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การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ศึกษาระดับความส�ำเร็จ วิเคราะห์ปจั จัย และน�ำเสนอรูปแบบการจัดการ
ที่ประสบผลส�ำเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ข้อมูลในการ
วิจัยได้มาจากแบบสอบถามคณะกรรมการบริหารและสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 283 คน
(จากประชากรทั้งหมด 507 คน และ 100% ของการสุ่ม) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมความส�ำเร็จในการจัดการเครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดซือ้ /การผลิต ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านการจัดส่งสินค้า ด้านการตลาดและการขาย ด้านการบัญชี/การเงิน
ด้านการจัดการทุนชุมชน ด้านข่าวสาร/การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) มี 17 ตัวแปร
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ค่าคะแนนองค์ประกอบ 0.2030.510) ที่ส�ำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ การสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร การผลิตส�ำรองเผื่อไว้ในช่วงฤดูกาลที่ขาด
วัตถุดิบ และ การประสานงานเพื่อให้กลุ่ม/เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย และ 3) รูปแบบการจัดการที่ประสบผลส�ำเร็จ
ประกอบด้วย 4 ด้านส�ำคัญดังนี้ 3.1) ด้านการเงิน ก) เน้นการประเมินการบริหาร ข) เน้นการจัดหาแหล่งทุนภายนอก
และ ค) เน้นความร่วมมือก�ำหนดระบบสวัสดิการกลุม่ 3.2) ด้านผูร้ บั บริการ เน้นความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่าย
เกี่ยวกับระบบประสานงานเพื่อให้เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย 3.3) ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน ก) เน้นการ
ให้บริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ข) เน้นการสร้างเครือข่ายการสร้างระบบติดต่อสื่อสาร และ ค) เน้น
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ และ การผลิตส�ำรองเผือ่ ฤดูกาลขาดวัตถุดบิ และ
3.4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ก) เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์การเลือก/ตรวจสอบผู้ค้า การแบ่งปันแรงงาน
การตรวจสอบความต้องการซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลผู้ค้าวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่ม และ การ
ร่วมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ ข) เน้นฝึกทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกเครือข่าย
ค�ำส�ำคัญ:  รูปแบบการจัดการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร นครชัยบุรินทร์
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์    
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4 รองศาสตราจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  

115

116

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556

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, ffi ifi nancial category: a) emphasizing of administrative evaluation, b) ffi ifi nding external fi
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 effififi ciency, such as formulating 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 training, such as skill development of networking members.                 
Keywords:  Managerial Model, Herbal Products, Nakhonchaiburin   

