตถุดบิ

	 4.	 	 ด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา	 4.1)	 เน้น

องค์ความรูเ้กีย่วกบั	 เกณฑ์การเลอืกและตรวจสอบผูค้้า	

การแบ่งปันแรงงาน	 การตรวจสอบความต้องการซื้อ

วตัถดุบิ	ข้อมูลผูค้้าวตัถุดบิ	วัสดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินงานของกลุม่	การร่วมปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน	

การผลติส�ารอง	 ความรู้การบริหารจดัการ	 และ	 ความรู้

เกี่ยวกับกฏหมายและมาตรฐานสินค้าภายใต้	 ASEAN	

Economic	Community	(AEC)	และ	4.2)	เน้นฝึกทกัษะ

เกีย่วกบัการพฒันาทักษะให้กับสมาชกิเครือข่าย		

อภปิรายผลการวจิยั
	 1.	 	 จากผลการวจิยัสภาพการจดัการเครอืข่าย

วสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรในกลุม่จงัหวดันครชยับุ

รนิทร์	 พบว่า	 ในภาพรวมมรีะดบัความส�าเรจ็การจดัการ

อยู่ในระดบัสงูทุกด้านเม่ือเปรยีบเทียบกับเกณฑ์	 ท่ีตัง้ไว้	

ได้แก่	 ด้านการจัดซือ้/การผลิต	 ด้านการปฏบัิตกิาร	 ด้าน

การจดัส่งสนิค้า	ด้านการตลาดและการขาย	ด้านการบญัช/ี

การเงนิ	ด้านการจดัการทนุชมุชน	ด้านข่าวสาร/การแลก

เปลีย่นเรยีนรู้	และ	ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	และ

เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของตัวช้ีวัดดังกล่าวจะ

แสดงให้เห็นคณุภาพและศกัยภาพของการบรหิารจดัการ

ได้อย่างเหมาะสม	โดยสามารถประสานงานเครอืข่ายให้มี

ความส�าเรจ็ในระดบัสงู	ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบังานวจิยั

ของ	ฉตัรนภา		พรหมมา	และคณะ	(2549)	ทีไ่ด้ศึกษารปู

แบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพ่ึงพา

ตนเองอย่างย่ังยนื	

	 2.	 	 จากข้อค้นพบของงานวิจัยท่ีพบว่า	 องค์

ประกอบส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จในการจัดการเครือ

ข่ายวสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรในกลุม่จังหวดันคร

ชยับริุนทร์	ประกอบด้วย	17	ตวัแปรส�าคญั	(มีค่าน�า้หนกั

องค์ประกอบอยูร่ะหว่าง	0.203-0.510)	คอื	การสร้างระบบ

การตดิต่อสือ่สาร	 การผลติส�ารองเผือ่ไว้ในช่วงฤดกูาลที่

ขาดวัตถดุบิ	การประสานงานเพือ่ให้กลุม่/เครอืข่ายบรรลุ

เป้าหมาย	การตรวจสอบความต้องการซ้ือวัตถุดบิ	ก�าหนด

ระบบประเมินผล	 ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน

กลุม่/เครอืข่าย	 ข้อมลูเกีย่วกบัผูค้้าวตัถดุบิ	 ความร่วมมือ

ของกลุม่ในการพฒันาทกัษะให้กบัสมาชกิในเครอืข่าย	วสัดุ	

อปุกรณ์	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของกลุม่	ความร่วม

มือของกลุ่มในการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน	 การหา

แหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้ในการบรหิาร	ความร่วมมือของ

กลุ่มในการก�าหนดสวสัดกิาร	 การก�าหนดคณุสมบัตขิอง

วตัถุดบิ	การก�าหนดเกณฑ์ในการเลอืกและตรวจสอบผูค้้า	

การจัดท�าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน	 ความร่วมมือของ

กลุม่ในการแบ่งปันแรงงาน	และ	การประเมนิการบรหิาร

การเงิน	 และหลังจากการการจัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรง