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548 มีเจตนารมย์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึง่ พาตนเองได้ ตลอดจนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมส�ำหรับการแข่งขัน
ทางการค้าในอนาคตไม่วา่ ในระดับใด รวมถึงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนไปสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการในระดับทีส่ งู ขึน้
ต่อไป โดยการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้มกี าร ส่ง
เสริม สนับสนุน การจัดตัง้ สถานประกอบการ การตลาด
การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
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วิสาหกิจชุมชนภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม อันจะเป็นการ
สร้างความมัน่ คงให้เกิดขึน้ กับกิจการวิสาหกิจชุมชน
ส�ำหรับประเด็นเกีย่ วกับ “เครือข่าย (Network)”
ในปัจจุบนั มีความส�ำคัญมากขึน้ ในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็น
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีนัก
วิชาการหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับเครือข่ายของ
หน่วยงานการพัฒนาวิจัยธุรกิจ เครือข่ายประชาสังคม
เครือข่ายประชารัฐ และเครือข่ายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไว้
มากมาย นอกจากนี้ยังมีองค์กรจ�ำนวนมากตระหนักว่า
“เครือข่าย” เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ค่าในการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารระหว่างองค์กรที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้การใช้
ทรัพยากรทีจ่ ำ� กัด เบิรค์ (Burk อ้างถึงใน ขนิฏฐา กาญจน
รังสีนนท์, 2547) กล่าวว่า เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจา
ต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่ ๆ เครือข่ายสามารถแก้
ปัญหาได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลก
เปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ บทเรียนและประสบการณ์
กับบุคคลหรือองค์กรทีอ่ ยูน่ อกหน่วยงานหรือองค์กรของ
ตน รวมทั้งให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในท�ำนอง
เดียวกัน พอร์ทเตอร์ (Porter, 1990) ได้ให้ความเห็นไว้วา่
ธุรกิจจะสามารถอยูร่ อดได้ตอ้ งมีการรวมกลุม่ กัน เชือ่ มโยง
เป็นกลุม่ พันธมิตรทางธุรกิจ (Clusters) และในประเทศไทย
นัน้ พันธมิตรทางธุรกิจเกิดขึน้ ทัง้ ในระดับภาค ภูมภิ าค และ
ระดับชาติ ดังเช่น Micro Cluster OTOP ของไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ ดรัคเกอร์ (Drucker, 1977 อ้างถึงใน ทอม  
บราวน์ และคณะ, 2548, หน้า 36-37) ได้กล่าวว่า แนวทาง
การจัดองค์การรูปแบบใหม่ องค์การอาจไม่ใหญ่โตมากนัก
แต่สามารถสร้างผลงานยิง่ ใหญ่ได้โดยผ่านเครือข่ายการ
เป็นพันธมิตรและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีพนั ธมิตร
เป็นหัวใจส�ำคัญ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา ส่ ว นใหญ่ ก ลุ ่ ม
วิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มี
การด�ำเนินงานกันเองอย่างเป็นเอกเทศ ในระยะต่อมา
รัฐบาลได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของภาค
รัฐทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ สี ว่ นกระตุน้ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
มากขึน้ ตัง้ แต่แผนการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2548
ของโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ได้เน้นการท�ำงาน
ใน 4 ยุทธศาสตร์คอื 1) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ

และยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐานและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 2)ยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมด้าน
การตลาดเพือ่ เพิม่ ช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคและกลุม่
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 3) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมต่อกัน เป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน และ
4) ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
(สยุมพร  ลิม่ ไทย, 2549, หน้า 4) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 ได้ยดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการขับเคลือ่ น
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีความชัดเจนขึน้ ส�ำหรับแนวทาง
แก้ไขวิกฤตจากการศึกษาของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (อ้างถึง
ใน จงพิศ  ศิรริ ตั น์ และคณะ, 2547, หน้า 228) อธิบาย
ไว้ว่า ควรมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมากขึ้นของ
ชุมชน และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ต้องมีการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั ชุมชนแบบผสมผสานคือ ความเชือ่ มัน่ ใน
วัฒนธรรมของตนเองและความสามารถทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ต้องด�ำเนินการเชิงรุก มุง่ คว้าโอกาส
ในอนาคตจากการพิจารณาความพร้อมทีเ่ ริม่ ต้นจากการ
ปฏิรปู และช่วยเหลือตนเอง โดยเปิดมุมมอง ข้อมูล และ
น�ำความรูใ้ หม่ๆ มาประยุกต์ใช้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
และคณะ, 2547, หน้า 250)
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตทางการตลาดสูง และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอนาคต
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นผู้
บริโภคทีช่ าญฉลาด ใส่ใจสุขภาพมากขึน้ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้กำ� หนดเป้า
หมาย มูลค่าการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
ประเทศเพิม่ ขึน้ โดยรวมทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ต่อปี ส่วนด้านสภาพความต้องการสินค้า การเติบโตของ
ตลาดเพิม่ ขึน้ แนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคมีเพิม่ ขึน้
พฤติกรรมผู้บริโภคในการรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรนัน้ ผูบ้ ริโภคจะใช้เครือ่ งส�ำอางเพือ่ ความงาม ใช้
สร้างเสริมสุขภาพ และ ผูใ้ ช้มคี วามมัน่ ใจในสมุนไพรมาก
ขึน้ (อ�ำนาจ ธีระวนิช, 2551)
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จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า กลุม่ วิสาหกิจชุมชนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
เขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มกี ารรวมกลุม่ กัน
ของสมาชิกในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูม  ิ บุรรี มั ย์ และ
สุรนิ ทร์ ทีเ่ รียกว่า กลุม่ “นครชัยบุรนิ ทร์” มีการด�ำเนินงาน
ร่วมกันมานานและมีสมาชิกในกลุม่ เป็นจ�ำนวนมาก แต่
การด�ำเนินงานยังมีปญ
ั หาในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการ
จัดการ เช่น การผลิต การตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และ ขาดการรวมกลุ่มกันแบบเครือข่าย จึงท�ำให้การ
ด�ำเนินงานของกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง การท�ำงานยังไม่เป็น
ระบบและไม่ยั่งยืน ประเด็นเหล่านี้ท�ำให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษา รูปแบบการจัดการทีป่ ระสบผลส�ำเร็จของ
กลุม่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1.  เพือ่ ศึกษาระดับความส�ำเร็จของการจัดการ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัด
นครชัยบุรนิ ทร์
2.  เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จใน
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์
3.   เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ ใน
กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์

สมมติฐานของการวิจยั

1.  ระดับความส�ำเร็จของการจัดการเครือข่าย
วิสากิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุริ
นทร์ มีความส�ำเร็จอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้
2.  ปัจจัยทีน่ ำ� มาศึกษาทัง้ หมด (ปัจจัยทัง้ 8 ด้าน
ของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตามกรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ของการวิจยั ) เป็นองค์
ประกอบส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนคร
ชัยบุรนิ ทร์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05

ขอบเขตของการวิจยั

1. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นกรรมการ
และสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
สมุนไพร จ�ำนวน 283 คน จากเครือข่าย 114 แห่ง ใน 4
จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ และ สุรนิ ทร์
จ�ำแนกเป็น 1) คณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ทัง้ หมด 120 คน สุม่ มาจ�ำนวน 92 คน และ 2) สมาชิก
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทัง้ หมด 387 คน สุม่ มาจ�ำนวน
191 คน [ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้ตารางสุม่ ของ เครจ
ซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607610 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132-133)โดย
ใช้วธิ กี ารเลือกสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random Sampling)
2.  ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ระดับ
ความส�ำเร็จในด้านต่างๆ ของการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดซือ้ และการผลิต 2) ด้านการ
ปฏิบตั กิ าร 3) ด้านการจัดส่งสินค้า 4) ด้านการตลาดและ
การขาย 5) ด้านการบัญชี/การเงิน 6) การจัดการทุนชุมชน
7) ข่าวสาร/การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ 8) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
3. กรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ของการวิจยั
จากการศึกษาและทบทวนองค์ความรู้เชิงทฤษฎี และ
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เป็นไปตามภาพ 1
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ของการวิจยั

ประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั จากการวิจยั

1.  ได้รูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
น�ำไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาสภาพการจัดการและศักยภาพ
ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์  
2. ได้ แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทีจ่ ะใช้เป็น
แบบอย่างส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่
3. แนวทางการวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้
สนใจที่จะศึกษาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ใช้เป็นตัวอย่างในการขยายผลองค์ความรูใ้ ห้กว้าง
ขวางต่อไป

วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั

การวิจยั นี้ เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจและพรรณนา
(Survey and Descriptive Research) ข้อมูลทีน่ ำ� มา
ศึกษาได้มาจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
การวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ [โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ มีคา่ สัมประสิทธิค์ วามสอดคล้องรวม