คณุวุฒท้ัิง	19	คนแล้ว	ผูวิ้จัยได้ปรบัแก้ตามค�าแนะน�าของ

ผูท้รงคณุวฒิุ	มปีระเดน็ส�าคญัเพิม่เตมิข้ึนมาอกี	5	ประเดน็	

รวมทัง้สิน้	22	ประเด็นส�าคญั	โดยประเดน็ทัง้หมดได้ถูก
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น�าไปจดัท�าเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่ีควรมกีารเน้น

หรอืปฏิบติัการเป็นพเิศษในการจดัการเครอืข่ายวสิาหกจิ

ชุมชนผลติภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่จงัหวดันครชยับุรนิทร์ให้มี

ความส�าเรจ็	จ�าแนกได้เป็น	4	ด้านคอื	1)	ด้านการเงนิ	ควร

มกีารเน้นเกีย่วกับ	1.1)	การประเมนิการบรหิารการเงนิ	1.2)	

การจัดหาแหล่งทนุภายนอก	และ	1.3)	ความร่วมมอืก�าหนด

ระบบสวสัดิการกลุม่	2)	ด้านผูร้บับรกิาร	2.1)เน้นความพึง

พอใจของสมาชกิเครือข่ายเก่ียวกับระบบประสานงานเพือ่

ให้เครือข่ายบรรลเุป้าหมาย	 3)	 ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการภายใน	3.1)	เน้นการให้บรกิารเกีย่วกบัระบบบญัชท่ีี

เป็นมาตรฐาน	และ	การประชาสัมพนัธ์สนิค้า		3.2)	เน้นการ

สร้างเครอืข่าย	 เกีย่วกบัระบบตดิต่อสือ่สาร	 การเมืองใน

ระดับท้องถิน่	และ	การพึง่พาตนเองให้มากขึน้	และ	3.3)	

เน้นประสิทธิภาพผลติภณัฑ์เกีย่วกับ	การก�าหนดคณุสมบตัิ

ของวตัถดิุบ	และ	การผลติส�ารองเผือ่ฤดกูาลขาดวตัถดุบิ	4)	

ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา	 4.1)	 เน้นองค์ความรู้เก่ียวกับ	

เกณฑ์การเลอืกและตรวจสอบผู้ค้า	การแบ่งปันแรงงาน	การ

ตรวจสอบความต้องการซือ้วตัถดุบิ	ข้อมลูผูค้้าวตัถดุบิ	วสัดุ

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของกลุม่	 การร่วม

ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน	 การผลติส�ารอง	 ความรูก้าร

บรหิารจัดการ	และ	ความรูเ้กีย่วกับกฏหมายและมาตรฐาน

สนิค้าภายใต้	 AEC	และ	 4.2)	 เน้นฝึกทักษะเก่ียวกับการ

พัฒนาทักษะให้กับสมาชิกเครือข่าย	 ข้อค้นพบดังกล่าว

สอดคล้องกบังานวิจยัของ	ภาณวุชิญ์		ทองยิม้	(2544)	และ	

สถาบนัการเรยีนรู้และพัฒนาประชาสงัคม	(2548)	ทีไ่ด้จดั

ท�าโครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงและประชาคมจงัหวัด	

โดยองค์กรเหล่านีด้�าเนนิกจิกรรมในลกัษณะของการสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัเครอืข่ายชมุชนมากกว่ากจิกรรมเพือ่

สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนสามารถ

พฒันาและค้นหากลุม่แกนน�าทีเ่ข้าไปท�างาน	นอกจากนีย้งั

สอดคล้องกบังานวิจยัของ	ชยัวชัน์	หน่อรตัน์	(2546)	ทีพ่บ

ว่าสวัสดิการชุมชนเครือข่ายแบบชุมชนชนบทเป็นองค์

ประกอบเพือ่แลกเปลีย่นกบั	ชมุชน	หมูบ้่านชนบทอืน่ๆ	ใน

ท�านองเดียวกนั	ณฏัฐพนัธ์	เขจรนนัทน์	และคณะ	(2546)	

ได้ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาขดีความสามารถเชิง

พาณิชย์ของสินค้าชุมชนพบว่า	 สภาพในการประกอบ

วสิาหกจิชมุชนในจงัหวดัเชยีงรายส่วนใหญ่รอการสนบัสนนุ

หรอืกระตุน้จากเครอืข่ายภายนอก	 มไิด้เกดิขึน้จากแรงขบั

เคลือ่นจากภายในชมุชน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดการและการ

ด�าเนินงานเครอืข่ายฯ

	 	 	 	 1.1	 ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่าย

วสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมนุไพรในกลุม่จงัหวดันครชยับุ

รนิทร์	ควรทีจ่ะศกึษาผลงานวจัิยเรือ่งนีอ้ย่างละเอยีด	โดย

เฉพาะข้อค้นพบจากการวิจัยและการเสนอแนะเพิม่เตมิ

ของผู้ทรงคณุวุฒ	ิ22	ประเด็นส�าคญั	รวมทัง้แนวทางการ

บรหิารจัดการทีค่วรมีการเน้นหรอืปฏิบัติการเป็นพเิศษใน

การจัดการเครอืข่ายวิสาหกจิชมุชนผลิตภณัฑ์สมุนไพรใน

กลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทร์ให้มคีวามส�าเรจ็	ทัง้	4	ด้านคอื	

1)	ด้านการเงนิ	2)	ด้านผู้รบับรกิาร	3)	ด้านกระบวนการ

บรหิารจดัการภายใน	และ	4)	ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา	

ซึง่การศกึษาอย่างละเอยีดจะช่วยเพิม่ความส�าเรจ็ในการ

จัดการเครอืข่ายวิสาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์สมุนไพรได้เป็น

อย่างดี	

	 					1.2	แนวทางทีผู่ว้จัิยได้น�าเสนอทัง้	4	ด้าน	

ผูเ้กีย่วข้องกบัการจดัการเครอืข่ายควรประยกุต์ข้อค้นพบ

จากงานวิจัยนี้ไปใช้ตามควรแก่สภาพและควรเน้นวิธี

ปฏบิตัแิละการก�าหนดระยะเวลาการปฏบิตัไิว้อย่างชดัเจน	

ทัง้นีเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนให้เป็นลกัษณะมอื

อาชีพ	 นอกจากนี้ควรมีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติหรือ

กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภายในระยะ

เวลาหนึง่	อาจจะเป็น	2-3	ปี	โดยแผนหรอืโครงการทีจั่ด

ขึน้ควรจะมีรายละเอยีดทีช่ดัเจน	 สามารถน�าไปปฏบัิตไิด้

อย่างเป็นรปูธรรม

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัต่อไป

	 	 	 	 	2.1	วธิวิีจยัหรอืแนวทางการวจิยั	รวมทัง้

ตวัแปรต่างๆ	ทีใ่ช้และทีค้่นพบจากการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัท่า

นอืน่ๆ	 อาจน�าไปประยกุต์ใช้กบังานวจิยัของตนเอง	 เพือ่

ขยายผล	สร้าง	และพฒันาองค์ความรูใ้ห้กว้างขวางและ

ชดัเจนมากขึน้	อนัจะน�าไปสูก่ารค้นพบองค์ความรูเ้กีย่วกบั

การบรหิารจดัการเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนทีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพของแต่ละกลุ่มผลติภณัฑ์

	 					2.2		ตวัแปรทีค่วรน�ามาใช้ในการวจัิยครัง้

ต่อไป	 ควรมีการออกแบบจ�าลองสมการโครงสร้างการ

บรหิารจัดการเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีมีประสิทธิผลใน

เขตพืน้ท่ีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	 นอกจากน้ี

ตวัแปรทีค่วรน�ามาศกึษา	 ควรมีการเพิม่เตมิตวัแปรเกีย่ว
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กับจรรยาบรรณหรือคุณธรรมในการจัดการเครือข่าย

วสิาหกจิชมุชน	เพราะการศกึษาเพิม่เตมิปัจจัยดังกล่าวจะ

ส่งผลให้มีการขยายผลหรือศึกษาองค์ความรู้ใหม่ให้ครบ

ถ้วนกบัการบริหารจดัการ	 	

	 	 	 	 2.3	 ผูเ้ก่ียวข้องควรมกีารศกึษาการจดัการ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบอื่นๆ	 (เช่น	 รูปแบบ

สหกรณ์)	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลทัง้ทางบวกและทางลบของ

แต่ละรูปอื่นแบบกับผลที่ ได ้รับจากการวิจัยคร้ังนี	้
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