ทัง้ ฉบับเป็น 0.91 และมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งแบบ
อัลฟ่า (Alpha-reliability Coefficient) เป็น 0.988] โดย
การสอบถามจากกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ�ำนวน 92 คน จากประชากรทัง้ หมด
120 คน และสอบถามจากสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ�ำนวน 191 คน จากประชากรทัง้ หมด
387 คน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% (ก�ำหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างใช้ตารางส�ำเร็จรูป เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie
& Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า
132-133) รวมจ�ำนวนกรรมการและสมาชิกทีใ่ ช้เป็นกลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมด 283 คน และจ�ำนวนทัง้ หมดนีไ้ ด้มาจาก
การเลือกสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random
Sampling)
ข้อมูลทัง้ หมดถูกน�ำไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
การค�ำนวณค่าสถิตสิ ำ� เร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4
ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ค่าสถิติ
ทีใ่ ช้คอื จ�ำนวน และ ร้อยละ ตอนที่ 2 ระดับความส�ำเร็จ
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ค่า
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สถิตทิ ใี่ ช้คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2548) ดังนี้ ค่า
เฉลีย่ 4.51 - 5.00 = ความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับสูงทีส่ ดุ ค่า
เฉลีย่ 3.51 - 4.50 = ความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับสูง ค่าเฉลีย่
2.51 - 3.50 = ความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่
1.51 - 2.50 = ความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ค่าเฉลีย่ 1.00
- 1.50 = ความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ตอนที่ 3 ปัจจัย
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ค่าสถิตทิ ใี่ ช้คอื การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และหมุนแกนออโธโก
นอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation)
เพือ่ สกัดตัวแปรทีไ่ ม่สำ� คัญออกไป ส�ำหรับเกณฑ์ทใี่ ช้ใน
การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส�ำคัญ ต้องมีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading)
ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป ส�ำหรับแนวทางการอธิบายประกอบ
ตารางผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวทางการอธิบายของ จ�ำรัส ปานฟัก
(2555, หน้า 81-89) และ ตอนที่ 4 การน�ำเสนอรูปแบบ
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ประสบผลส�ำเร็จ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในตอนที่ 3 ถูกน�ำไปพัฒนารูปแบบในเบือ้ งต้น ตามแนวคิด
4 มุมมองใน Balanced Scorecard (BSC) เป็นพืน้ ฐาน
ในการจ�ำแนกและรวมกลุม่ ประเด็นส�ำคัญเพือ่ จัดท�ำหรือ
ก�ำหนด ร่างกลยุทธ์ มาตรการ แนวทาง หรือ โครงการ
(Initiatives) ส�ำหรับแก้ปญ
ั หาการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประสบผลส�ำเร็จ ส่วนในขัน้
ต่อไปได้นำ� กลยุทธ์ดงั กล่าวไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 19
คนช่วยกันวิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับรูปแบบให้
มีความเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยการจัดสนทนากลุม่
(Focus Group) และในขัน้ สุดท้ายได้มกี ารปรับแก้ตามค�ำ
แนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิและน�ำไปเขียนในรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป

ผลการวิจยั

1. ความส�ำเร็จโดยรวมในการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุ
รินทร์ ทัง้ 8 ด้านอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
และเป็นไปตามสมมุตฐิ านของการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ โดยความ
ส�ำเร็จของด้านทัง้ 8 ได้แก่ 1.1) ด้านการจัดซือ้ /การผลิต
1.2) ด้านการปฏิบตั กิ าร 1.3) ด้านการจัดส่งสินค้า 1.4)

ด้านการตลาดและการขาย 1.5) ด้านการบัญชี/การเงิน
1.6) ด้านการจัดการทุนชุมชน 1.7) ด้านข่าวสาร/การแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ และ 1.8) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.   ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัด
นครชัยบุรินทร์ โดยพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป เป็นตัวแปรส�ำคัญ
ผลจากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิข์ องการวัด
ความเพียงพอของข้อมูลตามแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอล
กิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) มีคา่ เท่ากับ 0.952 และพบว่า มีการสกัดองค์
ประกอบได้เป็น 10 องค์ประกอบหลัก โดยทัง้ หมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 86.65 ส่วนผลการ
พิจารณาตัวแปรส�ำคัญเพือ่ น�ำไปสร้างและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ประสบผลส�ำเร็จในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ตามเกณฑ์
มีจำ� นวน 17 จาก 70 ประเด็นทีใ่ ช้ในการศึกษาทัง้ หมด
โดยมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบแต่ละประเด็นดังนี้
1. การสร้างระบบการติดต่อสือ่ สาร (0.510)
2. การผลิตส�ำรองเผือ่ ไว้ในช่วงฤดูกาลทีข่ าดวัตถุดบิ
(0.379)
3. การประสานงานเพือ่ ให้กลุม่ /เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย
(0.315)
4. การตรวจสอบความต้องการซือ้ วัตถุดบิ (0.298)
5. ก�ำหนดระบบประเมินผล (0.289)
6. ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในกลุม่ /เครือข่าย
(0.279)
7. ข้อมูลเกีย่ วกับผูค้ า้ วัตถุดบิ   (0.275)
8. ความร่วมมือของกลุม่ ในการพัฒนาทักษะให้กบั สมาชิก
ในเครือข่าย (0.256)
9. วัสดุ อุปกรณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่
(0.252)
10. ความร่วมมือของกลุ่มในการปฏิบัติตามกฏหมาย
แรงงาน (0.243)
11. การหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้ในการบริหาร
(0.228)
12. ความร่วมมือของกลุม่ ในการก�ำหนดสวัสดิการ (0.219)
13. การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ (0.217)
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14. การก�ำหนดเกณฑ์ในการเลือกและตรวจสอบผูค้ า้
(0.217)
15. การจัดท�ำระบบบัญชีทเี่ ป็นมาตรฐาน (0.206)
16. ความร่วมมือของกลุม่ ในการแบ่งปันแรงงาน
(0.204)
17. การประเมินการบริหารการเงิน (0.203)
3.  รูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ (ทีพ่ ฒ
ั นามาจากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการวิพากษ์ของผู้ทรง
คุณวุฒิ 19 คน) มีตวั แปรทัง้ หมด 22 ตัว ถูกน�ำไปไปจัด
ท�ำเป็นรูปแบบเพือ่ น�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้และเน้นไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ จ�ำแนกตามเงือ่ นไขตามมุมมองในแต่ละด้านของ
Balanced Scorecard สรุปได้ดงั นี้
    3.1 ด้านการเงิน เน้นสูก่ ารปฏิบตั คิ อื 1.1)
เน้นการประเมินการบริหารการเงิน 1.2) เน้นการจัดหา
แหล่งทุนภายนอก และ 1.3) เน้นความร่วมมือก�ำหนด
ระบบสวัสดิการกลุม่
     3.2 ด้านผูร้ บั บริการ เน้นความพึงพอใจของ
สมาชิกเครือข่ายเกี่ยวกับระบบการประสานงานเพื่อให้
เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย
    3.3 ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน
3.1) เน้นการให้บริการเกีย่ วกับระบบบัญชีทเี่ ป็นมาตรฐาน
และการประชาสัมพันธ์สนิ ค้า 3.2) เน้นการสร้างเครือข่าย
เกีย่ วกับระบบติดต่อสือ่ สาร การเมืองในระดับท้องถิน่ และ
การพึง่ พาตนเองให้มากขึน้ และ 3.3) เน้นประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ และ
การผลิตส�ำรองเผือ่ ฤดูกาลขาดวัตถุดบิ
4.   ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา 4.1) เน้น
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับ เกณฑ์การเลือกและตรวจสอบผูค้ า้
การแบ่งปันแรงงาน การตรวจสอบความต้องการซื้อ
วัตถุดบิ ข้อมูลผูค้ า้ วัตถุดบิ วัสดุอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินงานของกลุม่ การร่วมปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
การผลิตส�ำรอง ความรูก้ ารบริหารจัดการ และ ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและมาตรฐานสินค้าภายใต้ ASEAN
Economic Community (AEC) และ 4.2) เน้นฝึกทักษะ
เกีย่ วกับการพัฒนาทักษะให้กบั สมาชิกเครือข่าย  

อภิปรายผลการวิจยั

1.   จากผลการวิจยั สภาพการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุ
รินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีระดับความส�ำเร็จการจัดการ
อยูใ่ นระดับสูงทุกด้านเมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ทีต่ งั้ ไว้
ได้แก่ ด้านการจัดซือ้ /การผลิต ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้าน
การจัดส่งสินค้า ด้านการตลาดและการขาย ด้านการบัญชี/
การเงิน ด้านการจัดการทุนชุมชน ด้านข่าวสาร/การแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ และ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของตัวชี้วัดดังกล่าวจะ
แสดงให้เห็นคุณภาพและศักยภาพของการบริหารจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถประสานงานเครือข่ายให้มี
ความส�ำเร็จในระดับสูง ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั
ของ ฉัตรนภา  พรหมมา และคณะ (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษารูป
แบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน
2.   จากข้อค้นพบของงานวิจัยที่พบว่า องค์
ประกอบส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนคร
ชัยบุรนิ ทร์ ประกอบด้วย 17 ตัวแปรส�ำคัญ (มีคา่ น�ำ้ หนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.203-0.510) คือ การสร้างระบบ
การติดต่อสือ่ สาร การผลิตส�ำรองเผือ่ ไว้ในช่วงฤดูกาลที่
ขาดวัตถุดบิ การประสานงานเพือ่ ให้กลุม่ /เครือข่ายบรรลุ
เป้าหมาย การตรวจสอบความต้องการซือ้ วัตถุดบิ ก�ำหนด
ระบบประเมินผล ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุม่ /เครือข่าย ข้อมูลเกีย่ วกับผูค้ า้ วัตถุดบิ ความร่วมมือ
ของกลุม่ ในการพัฒนาทักษะให้กบั สมาชิกในเครือข่าย วัสดุ
อุปกรณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่ ความร่วม
มือของกลุ่มในการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน การหา
แหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้ในการบริหาร ความร่วมมือของ
กลุม่ ในการก�ำหนดสวัสดิการ การก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
วัตถุดบิ การก�ำหนดเกณฑ์ในการเลือกและตรวจสอบผูค้ า้
การจัดท�ำระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ความร่วมมือของ
กลุม่ ในการแบ่งปันแรงงาน และ การประเมินการบริหาร
การเงิน และหลังจากการการจัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรง
คุณวุฒทิ งั้ 19 คนแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้ตามค�ำแนะน�ำของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีประเด็นส�ำคัญเพิม่ เติมขึน้ มาอีก 5 ประเด็น
รวมทัง้ สิน้ 22 ประเด็นส�ำคัญ โดยประเด็นทัง้ หมดได้ถกู
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น�ำไปจัดท�ำเป็นแนวทางการบริหารจัดการทีค่ วรมีการเน้น
หรือปฏิบตั กิ ารเป็นพิเศษในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ให้มี
ความส�ำเร็จ จ�ำแนกได้เป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านการเงิน ควร
มีการเน้นเกีย่ วกับ 1.1) การประเมินการบริหารการเงิน 1.2)
การจัดหาแหล่งทุนภายนอก และ 1.3) ความร่วมมือก�ำหนด
ระบบสวัสดิการกลุม่ 2) ด้านผูร้ บั บริการ 2.1)เน้นความพึง
พอใจของสมาชิกเครือข่ายเกีย่ วกับระบบประสานงานเพือ่
ให้เครือข่ายบรรลุเป้าหมาย 3) ด้านกระบวนการบริหาร
จัดการภายใน 3.1) เน้นการให้บริการเกีย่ วกับระบบบัญชีที่
เป็นมาตรฐาน และ การประชาสัมพันธ์สนิ ค้า  3.2) เน้นการ
สร้างเครือข่าย เกีย่ วกับระบบติดต่อสือ่ สาร การเมืองใน
ระดับท้องถิน่ และ การพึง่ พาตนเองให้มากขึน้ และ 3.3)
เน้นประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ การก�ำหนดคุณสมบัติ
ของวัตถุดบิ และ การผลิตส�ำรองเผือ่ ฤดูกาลขาดวัตถุดบิ 4)
ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา 4.1) เน้นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
เกณฑ์การเลือกและตรวจสอบผูค้ า้ การแบ่งปันแรงงาน การ
ตรวจสอบความต้องการซือ้ วัตถุดบิ ข้อมูลผูค้ า้ วัตถุดบิ วัสดุ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่ การร่วม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน การผลิตส�ำรอง ความรูก้ าร
บริหารจัดการ และ ความรูเ้ กีย่ วกับกฏหมายและมาตรฐาน
สินค้าภายใต้ AEC และ 4.2) เน้นฝึกทักษะเกีย่ วกับการ
พัฒนาทักษะให้กับสมาชิกเครือข่าย ข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาณุวชิ ญ์  ทองยิม้ (2544) และ
สถาบันการเรียนรูแ้ ละพัฒนาประชาสังคม (2548) ทีไ่ ด้จดั
ท�ำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด
โดยองค์กรเหล่านีด้ ำ� เนินกิจกรรมในลักษณะของการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั เครือข่ายชุมชนมากกว่ากิจกรรมเพือ่
สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาและค้นหากลุม่ แกนน�ำทีเ่ ข้าไปท�ำงาน นอกจากนีย้ งั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ (2546) ทีพ่ บ
ว่าสวัสดิการชุมชนเครือข่ายแบบชุมชนชนบทเป็นองค์
ประกอบเพือ่ แลกเปลีย่ นกับ ชุมชน หมูบ่ า้ นชนบทอืน่ ๆ ใน
ท�ำนองเดียวกัน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2546)
ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
พาณิชย์ของสินค้าชุมชนพบว่า สภาพในการประกอบ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่รอการสนับสนุน
หรือกระตุน้ จากเครือข่ายภายนอก มิได้เกิดขึน้ จากแรงขับ
เคลือ่ นจากภายในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการจัดการและการ
ด�ำเนินงานเครือข่ายฯ
    1.1 ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุ
รินทร์ ควรทีจ่ ะศึกษาผลงานวิจยั เรือ่ งนีอ้ ย่างละเอียด โดย
เฉพาะข้อค้นพบจากการวิจยั และการเสนอแนะเพิม่ เติม
ของผูท้ รงคุณวุฒิ 22 ประเด็นส�ำคัญ รวมทัง้ แนวทางการ
บริหารจัดการทีค่ วรมีการเน้นหรือปฏิบตั กิ ารเป็นพิเศษใน
การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ให้มคี วามส�ำเร็จ ทัง้ 4 ด้านคือ
1) ด้านการเงิน 2) ด้านผูร้ บั บริการ 3) ด้านกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน และ 4) ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ซึง่ การศึกษาอย่างละเอียดจะช่วยเพิม่ ความส�ำเร็จในการ
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เป็น
อย่างดี
     1.2 แนวทางทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นำ� เสนอทัง้ 4 ด้าน
ผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดการเครือข่ายควรประยุกต์ขอ้ ค้นพบ
จากงานวิจัยนี้ไปใช้ตามควรแก่สภาพและควรเน้นวิธี
ปฏิบตั แิ ละการก�ำหนดระยะเวลาการปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน
ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เป็นลักษณะมือ
อาชีพ นอกจากนี้ควรมีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติหรือ
กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภายในระยะ
เวลาหนึง่ อาจจะเป็น 2-3 ปี โดยแผนหรือโครงการทีจ่ ดั
ขึน้ ควรจะมีรายละเอียดทีช่ ดั เจน สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
2.  ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ต่อไป
    2.1 วิธวี จิ ยั หรือแนวทางการวิจยั รวมทัง้
ตัวแปรต่างๆ ทีใ่ ช้และทีค่ น้ พบจากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ท่า
นอืน่ ๆ อาจน�ำไปประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ของตนเอง เพือ่
ขยายผล สร้าง และพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กว้างขวางและ
ชัดเจนมากขึน้ อันจะน�ำไปสูก่ ารค้นพบองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพของแต่ละกลุม่ ผลิตภัณฑ์
     2.2  ตัวแปรทีค่ วรน�ำมาใช้ในการวิจยั ครัง้
ต่อไป ควรมีการออกแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างการ
บริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิผลใน
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้
ตัวแปรทีค่ วรน�ำมาศึกษา ควรมีการเพิม่ เติมตัวแปรเกีย่ ว
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กับจรรยาบรรณหรือคุณธรรมในการจัดการเครือข่าย
    2.3 ผูเ้ กีย่ วข้องควรมีการศึกษาการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน เพราะการศึกษาเพิม่ เติมปัจจัยดังกล่าวจะ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบอื่นๆ (เช่น รูปแบบ
ส่งผลให้มีการขยายผลหรือศึกษาองค์ความรู้ใหม่ให้ครบ สหกรณ์) เพือ่ เปรียบเทียบผลทัง้ ทางบวกและทางลบของ
ถ้วนกับการบริหารจัดการ
แต่ ล ะรู ป อื่ น แบบกั บ ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้
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